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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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denne opdelings indretning, og hvis nye slipper banjo så bekvemt for at argumentere uønskede ting op på bordet. På den måde 
kræfter vil frem, må de respektere den. Gør mod foreningens oplysninger efter deres ind- har f.eks. Gallup måttet holde for (Berling-
de ikke det, får de ikke attraktive poster i hold. Samtidig undviger ban omhyggeligt ske Tidende 17/9 og 2/11 90), fordi resul-
partiet - og bar de ikke forvejen en sikker direkte diskussioner med repræsentanter for tatet af en opinionsundersøgelse var uhel- l valgkreds, ffir de det heller ikke. foreningen, hvor dennes argumenter og op- digt efter Ole Espersens mening - hvilket 

Ankermændene i fastholdelsen af død- lysninger kan efterprøves direkte af publi- naturligvis ifølge samme mening skyldtes, at 
mandskursen på indvandringsområdet er So- kum efter deres egen værdi frem for efter spørgsmålene var forkert stillet. Og Udlæn-
cialdemokratiets næstformand, Birte Weiss, den værdi, han gennem forvridninger af det, dingedirektoratets direktør har måttet holde 
samt frem for alt Ole Espersen. foreningen siger, og gennem sortsværtning for, fordi han blev citeret af Den Danske 

Fænomenet Espersen 
af den prøver at tillægge dem. At stille op Forenings formand i en TV -udsendelse for 
direkte over for Den Danske Forenings re,. udtalelser, som Ole Espersen ikke fandt her 

Espersen er professor, dr. jur, folketings- præseotanter er ikke Ole Espersensstil. Han bag i (Berlingske Tidende 6/9 90). Sådant 
medlem, tidligere justitsminister og har et - og den øvrige partiledelse- forsøger tvært- kan meget vel være virkningsfuldt og ffi en 
helt hav af fornemme poster bag sig: For- imod på enhver tænkelig måde at holde embedsmand til at holde mund en anden 
mand for Radiorådet, formand for Folketio· foreningen væk fra de møder, hans parti gang. For det er jo aldrig sjovt at lægge sig 
gets retsudvalg, politisk ordfører, medlem af arrangerer om indvandringspolitikken, og ud med et menneske, som kan gå hen og 
FN's mertneskerettighedskomite, formand fatter ikke, at foreningen alligevel gang på blive ens minister igen - vel? 
for det internationale oeoter for torturofre, gang sidder i salen i form af socialdemokra- Det var i øvrigt også Ole Espersen, der 
dommer i Arbejdsretten, æresmedlem af tiske »græsrødder«. markedsførte påstanden om, at Den Danske 
Uruguays lægeforening etc. etc. Han er også 

De grovere metoder 
Forening går ind for selvtægt over for flygt-

en mand, der er forkælet ud over alle græn- oioge - selv om vi netop bar opfordret her 
ser i kraft af de fordele, disse fremtrædende Efterhånden som trykket fra Den Danske folkoingeo til ikke at lade frustrationen over 
poster bar givet ham, og af en position, hvor Forening er vokset, har han også søgt at politikerne gå ud over de fremmede (Ber-
det gang på gang er ham, der bliver afgøreo- markedsføre sværtningen i aviserne. I Poli- lingske Tidende '30/7 90). 
de for, om noget kan gennemføres i Folker tiken 24/1 89 skriver han f.eks., at forenin-
tinget eller ej. gen »kynisk og energisk« spreder »urigtige Ansvarsfri landsødelæggelse 

Kort sagt en mand, som ligger fjernt fra, oplysninger«. Foreningens daværende for- Kort sagt står vi her over for en ægte 
hvad man forstår ved en traditionel arbej- mand, Sune Dalgård, spurgte ham i den landsødelægger. 
derpolitiker, og en mand, som selv kan her anledning 13/2, hvori det urigtige består. En mand som på vælgermøder skånsels-
stemme, hvordan den verden må se ud, han Men - meget forventeligt - svarede han løst bør holdes fast på sine gerninger. 

ønsker at se. ikke. Han tog det - også her - som en En mand som på sådanne møder bør 
selvfølge, at en professor og forhenværende afsløres for den manipulationsteknik, ved 

Manipulationsteknikken justitsminister vil blive troet på sit ord! hjælp af hvilken ban søger at holde de men-
Denne mulighed for selv at forme sit ver- Ole Espersen er også en aktiv deltager i nesker nede, hvis interesser han hævder at 

densbillede udnytter Ole Espersen intensivt forsøgene på at opretholde de tabuer, som varetage. 
på indvandringspolitikkens område. Skån- har behersket pressens behandling af ud- En mand som ubarmhjertigt bør fasthol-
selsl06t meningsterroriserer han dem, der lændingeproblematikken. Når der et eller des på de kendsgerninger, ban hader. 
har en anden opfattelse end han selv, på andet sted går hul på bylden og noget kom- Men desværre også en mand, der antage,. 
plads. Om der i denne forbindelse skal stik- roer frem, som ikke passer ind i det af Ole lig vil kunne gå i graven uden nogen sinde 
kes en plade, synes ikke at være afgørende Espersen ønskede verdensbillede, ser man selv at være kommet til at betale prisen for 
for ham. Som den trænede jurist han er, ham således i avisspalterne forsøge at bort- sine letsindigheder. 
betjener han sig imidlertid sædvanligvis ikke forklare, revse - og skræmme de embeds- Den pris vil det være overladt til vore 
af almindelige, platte løgne, som let lader sig mænd, som måtte have bidraget til at skaffe efterkommere at betale. • 
anholde. I stedet belægger ban sine ord såler 
des, at han får tilhørerne til at tro det, ban 
gerne vil have dem til at tro, uden at han i Umiddelbart ord direkte har sagt noget forkert. Han synes søgt. Men den praksis er ved at bliveændret, 
nærmest at være ekspert i denne frem- så de enkelte sager overvejes nøje«. Det har 
gangsmåde - det som sprogforskerne kalder To palæstinensiske asylsøgere er blevet gjort asylsøgerne »meget nervøse«, forsætter 
»indsagte« usandheder ( indirekte løgne). flyttet fra et asylcenter i Rødbyhavn til et han som forklaring på episoden ... r forvejen 
Og ban udnytter intensivt den lille mands andet. De havde uden for en restaurant i er de arabiske folkeslag langt mere umid-
frygt for at gå en stor mand nærmere på Rødbyhavn været i slagsmål med en gruppe delbare, end vi er vant til«. 
klingen, og spekulerer i, at en stor mand danskere. Den ene palæstinenser havde Umiddelbare/Er det ikke kært? Næsten I meget langt vil blive troet netop i kraft af trukket en kniv og tilføjet en dansker tre afvæbnende. Desværre blot ikke i direkte 
det, ban er. snitsår. Den anden nøjedes med at slå med forstand - sådan rent umiddelban ! 

I Den Danske Forening har også fået hans jernkæde. Det kan jo nemlig have ret »umiddelba-
kærlighed at føle - i stigende grad i takt med, Den menneskekærlige leder af asylcenter re« virkninger set v for en gemen dansker at 
at foreningen er blevet mere og mere farlig ret udtaler, at flytningen skam ikke er sket af få en kniv stukket i sig. 
for opretholdelsen af det espersenske ver- hensyn til de sårede danskere, men af beo- Mon ikke han ville finde det på sin plads 
densbillede. Han bagtaler foreningen inteo- syn til de to asylsøgere selv, fordi man fryg- at få disse livsfarlige fremmede voldsmænd 
sivt på møder. En af hans foretrukne frem- tede repressalier fra den danske gruppe. sendt - ikke til et andet menneskekærligt 
gangsmåder i denne forbindelse er at omtale Centerlederen bar megen forståelse for asylcenter i Danmark, men ud af landet. 
foreningen under sådanne former, at det sine stikkende og kædesvingende gæster: Umiddelbart! 
fremstår som en forudsat, selvindlysende »Det bar næsten været en selvfølge, at stats-
sandhed, at den er ekstrem og vanvittig. Så løse palæstinensere har fået asyl, når de har (Kilde: Lolland-Falsters Folket;dend< 27 It O 90). 
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Nye EF-planer ekspertgruppen. En politik, som diskrimine
rer immigranter ( dvs. sikrer europæernes ret 
til at .leve i fred for uindbudte gæster), vil 
nemlig skabe en reaktion imod europæerne 
ude i verden og forøge spændingerne - spe
cielt i middelhavsregionen. Der er mennesker, som tror, at 

indvandringsproblemet vil blive løst 
ved at overlade løsningen til EF. Vi 
bringer her en øjebliksrapport over 
de tanker, der sysles med i EF-kom
missionen. 

I en fortrolig rapport har en ekspertgrup
pe under EF-kommissionen udarbejdet et 
oplæg til EF's politik i relation til immigra
tion og integration (SEC 90 1813 final, 
Brussel 28/9 1990). Eksperterne er uaf
hængige, og rapporten står derfor fuldt og 
helt for deres regning og binder ikke Kom
missionen. Alligevel er det naturligvis inter
essant at se, i hvilken retning dennes rådgi
vere bevæger sig. 

V ed gennemlæsningen af rapporten er 
der især en ting, man bliver slået af. Og det 
er den opgivenbed, eksperterne tilkendegi
ver over for selve immigrationsproblemet. 

Således tager den udgangspunkt i en kon
statering af, at alle lande (bortset fra Irland) 
nu er blevet til immigrationsområder, og at 
det kun er i helt ubetydelig grad, immigran
terne vender hjem, hvor de kom fra. Og 
EF-landene er rige og bygger på en lang 
demokratisk tradition - hvilket selvsagt er 
attraktivt i forhold til situationen i immigra
teroes hjemlande - så immigrationen vil 
fortsætte, hedder det. 

Det er jo lyse udsigter, så man læser med 
spænding videre for at se, hvad ekspert
gruppen vil stille op. 

Jo, siger rapporten, vi må skaffe immi-

»Kan Marianne Jelved eller Ole Ham
mer forklare, hvorfor de, der har råd til en 
flybillet, bar større krav på vor hjælp end de 
mange, der må blive i lejrene? Ved at støtte 
de mange, der sidder fast i flygtningelejrene, 
kunne vi hjælpe mange flere end ved at 
bruge pengene på indvandrere i Danmark«. 

J0,geo Granum~Jensen. lektor og folketings.
kandidat for Venstre,; Jyllands-P-n 28/ 10 
90. 

Sådan mener vælgerne! 
Af samtlige mulige personlige stem

mer i deres områder fik de nedenfor 
nævnte socialdemokratiske koryfæer 
ved folketings- ener kommunevalgene i 
1988 og 1989 følgende andel: 

Ole Espersen 3 % 
Birte Weiss 6,8 % 
Per Madsen 50% 

granterne tilstrækkelige ressourcer (sprog
kyndighed, underhold, uddannelse osv.), så
ledes at de gradvis kommer på lige fod med 
de europæiske landes stambefolknioger. Og 
det gælder ikke blot, hvad angår de immi
granter, der allerede er her, og deres efter
kommere, men også for dem, der kommer i 
fremtiden gennem familiesammenføring og 
som flygtninge. Visse lande har, siges det, 
behandlet immigrationen som et forbigåen
de fænomen, hvorfor de har undervurderet, 
hvor store ressourcer der i virkeligheden er 
nødvendige. Og andre lande tror, at det kun 
er et begrænset antal mennesker, der skal 
integreres, og at disse gradvis vil blive air 
sorberet i de europæiske samfund. Men 
denne opfattelse har, siger rapporten, ingen 
rod i virkeligheden. 

Med andre ord: Det er bare med at tage 
imod dem, der kommer, og punge ud, så at 
de kan blive »integreret« 

Eksperterne ser dog godt nok, at denne 
måde at løse probierneme på måske ikke vil 
blive mødt med jubel af de europæiske lan
des befolkninger. Immigrationen fremp«r 
vokerer irrationelle følelser hos europæerne, 
hedder det beklagende, og dette kan visse 
politikere meget vel finde på at udnytte. 
Men en sådan udnyttelse vil skade udsigter
ne til en vellykket integration, for integra
tionen kan jo kun lykkes, hvis der sideord
net sker en holdningsændring hos euro
pæerne. 

Men det er ikke godt at udnytte europæ
ernes »irrationelle« følelser. For integra
tionspolitikken har intet alternativ, mener 

Derfor må de nyankomne altså efter eks
perternes mening integreres. Og som grund
lag for integrationsarbejdet må der, siger de, 
skabes en politik, som bygger på principper, 
der tydeliggør individets (læs immigranter
nes) rettigheder: Ytringsfrihed, frihed til at 
rejse iod og ud som de har lyst til, sikring 
imod diskriminering af dem på grund af 
race og religion mv. 

Det, rapporten handler om, er med andre 
ord, hvordan europæerne bedst muligt ud
leverer deres lande, deres værdier og deres 
efterkommere til et ubekendt stort antal 
meonesker,som finder for godt at komme til 
Europa. Det, der optager ekspertgruppen, er 
ikke at finde ud af, hvordan man på en 
værdig måde stopper tilstrømningen, men 
derimod hvordan udleveringen af Europa 
gennemføres, uden at der bliver alt for me
gen ballade omkring de nyankomne. 

Denne ballade vil selvsagt netop komme, 
såfremt ekspertgruppens opgivenbedspoli
tik føres ud i livet For denne politik vil 
efterlade vore efterkommere i hænderne på 
et i princippet enormt antal immigranter og 
disses 1 yster og u1 yster. 

Hvad det overhovedet er, der påfører de 
nuværendeeuropæere den moralske forplig
telse tJ1 at give deres efterkommere til pris, 
siger rapporten ikke noget om. 

Men man opfatter meget klart, at dens 
forfattere for deres vedkommende simpelt 
hen ikke gider sætte sig til modværge. 

• 
Sjovere med DSB 

I november-nummeret af Danskeren om
taltes en bog med arabiske eventyr, som er 
sat i omløb ved hjælp af statsinstitutionen 
DSB, men betalt af Socialministeriet gen
nem propagandabevillingen: »Når menne
sker mødes .. . «. 

DSB-bladet nr. 9, november 1990, inde
holder et indlæg, åbenbart fra en ansat ved 
statsbanerne, der i stilfærdige vendinger på
peger, at »uanset hvilket standpunkt DSB 
indtager, så vil man fornærme halvdelen af 
kunderne« (nemlig i »flygtningesagen«), og i 
øvrigt meget fornuftigt mener, »at det ikke 
er DSB's opgave at missionere«. 

En trafikinspektør i - dyb vejrtrækning -
•produktmarkedsføringskontoret« oplyser i 
sit interessante svar, at den eventyrlige sag 
tog sin begyndelse, »da vi fik henvendelse 
fra kulturministeriet« Vi får at vide, at »der 
blev stillet 50.000 bøger til rådighed for 

DSB«. Måske betegnende for, hvor langt 
vor underbevidsthed nu formenes at være 
formet, fmder trafikinspektøren det virkelig 
nødvendigt at gøre opmærksom på, at »det 
er ganske frivilligt, om man vil modtage 
bogen«! Som statsinstitution har DSB fun
det det naturligt »at medvirke til uddeling af 
en bog, som støttes af både kulturministeriet 
og socialministeriet«. Men man har skarn 
ikke »villet missionere«, kun videreføre 
»kunst i DSB« og »medvirke til at gøre 
rejsen ajovere for passagererne«! 

Jo, vore »produktmarkedsføringseksper
ter« - hvad enten i Aase Olesens propagan
daministerium eller dets hjælpeorganer for 
»kulturelle anliggender« eller eventyrtrans
port - ved nok, at hjernevask for at virke 
skal være »sjovere« end de grove og foræl
dede metoder, en Goebbels betjente sig af. 

Sjovere! 
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Bibliotekerne 
og alsidigheden 

Redaktionen beder om læsernes 
hjælp til at undersøge alsidigheden i 
bibliotekernes samlinger af tidsskrif
ter om indvandringsspørgsmål. 

Folkebibliotekernes drift er en kommu
nal opgave. Enkelte kommuner løser opga
ven i samarbejde med andre kommuner el
ler ved at betale en nabokommune for at 
løse opgaven. Der er ialt 210 folkebiblio
teksvæsener - exe!. filialer. Ine!. ftlialer er 
der ca. l.000 folkebiblioteker i Danmark. 

Af disse abonnerer kun 27 på Danmarks 
eneste indvandringskritiske tidsskrift, Dan
skeren. 

Det har fAet os til at se nærmere på, 
hvordan folkebibliotekerne lever op til de
res pligter. Vi anmoder læserne om at bistå 
med en grundig undmøgelse heraf. 

Folkebibliotekernes formål er angivet i 
biblioteksloven: 

Folkebibliotekernes formM er at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 
ved at stille bøger og andet egoet materiale 
vederlagsfrit til .radigbed. 

Folkebibliotekerne skal formidle kom
munal og statslig information og inforrnati
on om samfundsforhold i øvrigt. 

Folkebibliotekernes formål skal opfyl~ 
gennem kvalite~ alsidighed og aktualitet i 
udvalget af det materiale, der stilles til rå
dighed. Ved udvælgelsen mA alene disse kri
terier, ikke de i materialet indeholdte reli
giøse, moralske eller politiske synspunkter 
være afgørende. 

I den betænkning, som loven hviler på, 
hedder det: 

For at sikre alsidigheden i informations
formidlingen bør foreninger, lokale grupper 
o.lign. have samme muligheder som offent
lige myndigheder for gennem bibliotekerne 
at gøre opmærksom pA deres synspunkter 
og distribuere mangfoldiggjort materiale. 

Ved en undersøgelse af, hvordan biblio
tekerne forvalter deres opgave, har vi valgt 
at tage udgangspunkt i den afgrænsning af 
emnet, som anvendes i Mellemfolkeligt 
Samvirkes biblioteks indvandrerdokumen
tation. 

Hvilken litteratur findes der? 
Vi ser først på bibliografierne, som er 

fortegnelser over litteratur til brug for littera-
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tursøgning. Der findes 1 fortegnelse over 
litteratur om fremmedforhold. Den opdate
res hvert andet år. Det er: 

litteratur om indvandrere/Mellemfolke
ligt Samvirke. 

Den har undertitlen »annoteret bibliogra
fi«- Men det er falsk varebetegnelse. For en 
bibliografi er en fortegnelse, der ikke refere
rer til nogen bestemt samling af litteratur. 
Denne »bibliografi« registrerer imidlertid 
materiale, der er indgået i Mellemfolkeligt 
Samvirkes indvandrerdokumentation. Den 
er således ikke en bibliografi, men et katalog 
over et begrænset og ud fra bestemte syns
punkter udvalgt materiale. 

Folk,som tror, at de går systematisk frem 
ved at søge litteratur ved hjælp af denne 
»bibliografi«, udelukker sig automatisk fra 
den indvandringskritiske indfaldsvinkel. 
For som det kunne forventeS, er Daoskereo 
ikke indgået i Mellemfolkeligt Samvirkes 
samlin I g. 

Men på folkebibliotekerne bruges »litte
ratur om indvandrere« som bibliografien 
inden for dette emne. 

Hvilken litteratur findes der 
faktisk på bibliotekerne? 

Der tindes en så overvældende mængde 
af indvandringsvenlige bogudgivelser, at det 
vil føre for vidt at opregne dem her. En 
typisk repræsentant for denne litteratur er 
Rune Bechs skandaløse »Kan det virkelig 
passe ... « (anmeldt i Danskeren, 1990, nr. 
5). Det indvandringskritiske bogudvalg er 
til gengæld hurtigt overset. Det omfatter 3 
titler: »En måned i Efteråret«og »Hvad med 
Danmark« fra 1987 og pjecen »Tænk i 
Tide« fra 1988. 

Udvalget af tidsskrifter har selvsagt redak
tionens særlige interesse. Vi bar inden for 
den nævnte emneafgrænsning konstateret 
17 indvandringsvenlige tidsskrifter, som 
kan lånes på folkebibliotekerne. De 17 tids
skrifter er: 

Dokumentation om Indvandrere/Mellem
folkeligt Samvirke 

Facts/Komiteen for Udlændinges Rets-
sikkerhed 

Flygtningenyt/Dansk Flygtninghjælp 
Forskellighed/Forskellighed 
Fortvivl ikke/Indvandrerlærerforenin

gen 
lnvandrarrapport/lmmigrantiostitutet 

Af bibliotekar Harry Vinter 

Indvandrer Nyt/lndvandrernes Fælles-
råd i Danmark 

Indvandreren/Indvandrerforeningernes 
Sammenslutning i Danmark 

Invandrare ocb Minoriteter /Stiftelsen 
Invandrare ocb Minoriteter 

LDF Nyt/Landsforeningen af Danske 
Flygtningevenner 

Nyhedsbrev /Folkebevægelsen mod frem-
medhad 

Nyhedsbrev/Mellemfolkeligt Samvirke 
På let Dansk/Indvandrerbladet 
Soldue/Indvandrerforeningen Soldue 
Samora/Samfunn mot Rasisme 
Samspil/Indvandrerbladet 
UFE-Nyt/UndervisereafFremmedspro-

gede Elever 
Går vi uden for den direkte emneafgræns

ning, finder vi flere indvandringsvenlige 
tidsskrifter, f.eks. Kontakt, månedsbladet 
Press og tidsskrifter som Arbejderbladet og 
Klassekampen (som efter indholdet retteligt 
burde hedde Racekampen). Disse kan bil>
liotekerne på trods af al snak om nedskæ,
ringer som regel afse midler til. Endvidere 
findes der en voksende mængde skrifter på 
indvandrernes sprog. 

Inden for emneafgrænsningen finder vi I 
indvandringskritisk tidsskrift, nemlig: 

Danskeren/Den Danske Forening 
Uden for emneafgrænsningen finder vi 

yderligere 1 kritisk tidsskrift, Tidehverv. 

Hvor findes tidsskrifterne? 
Hvilke biblioteker tidsskrifterne konkret 

findes på kan i princippet aflæses i den data· 
base-baserede tidsskriftsfortegnelse, som de 
fleste biblioteker har on-line adgang ul. Men 
indberetningerne til denne er mangelfulde, 
og fortegnelsen kan derfor ikke bruges til at 
fastslå et tidsskrifts præcise udbredelse i bil>
lioteksvæsenet Her er det derfor, vi beder 
om vore læseres hjælp. Gå på dit lokale 
bibliotek med hosstående liste. Der er også 
en på bagsiden, så du kan undersøge 2 bil>
lioteker på samme seddel. (Tag kopi, hvis 
du vil undgå at klippe i bladet). Undersøg 
om bibliotekerne har tidsskrifterne på listen 
og kryds af. Send listen til: Den Danske 
Forening, Postboks 411, 8100 Århus C. 

Husk endelig at angive navnet på det/de 
undersøgte bibliotek( er). Tag evt. kopier af 
listen og undersøg flere biblioteker. 

Undersøgelsens resultat vil blive bragt i et 
senere nummer af Danskeren. 



Bibliotekscensur 
Hvad der indkøbes til bibliotekeme, 

og hvad der ikke indkøbes, afhænger af 
bibliotekarerne. Disse lader sig f.eks. vej
lede af »lektørudtalelser« - en slags mini
anmeldelser af nye bøger. En betydelig 
rolle spiller det dog også, hvor stor en 
efterspørgsel der er på bestemte bøger og 
tidsskrifter. 

Derfor bar det i en lang periode været 
fast rutine på venstrefløjen at hjembe
stille aviser og tidsskrifter med den rette 
observans! 

Bibliotekarerne skal principielt være 
alsidige i deres bogvalg. Men en gruppe 
med venstreekstreme synspunkter bar 
længe domineret Bibliotekarforbundet, 
og den enkelte bibliotekar vil o~ være 
under et betydeligt pres fra denne side. 

Det kan derfor heller ikke undre, at 
Den Danske Forenings blad og øvrige 
udgivelser sjældent findes på de offent
lige biblioteker. Der gøres nemlig utrolig 
meget for at få bibliotekarerne til at 
bolde fingrene fra det. 

Som led i denne kampagne bar Biblio
tekarforbundet fortalt bibliotekarerne, at 
foreningen bar forbindelser til nynazi• 
steme, og at den udgør »et sammenrend 
af forstokkede fremmedhadere«. I den 
anledning er der nu anlagt sag mod for
bundet 

Men det er ikke nok at anlægge sag. 
Det er nødvendigt at sætte bibliotekeme 
under et tryk, så de overholder deres 
forpligtelser efter loven. 

Dette tryk kan vore medlemmer hjæl
pe med at skabe ved at forlange også vor 
side af sagen frem på bylderne - og ved 
at deltage i Den Danske Forenings bit>
lioteksundersøgelse. 

God arbejdslyst! 
Red. 

» Vi må vende os imod enhver ensret· 
Ding, der udelukker bestemte politiske 
eller religiøse anskuelser, fordi·de til
fældigvis ikke interesserer den tilfæl
dige ledelse af et bibliotek ... Vor bib
lioteksordning bekender sig til Grundt
vigs ord »Fribed for Lokesåvel som for 
Thor«.« 
Danmarks første biblioteksdirel'tør, Thom.as 
Døssing. 1934. 

» Til orientering er det bl.a. folkebiblio
tekernes formål at fremme oplysning 
og uddannelse, ikke at medvirke til 
fordrejningogfremmeafinhumaneog 
uunderbyggede udgydelser«. 
Ode,ise Centntlbibliotelc til DDF, 1990. 

klip 

Har biblioteket dette tidsskrift? 
Sæt byds: Ja Nei 

Dokumentation om indvandrere 
Facts 
Flygtningenyt 
Forskellighed 
Fortvivl-ikke 
Invandrarrapport 
Indvandrer Nyt 
Indvandreren 
Invandrare och Minoriteter 
LDFNyt 
Nyhedsbrev /Folkebevægelsen 
Nyhedsbrev /Mellemfolkeligt Samvirke 
På let Dansk 
Soldue 
Samora 
Samspil 
UFE-Nyt 
evt. andre: 

Bibliotekets navn: 

Indsendes til: Den Danske Forening, Postboks 411, 81()() Århus C. 

klip 

Danmark og danskhed 
I alt det væsentlige kan jeg tilslutte mig 

Ole Hasselbalchs ærinde med artiklen »Ret
ten til eget land« i nr. 5. Et par synspunkter 
forekommer mig dog at have lidt slagside. 
Derfor følgende: 

Hvad galt er der ved at gøre danskerne 
tosprogede? Mange af os er allerede to- eller 
Oersprogede ! Mit eget liv er blevet stærkt 
beriget ved, at jeg også kan læse bøger på 
engelsk og tysk, foruden norsk og svensk -
og med noget større besvær på fransk; det 
ville have været meget fattigere uden. Men 
jeg føler mig ikke af den grund mindre 
dansk end de landsmænd, som kun kan 
deres modersmål. 

Der er ingen grund til at skyde på Fran
krig, England og Tyskland i forbindelse med 
tosprogethed, for skønt disse lande ikke bar 
den samme fremmedsprogstradition, som vi 
bar, bar også de i de senere årtier opdaget, at 
det ofte er en fordel at kunne andre sprog 
end sit modersmål. Selv englændemes tradi
tionelle ringeagt for alt »foreign« er ved at 
smuldre lige så vel som franskmændenes 
traditionelle uvilje mod engelsk. 

Er Danmark mon ikke værd at bevare, 
spørger Ole Hasselbalcb. Også begrebet 
»folk« kommer han ind på. 

Vi bør dog ikke glemme, at vi her i landet 
er så heldige, at folke- og sproggrænser stort 
set faldersammen med statsgrænserne, hvad 
der kan give anledning til begrebsforvirring 
(uden at jeg hermed skyder Ole Hasselbalcb 
den i skoene!). 

»Danmark« er basalt et geografisk-adrni
nistrativt begreb, mens »danskbed«(folk) er 
et sprogligt-kulturelt begreb. Den forskel 
må vi skrive os bag øret, når vi taler om EF. 

En EF-union vil selvfølgelig ikke beskære 
Danmark geografisk, men vil pålægge os og 
alle andre medlemslande en noget større 
administrativ selvdisciplin end hidtil, fx 
umuliggøre det statslige pengebedrageri, 
som kaldes devaluering. Nogle frygter den
ne »suverænitetsafgivelse«; jeg forstår dem 
ikke! 

Men oftespilles der på den kunstige frygt 
for, at »danskheden« vil drukne i det euro
pæiske samarbejde. Det er dog en pjevset a.,, 
bekymring, for »aldrig kan et folk forgå, , 
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klip ----------------- -------~ 
Har biblioteket dette tidsskrift? 

Dokumentation om indvandrere 
Facts 
F1ygtningenyt 
Forskellighed 
Fortvivl-ikke 
lnvandrarrapport 
Indvandrer Nyt 
Indvandreren 
Invandrare och Minoriteter 
LDFNyt 

Sæt kryds: _ _:J::.a -f-:..:N,r.,;·_ 

Nyhedsbrev /Folkebevægelsen 
Nyhedsbrev /Mellemfolkeligt Samvirke 
På let Dansk 
Soldue 
Samora 
Samspil 
UFE-Nyt 
evt. andre: 

Bibliotekets navn: ----------------

Indsendes til: Den Danske Forening, Poseboks 41 l, 8100 Århus C. 

klip ------------- - ------------' 
som ikke selv det vil«. Både historien og 
nutiden siger os det, uden at vi derfor glem
mer ting som folkemord og deponationer. 
Danskheden bar således ofte i tidens løb 
været under »pres« uden at forgå, hvad vort 
sprog vidner om med de mange ord af 
fremmed oprindelse (græsk, latin, plattysk, 
fransk), som i dag føles som naturlige be
standdele af vort sprog på lige fod med 
»arveord«, som ofte føles mere fremmede. 
Men vi er jo da ikke miudre danske i dag, 
end de var på Jyske Lovs tid, da man talte et 
dansk, som næppe ville forstås af mange i 
dag - for slet ikke at tale om guldboms
daosk og ruoestensdaosk. 

Ser vi på nutiden, ser vi mange steder i 
verden eksempler på, at folk har kunnet 
bestå uden en egen stat.ja endog på trods af 
forfølgelse. Armenerne har således ikke haft 
deres egen stat i århundreder, kurderne al
drig. Der er eksempler nok. I Europa uden 
for Danmark er der så mange miudretal, at 
klare begreber om »folk• er nødvendige, 
hvis ikke nationalistiske febervildelser på ny 
skal bringe elendighed over vort fælles Eu
ropa. Den nationalromantiske skævvrid
ning af ord som »folk« kan aldrig føre til 
nogetgodt. 

Men dermed er ikke sagt, at vi skal gå ind 
i Europa med søvnmatte øjne. Nej, med 
vidtåbne øjne! For der er nok at være på 
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vagt over for, og det vil der nok altid være. 
Tryghedsnarkomanerne, der vil bjærge de
res liv, har dog på forhånd sat det til Livet 
bar altid været en risikabel affære, så hvor
for dø af skræk og blive begravet i en rende
sten! 

Holder vi hovedet koldt og hjerterne 
varme, kan danskheden aldrig forgå! 

Tage Lassen 

Med venlig hilsen 
Erik Midtgaard 

Vissenbferg 

En af vore mest energiske og vedholden
de støtter, Tage Lassen, Veile, er død. 

Lassen var med sin rod i et nationalt, 
sønderjydsk miljø og sin faste vilje til at 
værne danske værdier fra starten en af Den 
Danske Forenings sikreste støtter. Han bar
beskedent og upåagtet af de Oeste - tunge 
byrder, men sikrede derved foreningen mu
ligheder, den ellers ikke havde haft. Han 
fortsatte uegennyttigt dette virke til det sid
ste under tilsidesættelse af hensynet til sig 
selv. 

Vi bar med Tage lassen mistet en trofast 
ven og kammerat, til hvem man i små såvel 
som store anliggender aldrig gik forgæves. 

Nydelse 
I Saudi-Arabien er islam som bekendt 

gennemført til bunds. Man bar endog et 
særligt politi til at sikre, at Koranens påbud 
overholdes. 

Midt i november stormede dette politi en 
fransk statsborgers hjem, hvor ban holdt 
fest. 44 gæster blev anholdt. 30 af dem -
vesterlændinge og arabere - som ikke havde 
diplomatisk status, blev sat i kachotten. Her 
blev der under tvang taget blodprøver af 
dem, så politiet kunne kontrollere, om de 
havde nydt alkoholiske drikke. 

Et tankevækkende eksempel på den kul
turberigelse, det hævdes, at danskerne træn
ger til at nyde godt af. 

Man bør vist være varsom med både den 
ene og den anden form for nydelse! 

Husk julegaven: 
»Viljen til modstand« 

- om »bumanisteme« 
- om jemtanterne 
- om dem, der kom - og blev 
- om Allah 
- om lobbyen 
- om propagandaen 
- om vort folks ret 

G! på posthuset og send 70 kr. til: 
Tidehvervs Forlag 
cl o Hans F. Beck 
Veerst, 6600 Vejen 
på Giro 20277 55 

Husk at skrive tydelig afsenderadresse, og 
anfør, at det drejer sig om køb af» Viljen til 
modstand•. 

Send dernæst kvitteringen for de 70 kr. -
med tydelig afsenderadresse til: 
Den Danske Forening, 
P05tboks 411, 8100 Århus C. 

Så kommer bogen med posten. 

VILJEN TIL 
ND 

Ok Has~clbakh 

~ ... ,~ 



»Fargerik« forvirring i Norge 
Av professor ved Universitetet i Bergen, dr.phil. Harald Trefall 

1. Paradokser i norsk 
innvandringspolitikk 

Tittelen på denne artikkel henspiller på 
de norske innvandringsforkjemperes slag
ord »Ja til et fargerikt fellesskap !«, som ble 
introdusert på Norges Røde Kors' landsmø
te i Haugesund i oktober 1987. På det tids
punkt var det blitt »moteriktig« i disse kret
ser å utbasunere sin »solidaritet« med inn
vandrere og asylsøkere. 

Ingen av de norske innvandringsforkjem
pere synes å ha innsett hvilken selvmotsigel
se som ligger i et slikt motto. For det første 
innfører man med dette budfarge som men
neskelig kriterium. Og for det an net er forut
setningen for et varig »fargerikt« fellesskap 
at man beholder rasene rene! For blander 
man dem, forsvinner jo fargerikbeten ! 

Man sitter med et inntrykk av at norske 
innvandringsforkjempereskammer seg over 
atdeselverhvite. Samtidig ser man at andre 
folkeslag fremhever sin etniske egenart som 
noe de bør være stolte av. De fleste kjenner 
vel de amerikanske negres slagord »Black is 
beautiful!« Og jeg er enig! Etter min me
ning er alle hudfarger vakre! 

Jeg så nylig et bilde av en ung kvinnelig 
pianist ( eller kanskje var hun fiolinist), som 
skulle gi en konsert i Oslo. Hun var kulisort 
og aldeles nydelig, med et levende og ut
trykksfullt aosikt. Andre mennesketyper er 
også vakre. Tenk bare på siamesiske danse
res grasiØ6C bevegelser, eller en indianers 
stolte profil! EUer, om jeg kan vågeå si det, 
en lyshåret og blåøyd nordisk mann eller 
kvinne? Skal vi nå miste dette mangfold av 
skjønnhet? 

Et paradoks er det at ingen av disse »far
gerike fellesskapsforkjempere« noen gang 
har talt til orde for å innføre tilsvarende 

tilstander i de land hvorfra de »fargerike« 
innvandrere kommer. Hvorfor reiser de ik
ke selv til f.eks. Nigeria, for å skape et •far
gerikt fellesskap« der? Er det kanskje bare 
de Vest-Europeiske folk som skal »farge
blandes«, men ikke folkene i »den tredje 
verden«? 

I Norge taler man i disse kretser også så 
vakkert om at Norgeskal bli ,,et Oerkulturelt 
samfunn«. Da overser man at forskjellige 
kulturer bare kan opprettholde sin egenart 
dersom »fellesskapet« med andre kulturer 
begreoses. For bareensartede grupper av en 
viss størrelseevner å opprettholdesin kultu
relle egenart. Nært fellesskap vil nødvendig
vis utviske kulturelle ulikheter. »Fellesskap« 
og »Oerkulturelt samfuon« er således ufor
eolige tilstander. 

Men samtidig som innvandringsforkjern
peme taler i høystemte vendinger om ver
dien av et »Oerkulturelt« samfunn i Norge, 
er de ivrig opptatt av å beskytteandre kultu
rer mot fremmed innOytelse. Norge har 
f.eks. nylig, som det første land i verden, 
ratifisert en konvensjon om urbefolkningers 
rettigheter. For Norges vedkommende gjel
der det om å sikre rettighetene til den samis
ke befolkningsgruppen i Nordnorge, og vi 
har med dette forpliktet oss til å veme om 
samenes kulturelle tradisjoner, sørge for at 
de kan fA beholde sin etniske identitet, og 
respektere deres eiendo~ og bruksrett til 
de tradisjonelt samiske landområder. 

Dette må vel bety at man ikke kan legge 
asylmottak til steder som Kautokeino og 
Karasjok? 

Jeg synes det er helt riktig at samene !Ar 
anerkjent slike rettig)leter i egenskap av ur
befolkning. Men da skulle man vel vente at 
tilsvarende ble gjort gjeldende også for 
nordrneon av norsk avstamoing? (Norske 
samer er jo også »nordmenn«.) Men neil I 
den offisielle kunngjøringen om anerkjen
nelsen av samiske nordmenn som urbefolk
ning med dertil hørende rettigheter, sies det 
uttrykkelig at den nevote konvensjonen 
gjelder ikke for nordmenn af norsk avstam-

• I rung. 
Nordmenn av norsk slelct anerkjeones 

altså ikke som urbefolkning i Norge. Jeg 
tillater meg å spørre: Var der noen før oss i 
den tradisjonelt norske delen av Norge? EJ. 
ler anses nordmenn av norsk avstamning 
som mindreverdige sammenlignet med sa
mene? 

Jeg mener på ingen måte at samene er 
mindreverdigesammenligoet med meg, men 

jeg tillater meg å mene at jeg er likeverdig 
med samene. Alt annet er rasisme ! 

Tilsvarende holdninger finner man når 
det gjelder forhold utenfor Norge. Iijor fikk 
som kjent Dalai Larna Nobels fredspris. 
Som begrunnelse for tildelingen viste det 
norske Stortings Nobelkomite til Dalai La
mas inosats for å opprettholde Tibets nasj<>
nale eohet og etniske og kulturelle egenart. 
Med andre ord: Man syntes der var kommet 
for mange kinesiske »innvandrere« til Ti
bet I 

Man vil selvfølgelig si at kineserne i Tibet 
har treogt inn med vold, mens innvandreme 
til Norge har kommet ion med norske myn
digheters godkjennelse. Javel, men når der 
er kommet forholdsvis like mange frem
medkulturelle innvandrere til Norge som 
der i dag er kinesere i Tibet, vil også vi miste 
råderetten over vårt eget land. Og samtidig 
med at Dalai Lama bedres med fredsprisen, 
skjelles norske innvandringsmotstaodere ut 
for »rasister«, enda vår målsettiog nøyaktig 
tilsvarer Dalai Lama's ! 

Noe mer inkonsekvent enn norsk inn· 
vandringspolitikk finnes visst ikke! Det 
måtte da eventuelt være den danske, som 
visstnok ikke er noe bedre enn vår! 

2. Skal Norge ødelegges 
som nasjonalstat? 

Jeg spør: Hva vil egentlig innvandrings
forkjernpeme? 

De mest rabiate av dem har allerede of
fentlig erklært at deres målsetting er å øde
legge Norge som nasjonalstat, og stryke det 
norske flagg fra Stortinget! 

En slik målsetting tar selvfølgelig norske 
politikere avstand fra. Allikevel gjør de lite 
for å hindre en slik utvikling. Formelt har vi 
innvandringsstopp i Norge, og tar bare iinot 
flyktninger. Hvordan kan det da ha seg at 
vi nå har flere hundre »innvandrer«-fore
oinger i Norge, men visstnok bare har bau 
en eneste »Oyktninge«-forening? Vi har og
så et offentlig godkjent kontaktutvalg for 
innvandrere, men jeg har aldri hørt om noe 
kontaktutvalg for Oyktoinger ! Og dette i 
et land hvor vi oflisielt har innvandrings,. 
stopp! 

Forklaringen er for det første at det store 
Oertall av innvandreme er kommet under 
dekkeav å være »asylsøkere«. Til tross for at 
bare noen fA prosent (til tider under 2 %) er 
blitt anerkjent som Oyktninger og gitt Oykt
ningestatus, har ca. 70% fått oppholdstilla- llir. 
telse av såkalte »humanitære« grunner, og , 
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etter at norske myndigbeter først har stem
plet dem som svindlere! 

Våre myndigbeter bruker selvsagt ikke 
slike ord. Men det er jo dette som ligger i et 
avslag på en asylsøknad. Ansøkningen om 
asyl innebærer en påstand om at vedkom
mende er blitt forfulgt i sitt hjemland, og 
avslaget innebærer at norske myndigbeter 
nekter å tro på dette. Et stort flertan av 
innvandreme er altså velferdssøkere som er 
kommet hit under falsk fiagg. Etter min 
mening er det langt fra ,,humant« å gi dem 
oppholdstillatelse i Norge. Det er tvertimot 
ytterst inhumant mot de mange pleietren
gende norske syke og gamle, og økonomisk 
dårlig stil te pensjonister, at disses behov set -
tes til sidesamtidig som vi bruker milliarder 
på falske asylsøkere. 

Den andre grunoen til at der finnes så 
godt som bare innvandrere og ikke flyktnin
ger i Norge, er at heller ikke de ekte flykt
ninger vi tar ion (kvoteOyktningene god
kjent av FN's Høykommissær for flyktnin· 
ger og de få virkelige flyktninger blant asyl
søkeme) er interessert i å reise tilbake til sine 
hjemland når forholdene bedrer seg. 

Et aktuelt eksempel er alle chilenerne 
som etter sigende Oyktet hit fra forfølgelse 
og tortur under Pinochet's regime. De vil 
slett ikke reise hjem igjen når Chile nå har 
fatt en demokratisk valgt regjering, selv ikke 
euer oppfordringer fra Chiles ambassadør i 
Norge om å gjøre dette. De sier faktisk rett 
ut at de nå bar så godeøkonomiske forhold i 
Norge at de kan ikke akseptere å dra fra sin 
norske velstand til en lavere levestandard i 
Chile I Men burde ikke nettopp disse, som 
appellerte til norsk solidaritetsfølelse da de 
kom hit, nå vise så pass solidaritet overfor 
sineegnelandsmenn atde nå reiser hjem, og 
bjelper til med å skape det gode samfunn de 
etter sigende kjempet for? 

lnnvandringsforkjempeme viser gjerne til 
at oordmenn måtte Oykte til Sverige under 
krigen, og derfor må vi ta imot andre for
fulgte når de har bruk for asyl. Javel, men 
hvorfor ber de ikke nå chilenerne, og andre i 
tilsvarende situasjon, å reise hjem igjen når 
forholdene bevislig er blitt trygge i hjemlan
det? For det var jo det våre flyktninger til 
Sverige gjorde etter at Norge var blitt fri. 
gjort fra den tyske okkupasjonen. Mange 
norske kunne nok ha ønsket å nyte godt av 
svensk velstand i årene etter krigen, og slå 
seg ned der borte. Men det ville ikke de 
svenske myndigbeter ha tillatt, og der er 
heller ingen grunn til at de skulle ha gjort 
det. Hvorfor vil ikke innvandringsforkjem
peme trekke analogien med norske flykt
ninger til Sverige så langt? 

De selvmotsigende holdninger som er 
påpekt ovenfor er typiske for den mangel på 
logikk som preger norsk innvandringsdebatt 
idag. lnkonsekvensene er så groteske at det 
ligger nær å tro at det er tale om en bevisst og 
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vel organisert kampanje fra de kretser som 
virkelig tar sikte på å ødelegge Norge som 
nasjonalstat. Og våre politikere !ar seg lure 
til å bli medløpere og medbjelpere for disse 
krefter. Viser noen tegn til motstand og na
sjonal holdning, presses de videre på veien 
mot nasjonal undergang ved hjelp av be
skyldninger om rasisme og mangel på soli
daritet med verdens fattige og nødlidende. 

Henrik lbsens bevingede ord: »Vimren
de, viljeløse, vet ei hvorhen!« kan bli histo
riens dom over dagens norske politikere. 

3. Noen tanker om EF 
Etter min mening er EF å sammenligne 

med »Kjerringa mot strømmen«. Mine 
danske venner kjenner kanskje ikke bak
grunnen for dette norske uttrykk. Det hen
spiller på en historie fra et av våre norske 
folkeeventyr. 

Der var en gang en kone som var så 
umulig at hun gjorde alt stikk motsatt av hva 
andre mennesker pleide å gjøre. En dag fait 
hun i elven, og man lette etter henne ned
over elven, men uten resultat. Da var det 
noen som foreslo at man i hennes tilfelle 
burde lete oppover elven, mot strømmen, og 
der fant man ganske riktig konen druknet. 
Derav uttrykket »konen mot strømmen« 
når man skal karakterisere noe som synes 
naturstridig. 

Våre dagers dominerende politiske 
strømning er etter min mening gjenfødelsen 
av nasjonal bevissthet og streben etter na
sjonal og lrulturell identitet. De ferskeste 
eksempler på dette finner vi i siste års begi
venheter i Øst-Europa, etter at Gorbastjov 
løsnet på båndene som holdt Sovjet-impe
riet sammen. Og for dette skal han nå hylles 
i Oslo i desember, som vinner av Nobels 
fredspris. Det er etter min mening vel for
tjent. Men skjønner ikke våre politikere at 
den utvikling i Øst-Europa som de nå jubler 
for, er den stikk motsatte av den politiske 
union som nå ønskes etablert i vest? Lande
ne i Øst-Europa har hatt sin spesielle form 
for EF siden etter 2. verdenskrig, men nå har 
de ikke noe høyere ønske enn å komme seg 
utl 

Og hva med Tysklandssamling? Det var 
så visst ikke økonomiske vurderinger som lå 
tilgrunn, ihvertfall ikke fra Vest-Tysklands 
side. Nei, det var nok ønsket om nasjonal 
enhet på et felles etnisk og kulturelt grunn
lag som var avgjørende! 

Det er av samme årsaker at det tidligere 
så monolitiske Sovjetsamveldet nå holder 
på å gå i stykker etter etniske, kulturelle og 
religiøse skillelinjer, etter 70 års politisk og 
økonomisk union. Også her krever de for- · 
skjellige nasjonaliteter selvstendigbet. Det 
er ikke bare tale om de baltiske land som ble 
tvunget ion i Sovjetsamveldet i 1940, men 
også de asiatiske sovjetrepublikkene vil ha 
nasjonalt selvstyre, ja endog kjernerepu-

blikkene Russland, Ukraina og H viteruss,. 
land! 

Verdenshistorien kjenner vel ikke et ene
ste tilfelle av vellykket samling av ulike fol
keslag med forskjellig etnisk og kulturel! 
bakgrunn. Alexander den stores rike gikk i 
stykker. Romerriket gikk i stykker. Det Bri
tiske Samveldet gikk i stykker. 

Ikke en gang unioner av folkeslag med 
forholdsvis liten forskjen i etnisk og kultu
ren bakgrunn har klart å holde sammen. Det 
tysk-romerske rike, middelalderens »EF«, 
gikk i stykker. Selv her i Norden, med vår 
høye grad av etnisk, kulturen og religiøs 
likhet, har alle former for union mislykkes I 

Menneskene er åpenbart slik laget, at de 
ønsker tilknytning til en relativt li ten gruppe 
som de kan identifisere seg med, med et 
tilhørende landområde som deres fedreland. 
EFs påtenkte politiske og økonomiske uni
on er derfor virkelig som »kjerringa mot 
strømmen« I 

4. Norge og EF 
Hovedargumentet for medlemsskap i EF 

er stort sett av rent økonomisk karakter. 
Men selv om vi skulle bli materielt rikere, 
risikerer vi å bli mentalt og åndelig fattigere i 
jakten på stadig høyere levestandard. Og 
meget av den materielle gevinsten vil også 
spises opp av det enonne ovemasjonale EF
byråkratiet. 

Det er sagt at »Mennesket lever ikke av 
brød alene«. Nå vil vel EF-tilhengerne på
peke at uten »brød« i betydningen mat, 
klær, bolig og annet som er nødvendig for 
vår daglige tilværelse, lever mennesket slet! 
ikke! Det er selvsagt riktig.Menønsker viet 
liv hvor jakten på materielle goder går foran 
alt annet? For det er også sagt: »Hva gagner 
det vel et menneske om han vinner den hele 
verden, men tar skade på sin sjel?« 

Eiler er vi allerede så skadet at skaden er 
uopprettelig? Dette er nemlig også et av 
tidens mange paradokser. Mens alle politi
ske partier nå har funnet det opportunt å 
bedyre sin interesse for å bevare menneske
nes livsmiljø både lokalt og globalt, så er det 
vesentlig økonomiske argumenter som 
trekkes frem av EF-tilhengerne. 

Men skal vi nå først legge oss på den rene 
»økonomilinjen«, er det for meg igjen et 
paradoks at det skal være så nødvendig for 
Norge å søke medlemsskap. Vi sitter jo på 
noen av Europas største naturressurser: Vi 
har atskillig olje og enorme mengder med 
gass i Nordsjøen; vi har også evig fomybar 
vannkraft i store mengder; vi bar en kystlin
je som kan gi grunnlag fornesten ubegrenset 
fiskeoppdrett. 

Fra et rent økonomisk synspunkt kan, 
etter min mening, Norge uten vanskelighet 
klare seg uten medlemsskap i EF, mens EF 
på litt lengeresiktkan få vanskeligbeter med 
å klareseguten Norge! Dettetrorjegogsåer 



EF-ledelsens syn. Dettesier de selvsagtikke 
høyt, for nA gjelder det å fA oss inn før vi 
begriper hva som foregår. 

Jeg håper at ikke mine danske venner, 
som jo ulbører et av EF-landene, tar dette 
fornærmelig opp, eller tar anstøt av hva jeg 
tidligere bar sagt. Flere av dere er kanskje 
tilhengere av EF. Men det som bekymrer 
meg er omdanningen av EF fra en økono
misk samarbeidsorganisasjon via dagens 
delvis overnasjonale organisasjon til en ful! 
politisk union. Og da må jo de som er med
lemmer oppgi sin nasjonale selvsteodighet. 
Etter min mening burde det gå an å samar
beide med bibehold av nasjonal suverenitet, 
slik som vi har gjort det i NATO. Også 
andre former for europeisk samarbeid måtte 
kunne baseres på De Gaulles ide om et 
»Fedrelandenes Europa«. 

S. Menneskerett og 
folkesuverenite.t 

At landet tilhører folket er et internasjo
nalt anerkjent prinsipP.. Det er grunnlaget 
for FN-paktens klare regel om retten til na
sjonalt selvforsvar. Det var også grunnlaget 
for vår norske revolusjon i 1814, og den 
grunnlov som ble til1_på Eidsvoll. For nå 
hadde vi fått nok av både (unnskyld !) 
danskers og svenskers innblanding i våre 
saker! 

Det er grotesk når vi i dag opplever at 
utenlandske statsborgere far lov å blandeseg 
inn i interne norske saker. Vi bar en fransk 
statsborger som leder for det som kalles 
»Norsk Organisasjoo for Asylsøkere«, og en 
pakistansk statsborger som leder for det som 
kalles »Anti-rasistisk Senter«. Disse uten· 
landskestatsborgere anser seg berettiget til å 
fortelle ®norskehvordan vi skal forholde 
06S til innvandrere og såkalte asylsøkere. 
Sier vi dem imot, blir vi kalt for rasister. 

Allikevel gir norske myndigbeter store 
pengebidrag til disseorganisasjoners og per
soners samfunnsskadelige virksombet. Vi 
må altså selv betale for at de skal få lov å 
krenke en av våre mest grunnleggende men
neskerettigbeter, nemlig retten til selv å be
stemme i vårt eget land! 

Norske politikere er svært opptatt av å 
verne menoeskerettighetene i andre land, og 
har tiljublet folkereisningene i Øst-Europa. 
Jeg ber dem om at de nå også gjør noe for å 
veme nordmenns rett til et eget fedreland. 

6. » Titanic-meotaliteteo« 
Etter at ovenstående var skrevet, bar vi 

opplevet at muslimske ledere i Norge åpent 
bar erklær! at det er deres målsetting å gjøre 
Norge til en muslimsk stat. Dette skjedde i et 
program som den statlige norske radio 
{NRK) sendte over sin hovedkanal. 

Muslimernesa riktignok at nordmennene 
måtte dog selv fA bestemme. Men bva hjel
per det når alle muslimene har fått norsk 

statsborgerskap? Da er de juridisk å regne 
som nordmenn, og kan bares i at nå er det et 
flertallsønske blant »nordmenn« for å gjøre 
Norge til en muslimsk stat. Og da blir Norge 
muslimsk, uanset! hva nordmenn av norsk 
avstamning måtte ønske. 

Under henvisning til dette gikk vi ut med 
en betalt annonse i den kristelige avis »Da
gen« her i Bergen .. Som overskrift brukte vi 
»Skal Norge bli en muslimsk stat«. Vi pekte 
på at der var allerede 30-40 lusen muslimer 
bare i Oslo, og hvis masseinnvandringen 
fortsatte kunne muslimene bli i flertall i 
Norge som helhet allerede omkring år 2050. 

Dette fait mange innvandringsforkjem
pere tungt for brystet. En herværende norsk 
innvandrerprest gikk ut i den kristelige 
Oslo-avisen » Vårt Land« og beskyldte oss 
for å oppmuntre til rasehat. Og ban mente at 
vi brukte for høye tall; der er ennå bare 
36.000 muslimer i Norge totalt; og det er 
ikke tale om at de vil bli i flertal! i år 2050 ! 

Det er dette jeg kaller for» Titanic-menta
liteten«: »Det ersåleogeigjen til vi eventuelt 
går under, at det er ikke noe å bry seg om!« 
Men hva om vi to hadde vært passasjerer på 
Titanic, og jeg etter kollisjonen sa at vi syn
ker i løpet av 4 timer, mens presten sa at vi 
kan holde oss flytende i dagevis, og vi så 
gikk under etter 8 timer? Ville han da trium
ferende rope ut idet han gikk under:» Trefall 
tok feill« Neppel Han ville vel heller sagt: 
»Gid jeg hadde hørt på Trefall mens der 
ennå var tid!« 

Jeg er alvorlig redd for at det blir nettopp 
denne bebreidelse våre barn og barnebarn 
vil komme til å rette mot sine foreldre og 
besteforeldre: »Gid de hadde hørt på inn
vandringsmotstanderne mens der eooå var 
tid!« 

Det vil nemlig snart bli for sent! 

Harald Trefall 

Fra andre lande 
Norge 
Slaget om ytringsfriheden 

Det Norske Studenterforbund (DNS) 
boldt debatmøde om »Nationalisme - fæd
relandskærlighed eller fremmedhad?« 31. 
oktober. Til panelet var indbudt professo
rerne i statsvidenskab Jens A. Christoffersen 
og William Lafferty, medlem af Stortinget 
for Sosialistisk Valgallianse Theo Koritz.in
sky og den franske statsborger Annette 
Thommessen, der er leder af Norsk Organi
sjon for Asylsøkere. De repræsenterede ind
vandringslobbyen, medens deres modstan
dere kun var repræsenteret af Hege Søfte
land fra Nationaldemokraterne og højeste
retsadvokat Erik Gjems-Onstad. 

Men det overhovedet at indbyde »raci
ster« og »nazister« til en aflandets berømte
ste talerstole optoges som en fornærmelse af 
»antiracisterne«, der fandt, at det var en 
legitimering af »racisterne«. 

Opfordring til vold 
Allerede i ugen inden mødet truede Bli12, 

der svarer til BZ'erne i Danmark, med at 
blokere mødet. De uddelte en løbeseddel 
med den smagfulde parole: »Svinene må 
stoppes« og indkaldte deres tropper til blo
kaden. Endog politiet henstillede, at mødet 
aflystes af fare for personskader og materiel
le ødelæggelser. Men DNS viste mandsmod 
og lod sig ikke diktere eller skræmme. 

Gadel<amp 
Mødearrangørernes fasthed udløste som 

ventet omfattende vold, der udartede til ga
dekamp. Demonstranterne forsøgte at hin
dre adgang til mødelokalet under råb som 
»Herkommeringenind«og»Maltrakternatisvi
nene«. Politiet var imidlertid opgaven vok
sen og satte hårdt ind mod bøllerne trods en 
regn af sten og ølflasker og brug af køller, 
jernstænger, kæder m.m. En halv snes ri
dende betjente blev sat ind. 16 politifolk 
blev såret, hvoraf en alvorligt. 

BUtzeme mister støtte 
Trods deres voldelige fremfærd gennem 

mange år bar Blitzerne hidtil haft forbav
sende stor støtte fra flere sider. Foruden fra 
indvandrerkredse og venstreekstremister 
har de fået støtte fra kirken, kunstnerkredse 
og pressen. 

Deres åbenlyse forsøg på nu at under
trykke ytringsfriheden med voldelige midler 
får en del af deres hidtidige støtter til at 
vakle, men deres veostreekstremistiske poli
tiske hjælpere bakker dem dog fortsat op. 

Debat på lavt niveau 
Debatten ved mødet foregik i øvrigt på et 

lavt plan med forsøg på at latterliggøre de 
nationale og brug af de sædvanlige skælds
ord som racist, fascist, nazist osv. 

Debattøren højesteretsadvokat Gjemr 
Onstad er en af de mest dekorerede norske llii.. 
officerer fra den 2. verdenskrig og har bred r 
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politisk erfaring bl.a. som stortingsmand 
1973-77. Man kunne måske haveforventet, 
at den polsk-jødiske Koritzinsky havde vist 
nogen taknemmelighed over for en, som 
havde sat sit liv på spil for at befri Europa fra 
nazisterne, i stedet for at beskylde ham for at 
være nazist. 

Det er betegnende, at tre af indvandrings
fortalerne selv er indvandrere. Annette 
Thommessen, Lafferty og Koritzinsky er al
le af udenlandsk oprindelse, og kun den 
sidstnævnte har norsk statborgerskab. Aili· 
gevel vil de bestemme norsk indvandrings
politik. 

9 ud af 10 indvandrere i 
Trondheim på socialhjælp 

En undersøgelse for nylig fra Trondheim 
viser, at 1.700 Oygtninge og asylsøgere siden 
1979 har bo6at sig der. 

Efter 3-5 år har 48% af »hovedpersoner
ne« blandt disse fået et arbejde, nemlig for
sørgere og enlige voksne. Børn og ældre er 
ikke medregnet. 

Af dem, der har fået arbejde inden 4 år, er 
der kun ca 20%, der ikke modtager supple
rende socialhjælp. 

Ca. 90% af flygtningene og asylsøgerne i 
Trondheim kan således ikke leve af egen 
arbejdsindsats. 

Dette kommer stærkt til udtryk i kom
munens socialudgifter. 27% af socialhjæl
pen i byen går til gruppen afflygtninge og 
asylsøgere, skønt den kun udgør omkring 
I % af befolkningen. 

En tilsvarende undersøgelse er ikke fore
taget for Oslo, men tendensen der er efter 
sagkyndig vurdering den samme. 

()(jjde: Dagbla<le~ Oslo, 24/10 90). 

fflegale indvandrere 
Politiinspektør ved fremmedpolitiet i 

Oslo Stein Haugen oplyser, at etaten regner 
med, at der opholder sig mellem 5.000 og 
10.000 illegalt bare i Oslo. 

Sverige 
Bameflygtninge udnyttes 

For nogle år siden blev det almindeligt, at 
børn uden ledsagelse kom til Sverige, mest 
fra landeiMellemøsten,ogsøgteasyl. Toud 
af tre af dem er under 14 år og undertiden 
ikke mere end 6-7 år. Der er kommet ca. 
500 børn årlig. Næsten alle disse asylbørn 
har mindst en af forældrene i live og har haft 
normal skolegang efter deres alder. Når de 
søger asyl, fortæller de typisk fabrikerede 
historier. 
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Massemedierne reagerede med hulkere
portager om disse stakkels forfulgte børn. 
De skulle selvfølgelig have lov at blive og 
store ressourcer sættes ind på at tage sig af 
dem. Forældre og andre slægtninge får sene
re automatisk opholdstilladelse. 

Nu skriver en indvandret forsker Reza 
Eyrumlu helt åbent om, hvordan det hæn
ger sammen: 

»Børn og unge, som uden ledsagelse 
kommer til Sverige og søger asyl, ved som 
regel med sig selv, at de må forsøge at få 
opholdstilladelse i landet for dermed at 
kunne hjælpe deres forældre til senere at 
komme hertil. Den, der spiller den vigtigste 
rolle i disse børns og unges daglige kontak
ter, er menneskesmugleren; den informati
on, han giver dem, skal hjælpe forældrene til 
at komme til Sverige. Børnene bliver derved 
ofte tvunget til at give falsk forklaring over 
for svenske myndigheder og til at skjule 
deres følelser for sig selv. De gør hvad som 
helst for at opfylde dereseneste pligt over for 
deres egne i hjemlandet i en situation, hvor 
de er i opvækst, studerer, oplever og føler 
behov for forskellige sociale kontakter. 
Deres sociale behov i den lange ventetid i 
Sverige kommer på den måde delvis i kon
flikt med pligten mod forældrene og slæg
ten. Derved lever de under et stærkt pres fra 
flere sider«. (Invandrare & Minoriteter 
4/90s. 32). · 

De: er tydeligt, at både børnene og mange 
godtroende svenskere uden at ane det er 
blevet kynisk udnyttet. Ikke engang fra et 
humanitært synspunkt er det godt at give 
»barneOygtninge« asyl og dermed give 
menneskesmuglerne leJlighed til at fortsætte 
deres udnyttelse af børnene. En erfaring, der 
gjordes bl.a. under 2. verdenskrig, var, at det 
var bedre for børnene at blive hos deres 
forældre endog under vanskelige og farlige 
forhold end at evakuere dem alene til sikrere 
områder. 

Der er også andre måder at udnytte børn 
på. Udvisningstruede familier gemmer ofte 
et eller Oere børn hos slægtninge eller venner 
for at forhindre, at udvisningen bliver til 
noget Politiet, der skal sørge for det, må 
efter lovgivningen ikke anholde børn. 

ingen ofre er for store, når det gælder om 
at komme til at bo i et vestligt land. At 
udnytte bedende barneøjne er et effektivt 
middel til at appellere til vor medlidenhed. 
Den fornuftsmæssige tanke erstattes da af 
følelsesmæssige reOekser. 

Tyskland 
Fortsat strid om asylret 

Tyskland har i selve sin grundlov en be
stemmelseom, at landet yder asyl 111 forfulg-

te. I takt med den stigende indstrømning af 
mennesker fra den 3. verden, der hævder at 
være forfulgte og kræver asyl, er der i de 
senere år gentagne gange rejst krav om en 
ændring af denne bestemmelse for at hindre 
misbrug. 

En ændring har dog ikke kunnet gennem
føres. Regeringspartiet CDU var nok ind
stillet på den, men det socialdemokratiske 
oppositionsparti SPD var bestemt modstan
der og kunne i praksis finde støtte til sin 
afvisning hos det mindre regeringsparti, det 
liberale FDP. 

På det sidste er striden blusset op på ny. 
Denne gang i forbundsrådet (Bundesrat), 
der er sammensat af repræsentanter for de 
enkelte forbundslande. Bayern og Baden
Wtirttemberg, hvor de borgerlige domine
rer, førte an med krav om en grundlovsæn
dring. Baden-Wiirttemberg ønskede, at asyl
søgere fra lande, hvor der ikke finder poli
tisk forfølgelse sted, skulle kunne afvises 
allerede ved grænsen. 

De socialdemokratisk ledede lande ville 
dog ikke gå ind for en grundlovsændring, 
selv om deres talsmand erkendte, at til
strømningen af asylsøgere udgør en belast
ning af kommunerne, som de dårligt kan 
klare. SPD's holdning var, at roden til de 
verdensomspændende vandringer ikke ville 
blive berørt af en grundlovsændring. 

Bayerns indenrigsminister Edmund Stoi
ber fra CSU bebrejdede forbundsrådet og 
forbundsdagen, at deres asylpolitik var helt 
mislykket. Kun en grundlovsændring kunne 
modvirke det stedfindende massive misbrug 
af asylretten. 

(Kilde: Flco.sbo,g Am efter DPA 13/10 90~ 

Forbryderes nationalitet 
skal skjules 

I dele af dansk presse har man længe 
kunnet iagttage forsøg på at skjole, at en 
betydelig del af den alvorligere kriminalitet 
herhjemme efterhånden skyldes fremmede. 
Man har simpelthen undladt at oplyse det, 
når gerningsmændene var fremmede eller af 
»sydlandsk udseende« (hvormed i parentes 
bemærket ikke som tidligere normalt men
tes sydeuropæisk). 

En tilsvarende sløringspolitik, men fra re
geringshold, synes nu at skulle praktiseres i 
Tyskland. Forbundsregeringens udlændin
ge-»beauftragte« Liselotte Funcke har i et 
brev til forbundslandenes indenrigsministre 
givet udtryk for, at forbryderes nationalitet 
ikke bør oplyses til pressen af politiet. Det 
kunne let i befolkningen føre til kollektive 
domme over hele folkegrupper! Kun når 
det er tvingende nødvendigt af hensyn til 
opklaringen, bør lovovertrædernes nationa
litet oplyses. 

(Kilde: Flensborg Avis 17/10 90). 
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Frankrig 
Guds skærmende hånd 

En politiinspektør i Marseille Antoine 
Gaudino har for nylig udgivet en bog, der 
handler om skandaløse transaktioner i for
bindelse med præsident- og nationalforsam
lingsvalgene i 1988, hvorved offentlige leve
randørftrmaer skulle have overført betyde
lige beløb til præsident Mitterrands - han 
betegnes nu ofte i Frankrig som Dieu (Gud) 
- socialistpartis valgfonde. 

Forsøg tidligere fra politi og retsvæsen i 
Marseille på at grave i skandalen blev efter 
sigende indstillet efter ordre fra højeresteder 
i Paris. Bogens fornyede anklager og på
stande er uden nærmere undersøgelse blevet 
afvist eller henvist til andres borde af de 
berørte politikere. 

Det foreløbig eneste offer for afsløringer
ne blev forfatteren Gaudino selv. Dagen 
efter udgi velseo af hans bog blev han af den 
socialistiske indenrigsminister Pierre Joxe 
suspenderet fra sit embede for at have udvist 
alvorlig mangel på diskretion. 

Var det også dette, den franske dommer
forenings formand havde i tankerne, da han 
nylig fastlog: »Det franske retsvæsen er ikke 
længere i stand til at fungere som et stort 
demokratisk lands retsvæsen«? 

(Kild«: Time International 5/11 90; Le Figaro 
24/ IO 90; Jyllands-Post,n 6/11 90). 

FN's flygtninge
højkommissariat 
(UNHCR) 
Kassen tom til flygtninge 
ude i verden 

Fra Geneve meldes, at FN's flygtninge
højkommissariat UNHCR befinder sig i sin 
værste økonomiske krise nogensinde. Pen
gene strækker kun oktober 1990 ud. 

Flygtningbøjkommissæren Thorvald 
Stoltenberg udtalte, at han ikke kunne ga
rantere at have penge tilbage ttl november 
og december, og at det var en vanvittig 
måde at drive arbejdet på med ansvar for 15 
millioner flygtninge og 2.400 ansatte. 

UNHCR bar hidtil i 1990 flet 400 mil· 
!ioner dollars ind til årets tre første kvartaler, 
skønt målet var 550 millioner i 1990. Godt 
og vel 25 % af pengene til virksomheden skal 
derfor skaffes i årets sidste kvartal. Samtidig 
står man med et underskud på 38 millioner 
dollars fra 1989. 

Kommissariatet har penge til at klare 
Oygtningesituationen i Liberia, hvor over 
500.000 mennesker er på flugt. Desuden 
kan det øge indsatsen i Etiopien og Somalia. 
Men bortset derfra bar det været nødvendigt 
at formindske budgettet med 15 % og at 
lukke 19 UNHCR-kontorer rundt om iver-

den. Der er ikke midler til at gøre noget ved 
flygtningesituationen i Malawi og M~m
bique eller den lokale integration i Somalia. 
Skoleprojekter har måttet lægges på bylden 
flere steder i Afrika. Over 200.000 skole
børn er ramt af UNHCR's finansnød. 

(Kilde: Svenska D"llbtadet 7/10 90) 

Bøger og tidsskrifter 

Danmark og EF-union 

Christen Sørensen: Danmark -
delstat i Europa? (Forlaget Frem
ad, 1990. 174 sider. 198 kr.) 

Med et smæld er Christen Sørensens bog 
»Danmark - delstat i Europa?« landet på 
politikernes bord. Netop nu, hvor alle poli
tikere, skribenter, økonomer mv. ulsynela
dende havde fundet hinanden i EF.,-;pørgs-
målet, ligger bogen som en bnendvarm kar
toffel, man ikke kan undslå sig for at tage 
stilling til. En konsekvent og grundig kritik 
af planerne om en økonomisk-monetær 
union. 

Regeringskonferencerne om den øko
nomiske union og et tættere politisk samar
bejde begynder i december. Og det er derfor 
et fantastisk vigtigt tidspunkt, bogen kom
mer på. Som en torpedo har den ramt Soci
aldemokratiet i partiets allerømmeste 
punkt: EF-politikken. Efter mange års store 
indre problemer med EF-spørgsmålet i So
cialdemokratiet havde man omsider skabt 
ro i lejren. Via en aftale med regeringen om 
at støtte regeringen i EF-spørgsmål mod til 
gengæld at Il regeringens aocept af EF-lov
givning i social- og arbejdsmarkedspolitik
ken var der endelig skabt ro på de indre 
linier i Socialdemokratiet. Og så kommer 
dette kampskrift fra den måske stærkest fag
ligt kvalificerede socialdemokrat i EF-<le
batteo. 

Resultatet var det forudsigelige. Da man 
ikke kunne tie bogen ihjel, valgte man at tale 
udenom. Det gjaldt Ivar Nørgaard og Svend 
Auken, der anmeldte bogen. Ligesom det 
gjaldt Udenrigsministeriets departements
chef Jørgen Ørstrøm Møller, der anmeldte 
bogen i dagbladet Information. 

Men Christen Sørensens budskab er 
trængt ind: En økonomisk-monetær union 
kan ikke etableres uden samtidig at etablere 
en politisk union, hvor landene ikke længere 
er suveræne. 

Det tjener Christen Sørensen til ære, at 

denne afgørende kendsgerning omsider er 
sat på dagsordenen i den danske EF-debat. I 
årevis har de danske politikere bagatelliseret 
perspektiverne i EF-<lebatten, mest tydeligt 
da statsminister Poul Scbliiter ved EF-af
stemningen i 1986 erklærede den politiske 
union for »stendød«. 

I bogen, der indeholder en uhyre grundig 
gennemgang af alle hjørnerne i forslaget til 
en økonomisk union, påviser Christen Sø
rensen, hvordan ethvert historisk eksempel 
på møntunioner viser, at det kun kan lykkes, 
når den er forankret i en politisk union. 

Eller som præsidenten fordeo tyske Bundes
bank Karl Otto Pohl skriver det i EF
Kommissionens såkaldte Delors-rapport: 
»En monetær union forudsætter at ansvaret 
for den økonomiske politik i betydeligt om
fang overføres til en central EF-beslutnings
enhed. Derfor må EF i såvel politisk som 
institutionel henseende omdannes i retning 
af en bredere union«. 

Når bekymrede landsmænd udtrykker 
skepsis over for disse perspektiver, ynder 
den danske EF-kommissær Henning Chri
stophersen at sige: Den nuværende danske 
selvstændighed består alene i de l3 minut
ter, der går fra den tyske Bundesbank æn
drer sin diskonto, til den danske National
banken gør det samme. Og det har han 
naturligvis ret i. Men et lands selvstændig
hed består naturligvis af uendelig meget an
det end dette. En politisk union vil være 
afslutningen på danskernes historiske og 
kulturellesuverænitet. Og selv om vor suve
rænitet i dag primært består i at træffe næ
sten de samme beslutninger som i landene 
omkring os, så er muligheden for at sige fra, 
altafgørende for vor nationale selvrespekt -
også selvom vi måske aldrig for alvor benyt
ter denne mulighed. 

Det er dette perspektiv Christen Sørensen 
med stor styrke holder op for politikerne. At 
bogen derudover er velskrevet og indehol
der alt, hvad der er værd at vide om den 
monetære union, gør den meget anbefalel
sesværdig. 

alp 

DANSKE:REN • NI\. 6 • DECEMBER 1990 21 



Oprør mod partierne 
Johannes Andersen: Demokrati 
uden partier - Om politik i tiden 
(Forlaget Hovedland, 1990. 150 
sider. 175 kr.) 

Johannes Andersen er samfundsforsker 
og ansat ved AUC (Ålborg Universitets 
Center). Det blivermanikkeudenat have et 
tilstrækkeligt arsenal af rigtige meninger. 
Men der er de to forfriskende ting ved Jo
hannes Andersen (som i parentes bemærket 
adskiller ham fra den jævne hob blandt uni
versitetslærere), at han bestiller noget, og at 
han kan tænke selv. Disse egenskaber har 
givet sig udslag i en ny bog, »Demokrati 
uden partier«. 

Udgangspunktet er den omsiggribende 
politikerlede, der i Johannes Andersens 
formulering kendetegnes ved en folkelig 
kynisme i forhold til det politiske. Man 
regner det ikke rigtigt, og i folkemunde er 
alle politikere uduelige idioter, der blot tæn
ker på at rage til sig. Vi tror ikke på de 
mennesker, vi selv har valgt til at styre lan
det. 

Problemet er måske, at vi ikke helt selv 
har valgt dem. Noget er kommet imellem 
folket og politikerne. Mellemleddet er par
tierne. 

Det er partierne, der bestemmer, hvem 
der skal stilles op til Folketinget Er man 
uden for partierne har man ikke en kina
mands chance for at komme i tinget. Den 
eneste vej til magten går gennem partibu
reaukratiet med interne knivstik, endeløse 
generalforsamlinger og korridorsnak. 

Trods denne kendsgerning mister par
tierne medlemmer i hobetal, og de vånder 
sig ved det. Problemet er, at de ikke dør af 
det, for de kunne i realiteten eksistere helt 
uden medlemmer. Partierne har sat sig selv 
på finansloven, hvor de fAr et vist beløb pr. 
stemme. Og da vælgerne kun bar partierne 
at stemme på, er de pisket til at medvirke til 
partisystemets opretholdelse. Systemet er 
uafh:engigt og autonomt, og det viser sig i, at 
Folketingets flertal i utalligesager er i direk
te modstrid med folkets. 

Vi har en enkelt gang set kimen til et 
oprør mod partierne. Det var i 1973, da 
Mogens Glistrup sammen med sin opliven
de forsamling af politiske amatører tordne
de ind i Tinget til stor forskrækkelse for alle 
de etablerede og trods den massive kam
pagne, som det samme establishment havde 
iværksat for at knægte oprøreren. Men 
Fremskridtspartiet blev også et parti og er 
vel egentlig dermed ved at forlade sin eksi
stensberettigelse som det anarkistiske oprør 
mod politikervældet. 

Tilbage er nu blot den forskelsløse masse 
af »ansvarlige« politikere, som ingen længe-
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re tror på. Demokratiet bar spillet fallit, og 
det er partiernes skyld. 

Det er en skarp og interessant analyse, 
Johannes Andersen bar foretaget af det poli
tiske Danmark. Men han tør ikke rigtigt 
vove sig ud med et konkret alternativ til 
partierne. I sine konklusioner er han påfal
dendesvævende og taler om græsrodsbevæ
gelser og nærdemokrati. Ikke om en alterna
tiv styreform. 

Et egentligt alternativ til partivældet ville 
jo f.eks. være valg i enkeltmandskredse 
kombineret med folkeafstemninger til at 
lægge en dæmper på de politiske abstraktio
ner. Den kombination kunne måske gen
skabe noget af den folkelige dynamik, som 
Johannes Andersen ganske rigtigt påviser er 
forsvundet i det nuværende stivnede system. 

Men så konkret bliver Andersen altså 
ikke. Og det er sikkert klogt af barn. Et 
virkeligt folkestyre ville utvivlsomt slå 
bunden ganske ud af ham. Folkets enfoldige 
røst kunne blive for meget for selv den mest 
hærdede samfundsforsker. 

Niels Lillelund 

Danmark 1850-1900 
Kristian Hvidt: Det folkelige gen
nembrud og dets mænd; 1850-
1900. (Gyldendals og Politikens 
Danmarkshistorie, bind 11, 1990. 
384 sider. 320 kr.) 

For kort tid siden udkom bind 11 i Gyl· 
dendals og Politikens Danmarkshistorie, 
hvis hovedredaktør er rigsantikvar Olaf Ol
sen. Bind 11 bærertitlen»Detfolkeligegen
nembrud og dets mænd 1850-1900«. 

Bogens forfatter er protokolsekretær i 
Folketinget, dr. phil. Kristian Hvidt, der 
bl.a. er kendt for den store biografi om poli
tikeren Edvard Brandes. 

Det har sikkert været en kærkommen 
opgave for Kristian Hvidt at skrive om pe
rioden 1850-1900. Med sin doktorafhand
ling om dansk udvandring 1868-1914 
sammenlignet med den svenske og norske er 
Hvidt velbevandret i netop denne periode. 
Dette bærer bind 11 præg af. 

Forfatteren kommer i et populært og let
fatteligt sprog dybt ned i årsagssammen
hængen omkring de store politiske og øko
nomiske omvæltninger i perioden, hvor det 
industrielle gennembrud skete. 

Kristian Hvidt skildrer i første kapitel 
overgangen fra enevælde til folkestyre med 
de Nationalliberale som førende elite og 
Frederik d. 7. som et villigt instrument. Se
nere beskrives optakten til krigen i 1864 
med alle dens spegede tråde, bl.a. London
konferencen med Lord Palmerston, hvis 
gode hensigter over for Danmark ikke kun-

ne virkeliggøres med Bismarck på den an
den side af bordet. 

I kapitlet »Sortsyn med lysglimt« skildrer 
Hvidt stemningen i Danmark efter diktatet 
fra fredsforhandlingerne i Wien. Et lammet 
Danmark, der for altid var færdig som poli
tisk stormagt; men et Danmark, hvor natio
nalfølelsen for alvor blev en drivendekraft i 
kunst, oplysning og det økonomiske liv i by 
og på land. De Nationalliberale politikere 
med C.C. Hall og D. G. Mon rad i spidsen 
måtte vige sædet for godsejerne og et frem
stormende Venstre, hvis bagland var højsko
len og andelsbevægelsen. Ude på sidelinjen 
stod en radikal bevægelse med Viggo Hørup 
i spidsen; en gruppe, der i kraft af deres 
begavelse kom til at spilleen afgørende rolle 
for det Danmark, vi kender i dag. Kristian 
Hvidt gør meget ud af denne periode; perso
ner som Edvard og Georg Brandes, Grundt
vig, Holger Dracbmann og Carl Ploug fra 
Fædrelandet optræder her og med rette. I 
slutningen af bogen behandler Hvidt perio
den med Jacob Brønnum Scavenius Estrup, 
der afsluttes ved System.skiftet. 

Her skildres kampen mellem Højre og 
Venstre på godt og ondt, en barsk men fro
dig tid med store resultater på alle områder. 
Men magten var hos de besiddende. Kristi
an Hvidt er redelig i sin beskrivelse af 
Estrup-perioden, men går efter min opfattel
se ikke grundigt nok til værks, når det gæl
der personen J.B.S. Estrups motiver til at 
handle som han gjorde i fæstningssagen og 
forfatningskampen. 

Det kan Kristian Hvidt forsikre sig om 
ved at læse Troels Finks fremragende værk 
om statsmanden Estrup. Her står det klart, 
at Estrups virke som leder af Danmark i 
over tyve år ikke blev båret af et ønske om at 
fremme Højres klasseinteresser, men alene 
af håbet om at føre det amputerede Dan
mark frelst igennem en periode, hvor stor
magterne når som helst kunne ryge i totterne 
på hinanden med uoverskuelige omkost
ninger for Danmark til følge. Estrup havde 
ingen tro på, at et tilfældigt flertal i Rigsda
gen automatisk havde kvalifikationer til at 
klare dette. Derfor var Estrup en kompro
misløs modstander af talmajestætens ene
voldsmagt, og blev forhadt af alle, der havde 
det modsatte synspunkt. 

Hvor meget dette kardinalspørgsmål i vor 
statstyrelse betød for Estrup kan læses i et 
brev fra Estrup til vennen lægen H. P. B. 
Barfod d. 11. juni 1903 med følgende ind
hold: 

»Den 28. juli 1866 gaves en »modus vi
vendi« med den almindelige valgret. Den 
Il. juli 1875 åbnedes kampen mod den 
almindelige valgrcts overmagt. Den 24. juli 
1901 opgaves kampen, og man gav den 
almindelige valgrets »magtstræb« og »mad
stræb« frie tøjler, og kombineret dumhed og 
forræderi gjorde det folkevalgte ting ene-



vældigt. For mig står det som vort land og 
vort samfund var viet til undergang«. 

I dette lille brev til H. P. B. Barfod har vi 
en ekstrakt af hele forfatningskampen og 
stormløbet mod Estrupiatet. 

Men nok om J. B. S. Estrup. 

Kristian Hvidt har leveret et solidt stykke 
arbejde med dette bind, der absolut kan 
anbefales. En fin bog, smukt illustreret med 
mange spændende tegninger og fotos fra 
perioden. 

Poul Vintber Jensen 

oing eller kreds. Der er således ingen forbin
delse mellem foreningen og nogen som helst 
partipolitisk gruppering, der måtte rette 
henvendelse til bl.a. også medlemmer af 
Den Danske Forening. 

Foreningsnyt 

Alt materiale, der stammer fra DDF, vil 
være tydeligt mærket som sådant og må i 
øvrigt, som det fremgår af alle numre af 
Danskeren (se nedenfor), ikke omdeles pri
vat sammen med trykmateriale fra anden 
kilde eller med tilføjet tekst, logo o.ligo. 

Tak for hjælpen 
I sidste og forrige nummer bad vi om 

ekstra bidrag, dels til vor almindelige virk
somhed, dels til annoncering. Vi har fået 
begge dele. Det har givet os »luft« og bl.a. 
sat os i stand til at indkøbe en elektrisk 
skrivemaskine(!), en telefax og brevpapir 
med et pænt hoved. Tillige er der blevet råd 
til at investere i en videoproduktion. 

De penge, der er indkommet til at annon
cere for, vil, hvis de ikke er klausuleret med 
henblik på bestemteaviser, blive anvendt ud 
fra en nøje overvejelse af, hvordan vi får 
mest for pengene. Retningslinierne for vor 
annoncering vil vi imidlertid af taktiske 
grunde (over for vore modstandere) nødig 
offentliggøre. 

Men i hvert fald: Tak til bidragyderne. 
Det bar været en stor opmuntring for fore
ningsledelsen, som ofte er meget hårdt 
spændt for, at få denne hjælpende bånd. 

I tilfælde af valg ... 
Redaktionen havde svære overvejelser 

over, hvornår dette nummer burde udsen
des. For hvad nu, hvis der bliver valg -
burde vi så ikke lave et valgnummer i ste
det? 

Vi besluttede imidlertid at lade decem
bernummeret færdiggøre, selv om vi endnu 
ikke vidste, om der kom valg. 

For vor opfordring ligger naturligvis klar, 
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hvis det skulle ske: Afæsk de 0P5tillede poli
tikere et svar på, hvad de vil med udlændin
geloven, og stem på dem, der vil stramme 
den! Og hvis der er flere, der siger, at de vil 
stramme, så vælg den, der mest har handlet i 
overensstemmelse med sine ord ! 

I øvrigt har sekretariatet flere eksempla
rer af vort faktahæfte. Brug det godt på 
valgmøderne I 

Partipolitiske 
henvendelser 

I den senere tid bar foreningens ledelse fra 
nogle medlemmer erfaret, at de har modta· 
get henvendelser - mest i form af skriftligt 
materiale- fra forskellige ret ukendte politi
ske partier eller lister, som synes at antyde 
en vis forbindelse med foreningen. 

Senest har nogle medlemmer modtaget 
materiale fra Nationalpartiet Danmark og 
fra nazisternes forlag Nordland i Aalborg. 
Det vides, at der derfra er udsendt materiale 
til en bred kreds af forskellige mennesker, 
deriblandt altså også et antal medlemmer af 
DDF. Det vides også, at der foregår en 
omfattende registrering af personer, som an
ses for interessante emner, ikke alene på 
grundlag af f.eks. læserbreve i pressen, men 
også af bl.a. tilfældige udtalelser o.l., som er 
blevet noteret. 

I den anledning præciseres på ny, at Den 
Danske Forening er tværpolitisk og ikke har 
tilknytning til nogen politisk sammenslut• 

\V'eekendseD1inar 
Trods et beskedent deltagerantal (15) af. 

viklede Den Danske Forening et indholds
rigt weekend-seminar den 9 .-11. november 
i en hytte i skovene nær Hvalsø/Lejre. 

Seminaret havde 3 hovedoplæg. Det før
ste var af lederen af Kulturhistorisk Fonds
arkiv, Frede Farmand, Århus, der på basis 
af 20 års indsamling og registrering af OJ>
lysninger om Danmarks politiske liv gav et 
udtømmende indlæg om magtstrukturer på 
kryds og tværs af presse, Christiansborg og 
orgaoisationslivet i Danmark. 

Deo næste foredragsholder, cand. scient. · 
pol. Niels Lunde Pedersen koncentrerede 
sig i sit indlæg om partiernes opbygning og 
måde at arbejde på, bl.a. i udlændingepoli
tikken. 

Søndag afsluttede politianklager Erik 
Dagø foredragsrækken med et indlæg om 
vore borgerlige rettigheder m.h.t. mødevirk
somhed og politisk aktivitet, herunder også 
pligter i h.t. retsplejeloven. 

Seminaret blev afviklet i enkle fysiske 
rammer, hvilket viste sig at være udmærket, 
og med lave omkostninger til følge. 

Velkomsttryksag 
Nye medlemmer af DDF får tilsendt en 

velkomsttryk.sag, der orienterer om forenin
gen og indeholder dens gældende love. 

Da denne tryksag også kan være af inter
esse for de øvrige medlemmer, udsendes den 
til disse sammen med nærværende nummer 
af Danskeren. 

Styrelsesmedlemmers telefoMumre: 

udgives som medlemsblad af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. martS 
1987 med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark. 
Bladet er ligesom foreningen uden politisk lilknytoiog af nogen art og har som 
opgave at Sprede oplysning om fremmedspørgsmål og være bindeleddet mel
lem medlemmerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskilt på bladet for 125 
kr. årligt. lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side. 

Dr. phil, Sune Dalgård (ansv. red.), tlf. 31551802 
Ekspedient Ellen Bwers, tlf. 75 3610 06 
Professor,jur. dr. Ole Hasselbalcb, formand, tlf. 421915 54 
Murer Poul Vinlher Jensen, næstformand, tlf. 7512 9917 
Politiassistent Jan Simonsen, tlf. 53 87 80 32 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens øvrige tryksager må ikke om deles privat sammen med trykmateria· 
le fra anden kilde, eller med påført tekst, logo o.ligJL 

Bibliotekar Harry Vinter, tlf. 42 38 75 93 
Københavnsleder: Dir. Herluf Rasmussen, tlf. 31 781960 
Fynsleder: Politianklager Erik Dage, tlf. 62 22 56 58 

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C. 
Sekretariat: Tlf. 86132401. Giro: 4547SS1 
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Møder i januar - februar 1991 
Kl. 19.30 følgende steder ... 
Nykøbing F. - tirsdag den 8. januar 
Sted: Centralbiblioteket 

Rosenvænget 17 
Nykøbing F. 

Taler: Jesper Langballe 

Oslo - torsdag den 10. januar 
Sted: Oslo 
Taler: Ole Hasselbalch 
Norske medlemmer fM nærmere besked om 
mødested m.m. pr. brev. 

Roskilde - tirsdag den 15. januar 
Sted: Kulturhuset 

Rosenhavestrædet 1 
Roskilde 

Taler: Poul Vinther Jensen 

Frederikshavn - onsdag den 16. januar 
Sted: Sparekassen Nordjyllands Mødelokaler 

Danmarksgade 48 
Frederikshavn 

Taler: Ole Hasselbalch 

Vordingborg - torsdag den 17. januar 
Sted: Hotel Kong Valdemar 

Slotstorvet 
Vordingborg 

Taler: Harry Vinter 

Aabenraa - torsdag den 17.januar 
Sted: Folkehjem, 

Aabenraa 
Taler: Ebbe Vig 

Regionalmøde Fynsområdet 
- mandag den 21. januar 
Sted: Hotel Ringe, Ringe 
Taler: Flemming Hammerild 

København - onsdag den 23. januar 
Sted: Medborgerhuset Syd Vest 

Scandiagade 19 
København SV 

Debat: Ole Hasselbalch/Ole Olsen (RV) 

Århus - torsdag den 24. januar 
Sted: Mødelokale, Guldsmedgade 25, Århus C 
Taler: Søren Krarup 

Bjerringbro - tirsdag den 29. januar 
Sted: Madsens Hotel 

Storegade 18, Bjerringbro 
Taler: Flemming Hammerild 

Vejle - tirsdag den 29. januar 
Sted: Biblioteket 

Vestre Engvej 53, Vejle 
Taler: Kaj Petersen 

Hedehusene - tirsdag den 29. januar 
Sted: Fritidscentret 

Hovedgaden 371, Hedehusene 
Taler: Poul Vinther Jensen 

Aalborg - tirsdag den 5. februar 
Sted: Medborgerhuset 

Nytorv 26, Aalborg 
Taler: Jes per Langballe 

Sommerstævne 1991 holdes på Motel Medio, Snoghøj, i dagene 21. - 23. juni. 

Tag familie og bekendte med til møderne. 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

D 

D 

D 

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt) 
til foreningens adresse eller på dens 
p05tgirokonto 4547551. 

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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Navn: - ----- ---------

Evt. stilling: ----- ------ -

Gade, vej m.m.:----- --- ---

Postnr. og-distrikt: - - --------- -

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Årbus C. 


