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Når det er en realitet, at de ikke
vil tale med os, selv om de hævder
at være demokrater, ja så fortæller
vi det.
Og når fortvivlede mennesker i
afmagt griber til håndens i stedet
for åndens våben for at værne sig
mod konsekvenserne af Folketingets forræderi imod dem, ja så
beskriver vi også sådanne begivenheder, som de er.
Vi agter derfor heller ikke at
hjælpe med at sløre disse ulykkelige begivenheders virkelige karakter, men overlader det til indvandrerlobbyens propagandamedier.
Vi vil ikke lade politikerne krybe i
ly af en illusion om, hvad der foregår. Af den grund bliver det ikke
fra os, man kommer til at høre
prædikener om "racisters" og "ekstremisters" "bølleoverfald". Det
lader vi politikerne og pressen om
- de er jo så gode til det.
Vi agter derimod at fremholde
den pinagtige virkelighed for de
ansvarlige i al dens ubehagelige
klarhed med anvendelse af ord, der
er dækkende for begivenhederne.
Men vi påvirker ikke virkeligheden med andre midler end ved at
beskrive den og tage stilling til den.
At prøve på at inddrage os i andet
må vi derfor opfatte som enten en
provokation eller en dumhed - det
må her bl.a. huskes, at DDF blandt
sine medlemmer tæller adskillige
politifolk.

Værnemageri
Beholdningen af nedlagte sygehuse, plejehjem, tvangsauktionerede huse m.v. er ved at være brugt op. Det er ikke længere
muligt at proppe flere "flygtninge" ind rundt om. Hvad skal
man dog gøre?
Røde Kors ved råd. Organisationens asylchef foreslår, at man
bygger sig ud af problemet. Justitsministeren har ladet vide, at
ban i princippet er enig (Jyllands-Posten 4/11 92).
Vi kan vel herefter vente, at der snart vil være "bred politisk
enighed" om at bevilge de midler, som er nødvendige for at
"leve op" til "vore humanitære forpligtelser".
Og en horde af indvandringsprofitører (det, der under sidste
besættelse kaldtes værnemagere) af alle slags vil kaste sig over
de givtige byggekontrakter. Der er som bekendt smalkost i byggesektoren herhjemme - almindelige danskere har ikke råd til
at bygge, vor finansieringssektor kører på pumperne, og
erhvervslivet overlever på vågeblus.
Men nu giver konjunkturerne i asylsektoren altså nyt håb i
entreprenørbranchen. Der vil der igen blive liv og glade dage.
Nye modtagelsessteder vil skyde op, og antallet af asylsøgere,
som efter "lovstramningen" i sommeren 1992 nåede usete højder, vil kunne nå endnu højere. Der vil også blive arbejdspladser i de kommuner, hvor de nye centre placeres. For centrene
skal naturligvis bemandes med fremmedtjenere - og de selvindbudte gæster skal bespises og underholdes.
Medmindre nogen gør som under sidste besættelse.
Det er allerede sket et par steder. Sodsværtede mure og et
enkelt sted en brandtomt vidner om gryende modstand af mere
håndgribelig art, end den af politikerne så tilsvinede Danske
Forening præsterer.
Som det hedder i den salme, modstandsfolkene gjorde til
deres under den tyske besættelse:
Kæmp for al~ hvad du har kært...

De "andre"
Regninger af den art, Den Danske Forening har advaret om
ville komme, er nu begyndt at dukke op. F.eks. viser det sig, at
det er mere end svært at 1A unge med "ikke-dansk" udseende
placeret i praktik på arbejdsmarkedet. Og det gælder, hvadenten
det er adoptivbørn eller børn af uindbudte gæster.
Arbejdsgiverne er bange for, at sådanne ansættelser vil skabe
uro.
Det er beklagelig~ at adoptivbørn skal udsættes for den
slags. Men der er intet forstemmende i, at danske arbejdspladser finder, at de sparsomme jobs fortrinsvis må gå til landets
egnebørn.
Og det er indlysende forudseeli~ at når politikerne ikke vil
skelne mellem vore egne børn og alverdens børn, så skelner
folk selv på den måde, det nu engang er muligt at skelne på:
Man skelner efter, hvordan folk ser ud.
Af den grund vil vi nu utvivlsomt snart se massive kampagner mod diskrimineringen og "racisme" på arbejdsmarkedet.
Husk, når disse kampagner begynder at rulle, hvem der skabte diskrimineringen og måske endog racisme. Det gjorde de
politikere, der utrætteligt ødelægger vore børns livsgrundlag, så
at befolkningen ikke kan beskytte sig på anden måde end ved at
fryse de "andre" ud! K.ig ind i Folketinget. Der sidder de skyldige og dækker sig bag strøm.roe af vellydende fraser!
Husk også, at der intet forkert er i at værne sig og sine mod
den "demogniflske aggression", som Danmark udsættes for i
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disse år. Det forkerte ligger i, at politikerne ikke skaber dette
værn, så at folk tvinges til at værge for sig på den måde, de nu
bedst kan.

Stemmer fra mørket
I Trommesalen nr. 1 holder en anden dansk forening til, nemlig "Værn om Danmark". Den er ude af sig selv af skræk for at
blive forvekslet med Den Danske Forening.
Derfor reklamerer "Værn om Danmark'' ihærdigt med, at den
intet har at gøre med Den Danske Forening.
Uha, ja ja. Vi ved jo, hvor svært det er at have et foreningsnavn, der knytter an til det danske. Tyrkiske, marokkanske,
iranske og andre foretagender, der knytter sig til den anden side
af jordkloden, det er sagen. Men at knytte til Danmark - det
kunne jo let blive "racistisk".
Så for at være helt på den sikre side tager "Værn om Danmark'' også "afstand fra" Den Danske Forening.
"Væm om Danmark'' blev skabt for at støtte forsvarstanken.
Den er vi mange, der støtter. Nogle af os endog så meget, at vi
indtil for et par år siden måtte leve med risikoen for fra det ene
øjeblik til det andet at skulle opgive vor borgerlige tilværelse
for at organisere kampen mod en østlig besættelsesmagt.
Det affandt vi os med. Vi vidste, hvor vi kunne finde det, der
skulle bruges i kampen. Vi kendte vore opgaver. Og vi lærte
efterhånden at leve med, at sådan ville det kunne gå. Vi var de
stemmer, der under en besættelse ville tale til dig ude fra mørket.
Det var ikke let at begribe, at kampen om Danmark blev en
helt anden. At det var vore egne politikere, der bare solgte ud.
Og at det hele ikke begyndte en årle morgen, hvor der kunne
tages klart bestik. At kravet på os i stedet kom snigende, så at
det var svært at se, at nu var tiden inde.
Men alt dette ændrer Ikke noget ved det, der kæmpes om: Det
er Danmarks fred og frihed, det gælder.
Det, som også "Værn om Danmark'' hævder at varetage, når
de pibende af frygt betaler beskyttelsespenge ved at "tage
afstand" fra os.
Husk det, hvis du en dag hører vore stemmer fra mørl<et.
Husk, at det er de samme stemmer, som også under en anden
besættelses vilkår ville have talt til dig under anonymitetens
dække. En anonymitet, vi ikke selv vil have valgt, men som er
blevet os påtvunget af dem, der svigtede Danmark.

"Demokratisk" fallit
Tyskerne er desperate. Herald Tribune 26/10 92 har offentliggjort en undersøgelse af deres holdninger.
52% af østtyskerne og 35% af vesttyskerne gav udtryk for, at
de var utilfredse med landets politiske system - det demokratiske system. For blot et år siden var det 48% i øst og 22% i vest.
77% af tyskerne mener, at fremmede misbruger det tyske
socialsystem, 74% mener, at fremmede øger tyskernes boligproblemer, og 59%, at fremmede udgør en fare i gaderne.
Denne gang er det demokratiske politikere, der f.ører tyskerne ud i disse holdninger. Med en afsindig asylpolitik deler de
den tyske befolknings livsgrundlag ud til højre og venstre.
Ligesom politikerne her i landet.
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Demos Dokumentationsgruppen
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imperalistiske kamp her i Europa. Desuden findes der orientering om svinene
herhjemme og internationalt. .."
Erik Jensen var med blandt de
"demonstranter'', som (tydeligt arrangeret) brød ind i et TV-studie i efteråret
1989 for at afbryde en diskussion om
nynazisters mulige opstilling til kommunalvalget. 19/3 90 blev han pågrebet
under udførelse af sit "forskningsarbejde", der antog karakter af ulovlig indtrængen og fotografering af deltagerne
ved et privat møde i Den Danske Forening. Han blev overgivet til politiet - dog
først efter at bave slået løs på nogle af
deltagerne i forsøget på at undslippe. I en
nyhedsudsendelse i Københavns Radio
15-18/10 1990 fortæller han, at ban "går
ind for hårdhændede blokader mod erklærede racister''. Hvem mon det er?
I hans Demos-"butiksfællesskab" finder man f.eks. "Autonomt Info" og "Fællesinitiativet mod Racisme" Ofr. VSs
partiblad nr. J, 1991). Grupperne under
"Demos" tager fælles "politiske initiativer'' sammen, siger de (Demos Nyhedsbrev JO, maj 1990).
"Autonomt Info" er en af de grupper,
der virkelig går til makronerne.
Gruppen udsendte således i sin tid et
åbent brev til de fængslede i Blekingega.
desagen, hvori det bl.a. hedder: "Vi ved
ikke om det er rigtigt, at I eller andre har
plyndret bankerne eller sendt pengene til
PFLP (En palæstinensi$k terrorgruppe,
red.). Men hvis I har gjortdette, synes vi,
det er fedt". (Brevet er gengivet i uddrag
i Ekstra!Jladet 2715 1990). Ifølge egne
angivelser rummer gruppen "primært
folk med tilknytning til BZ-miljøet''
{Angeren, november 1987).
"Fællesinitiativet'' er en Løs gruppering
dannet på initiativ af "den revolutionære
venstrefløj" (se "Smid Racisterne ud",
udgivet af "Internationale Socialister''
1992, s. 24). Også her er BZ med - ''Vi
kalder os for antiracister og vort fællesskab for 'Fællesinitiativet mod Racisme'",
skriver ''BZ-miljøet i Århus" f.eks. i et
indlæg i bladetArbejderon 29/6 90.
I artiklen i VS-partlblad nr. J, 1991,
fortæller Erik Jensen iøvrigt, hvordan
"Demos" med held sluser sit stof ind i
aviserne.
Nu sluser ban det altså endog ind i W,
hvor Finn Thorgrimson sidder i sin polstrede formandsStol og sover. I de BZatte
huse i København og Århus klasker man
sig på lårene af grin.
Facadebyggeri
Læg iøvrigt mærke til Erik Jensens
kurs. Hvem !Si/r mon på Københavns Universitet (hvor man forøvrigt nægter at
kende noget til Erik Jensen) til sin tid
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afvise det være sig en nok så underlødig
afhandling om "racisme i Danmark", når
den serveres for bedømmelsesudvalget til
akkompagnement af passende pressetamtam og bekymret panderynken?
Metoden er anvendt før. For ikke længe siden blev der således som bekendt ad
sindrige kanaler sluset en rædselsrapport
om "racismen" i Danmark ind i et EFundersøgelsesudvalg, der skulle beskrive
situationen i Europa.
Udvalgets rapport kom herefter til at
tegne billedet af, hvad der foregår bos os.
En fortvivlet udvalgsformand, franskmanden Jean Thomas Nordman, fralagde
sig ganske vist ethvert ansvar for rapporten, som ban nægtede at medvirke til at
viderebringe til nogen som helst og sandfærdigt- beskrev som tilvejebra&>t af
"yderliggående venstreorienterede organisationer", hvis materiale var blevet
"slugt råt uden nogen som helst kontrol".
Men dette interessante aspekt blev med
en enkelt undtagelse (B.1: I Oll O90) ganske furtiet af den vildt tamtam-buldrende
danske presse.
Dermed fik antihøjrebranchen mulighed for at bruge den fint udseende undersøgelsesrapport som "dokmnentation"
for rigtigheden af deres egne skrøner og
tankespind.
På samme måde vil vi utvivlsomt til
sin tid kunne vente at se Erik Jensens
"afhandling" trukket rundt i manegen
som dokumentation for danskernes rædselsvækkende "racisme".
Ole Hasselbalch

Gået fra
regningen
•

2/6 blev det tidligere kommunistiske
dagblad Land og Folks chefredaktør som
omtalt i nr. 4 1992 dømt i Landsretten
for injurier mod Den Danske Forening
og pålagt erstatning.
For at f3 sine udgifter ved sagen dækket gik ban til Dansk Journalistforbund,
som ban iøvrigt slet ikke var medlem af.
Forbundet har nu gavmildt bevilget ham
20.000 kr. til delvis dækning. Af disse
bar DDF's advokat fået tilsendt 7.500.
Samtidig er der kommet brev om, at
redaktøren bar forladt landet.
Hvor storslået!
Journalister, der er medlemmer af
Dansk JoumaliStforbund, kan glæde sig
over, at deres kontingentkroner går til
finansiering af omkostningerne ved markedsføring af "antiracistiske" Løgnehistorier.

Omvendt
•
racisme
Som bekendt er det i visse kredse
moderne at vise sine ægte antiracistiske
og alle-mennesker-favnende holdninger
ved at hælde skidt ud over danskerne. Et
særlig ondartet eksempel af denne art
viser en psykolog, Carsten Nage!, i
EkstraB!adet 1/12 1991.
Danmark er en "bondeprovins" og
danskerne er "knoldesparkere". udtaler
den indsigtsfulde psykolog. Og med fråden stående om munden fremhvæser han
endvidere, at de "maddikefarvede danskere ikke kan tåle lyset af solen, de f3r
kræft af den". Dog, rolig kære læser, hr.
Nage! ved også udvej for dette problem.
Vi skal blot sørge for at f3 nogle "flere
fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og
den rette kulør opnås".
Bevarmigvel. Hvad ville der mon ske,
hvis nogen efter tilsvarende koncept f.eks.
havde omtalt Tyrkiet, Pakistan eller Iran
som "beduinprovinser'' og nævnte landenes beboere som "bjergkravlere''? Eller
hvis nogen f.eks. havde udtalt, at de "s.....farvede" tyrkere, pakistanere eller iranere
"bliver syge fordi de ikke kan optage sollysets vitaminer gennem deres hud" samt at
dette bør udbedres ved at føre nogle "flere
hvide til deres lande, så det sarte blot bliver
fortynde~ og den rette kul.ør opnås"?
Hvad havde mon Melchior, Arnold &
Bennedsen sagt til en sådan svada? Mon
den var passeret lige så upåagtet som
psykolog Nagets overfald på de sagesløse danskere?
Deu Danske Forening finder, at sådanne
udtalelser er urimelige og usmagelige, og
at de må stride mod straffelovens nok som
bekendte § 266 b, hvad enten de retter sig
mod danskere eller fremmede. Efter denne
bestemmelse må der som bekendt ikke
fremsættes og udbredes udtalelser, hvorved en gruppe forhånes eUer nedværdiges
på grund af race, hudfarve, national eller
etnisk oprindelse eller tro.
For at f3 dette klarlagt anmeldte vi
derfor psykolog Nagel for overtrædelse
af bestemmelsen.
Men politiet fandt ikke, at der var
grundlag for at retsforfølge ham.
Man må derfor slutte, at den berygtede undertrykkelsesparagraf 266 b alene
skal beskytte fremmede, men at man frit
og ustraffet kan tilsvine danskerne på det
groveste.
Og så kalder man den endda for antidiskriminationsparagraffen!

Ulighed for loven
Efter den tyske besættelse af Danmark tik og at kue al modstand mod landets
9. april 1940 tog de politikere, der havde overgivelse til fremmede.
Allerede længe har vi set, hvordan
ladet landet ligge åbent og forsvarsløst
over for den nazistiske aggression, straks fremmede indtrængere, der forser sig
endog groft mod lov og ret her i landet,
fat på den såkaldte samarbejdspolitik.
Der var ikke blot tale om et samarbej- gang på gang behandles af retssystemet
de mellem partierne indbyrdes, men også med den yderste lemfældighed, og hvorom et samarbejde med besættelsesmag- dan deres afvigende "kultur" bruges som
ten om at fremme dens interesser og at forklaring, undskyldning eller formildenholde al modstand i det danske folk nede. de omstændighed for selv oprørende forTil det formål blev der bl.a. indført dras- brydelser mod danskerne eller deres
tiske skærpelser af straffelovgivningen livsnonner, endskønt tilsvarende overtræfor at kue alle formastelige. Ikke engang delser i de samfund, de fremmede komgrundloven undlod man at komme for mer fra, straffes helt anderledes hårdt og
nær.
afskrækkende.
Nu ser vi omvendt, hvordan danskere,
Forudsætningen for at dette kollaboratørsystem kunne virke efter hensigten var der lader deres uvilje mod fremmedinvanaturligvis, at domstolene spillede med.
sionen udløse voldelige handlinger eller
I den retning behøvede samarbejdspo- demonstrationer, idømmes opsigtsvæklitikerne dog ikke at gøre sig bekymrin- kende hårde straffe, åbenbart til skræk og
ger. Domstolene på alle niveauer fulgte rædsel for ligesindede og i håbet - som i
lydigt trop. Gode danske mænd blev 1940 - om at kvæle al modstand i
idømt langvarige fængselsstraffe, blot de fødslen. To unge mænd, der havde kastet
tillod sig i forsigtige vendinger at kritise- en molotovcocktail mod muren til et asylre saroarbejdspolitikken eller at ytre center i Gram, hvor den brændte ud uden
noget i tale eller skrift, der kunne tænkes anden skade end en sodplet på muren,
at tirre besættelsesmagten. De, der i belønnedes således med 9 måneders
handling gik til modstand, fik en langt fængsel (hvoraf de 6 dog betinget).
Samtidig oplever vi, hvordan grupper
hårdere medfart.
Det er svært for en, der selv har ople- af antinationale ekstremister lllr lov at
vet dette, at lade være med at drage skalte og valte nænnest efter behag. Den
paralleller til det, vi ser i dag i den spi- Danske Forenings gamle medlemmer
rende modstandskamp mod vore dages husker, hvOJ'(lan dens møder i slutningen
kollaboratørpoliti.kere og civile besættel- af 1980'erne blev overfaldet med sprængsestropper. Igen ser det ud til, at danske og røgbomber af mødeterrorister, der også
domstole vil Jade sig bruge i et forsøg på var udstyret med molotovcocktails, og
at fremme den nationale opløsningspoli- hvordan krigslignende hærværk forøve-

des mod ejendom tilhørende foreningens
stiftere. Alt sammen uden at politiet satte
så meget som en eneste af terroristerne
fast til fremstilling for en domstol. Vi ser
i dag, hvordan bezætterne på Christianshavn ustraffet kan angribe politiet med
brosten, skydevåben og molotovcocktails, efter at politikerne har skudt en
højesteretsdom til side og godkendt, at en
lille gruppe ulovligt har tiltaget sig samfundets ejendom.
Her falder åbenbart ingen opsigtsvækkende straffedomme til skræk og advarsel for ligesindede. Den garnle grundsætning om lighed for loven er afløst af en
iøjnefaldende ulighed i forhold til lov og
ret. Nu er nogle tydeligvis mere lige end
andre. Venstreekstremister, rødnazister
og "autonome'' voldsdyrkere lllr et
tøjrslag så langt, at man knap kan finde
nogen pæl for tøjret. De, der søger at forsvare det danske, hånes, tilsvines, chikaneres, terroriseres og sættes om nødvendigt til skræk og advarsel bag tremmer,
når lejligheden byder sig.
Vore ledende kredse forstår sandelig at
skelne mellem gode og onde og behandle
dem efter fortjeneste!
Danske domstole fik hårde skrammer i
deres troværdighed gennem politikernes
særlovgivninger under og efter besættelsen 1940-45. De skyldige politikere sørgede for at gå fri.
Nutidens politikere skaber ved deres
forræderi mod Danmark og det danske
folk nye svære problemer for vore domstole.
Vil det lykkes disse politikere at slippe
lige så ustraffet fra deres gerninger som
forgængerne?
S.D.

''Danmark og danskerne''
Sådan lyder overskriften til en artikel i
DSB's blad "Ud & Se" (marts 92) udgivet til opbyggelse og vederkvægelse for
de rejscnde. Den er skrevet af en vis Uffe
Østergård, der angives at være universitetslektor i historie, og som står over for
at skulle forsvare en doktorafhandling
om danskheden.
Artiklen er interessant læsning - og et
løfterigt varsel om, hvad der i dag belønnes med videnskabelige grader.
Vi får f.eks. at vide, al danskerne slet
ikke var danske førend midten af 1800tallet, men blot bønder i forskellige

landsdele. Ja, jyder og sjællændere vidste
oven i købet så lidt om hinanden, fortælles det, at "de ligeså godt kunne have føn
krig mod hinanden, som kroater og serbere gør det idag".
Efter denne opsigtvækkende demonstration af viden inden for den europæiske nislorie undrer det ikke, at lektoren belærer læserne om, at den mest
"danske" befolkning faktisk boede i
Skåne, at kongerne aldrig be-w gte Vestog Nordjylland førend i slutningen af
1800-tallet, at "bondesoldaterne" i 1848
drog af sted for at banke deres kolleger i

Slesvig til fordel for de nationalliberale
borgere i København - og at de iØvrigt
kun ved deres fodture lærte at blive danske og at glæde sig over landskabet som
typisk dansk.
Samtidig fortæller leJ..'toren, at det er
"svært at finde det danske landskab i virkeligheden, men at vi ved fra lang tids
opdragelse, at det er der". Han forudsætler åbenbart, at DSB's passagerer er så
opslugt af hans åndrigheder, at de ikke
kigger ud ad togvinduerne!
Herefter kan det ikke undre, at lekto- Ill...
ren sluucr af med at konstatere, at ,..
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danskheden er et "opfundent" og "forestillet" fællesskab af døde, endnu ikke fødte
og mennesker, som aldrig vil mødes.
"Delte fællesskab af jyder og københavnere, af kvinder og mænd, der tror, at vi
tænker ens, blot fordi det sker på afarter
af samme sprog", som han siger.
Emnet "danskhed" er som bekendt på
mode. Derfor bliver man egentlig heller
ikke overrasket over at erfare, hvordan
en lektor, der gerne vil gøre karriere, har
ladet sig opsuge af den modcstrØmning,
som tilsiger, at den danske nationalfølelse er et fænomen, som først er opslået i
nyere tid. Det underforslåede budskab er
naturligvis, at vi ikke skal være kede af,
at vi nu snarest skal berøves denne irrationelle, overflødige og måske endog ska·
dclige følelse.
Men man undres over, at manden i
ramme alvor kan fastslå, at befolkningen
først i sidste århundrede begyndte at
opfatte en afgørende forskel mellem
"dansk" og fremmed.
Jeg er ganske vist ikke historiker og
iøvrigt ude af stand til at finde ud af,
hvad der foregik inde i hovederne på
Danmarks indbyggere fømen. Men der
er også ook endda, som viser. at lektoren
har grumme uret.
Kendte f.eks. Niels Ebbesen ikke forskel på danske og tyske herrer? Hvad
følte de bønder, som på en skånsk kirkevæg i begyndelsen af 1600-tallet fortalte,
hvor herligt det var, at "vor" konge, den
danske konge, kom og jog svenskerne
væk fra egnen? Var Holbcrg ligeglad
med, om her taltes dansk eller udenlandsk?
Hvis danskhed er loyalitet mod det
danske fællesskab og dettes ledere, tilslutning til det fælles sprog, opbakning
om de fælles kulturtræk og sædvaner,
som gør det muligt at leve en nogenlunde gnidningfri tilværelse med hinanden,
så er det ikke svært at se danskhed langt
tilbage i tiden.
Hvis man ikke ved, hvad dette fællesskab er til forskel fra andre fællesskaber,
er ligeglad med, om vore ledere er danskere eller udlændinge, finder det uden
betydning, om ens bØm taler dansk eller
et andet sprog, og ikke ved, hvad forudsætningen er for opretholdelse af fred og
ro i et hjem endsige, hvad et hjem overhovedet er, så har danskheden naturligvis
aldrig eksisteret
Hvad lektorens afhandling reueligt
bØr hedde, skal jeg lade være usagt, da
jeg ikke har læst den. Men hans artikel
burde have heddet "Bidrag til nedbrydelse af dansk identitetsføielse, udfærdi·
get af en rodløs person og tilført falsk
videnskabelig legitimation".
Ole Hasselbalch

6
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De renfærdige
Den danske bladverden er som bekendt proppet med journalister, der ikke
tør føre pennen til papiret i indvandrings·
sager uden samtidig at demonstrere deres
placering på den "rigtige" side. Det gør
de f.eks. ved at udpege "racisme" og
"racister>'.
En af disse journalister hedder N. E.
Boesgaard. Han sidder på Berlingeren
med flakkende øjne og prøver at få øje
på noget, der kan give ham anledning til
at flette sådanne bemærkninger ind i sine
artikler. Det lykkedes ham f.eks. 12/8.
Her bilder han bl.a. læserne ind, at hjemmeværnsgeneral Gottlieb har beskyldt
den velkendte Elisabeth Bardino for at
være kommet med "racistiske" udtalelser.
Det har generalen aldrig. Og Bardino
er iøvrigt veteran fra Danmarks frihedskamp 194-0 - 45. Hun udførte højrisik<>opgaver for modstandsbevægelsen. Sagt
med andre ord: Hun var en af dem, der
dengang satte sit liv på spil, for at medløbsjournalister som Nils Boesgaard nu
har frihed til at sidde i al sin renfærdighed og pudse glorie.
Bardinos påståede "racistiske" udtalelser bestod i, at hun på TV sagde, at muslimer ikke bør kunne være medlemmer
af Hjemmeværnet.
Det har hun god grund til at mene. lføl·
ge en ret udbredt tolkning af Islam skal
muslimer nemlig først og fremmest være
loyale over for Allah. At adlyde jordiske
myndigheder - såsom det danske Folketing eller hjemmeværnsgeneral Gottlieb på tværs af hensynet til Allah er helligbn2Jde. Det har selvsagt intet med racisme
at gøre at mene, at man ikke kan have folk
med den slags ideer i Hjemmeværnet. Det
er tværtimod topmålet af tåbelighed ikke
at tage højde for det problem, de udgør,
ved vurderingen af optagelsesansøgninger
til denne værnsgren.
Men i gloriepudsningens tjeneste er
journalister som Boesgaard altså parat til
hvad som helst - også til at forsøge at
lukke munden på dem, der gør opmærksom på den slags.
Berlingerens ansvarshavende redaktør
fik naturligvis et venligt brev fra DDF's
formand med en opfordring til at give
Bardino en undskyldning. Men gloriepudsningens kunst er tilsyneladende
mere udbredt end anstændigheden i Berlingerens ledelse. Den rettænkende chefredaktør Hans Dam svarede 17/8, at det
"efter vor opfattelse" er "racistisk" at
udtale, at muslimer ikke bør være medlemmer af Hjemmeværnet!

Racisme er som bekendt opfattelsen
af, at der skal skelnes mellem mennesker
efter biologisk oprindelse. Og selvsagt
har man ingen ret til at belaste mennesker, der ikke har sådanne holdninger,
med racismestemplet, blot fordi man selv
har besluttet, at betegnelsen er passende
for dem. Hvad ville chefredaktøren og
Boesgaard mon f.eks. synes om, hvis nogen kaldte dem landssvigere, fordi de
med racismestemplet søger at lukke
munden på en ansvarsbevidst dansker?
Ville de mon fmde det i orden, hvis nogen bare udvidede landssvigerbegrebet
og klistrede det på dem?
Det er et ældgammelt propagandakneb
at udvide opfattelsen af, hvad et negativord dækker over. Henned kan man jo
nemlig f.eks. tabubelægge et emne. Både
Hitler og Stalin benyttede dette kneb. Og
det var den ekstreme venstrefløj, der i sin
tid lanoerede racismebegrebet i den bre·
dere betydning hos os. Formålet var at
tabubelægge alt og alle, der stod i vejen
for indvandringen til Vesteuropa.
Et toneangivende dagblad burde selvsagt ikke medvirke til at forvirre begreberne. Tværtimod burde et sådant blad
virke for at holde begreberne klare i en
kritisk situation.
Også af en a,nden grund. Hvad medfører nemlig Boesgaards, Dams m.fl.s
forsøg på at udvide racismebegrebet?
Jo, det medfører naturligvis, at efterhånden vil folk ikke mere kunne fmde
ud af, hvad racisme egentlig er. De vil
blot opleve, at deres protester mod en
urimelig indvandring og deres forsøg på
at beskylle sig mod ulykker i den anledning stemples som racistiske. Af den
grund vil de før eller siden nå til den
konklusion, at der nok egentlig ikke er
noget forkert ved at være racist. Og når
forskellen mellem ægte og påstået racisme er udvisket, vil de i denne forbindelse let glide over i den ægte vare.
Men for racismemagerne på Berlingeren er det tydeligvis vigtigere at pudse
glorie, end det er at undgå racisme!
Føj for den lede!
Ole Hasselbalch

Ulandsbefol.kningers aldersfordeling
er så skæv med en sådan overvægt af
unge, at fra det tidspunkt, det måtte lyk·
kes at nedbringe børnetallet til to pr.
familie, vil befolkningerne fortsætte med
at vokse i 100 år endnu. Så lang er
"bremselængden".
TidJ. <Wcrlæg.c Jens Lintrup i kronik i Ber-

lingske Tideode 2018 92.

Moralsk terrorisme
Afmag. art. Henrik Gade Jensen
"Den gode viljes" godhed?
"Der er overalt intet i verden, og det er
ikke muligt at tænke sig noget udenfor
verden, som uden mdskrænkl\ing kunne
kaldes godt, end alene en god vilje".
Således begynder Immanuel Kant sit
moralfilosofiske hovedværk fra 1785,
som dannede epoke i Europas åndsbistorie. Kant fremhæver den gode vilje som
det eneste af egentlig moralsk værdi i
mennesket.
"Den gode vilje er ikke god i kraft af,
hvad den bevirker eller udretter, ikke i
kraft af sin duelighed til at nå et eller
andet bestemt mål, men alene i kraft af
det at ville. ... Selvom denne vilje på
grund af en særlig skæbnens ugunst eller
grundet en tarvelig udrustning fra en
stedmoderlig natur fuldstændig manglede evnen til at sætte sin hensigt igennem;
hvis den selv ved sine største bestræbelser ikke fik udrettet noget og kun den
gode vilje ... bliver tilbage: så ville denne
dog glimre for sig selv som en juvel, som
noget der har sin fulde værdi i sig selv.
Nytten eller frugtesløsbeden kan hverken
tilflaje eller fratage noget af dens værdi".
Kants lovprisning af den gode vilje
som det eneste i sig selv gode, som det
absolutte udgangspunkt for moralen,
angiver et vendepunkt i europæisk
moralfilosofi. Før Kant fremhævedes
dyd og duelighed, meget mere pragmatiske størrelser, som væsentlige for moralen. I dydsetikken i traditionen før Kant
lovpristes f.eks. mådeholdet som en vigtig værdi: Ikke for meget og ikke for lidt,
men den gyldne middelvej.
Kant forkaster alt andet end hensigten
som barometer for godt og ondt. Den
gode viljes virløinger er fuldstændig
underordnede og ligegyldige i fodlold til
handlingens moralske værdi. En handling
kan medføre katastrofale konsekvenser
og alligevel "funkle som en juvel".
Andetsteds skriver Kant også, at moralen
skal ske fyldest, selvom jorden skulle gå
under. Hensigten er hellig. Moralen
gøres til et fanatisk anliggende, som der
ikke må gåes på kompromis med.
Umiddelbart lyder det besnærende at
hensigten er moralsk afgørende. Viljen
ser Vorherre på, lyder et gammel mundheld, men netop kun Gud er i stand til at
se ind i vor sjæl og bedømme vores vilje.
Fordi Vodlerre ser på viljen, betyder det

ikke, at vi i vort mellemmenneskelige
samvær og politik skal lege Gud og tillægge den gode vilje nogen særlig værdi
Hvis en god vilje bliver afgørende i vurderingen af vore handlmger, så bevæger
vi os ind på et skråplan, som ender i den
rene katolicisme, hvor hensigten helliger
midlet.
Eller "moralske terror"?
Den tyske digter Heinrich Heme så
konsekvenserne af at løfte den gode vilje
op til vigtigste moralske instans tydeligere end nogen anden. Heine kaldte Kant
for en "moralsk terrorist'', en ødelægger
og skarpretter i tankens rige, der i tilintetgørelse "langt overgår Maximilien
Robespierre". Begyndende med den
franske revolution fuldbragte kantianerne
"deres terroristiske ødelæggelsesværk".
"Tanken går forud for handlingen, som
lynet tordenen", siger Heine, og påstår at
Kants rremhævelse af den gode vilje blev
dynamit for enhver revolutionær bevægelse. Og Heme rrygtede for rremtiden,
som han beskrev i dystre visioner: " ...der
vil komme kantianere, som ikke vil kende til nogen form for pietet overfor verden, og som uden barmhjenighed med
svætd og økse vil hærge Europa og som
vil fjerne de sidste rødder til fortiden...
for de lever i ånden.... Når en kantianers
hånd stærkt og sikkert slår til, vil hans
hjerte på ingen måde være bevæget af
traditionel ærefrygt".
Flygtningevenner som
godhedsterrorister
\br tids kantianere er flygtningevenner, som udstyret med en god vilje ikke
viger tilbage for nogen traditionelle
skranker. De lever i ånden, i viljen, i hensigten og bliver nådesløse, når viljen skal
realiseres. Fra Kant og Robespierre og
frem til den danske flygtningelovs arkitekt Hans Gammeltoft-Hansen er der en
lige linie. Dyden skal tvinges rrem, det
humanitære skal ind i lovgivningen, og
en sådan holdning må altid ledsages af
processer og angiveri overfor kontrære
mdivider. En retskrænkelse er lige slem,
hvor på kloden den end sker, siger Kant,
og det svarer til ånden i dansk flygtningelovgivning, som vil anvende de samme
retsprincipper overalt på jordkloden uden
skel og grænse.

Terror er Kant gjon praktisk, sagde
filosoffen Hegel. Den praktiske konsekvens af Kants absolutering af den gode
vilje er, hvad jeg vil kalde, en moralsk
terrorisme. Terror består i, at man udvælger en sag eller et offer og så afpresser
offentligheden med dette middel. Og
man er i stand til at gøre det, fordi man
er så fast overbevist om den gode sag "lever i ånden" med Heines ord - så intet
middel skyes for at oå målet. Traditionelle eller primitive terrorister, såsom
bevæbnede bonførere eller forklædte flykaprere, benytter oftest vold til at opnå
deres mål. En moralsk terrorist benytter
moral for at realisere hensigten. Men for
at gøre den gode vilje effektiv, må jordbunden gødes.

Gammeltoft-Hansens fiygtningefilosofi
"Retspolitiske opfattelser bygger som
bekendt ikke alene på juridisk analyse og
argumentation, men også på holdninger.
Den grundlæggende holdning bag denne
bogs bidrag til flygtningeretten består
først og fremmest i, at det bør være en
fundamental ret for mennesker at have et
blivende opholdssted og at nyde opholdslandets beskyttelse. Endvidere er det lagt
til grund, at ansvaret for flygtningeproblemet og for dets afhjælpning er globalt. .." (s. 14).
Således skriver professor Hans Gammeltoft,.Hansen i bogen Flygtningeret
som sin begrundelse for en dansk asylpolitik. Flygtningepolitikken bør altså basere sig på to grundholdninger: (I) hver
flygtnings ret til asyl og beskyttelse, og
(2) en ide om globalt ansvar. Jeg vil først
behandle retten til asyl og beskyttelse.
Pligt og ret hænger sammen
Grundlæggende gælder for al lov og
ret, at en ret og en rettighed forudsætter
en pligt. Hvis jeg har en ret, må andre
besidde en pligt. Pligt og ret er altid korrelerede.
Den slags rettigheder, som traditionelt
kaldes for basale frihedsrettigheder som
f.eks. ret til egen krop (personlig frihed)
og ret til legalt erhvervet ejendom, er
negative rettigheder i den betydning, at
de forpligter andre mennesker til at
afholde sig rra at gøre noget. Min ret til ~
frihed betyder, at andre har pligt til ikke
at tvinge mig mod min vilje. Min ret til
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ejendom betyder, at andre ikke må lcrænke min ejendom. Frihedsrettigheder forlanger, at andre lader være med at blande
sig.
Helt modsat forholder det sig med
såkaldt sociale rettigheder eller positive
rettigheder. En positiv rettighed kan kun
opfyldes, hvis andre gør noget bestemt.
En ret til en bolig, til et arbejde, til føde
og tryghed og til et rent miljø forpligter
andre på at opfylde disse "rettigheder''.
(Jeg har her sat "rettigheder'' i gåseøjne,
fordi jeg mener, at de snarere burde kaldes "behov", "ønsker" eller "krav" fremfor rettigheder. Logisk set er det nonsens
at tale om ret til sociale goder, selv om
det er almindeligt i dag).
Der er interessante forskelle på negative og positive rettigheder. Negative rettigheder (altså frihedsrettigheder) kan
kun krænkes ved en aktiv handlen. Drab
og voldtægt, røveri og tyveri er typiske
eksempler på aktiv krænkelse af andres
ret. Det kræver en indsats og en energiudfoldelse at intervenere overfor menneskers frihedsrettigheder. Man kan ikke
komme til at begå et røveri.
Positive rettigheder (sociale rettigheder) kan jeg derimod krænke uden at
gøre noget. Hvis en boligløs bar en ret til
en bolig, så må der logisk set være en
anden part, der krænker hans ret. Hvis jeg
har ret til et arbejde (som i Grundlovens
§ 75) og er aroejdsløs, så er der nogen,
der krænker min ret. I sin konsekvens er
sociale rettigheder tvang, fordi de forlanger en positiv indsats af en anden part.
Hvis man forestillede sig den situation,
at alle andre danskere end jeg selv løste
deres boligproblem, f.eks. ved at købe
eller hygge eget hus, så stod jeg der alene
tilbage, men med en ret til en bolig. Jeg
kan altså forlange af de andre, at de udover at klare deres eget boligproblem
også skal sørge for mit. Min positive ret
er derfor i sin konsekvens tvang overfor
de mennesker, der selv løser deres boligproblemer.
Det samme gælder alle positive rettigheder, hvor man har ret til et gode og
ikke bare, som ved negative rettigheder,
ret til at være i fred for andres anmasselser.
Negative rettigheder kan generaliseres, så alles ret opfyldes samtidigt. Positive rettigheder forlanger derimod aktiv
handling fra anden part. Positive eller
sociale rettigheder kriminaliserer passiviteten. Passivitet og undladelse på den
anden side kan aldrig (eller kun i sofistikerede situationer) krænke negative rettigheder.
Robinson Crusoe fik lcrænket næsten
alle sine sociale rettigheder, da han strandede på den øde ø: ingen bolig, intet
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arbejde, ingen føde. Derimod blev ingen moralsk præmis. Men den er ikke indisaf hans frihedsrettigheder krænket, fordi kutabel.
de forudsætter andre menneskers aktive
Det ligger i begrebet, at globalt ansvar
må dække globusen, jordkloden. Hvis jeg
indsats.
" ... det bør være en fundamental ret for er globalt ansvarlig for noget, så rækker
mennesker at have et blivende opholds· ansvaret hele kloden rundt
sted og nyde opholdslandets beskyttelse"
Modsætningen hertil er et individuelt
skriver Gammeltoft-Hansen. Således for- eller personligt ansvar, der begrænser
stået bliver asylret til en positiv rettighed. ansvaret til individet. Forskellen er
En flygtning bar ret til at nyde beskyttel- afgørende: Ifølge et globalt ansvar er jeg
se. Andetsteds angiver Gammeltoft,.lfan· automatisk ansvarlig for mennesker, jeg
sen mere præcist denne ret som en social slet ikke kender, og for forhold jeg ikke
rettighed. "Retsbeskyttelsen og den ret- har nogen indflydelse på. Hvis man derlige regulering af flygtninges forhold er imod anlægger et mere traditionelt indikun en side af flygtningearbejdet. Mindst vidt1elt ansvar, så bliver ansvaret først
lige så væsentlig er løsningen af de man- aktuelt, når jeg i en eller anden forstand
ge og omfattende opgaver i fort>indelse træder i en fysisk kontakt med et medmed flygtninges materielle og sociale menneske.
behov. Retsbeskyttelsen er kun til liden
Filosofisk eller logisk betragtet mener
glæde for den, som er nær døden af sult jeg, at globalt ansvar er forkert, fordi der
og sygdom." (s. 11).
ikke er nogen instans, der kan udøve
Retsbeskyttelse er altså for Gam- ansvaret eller som kan drages til ansvar.
meltoft-Hansen ikke kun en negativ ret, Hvis der var en menneskehed eller et
en ret til andres ikke-indblanding, men folk, der kunne siges at handle som et
også en positiv ret, en ret til "materielle individ, så kunne der opereres med kolog sociale behov". Hvis den gruppe, som lektivt ansvar eller en kollektiv skyld.
dækkes af begrebet "flygtninge", derfor
Men en ting er, hvad jeg, Henrik Gade
har ret til retsbeskyttelse, betyder det Jensen, en arbejdsløs filosof, mener er
samtidig en tvang overfor andre til at logisk vrøvl. Noget andet er, at vi kan
opfylde deres "materielle og sociale konstatere, at der faktisk relereres til et
behov''.
begreb som global ansvarlighed, f.eks. af
en professor og p.t. ombudsmand_ Men
globalt ansvar er ikke nogen ny ide, som
Det globale ansvars logiske vrøvl
Gammeltoft-Hansen
har opfundet.
Den anden grundlæggende holdning,
som Gammeltoft-Hansen lægger til
grund for flygtningeretten, er det globale Kollektivt ansvar i politisk praksis
ansvar. Hvad der nærmere skal forstås
"Fælles ansvar'' indgår i titlen på
ved et global! ansvar, er uklart, men Brundtland-rapporten; "Du kan nå alverbegrebsmæssigt må det være et ansvar, den", lød Røde Kors' slogan fomylig;
der ligger ud over det individuelle og "Tænk globalt, handl lokalt'' - er et
personlige ansvar. I banal forstand er alle kendt slagord ligesom den totalt tomme
rettigheder jo globale, for så vidt som de frase "Vi er en global landsby". Og vores
gælder for alle. Når jeg bar en ret til per- majestæt, Dronning Margrethe sagde i
sonlig frihed, så er alle jordklodens 5-6 sin tale til præsident Soares fomylig: Det
milliarder mennesker bundet af denne er også vores ansvar, når nøden og fattigret. Men det ville være misvisende af den dommen vokser i den tredje verden.
grund at kalde det en global eller kollekDe to historisk kendteste eksempler på
tiv ret, da det blot er en summeret og polilisk anvendelse af kollektive ansvarsgeneraliseret individuel ret. Det globale begreber stammer fra nazismen og komansvar må, for at være meningsfuldt, for- munismen_ Begge disse ideologier bygudsætte, at der er en instans eller et sub- ger på en tro på et fælles ansvar, som ligjekt, der kan tilskrives ret og pligt.
ger udover det individuelle ansvar, vi
Globalt ansvar er et kollektivt ansvar normalt tilskrives som borgere, og som
og i det følgende benytter jeg disse jurister lever af at definere og afgrænse.
udtryk, global og kollektiv, som synonyI den nazistiske ideologi opfattedes
me, selvom et globalt ansvar er en vari- verden i kollektivistiske begreber. Den
ant af et kollektivt ansvar. Der findes identitetsgivende enhed var racen og den
andre former for kollektivt ansvar end et besad også skyld og ansvar. Den enkelte
globalt ansvar.
jøde blev tilskrevet et ansvar helt uafKollektivt eller globalt ansvar er et hængigt af hans gerninger og meninger.
politisk eller elisk begreb, hvad Gam- Og lige så arieren. 'lyske jurister forsøgte
meltoft-Hansen også selv siger. "Retsp<>- i 1930'erne at indarbejde denne ideologi
litiske opfattelser bygger... ikke alene på i det juridiske system, hvad der kunne
juridisk analyse og argumentation, men afstedkomme adskillige vanskeligheder.
også på holdninger''. Globalt ansvar er en Det er altid forbundet med store tekniske

problemer at udvælge en gruppe, der er
svær at afgrænse, for enten positiv eller
negativ særbehandli.ng.
Kommunismen eller socialismen, som
vi oplevede i praksis i den østlige del af
Europa indtil for fr. år siden, byggede
også på kollektive ansvarsbegreber. Men
hvor det for nazismen var racen, der
angav kollektivet, så var det i socialismen klassen, der var den samlende kollektive enhed. Og den enkeltes ansvar
alhang af klassetilhørsforholdet. Individet
forsvandt i kollektivet.
Det kollektive ansvar udgør et definerende træk ved totalitære ideologier som
nazismen eller socialismen. Kun ved at
påberåbe sig et ansvar for noget fælles,
for noget, der ligger ud over den enkeltes
dagligdags opgaver, kunne en Hitler eller
Stalin erobre og bevare magten. Stalin og
Hitler var ikke egoister i traditionel forstand. Desværre, ville jeg sige, for havde
de blot været noget mere personligt forfængelige og med stor besiddelsestrang,
så havde de ikke bekymret sig så meget
om fælleskabet.
Politiske magthavere siger altid "vi"
og mener sig berettiget til at handle på
andres vegne. Graden af magt kan måles
på graden af evnen til at definere, hvad
"vi" skal gøre.
Det er mange århundreder siden, at
man udøvede magt ved at den magtfulde
part dikterer den afinægtige, hvad han
skal gøre, hvor imperatorens ord er lov
og en håndevending kan betyde døden
for et stort antal mennesker. I dag sker
det meget mere raffineret. I dag gemmer
det magtsyge menneske sig bag et "vi".
At gøre et problem fælles er en magtstrategi. "Vi må mage det så, at de forslag vi
giver ind for rådet ikke lugter af egen
nytte, thi ellers kommer vi ingen vej dermed" lader Holberg Frantz Knivsmed, en
af de politiske entreprenører, sige i Den
politiske Kandestøber.
Skyldhypnose som magtmiddel
Den hyppigste metode til på den måde
at erobre sig en magtposition er ved at
appellere til skyldfølelsen. Hvis der fmdes et globalt ansvar, så må konsekvensen blive en kollektiv skyldfølelse. Den
hvide mands skyld indgår som en skjult
præmis i store dele af den vestlige politik
i efterkrigstiden. Gammeltoft-Hansen
formulerer den eksplicit i sin begrundelse for dansk flygtningepolitik. Og i befrielsesteologien fra Sydamerika er den tilstede, ligesom i forskellige politisk-økonomiske såkaldte tredjeverdens-teorier
(teorier om underudvikling, dependensteori m.v.). Og FN gennemsyres også på
mangfoldig vis af teorier om "I-landenes" skyld overfor ''U-landene".

Hvis man ser på udviklingen af de forskellige teorier om grunden til den tredje
verdens underudvikling. så er det interessant, at de i begyndelsen. i 50'eme og i
60 'eme, fOl'SØ!,>te at vise, at den vestlige
verdens rigdom havde sin årsag i en
udnyttelse af den tredje verden, at vores
rigdom var taget fra dem. Der var tale
om forsøg på sagligt og videnskabeligt at
vise et årsagsforhold uafhængigt af
direkte moralske overvejelser. Disse teorier har vist sig ikke at holde stik.
I stedet introduceres en religiøs og
moralsk præmis, som f.eks. i befrielsesteologien, nemlig at selvom den vestlige
verden måske ikke har sin udvikling på
bekostning af andres underudvikling, så
har en rig verden alligevel en moralsk
forpligtelse på at hjælpe - uanset hvordan den rige er blevet rig og den fattige
er blevet fattig. Ronald Reagan blev en
gang spurgt om, hvad han mente om
ulandshjælp, hvortil han svarede: Det er
at tage fra de fattige i den rige verden og
give til de rige i den fattige verden.
Kollektivt ansvar eller kollektiv skyld
er svære begreber at gøre konkrete, men
det er heller ikke meningen. Når et kollektivt ansvar påberåbes, så er det netop
for at beherske og for at kunne f! magt.
Totalitære ideologier bygger på sådanne
kollektivistiske begreber.
Pligt til evig aktivisme
En interessant konsekvens af det globale ansvar er, at det forpligter mennesket på en evig aktivisme. Ligesom med
sociale og positive rettigheder, som i sin
konsekvens er tvang overfor anden part,
lige så medfører et globalt ansvar, at vi
hele tiden er forpligtet på aktivisme, på
at forsøge at gøre noget
Et typisk udtryk for det globale ansvar
er, at menneskets passivitet dadles. "Men
vi kan ikke bare sætte os tilbage, overlade ansvaret til andre, og ryste på hovedet,
når vi synes, det hele går skævt'', som
Dronning Margrethe sagde i sin nytårstale sidste år. Hvis ansvaret globaliseres, er
vi hele tiden skyldige, og hvis vi vælger
at puste lidt ud en stund, vegetere og sove
længe om morgenen, så mødes vi med
moralske bebrejdelser. Det bliver pludselig syndigt ikke at tænke på menneskeheden. Det globale ansvar gør mennesket
objektivt skyldigt helt uatbængigt af dets
handlinger. Blot ved at være hvid, blot
ved at være rig, blot ved at være jøde,
blot ved at være kulak er jeg dømt skyldig.
"Ansvar" giver magt
Den moderne kamp om magten er en
kamp om ansvaret Når vi tager ansvaret
eller skylden fra eller over et medmenne-

ske, så reducerer vi dets frihed. Og samtidigt gør vi os til herre over medmennesket. Også i flygtningepolitikken ser vi
mange måder, hvor på kampen om
ansvaret foregår.
Vi har set på en genial måde at forskyde ansvaret på, fra det oprindelige individuelle ansvar til et globalt ansvar, med
den konsekvens, at mennesket på forhånd
er skyldigt før det overhovedet gør noget.
Mennesket bliver dermed objektivt skyldigt. Traditionelt tilskriver vi først mennesket skyldighed, når det har gjort en
handling. Men hvis man vender ansvaret
om, må man bevise sin uskyldighed.
Omvendt bevisbyrde
Gammeltoft-Hansens strategi i flygtningepolitikken har bestået i mest muligt
at vende bevisbyrden, så vi, danskerne,
på forhånd har uret, mens den tilkommende, den asylsøgende på fodlånd antages at være uskyldig. Danske myndigheder har bevisbyrden, hvis de vil sende
nogen hjem. De skal bevise, at Sri Lanka
og Beirut er fredelige, før de må foretage
sig noget. Og hvis man så anlægger
gængse retssikkerhedsmæssige kriterier,
må enhver tvivl komme den uskyldige til
gode.
I et foredrag for at fr. ændret "første
asyllands-reglen" skriver GammeltoftHansen, at det gælder om "at forrykke
selve udgangspunktet for den retspolitiske diskussion". Hidtil måtte fortaleren
for en såkaldt liberal asylpolitik selv løfte hele argumentationen. skriver Gammeltoft-Hansen, som i stedet vil lægge
bevisbyrden på den, der går ind for en
restriktiv asylpolitik.
"Ved at afdække problemets etiske
rødder - og vise paralleliteten til andre
sider af retsordenen - sker der en slags
omlægning af argumentationsbyrden.
Hvis man vil bevare sine forestillinger
om et humant retssystem, må den, der vil
opretholde den nuværende første asyllands-praksis selv . anføre tungtvejende
grunde herfor".
Gammeltoft-Hansen går ind for valgasyl, så den pel'SlOn, der betegner sig som
"flygtning", selv kan vælge asylland.
Men det interessante er ikke selve synspunktet, men måden at argumentere på.
Gammeltoft-Hansen vil etablere sit eget
standpunkt som udgangspunkt, som det
naturlige, så enhver herfra afvigende
mening kræver argumenter og bevisførelse. Flygtningen har pr. definition ret,
mens enhver myndighed pr. definition
har uret.
Danskeme dømt skyldige pl forhånd
~
I flygtningepolitikken vil Gammeltoft..
Hansen, som citeret ovenfor, "vise paral-
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leliteten til andre sider af retsordenen". I
strafferet er det selvfølgelig anklager, der
skal bevise skyld og ikke omvendt: den
anklagede, der skal bevise sin uskyld.
Det antages på forhånd, hvis ikke andet
bevises, at enhver anklage er ubegrundet.
Sådan er det og sådan skal det selvfølgelig også være i forholdet mellem borger
og stat, når staten er anklager.
Normalt skal der altid en aktiv handling til for at kunne forpligtes af noget.
Jeg træder ikke i et retligt forhold, før jeg
har samtykket. Der skal siges "ja'', skrives under eller på anden vis foretages en
handling, der afstedkommer en retlig forpligtelse.
Med sociale rettigheder, som f.eks.
asylretten, forholder det sig stik modsat.
Her kan jeg som passiv blive tvunget til
at yde noget for andre. Hvis jeg har ret til
en bolig, må andre tvinges til at levere
mig godet, så jeg kan B opfyldt min
sociale rettighed. Et godmodigt folk som
danskerne bliver pludselig forpligtede
uden at have gjort noget, men blot fordi
ansvarsforholdet vendes om, så vi nu er
ansvarlige for hele verden. Og enhver
flygtning defmeres retligt som uskyldig,
hvor tvivlen altid skal komme vedkommende til gode.
I princippet kunne man også indføre
"omvendt bevisbyrde" i Bistandsloven,
så enhver klient havde ret til hjælp og
kun hvis det lykkes for de sociale myndigheder at bevise, at vedkommende kan
klare sig selv, må de indstille udbetalingen. I det hele taget er der uanede muligheder for entreprenante jurister ved at
vende bevisbyrden indenfor deres særlige
retsom.råder. Og hvem tør gå imod
"alment accepterede retsprincipper:'?
Den gode viljes helliggørelse
En vigtig konsekvens af det globale
ansvar er, at det først og fremmest kommer til at dreje sig om hensigten. Et globalt ansvar er i praksis fuldstændig
uhåndterligt, da mennesket er for karrigt
udstyret fra Skaberens side til at kunne
udøve et globalt ansvar. Vores viden er
altid begrænset. Det kræver en guddommelig almagt og alviden at kunne være
ansvarlig for de ca. I 8 millioner flygtninge, der fmdes her på vor jord. Hvortil
kommer alle de andre forhold, vi skal
forholde os ansvarligt til: ozonlagene,
regnskovene, verdensfreden osv. Kun
Vorherre kan være globalt ansvarlig "Gud ser ind i slot og vrå, ser på drot og
tigger'' som digteren skriver.
Selvom en forsvarer af global ansvarlighed vil indrømme, at det er svært at
gøre praktisk realisabelt, så omgås indvendingen med, at det er vigtigt, at der
gøres noget. Hensigten bliver hellig, når

1Q

ansvaret globaliseres. Og det hænger
nøje sammen med, som vi så før, at aktivitet bliver et mål i sig selv, mens passivitet foragtes som egoisme og selvtilstrækkelighed. Er ansvaret først defmeret
som globalt, så er mennesket forpligtet
på hele tiden at forsøge at gøre godt. Så
bliver hensigten vigtigere end resultatet.
Så er mennesket dømt til hele tiden at
skulle forsøge at bedre verden.
Og så er vi tilbage til Kants helliggørelse af den gode vilje. Det afgørende
er at ville det gode, og hvis det så ikke
alligevel blev godt, så er det bare ærgerligt. Forliste projekter forsvares rned, at
det i hvert fald var godt ment. Det velmente bliver en tilstrækkelig begrundelse.
Og således begrundes det globale
ansvar også med, at selvom det aldrig
kan gennemføres, så er det vigtigt at
stræbe efter at gøre noget for verden. Og
det forholder sig lige så med sociale rets
ligheder: selvom de aldrig kan indfries,
så opretholdes de alligevel som vigtige
hensigtserklæringer.
Når noget er godt, så må det også være
en ret. Således er tidsånden i dag. Et
rimeligt behov forvandles hurtigt til en
menneskeret. Og lige så snart et socialt
behov placeres som en ret, må andre
instanser logisk set forpligtes. Og når
denne forpligtelse bliver "kollektiv" eller
"global" og dermed udflydende, så
udtrykkes det som et formål, noget der er
godt og som vi alle bør arbejde henimod.
Kollektivt ansvar bliver altid til et spørgsmål om god vilje.
Afpresning i moralens hellige navn
Når ansvaret er gjort globalt, så er der
enestående muligheder for at afpresse
offentligheden i moralens hellige navn.
Hvilken som helst sag kan gøres til en
"sag" ved at akkompagneres med ædle
hensigter. Når først ansvaret er defineret
som kollektivt, så er der åbnet op for at
udnytte det til at arbejde for en hvilken
som helst interesse. Det globale ansvar
åbner muligheder for at tvinge andre på
en måde, scm ikke er set før.
Vejen til helvede er brolagt med gode
forsætter. At forstå dybden i dette kendte
ordspil, er forudsætning for at kunne
begribe, hvad jeg her prøver at sige.
Tyranni og undertrykkelse kan godt være
et resultat af gode hensigter. Og her er
det vigtigt at være klar over, at det onde
på ingen måde behøver at hidrøre fra
onde viljer. Det onde, det slemme, manglerne, forurening, folkemord, forskelsbehandlingen - eller hvilket ord vi nu vil
bruge til at betegne det negative - kan
sagtens o_pstå fra en god vilje. Med andre
ord: en ædel hensigt er absolut ingen
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garanti for en positiv virkning. Der er et
gab, en kløft, mellem vores gode vilje og
verden. Indsigten går tilbage til Paulus:
det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, men
det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
Først når man bar forstået, at en god
hensigt ikke med nogen nødvendighed
eller blot sandsynlighed føder en god
gerning, er man i stand til at gennemskue
dansk flygtningepolitik.
Et trylleord, der går igen og igen i
Gammeltoft-Hansens argumentation for
en ændret asylpolitik, er udtrykket "det
humanitære". I forbindelse med sit forsvar for flygtninges frie valg af asylland
skriver Gammeltoft-Hansen: "Anerkendelse af valgasyl er en udpræget humanitær ... handlemåde. Nægtelse af valgasyl
... er en adfærd, som kan siges at ligge en
del grader lavere på humanitetens skala.
Men helt uden for humanitetens område
og humanitære gradsvurderinger bringes
man med regler og praksis, hvorefter
flygtninge videresendes til en højst usikker og ofte direkte farefuld tilværelse.
Sådanne regler er etisk uacceptable; de er
inhumane:• (s. 22)
Her ytres ingen tvivl med hensyn til
menneskets (in casu Gammeltoft-Hansens) evne til at finde ud af, hvad det
gode er. Her defineres det humane. Her
bruges det gode som våben. Her præsenteres verden for en kantianer, der udstyret med den gode vilje er blevet nådesløs.
Juristen, der vil bringe "det humanitære'' ind i lovgivningen, er fuldstændig
som den missionske kristne, der vil definere det næstekærlige eller det syndige i
bestemte handlinger. Det gode lader sig
ikke fange ind i paragraffer eller lovbud.
Tværtimod tabes lovens generalitet hver
gang man skal defmere særlige grupper
med særlig retsstilling. Når man vil skabe retfærdige eller humane eller moralske love, så bliver man nødt til at specificere dem i retning af særlove, så
almengyldigheden går tabt. Og når de så
samtidig formuleres med positive rettigheder, involverer de tvang overfor anden
part.

Godhed og ret er modsætninger
Godhed og ret er modsætninger. Det
gode kræver hensyntagen til den enkelte,
mens retsreguleringen i sit væsen skal
være upartisk uden hensyn til enkelte
personer. Det er ligesom med næstekærlighed, som pr. definition aldrig kan
specificeres i almene termer og kriterier,
fordi næstekærligheden er en pligt mellem enkelte mennesker til at behandle
hver enkelt som en enkelt. Overfor Gud
er tiden nulstillet, fordi al erfaring og
sædvane er ligegyldig i pligten til at tage
vare om næsten.

Retten eller loven kan aldrig tillade at
behandle hver situation som en ny situation uden fortilfælde, fordi det ligger i
begrebet retssikkerhed (rule of law), at
man som borger kan forvente at blive
behandlet, ikke humanitært eller næstekærligt, men i henhold til loven. Derfor
havde Kajfas ogs! ret overfor Jesus, som
handlede helt på tværs af al ret og moral.
"Det humanitære" kræver
særbehandling og vilkArlig tvang
Godhed og ret er modsætninger. Der
findes ikke "gode love" eller "uretfæxd.ige love". Det strider mod lovbegrebet at
ville lave humanitære love. Love skal
være almene og forudsigelige. Nazistiske
race-love eller danske sær-love, der
udvælger en særlig gruppe ud fra racekriteriet, er ikke egentlige love, men vilkårlig statstvang.
Når Gammeltoft-Hansen hele tiden
taler om "det humanitære", så sigtes til
en særljg form for retsregulering, nemlig
positiv særbehandling: "den positive
særbehandling ... er den naturlige og
nødvendige følge af flygtningenes baggrund!". "Positiv særbehandling" er en
ekstrem variant af positive rettigheder,
hvor en gruppe særbehandles, hvilket
kun kan ske på bekostning af andre. Positiv særbehandling er ligesom positive rettigheder tvang overfor dem, der uheldigvis ikke tilbører den heldige gruppe.
Godhedens magtsyge og
selvretfærdighed
Når godhed eller humanitet påberåbes
som bevæggrund til at ændre politikken
på et område, så kan det kun tages som

udtryk for magtsyge. Om viljen bagved
virkelig er god eller udspekuleret, kan vi
mennesker ikke afgøre. Det forbliver en
sag i lønkammeret mellem den enkelte
og Volherre, men det er pur selvretfærdighed at tro selv at kunne afgøre det
gode og humanitære i en sag.
Problemet er, at når mennesket er sileker på at sidde inde med den gode vilje,
når det vil definere det humanitære, så
lammer det samtidig - på en mærkelig
måde - dømmekraften, så man ikke er i
stand til at se det onde andre steder eod
hos de andre. For selv bar man jo den
gode sag. Selv fremstår man som det
godes repræsentant. At tro på den gode
vilje, at tro på at den er moralsk afgørende (altså for menneskene - ikke for
Gud), er uhyre farligt, fordi det forbiænder dømmekraften, så man tror, at man
blot ved at ville det gode, kan forandre
verden. Med Gud på sin side, bliver mennesket i stand til uden anger at systematisere inkvisitioner, forfølgelser og folkemor<L ·
Den gode viljes blindhed
1 en verdsliggjort tid som vores kan
det for så vidt ikke undre, at mange
ønsker at være på "de godes side" og derfor lader sig hverve til alleb!nde humanitære og antiracistiske formål. Og hvis
man samtidig kan placere andre på den

modsatte side, som "de onde'>, ''racisterne", kan man glædes over egen frelsthed.
Verden hævner sig altid, når menneskene går over deres grænser, og vil kende og ftlcsere godt og ondt som kun Gud
kan. At ville implementere godheds.
idealer eller "det humanitære" er altid

Kulturelt udslet
Et portræt af den akademiske danskerhader
AfPeter Neerup Buh!

'

Den 13. oktober 1992 holdt mellemøsteksperten, dr. phil. Jørgen Bæk
Simonsen på Københavns Universitet et
foredrag med titlen "Islam - et kulturelt
islæt i det danske samfund''. Bagefter var
der debat.
Som indledning fastslog Simonsen, at
der "ikke er en kæft der ved'', hvor mange muslimer der er bosat i Danmark.
Skønsmæssigt satte ban det til 68.000 og

påpegede, at tallet vil stige i de kommende år, dels p.g.a. flygtninge fra Jugoslavien og Somalia, som mest er muslimer, og
dels p.g.a., at herboende muslimer fmder
deres ægtefæller i hjemlandene.
Simonsens stadige tema var, at det
multikulturelle samfund er el fuldbyrdet
faktum, som "garnmeldaoskerne" nu
bare har at indrette sig efter. Danske
institutioner skal således il<ke længere

kontraproduktivt: dvs. der skabes mere
ondt end godt, man producerer problemer i stedet for at løse problemer.
Og det er egentlig klart, at det forholder sig sådan, for når det yjgtigste er at
ville gøre godt, når det vigtigste er hensigten, så er det mere den end de faktiske
virkninger, der bestemmer, hvad man
skal gøre. Når ansvaret bliver globalt og
dermed uhåndterligt, bliver det afgørende
at bidrage med sin lille del til den globale orden. Bidraget og deltagelsen snarere
end spørgsmålet om det rent faktisk hjælper bliver det væsentlige. Eller bibelsk
udtrykt: Gud straffer altid menneskets
selvretfærdighed og dets tro på at kunne
ftlcsere det gode i en retfærdig samfundsorden. Når mennesket gør godt, sker det
utilsigtet eller ved et uheld, som ikke kan
planlægges eller regelfastsættes.
Det gælder i moderne politik, at menneskers selvretfærdighed er et langt
større problem end vores ondskab. Hovedparten af de problemer, der plager
danskerne ( og her tænker jeg slet ikke
kun på flygtningeom.radet, men på alle de
om.rader, hvor man vil skabe lykke og
velfærd, vil definere det gode) bar ikke
sin grund i traditionel egoisme og selviskhed, men i menneskers selvretfærdige
tro på at deres vilje er den gode yjlje.
Hvorfor alle problemer antages at stamme fra de andres manglende tolerance og
accept af min gode vilje. Det er ikke
racisme, der er noget problem i Danmark, men anti-racisme. Problemet i
dansk flygtningepolitil< er slet ikke mangel på god vilje, men mangel på selverkendelse.

Henrik Gade Jensen

have sit fundament udelukkende i dansk
tradition - de skal tilpasses den multikulturelle virkelighed. Simonsen mener
f.eks., det er "andegårdsagtigt" at stille
krav om, at man skal kunne dansk i en
dansk skole. Det bar hidtil været helt
unikt for Danmark på grund af vores
homogerutet, erkender han, men nu skal
det være slut. Det er for Simonsen
"udansk'' at fastholde, at udgangspunktet
for den institutionelle praksis skal være
"gammeldansk". Man er "notorisk syg'
og "skal i en eller anden form for
behaodling', hvis man ikke vil indrette
institutionerne efter de givne, d.v.s. multikulturelle, forhold! Men hvad, spurgte
Simonsen retorisk, vil forældrene til
gammeldanske børn nu sige til denne
ændring? Og han svarede: "Det er vi ski- "'de ligeglade med. Mao kan godt stikke ,..
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en skråfinger op efter det gammeldanske
værdigrundlag".
Efter disse og flere lignende lidet
respektfulde udtalelser om sine landsmænd var vor doktor udi filosofien rede
til at besvare spørgsmål. En anklage om,
at for hatn er alt tilsyneladende lige godt,
afviste han. Det er imidlertid stadig en
gåde, hvordan man overhovedet
nå
frem til et fast værdigrundlag, hvis man
f.eks. i en skole "på baggrund af alle
synspunkter i et forældremøde'' skal nå
frem til en fælles holdning, når danske
og muslimske værdier er diametralt
modsatte!
En kvinde, som boede midt i et indvandrerkvarter, anklagede Simonsen for
at vende tingene på hovedet. Det var for
hende at se indvandrerne, som skulle
tage ved lære. Hun så daglig, hvordan de
fremmedes børn begår hærværk og svigter skolen, uden forældrene blander sig,
og hvordan det er de fremmede, som forbyder deres børn at komme hos danske
børn. "Vi prøver at komme i kontakt
med dem hver eneste dag", klagede
kvindeo, ''men døren er lukket hos indvandrerne". Hertil svarede vor doktor
intet.
Jørgen Bæk Simonsen mener, at "vi,
der er så lykkelige at bo i et multikulturelt samfund", bør foretage en "bevidst
udvælgelse af et positivt udgangspunkt",
for det vil også "føre til en positiv debat
om den ustoppelige udvikling". Det er så
sandelig rigtigt, at man skal være i stand
til at se bort fra meget for at kunne glæde
sig over det multikulturelle! Men som
man så hos de kommunistiske utopister
på besøg i Stalins Rusland i 30'erne, er
der ingen gJ"ænser for, hvad man kan
lade være med at se, og hvilken optimisme man kan udvise, når det gælder kampen for Utopia. Her tæller ingen lidelser
og dyrekøbte erfaringer. Simonsen fik
da også først noget, der lignede et vågent
udtryk i ansigtet, da han i sit foredrags
slutord bekendte sin brændende tro på
det multikulturelle samfund: "Sovjet er
død og begravet. USA er død og begravet. Det er intetsteds lykkedes at skabe
en multikulturel identitet. Vi skal lave
noget unikt nyt. Det er indlysende klart,
at vi kan gøre det!".
Det 20. århundrede blev det blodigste i
historien, fordi mennesket troede sig i
stand til imod enhver erfaring at opbygge
Det gode Samfund ved hjælp af en ideologi. Næppe er kommunismen brudt
sammen, før en ny ideologi - den multikulturelle - tager over. For projektmag~
re som Jørgen Bæk Simonsen er alt
glemt, intet lært.

Bibliotekarer siger fra
De unge indvandrere må ikke længere sidde med skoene på
bordet. Racisme!, svarer de.

kan

Indvandrerungdommen volder store
problemer på landets børnebiblioteker.
Problemerne skyldes, at indvandrerne i
vid udstrækning bruger børnebibliotekerne som fritidshjem og tilholdssted.
Mange indvandrerforældre giver deres
store piger besked på at gå på biblioteket
og passe deres mindre søskende. Det drejer sig ofte om børn i blealderen, og det
giver problemer, når de ikke har &t bleer med hjemmefra. Værst er det dog, at
denne brug af biblioteket giver en del
uro, som er til gene for lånere, som bruger biblioteket efter dets formål.
Uroproblemet er dog værst, hvad
angår de store indvandrerdrenge, som
opfører sig provokerende og aggressivt
over for både bibliotekarerne og andre
lånere. I flere tillælde har det ført til voldelige optrin af et omfang, som har gjort
det nødvendigt at tilkalde politiet. Nogle
gange er bibliotekarerne endog blevet
truet på livet.
Som konsekvens af uroen holder Oere
og flere danskere, som hidtil har brugt
bibliotekerne til deres formål, sig væk. De
protesterer ikke, men overlader ydmygt
deres faciliteter til kolonisatorerne.
En væsentlig årsag til problemerne er,
at de fleste bibliotekarer er kvinder. Muslimerne accepterer ikke, at kvinder
udøver autoritet. På nogle biblioteker har
man betalt sig fra problemerne ved at
ansætte mandlige muslimske medhjælpere.
På Tåstrup Bibliotek har de unge indvandreres aggressive adfærd taget så hårdt
på bibliotekarerne, at de har måttet have
psykologhjælp. Det resulterede i nogle
husregler: 1) Man må ikke spise og drikke i udlånet. 2) Man må ikke have sk=
ne på bordet. 3) Personalet modtager
ikke "ordrer" fra lånerne. Hånlige og
nedsættende bemærkninger medfører
udvisning. 4) Støjniveauet må ikke være
højere, end at alle kan holde ud at være
her.
Håndhævelsen af disse regler har medført, at personalet ofte bliver kaldt
"racister". Dette ord er de unge indvandreres bedste disciplineringsmiddel over
for et vrangvillige personale. "Det virker
jo", siger en bibliotekar.
På mange biblioteker forventer man, at
problemerne forværres, når vinteren sætter ind og indvandrerdrengene ikke har
Peter Neerup Buh/ bedre steder at gå hen.
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I bibliotekarkredse mener man, at problemerne må løses ved, at danskerne
atter finder tegnebøgerne frem og stiller
fritidsaktiviteter til rådighed, som kan tilfredsstille de krævende "gæster".
Biblioteksvæsenet er produktet af
generationer af flittige danskeres indsats.
Men sådan ser indvandrerne ikke på det.
Til en børnebibliotekar i Helsingør sagde
en tyrkisk far fornylig: Biblioteket er en
gave fra Allah!

l

(Kilder. Det Fri Aktuelt 29/10 92; Kommunen
15/ 10 92; 1370 o& 15 og 16 1992; Københavns
R.,dio 21/10 92).

H.V.
For tiden fire-dobles Jordens befolkning i løbet af et menneskes normale

levetid, hvilket er aldeles uden fortilfælde i "historien". Hvis dette vanvid får lov
til at fortsætte 30 år endnu, vil der næppe
være nogen vej tilbage, og situationen vil
hurtigt blive så uholdbar, at "historien"
vender frygteligt tilbage med hungerkatastrofer og krige, der i grusomhed vil
overgå alt, hvad menneskeheden hidtil
har været igennem.
Tidl. overl3!18C Jens Untrup l kronik i Bcrliogske Tidcode 20/8 92.

Imidlertid må vi se i øjnene, at Islam
er på vej til at gøre sig gældende her i
Europa i et omfang, som ikke er set
siden middelalderen. Ved vort århundredes begyndelse var der 8 millioner krist.
ne i 'fyrkiet og 100.000 muslimer i Vesteuropa. I dag er det omvendt, 8 millio~er
muslimer i Vesteuropa og 100.000 krist·
ne i Tyrkiet, og en fransk etnograf har
regnet ud, at der i år 2020 vil være
mindst 25 millioner muslimer i Vesteuropa, hvis ikke dobbelt så mange.
Vi er derfor nødt til at tage stilling til
den kendsgerning, at der er fundamentale forskelle mellem Islam og kristendommen, og det gælder enten vi vil kalde os
kristne eller humanister af vesteuropæisk
tilsnit. Det er ikke bare to forskellige
slags tro, der står overfor hinanden, men
også to meget forskellige kulturer. Det
gavner ingen af parterne at lukke øjnene
for det. Dette har intet med racisme at
gøre, medmindre det er racisme at være
opmærksom på kendsgerningerne.
Dr. theol. h.c. Rudolph Areodt, Løgumkloster, i
kronik i F)'l.'OS Stil\stideode 2618 92).

1

Vi er røde, vi er hvide ...
Da vi sidst var udsat for fremmed okkupation, deltog Bent Nyskov i kampen for et frit Danmark. I dette interview med Harry Vinter bekender han atter kulør.
for at skabe ro i lokalet Min kammerat
og jeg gik så ind og hen til stikkeren, der

Harry Vinter: Be111 Nyskov. du er en af

l
l

dem, som satte livet ind I kampen for
Danmark, da vi sidst blev invaderet af

uilldbudte "gæster". Hvad får en ung
mand på 22 år til at tage kampen op mod
en væmemag1, som md have forekommet
uovervindelig?
Bent Nyskov: Naturligvis kunne vi
ikke slå den tyske Værnemagt, men vi
kunne da gi' en bånd med til de allierede
ved at skade tyskerne, hvor det var
muligt. Men der var flere grunde til, at
man gik ind i det arbejde:
Vi følte os fornedrede, fordi tyskerne
besatte vort land. Det var jo vort, og
tyskernes påstand om. at de kun kom for
at beskytte os mod et engelsk angreb,
blev ikke accepteret af danskerne. Desuden foragtede vi deres racistiske indstilling og deres påstand om arierne som
herrefolket.

Harry Vinter: Dengang var der også
folk, som følte sig beriget af de fremmedes tilstedeværelse og gik deres ærinde?

1

Bent Nyskov.

sad og spiste med en mand, vi ikke kendte. Jeg sagde til stikkeren: "Følg med".
Det blev det sidste, han hørte her i tilværelsen. Han ville ikke og sprang om
bag et nabobord. Jeg sprang efter og
prøvede at slå ham bevidstløs med pistolkolben, men han fik pareret delvis med
sin arm. Så prøvede han at fl højre hånd
ned i jakkelommen, og så var vi ikke i
tvivl mere og skød ham.
Da jeg følte mig overbevist om, at han
var død, gav jeg vore folk ordre til at forlade lokalet, og selv løb jeg ud til vor
ventende bil, hvor der efter aftale skulle
ligge en maskinpistol under bagsædet
Jeg fik den frem og holdt øje med, om
der kom nogen fra det tyske hovedkvarter. Det gjorde der ikke, men det varede
efter min mening for længe, inden mine
kammerater kom, og da havde de stikl<~
rens medhjælper med.
Jeg spwgte, hvad vi skulle med ham.
og først da fik jeg at vide, at han var
kommet om bag mig og havde forsøgt at
skyde mig, men at en af restaurationens
gæster, landstingsmand Melchior Kjeldsen, havde slået pistolen ud af hånden på
ham. På grund af den uro, der blev i
restaurationen, ville alle mine kammerater med bilen, men da der manglede tre,
måtte jeg sige, at de selv måtte søge væk,
og så kørte vi. De tre gjorde så noget,
som jeg var meget glad for. De gik op til
hospitalet og ventede på ambulancen
med stikkeren. Da den kom, blev chaufføren formelt holdt op, mens stikkerens
lommer blev undersøgt. Der fandt de en
tysk pistol, tysk våbentilladelse og en
lommebog med mange af vore navne og

og større mistanke til ham, men vi havde
ikke nok oplysninger til at vi kunne fl en
dødsdom fra hovedkvarteret.
Bent Nyskov: Desværre ja. Der var
En stikkerlikvidering var på sin vis en
Frikorps Danmark, som kom til fronten i ret enkel operation. En mand går hen til
Rusland for at hjælpe tySkerne i kampen stikkeren, f.eks. i en restauration, og skymod bolchevismen. De tænkte ikke på, at der ham et eller to skud i hovedet, og så
for hver dansk soldat på den front, havde forlader han restaurationen. Der er ingen ·
tyskerne en mand mere at sætte ind mod i restaurationen, der foretager sig noget
de allierede på vestfronten.
mod en mand, der lige har skudt en af
Så var der Schalbu.rgkorpset og Hipo- gæsterne.
Vor situation var vanskeligere, for vi
korpset. Schalbu.rgkorpset foretog tyskernes hævnsabotager, altså schalbmgtager. kunne ikke uden dødsdom umiddelbart
Deres sprængninger skulle gøre de rigti- skyde bam, så det blev vedtaget i stedet
ge sabotager upopulære i befolkningen, at tage ham til fange og afhøre ham. Det
men det var vist de færreste danskere, er meget lettere sagt end gjort, navnlig da
der ikke kunne kende forskel på en ban plejede at spise på en restauration
sprængning af en våbenfu.brik eller en midt i byen skråt over for det tyske
jernbanestrækning og en sprængning af hovedkvarter.
en manufakturhandel eller isenkrambu·
Efter flere forgæves forsøg, lykkedes
tik.
det dog. Restaurationen, hvor han spiste,
Hipofolkene foretog patruljer rundt i var lang og smal og med udgang i begge
byer og landskab og hjalp til ved arresta- ender, og da vi skulle tage ham til fange,
tioner af modstandsfolk.
blev der flere involveret end ved en
Endelig var der et antal stikkere, civile abnindelig likvidering. Jeg havde bedt to
danskere, som gik rundt blandt follc og tage plads ved et bord ved hovedindganopsnusede oplysninger om modstands- gen og to ved et bord ved bagindgangen.
folk. Oplysningerne gik videre til Gesta- De skulle blot sørge for, at ingen forlod
po, som så foretog arrestationerne. Disse restaurationen, før vi var færdige med
stikkere var meget farlige og blev skudt, vort ærinde. Så gik jeg ind sammen med
efterhånden som vi blev klar over, at de en kammerat, og en tredje skulle fl Bngelsk "stengun" -maskinpistol i adskilt tilarbejdede som stikkere for tyskerne. sekunder efter, at vi var gået ind, stille stand. Et af modstandsbevægelsens mest
Sådan en fik vi til Grenå, og vi fik større sig i døråbningen med sin maskinpistol benyttede våben.
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adresser. Det var den rigtige mand, vi
havde skudt.

Harry Vinter: Hvad lavede du i det
civile liv dengang?

Harry Vinter: Har du truffet Melehier
Kjeldsen siden?

Bent Nyskov: Jeg var ved toldvæsenet,
hvor jeg blev behandlet ualmindelig godt.
Bent Nyskov: Ja, i nogle år var jeg på Da modstandsarbejdet tog til, havde jeg
et ærinde oppe i byen. Det blev oftere
Færøeme, og under et toldeftersyn på ofte
og
oftere,
og til sidst kaldte toldforvaltepassagerbåden spurgte en af passagererren
mig
ind
på sit kontor og sagde, at det,
ne mig pludselig, om jeg hed Nyskov.
jeg
foretog
mig,
nok skulle passes, men
Jo, det gjorde jeg da.
det
skulle
toldvæsenet
jo også, så aftalen
Jamen, så kan jeg hilse dig fra din
blev,
at
han
bad
overtoldinspektoratet
om
morbror Peter. Han var da medlem af
at
fl
en
afløser
for
mig
under
min
"sygFolketinget, og derfra kendte de hinanden. Vi rlk så lidt hyggelig snak. Tilfæl- dom", og jeg kunne så komme og gå, som
digvis havde vi da netop både min mor jeg ville, sådan at fulk i Grenå stadig troeog bror på besøg, og da jeg kom hjem og de, at jeg var tolder.
fortalte, at jeg havde ffiet en hilsen fra
Harry Vinter: Du fik et vink dengang,
min mors bror, spurgte min bror, der da som du senere fik gavn af?
var vagtmester på Rigsdagen, hvordan
Bent Nyskov: Ja, en dag var en restauhan så ud. Jeg beskrev ham, og så fortalte
min bror, at det var Melchior Kjeldsen, ratør Kejser fra Hoed Kro inde at betale
som havde reddet mit liv under stikker- afgift på toldkammeret, og midt under
likvideringen i Grenå. Så fik jeg ellers rutineekspeditionen sagde han, at hvis
travlt med at komme ned til Thorshavn jeg engang skulle savne et sted at overog få ham med hjem, og vi havde en natte, kunne jeg blot komme ud på kroen.
meget hyggelig aften, bl.a. da ban kendte Jeg sagde tak og så snakkede vi ikke
både min mor og rnin bror. Senere har mere om det. Men jeg fik brug for tilbujeg kun været sammen med ham en gang, det.
Sidst på krigen boede jeg sammen
og det var til hans begravelse.
med ti kammerater og to fanger, som vi
Harry Vinter: Hvordan var det offici- ikke kunne få placeret andre steder, i en
elle Danmarks holdning til modstands- spejderhytte ude i skoven. En dag, da jeg
kampen?
kom tilbage fra våbeninstruktion af en ny
Bent Nyskov: Det var afgjort vor mod- gruppe i Grenå, så jeg, at tyskerne havde
stander, der kaldte os uansvarlige ele- omringet hytten og taget mine kammeramenter, som enhver ansvarlig dansker ter til fange. Jeg vendte så cyklen og ville
burde tage afstand fra og burde melde til tilbage til Grenå, men inden jeg var kompolitiet. De danske politikeres samar- met i dækning af et buskads lød ordren
bejdspolitik gik så vidt, at de allierede "Achtung", og straks efter fejede en
ikke betragtede Danmark som et allieret maskinpistol gennem buskadset, dog
land. Det blev vi først senere i kraft af uden at jeg blev ramt Et øjeblik efter var
modstandsbevægelsens arbejde.

tyskerne kommet hen til åbningen i
buskadset og begyndte sigtet skydning
med rifler. Det var farligere for mig, men
for tredje gang var jeg heldig ikke at blive ramt. Ad en lidt snørklet rute korn jeg
endelig ind til Grenå og fik givet besked
om, hvad der var sket i hytten. Den nat
overnattede jeg hos en kollega i byen, og
dagen efter cyklede jeg til Hoed Kro,
hvor jeg blev modtaget af Kejser, som
bare sagde velkommen. Så fik jeg et godt
måltid mad og fik anvist et værelse, hvor
jeg sov temmelig længe. Da jeg vågnede,
var alt mit tøj vasket og strøget, og hvor
jeg nød igen at fl rent tøj på.
Efter nogle dages forløb kunne vi på
den engelske radio forstå, at nu var enden
nær, så den 4. maj cyklede jeg tilbage til
Grenå, hvor mine kammerater havde gravet våbendepoterne op og nu var ved at
gøre våbnene skudklare.
Samme aften hørte vi i den engelske
radio meddelelsen om tyskernes kapitulation, og da havde jeg glædestårer i
øjnene, for jeg troede, at det kunne give
mine kammerater en chance for at overleve. Det viste sig at blive tilfældet. De
havde laet tæv af Gestapo, og den ene
havde ffiet sin dødsdom, men den nåede
ikke at blive eksekveret.
Harry Vinter: Det foregik pd Grendegnen. Havde du kontakt med Vilhelm
Krarup?

Bent Nyskov: Ja. Jeg traf ham engang
sammen med ti unge fra landsbyen i
Hammelev Præstegård, hvor jeg skulle
give våbeninstruktion. Hos pastor Krarup
boede et stykke tid Grenås byleder
"Sørup". Det var naturligvis et falsk
navn. Han hed Jørgensen, og det kaldte

Harry Vinter: Blev i kaldt fremmedhadere, da I nu var imod tyskernes tilstedeværelse?

Bent Nyskov: Nej, vi blev kaldt sabotører og uansvarlige elementer. Vi ville
ikke kendes ved den tyske påstand om den
ariske raoes overlegenhed, og fra intet
europæisk land er der undsluppet så mange jøder som fra Danmai:k. Min bror var
da forresten med til den del af modstandsbevægelsens arbejde på Sjælland, og han
måtte til sidst selv flygte til Sverige, hvorfra han vendte tilbage til Dawnarlc med
den danske brigade. Jeg havde normalt ikke med flygtningeruten at gøre - ruten fra
Grenå var en oveigaog den eneste .fungerende rute til Sverige. Men engang måtte
jeg hjælpe nogle flygtninge ad omveje ned
til havnen, og på vejen bad jeg en af dem
om, hvis han skulle opstøve min bror, at
tage en hilsen med til ham. Efter krigen fik
jeg at vide, at hilsenen virkelig kom frem.
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"Efter krigen var jeg i ca. 5 mruieder lejrleder for flygtningelejrene ved og om Tirstrup. Her er
jeg fotograferet med kølckeo.barakken og tyske flygtninge i baggrunden. De morede sig over, at
jeg var den tyndeste i lejren".
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han sig igen, da krigen var forbi. Under
et møde i Holstebro har jeg haft lejlighed
til at fortælle pastor Krarups søn, Søren

Krarup, om disse og andre begivenheder.
Harry Vinter: Et af eyskernes formål
med krigen var at skaffe sig Lebensroum.
Det går nemmere for de overbefolkede
muslimske lande idag?
Bent Nyskov: Desværre ja. 'lyskerne
brugte den rå våbewnagt, men mange af
flygtningene kommer jo hertil for at
opnå en dansk levestandard, og deres
våben er falske forklarloger, falske pas
eller en forklaring om, at passet er blevet
borte på rejsen. Forklaringen er jo ofte,
at det blev returneret til hjemlandet, hvor
en landsmand så kan anvende det. Der er
megen svindel og uærlighed i den trafik.

Harry Vinter: Fornylig viste en seerundersøge/se I Eleva2eren, at 86 pct. er
imod indstrømningen af Jugoslaviske
asylansøgere. Er der en brist i det demokratiske system, siden folkeviljen ikke
finder udlT)lk i den førte politik?
Bent Nyskov: Det må der jo være, når
politikerne i den grad går imod befolkningens mening. Jeg mener dog stadig, at
Winston Churchill havde ret, da han sagde, at demokratiet ikke er ufejlbarligt,
men man kender blot ikke et bedre
system. Det er kun trist, at danske politikere misbruger et godt system.

Harry Vinter: Eftersom du har tilsluttet dig DDF. må du alligevel have en trO
på, at der kan gøres noget?
Bent Nyskov: Det har jeg. DDF og
Danskeren skal blive ved med at bide
politikerne i haserne og blive ved med at
offentliggøre de mest åbenbare misbrug
af den danske øllebrødsbarmhjertighed.
Det vil åbne øjnene på flere danskere og
lægge et øget pres på politikerne.

Harry Vinter: Har du el rdd til de
unge, der idag føler, som du gjorde for
50årsiden?
Bent Nyskov: Ja. Hvis I bliver
beskyldt for at være racister, så spørg
brugeren af det ord, om han ved, hvad
racisme er. Når han så har givet en sludder for en sladder, så fortæl ham, at det
betyder, at en race vil beherske andre
racer. Det er ikke tilfældet i Danmark, og
det var det heller ikke under sidste krig,
da mange tusinde jøder blev hjulpet til
flugt til Sverige - fordi vi hverleen var
eller er racister.
Fortsætter udviklingen som bidti~ kan
vi risikere at ll'l noget, der ligner
Rostock-tilstande. Jeg håber det ikke,
men sker det, er det politikernes skyld.
Harry Vinter: Tak for samtalen.

"Sidst pA krigen boede jeg sammen med ti kammerater i en spejderbytte i plantagerne syd for
Orenå. "lyskerne fandt den og tog mine li kammerater til fange. Her ses de efter bJemkomsten
fra Gestapo i Århus sammen med to, der tidligere var taget af Gestapo, samt den ene af vore
fanger (yderst til hejre). Han var 0pru1delig blond, men vi havde met ham farvet sorthåret".

ILandet rundt
tionaliteter under et. I virkeligheden er
det jo nemlig ikke blandt udlændinge fra
Norden eller EF-landene, at der er en
Kolossal arbejdsløshed hos væsentlig overledighed. De udgør kun
22% af de ledige udlændinge, og i denne
de fremmede
gruppe er ledigheden formindsket i de
Arbejdsløsheden er rekordstor og senere år.
koster det danske samfund enorme beløb
Langt de fleste ledige udlændinge
i dagpenge, bistandshjælp og mistede kommer fra 3. lande. Alene Jugoslavien,
skatteindtægter.
'fyrkiet og Pakistan tegner sig for
Den forstærkes naturligvis voldsomt af omkring halvdelen af de ledige.
de hundredtusinder af fremmede, der er
Blandt 25-59 årige tyrker var 51,6%
strømmet ind i landet, og som enten for- arbejdsløse og blandt de 16-24 årige
trænger danskere fra arbejdspladser eller knap 40%. Af pakistanerne var 40,8% af
selv går arbejdsløse eller måske maskeret dem over 24 år arbejdsløse og 32,1% af
beskæftigede på offentligt finansierede dem under 25 år. For jugoslaverne er de
arbejdstilbudsordninger.
tilsvarende tal knap hver tredje og knap
Ledighedsstatistikken for Storkøben- hver fjerde.
havn viser en eksplosiv vækst i ledigheden
Arbejdsformidlingen i København er
blandt udenlandske statsborgere i 1991. klar over, at mange arbejdsgivere slet·
De tegnede sig for 14% af de ledige, selv ikke ønsker at ansætte fremmede, bla.
om de kun udgjorde ca. 5% af arbejdsstyr- fordi de danske arbejdere er imod det.
ken, nemlig ca. 32.000 ud af ca. 625.000.
Det må jo også være svært at skabe
Fra 1986 til 1991 steg ledigheden forståelse for, at vi skal have fremmede i
blandt udlændinge med 60%.
hundredtusindvis i landet, når vi selv bar
Billedet sløres eller forskønnes dog af, en arbejdsløshed, der er endnu større.
(Kilde: Politiken 30/10 92).
at man betragter udlændinge af alle na-

Hovedstadsområdet
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Tålmodighed med muslimer,
men ikke med færinger
I over en halv snes år har muslimerne
misligholdt lejemålet af den kæmpegrund på omkring 15.000 kvm. af Faste
Batteri på det inderste Amager, som den
danske stat gennem Forsvarsministeriet
har overdraget dem på nærmest foræringsvilkår til opførelse af et islamisk
kulturcenter med tilhørende stormoske
(se Danskeren 1990 nr. 3 s. 3-5 , 1990
nr. 6 s. 3-5). Da de ikke har opfyldt
betingelsen om at bygge dette, har staten gennem alle disse år kunnet opsige
lejemålet, men har ikke gjort det
En meget mindre del af Faste Batterigrunden har staten stillet til rådighed for
det færøske landsstyre til opførelse af et
færøsk kulturcenter med tilhørende kirke. Imidlertid har den økonomiske krise på Færøerne og landsstyrets dårlige
finanser hidtil stillet sig i vejen for gennemførelsen af byggeriet
Men her gælder åbenbart ikke samme
langmodighed som den, der vises muslimerne. "Vi har fortalt det Færøske
landsstyre, at de har indtil I. januar
1993 til at finde pengene til det planlagte kulturcenter, ellers tager vi grunden tilbage igen", siger kontorchef
Susan McFall i Forsvarsministeriet.
Den danske stat viser således åbenbart et langt SIØJTC hensyn til vildt fremmede muslimer og til en række islamiske Stater, hvoraf flere forbyder eller
chikanerer enhver kristen gudsdyrkelse i
deres egne lande, end til færingerne, der
bare siden middelalderen har bøn til
Norges og Danmarks riger og er en del
af den evangelisk-lutherske danske folkekirke.
Jo, vi bliver sandelig belæn af vores
"danske" politikere om, at Allah er stor!
(Kilde: Amager Blad« 19/5 92).

Hvem er racisterne?
En mor skriver et anonymt ind.læg i
Brønshøj Husum Avis: "Jeg vælger at
være anonym, da mine børn ikke skal
forfølges p.g.a. moderens harme". En
dansk mor nødsaget til at skrive anonymt af frygt for hævn mod hendes
børn! Er det virkelig Danmark 1992?
Hun føler det åbenbart også nødvendigt at trosbekende sig som forsagende
nutidens djævel og alle hans gerninger:
"Jeg vil lige tilføje, at jeg aldrig har
været racist (og heller ikke bliver
det) ...". Mon hun overhovedet aner,
hvad racisme er for noget?
For hvad er hendes problem? Jo, hen-
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des børn har i mange år elsket at tilbringe en stor del af den kone danske sommer i Bellahøjbadet - tidligere uden
problemer. Men. "Sidste sommer startede problemerne da grupper af fremmedarbejderbørn begyndte at chikanere børnene (ikke kun mine egne). Penge blev
stjålet, når børnene var i vandet, tøj og
håndklæder forsvandt., men det værste
er (og var) dog at de hver gang de
besøger Bellahøjbadet, er bange for at
få tærsk. Der skal ingenting til. Går de
forbi bøllerne og kommer til at røre en
af dem eller bare ser "forkerte" ud, er
der øretæver i luften. De har prøvet at
tale med bademestrene, men der bliver
ikke gjort noget ved problemet. Det har
resulteret i, at flere fremmedarbejdere
(for man henter jo bare sin fætter eller
broder) venter ved udgangen når børnene skal hjem og så er det bare med at få
benene på nakken for at undgå at få tæv,
man sladrer jo ikke ustraffet.
Hvor er opsynet på området blevet
af?
Det kan da ikke være rigtigt, at børnene skal sidde hjemme i haven i sommervannen og svede, fordi de ikke tør
gå hen i deres elskede BellahØjbad".
Så vel må hun gøre skrabud for tidens
hovne mediehetzere og frasværge sig al
"racisme", "men det er meget svæn at
lære sine børn at være tolerante, når de
så godt som hver dag oplever, at fremmedarbejdere ikke opfører sig som normale børn". Ja, mon ikke.
Måske burde hun dog overveje med
sig selv, om ikke hendes egen "tolerante", i virkeligheden forvredne og for·
skræmte holdning, som hun deler med
de fleste af sine landsmænd, er det
egentlige problem. Det, at danskerne
finder sig i at blive mobbet og underkuet af fremmede i deres eget land.
Fra autoriteterne skal hun i hvert fald
næppe vente sig megen hjælp. Adspurgt
af bladet erklærer en overbademester fra
Bellahøjbadet:
"Vi er opmærksom på, at der er et
problem. Men det er meget svæn at
tackle, idet tingene desværre er taget til
de senere par år... Føler man sig truet,
kan man henvende sig til bademestrene,
som nok skal sørge for, at børnene kommer pænt fra Bellahøj Badet bagefter.
Men vi kan jo ikke tilbyde at følge dem
hjem".
Nej, danske børn, der vil bruge de
anlæg, danske skatteydere for mange
millioner har skabt for dem, må altså
finde sig i at frygte for ikke at kunne
komme til og fra dem på grund af fremmedes vold og trusler.
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(Kilde: Brønshøj Husum Avis Jll 92).

Sabotage
Det "beboerkontor•. der er blevet
oprettet med tilskud fra Københavns
Kommune som kontaktled til asylskibet
Norrooa ved Islands Brygge, er blevet
saboteret af ukendte personer.
Tidligere havde ukeudte forsøgt at
kaste skibets fortøjninger Jos.

Sabotage mod moske
Den marokkanske moske i København blev natten til den 20/9 saboteret.
Ukendte satte ild til den, og moskeen,
der er samlingssted for 600-800 indvandrere, udbrændte totalt.
(Kilde: Politike.o 9/10 92).

Mislykket venneaktion
Et meget opreklameret projekt i Farum, hvor danskere og indvandrere skulle spise hos hinanden, er faldet aldeles
på gulvet. Kun 4 danske familier meldte
sig og var villige til at deltage i fællesspisningerne.
(Kilde, Bert. Tid.13/1092).

Bornholm
Menneskefragt gennem
østmafiaen
Omkring 130 irakere landsattes sidst i
oktober i nattens mulm og mørke i Neksø fra et ukendt østfartøj, der åbenban
kom fra Estland.
Irakerne sendtes sporenstregs til
Sandholmlejren og derfra omgående
videre til et nyindrettet asylcenter i en
centralskole på Møn.
Politiets afhøringer bragte for dagen,
at irakerne gennemgående havde betalt
ca. 15.000 kr. pro persona til en agent i
Moskva for at blive smuglet til Danmark.
En fremtrædende estisk pressemand
udtaler, at der ingen tvivl er om, at den
magtfulde russiske mafia står bag den
organiserede menneskesmugling via de
baltiske lande.
Lederen af Direktoratet for Udlændinge Frederik Schydt mener ligeledes,
at der står organiserede bander bag
transpOrteme, og at de tjener millioner
på "flygtningenes" bøje "billetpriser'.
Det er sandt og vist. Ligeså, at det i
sidste ende er de danske skatteydere, der
betaler millionerne!
(Kilde: JyJJ..Post. 30110 92).

Fyn
Plyndring i Fåborg
De handlende i Fåborg kræver i et
brev til justitsministeren mere politi. Krim.inal.iteten i byen er i løbet af et år fordoblet.
Det store asylcenter på det nedlagte
sanatorium i Nakkebølle ligger i nærheden af Fåborg. Det har haft til følge, at
over halvdelen af anmeldte butikstyverier i Fåborg er begået af indvandrere og
asylsøgere.
Handelsstandsforeningen forudser, at
forholdene bliver endnu værre, hvis også
Fyns Amtsplejehjem på det nærliggende
Hvedholrn bliver benyttet til asylsøgere.
Der forlyder ikke noget om, at danske
syge og gamle, som vore sanatorier og
plejehjem altså ikke længere må bruges
til, plyndrede i Fåborg. Men de var jo
heller ikke stakkels forfulgte "flygtninge", men kun besværlige sociale tilfælde,
indtil de blev sat på gaden.
(Kilde: Jyll.-Post.21/1192).

Øst-vest-asiatisk opgør
To unge tyrkere kom i Odense i slagsmål med fem unge vietnamesere.

Den ene tyrk blev gennembanket med
baseball-køller og stukket i maven og
bag øret med en kniv:
Hvis de var blevet, hvor de hører
hjemme, havde slagsmålet af naturlige
årsager været udelukket.
Men så havde vi naturligvis heller
ikke nydt godt af"kulturberigelsen".
(Kilde: Jyll.-Post. 23/10 92).

Nogle Il blev fængslet for tyverierne.
Nogle flere ventes tiltalt for hæleri.
Om udvisning vil fremmedtjenerne
slet ikke børe tale. Asylcentrets leder
regner med, at de skyldige blot flyttes til
Sandhohnlejren på Sjælland. Det er
nemlig standardproceduren i sådanne
sager.
Interessantest er næsten reaktionerne
hos nogle af asylcentrets indvånere.
En "flygtninge"-familie følte sig så
krænket over politiets visitation af deres
ejendele, at den påstås at have valgt at
rejse tilbage til det tidligere Jugoslavien.
For os gerne. Men hvad blev der så af
den forfølgelse eller de livs- eller frihedstruende forhold, som skulle formodes at have gjort dem til "flygtninge"?
Nogle af de yngre mænd på centret
meldes at være yderst opbragte. De havde købt tyvekoster af deres udfarende
landsmænd og er nu "overraskede over,
at de risikerer at blive sigtet for hæleri"!
De Konservatives socialordfører Pia
Cbristmas-Møller er opbragt over asylsøgeodes kriminalitet og vil have de kriminelle udvist. I det synspunkt har hun
utvivlsomt opbakning fra hovedparten af
det danske folk. Blot kedeligt, at de Konservative har været med til at stemme for
den vanvittige udlændingelov, der volder

Ribe blev for nogle måneder siden
begavet med et asylcenter, hvor nogle
hundrede af de mange tusinde indstrømmede fra det tidligere Jugoslavien er
anbragt.
"Kulturberigelsen" herved har som
adskillige andre steder først ytret sig ved
en omfattende kriminalitet, navnlig
systematiske tyvetogter i byens forretninger i et omfang, der minder om plyndring
af en erobret by.
Efter at en direkte appel på asylcentret
fra byens politimester åbenbart ikke havde bragt uvæsenet til ophør, foretog politiet en razzia der, som bragte bunker af
tyvekoster for dagen.

Nordjylland
Utilfredse "flygtninge"
returnerer
Et nordjysk asylcenter opfyldte ikke
lige de forventninger, tilstrømmende
asylsøgere fra det tidligere Jugoslavien
mødte op med. En halv snes af de angiveligt livstruede "flygtninge" foretrak at
vende tilbage til deres hjemland. De havde ikke straks flet arbejde og lejligheder,
således som det efter deres påstand var
stillet dem i udsigt, inden de tog afstecL
Det må formodes at være stedlige
menneskeeksportagenturer, der har
udmalet disse lovende udsigter. Tilfældene siger noget om de flugtmotiver, der
selv i en situation som den nuværende i
det tidligere Jugoslavien fu folk til at
sætte kursen mod det fjerne Danmark.
(Kilde: Jyll.-Post. 20/11 92).

Fra andre lande
Fremmedes knivdrab

Norge
Socialistisk ghetto-flugt

Plyndring i Ribe

hele miseren, og også deltager i den
nuværende praksis, der ganske strider
mod tidligere beroligende løfter, bl.a. om
tilbagesendelse af fremmede, der kommer hertil fra sikre lande, der bør betragtes som deres I. asyllande.

Erik Solheim er leder af det norske
venstrefløjsparti SV. I mange år bar partiet tiljublet den flerkulturelle udvikling i
Norge.
Men nu advarer lederen mod ghettoudviklingen i Oslo og beder byrådet tage
kampen op mod den "ildevarslende ghettoisering'' af bydelene Tøyen, Grønland
og Griinerløkke.
Solheim, som selv bor i området, har
planer om at flytte, bl.a. fordi hans børns
kommende skolegang vil blive nok så
"farverig". Ved en af skolerne var der
kun en norsk elev tilbage, så Solheim
forstår godt, at barnets moder bestemte
sig for at Jade sønnen skifte skole.
Også lederen af byrådet i Oslo, Rune
Gerhardsen fra Arbeiderpartiet, forstår
godt, at forældre med børn flytter.
(Kilder: VG 29/8 92; Nor>k 1TV 30/ll 92).

Efter at fremmedkulturelle en tid lang
har aflivet norske unge med kniv eller
pistol, går det nu igen ud over deres
egne. En nigerianer blev dræbt med
knivstik i hjertet. To afrikanere i 20'erne
blev fængslet som mistænkte for drabet.
I den samme uge blev en 16-årig
marokkaner alvorligt såret af knivstik i
ryggen. Politiet antog, at en 14-årig
marokkaner førte kniven.
(Kilder: D,sblad<:t 30/6 92; Aftenposten 3018
92).

HIV-smitte med afrikanske
asylsøgere
Alle negre fra Central-Afrika, der
søger asyl i Norge, bør tvangsundersøges
for evt. HIV-smitte, udtaler en overlæge i
Bergen. Men medicinaldirektøren vil
ikke høre tale om det og hævder, at det llii..
vil være uden betydning for udbredelsen "
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af AIDS i Norge. Og han ved åbenbart,
hvad han taler om. Allerede i 1985 var
han i diskussion med en lægekollega, der
ønskede alle bloddonorer HN-testel
Og$! det anså han for "et slag i luften".
Flere år senere måtte han gå med til at
teste blod for Hrv. Men da var allerede
mange, der havde fået blodtransfusioner,
blevet smittet med HIY, skriver Rogalands Avis i en leder.
(Kilder: Aibciderbladet 1118 92; Rogalands Avis

JS/8 92).

Arbeiderpartiet vil slække
kravene for statsborgerskab
Regeringen og dets parti ønsker at
fremsætte lovforslag i Stortinget, hvorefter adgangen til at a norsk statsborgerskab bliver lettere. Således skal det kunne gives efter kun 5 års ophold i Norge
modnu7år.
Derved vil også mange fremmede ffi
valgret til Stortinget Der skal være stortingsvalg i efteråret 1993. Gennemførelse
af forslaget må forventes at give forholdsvis flere stemmer til Arbeiderpartiet

Sverige
Landstingsmedlem vil forbyde svenske flag
Medlem af landstinget (svarende til et
amtsråd i Danmark) i Stockholms lån for
"Folkepartiet" Andres Kåårik stammer
fra Estland. Der var det indtil for ffi år
siden forbudt at hejse det estiske flag.
Man kunne komme i arbejdslejr i fem år
for en sådan formastelighed.
Det svenske flag har vajet over
Stockholm siden 1520'erne. Det skal
imidlertid være slut nu, hvis Andres
Kåårik ar lov til at bestemme. Han har
protesteret imod. at taxichauffører bar et
svensk flag på bilen. Det er ifølge Kaårik
udtryk for racisme. Derfor har han truet
firmaet Taxi Stockholm med at opsige
dets kontrakt med Landstinget, hvis firmaet ikke fjerner flagene fra sine biler.
Landstinget er p.g.a. socialsektorens kørsel Taxis største kunde.
(Kilde: Contra nr. 4, 1992).

Kommunerne støtter
"flygtninge"stramning
En ny undersøgelse, foretaget af de
svenske kommuners avis "Komunaktu-
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elt'', viser, at flertallet af Sveriges ledende kommonalpolitikere støtter de varslede stramninger i flygtningepolitikken.
Næsten to trediedele af de ledende kommunalpolitikere går således ind for en
stramning. Undersøgelsen blev gennemført, efter at generaldirektør Christina
Rogestam i det svenske "Invandrarverket" og generaldirektør Gote Bernhardsson fra det svenske arbejdsdirektorat havde talt for, at kun asylsøgere, der opfylder Genevekonventionens flygtningebestemmelser, skal kunne komme ind i
Sverige. 64 procent af de adspurgte kommunalpolitikere udtrykte enighed med de
to generaldirektører, mens 18 procent
erklærede sig uenige.
(Kilde: S..•""8•• Aftenblad 12/11 92).

Storbritannien
Forstærket
indvandringskontrol
Den britiske regering vil forsøge at
stramme kontrollen med immigration
yderligere på grund af det kraftigt voksende antal asylsøgere. Sidste år var der
44.743 ansøgninger om asyl i Storbritannien mod kun 5000 i 1988. Tallet for de
første ni måneder af 1992 er 16200, et
fald, der delvis forklares ved, at ansøgerne nu skal henvende sig personligt i
indenrigsministeriets asylafdeling, mens
de tidligere kunne gøre det pr. brev. Men
selv om kun 25% af asylansøgerne falder
ind under FN's definition på en flygtning, ffir 60 procent tilladelse til at blive i
Storbritannien.
(Kilde: Thc T,mes 23/10 92).

Tyskland
Beskæring af asylstøtte
Den tyske regeringskoalition, bestående af CDU/CSU og FDP, vil beskære
socialhjælpen til asylsøgere med en fjerdedel. Ifølge forslaget skal husstandens
forsørger fremtidigt have udbetalt 381
mark (1459 kr.) pr. måned mod i øjeblikket 508 mark (1945 kr.). Deraf skal 76
mark (291 kr.) udbetales som lommepenge og resten som naturalieydelser og
værdikuponer.
Besparelsen for delstater og kommuner ventes på årsbasis at beløbe sig til op
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mod en milliard mark (knap fire milliarder kr.).
(Kilde: Frankfurter Nlscmeinc 14/1192).

Tragikomisk
I "Der Spiegel" 1992, nr. 46 er hovedartiklen en beretning på 12 sider om de
farceagtige tilstande, der hersker når
Tyskland skal skaffe sig af med asylsøgere, hvis ansøgning er afslået.
Artiklen drejer sig altså ikke om, hvor
mange 'fyskland skal give asyl, hvordan
asylansøgninger skal behandles, hvor
mange appelmuligheder der skal være
osv. Den handler udelukkende om
udlændinge, der indlysende er uden ret til
at være i Tyskland, om hvor længe en
afgørelse kan trækkes ud, og om hvordan
man kan forhindre, at en udvisning kan
gennemføres.
En anelse humoristisk sans skader
ikke, når man læser artiklen.
Det er kun tallene og problemets
størrelse, der er anderledes i Danmark endnu.
Det er bemærkelsesværdigt, at artiklen
kommer i "Der Spiegel", der normalt
regnes for at hælde til venstre, men som
dog sædvanligvis lader almindelig klassisk journalistisk bæderligbed gå forud
for "meninger".
Det skal bemærkes, at antallet af asylansøgere på ti år er steget fra 37.000 i
1982 til skønsmæssigt 500.000 i 1992.
Man mener, at der er 300.000, som
juridisk set kunne udvises, rnen kendsgerningerne er, at man kun finder 1-2%
af dem. I perioden januar-august i år har
myndighederne afgjort 139.000 asylansøgninger og af dem afvist 107.000.
Af de 107.000 har kun 21.000 forladt
Tyskland. Resten har, uden ringeste
udsigt til ændring appelleret afgørelsen,
bar indgået pro forma-ægteskaber (pris
10.000 mark) eller er simpelthen gået
under jorden.
Ved årets udgang vil ca. 500.000 vente
på en afgørelse. Af dem kan mindst
400.000 forvente afslag. Derudover er
der 500.000, der har fået afslag, men
stiltiende tolereres, fordi man ikke vil
sende dem tilbage til et land i borgerkrig.
Problemet er grundlovens § 16: "Politisk forfulgte nyder asyl". Det er kun
0,2% af rumænerne, 1,8% af jugoslaverne, der opnår asyl efter denne paragraf,
men alle har ret til at ffi deres sag prøvet
ved en domstol, hvis den afslås af asylmyndigbederne. Disse drukner i sager, og
der er byer, hvor mere end halvdelen af
domstolenes kapacitet er optaget af
asylsager.
Hele møllen, rned forplejning, indkvartering, læge- og hospitalsudgifter

osv. anslås at koste 35 milliarder mark
om året. En dommer ved en forvaltningsdomstol har indtryk af at "arbejde for
papirkurven''. I Hamburg er der beskæftiget 26 mand med at fuldbyrde årligt
1500 udvisninger. Af de 116.000, der
blev afvist i hele forbundsrepublikken i
1990, er kun 3060 fuktisk ude. Enhver,
der er blot nogenlunde gennemsnitsligt
begavet, kan blive, om ikke på andre
måder så ved at trække sin sag så meget i
langdrag, at han efter 2 år "af humanitære grunde" ganske vist ikke ffir asy~
men ''tolereres", hvilket i praksis er det
samme, da det er illusorisk, at de, asyl
eller ej, bliver i stand til at forsørge sig
selv på legal vis. Andre lider af sygdomme, der ikke behandles hjemme (i et tidligere nummer af ''Der Spiegel" fortalte
Miinchens overtoigmester, Kronawitter,
om en "flygtning" fra den 3. verden, der
fik en levertransplantation, og hele sin
familie til 'fyskland for at besøge sig på
hospitalet. De er stadig i Miinchen allesammen, jf. Danskeren 1992 nr. 3, s. 21).
Folk fra områder med krig eller uroligheder (palæstinensere, jugoslaver) tolereres ligeledes. Alle er enige om, at det er
anerkendelsesprocednrens varighed, der i
realiteten afgør sagen. En sagsbehandler
kan maximalt klare 4 sager om dagen.
Næsten ingen af asylansøgerne kan eller vil - tale tysk, hvad der har skabt en
blomstrende levevej for utallige udlændinge, der kan blot en smule tysk ved
siden af deres modersmål. J.5 mio. tolkeydelser om ål:et til normal tysk retstolketarif!
Nål: et afslag skal forkyndes, er
ansøgerne som regel over alle bjerge.
Mange af dem dukker op et andet sted
under en ny identitet. Politiet er ikke
meget for at skulle anholde dem, der skal
udvises, og stå model til "Nazi, Nazi"·
råb fra flygtningevenner. Nogle lande,
Indien og de fleste afrikanske, vil hverken eje eller have deres egne statsborgere
uden gyldigt pas, og da det derfor er blevet væk, forlanger ambassaderne først en
dåbsattest hjemmefra for at udstede et
nyt! Luftfartsselskaberne forlanger politiledsagelse.
Ifølge forbundskriminalpolitiet tegner
udlændinge sig for 25% af voldskriminaliteten, selvom de kun udgør 8,7% af
befolkningen. 34% af ghaneserne, 39%
af nigerianerne, 60,8% af albanerne og
76,8% af gambierne er kriminelle. (Retfærdigvis skal siges, at tallet ligger langt
lavere for de store asylansøgergrupper,
men dog langt højere end for den tyske
befolkning/ LOK).
For at undgå, at asylansøgere under
flere forskellige identiteter hæver understøttelse flere steder, tager man fingeraf-

tryk, men det har i praksis vist sig umu- Italien, Holland, Luxemburg og Schweiz,
ligt at klare det administrativt. I Aachen men her, i Tyskland, er der allerbedst:
lod man alle ansøgere i området træde an "Her er der alt'', sværmer duoen, og selv
på deres egne socialkontorer på samme den dummeste finder vel vej til det fortid. Af 4112 mødte kun 2845. 268 af de jættede land, "for nu tilbydes der jo
ikke-fremmødte viste sig at hæve social- udflugter'', en henvisning til organiserede
hjælp for 686, nogle op til fem steder, busrejser Rumænien-Tyskland.
under navne som "Flavour Icecube"
I periodenjanuar-september 1992 søg(Isterning med smag) eller "Prince Char- te 74.600 rumænere asyl i Tyskland. De
les".
fleste af dem er af roma-folket, eller, som
Det er naturligvis stærkt demotiveren- deres konge, Ion Cioaba, kalder sig selv:
de for politiet at sende en bus over sigøjnere.
grænsen til Polen og se alle vinke grinen(Kilde: Die Welt 6/11 1992).
de "farvel. vi ses igen".
Lars Otto Kristensen
Regeringspartiet CDU ønsker grundlovens § 16 ophævet eller modificeret, så
åbenløst grundløse asylansøgninger kan
afgøres endeligt direkte ved grænsen
eller meget hurtigt. FDP har hidtil tøvet
med at slutte sig til En grundlovsændring kræver imidlertid 2/3 flertal i for- Trussel om folkeafstemning
bundsdagen.
I ØStrig er der en forfatningsmæssig
Socialdemokratiet har hidtil modsat mulighed for med I00.000 underskrifter
sig en grundlovsændring, men meget at forelægge parlamentet et krav om foltyder på, at partiet på en ekstraordinær keafstemning om bestemte spørgsmål.
partikongres vil ændre mening. Partifor- Parlamentet har herefter pligt til at tage
manden, Bjørn Engholm, har sat sin stil- spørgsmålet på dagsordenen, roen - i
ling ind på en holdningsændring.
modsætning til fx. Schweiz, er det parlaGenerelt: Inden vi i Danmark skråsik- mentet der afgør, om folkeafstemningen
kert taler om situationen i Tyskland, skal skal udskrives.
vi huske, at situationen er 4-5 gange
Kvantitativt har Østrig endnu ikke et
værre der. Situationen er også en advar- udlændingeproblem, der kan sammenligsel om, hvad der venter os. Foruden de nes med f.eks. det schweiziske (Schweiz
mange asylansøgere har Tyskland opta- har 17,3% udlændinge, hvoraf de fleste
get millioner af folk af tysk afstamning dog er vesteuropæere). Der er officielt
fra hele Østeuropa. Mange af dem er ca. 600.000 udlændinge, og selv når man
næsten lige så langt fra at kunne klare sig medregner de 150.000-300.000, der opi dagens Vesteuropa som asylansøgerne. holder sig illegalt i landet, er procentd~
Regnes de med, er 15% af befolkningen len endnu ikke oppe på 10- efter danske
ikke født i Tyskland.
forhold dog et stateligt tal! Landet har i
Lars 0110 Kristensen øjeblikket 15.000 asylansøgere og 65.000
krigsflygtninge fra det tidligere Jugoslavien, og disse tal er eksplosivt stigende.
Ttlstrømningen tegner i øjeblikket til at
Vejen til det forjættede
blive ca. I 00.000 om året
land
Det ser endnu ud til, at myten om "det
Det Baden-Wiirttembergske politi har rige Tyskland" har gennemslagskraft
beslaglagt tre "reklamefilm" på video i et også i Østrig. Jeg var i sommer på ferie i
asylcenter, der hovedsagelig beboes af Linz. I en gade var der sort af mennesker
rumænske sigøjnere. Filmene var øjen- af umiskendelig østeuropæisk udseende.
synligt beregnet til eksport til Rumænien Det viste sig at være ved indgangen til
og lavet af organisationer, der beskæfti- det tyske konsnlat, hvor især rumænerne
ger sig erhvervsmæssigt med at skaffe håbede at mlegalt visum til Tyskland.
sigøjnere til Tyskland.
For dem er det vel håbet om paradiset,
På den ene af dem viser en yngre men guderne må vide, hvordan nogen
sigøjner stolt kameramanden, at han ejer kan forestille sig, at de nogensinde skal
10.000 mark, 5000 i banken og 5000 i komme til at stå på egne ben i et udviklet
lommen. Dertil en hat til 200 mark og vesteuropæisk samfund.
sko til 250. "I kan selv se, hvor godt det
Under alle omstændigheder er udlængål: os". Også bordelbesøg berettes der dingetallene i Østrig væsentlig større end
om og om "nætter i klubber og barer''. i Danmark, og forholdene i 'fyskland og
Budskabet lyder: "Alle sigøjnere fra Østrig kan blive en forsmag på, hvad der
Rumænien skal komme''.
venter os, når "båden er fuld" i disse lanPå en af de andre videoer fortæller to de! Siden krigen har Østrig modtaget ca. .._
brødre, at de allerede har været i Østrig, 3,5 mio. mennesker, hvoraf 1,2 rnio. er ~

Østrig
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blevet. De har dog overvejende været fra lande kommer det også til udtryk. I en
landene i det tidligere Habsburg-monar- avis kunne man læse en annonce: "Stadig
ki, og dermed forholdsvis naturligt inte,. flere østeuropæere søger vejen til det
grerbare.
gyldne Vesten. Østrig må reagere mod
En gallup-undersøgelse har vist, at kun dette, fordi Østrig ikke kan være et ind19% af østrigerne går ind for åbne vandringsland". Annoncen var NB ikke
grænser, 76% ønsker grænserne lukket financieret af FPO, men af De Samvirtættere, og hele 66% ønsker endog at kende Fagforbund; Industri- og Handelsnægte flygtninge fra det tidligere Jugo- kammeret og Socialministerie~ som alle
slavien adgang.
ledes af medlemmer af regeringspartierRegeringskoalitionen af Socialdemo- ne.
krater (SPO) og Konservative (OVP)
Jorg Haider, hvis impulsive udtalelser
ønsker som andre "pæne" partier i resten ofte har gjort det vanskeligt for ham at
af Europa for enhver pris at undgå en fol- komme i kontakt med regeringspartierne,
keafstemning eller et valg på dette følel- har henvendt sig direkte til forbundssesladede spørgsmål, og er derfor nødt til præsident Klestil. Forbundspræsidenten
at komme lederen af det højreliberale er ganske vist afgjort modstander af en
parti, FPO, Jorg Haider, imøde for at folkeafstemning, men har lovet at medundgå, at han afleverer over en mio. virke til at afholde "hearings" efter ameunderskifter, som alle er enige om, at han rikansk forbillede. Dog først efter at FPO
let kan skaffe. SPO har som socialdemo- truede med at iværksætte underskriftindkratiske partier i andre lande problemer samlingen den 13. november, hvis partiet
med fagforeningerne, der ser arbejds- ikke fik positiv reaktion forinden.
pladser truet af billig østeuropæisk
(l(jlde, Neue Ziirchcr Zcituns 6-9/ 11 1992).
arbejdskraft. I modsætning til i andre
Lars 0110 Kristensen

Bøger og tidsskrifter
Nysyn på Europa

opmærksom på, at de amerikanske stater,
som gik sammen i den første konføderation 1781, var vidt forskellige, og påpeger, at idealet om sammensmeltning af de
Uffe Østergård:
forskellige
etniske grupper stadig er lige
Europas ansigter.
så fjernt derovre, som det er her. Efter sin
(Forlaget Rosinante, 1992.
beskrivelse aftiJstaodene i Frankrig under
444 sider. 298 kr.).
Mitterrand konkluderer Østergård, at det
i dag faktisk m! betegnes som "progresDen flittige skribent Uffe Østergård sivt11 at være monarkist og "reaktionært"
leverer i sit seneste værk en mængde at være republikaner, idet erfaring fra hele
oplysninger og tanker om de europæiske Europa viser, at det kun er under monarkinationers historie, aktuelle situation og ernes rolige, ubrudte forhold, at velfærdsfremtid. Det gennemgående tema er lig- staten har kunnet udvikle sig tilfredsstilheder og forskelle i nationale identiteter lende. Særlig er den socialistiske franske
med udførlige eksempler hentet fra bl.a. præsident ufolkelig, mens f.eks. kongeEngland, Frankrig, Italien, Østeuropa og dømmet i Spanien har sikret en rolig overUSA. Formålet med hele fremstillingen gang tiJ demokrati efter Franco. I sin beer at fastslå Danmarks plads og fremtidi- handling af den tyske nazisme og den itage opgaver i den europæiske mosaik. I lienske fascisme kommer Østergård med
forsøget herp! kommer Østergård ofte den næsten kætterske påstand, at disse
frem til overraskende kooklusioner, af ideologier ikke kun var •onde" og
hvilke kun nogle P., kan skitseres her som "reaktionære•, men i vid udstærkning blot
smagsprøver på hans bog.
en anden udgave af det "moderne", en
Overfor bl.a. EF-modstanderes benæg- anden form for progressivitet end den sejtelse af, at man kan overføre amerika- rende, men mere beslægtet dermed, end
nernes unionserfaring til europæiske for- de fleste vil indramme. Ligesom i visiohold, argumenterer Østergård for, at nen om et demokratisk, socialistisk samUSA's udvikling ligner Europas langt fund var der nemlig iflg. Østergård for
mere end almiodeligt antaget Han gør særlig fascismen tale om, "at det "gode",
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"moderne" liv skulle planlægges totalt af
bedrevidende, oftest velmenende eksperter og presses ned over folk, uanset om
dette folk selv opfattede sine problemer
på samme måde" .
Disse væsentlige og spændende aspekter ved nærværende bog til trods er det
dog umuligt ikke at være lidt forbeholden
i begejstringen. Det er, som om Østergård
tiJ trods for sine meget rigtige og - for en
tidligere "68'er" - sikkert hårdt tilkæmpede erkendelser slet ikke kan drage andet
end halve og naive konklusioner. Det ses
f.eks. af hans sympati for Machiavellis
republikanisme. Det er utvivlsomt korrekt
at revurdere Machiavelli i p(l$itiv retning
på bekostning af Rousseau, men når
Østergård som det centrale i republikanismen sætter opfattelsen af, at samfundet er
konstrueret eller skabt og ikke arvet, og
dette ar ham til at lege med tanker om
folkeopdragende skoler til skabelse af et
mere "dydigt" samfund, aner man pludselig den skæbnesvangre fejltagelse, som
ligger i hans "videnskabelige" etnologiske
udgangspunkt. lian betragter endda selve
nationerne som noget menneskeskabt,
ikke som noget menneskene givet. Det
giver uundgåeligt et uforpligtende og
overfladisk forhold til emnet, hvilket
særlig ses i konklusionerne vedrørende
hans eget fædreland. I forholdet tiJ dette
skelner han mellem "intolerant populisme" og "ægte, tolerant folkelighed", som
udmærker sig ved "at kunne distancere sig
fra sin nationale baggrund". Den første
eksemplificeres ved "hadsk og frygtsom"
beæringsaogst overfor det fremmede som
den "perspektivløse nej-holdning" til EF
og den aktuelle holdning til indvandrere,
mens den "ægte" folkelighed beskrives
ved udførligt at citere VM-fodboldholdets
slagsang "vi er røde, vi er hvide".
Østergård vil således gerne være dansk i
vor fælles begejstring, men han siger fra,
når Danmark under mindre underholdende omstændigheder kæmper for selve sin
eksistens. Med sit "objektive" udgangspunkt føler han sig tydeligvis ikke som
stående midt i livet, men fornemt hævet
over det ved hjælp af sine verdenshistoriske analyser. Dette understreges yderligere af hans nærmest materialistiske historieopfattelse, der dømmer det nationale
efter dets rent fysiske manifestation. Denne overdrevne læggen vægt på ydre forandringer ffir ham til at konkludere: "Det
laud der kommer ud af 1980'ernes og
1990'ernes omvæltninger er ikke Grundtvigs fædreland". Som om et land skifter
identitet på grund af banale økonomiskteknologisk-politiske ændringer! Lige så
lidt, som et menneske mister sit "jeg" ved
ændringer af arbejde, fysiognomi eller
anskuelser.

I sin bog priser Østergård den nationale homogenitets fordele højt. Desværre
vil han ikke ~-æme om denne værdi men deri ligner ban jo så. mange andre
indsigtsfulde, som stolte over deres svanevinger tror sig bævet over den hjemlige
andegård.
Peter Neerup Buh/

Når flygtninge
"mimer'' forfulgt
Nils Gunder Hansen:

Etik i 90'erne. (Gyldendal,
1991. 71 sider. 110 kr.).
Da det hæderkronede forlag Gyldendal fornylig valgte en tidligere Land &
Folk-medarbejder til direktør, kwine det
formodes, at den venstreorienterede
udgivelsespolitik ville blive cementeret.
Nils Gunder Hansens lille bog er et glædeligt eksempel på, at der stadig kan
komme læseværdige bøger fra Gyldendal.
Gunder Hansen undsiger den omsiggribende moralisme og afldæder den
som det, den er: hykleri og selvretfærdighed. Globale anliggender som forurening, ozonlaget, u-landes fattigdom,
befolkningseksplosion osv. er nok sagligt
vigtige problemer, "men betragtet som
udelukkende etiske problemer vil de
næppe kunne overleve en banalitetsprøve" (s. 12). De bliver til "gode sager",
hvor det vigtigste er at være velmenende,
hvilket gør mere skade end gavn, da
moraliseringen slører problemernes
egentlige karakter. "Den gode vilje må
her siges at være omvendt proportional
med konkretiseringsgraden, og den er
ude af stand til at tage højde for probl1>memes kompleksitet: Velstand kan ikke
fordeles i henhold til en "stor indsamling", der skal ende alle indsamlinger".
Gunder Hansen skelner fortræffeligt
mellem nærhedsetik, hvor vi står ansigt
til ansigt med hinanden, og afstandsetik,
hvor den personlige erfaring ophører og
vores viden derfor kun findes i formidlet
form. Sammenblandingen af vore jordnære, personlige forpligtelser med politiske og globale krav er ophav til det
betændte offentlige liv i dagens Danmark. Med Gunder Hansens ord:
"humanismen gør i abstrakt forstand
alverden til vor næste (alle forfulgte
mennesker bør kunne f.\ asyl i Danmark)
og fornægter dermed, at afstandsetik kun
kan eksistere som en politik, der altid vil

være underlagt også ikke-barmhjertige
faktorer (der må, til syvende og sidst,
sættes en øvre grænse for, hvor mange
der kan ffi asyl)." (s. 35).
Og så kritiserer Gunder Hansen
præcist de mennesker, der trOr, at
palæstinenseres tilflugt til Blaagaards
Kirke har noget med næstekærlighed at
gøre. Flygtningene ''mimer'' en spontan
nærhedsrelation, som i virkeligheden er
nøje planlagt. "Om man kan lide det
eller ej, er flygtninge på forhånd fanget i
flygtningepolitikken der altid - som
enhver politik - vil indebære en modifikation af de etiske absolutter." (s. 35).
I modsætning til moralister ser Gunder
Hansen positivt på egennytte. "Vi er nødt
til at forlade os på, at vi i de fleste tilfælde er gode nok, som vi er" og så forsvarer Gunder Hansen sort arbejde og skattesnyderi, ikke som idealer, men som
ikke-moralske problemstillinger. Og som
følge af denne accept af mennesket, ikke
som det burde være, men som det faktisk
er, forsvarer Gunder Hansen sædeligh1>den, der tillægger manerer og etikette og
gammel dyd en vigtig rolle i menneskelivet. Omgangsformerne, f.eks. det at man
møder en fremmed med både respekt og
mistro, siger "De" og ikke "'du'', udgjorde en vigtig del af opdragelsen før moralister og 68-ere ville inderliggøre alle
vore relationer og være ven med menneskeheden. Sædeligheden, summen af
sæd og skik, som i gamle dage opfatt1>des som grwidlaget for kultur og civilisation, bliver af flygtningevenner i dag
forstået som udtryk for "strukturel racisme".
Gunder Hansen kritiserer med fuld ret
samfundsmæssiggøreisen af alle onder,
som stammer fra Rousseau. Ethvert onde
i dag tilskrives samfundet. Barnløshed
gøres til en politisk sag osv. Når det onde
opfattes som skabt af samfundet, må det
også kwine udryddes med samfundsmæssige forandringer. Og så bliver det
offentlige liv til en jagt på syndere og
racÆter, som må være årsag til den
manglende idyl mellem danskere og
fremmede. Troen på at det onde kan
udryddes, er bumanistens faste overbl>visning. Og denne tro gør samtidig
humanisten blind for at se det onde bos
sig selv, for jeg har jo den gode vilje.
CD'eren Mimi Jakobsen illustrerer denne holdning fortræffeligt: danskerne
bebrejdes deres "fremmedhad", mens
hun selv fremstiller sig som godhedens
ædle forkæmper. Se, Herre, hvor god jeg
er!
Jeg bar sjældent læst nogen dansker,
som jeg var så enig med. Befriende
læsning slet og ret. Og man må spørge
sig selv, hvorfor det har været så vansk1>-

ligt i så mange år at sige det, som Gunder Hansen skriver.
Etik i 90'eme burde være pligtlæsning
for Gammeltoft-Hansen og Dorthe Bennedsen og for alle andre humanister, der
mener, at menneskene kan forholde sig
nært og næstekærligt til abstrakte og
politiske problemer. De mennesker, der
gjorde flygtningespørgsmålet til et
moralsk anliggende, skal aldrig tilgives.
For samtidig blev vi andre stemplet som
fremmedfjendske væsener. Flygtningespørgsmålet er politik, rnachiavellisk
politik, med alt hvad dette indebærer af
løgn og magt.
Gwider Hansens bog er en sønderlemmende kritik af hele 68-generationens
selvforståelse, der ser en ven i hver en
fremmed, og af den europæiske oplysningstradition, der tror på et jordisk paradis. Og det interessante er ikke kun
bogens eksistens, men at den slags nu tilsyneladende kan udgives i København på
Gyldendal.
Henrik Gade Jensen

Menneskerettigheder
under Islam
Anders Jerichow:
Arabiske stemmer.
(Samlerens Forlag, 1991. 192
sider. 168 kr.).
Da den rumænske diktator Ceaucescu
styrtedes i 1989, blev danske myndigheder pinligt erindret om, at han engang
havde modtaget Elefantordenen. Den
blev frataget barn, og siden har Danmark
og hele Vesten heftigt presset på for at
fremme eller sikre demokratiet og menneskerettighederne i Rumænien og det
øvrige Østeuropa, og man har glædet sig
over de skete fremskridt. Imidlertid er
der andre despoter, som har f.\et Elefantordenen. F.eks. Saudi Arabiens Kong
Fahad og Marokkos Kong Hassan.
Vesten støtter disse og andre diktatorer
og indgik endog wider Golfkrigen alliance med dem i en "ny verdensordens"
navn uden at stille krav til dem om forbedringer i form af ophævelse af censur,
afskaffelse af tortur o.lign.
Det er tydeligvis indignationen over
denne åbenlyst mere afslappede vestlige
holdning overfor krænkelser af menneskerettigheder i de arabiske lande i forhold til Vestens holdning overfor det
samme i de tidligere kommuniststater,
som er drivkraften i Jerichows bog.
Indignationen er forståelig, for den mere llii..
afslappede holdning udspringer jo af, at "
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man i Vesten regner en europæers liv for
mere end en arabers, og det er i strid med
menneskerettighederne, ifølge hvilke
alle mennesker er lige. Dog må man
spørge, om det ikke er de abstrakte menneskerettigheder, som her er fejlagtige og
uafhjælpeligt kommer til kort overfor
livets grundvillær. Hvad enten man kan
lide det eller ej, synes enhver erfaring fra
den virkelige verden nemlig at bekræfte,
at menneskene nødvendigvis regner dem
højest, som de i videst udstrækning kan
identificere sig med Således er tingene
kun, som de skal være, når europæerne
bekymrer sig mest om folk i deres egen
kulturkreds. I det konkrete tilfælde er det
endda mere absurd end sædvanligt at
kræve lige så stor medfølelse for arabere
som for europæere fra Vestens side, da
araberne ikke engang selv bar tradition
for at sætte individets værdi særlig højt.
Nej, den eneste indfaldsvinkel, som
kan motivere Vesten til en stadig og kraftig indsats for at forbedre kårene for araberne, er at betragte bedre forhold for
dem som en del af de vestlige landes
egne nationale sikkerhedsinteresser. Jerichow interviewer en række arabiske kulturpersonligheder og dissidenter, og et af
deres budskaber er, at hadet mod Vesten
og den islamiske fundamentalisme skyldes nøden. Den udbredte fundamentalisme forårsager, at demokratiet mange steder vil være mere undertrykkende end
diktatur. Som een siger: "Man kan diskutere med Hegel, med Marx eller med
Lenin. Men man kan ikke diskutere med
Mohammed ..!'. Heroverfor står den
daværende egyptiske minister Boutros
Ghalis naive pllstand, at "det er ganske
forkert, hvis nogen vil hævde, at islam er
en hindring for demolaati". Som om det
ikke ligger i selve islams grundstruktur
at befordre et intolerant teokrati! Egypten overtræder i øvrigt jævnt hen de
menneskerettigheder, landet har tilsluttet
sig, og følgerigtigt er Ghali da også nu
blevet FN's generalsekretær, a!tsll leder
for den mest omfattende hykler- og forbryderorganisation, der findes.
Flere af de arabiske dissidenter, Jerichow interviewer, bor i europæiske lande. Det er mænd og kvinder af bøj kvalitet og lødighed, som med deres ord
bidrager til at forandre situationen til det
bedre i deres hjemlande, men som på
forskellig måde ville blive "gjort tavse",
hvis de tog hjem nu. Flere har allerede
været i fængsel og er blevet tortureret.
Sådanne mennesker er politiske flygtninge, og det er i det lange løb til alles fordel, at de bar asyl i Europa, roens de
modarbejder fanatismen. Jerichows bog
giver en udmærket introduktion til deres
tankeverden såvel som til de forhold, de
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kæmper imod. Når man har stiftet
bekendtskab med disse usædvanlige
mennesker, er man kun blevet styrket i
sin overbevisning om, at den kollektive
indvandring er et onde. Den overfører
blot hjemlandenes konflikter til asyllandets gader og bringer derved i særdeleshed de ægte flygtninge i fare, da de pludselig atter vil befinde sig midt blandt de
fanatikere, de er flygtet fra. Vi har altid
plads til en Salman Rusbdie, men ikke til
det pak, ban må skjule sig for.
Peter Neerup Buh/

Børnemishandlingens
religion
Betty Mahmoody:
For mit barns skyld.
(EkstraBladets forlag, 1992. 298
sider. 99 kr.).
Betty Mahmoodys bog "For mit barns
skyld" følger tråden op fra den foregllende "Ikke uden min datter''.
Nærværende bog skildrer hjemkomsten efter den hæsblæsende flugt fra Iran
- og den efterfølgende evige angst for
gentagelse. Belært af sine· erfaringer
søger Betty Mabmoody kontakt til forældre i samme situation for at søge at hin-
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dre og om muligt forebygge gentagelser
af hendes eget fejltrin, der førte til bortførelse af datteren Mahtob udført af hendes iranskfødte mand.
Sammen med disse forældre skitserer
Betty Mahmoody reglerne i Haag-konventionen om de civile aspekter ved
internationale børnebortførelser. Indtil
videre er aftalen trådt i kraft i 22 lande,
hovedsagelig i Vesteuropa.
Kampen ender desværre ikke her, da
hovedparten af de internationale børnebortførelser foretages af islamiske fædre.
Islamisk ret hævder, at faderen er barnets
eneste værge, og at moderen skal opdrage børnene med faderens relig.ion - nemlig islam, idet barnet bærer faderens
navn og dermed hans religiøse identitet.
Således bar ingen islamiske stater
underskrevet Haag-konventionen, ligesom det for vores vestlige kultur også er
et tankevækkende aspekt, at en handling
som børnebortførelse støttes af både kirke og stat i disse lande.
Fælles for alle de i bogen skildrede
tilfælde er, at den naive vestlige kvinde
var overbevist om, at Allahs missionerende tjenere alle var blevet "vestligficerede". Men bortførelserne er kun et
symptom på selve problemet om "kulturberigelsen", der igen i denne bog bar vist
sig ikke at fungere i praksis.
Anne-Metre Christensen

Foreningsnyt
Økonomi
Eduardo Farah:
"Økologisk Ideologi l"
Et nyt syn på menneskelige samfunds opgang og nedgang.
Om Danmark og indvandringen. Om
"dødens alliance" mellem samfundets magthavere. Om AIDS og
meget andet.
Forfatteren er velkendt fra artikler i
bl.a. Danskeren.
Bogen er på 200 sider og kan erhverves for kr. 37, som tilsendes:
Eduardo Farah,
Grønnegade 25, 5700 Svendborg.
Ved køb af mindst 3 stk. er prisen 29
kr. pr. stk. Angiv tydelig adresse!
Den vil herefter blive tilsendt med
post.

Den Danske Forening arbejder udelukkende med midler, der hidbører fra
medlemmerne, herunder abonnement på
bladet Danskeren. livor vore modstandere, de forskellige indvandrer-sammenslutninger og "komite'er" ftr millioner
til "oplysning", læs: propaganda, bar
DDF til dato været boldt ude fra alle
offentlige kilder, ogs1l fra de midler, der
er stillet til rådighed fra EF. Vi bar trods
gentagne ansøgninger end ikke - endnu opnAet status som almenvelgørende organisation.

Gaver
Vi kan således ikke tilbyde fradragsret
til vore gavegivere, roen ikke desto mindre er vi afhængige af frivillige bidrag,
udover kontingentet, for at ti vort budskab bragt ud til offentligheden.

Testamenter
Det hensrilles derfor til medlemmernes over.tjel:se. at betænke foreningen
med et legat elle< en 81Vepart i deres
testamente. Og , i medvirlcer gerne - gratis for medlemmerne - til en ændring i et
eksisterende eller en nyoprettelse af et
testamente med en sådan beguostigelse.

Møder januar-marts
1993
Herlev
Sted:
Taler:

Meningsfuldt arbejde
Arbejdsløse, pensionister og alle an•
dre, der bar tid til overs! Vi mangler
hjælp til at søge i arkiver og biblioteker
m.v. Og der er altid brug for folie, der vil
give en bånd med ved omdeling af informationsmateriale.
Send et par ord om dine evner og
interesser til sekretariatet, og vi kontakter dig senere.

Sommerstævne 1993
finder sted på Motel Medio, Snoghøj, i
dagene 18.-20. juni. Program i senere
numre af Danskeren.

Nyt i Sønderborg!
Flere medlemmer bar ønsket de månedlige møder under mere hjemlige former.
Møderne den firsæ tirsdag i hver måned
flyttes derfor fra biblioteket til Claes
Schultz privat, tlf. 74 42 62 24 (bedst
aften). Nærmere oplysninger kan også fås
hos Ellen Ewers, tlf. 74 43 51 57. Kaffe
kan købes billigt. Tag vennerne med.

Torsdag den 14. jan.
kl. 19,00
Kontakt L. Bostok tlf.
312286 47 senest JO/I 93.
Oplæg ved repræsentant for
Dansk Center Parti.

Grindsted Torsdag den 14. jan.

Sted:
Talere:

kl. 19,30
Ungdomsgården, Østergade i 6,
Grindsted
Smed og bonde Verner Møller,
Vajrup, og forfatter og husmand
Kai Pedersen, V. Vedsted.

Helsingllr: Torsdag den 21. jan.
kl. 19,30
Sted:
Helsingør Hovedbibliotek,
Marienlyst Alle 4, Helsingør
Thler:
Ebbe Vig
Ei11ne:
"Kan det virkelig passe?".
Århus
Sted:
Taler:

Tirsdag den 2. febr. kl. 19,30
Set. Annagades Skole,
kantinen
Jens Jackie Jensen.

Ringsted Fredag den 19. februar
kl.19,30
Sted:
Hækkerupvej 11 A
Taler:
Herluf Rasmussen,
Dansk Center Parti.
Århus
Sted:
Taler:
Vejen
Sted:
Taler:
Århus
Sted:
Taler:

Oplag: 7.000 ek,cmplatet.
Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C.
T<lcfon,.,kn>tarlat: Tlf. 8613 24 Ol. Giro: 4 54 75 51

Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. t<d.. styrelsemicdl.), tlf. og fax 31 55 18 02
Mødekonsulent: Murer Poul VintherJensen (næstformand), tlf. 7560265 1
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med].), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 15 51 96

Tirsdag den 23. marts
kl.19.30
Set. Annagades Skole,
kantinen
Ole Hasselbalch

Medlemmer af DDF i Birkerød ønsker
at starte en "kaffeklub". Medlemmer i
Birkerød og omegn, som kunne tænke
sig at deltage, bedes kontakte Harry Vmter, tlf. 42 38 75 93.

••
••

Esbjerg Tirsdag den 9. februar
kl.19,30
Esbjerg Centralbiblioteks
Sted:
store sal, Nørregade
Taler:
Søren Krarup.

af
Danske
på folkestyrets grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
sprog og 1evevis i en verden, der trues af kaos. overbefolkning, vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent
llckc-medlcnm,er lam abonnere på bladet for 125 kr. om &et. lndmeldelscs" og bestillingskupon se na:sle side.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdcl~ privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign.

Onsdag den 3. marts
kl. 19,30
Vejen Gæstgivergård
(ved hovedvejen)
Niels Carl Lilleør.

Birkerød

Hillerød Torsdag den 4. febr. kl. 19,00
Se Frederiksborg Amts Avis
Sted:
Taler:
Søren Krarup
Offentligt møde. Entre 20 kr.

DANSKEREN
udgives Den
Forening, hvis formål er

Tirsdag den 23. februar
kl. 19,30
Set. Annagades Skole,
kantinen
Meddeles senere.

Lokale kontaktpersoner:
Købenbllvn: Jette Str«>t Qokalkoasulcot), tlf. 3 1 50 05 54, Kim Miloster,
tlf. 44 53 19 51 (Herlev;dagligstuemøde hve; 2· torsdag kl. 18.30).
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbolcb (form.), lif. 42 19 15 54
MidtsjreUand: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Faktor: Politiassistent Jan Si.monseo (lokalkonsulent),
tlf. 53 87 80 32
Fyn: Politiassistent Erik Dagø (lokalkons-ufont), tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.modi., lokalkonsuleot), tlf. 7443 5157,AnneliseNielsen, tlf. 74 62<YI 00, ClaesSclrul1z,
tlf. 74 42 62 24, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
Sydsstjylland: Fbv. overlærer Ingrid Matborne, tlf. 75 614776
Midtjylland: Palle Krog (lokalkonsulent), tlf. 86 99 23 31
v"tjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog~ tlf. 97 42 9 1 31
Nordvestjylland: HF-studerende Rooald Hao.sen, Of. 97 74 05 66
Nordjylland: Afd.forst. P. H. Beriog (lokalkonsulent), tlf. 98 14 71 12
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Faktafiction
Programvært Klaus Laursen fra TV-fakta bar
slået sine folder i B.T. 7/11 92 beretter ban således i
en firespaltet artikel om en vældig fest mellem danskere, indvandrere og flygtninge, som ban har deltaget i et par dage før i en "større dansk provinsby''.
"Borgmesteren, byrødder, politifolk, skolefolk,
handlende og andre nysgerrige - også mange helt
unge" var med, skriver ban. Der blev spillet guitar
og harmonika og spist eksotisk mad. "Det er sgu det
sjoveste byrådsarrangement, jeg har været til de 15
år, jeg bar været her i byen'', citerer han socialudvalgsformanden for at have sagt. Og der vises et billede af de dansende.
Idyl, idyl. Så godt kan det "multietniske" samkvem altså fungere.
Eller hvad?
DDF's formand troede ikke på historien og skrev
det til B.T. En redaktør på bladet kunne imidlertid
vrissent oplyse, at Klaus Laursen over for B.T. fastholdt dens ægthed. Det var kort sagt som sædvanlig
DDF, der var fuld afl.øgn, mistænkeliggiMelse, myter
osv.
Et DDF-medlem i Holstebro fandt imidlertid
Laursens artikel så opmuntrende, at hun opfordrede
det lokale politi til at kontakte ham og finde ud af,
hvordan det var lykkedes at opnå et så vellykket
arrangement. For man stod også over for at skulle
have et møde med flygtninge i Holstebro. Og den
slags plejede jo ellers at kunne give anledning til
problemer, så hvis der var gode ideer at hente til at
undgå dem så...
Betjentene ved Holstebro politi var ved at kvæles
af grin. På stationen havde man nemlig forlæogst
Bet samme tanke og havde kontaktet Klaus Laursen
for at høre nærmere om den fest, ban rapporterede
til B.T. Og ban havde over for politiet indrømmet, at
den aldrig bar fundet sted (jf. brevet heroverfor).
Det er altså ikke længere nok at farve, fortie og
"dreje'' på kendsgerningerne. Nu rapporterer journaliststandens frontkæmpere endog begivenheder,
der aldrig er foregået.

Tak for festen
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1.ndmeldelses- og bestillingskupon
Navn:

0

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eUerpl<kns pOstgirokonto4 54 75 51.

Gade, vej m.m.:

0

Jeg ønsker mere infonnation om Den Danske Forening.

Postnr. og -<listrikt:

D

Jeg ønsker som ikke.medlem at abonnere særskilt pA
bladet Danskeren (125 kr. årligt).

Kuponen bedes indsendt til:
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