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Maskerne falder 
Den Danske Forening får efterhånden mange informatio

ner om forhold i de humanitære organisationer, medierne og 
andre magtbaser, hvor skaberne af det nye »multietniske« og 
»multikulturelle« Danmark holder til. Kilderne er mennesker, 
der har fået samvittigbedskvaler. 

Disse kilder fortæller mærkelige ting om den tankeverden, 
der omgiver dem - og som kun yderst sjældent præsenteres 
offentligt. Befolkningen anses åbenbart endnu ikke for moden 
111 at få den fulde sandhed at vide om, hvad »humanisternes« 
endemål er. 

Det er en meget besynderlig tankeverden. Ifølge den eksi
sterer begrebet landsforræderi f.eks. ikke - for mennesker skal 
ikke være loyale over for lande, men over for menneskeheden. 
Det menes også at være retfærdigt, at europæerne kommer til 
at lægge ryg til det kaos, som masseindvandringen forvolder, 
eftersom de jo i flere hundrede år har udnyttet den 3. verden. 
Og - hedder det sig - det er i virkeligheden nødvendigt at 
importere denne uro, for at europæerne kan lære at forstå, 
hvordan der er i den 3. verden. Et multikulturelt Danmark er i 
øvrigt ifølge disse sære opfattelser noget, vi må acceptere som 
uundgåeligt - selv om der kommer til at flyde blod i gaderne 
på grund af de konflikter, det vil skabe. Det må »man« bare 
tage med! 

Sådanne og mange andre ideer lufter vore »menneskeven
ner«- når de er i enrum med hinanden. Men engang imellem 
slipper der alligevel noget ud i en form, så det lader sig se, hvad 
det er, de vil. En af disse lejligheder er netop indtrådt I 
Informations leder 22/ IO hedder det således i tilknytning til 
den nys offentliggjorte undersøgelse om de indvandrede tyr
keres opsigtsvækkende vækst: 

»Og så er vi fremme ved det egentlige problem. Det, som 
ikke ret mange - og slet ikke politikere - gider forholde sig til, 
eller måske snarere føler sig magtesløse overfor og derfor 
forholder sig passivt til. I virkelighedens verden har Danmark 
slet ikke noget tyrkerproblem, men snarere et danskerpro
blem, hvilket når alt kommer til alt er meget værre. 

Et problem, der bl.a. består i, at den herboende befolkning 
tilsyneladende nægter at indstille sig på, at Danmark er under 
forandring til et flerkulturelt samfund. Danskerne vil ganske 
enkelt meget nødigt integrere sig, hvilket så i stigende grad 
giver sig udslag i fremmedhadske og raoediskriminerende 

holdninger. Dette problem burde være meget mere interes
sant at diskutere, frem for holdbarheden af nogle mere eller 
mindre tilfældige sociologiske gæt på den demograf1Ske ud
vikling af en udvalgt del af Danmarks befolkning. 

Og der bør sættes ind over for danskerproblemet nu. Inden 
det skred i holdninger, der kan spores, udvikler sig til et 
tilsvarende skred i racediskriminerende handlinger«. 

Med andre ord: Det danske folk - der i Information-her -
remrendenes nedladende og bårlSke ridefogedsprog er sat på 
plads som »den herboende befolkning« - bar bare at rykke 
sammen og uden at kny gøre plads for de nye kolonister. Og 
de i forvejen »herboende« må indekserceres noget bedre i at 
tåle, at andre trænger sig ind. Vil danskerne ikke det, er de 
racister og fremmedhadere, der bør sættes ind overfor. De er 
»danskerproblemet«. Billedet af træhesten melder sig allerede 
på nethinden. 

Sådan taler en lederskribent i en landsdækkende avis - for -
mentlig et højt oplyst og uddannet menneske. Man ser ham 
for sig: Med forkælelsens slappe ansigtstræk. Bøjet sidder ban i 
sin bekvemme stol i lampens skær og leger med tangenterne 
og sine egne og vore børns fremtid. Ansvarsløs og dybt 
tankeløs - selv om ban hævder at tænke de højeste tanker og 
besidde den mest fornemme moralske værdi. Og ban sidder 
på en plads, der gør ham til efterfølger af dem, der skabte det 
oprindelige Information i kampen mod en besættelsesmagt og 
dens landsforræderfølge og for Danmarks fremtid i frihed som 
det danske folks land! 

Men en ting glemmer ban og hans ligesindede. En eneste 
ting: 

Der findes stadig danske
re, der ikke bar glemt, hvad 
landsforræderi er. Som ved, 
hvad pligt er -også selv om 
den er ubehagelig. Og som 
kender deres ansvar over 
for andre. 

Mennesker, som vil bu
ske de ord, der faldt, og de 
gerninger, der blev forøvet 
- mod »den herboende be
folkning«. 

•• •• 



Flygtningehjælpens nedtur 
Flygtningehjælpens formand, Nils Foss, er meget vred. Han føler 

sig svigtet af justitsministeren. Sagen er, at Nils Foss altid har været 
vant til, at Flygtningehjælpen havde en fortrinsstilling i forhold til 
politikerne. Og nu ser ban, at justitsministeren sender sit forslag om 
stramninger af loven ud til offentligheden uden at orientere Flygt
ningehjælpen først. »Han (justitsministeren) har lovet, at han ville 
orientere mig, når regeringen havde behandlet det - inden det gik 
ud. Han har sagt, at han ville orientere mig«, siger Foss til Aktuelt 
23/10. 

Vi kan naturligvis meget vel se, hvor kedeligt det er for Flygtnin
gehjælpen, at regeringen nu træffer beslutninger uden at orientere 
den først For så forsvinder jo muligheden for lige så stille at belære 
regeringen og for i god tid at træffe passende »informations«mæssige 
modforholdsregler ved hjælp af vennerne i medierne, hvis regerin
gen nu ikke skulle være modtagelig for de rettesynspunkter. Vi ser 
helt klart, hvor uendelig trist det er. 

Men vi ser også, at Flygtningehjælpen er en privat organisation på 
linie med alle andre, f.eks. Den Danske Forening, som forsåvidt lige 
så godt kunne være interesserede i at få de muligheder, en »forhånds
orientering« giver. 

Og vi ser, at det er i grov strid med almindelige forvaltningsretlige 
principper, såfremt regeringen behandler den ene private organisa
tion bedre end den anden. 

Flygtningehjælpen tror, at den er nogetsærligt, og at den har krav 
på særbehandling. 

Hvor må det være trist at vågne op til en verden, hvor tingene 
pludselig begynder at køre efter reglerne! 

Kludderets pris 
Det er efterhånden en noget blandet fornøjelse at sidde i »Dan

skerens« redaktion. Det nærmest hagler ned i vort skød med den ene 
beretning mere opsigtsvækkende end den anden - om svig, censur, 
manipulation, embedsmisbrug samt politisk og økonomisk platten
slageri. 

Noget af det, som har rystet os mest, er den bistand, de, der 
hævder at bekæmpe nazismen, har ydet den dan.ke nazibevægelse. 
Vi er efter den undersøgelse, vi foretog i foråret 1990, dybt bekym
rede for denne bevægelse - ikke med henblik på dagen i dag, men 
med henblik på fremtiden. For vi kan se, hvilken grokraft den i disse 
år får tilført med de menneskers hjælp, der hævder, at de står for det 
stil<. modsatte. Selv om bevægelsen i dag er beroligende lille, er der 
gode grunde til at frygte, at det vil den ikke blive ved med at være, 
hvis udvil<.lingen fortsætter som nu. 

Vi er imidlertid stort set alene om en bekymring på dette grund
lag. For det er .fremtidsproblemet, vi beskriver, og det er altid svært 
at få folk til at bekymre sig for noget, som ikke er et problem her og 
nu. Ydermere er der ingen af dem, som havde været nærmest til det, 
som har gjort sig den ulejlighed at undersøge ordentligt, hvordan 
nat.isteme arbejder. l stedet har de væltet den ene mere farverige og 
virkelighedsijerne beretning af sig efter den anden. Og endelig gøder 
erklærede »antinat.ister« med deres jævnt hen absurde optræden 
opfattelsen af, at der er tale om et fiktivt problem, som kun eksisterer 
inde i hovedet på nogle »antinazistiske« hysterikere, der ikke kan 
finde bedre at bruge deres tid på. 

For at sætte prikken over i'et er det - som det fremgår af dene 
nummer af Danskeren - nu lykkedes to af »antinaiismens« selvud
nævnte bannerførere nærmest at hvidvaske nazibevægelsen ad ret
tens vej. 

Hvad skal man stille op over for en så topmålt tåbelighed? 
Danmark er sandelig godt hjulpet med mennesker af den støb

ning ! 
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Haarder-epoken 
Bertel Haarder er den undervisningsminister, der har siddet 

længst i efterkrigstidens Danmark. Han kan se tilbage på at have 
præget stort set alle dele af undervisningssektoren med ny eller 
revideret lovgivning. Embedsmænd i Undervisningsministeriet har 
da også allerede brugt betegnelsen »Haarder~poken« om de sidste 
8 år. 

Men på et område har Haarder svigtet sit nationale ansvar. Ved 
en lang række folkeskoler i hovedstadsområdet og de største pro
vinsbyer i Danmark har forældre måttet se på, at deres børns skole 
har fået en stærkt multietnisk karakter, uden at han har rort ved 
dene problem. Hans egne poder går i en beskyttet grundtvigsk 
friskole. 

Han ser ingen problemer, når blot andelen af fremmede elever 
ikke overstiger 30% ! 

Hvilken kreds af danske forældre har bedt om denne udvikling i 
den danske folkeskole? Med hvilken ret lader Bertel &arder dette 
ske? Er det arven fra det grundtvigske bagland, der giver undervis
ningsministeren legitimation og ro i sjælen hertil, alt imens man selv 
hygger sig i smug med myterne og de danske sange på Bordings 
friskole? 

På den baggrund kan det ikke undre, at ministeren slog hænderne 
sammen og udbrød: »Herligt!«, da justitsministeren ragede de var
me kastanjer ud af ilden for ham ved at give de enkelte skoleinspek
tører lovmæssig dækning til at afgøre, bvor mange fremmedspro
gede elever der må være i en klasse. 

Det er ansvarsforflygtigelse. Bertel Haarder gør nemlig her
ved den enkelte skoleinspektør til et lokalt gidsel i kampen mel
lem skolerne om de problemer, der skulle ,-ære l01St af ministeren, 
som for længst burde have sagt fra over for den kollektive ind
vandring til Danmark og dens ødelæggelse af den danske folke
skole. 

Buskaravaner med fremmede - og danske? - elever på vej fra 
skole til skole i værste amenbnske stil ! Skal del ,-ære eftermælet for 
»Haarder~poken«. 

V. 

Gæstfrihedens løn 
De så.kaldte »antiracistiske« aktivister har i den senere tid fået det 

stadig vanskeligere. Det er tydeligt, at de har stigende besvær med at 
skaffe mandskab til deres særprægede »aktioner« og mødeoverfald. 
Dette har ført til en ny og meget betænkelig udvikling. 

I mangel af danskere, der er villige til at deltage i udskejelserne, er 
bagmændene nemlig nu begyndt at fylde de udtyndede geledder op 
med mellemøstlige »flygtninge«. Denne trafik har Bet et sådant 
omfang, at man nogle steder i landet kan se, at disse såkaldte 
»flygtninge« endog er i overtal, når møder, som »antiracisterne« 
ikke synes om, skal overfaldes. 

De politil<.ere, som har åbnet døren for sådanne gæster, skylder os 
svar på, hvordan disse mødeterrorister kan være »flygtninge« fra 
deres hjemlandes undertrykkelse af demokratiske frihedsrettighe
der, når de samtidig forsøger at undertrykke de tilsvarende friheds
rettigheder i Danmark. 

Forklaringen er naturligvis, at disse mennesker aldeles il<.ke er 
flygtninge. De er folk, som vil have plads her, og som er villige til at 
gøre det, der skal til for at få det - også selv om det indebærer 
overgreb på værtslandets indbyggere. 

De skal derfor ud, og det kan ikke gå stærkt nok! 
Og lad det i denne forbindelse være sagt så tydeligt, at det ikke 

kan misforst!s: Forsøg på at berøve danskerne deres grundlovssik -
rede rettigheder med fremmede voldsmænds hjælp er klart landsfor
ræderi. 



Statsstøtten til Amager-stormoske fastholdes 

Halvmånens vækst 
over København Af lærer Keld Anthony 

Folkekirkensvalenhed 
I begyndelsen af november måned var jeg 

og nogle af jerntanteme til et foredrag i en 
kirke på Amager. Emnet var moskeen på 
Amager, og rigtig mange ældre mennesker 
var mødt frem for at høre på foredragshol
deren, som var præst. Efterhånden som ta
len afvikledes, kunne jeg se, at de ældre 
mennesker skuffedes mere og mere. Deres 
hyrde, nemlig præsten, havde intet klart stå
sted i debatten. Det han fortalte var helt 
korrekt, men hvor stod han selv? Min for
nemmelse var, at tilhørerne var absolut 
imod moskæns opførelse. Derfor blev de 
mismodige over præstens væverier. 

Efter præstens indlæg tog nogle af jern
tanterne ordet - og de vidste, hvad de ville. 
De var langt bedre orienteret i emnet end 
præsten, og de havde en helt klar holdning. 
Naturligvis skulle denne moske ikke opfø
res. Jeg kunne se på tilhørernes øjne, at de 
igen fik noget at tro på, og de gik mere 
afklarede fra mødet, end de var kommet 

Politikernes ansvarsflugt 
Vore ledere i dagligdagen er ikke præ

ster, men politikere, og i deres lyse stunder 
kan de godt beskrive et problem, men hvis 
man prøver at få dem til at rykke ud med 
en holdning, flygter de fleste rædselsslag
ne bort, skønt de er valgt til at have holdnin
ger! 

Historien om, hvordan moskæn på Ama
ger alligevel blev til et lokalplanforslag, til 
trods for at alle odds pegede imod, er samti
dig historien om, hvordan en minister (for
svarsministeren) søger at undgå at tage stil
ling, og hvordan en borgmester ( overborg
mesteren) søger at holde fakta skjult for 
befolkningen. 

Kommunens forsvindingsnummer 
Først i november var jeg til samtale med 

fuldmægtig Klavs Bjerring på Københavns 
Rådhus. Anledningen var, at jeg havdesøgt 
aktindsigt i sagen omkring Amager-moske
en. Jeg spurgte Bjerring, om han ikke fandt 
det underligt, at kontrakten med muslimer
ne om moske-grunden ikke for længst var 
sagt op. Dertil svarede Bjerring, at han 
overhovedet ikke kendte den kontrakt, ja 
man havde den slet ikke på Rådhuset, men 

hvis jeg ville ha ve den, skulle jeg henvende 
mig til Forsvarsministeriet. I mit stille sind 
undredes jeg over, at man var i fuld gang 
med at udarbejde lokalplanforslag for en 
grund uden at kendeden kontrakt, som lå til 
grund for det hele. 

Jeg påpegede også over for Bjerring, at 
man ikke havde nævnt et ord om, at der 
skulle være moske på grunden, dengang 
man udsendte kommuneplanforslag til be
boerne i bydelen (Sundby Nord). 

- Jo, det havde man da, svarede Bjerring 
og halede en bog på et par kilo frem. Han 
ledte lidt og pegede derpå velfornøjet på 
ordet moske. 

- Jamen den bydelspjece, som folk ftk 
ind ad deres brevsprækker, og som var det 
grundlag, de havde til deres kritik af kom
muneplanen, den påstår, at der skal være 
offentlige institutioner? 

- Jamen vi kan jo ikke skrive alle detal- llirr,. 
jerne i sådan en bydelspjeoe ! , 

Vi har tidligere (1990 nr. 3 s. 3-5) givet plads for en udførlig fremstilling af sagen 
om opførelse af et »islamisk kulturoenter« samlet om en stormoske på et centralt 
beliggende areal på det indre Amager, kun 2 km fra Rådhuspladsen. 

Projektet og planeringen måtte i sig selv virke udfordrende på danskerne i betragt
ning af den muslimske religions intolerante og aggressive stilling til kristendommen 
og dens fuldstændige fornægtelse af værdier og retligheder, som er bærende i vor 
samfundsopfattelse og livsform. 

Det særlig uantagelige er dog, at den danske stat ikke desto mindre på afgørende 
vis støtter planen ved i virkeligheden gratis at stille en meget stor og yderst værdifuld 
grund til rådighed for byggeriet, en af de fa større grunde, staten endnu råder over i det 
indre hovedstadsområde. 

Det hele forekom så uanstændigt, at det måtte væreselvfølgeligt dels at bede om en 
forklaring fra de ansvarlige politikere, dels at forlange, at staten trak sin støtte tilbage, 
hvilket var så meget mere oplagt, som muslimerne for længst ved misligholdelse af 
lejeoverenskomsten syntes at have fortabt den ret, der var givet dem tJl grunden. 

Ingen af delene er sket. De indblandede politi.kere har være tavse som østers og har 
dermed vist deres ligegyldighed og foragt for danske borgeres naturligespørgsmål og 
vredesytringer i sagen. Som det fremgår af Keld Anthonys hosstående fremstilling har 
statens nærmeste myndigheder klart erkendt, at lejekontrakten var misligholdt og de 
muslimske »lejeres« rettigheder bortfaldet, og Forsvarets Bygningstjeneste har da 
også et par gange rejSt spørgsmålet om som følge deraf at få kontrakten annulleret. 
Men alligevel er dette ikke sket. Tværtimod er der nu fremlagt et skitseprojekt til 
oenter, moske og »minaret«, og Københavns Kommune bar som planmyndighed 
udarbejdet forslag til den nødvendige lokalplan for området, så moskebyggeriet kan 
sættes i gang. 

Vore myndigheders ligegyldighed med danskernes ret til Danmark synes således 
stadig uden grænse. Kun danskernes protester kan kalde dem tJl besindelse og orden. 
Enhver borger i København - ja i hele landet - kan gøre sit dertil ved at sende sin 
indsigelse og protest til Kommunen mod den uhyrlige lokalplan og forlange, at det 
danske folks jord i stedet udlægges til dets bedste, til nogle af de mange nyttige formål, 
som ikke kan fremmes bl.a. på grund af mangel på nødvendige arealer. Nogle af dem 
pegede det stedlige lokalråd på allerede i I 983, da det bad om, at kontrakten med 
muslimerne blev opsagt p.g.a. misligholdelse. 

Vi opfordrer derfor alle til at sende deres protester til Københavns Kommune, 
overborgmesteren, RAdbuse~ 1550 København V eller til ejeren af grunden, For
svarsministeriet, Slocsholmsgade 10, 1216 København K. 

lad dem drukne i protesrer. Det bar de fortjent. 
Red. 
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Her står vi over for noget, som jurister 
sikken har et fint ord for, men jeg vil kalde 
fuldbyrdet bedrageri. Man fjerner helt I» 
vidst et af de mest kontroversielle emner i de 
oplysninger, som sendes ud til befolkningen, 
mens de kontroversielle ting kun omtales i 
de tykke bøger, som kun inderkredsen og 
specielt interesserede kommer til at se. 

Misligholdelsen af lejekontrakten 
Da jeg skrev min første artikel om mo

skeen (»Danskeren« m. 3, 1990), var jeg 
ikke i besiddelse af lejeoverenskomsten mel
lem Forsvarsministeriet og Komiteen for 
Det Islamiske Kulturcenter i København, 
men det er jeg nu. Og her er paragraf 9 
specielt interessant 

»Lejeforholdet vil - uanset den i § I 
nævnte uopsigeligbedsperiode - kunne op
hæves, såfremt areal og bygninger ikke har 
været benyttet til de anføne formål i et år, 
eller såfremt bygninger og areal efter det af 
udlejer beskikkede tilsyns skøn ikke vedli
geholdes i forsvarlig og rimelig stand, og de 
af tilsynet i den anledning krævede foran
staltninger ikke udføres inden 3 måneder 
efter en lejeren ved førnævnte repræsentant 
tilstillet skriftlig tilkendegivelse«. 

Kontrakten blev undertegnet I. oktober 
1981, og i dag, ni år efter, er grundenstadig 
ubebygget. Hvorfor er kontrakten ikke for 
længst sagt op af Forsvarsministeriet, selv 
om lokalrådet på stedet allerede i 1983 bad 
om det? 

Den 20. juli 1984 gør Forsvarets Byg
ningstjeneste sit ministerium opmærksom 
på, at grunden endnu ikke er taget i brug, 
hvilket er i strid med §9. Ministeriet beder 
derfor Bygningstjenesten rette henvendelse 
til muslimerne. Stadig intet sker, og 18. sep
tember 1986 skriver muslimerne bLa.: 

»Idet Komiteen dybt beklager de mange 
forsinkelser hidtil for en sådan plans færdig
gørelse, bl.a. fordi der har rådet usikkerhed 
med den endelige udformning af projektet 
og dets tilpasning til lokale forhold, skal 
Komiteen herved af principielle grunde 
anmode om at få oplyst, om det måtte være 
muligt at få ændret det nu gældende lejefor
hold til et ejendomsforhold, og i bekræften
de fald på hvilke betingelser«. 

Forsvarets Bygningstjeneste siger til 
Dette forslag føne ikke til noget, og i et 

brev til Forsvarsministeriet skriver Byg
ningstjenesten den 12. oktober 1988 bl.a.: 

»På baggrl!nd af drøftelserne i bl.a. Kø
benhavnsudvalget vedrørende muligheder
ne for evt. salg af Faste Batteri skal Byg
ningstjenesten under henvisning til ... den 
nu forløbne tid (i alt 7 år) som Islamic 
Cultural Centre bar haft til etablering af den 
ønskede kirke, anbefale, at overenskomsten 
opsiges med 6 måneders varsel, i henhold til 
overenskomstens § 9,c 
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Udenrigsrniuisteriet giver gult lys 
Forsvarsministeriet henvender sig derfor 

til Udenrigsministeriet, der 22. november 
1988 bl.a. svarer. 

»Udenrigsministeriet har for sit vedkom
mende principielt ikke indvendinger mod, 
at Forsvarsministeriet udnytter sin ret efter 
§9. Imidlertid vil man af hensyn til centeret 
og de i denne forbindelse involverede uden
landske kredse i Damnark, herunder de her
værende islamiske ambassader, henstille, at 
der, forinden opsigelseserklæring afgives, 
gives centeret en frist til at komme med et 
fast tilsagn om arealets snarlige udnyttelse. 
Fristen vil passende kunne sættes til ultimo 
juni 1989«. 

Forsvarsministeriet havde hermed fået 
Udenrigsministeriet til så at sige at fastsætte 
en eksekutionsdato for moskeen og meddel
te sin bygningstjeneste, at den kunne gå vi
dere med sagen, dog at en evt. opsigelse af 
lejeoverenskomsten skulle forelægges mini
steriet. 

Nye muslimske krav! 
Men i praksis synes Bygningstjenesten 

ikke at have handlet efter oplægget. Man 
forhandlede med muslimemeom den mang
lende betaling af forfaldne skatter på bygge
grunden og gik efter deres anmodning i ja
nuar 1989 ind i en forhandling med deres 
repræsentant El Agli fra den marokkanske 
ambassade. Forhandlingen har interesse ved 
at vise, hvilke krav man fra den side stadig 
mente at kunne stille til Danmark. Man 
ønskede en udtalelse fra Forsvarsm.iniste,
riet, om det 
I. helt eller delvis vil overtage betalingen af 

skatter og afgifter for det lejede areal 
2. vil frafalde kravet om betaling af renter 
3. vil udstede en skriftlig garanti om, at der 

ikke fra lokale myndigheder eller I» 
folkningsgrupper vil være modstand 
mod etableringen af det islamiske kul
turcenter. 
Man gav udtryk for tilfredshed med den 

danske stats hidtidige positive holdning over 
for projektet og med det hidtidige samar
bejde med danske myndigheder og håbede, 
at de nye »forslag og ønsker ville blive mod
taget på en sådan måde, at der også i fremti
den vil kunne opretholdes gode relationer 
mellem de involverede paner«! 

I øvrigt tilføjedes det, at man som et al
ternativ til de nævnte forslag og ønsker 
overvejede muligheden af at tilbagelevere 
det lejede areal til den danske stat - mod at 
få refunderet betalt leje, skatter, afgifter 
m.m. For resten ville man ikke betale mere, 
før man havde fået svar på sine forslag og 
ønsker! 

Muslimerne ville altså fonsat presse ci
tronen til sidste dråbe og få danske myndig
heder til ikke blot at give en drømmegrund 
bon for en symbolsk leje, men også være fri 

for skatter, afgifter m.m. Og desuden have 
officiel og skriftlig garanti for, at der ikke 
forekom modstand fra grupper af det 
danske folk mod det •islamiske kulturcen
ter«. Sandelig anskuelsesundervisning 
»islamisk kultur«! 

Intet hold i muslimsk »alternativ« 
Forsvarsministeriet måtte som ventelig 

afvise de fremsatte »forslag og ønsker«. Be
klageligvis, men næppe overraskende, føne 
det dog ikke til, at muslimerne gjorde alvor 
af deres antydede »alternativ« ved at søge at 
lade hele lejemålet gå tilbage. 

På den måde gik både vinter og vår og 
såmændogsåsommerogbøst 1989.Den I. 
juli 1989 blev således ikke datoen, hvor uret 
faldt i stag for Amager-moskeen. 

Først 19. januar 1990 kunne Bygnings
tjenesten på ny meddele Forsvarsministe
riet, at den stadig ikke havde kunnet fra
vriste komiteen for »kulturcentret« nogen 
tilkendegivelse, om og hvornår det lejede 
areal ville blive anvendt i overensstemmelse 
med kontrakten. Bygningstjenesten indstil
lede derfor igen til ministeriet at tage stilling 
til en ophævelse af lejekontrakten på grund 
af misligholdelse af dens § 9. Samtidig kun
ne man oplyse, at skatter og afgifter for 
1989, i alt 585.387,31 kr., trods gentagne 
rykkere, endnu ikke var betalt! 

Ingen opsigelse - tværtimod lokalplan 
Mine akter fra Forsvarsministeriet går 

ikke videre, men jeg ved, at Forsvarsmini
steriet retter henvendelse til Københavns 
Kommune for at få fastslået, om der er en 
lokalplan på trapperne. Men naturligvis 
burde muslimerne for længst være sagt op. 
Hele sagen minder mig om Christiania-sa
gen. Her kunne en handlingslammet for
svarsminister heller ikke tage sig sammen til 
at få smidt de indtrængende personer på 
ponen, så det endte med at blive et »socialt 
eksperiment«medetsammenrendafdeun
derligste mennesker. Der lever i dag mellem 
500 og 1.000 mennesker på Christiania, og 
alle, der bar et såkaldt borgerkort, bar så 
adgang til at stikke sugerøret i Københavns 
sociale kasse, og som alle ved, er det kun et 
fåtal rigtige københavnere, der bor derude i 
Danmarks svar på Disneyland. 

I minaretem skygge 
En ting, som er interessant, når man ser 

på det nu offentliggjone lokalplanforslag, er 
at der skal opføres en 25 m høj minaret 
Denne minaret optræder ikke på tegningen 
- eller i hven fald kun som en symbolsk 
»skygge« i flisebelægningen. Der har åben
ban været kamp til det sidste omkring mina
reten, men som sædvanlig blev det dansker
ne, som måtte give sig. 

Som en slags afslutning på denne gyser, 
kan jeg fortælle, at Forsvarets Bygningstje,-



nestepå min telefoniske forespørgsel 14/11 Bre:vie til top-nnms· . tre 1990 kunne fortælle, at muslimernes re-
stance nu var betalt. Men alligevel! 

Protest~r 
Alle københavnere kan deltage i den of

fentlige høring om lokalplanforslaget. Ind
sigelser sendes til Overborgmesterens kon
tor, Københavns R!dhus, 1550 Kbh. V. 
Man må gerne vedlægge et læserbrev, som 
man selv eller andre har skrevet som doku
mentation for sin mening. 

Keld Anthony 

Lovforslag 
mod Amager
moskeen 

Fremskridtspartiet var i sin tid det eneste 
parti i Folketinget, der gik imod indgåelsen 
af den lejeoverenskomst, hvorved den dan
ske stat for en symbolsk leje af 1.000 kr. om 
året stillede en 15.000 m2 stor grund på det 
indre Amager til rådighed for opførelse af en 
stor-moske m.m. 

Partiet fremsatte i begyndelsen af no
vember 1990 et lovforslag i Folketinget om 
»stop for stor-moskebyggeri på Amager«. 
Det skete med henvisning til, at der i de 
forløbne ni år ikke er foretaget noget byggeri 
på grunden, og at staten som udlejer derfor 
efter lejekontrakten er berettiget til at ophæ
ve lejemålet. 

I bemærkningerne til lovforslaget gøres 
endvidere rede for den urimelige særbe
handling, der ved kontrakten er givet mus
limerne i forhold til andre fremmede tros
samfund - også kristne - og for de betydeli
ge beløb (i bemærkningerne meget beske
dent ansat), som er foræret muslimerne af de 
danske skatteydere gennem de forløbne ni 
år, og for de meget større beløb, som vil 
blive foræret dem, hvis lejekontrakten fAr 
lov at bestå. 

Det påpeges også, hvilke ulemper en mo
ske-drevet efter velkendte muslimske ritu
elle traditioner - vil påføre omgivelserne. 

Bemærkningerne kommer derimod ikke 
ind på en sammenligning med de forhold, 
der i muslimske lande bydes kristne kirker 
og kristen gudsdyrkelse. Det kunne ellers 
have være lærerigt. 

Lovforslaget nåede ikke at komme til be· 
handling oger bortfaldet ved udskrivningen 
af folketiog:;valg. Der er således heller ikke 
ad denne vej nogen hjælp at hente for 
danskerne, der mere og mere henvises til at 
hjælpe sig selv. • 

Cand. oecon. Erik Lund bar af 
aktuelle begivenheder og på bag
grund af nationens vanskæbne taget 
anledning til at skrive breve til både 
statsministeren og udenrigsministe
ren. 

I brevet 17. oktober til Poul Schlii
ter hedder det: 
»Kære statsminister: 

Hjertelig tillykke med opstillingen af me
diebetvingeren Suzanne Bjerrehuus i Ama
gerkredsen. Hun vil sikkert kunne højne Det 
Konservative Folkepartis image som seriøst 
politisk parti i vælgerbefolkningen. Mon 
hun ikke allerede ou bør forberede sig på at 
anvende sine særlige kvalifikationer som 
forkvinde i Folketinget - hendes sublime 
teknik må da kunne lyse op i det ellers triste 
gamle ting og få forhandlingerne til at glide. 

Nu bør de konservativekonsekvent følge 
opstillingen op med endnu et par trumfkort 
- Jodle Birge og Bengt Burg. At sidstnævnte 
er erklæret socialdemokrat skulle næppe be· 
tyde noget. En sådan ny Linje 3 ville kunne 
medvirke til at bortlede befolkningens op
mærksomhed fra alle de mest påtrængende 
opgaver, som Folketinget har ladet ligge 
uløste - gældsætningen, arbejdsløsheden og, 
frem for nogen anden, den katastrofale mus
limske kolonisering af Danmark, muliggjort 
af hr. Gammeltoft-Hansens skæbnesvangre 
iodvandring:;lov og finansieret af os selv til 
V.I.P.-takster efter Bistandslovens §42. 
Økonomiministerens effektive uskadeligg1>
relse af Danmarks Statistik for såvidt angår 
statistiske oplysninger om de kære aldrig
danske kolonister vil lette en sådan fortsat 
politik. 

Og da vi nu er kommet ind på muslimer 
og anden godtfolk, der er lokket hertil af 
Dansk F1ygtningeimports hvervetryksag 
» Velkommen til Danmark«, der på relevan
te sprog efter sigende findes i enhver landsby 
og bazar i Mellemøsten: 

Siden den defaitistiske og molboagtige 
lov i praksis åbnede vort land for ukontrol
leret immigration fra især de muhamme
danske lande, har hvert år 4-5-6.000 læser
breve optaget i den danske presse fortvivlet 
gjort Dem o~mærksom på, med hvilken af
sky danskerne ser på de aldrigdanske ind
vandrere, der med en befolkningseksplosion 
og islam som våben udgør en større fare for 
Danmarks fremtid, end den nazistiske inva
sion gjorde for 50 år siden. Hvor er det for
svar af Danmark, der er Deres fornemste pligt? 
- Hvor er Deres positive svar på folketS røst 
i vort demokrati? Er De da bange for den 

antisemitismelignende hetz, der rettes imod 
pastor Krarup og Den Danske Forening? 
Det ville være en fornærmelse at antage, at 
De er så uintelligent at tro på den sladder 
som Kirsten Lee & Co. udspreder om »neo
nazisme« og »racisme« blandt de her nævn
te gode danske mænd og kvinder. Det må 
undre, at De tilsyneladende ikke har så me
gen politisk flair, at De kan se, at der ligger 
en »Uffe Ellemann-effekt« i at følge folkets 
rimelige krav og udskrive en folkeafstem
ning om, hvorvidt aldrigdanskerne skal ud 
igen. Kun en tåbe frygter ikke Islam«. 

I et brev 18. oktober til Uffe Elle
m8JJJJ-Jensen skrev Erik Lund bl.a.: 

»Kære udenrigsminister: 

Ifølge den danske presse vakte Olfert Fi
seliers arikomst til det »liberale« Dubai ikke 
blot forargelse på grund af de søde marine
piger, der var med korvetten. 

Det, man især var dybt forarget og stødt 
over, var, at Olfert dristede sig til at føre et 
udfordrende flag, det såkaldte Daoebrog, 
med et provokerende hvidt kors på rød bag
grund ! ! ! Det kan man ikke tillade sig i et 
muslimsk land! - Det fremgik også af avi
serne, at danske eksportører af kyllinger 
havde måttet droppe det danske flag på 
pakningerne! 

Ifølge avisernehavde kommandøren dog 
formået at gyde olie på bølgerne ved at 
forklare de harmdirrende islamiske myn
digheder - der beskyttes af bl.a. Olfert Fi
scher - at der kun var tale om et gammelt, 
nationalt symbol, der ikke havde noget at 
gøre med kristendom eller andre afskyelige 
livsopfatteiser. 

Jeg vil kraftigt opfordre Dem til om
gående at sætte tingene på plads ved i krafti
ge, utvetydige vendinger at fortælle såvel de 
fanatiske muhammedanere- hvad bilder de 
sig egentlig ind? - som forsvarsministeren, 
hvad Danebrog står for. Nu må det være 
nok med den førteScaveniuspolitik over for 
de krigeriske banditter dernede i Golfen -
på begge sider af fronten_ 

!øvrigt skal jeg takke Dem for dygtigt 
politisk arbejde i den senere tid. En forstær
ket modstand imod den islamiske invasion 
af Danmark vil vække genklang i vælger I» 
folkningen trods de gamle »fred«sfolks 
modstand i indvandrermafiaen, der hilser 
Kadaffis befolkning:;bombe velkommen. Vi 
burdesænesom mål, at de formeringsflittige 
muslimer sendes væk fra Danmark i samme 
fart, som de slap ind - 10 % om året eller 
mere«. • 
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Fra »antiracismens« bagland 

»Racister, racister, racister, ra ...... !!!« 

De såkaldt »progressive« bevægelser for
søger at samle nye kræfter efter tøbruddet i 
Østeuropa. 

I Helsingfors har 1.400 repræsentanter 
for de gamle »fredsbevægelser« holdt møde. 
Bevægelserne mener, at man på grund af 
afslutningen af den kolde krig nu må søge 
nye arbejdsområder. Man vil derfor gå over 
til at modarbejde, at det gamle øst-vest
vendte trusselsbillede erstattes af et nyt, som 
rettes imod andre »racer«, nationaliteter el
ler ve,densdele. De»progressive«kræfter vil 
med andre ord bekæmpe det, de kalder »ra
cistiske« organisationer og anden virksom
hed, der ikke stemmer med deres interesser 
(Dagens Nyheter 4/7 90). 

På den hjemlige scene har vi længe vidst, 
at »fredsbevægelsernes«»progressive« kræf-
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ter har søgt nye græsgange, Et godt eksem
pel er den velkendte Erik Mikkelsen fra 
»Fællesinitiativet mod Racisme« (der i Eks
traBladet 12/9 88 erklærer ikke at nære 
»fine følelser« for vore grundlovssikrede fri
hedsrettigheder). Mikkelsener nu ivrigtsys
selsat med at udråbe Den Danske Forening 
som »racistisk«. Del retsforfølger vi ham i 
øvrigt ikke for, men lader ham blot køre 
videre. For det er altid rart, at folk med stor 
klarhed kan se, hvilket selskab andre, der 
beskylder os for racisme, er i. Mikkelsen er 
medlem af »Internationale Socialister« og 
optrådte i sin tid som aktiv deltager i den 
KGB-inspirerede aktion mod NATO's så
kaldte dobbeltbeslutning om OJ)<ltilling af 
raketter i Vesteuropa, hvis ikke Sovjet fjer
nede sine nyopstillede missiler. 

»Antiracisterne« her i landet har i øvrigt 
også holdt møde for at reorganisere sig. Det 
skete i begyndelsen af april, og arrangøren 
var at finde i velkendte BZ.miljøer-hvilket 
dog ikke forhindrede annoncering og støtte i 
f.eks. Lærerforeningens blad »Folkeskolen« 
(nr. 14/1990). 

Arrangementets forløb kan ikke undre, 
når man tager bagmændene i betragtning. 
Det mest iøjnefaldende, beretter vor rappor
tør på stedet, var den tankeforvirring, som 
gennemsyrede det hele. 

Det fastsloges på mødet, at »nazister« 
skal bekæmpes »med alle nødvendige mid
ler<~ som det siges. Man kan så kun gætte på, 
hvem der bliver anset for værdige til den 
behandling. Fagbevægelsen menes derimod 
at kunne overbevises med argumenter. Og 
»borgerlige« racister kan man evt. demon
strere mod, hed det. Gamle (racistiske) da
mer i busser skal simpelthen blot bringes til 
at »holde kæft«, var parolen. Og racistiske 
domstole, skoler og socialforvalm.inger skal 
man klage over 111 ombudsmanden (for en 
gangs skyld en sikker fremgangsmåde!). 

Det fremgår også, at faktisk alting er racis
me. Endog Dansk Flygtningehjælp hævdes 
at være besjælet heraf, nemlig af det, der 
kaldes en »anti-racistisk racisme«, som 
bedst menes at kunne bekæmpes ved al vise 
organisationen dens egen »borgerlighed« 
(hvad det så end indebærer). 

Det er sjældent at møde en så rendyrket 
form for nonsens som det, der bar arrange
mentet. Det var tydeligt for vorrapportør, at 
der i virkeligheden rueppe er tale om et 
politisk, men snarere om et medicinsk-J)<ly
kiatrisk problem. 

Men man sætter som bekendt ikke folk 
fast på grund af nedsat hjernefunktion! 

• 

I de kredse, som er så sløjt kørende, at de end ikke evner at slå op i en ordbog, er der 
især ~n meget anvendt metode til al vise, at man er »rigtigt~ afmarcheret. Stave rigtigt 
behøver man derimod ikke at kunne ... ! 



Vi er røde, vi er hvide ... 
I Danskeren nr. 1, 1990 opfordre

de Herluf Rasmussen til, at folk, der 
sympatiserer med Den Danske For
ening, træder offentligt frem og be
kender kulør. På redaktionen har vi 
besluttet at bidrage til at føre denne 
opfordring ud i livet ved i de kom
mende numre at bringe nogle inter
views med medlemmer af DDF. 

I interviewserien vil medlemmer 
fra alle egne af landet få lejlighed til 
at fortælle om deres særlige bevæg
grunde for at have tilsluttet sig DDF. 
Selv om vi endnu kun har indhentet 
tilsagn fra et par medlemmer, så er vi 
på redaktionen ikke i tvivl om, at 
serien vil blive et levende bevis på, at 
DDF består af folk fra hele det poli
tiske spektrum og fra alle sociale lag. 

Fælles for deltagerne i serien er, at 
de åbent bekender kulør: Vi er røde, 
vi er hvide ... 

Vi indleder serien med en samtale 
med Arne Jørgensen. Han og spør
geren, Harry Vinter, har det til fælles, 
at de begge er tidligere medlemmer 
af Socialistisk Folkeparti. 

Arne Jørgensen 

Fra >>antiracistemes<< 
kludderkammer 

I november-nummeret af Danskeren be
rettede v~ hvorledes EF-parlamentets un
dersøgelsesudvalg vedrørende »racisme og 
fremmedhad« har tilvejebragt en rapport 
om tingenes tilstand på dette område, som 
er så åbenlyst urigtig, at udvalget endog vil 
kunne risikere en dom for overtrædelse af 
straffelovens injuriebestemmelser i den an
ledning. 

Den Danske Forening var ikke ene om at 
klage til Parlamentet. Der er sagen herefter 
endt i kaos. 

Undersøgelsesudvalgets formand, fransk
manden, professor Jean Thomas Nordman, 
er således blevet meget opbragt over rappor
ten, som han finder direkte fejlagtig(!). Han 
har derfor nægtet at viderebringe dens hen
stillinger til Parlamentet endsige at stemme 
for den. Til B.T. udtaler han (10/10 1990), 
at han ikke kan læggenavn tilden, fordi den 
er fejlagtig og useriØ5 på en lang række 
punkter. Han siger endvidere: »Det er ikke 
Parlamentets medlemmer, men en række 

yderliggående venstreorienterede organisa
tioner, som har leveret materialet, og som 
øjensynlig er blevet slugt råt uden nogen 
som helst kontrol«. 

Alt dette er Den Danske Forening natur
ligvis forlængst klar over, da vi kender de 
kilder til rapporten, som den ikkeselv oply
ser om. 

En af de få kilder, rapporten angiver, er 
journalisten Povl E. Nøragers bog »Kan det 
ske igen«. Det drejer sig om en malerisk 
beretning om den danske naz.ibevægelse. I 
bogen kan man bl.a. læse om, hvem der skal 
hænge i lygtepæleneefter en nazistisk magt
overtagelse her i landet, og meget andet 
interessant 

Desværre var forfatterens vilje og evne til 
at gennemføre en ordentlig research imid
lertid så lille, at nynazisterne øj nedechancen 
for at rejse en injuriesag mod ham. Og efter 
et utal af retsmøder har Povl Nørager heref
ter måttet krybe til korset og erklære, at han 
intet belæg havde for det, banskrev,(ogsom 

H. V.: Mens jeg kun var aktiv i Socialistisk 
Folkeparti i en kortere hrække og nærmest 
bar nøjedes med at være SF'er af overbevis
ning, sA bardujo virkeligomsat din overbe
visning til aktiv handling. Du var faktisk 
med til at starte SF i 1958, men lad os 
begynde med begyndelsen. Hvor stammer 
du fra: 

A.J.: Jeg bar altid boet i København. Jeg 
er født og opvokset i Skydebanegade på 
V esterbro som den yngste af syv børn. Min 
far var murer, og både han og min mor var 
troende socialdemokrater. Jeg gik i skole i 
syv år på Gasværksvejens Skole. Derefter 
kom jeg i lære som stenhugger. Men jeg 
kom aldrig til at bruge den uddannelse. Efter 
at have været soldat startede jeg pået værft i 
Sydhavnen. Toårsenere, i 1949, kom jeg til 
B& W, og der var jeg i 36 år, indtil jeg gik på 
efterløn i 1985. 

H. V.: Hvordan kom du ind i politik? 
A.J.: Det startede egentlig med, at jeg 

meldte mig ind hos FDF-spejdeme. Da min li.. 
far opdagede det, sendte han mig straks over " 

han havdeskrevet af efter aviserne). I denne 
forbindelse har han måttet punge ud med 
30.000 kr. i erstatning! 

Det må siges at være en enestående be
drift, at Povl Nørager - bistået af den vel
kendte dir. Jens Sejersen - under udfoldelse 
af en højt opreklameret antinazistisk bestræ
belse har fået fastslået ad rettens vej, at stort 
set alt, hvad han og aviserne bar produceret 
om nazisterne, er opspind og digt Vi ser 
naturligvis med klarhed, hvilket hårdt slag 
Povl Nørager herved har tilført de nazister, 
ban hævder at bekæmpe! 

Men også andre end nazisterne bar tjent 
på sagen. Det lykkedes således Povl Nør
ager at få fri proces til at forsvare sig mod 
deres injuriesøgsmål - uagtet hans advokat 
som led i ansøgningen om fri proces erklæ
rede, at der ikke forelå noget bevis for Nør
agers påstande i bogen! 

Alligevel blev der bevilget fri proces, og 
skatteborgerne bar herefter måttet udrede 
128.000 kr. i advokatsalær. 

Men måske var det da overhovedet heller 
ikke ønsket om at udbrede kendskabet til 
nazismens farer, der fik Nørager 111 at skrive 
bogen. Den blev produceret i samvirke med 
»Folkebevægelsen mod Nazisme«- som det 
I ykkedes Nørager at få til at betale for bo
gen, samtidig med at han selv fik andel i 
indtægterne ved salget af den! 8 
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i DUI i stedet for. Han var jo tro sociald~ 
mokrat. Senere blev jeg medlem af vælger
foreningen, som jeg forlod efter storstrejken 
i 1956. 

Jeg var i mellemtiden blevet tillidsmand 
for klub 4 på B& W og under strejken deltog 
jeg sammen med Aksel Larsen i det, der blev 
kaldt »Situationens Generalstab« Her så 
jeg, hvordan DKP'erne arbejdede. De ud
nyttede enhver mulighed for at få fjernet 
socialdemokrater - gode som dårlige - fra 
tillidsposter. 

H. V.: Kom du selv med i DKP? 

AJ .: Nej, det var jeg præpareret imod 
hjemmefra, og jeg brød mig bestemt ikke 
om deres hensynsløse arbejdsform. Efter 
opstanden i Ungarn var det i hvert fald helt 
udelukket. 

H. V.: Men du var fra stæten med i det nye 
parti, SF? 

A.J.: Det var Kaj Moltkes søn, Gert, der 
fik mig med, og jeg var fra første færd med 
til at samle stillere. Jeg var i det første valg
udvalg og var en af de fem, der udarbejdede 
de første vedtægter i 1958. V ed den første 
generalforsamling lærte jeg for øvrigt Herluf 
Rasmussen at kende. Han er jo Den Danske 
Forenings Københavns-repræsentant nu. 

Fordi jeg var fra et skibsværft, bad Aksel 
Larsen mig om at f1 startet en afdeling i 
Nakskov, og i 1960 var jeg første gang op
stillet som spidskandidat for SF i Maribo 
Amt 

H. V.: Hvorfor gik du egentlig til venstre 
for Socialdemokratiet? 

A.J.: Jeg bar aldrig studeret Marx og 
Lenin i dybden. Jeg er ikke teoretiker. Men 
jeg var holdningsmæssigt stærkt påvirket af 

Stoltenberg: 

den nød og elendighed, som jeg havde ople
vet igennem min opvækst på V esterbro. 
Man kan vel tale om social indignation. Jeg 
kalder mig selv social-humanist. 

H. V.: Du kom i hovedbestyrelsen ? 

A.J.: Jeg var formand for Bispebjerg-af
delingen i en årrække, og under SFs 
sprængning i 1967komjegindsomenafl2 
mand i en midtergruppe mellem Aksel Lar
sen og VS'erne. Vi forsøgte at samle stum
perne. Jeg gik selv efter godt et års tid. Den 
uenighed i 1967 var et letterechok for mig, 
og herefter koncentrerede jeg mig om det 
faglige arbejde. 

H. V.: Det må have været sammen med 
Bent Fjellerad, også SFer? 

A.J.: Ja, Bent Fjellerad var formand for 
Metals afd. 5, ogjeg var næstformand. Jeg 
var tillidsmand i sammenlagt 27 år - sidst i 
klub 4 - og i bestyrelsen for Kooperative 
Marketenderiers Samvirke og meget andet. 

H. V.: HvadsyntesduomBondeNielsen? 
AJ .: Arbejderne kunne lide barn. Han 

var altid loyal. Det var aldrig nødvendigt at 
laveskriftlige aftaler med ham. Et ord varet 
ord. Da det var nødvendigt at afskedige 
folk, gjorde ban alt for at hjælpe med om
skoling osv. Det kostede B&W millioner, 
som ban ikke var tvunget til at spendere. 
Det var der ikke mange arbejdspladser, der 
gjorde. 

H. V.: Var der gæstearbejdere, som de 
bidtes dengang, pA B& W? 

A.J.: Ja, der var 22-23 forskellige natio
naliteter. Jeg begyndte at gøre mig overve
jelser om fremmedspørgsmålet allerede i 
begyndelsen af70'erne. B&W var blandt de 

første, der antog fremmedarbejdere, men vi 
manglede aldrig arbejdskraft på B&W, for 
B& W var lønførende. Der manglede en
kelte faglærte, men det var fremmedarbej
derne jo ikke. 

H. V.: Hvorfor a.nsatte man frem.medar
bejdere, air der ikke var brug for dem ? 

A.J .: Det var efter min opfattelse efter 
pres fra Arbejdsgiverforeningen. Det var 
simpelthen for at trykke lønnen. Man havde 
brug for løntrykkere på grund af den fulde 
beskæftigelse. 

Allerede dengang var jeg klar over, at her 
lagde man grunden til et problem, for man 
sikrede sig ikke, at de kun var gæster. 

På en måde var jeg forud for Stoltenberg, 
- flygtningehøjkommissæren. For jeg slog 
efter i leksika og lagde mærke til den enor
me befolkningsvækst, der fandt sted i de 
lande, fremmedarbejderne kom fra. Der var 
lagt op til en udvikling, vi ikke ville kunne 
styre. 

Vi diskuterede det på arbejdspladsen, og 
jeg lagde ikke skjul på mit synspunkt. Stør
stedelen af mine folk var enige med mig, 
men kritikken blev kvalt af drevne folk 
ovenfra. 

H V.: Gav det dig problemer? 
A.J.: Det kan man roligt sige. F.eks. blev 

jeg i 1984 anbefalet som kongresdelegeret af 
bestyrelsen i Meta! afd. 5. Men så blev jeg 
angrebet voldsomt for •fremmedhad• -
først og fremmest af en kommunist, som slet 
ikke kendte mig, og ved den efterfølgende 
afstemning tabte jeg indstillingen. 

H. V.: Og hermed er vi efterhånden aået 
frem til nutiden. Hvad førte dig ind i Den llrir. 
Dl!DSke Forening? , 

Send bare pengene direkte ! 
Forud for indsamlingsdagen til »Flygt

ning 90« havde mange aviser en historie 
gående ud på, at Oygtningebøjkommissæren 
anbefalede indsamlingen og frarådede, at 
man sender pengene direkte til højkommis
sariatet. I Berlingske Tidende 12/10 søges 
der oven i købet skabt en »historie« gående 
ud på, at den betalingsadresse, Den Danske 
Forening har oplyst, ikke er rigtig, fordi 
bøjkommissariatets kontor i New York er 
flyttet, hvorfor pengene kun vil komme 
frem med »en vis forsinkelse«. 
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Ak ja, man tænker på, hvilken forsinkelse 
der har været i pengegangen med hensyn 111 
de midler, Flygtningehjælpen har flet fing
rene i! 

Vi bar været i kontakt med højkommissa
riatet og har herfraikkefåetanvisn.ing på en 
anden betal.ingsadresse end den, vi vider~ 
gav, og som kommer fra FN's informa
tionskontor i Danmark. 

På vort spørgsmål om, hvorledes det for
holder sig med Stoltenbergs opfordring til 
ikke at sende pengene til FN, svarer bøj-

kommissariatet i brev af 15/10 bl.a. følgen
de: 

» ... (Flygtningesagen) støttes lige effek
tiv~ hvad enten bidragene går til Dansk 
Flygtningebjæ/p, som er vores betroede 
samarbejdspartner i mange flygtningepro
jekter, eller til UNHCR. 

Det er derfor op til Dem selv, hvordan 
De mener, Den Danske Forening bør støtte 
flygtningesagen ... • 

Som sædvanlig er der altså noget, pressen 
ikke fortæller... • 



A.J.: Det gjorde dagbladet Politiken,som 
jeg ellers havde læst i mange år. 

Det slog hovedet på sømmet, at danskere, 
som ikke delte Politikens synspunkter, blev 
kaldt racister og fremmedhadere. Siden be
gyndelsen af 1980'erne har jeg skrevet man
ge læserbreve til Politiken i den anledning, 
men de bar aldrig optaget et eneste. 

Jeg synes, at Hubert Pundik har en under
lig måde at takke for dansk gæstfrihed på. 

H. V.: Nej, Politiken er en hårdt censure
ret avis. Det var pudsigt nok også Politiken, 
der bragte mit adrenalin i kog og førte mig 
ind i Den Danske Forening. Men jeg bar da 
været heldig at fA optaget et par indlæg, og 
jeg er glad for det brev, som du sendte mig i 
den anledning. Så bar Poliken da gjort no
gen gavn ved at føre os sammen. 

Ame, vi bar gennem Arene støttet mange 
nationale befrielstsbevægelser verden over, 
f.eks. i Vietnam. Hvad er international soli
daritet? 

A.J.: Det er at yde hjælp til selvhjælp på 
tværs af landegrænser - at hjælpe folk til at 
forbedre forholdene, hvor de er. 

Det er jo befolkningseksplosionen, der er 
årsagen til problemet. I Kina bar de gjort det 
rigtige ved at begrænse befolkningstilvæks
ten, men det vil man jo ikke i de islamiske 
lande. 

H. V.: Bruger vi ressourcerne pA fremmed
omddet rigtigt? 

A.J.: Nej, ressourcerne bruges forkert. 
For de kæmpesummer, det koster at huse en 
flygtningefamilie, kunne mange flere hjæl
pes i de fremmedes egne områder. Folke
tlytning af fattigdomsflygtninge hjælper jo 
ikke på det virkelige problem. 

Desuden skal vi respektere kulturel egen
art - også vores egen 1.000-årige kultur. Vi 
er et gammelt kulturland. Det må andre 
også respektere. 

H. V.: Hvorfor bar SF det indvandrings
glade standpunkt i dag? 

A.J.: Man har skyklapper på. Tolerancen 
er ført ud i det naive. Der mangler realitets
sans. Mens milliarderne ruller til folk fra 
fremmede lande, kan vi se to tabte genera
tioner af danskere hænge på gadehjørnerne 
med deres bajere. Der ugjort alt for lidt ved 
alkohol- og narkoproblemerne, og de gam
le, de, som opbyggede samfundet, bliver nu 
snydt for frugten af deres egen indsats. 

Jeg tror ikke på cocktailsamfund Det 
fører til store problemer overalt, hvor de 
findes. Jeg er kommet meget i England gen
nem årene. Det er uhyggeligt at se, hvad 
indvandringen har gjort ved London. 

H. V.: Skyldes den manglende realitets
sans, at det ikke længere er solide arbejder
typer, der fastlægger kursen ? 

A.J.: Deo solide arbejdertype eksisterer 
ikke mere. Arbejderne er blevet borgerlig
gjorte. Jeg har ikke medlidenhed med folk, 
som bar sat sig i bundløs gæld for at følge 
Erhard Jacobsens parole om parcelhus og 2 
biler. 

Men størstedelen af befolkningen er ue
nig i den førte politik. De fleste socialdemo
krater bar samme holdning som Den Dan
ske Forening, men hvor skal de gå hen? 
Hverken Glistrup eller Møller-Hansen er 
rimelige bud på et alternativ, og i SF og 
Socialdemokratiet dræbes enhver kritik af 
drevne politikere. 

H. V.: Hvordan kommer vi videre i Den 
DBDSke Forening? 

AJ.: TV og størstedelen af pressenmani
pulerer med befolkningen, og de færreste 
læser Danskeren. 

Der skal gøres noget mere dørarbejde. Vi 
må ud og diskutere med folk. 

Udviklingen må stoppes, før vort gamle 
kultursamfund bliver totalt ødelagt! 

H. V.: Den opfordring lader vi gå videre. 
Tak for samtalen. 

• 

»Overalt hvor man har blandet store 
mængder af muslimer og kristne, har det ført 
til voldsomme eksplosioner. Det ser vi i dag 
i den sydlige del af Sovjetunionen, vi ser det 
i Libanon, og vi ser det også i Vesteuropa 
især i England og Frankrig. 

Der er ingen som helst grund til at tro, at 
det vil gå meget anderledes i Danmark. Al
lerede i dag oplever vi store problemer i 
Århus og København. Det drejer sig om 
ghettolignende boligkvarterer, og om at 
danske skolebørn tvinges til at gå i skoler, 
der præges af et massivt indslag affremmed
sprogede elever med alle de problemer, det 
indebærer for undervisningen. Der er tale 
om et meget betydeligt konfliktpotentiale, 
der bygges op i disse år. 

Danske politikere, der blot bevidstløst 
åbner for en islamisk indvandring i Dan
mark, pådrager sig et meget tungt ansvar« 

Lektor, folketingskandidat for Venstre Jorg,:n 
Gtanum-Jeosen i Jylwlds·Posten 28/ 10 90. 

Funktionel analfabetisme 
på Kristeligt Dagblad? 

I 0. oktober var Kristeligt Dagblads le
derskribent meget forstemt Trods »ihærdig 
søgen« i Den Danske Forenings materiale 
havde han ikke været i Stand til at fmde 
nogen adresse i FN, hvortil ban kunnesende 
de penge, som foreningen opfordrede til at 
sende direkte til FN's flygtningehøjkom
m~riat frem for at lade dem indgå i Flygt
ningehjælpens indsamling. I den på.stAede 
manglende oplysning om en modtageradres
se ser han den nedrige hensigt hos forenin
gen blot at ødelægge»Flygtning 90« uden at 
sætte noget bedre i stedet. 

Vi gnider øjnene og læser de forargede lin
jer en gang til. For kendsgerningen er jo, at 
vi både i de annoncer, hvor vi offentliggjor
de vor anbefaling, og i september-nummeret 
af Danskeren, hvor vi oplyste om grundene 
til anbefalingen, faktisk meddelte Flygtnin
gehøjkommissærens betalingsadresse! 

Og vi lader hvert nummer af Danskeren 
tilgå alle større dagbladsredaktioner i Dan
mark - også Kristeligt Dagblads. 

Hvis ingen af vore læsere kan give anden 
forklaring, konstaterer vi herefter, at der 
foreligger følgende tre muligheder: 

I. Enten er Kris~ligt Dagblads ledelSkri
bent en analfabet, der ikke kan læse eller 
opfatte det, han læser, men kun kan gengive 
det, han hører andre fortælle. 

2. EIier ban taler bevidst usandt om Den 
Danske Forening. 

3. EIier han har haft så travlt med at 
komme i det gode selskab ved at hældeskidt 
ud over os, at ban ganske bar glemt at kon
trollere den oplysning, han støtter sin på
stand om vore skumle hensigter på. 

Noget ukristeligt vrøvl er hans forargede 
insinuation i al fald. • 
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Dagbog over et bedrag 
Hvad har Flygtningehjælpen lo

vet at bruge sine indsamlede penge 
til? Vi bringer her det tankevækken
de svar. 

Længe hed det sig, at Flygtningehjælpens 
store indsamlinger gik 111 flygtninge ude i 
verden. 9/10 oplevede seerne imidlertid 
pludselig på Danmarks Radios TV-avis en 
hændervridende Fino Slumstrup, som for
talte, at det vil fa »ganske mærkbare konse
kvenser« for hans organisation, at »Flygt
ning 90« ikke havde indbragt de beløb, han 
havde regnet med. Det ville medføre fyrin
ger, hed det sig. 

Det harmonerer jo dårligt med, at penge
ne skulle være gået til hjælp ude i verden. 
Hvad er det egentlig, Flygtningehjælpen har 
lovet? 

1981: Alt er endn.u godt 
I mange år gik Flygtningehjælpens ind

samlinger gnidningsfrit, og ingen satte 
spørgsmålstegn ved organisationens penge
anvendelse. 

De pligtige anmeldelser til politiets ind
samlingskontrol forløb i overensstemmelse 
hermed næsten pr. automatik. I Flygtninge
hjælpens brev tilden af 15/10 1980 hedder 
det ordret: »Dansk Flygtningehjælp forbe
reder for øjeblikket en landsomfattende op
lysnings- og indsamling:;kampagoe 'Flygt
ning 81 '. Den bar samme formål som kam
pagnerne i 1966, 1971 og 1976, nemlig at 
anvende overskuddet 11beskåret 111 interna
tionalt flygtningearbejde.« Og på dette 
grundlag samlede man så ind. 

1986: Kætterbålet flammer 
I Flygtningehjælpens brev til indsam

liog:;kontrollen angående den senere »Flygt
ning 86« ~iges det, at indsamlingen »har 
samme formål som kampagnerne i 1966, 
1971, 1976 og 1981«. Og alt så da også 
ved den lejlighed 11d til at ville køre lige så 
glat som tidligere. Men så sprangbomben: I 
en annonce undsagde pastor Søren Krarup 
indsamlingen. Hans budskab var, at ind
samling:;pengene i virkeligheden i stor stil 
blev brugt på at gennemføre en flygtninge
politik, som var til ødelæggelse for Dan
mark, i stedet for til hjælp for flygtninge 11de 
i verden. 

Krarups initiativ mødtes med en omfat
tende, hetzagtig kampagne i medierne. Bud
skabet i denne kampagne var ganske klart: 
Præsten har misforstået det hele, hed det 
sig, for pengene skal jo gå til hjælp ude i 
verden. 
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Et markant eksempel er Politiken, som 
på selve indsamling:;dagen 5/10 i lederen 
skriver »glem grotesk kampagne«, hvoref
ter lederen i lyriske vendinger indskærper 
læserne, at det er for at hjælpe lejrOygt
ningene, at der samles ind. Men linien er 
forsåvidt den samme overalt. I Ekstrabladet 
hedder det f.eks. 25/9, at indsamlingen »bar 
intet med de flygtninge, der kommer til 
Danmark, at gøre. Pengene, der kommer 
ind, går alle til flygtninge i den tredie 
verden«. Og i store annoncer (således Po
litiken 5/ 10) blev det samme slået fast: 
»Når Dansk Flygtningehjælp arrangerer en 
husstandsindsamling, har det ikke noget at 
gøre med de Oygtninge, der bor i Dan
mark<<. 

Den direkte implicerede, Flygtningehjæl
pen selv, siger ved sin formand, Thor A. 
Bak, bl.a. følgende (Ekstrabladet 24/9): »At 
genere de Oygtninge 11de i verden, som skal 
have de penge, vi vil samle ind, ved at fra
tage dem pengene på forhånd, det fore
kommer mig helt absurd«. Og organisatio
nens generalsekretær Arne Pie! Christensen 
skriver 30/9 i Politiken, at indsamlingen 
netop sigter mod flygtningearbejdtt Ilden 
for Danmarks grænser. Han mener ikke, at 
der bør være tvivl om, hvad målet for ind
samlingen er: »En effektiv, konstruktiv 
hjælp i de lande, Oygtningene først er nAet til 
på deres flugt fra hjemlandet, nogle gange -
hvor det er politisk muligt - en hjælp 111 at 
vende tilbage og genoptage tilværelsen i 
hjemlandet« 

September 1990: Facaden krakelerer 
Trods alle disse smukke løfter kan Den 

Danske Forening:; formand i juli 1990 i en 
TV-diskussion med Flygtningehjælpens 
næstformand fortælle, at pengene ikke er 
blevet brugt som lovet. Sagen tages op af 
B. T., og postyret fører til, at indsamling:;
politiet kasserer Flygtningehjælpens regn
skaber for indsamlingerne og forlanger 
nye. 

Foreningens grundlag for de opsigtsvæk
kende udtalelser fremlægges på et presse
møde i september. Det fremhæves her, at 
regnskaberne for indsamlingerne er uigen
nemskuelige, fordi pengene simpelthen er 
blevet overført til Flygtningehjælpen selv og 
indgår i dennes almindelige regnskaber. Til
syneladende bar Flygtningehjælpen også 
brugt flere penge end dem, der er indkom
met fra andet end indsamlingerne, på alt 
muligt andet end den lovede hjælp ude i 
verden. Med andre ord: Kassen stemmer 
ikke! 

Dette medfører panik i Flygtningehjæl-

pen. Men organisantionens generalsekretær 
udtaler vanen tro, at Den Danske Forenings 
oplysninger er »grebet ud af luften«. 

Flygtningehjælpens formand, Nils Foss, 
føler sig dog tilsyneladende ikke godt til
pas. Det lader til, at heller ikke ban kan få 
kassen til at stemme. I Jyllands-Posten skri
ver han derfor pludselig 23/9, at 75% af 
pengene (mærk det besynderligt runde tal) 
er gået ude i verden. Og videre: »De reste
rende 25 % er også anvendt aktivt i den 
internationale indsats for flygtninge - til 
oplysning:;arbejde om det internationale 
Oygtningearbejde og til international rets
beskyttelse for flygtninge samt til den nød
vendige samlende administration af aktivi
teterne«. 

Man mærker sig formandens bløde rum
melige vendinger i beskrivelsen af, hvad 
pengene gik til. Hvad er mon »samlende 
administration«, »international retsbeskyt
telse« og »oplysningsarbejde«? Er det i 
øvrigt ikke netop lige det, Søren Krarup 
vendte sig imod i 1986? I Den Danske 
Forening regner vi i øvrigt med, at det er 
væsentligt mere end de 25 %, der er gået til 
disse formål. 

7. oktober 1990: KatastrofeiJ>dsamlingeo 
På indsamling:;dagen for »Flygtning 90« 

falder så befolkningens dom hårdt og kon
tant. Da dagen er ovre viser det sig, at ind
samlingsresultatet er reduceret med næsten 
to trediedele i forhold til 1986. Og nu kom
mer sandheden for en dag: Der varsles 
omfattende personalereduktioner i Flygt
ningehjælpens hjemlige administrationsap
parat. 

Hvad nu? 
Hvis nogen af vore læsere far kvalme ved 

at se dette eksempel på hykleri og misbrug af 
en god sag og den ondartede brug af nødli
dende ude i verden som gidsler, vil vi ikke 
kunne fortænke dem i det. 

Men desværre kommer det næppe nogen 
sinde for en dag, hvor dybt Flygtningehjæl
pen er sunket i sumpen. For det er lykkedes 
organisationen at 1A pæne mennesker helt 
op til statsministeren og dronningen til at 
anbefale indsamlingerne. 

Og så kan man jo ikke bagefter lade 
politiet finde Ild af, at pengene er gået til 
noget helt andet, end man fortalte! 

• 
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Hvis man læser opinionsundersøgelserne 
eller går ud mellem folk og lytter til, hvad de 
siger, bliver det hurtigt klart, hvor de står i 
indvandringssagen: Langt den overvejende 
del af dem vil have en stramning. 

Alligevel sker der ikke noget. Politikerne 
snakker. Men i hovedparten af de politiske 
partier er der ingen sammenhæng mellem 
den politik, der føres, og det, vælgerne øn· 
sker. 

Hvordan kan det gå til? 

Nogle er mere tige end andre 
Det kan det naturligvis kun, fordi der er 

personer i disse partier, som er i stand til at 
•køre« partiets politik efter egne ønsker og 
følelser på tværs af vælgerne. Og det kan de 
bl.a., fordi vælgerne bar svært ved at se, 
hvem disse kon.kret ansvarlige politikere er. 

I virkeligheden er det ikke vanskeligt at 
»køre« et parti, hvis man (ørst bar fået sig 
placeret på partiets afgørende poster. Når 
tillidsposter besættes, når de bedste valg
kredse deles ud, og når det bestemmes, 
hvem der skal have de gode »beo«, er det 
som regel partispidserne, der bar det afg0-
rende ord at sige. Fra det øjeblik, mao har 
placeret sig centralt i partiet, kan man følge-
lig meget langt Styre partiets andre politike
re. Vælgerne vil så kun have muligheden for 
at gå til et andet parti - og det gør de fleste 
måske trods alt nødig. 

Manglende jordforbindelse 
Dette bliver et problem, hvis de B, der »k0-

rer• partiet, lever i eo drømmeverden. Og 
det gør mennesker ofte, oår de selv er fjernt 
fra dagligdagens problemer på det felt, de 
beskæftiger sig med, og har position og øko
nomi til at lade, som om de ikke eksisterer. 

Sådanne menneskers verdensbillede for
mes først og fremmest af dem selv og i deres 
diskussioner med andre politikere - som 
måske har et tilsvarende synsfelt Deres ver
den bliver derfor let en verden bygget på ord 
og begreber, som ikke nødvendigvis har no
get med virkeligheden at gøre. Det bliver en 
verden, hvor tingene afgøres ud fra, hvad 
der klinger godt, hvad de løbende intriger 
tilsiger, og hvad pågældende politikere kan 
få til at stemme med deres følelser og hold
ninger. Omvendt vil politikere af denne type 
ofte forkaste kendsgerninger, der ikke 
stemmer med deres tankebilleder, som basis 
for politisk handling. 

områder,danskepolitikereidagbeskæftiger ., å ~ 'l 
sig med Det gælder som bekendt ikke \ ; ,~,iji. ""-" },! 
mindst inden for indvandrings- og ffygtnin- , ..._..... j r' 
gepolitikken. \ }. \\ ' 

Et af de partier, der er hårdest belastet af 1 (,,?<li.- J " · 

politikere med ståsted i ordenes frem for /,~ \ 
realiteternes verden, er det gamle arbejder- . ,· "" \ 
parti, Socialdemokratiet. 

Mange hævder, at eo væsentlig årsag her
til er, at partiet nægter medlemmer, der bar 
poster i kommunalbestyrelserne, ret til at 
sidde i Folketinget, hvorved partiet unddra
ges den nærhed til vælgernes daglige proble
mer, som et kommunalpolitisk arbejde gi
ver. Men det skyldes antagelig også i høj 
grad, at de ledende poster i de lokale vælger
foreninger og andre steder i partiapparatet i 
stor stil er overtaget af mennesker, for hvem 
ikke idealismen og de gammeldags social
demokratiske værdier er ledefyret, meo der
imod ønsket om at »placere«sig rigtigt. Her
til kommer, at en generation af akademikere 
har overtaget den centrale partimagt og bar 
koblet sig iod på det apparat, arbejderbevæ
gelsen skabte. Denne magt bruger de i stor 
stil i overensstemmelse med de behov, de 
finder i deres egen - ordenes - verden, 
medens de traditionelle socialdemokratiske 
dyder forklares væk, eller rettere sagt drejes, 
således at de kommer 111 at dække parti
ledelsens ønsker. 

Resultatet heraf er altså bl.a., at til trods 
for at de menige medlemmer af partiet på 
møde efter møde landet over kræver, at nu 
må der ske en forandring på indvandrings
politikkens område, så er det eneste der sker 
udsendelse af bandbuller imod dem, der 
ikke vil indordne sig efter partiledelsens 
tankegange. 

Partiledelsens stok 
De fremgangsmåder, partiledelsen betje

ner sig af i bestræbelsen på at opretholde 
sine skinbilleder om indvandringen, er skån
selsløse. Allerede i midten af firserne så for
manden for det af partiet nedsatte uduendin
geudvalg, Vibeke Storm Rasmussen, skrif
ten på væggen. I en rapport, udvalget var sat 
til at udarbejde, skildrede hun modigt og 
uden omsvøb, hvad eo fortsættelse af den 
herskende politiske linie ville føre til- nem• 
lig at antallet af f.eks. tyrkere ville vokse 
dramatisk. Udviklingen bar senere bekræf
tet rigtigheden i hendes vurderinger, men 
det hjalp hende ikke dengang. I stedet for at 
i.age hendes sagkyndige vurdering 111 efter
remiog skiftede partiledelsen hende simpelt-

hen ud med den farveløse Ove Dalsgård. Og 
han skrev så den rapport, partiledelsen øn
skede. En rapport, hvor stort set alle de 
kildne problemer var stukket under gulv
tæppet, og som indeholdt afgørende fejl og 
mangler selv i det rene talmateriale. 

Samme fremga~åde har partiledelsen 
som regel fulgt, når den i anden sammen
hæng bar skullet tegne partiets udlændinge-
politik: Man undertrykker ubebagelige 
oplysninger og undgår omhyggeligt i sin 
»oplysningsvirksomhed« at fortælle om de 
problemer, befolkningstrykket på vore 
grænser rejser. Man lader, som om det hele 
kan klares ved »integration« - uden at for
tælleom det umulige i at gennemføre denne 
og det tåbelige i at slippe i titusindvis af 
mennesker ind, som vi intet skylder, aldrig 
har inviteret, og som vi formentlig ikke får 
andet end problemer og ballade med. Man 
henviser til de øjeblikkelige (beskedne) 
fremmedtal og viger udeo om enhver vurde
ring af, hvorledes disse tal vil udvi.kle sig i 
fremtiden. Hårdt presset lyver man even
tuelt - i sikker forvisning om, at almindelige 
vælgere ikke har mod eller evne til at anfæg. 
te fremtrædende socialdemokratiske politi
keres standpunkter. Og hvis nogen alligevel 
står frem, sværtes de ubarmhjertigt - som 
f.eks. borgmester Per Madsen fra Ishøj er 
blevet det. 

Førerhundene 
Socialdemokratiet lider i denne forbin

delse under det særlige problem, at partiet 
bar delt de forskellige sagsområders vareta
gelse ud på bestemte fremtrædende parti
medlemmer. Disse enkeltpersoner bliver 
derved helt dominerende for, hvad partiet 
foretager sig - uanset hvad andre og måske ~ 
mere sagkyndige mener. De »gamle« i det 
socialdemokratiske partisystem bestemmer 
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