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Det kolde gys 
De sidste par numre af Danske

ren har efter sigende sendt et gys 
gennem de Christiansborgske ir
gange. Det kommer som et chok, at 
DDF nu er nået til den konklusion, 
at flertalspolitikerne ikke er til at få i 
tale, og at de ikke agter at gøre noget 
ved masseindvandringen. 

Åbenbart har man troet, at det 
hele er en selskabelig ordleg. At 
man fra sine beskyttede positioner i 
de bløde folketingsstole, fjernt fra 
de ulykker, der trækkes ned over 
hovedet på det danske folk, ikke 
mindst de særlig udsatte dele af 
det, i det uendelige kunne snakke 
uden om virkeligheden. At man i al 
evighed uden konsekvenser kunne 
pudse sin glorie ved at hælde skidt 
og møg ud over mennesker, hvis 
eneste forsyndelse er, at de har for
søgt at få en samtale i gang med 
magthaverne om et brændende pro
blem. 

På Christiansborg forstår man 
åbenbart ikke, at ord og handlinger 
har konsekvenser. 

Der hviskes derfor i krogene. 
Hvad finder DDF nu på? 

Det er let at besvare. Vi finder på 
det, vi hele tiden har fundet på. Vi 
vil fortsat beskrive den virkelighed, 
der nu engang er. 

Når det således er blevet en reali
tet, som selv vi tungnemme kan 
fatte, at politikerne ikke vil værne 
Danmark, ja så beskriver vi denne 
realitet. 

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 Folketin
gets forræderi imod dem, ja så 
beskriver vi også sådanne begiven
heder, som de er. 

Vi agter derfor heller ikke at 
hjælpe med at sløre disse ulykkeli
ge begivenheders virkelige karak
ter, men overlader det til indvan
drerlobbyens propagandamedier. 
Vi vil ikke lade politikerne krybe i 
ly af en illusion om, hvad der fore
går. Af den grund bliver det ikke 
fra os, man kommer til at høre 
prædikener om "racisters" og "eks
tremisters" "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 virkelighe
den 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. 



V ærnemageri 
Beholdningen af nedlagte sygehuse, plejehjem, tvangsauktio

nerede 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 byg
gesektoren 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 høj
der, vil kunne nå endnu højere. Der vil også blive arbejdsplad
ser i de kommuner, hvor de nye centre placeres. For centrene 
skal naturligvis bemandes med fremmedtjenere - og de selvind
budte 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 arbejdsplad
ser 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 kampag
ner mod diskrimineringen og "racisme" på arbejdsmarkedet. 

Husk, når disse kampagner begynder at rulle, hvem der skab
te 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 skyl
dige 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 

2 DANSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 1992 

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, nem

lig "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 forenings
navn, 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 Dan
mark'' også "afstand fra" Den Danske Forening. 

"V æm 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 mør
ket. 

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 offentlig

gjort en undersøgelse af deres holdninger. 
52% af østtyskerne og 35% af vesttyskerne gav udtryk for, at 

de var utilfredse med landets politiske system - det demokrati
ske 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 bolig
problemer, og 59%, at fremmede udgør en fare i gaderne. 

Denne gang er det demokratiske politikere, der f.ører tysker
ne ud i disse holdninger. Med en afsindig asylpolitik deler de 
den tyske befolknings livsgrundlag ud til højre og venstre. 

Ligesom politikerne her i landet. 



Med LO for vognen 
og den "revolutionære'' venstrefløj på bukken 

LO-Bladet 
Nr. 20, 27/10 92. 

LO h'-'"JU(Cr op til, t1l 
flt~OcvægclM:n !:$kal 
hh1nd..- ~ii i rtf'hntkn 
om radsmc 

LO bar fundet nye veje. De veje, 
strømmen går. 

Organisationen vil således nu til at 
"blande sig i debatten om racisme og 
flygtninge" "for at påvirke danskernes 
holdninger og dermed bekæmpe den sni
gende racisme". 

Sindelagsoptræning med andre ord. Så 
de modvillige, halvracistiske LO-med
lemmer kan udvikle sig til at blive bedre 
mennesker, der lettere opgiver deres ind
groede, men altså upassende solidaritet 
med hinanden og med svagtstillede grup
per af danskere. Så at der så meget desto 
hurtigere kan blive plads til et multiet
nisk Paradis i vort kære fædreland. 

Initiativtagere er forøvrigt et par af de 
fagorganisationer, der bar markeret sig 
mest ivrigt som "anbefalere" af "demon
stralioner" mod Den Danske Forenings 
møder. 

Det kan altsammen læses i LO-bladet 
27/1092. 

RACISME PÅ 
DAGSORDENEN 
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Snilde hænder bar været i virksomhed 
for at sikre LO-fremstødet. Det kan også 
læses i artiklen. I den optræder nemlig 
en "forsker ved Københavns Universitet, 
der skriver på en afhandling om racisme 
i Danmark". Hans udsagn og vurderinger 
refereres udførligt som vægtig begrun
delse for det nye initiativ. 

VS's partiblad. 
nr. 1 - 1991 StemniDJ:$Skift 

F'or11lcti- YC'(I Kllhenht.vn11 
Un.i'ff:nitct, Erik Jensen, 

- En t;ni'* bolcWt11 er, 
• t koUegam HMMtl er ,od 
nole. mco IJM dt and,-. 
frffl'lmede er nogh, du..tmM ,vin. Derfor er de-t af--..,'fl. 
MO'I' bcl.ydnillC, •' ._~ 
<t«" rrenime6o &ditt -
lnCD Of l •rtt' hl"'nclffl al 
kendt. ffilt!IM!r trut Je:aeea. 

Han hedder Erik Jensen. 

Skjult i teksten 
Erik Jensen er ankermand i den 

såkaldte forening "Demos", som han i 
VS's partiblad nr. 1, 1991 selv har karak
teriseret som et led i den "revolutionære" 
venstrefløj. I Demos-butikken, Elmegade 
27, København, kan man da også bl.a. 
købe "Oversigt over det yderste Højre i 
Danmark", "Kontrarevolutionens Inter
nationale", "Bekæmp den amerikanske 
Imperialisme" m.v., m.v. Som det hedder 
om foretagendet i BZ-organet Fingeren 
(nov. 1987): "I 'bogshoppen' f'mdes alt 
det politiske materiale som Demos har 
skaffet gennem tiderne ... samt en del 
orientering og nyhedsstof om den anti-

Demos Dokumentationsgruppen 
• en del af døn revolutionære venstrefløj 
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imperalistiske kamp her i Europa. Des
uden findes der orientering om svinene 
herhjemme og internationalt. .. " 

Erik Jensen var med blandt de 
"demonstranter'', som (tydeligt arrange
ret) brød ind i et TV-studie i efteråret 
1989 for at afbryde en diskussion om 
nynazisters mulige opstilling til kommu
nalvalget. 19/3 90 blev han pågrebet 
under udførelse af sit "forskningsarbej
de", der antog karakter af ulovlig ind
trængen og fotografering af deltagerne 
ved et privat møde i Den Danske Fore
ning. 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 er
klærede racister''. Hvem mon det er? 

I hans Demos-"butiksfællesskab" fin
der man f.eks. "Autonomt Info" og "Fæl
lesinitiativet mod Racisme" Ofr. VSs 
partiblad nr. J, 1991). Grupperne under 
"Demos" tager fælles "politiske initiati
ver'' sammen, siger de (Demos Nyheds
brev 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 fælles
skab 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 pol
strede 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 Uni
versitet (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 pressetam
tam og bekymret panderynken? 

Metoden er anvendt før. For ikke læn
ge siden blev der således som bekendt ad 
sindrige kanaler sluset en rædselsrapport 
om "racismen" i Danmark ind i et EF
undersøgelsesudvalg, der skulle beskrive 
situationen i Europa. 

Udvalgets rapport kom herefter til at 
tegne billedet af, hvad der foregår bos os. 
En fortvivlet udvalgsformand, fransk
manden Jean Thomas Nordman, fralagde 
sig ganske vist ethvert ansvar for rappor
ten, som ban nægtede at medvirke til at 
viderebringe til nogen som helst og -
sandfærdigt-beskrev som tilvejebra&>t af 
"yderliggående venstreorienterede orga
nisationer", hvis materiale var blevet 
"slugt råt uden nogen som helst kontrol". 
Men dette interessante aspekt blev med 
en enkelt undtagelse (B.1: I Oll O 90) gan
ske furtiet af den vildt tamtam-buldrende 
danske presse. 

Dermed fik antihøjrebranchen mulig
hed for at bruge den fint udseende under -
søgelsesrapport 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 ræd
selsvækkende "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 dæk
ket 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 mar
kedsføring af "antiracistiske" Løgnehisto
rier. 

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 frå
den stående om munden fremhvæser han 
endvidere, at de "maddikefarvede dan
skere 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 menne
sker, 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 lande
nes 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 solly
sets 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 sages
løse 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, hvor -
ved 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 berygte
de 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 anti
diskriminationsparagraffen! 



Ulighed for loven 
Efter den tyske besættelse af Danmark 

9. april 1940 tog de politikere, der havde 
ladet landet ligge åbent og forsvarsløst 
over for den nazistiske aggression, straks 
fat på den såkaldte samarbejdspolitik. 

Der var ikke blot tale om et samarbej
de mellem partierne indbyrdes, men også 
om et samarbejde med besættelsesmag
ten om at fremme dens interesser og at 
holde al modstand i det danske folk nede. 
Til det formål blev der bl.a. indført dras
tiske skærpelser af straffelovgivningen 
for at kue alle formastelige. Ikke engang 
grundloven undlod man at komme for 
nær. 

Forudsætningen for at dette kollabora
tørsystem kunne virke efter hensigten var 
naturligvis, at domstolene spillede med. 

I den retning behøvede samarbejdspo
litikerne dog ikke at gøre sig bekymrin
ger. Domstolene på alle niveauer fulgte 
lydigt trop. Gode danske mænd blev 
idømt langvarige fængselsstraffe, blot de 
tillod sig i forsigtige vendinger at kritise
re saroarbejdspolitikken eller at ytre 
noget i tale eller skrift, der kunne tænkes 
at tirre besættelsesmagten. De, der i 
handling gik til modstand, fik en langt 
hårdere medfart. 

Det er svært for en, der selv har ople
vet dette, at lade være med at drage 
paralleller til det, vi ser i dag i den spi
rende modstandskamp mod vore dages 
kollaboratørpoliti.kere og civile besættel
sestropper. Igen ser det ud til, at danske 
domstole vil Jade sig bruge i et forsøg på 
at fremme den nationale opløsningspoli-

tik og at kue al modstand mod landets 
overgivelse til fremmede. 

Allerede længe har vi set, hvordan 
fremmede indtrængere, der forser sig 
endog groft mod lov og ret her i landet, 
gang på gang behandles af retssystemet 
med den yderste lemfældighed, og hvor
dan deres afvigende "kultur" bruges som 
forklaring, undskyldning eller formilden
de omstændighed for selv oprørende for
brydelser mod danskerne eller deres 
livsnonner, endskønt tilsvarende overtræ
delser i de samfund, de fremmede kom
mer fra, straffes helt anderledes hårdt og 
afskrækkende. 

Nu ser vi omvendt, hvordan danskere, 
der lader deres uvilje mod fremmedinva
sionen udløse voldelige handlinger eller 
demonstrationer, idømmes opsigtsvæk
kende hårde straffe, åbenbart til skræk og 
rædsel for ligesindede og i håbet - som i 
1940 - om at kvæle al modstand i 
fødslen. To unge mænd, der havde kastet 
en molotovcocktail mod muren til et asyl
center i Gram, hvor den brændte ud uden 
anden skade end en sodplet på muren, 
belønnedes således med 9 måneders 
fængsel (hvoraf de 6 dog betinget). 

Samtidig oplever vi, hvordan grupper 
af antinationale ekstremister lllr lov at 
skalte og valte nænnest efter behag. Den 
Danske Forenings gamle medlemmer 
husker, hvOJ'(lan dens møder i slutningen 
af 1980'erne blev overfaldet med spræng
og røgbomber af mødeterrorister, der også 
var udstyret med molotovcocktails, og 
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 Christians
havn ustraffet kan angribe politiet med 
brosten, skydevåben og molotovcock
tails, efter at politikerne har skudt en 
højesteretsdom til side og godkendt, at en 
lille gruppe ulovligt har tiltaget sig sam
fundets ejendom. 

Her falder åbenbart ingen opsigtsvæk
kende straffedomme til skræk og advar
sel for ligesindede. Den garn le grundsæt
ning 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 for
svare det danske, hånes, tilsvines, chika
neres, terroriseres og sættes om nødven
digt 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 besættel
sen 1940-45. De skyldige politikere sør
gede for at gå fri. 

Nutidens politikere skaber ved deres 
forræderi mod Danmark og det danske 
folk nye svære problemer for vore dom
stole. 

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) udgi
vet til opbyggelse og vederkvægelse for 
de re jscnde. Den er skrevet af en vis Uffe 
Østergård, der angives at være universi
tetslektor 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 beløn
nes med videnskabelige grader. 

Vi får f.eks. at vide, al danskerne slet 
ikke var danske førend midten af 1800-
tallet, men blot bønder i forskellige 

landsdele. Ja, jyder og sjællændere vidste 
oven i købet så lidt om hinanden, fortæl
les det, at "de ligeså godt kunne have føn 
krig mod hinanden, som kroater og ser
bere gør det idag". 

Efter denne opsigtvækkende demon
stration af viden inden for den euro
pæiske nislorie undrer det ikke, at lekto
ren belærer læserne om, at den mest 
"danske" befolkning faktisk boede i 
Skåne, at kongerne aldrig be-wgte Vest
og 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 dan
ske og at glæde sig over landskabet som 
typisk dansk. 

Samtidig fortæller leJ..'toren, at det er 
"svært at finde det danske landskab i vir
keligheden, men at vi ved fra lang tids 
opdragelse, at det er der". Han forudsæt
ler 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 "forestil
let" fællesskab af døde, endnu ikke fødte 
og mennesker, som aldrig vil mødes. 
"Delte fællesskab af jyder og københav
nere, 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 nationalfølel
se 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 irrati
onelle, 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 for
skel på danske og tyske herrer? Hvad 
følte de bønder, som på en skånsk kirke
væg 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 uden
landsk? 

Hvis danskhed er loyalitet mod det 
danske fællesskab og dettes ledere, til
slutning til det fælles sprog, opbakning 
om de fælles kulturtræk og sædvaner, 
som gør det muligt at leve en nogenlun
de gnidningfri tilværelse med hinanden, 
så er det ikke svært at se danskhed langt 
tilbage i tiden. 

Hvis man ikke ved, hvad dette fælles
skab er til forskel fra andre fællesskaber, 
er ligeglad med, om vore ledere er dan
skere eller udlændinge, finder det uden 
betydning, om ens bØm taler dansk eller 
et andet sprog, og ikke ved, hvad forud
sætningen er for opretholdelse af fred og 
ro i et hjem endsige, hvad et hjem over
hovedet 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 nedbry
delse af dansk identitetsføielse, udfærdi· 
get af en rodløs person og tilført falsk 
videnskabelig legitimation". 

Ole Hasselbalch 
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De renfærdige 
Den danske bladverden er som be

kendt 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 hjem
meværnsgeneral Gottlieb har beskyldt 
den velkendte Elisabeth Bardino for at 
være kommet med "racistiske" udtalel
ser. 

Det har generalen aldrig. Og Bardino 
er iøvrigt veteran fra Danmarks friheds
kamp 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 med
løbsjournalister som Nils Boesgaard nu 
har frihed til at sidde i al sin renfærdig
hed og pudse glorie. 

Bardinos påståede "racistiske" udtalel
ser bestod i, at hun på TV sagde, at mus
limer 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 Folke
ting eller hjemmeværnsgeneral Gottlieb -
på tværs af hensynet til Allah er hellig
bn2Jde. 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 opmærk
som 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 glorie
pudsningens kunst er tilsyneladende 
mere udbredt end anstændigheden i Ber
lingerens ledelse. Den rettænkende chef
redaktør Hans Dam svarede 17/8, at det 
"efter vor opfattelse" er "racistisk" at 
udtale, at muslimer ikke bør være med
lemmer 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 menne
sker, 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 no
gen kaldte dem landssvigere, fordi de 
med racismestemplet søger at lukke 
munden på en ansvarsbevidst dansker? 
Ville de mon fmde det i orden, hvis no
gen bare udvidede landssvigerbegrebet 
og klistrede det på dem? 

Det er et ældgammelt propagandakneb 
at udvide opfattelsen af, hvad et negativ
ord 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 selv
sagt ikke medvirke til at forvirre begre
berne. Tværtimod burde et sådant blad 
virke for at holde begreberne klare i en 
kritisk situation. 

Også af en a,nden grund. Hvad med
fører nemlig Boesgaards, Dams m.fl.s 
forsøg på at udvide racismebegrebet? 

Jo, det medfører naturligvis, at efter
hånden 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 anled
ning 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 racis
me er udvisket, vil de i denne forbindel
se let glide over i den ægte vare. 

Men for racismemagerne på Berlinge
ren 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 
Af mag. 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 åndsbisto
rie. 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 mangle
de evnen til at sætte sin hensigt igennem; 
hvis den selv ved sine største bestræbel
ser 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 pragmati
ske størrelser, som væsentlige for mora
len. I dydsetikken i traditionen før Kant 
lovpristes f.eks. mådeholdet som en vig
tig 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 mund
held, 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 til
lægge den gode vilje nogen særlig værdi 
Hvis en god vilje bliver afgørende i vur
deringen 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 tydelige
re end nogen anden. Heine kaldte Kant 
for en "moralsk terrorist'', en ødelægger 
og skarpretter i tankens rige, der i tilin
tetgørelse "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 bevæ
gelse. Og Heme rrygtede for rremtiden, 
som han beskrev i dystre visioner: " ... der 
vil komme kantianere, som ikke vil ken
de til nogen form for pietet overfor ver
den, 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 flygtningeven
ner, som udstyret med en god vilje ikke 
viger tilbage for nogen traditionelle 
skranker. De lever i ånden, i viljen, i hen
sigten og bliver nådesløse, når viljen skal 
realiseres. Fra Kant og Robespierre og 
frem til den danske flygtningelovs arki
tekt 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 flygtninge
lovgivning, som vil anvende de samme 
retsprincipper overalt på jordkloden uden 
skel og grænse. 

Terror er Kant gjon praktisk, sagde 
filosoffen Hegel. Den praktiske konsek
vens af Kants absolutering af den gode 
vilje er, hvad jeg vil kalde, en moralsk 
terrorisme. Terror består i, at man udvæl
ger 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. Traditionel
le eller primitive terrorister, såsom 
bevæbnede bonførere eller forklædte fly
kaprere, 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 jord
bunden 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 opholds
landets beskyttelse. Endvidere er det lagt 
til grund, at ansvaret for flygtningepro
blemet og for dets afhjælpning er glo
balt. .. " (s. 14). 

Således skriver professor Hans Gam
meltoft,.Hansen i bogen Flygtningeret 
som sin begrundelse for en dansk asylpo
litik. Flygtningepolitikken bør altså base
re 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 kor
relerede. 

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 lcræn
ke min ejendom. Frihedsrettigheder for
langer, 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 kal
des "behov", "ønsker" eller "krav" frem
for 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 negati
ve og positive rettigheder. Negative ret
tigheder (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 energi
udfoldelse at intervenere overfor menne
skers frihedsrettigheder. Man kan ikke 
komme til at begå et røveri. 

Positive rettigheder (sociale rettighe
der) 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 forlan
ger 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 ud
over 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 bolig
problemer. 

Det samme gælder alle positive rettig
heder, hvor man har ret til et gode og 
ikke bare, som ved negative rettigheder, 
ret til at være i fred for andres anmassel
ser. 

Negative rettigheder kan generalise
res, så alles ret opfyldes samtidigt. Posi
tive rettigheder forlanger derimod aktiv 
handling fra anden part. Positive eller 
sociale rettigheder kriminaliserer passi
viteten. Passivitet og undladelse på den 
anden side kan aldrig (eller kun i sofisti
kerede situationer) krænke negative ret
tigheder. 

Robinson Crusoe fik lcrænket næsten 
alle sine sociale rettigheder, da han stran
dede på den øde ø: ingen bolig, intet 
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arbejde, ingen føde. Derimod blev ingen 
af hans frihedsrettigheder krænket, fordi 
de forudsætter andre menneskers aktive 
indsats. 

" ... det bør være en fundamental ret for 
mennesker at have et blivende opholds· 
sted og nyde opholdslandets beskyttelse" 
skriver Gammeltoft-Hansen. Således for
stået bliver asylret til en positiv rettighed. 
En flygtning bar ret til at nyde beskyttel
se. Andetsteds angiver Gammeltoft,.lfan· 
sen mere præcist denne ret som en social 
rettighed. "Retsbeskyttelsen og den ret
lige regulering af flygtninges forhold er 
kun en side af flygtningearbejdet. Mindst 
lige så væsentlig er løsningen af de man
ge og omfattende opgaver i fort>indelse 
med flygtninges materielle og sociale 
behov. Retsbeskyttelsen er kun til liden 
glæde for den, som er nær døden af sult 
og sygdom." (s. 11). 

Retsbeskyttelse er altså for Gam
meltoft-Hansen ikke kun en negativ ret, 
en ret til andres ikke-indblanding, men 
også en positiv ret, en ret til "materielle 
og sociale behov". Hvis den gruppe, som 
dækkes af begrebet "flygtninge", derfor 
har ret til retsbeskyttelse, betyder det 
samtidig en tvang overfor andre til at 
opfylde deres "materielle og sociale 
behov''. 

Det globale ansvars logiske vrøvl 
Den anden grundlæggende holdning, 

som Gammeltoft-Hansen lægger til 
grund for flygtningeretten, er det globale 
ansvar. Hvad der nærmere skal forstås 
ved et global! ansvar, er uklart, men 
begrebsmæssigt må det være et ansvar, 
der ligger ud over det individuelle og 
personlige ansvar. I banal forstand er alle 
rettigheder jo globale, for så vidt som de 
gælder for alle. Når jeg bar en ret til per
sonlig frihed, så er alle jordklodens 5-6 
milliarder mennesker bundet af denne 
ret. Men det ville være misvisende af den 
grund at kalde det en global eller kollek
tiv ret, da det blot er en summeret og 
generaliseret individuel ret. Det globale 
ansvar må, for at være meningsfuldt, for
udsætte, at der er en instans eller et sub
jekt, der kan tilskrives ret og pligt. 

Globalt ansvar er et kollektivt ansvar 
og i det følgende benytter jeg disse 
udtryk, global og kollektiv, som synony
me, selvom et globalt ansvar er en vari
ant af et kollektivt ansvar. Der findes 
andre former for kollektivt ansvar end et 
globalt ansvar. 

Kollektivt eller globalt ansvar er et 
politisk eller elisk begreb, hvad Gam
meltoft-Hansen også selv siger. "Retsp<>
litiske opfattelser bygger ... ikke alene på 
juridisk analyse og argumentation, men 
også på holdninger''. Globalt ansvar er en 

moralsk præmis. Men den er ikke indis
kutabel. 

Det ligger i begrebet, at globalt ansvar 
må dække globusen, jordkloden. Hvis jeg 
er globalt ansvarlig for noget, så rækker 
ansvaret hele kloden rundt 

Modsætningen hertil er et individuelt 
eller personligt ansvar, der begrænser 
ansvaret til individet. Forskellen er 
afgørende: Ifølge et globalt ansvar er jeg 
automatisk ansvarlig for mennesker, jeg 
slet ikke kender, og for forhold jeg ikke 
har nogen indflydelse på. Hvis man der
imod anlægger et mere traditionelt indi
vidt1elt ansvar, så bliver ansvaret først 
aktuelt, når jeg i en eller anden forstand 
træder i en fysisk kontakt med et med
menneske. 

Filosofisk eller logisk betragtet mener 
jeg, at globalt ansvar er forkert, fordi der 
ikke er nogen instans, der kan udøve 
ansvaret eller som kan drages til ansvar. 
Hvis der var en menneskehed eller et 
folk, der kunne siges at handle som et 
individ, så kunne der opereres med kol
lektivt ansvar eller en kollektiv skyld. 

Men en ting er, hvad jeg, Henrik Gade 
Jensen, en arbejdsløs filosof, mener er 
logisk vrøvl. Noget andet er, at vi kan 
konstatere, at der faktisk relereres til et 
begreb som global ansvarlighed, f.eks. af 
en professor og p.t. ombudsmand_ Men 
globalt ansvar er ikke nogen ny ide, som 
Gammeltoft-Hansen har opfundet. 

Kollektivt ansvar i politisk praksis 
"Fælles ansvar'' indgår i titlen på 

Brundtland-rapporten; "Du kan nå alver
den", lød Røde Kors' slogan fomylig; 
"Tænk globalt, handl lokalt'' - er et 
kendt slagord ligesom den totalt tomme 
frase "Vi er en global landsby". Og vores 
majestæt, Dronning Margrethe sagde i 
sin tale til præsident Soares fomylig: Det 
er også vores ansvar, når nøden og fattig
dommen vokser i den tredje verden. 

De to historisk kendteste eksempler på 
polilisk anvendelse af kollektive ansvars
begreber stammer fra nazismen og kom
munismen_ Begge disse ideologier byg
ger på en tro på et fælles ansvar, som lig
ger udover det individuelle ansvar, vi 
normalt tilskrives som borgere, og som 
jurister lever af at definere og afgrænse. 

I den nazistiske ideologi opfattedes 
verden i kollektivistiske begreber. Den 
identitetsgivende enhed var racen og den 
besad også skyld og ansvar. Den enkelte 
jøde blev tilskrevet et ansvar helt uaf
hængigt af hans gerninger og meninger. 
Og lige så arieren. 'lyske jurister forsøgte 
i 1930'erne at indarbejde denne ideologi 
i det juridiske system, hvad der kunne 
afstedkomme adskillige vanskeligheder. 
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 socialis
men klassen, der var den samlende kol
lektive enhed. Og den enkeltes ansvar 
alhang af klassetilhørsforholdet. Individet 
forsvandt i kollektivet. 

Det kollektive ansvar udgør et define
rende 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 for
stand. Desværre, ville jeg sige, for havde 
de blot været noget mere personligt for
fængelige 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 magtstra
tegi. "Vi må mage det så, at de forslag vi 
giver ind for rådet ikke lugter af egen 
nytte, thi ellers kommer vi ingen vej der
med" 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 fm
des et globalt ansvar, så må konsekven
sen 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 begrundel
se for dansk flygtningepolitik. Og i befri
elsesteologien fra Sydamerika er den til
stede, ligesom i forskellige politisk-øko
nomiske såkaldte tredjeverdens-teorier 
(teorier om underudvikling, dependens
teori m.v.). Og FN gennemsyres også på 
mangfoldig vis af teorier om "I-lande
nes" skyld overfor ''U-landene". 

Hvis man ser på udviklingen af de for
skellige teorier om grunden til den tredje 
verdens underudvikling. så er det interes
sant, 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 teo
rier har vist sig ikke at holde stik. 

I stedet introduceres en religiøs og 
moralsk præmis, som f.eks. i befrielses
teologien, 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 hvor
dan 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 kol
lektivt 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 glo

bale ansvar er, at det forpligter menne
sket 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, overla
de ansvaret til andre, og ryste på hovedet, 
når vi synes, det hele går skævt'', som 
Dronning Margrethe sagde i sin nytårsta
le 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 pludse
lig syndigt ikke at tænke på menneskehe
den. 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 skyl
dig. 

"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 sam
tidigt gør vi os til herre over medmenne
sket. Også i flygtningepolitikken ser vi 
mange måder, hvor på kampen om 
ansvaret foregår. 

Vi har set på en genial måde at forsky
de ansvaret på, fra det oprindelige indivi
duelle ansvar til et globalt ansvar, med 
den konsekvens, at mennesket på forhånd 
er skyldigt før det overhovedet gør noget. 
Mennesket bliver dermed objektivt skyl
digt. Traditionelt tilskriver vi først men
nesket skyldighed, når det har gjort en 
handling. Men hvis man vender ansvaret 
om, må man bevise sin uskyldighed. 

Omvendt bevisbyrde 
Gammeltoft-Hansens strategi i flygt

ningepolitikken har bestået i mest muligt 
at vende bevisbyrden, så vi, danskerne, 
på forhånd har uret, mens den tilkom
mende, den asylsøgende på fodlånd anta
ges at være uskyldig. Danske myndighe
der 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 Gammeltoft
Hansen, at det gælder om "at forrykke 
selve udgangspunktet for den retspoliti
ske diskussion". Hidtil måtte fortaleren 
for en såkaldt liberal asylpolitik selv løf
te hele argumentationen. skriver Gam
meltoft-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 asyl
lands-praksis selv . anføre tungtvejende 
grunde herfor". 

Gammeltoft-Hansen går ind for valg
asyl, så den pel'SlOn, der betegner sig som 
"flygtning", selv kan vælge asylland. 
Men det interessante er ikke selve syns
punktet, 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 bevisførel
se. 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 selvfølge
lig også være i forholdet mellem borger 
og stat, når staten er anklager. 

Normalt skal der altid en aktiv hand
ling til for at kunne forpligtes af noget. 
Jeg træder ikke i et retligt forhold, før jeg 
har samtykket. Der skal siges "ja'', skri
ves under eller på anden vis foretages en 
handling, der afstedkommer en retlig for
pligtelse. 

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 vedkom
mende 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 myn
digheder at bevise, at vedkommende kan 
klare sig selv, må de indstille udbetalin
gen. I det hele taget er der uanede mulig
heder 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 kom
mer til at dreje sig om hensigten. Et glo
balt 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 guddom
melig almagt og alviden at kunne være 
ansvarlig for de ca. I 8 millioner flygtnin
ge, 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 ansvar
lighed vil indrømme, at det er svært at 
gøre praktisk realisabelt, så omgås ind
vendingen med, at det er vigtigt, at der 
gøres noget. Hensigten bliver hellig, når 

ansvaret globaliseres. Og det hænger 
nøje sammen med, som vi så før, at akti
vitet bliver et mål i sig selv, mens passi
vitet foragtes som egoisme og selvtil
strækkelighed. 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 hellig
gørelse af den gode vilje. Det afgørende 
er at ville det gode, og hvis det så ikke 
alligevel blev godt, så er det bare ærger
ligt. Forliste projekter forsvares rned, at 
det i hvert fald var godt ment. Det vel
mente bliver en tilstrækkelig begrundel
se. 

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 spørgs
mål 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, mang
lerne, forurening, folkemord, forskelsbe
handlingen - 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 

1 Q DANSKEREN • NR. 6 • DECEMBER 1992 

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 for
svar for flygtninges frie valg af asylland 
skriver Gammeltoft-Hansen: "Anerken
delse af valgasyl er en udpræget humani
tær ... 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 usik
ker 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-Han
sens) evne til at finde ud af, hvad det 
gode er. Her defineres det humane. Her 
bruges det gode som våben. Her præsen
teres verden for en kantianer, der udsty
ret med den gode vilje er blevet nådesløs. 

Juristen, der vil bringe "det humani
tære'' ind i lovgivningen, er fuldstændig 
som den missionske kristne, der vil defi
nere 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 ska
be retfærdige eller humane eller moral
ske love, så bliver man nødt til at specifi
cere dem i retning af særlove, så 
almengyldigheden går tabt. Og når de så 
samtidig formuleres med positive rettig
heder, 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 næste
kærlighed, som pr. definition aldrig kan 
specificeres i almene termer og kriterier, 
fordi næstekærligheden er en pligt mel
lem 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 situa
tion uden fortilfælde, fordi det ligger i 
begrebet retssikkerhed (rule of law), at 
man som borger kan forvente at blive 
behandlet, ikke humanitært eller næste
kærligt, 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.i
ge 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 race
kriteriet, er ikke egentlige love, men vil
kårlig 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 bag
grund!". "Positiv særbehandling" er en 
ekstrem variant af positive rettigheder, 
hvor en gruppe særbehandles, hvilket 
kun kan ske på bekostning af andre. Posi
tiv særbehandling er ligesom positive ret
tigheder tvang overfor dem, der uheldig
vis 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 selvretfær
dighed at tro selv at kunne afgøre det 
gode og humanitære i en sag. 

Problemet er, at når mennesket er sile
ker 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 afgøren
de (altså for menneskene - ikke for 
Gud), er uhyre farligt, fordi det forbiæn
der dømmekraften, så man tror, at man 
blot ved at ville det gode, kan forandre 
verden. Med Gud på sin side, bliver men
nesket i stand til uden anger at systemati
sere inkvisitioner, forfølgelser og folke
mor<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 der
for lader sig hverve til alleb!nde humani
tære og antiracistiske formål. Og hvis 
man samtidig kan placere andre på den 
modsatte side, som "de onde'>, ''racister
ne", kan man glædes over egen frelsthed. 

Verden hævner sig altid, når menne
skene går over deres grænser, og vil ken
de 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 

Af Peter Neerup Buh! 

Den 13. oktober 1992 holdt mellem
østeksperten, 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 man
ge muslimer der er bosat i Danmark. 
Skønsmæssigt satte ban det til 68.000 og 

påpegede, at tallet vil stige i de kommen
de år, dels p.g.a. flygtninge fra Jugoslavi
en 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 proble
mer i stedet for at løse problemer. 

Og det er egentlig klart, at det forhol
der sig sådan, for når det yjgtigste er at 
ville gøre godt, når det vigtigste er hen
sigten, 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 globa
le orden. Bidraget og deltagelsen snarere 
end spørgsmålet om det rent faktisk hjæl
per bliver det væsentlige. Eller bibelsk 
udtrykt: Gud straffer altid menneskets 
selvretfærdighed og dets tro på at kunne 
ftlcsere det gode i en retfærdig samfunds
orden. Når mennesket gør godt, sker det 
utilsigtet eller ved et uheld, som ikke kan 
planlægges eller regelfastsættes. 

Det gælder i moderne politik, at men
neskers selvretfærdighed er et langt 
større problem end vores ondskab. Ho
vedparten 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 selv
iskhed, men i menneskers selvretfærdige 
tro på at deres vilje er den gode yjlje. 
Hvorfor alle problemer antages at stam
me fra de andres manglende tolerance og 
accept af min gode vilje. Det er ikke 
racisme, der er noget problem i Dan
mark, men anti-racisme. Problemet i 
dansk flygtningepolitil< er slet ikke man
gel på god vilje, men mangel på selver
kendelse. 

Henrik Gade Jensen 

have sit fundament udelukkende i dansk 
tradition - de skal tilpasses den multikul
turelle 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. multi
kulturelle, 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 lands
mænd 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 kan 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 ind
vandrerkvarter, 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 svig
ter skolen, uden forældrene blander sig, 
og hvordan det er de fremmede, som for
byder 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 ind
vandrerne". Hertil svarede vor doktor 
intet. 

Jørgen Bæk Simonsen mener, at "vi, 
der er så lykkelige at bo i et multikultu
relt 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 optimis
me man kan udvise, når det gælder kam
pen 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 
s lutord bekendte sin brændende tro på 
det multikulturelle samfund: "Sovjet er 
død og begravet. USA er død og begra
vet. 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 ideo
logi. Næppe er kommunismen brudt 
sammen, før en ny ideologi - den multi
kulturelle - tager over. For projektmag~ 
re som Jørgen Bæk Simonsen er alt 
glemt, intet lært. 

Peter Neerup Buh/ 

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

Indvandrerungdommen volder store 
problemer på landets børnebiblioteker. 
Problemerne skyldes, at indvandrerne i 
vid udstrækning bruger børnebiblioteker
ne som fritidshjem og tilholdssted. 

Mange indvandrerforældre giver deres 
store piger besked på at gå på biblioteket 
og passe deres mindre søskende. Det dre
jer sig ofte om børn i blealderen, og det 
giver problemer, når de ikke har &t ble
er med hjemmefra. Værst er det dog, at 
denne brug af biblioteket giver en del 
uro, som er til gene for lånere, som bru
ger 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 vol
delige 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. Mus
limerne accepterer ikke, at kvinder 
udøver autoritet. På nogle biblioteker har 
man betalt sig fra problemerne ved at 
ansætte mandlige muslimske medhjælpe
re. 

På Tåstrup Bibliotek har de unge ind
vandreres aggressive adfærd taget så hårdt 
på bibliotekarerne, at de har måttet have 
psykologhjælp. Det resulterede i nogle 
husregler: 1) Man må ikke spise og drik
ke 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 med
ført, at personalet ofte bliver kaldt 
"racister". Dette ord er de unge indvan
dreres bedste disciplineringsmiddel over 
for et vrangvillige personale. "Det virker 
jo", siger en bibliotekar. 

På mange biblioteker forventer man, at 
problemerne forværres, når vinteren sæt
ter ind og indvandrerdrengene ikke har 
bedre steder at gå hen. 

I bibliotekarkredse mener man, at pro
blemerne må løses ved, at danskerne 
atter finder tegnebøgerne frem og stiller 
fritidsaktiviteter til rådighed, som kan til
fredsstille 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! 

(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 befolk
ning i løbet af et menneskes normale 
levetid, hvilket er aldeles uden fortilfæl
de 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 hungerka
tastrofer og krige, der i grusomhed vil 
overgå alt, hvad menneskeheden hidtil 
har været igennem. 

Tidl. overl3!18C Jens Untrup l kronik i Bcr
liogske 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 århundre
des begyndelse var der 8 millioner krist. 
ne i 'fyrkiet og 100.000 muslimer i Vest
europa. 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 Vesteuro
pa, hvis ikke dobbelt så mange. 

Vi er derfor nødt til at tage stilling til 
den kendsgerning, at der er fundamenta
le forskelle mellem Islam og kristendom
men, 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). 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Da vi sidst var udsat for fremmed okkupation, deltog Bent Nyskov i kampen for et frit Dan
mark. I dette interview med Harry Vinter bekender han atter kulør. 

Harry Vinter: Be111 Nyskov. du er en af 
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. Des
uden foragtede vi deres racistiske indstil
ling og deres påstand om arierne som 
herrefolket. 

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

Bent Nyskov: Desværre ja. Der var 
Frikorps Danmark, som kom til fronten i 
Rusland for at hjælpe tySkerne i kampen 
mod bolchevismen. De tænkte ikke på, at 
for hver dansk soldat på den front, havde 
tyskerne en mand mere at sætte ind mod 
de allierede på vestfronten. 

Så var der Schalbu.rgkorpset og Hipo
korpset. Schalbu.rgkorpset foretog tysker
nes hævnsabotager, altså schalbmgtager. 
Deres sprængninger skulle gøre de rigti
ge sabotager upopulære i befolkningen, 
men det var vist de færreste danskere, 
der ikke kunne kende forskel på en 
sprængning af en våbenfu.brik eller en 
jernbanestrækning og en sprængning af 
en manufakturhandel eller isenkrambu· 
tik. 

Hipofolkene foretog patruljer rundt i 
byer og landskab og hjalp til ved arresta
tioner af modstandsfolk. 

Endelig var der et antal stikkere, civile 
danskere, som gik rundt blandt follc og 
opsnusede oplysninger om modstands
folk. Oplysningerne gik videre til Gesta
po, som så foretog arrestationerne. Disse 
stikkere var meget farlige og blev skudt, 
efterhånden som vi blev klar over, at de 
arbejdede som stikkere for tyskerne. 
Sådan en fik vi til Grenå, og vi fik større 

Bent Nyskov. 

og større mistanke til ham, men vi havde 
ikke nok oplysninger til at vi kunne fl en 
dødsdom fra hovedkvarteret. 

En stikkerlikvidering var på sin vis en 
ret enkel operation. En mand går hen til 
stikkeren, f.eks. i en restauration, og sky
der ham et eller to skud i hovedet, og så 
forlader han restaurationen. Der er ingen · 
i restaurationen, der foretager sig noget 
mod en mand, der lige har skudt en af 
gæsterne. 

Vor situation var vanskeligere, for vi 
kunne ikke uden dødsdom umiddelbart 
skyde bam, så det blev vedtaget i stedet 
at tage ham til fange og afhøre ham. Det 
er meget lettere sagt end gjort, navnlig da 
ban plejede at spise på en restauration 
midt i byen skråt over for det tyske 
hovedkvarter. 

Efter flere forgæves forsøg, lykkedes 
det dog. Restaurationen, hvor han spiste, 
var lang og smal og med udgang i begge 
ender, og da vi skulle tage ham til fange, 
blev der flere involveret end ved en 
abnindelig likvidering. Jeg havde bedt to 
tage plads ved et bord ved hovedindgan
gen og to ved et bord ved bagindgangen. 
De skulle blot sørge for, at ingen forlod 
restaurationen, før vi var færdige med 
vort ærinde. Så gik jeg ind sammen med 
en kammerat, og en tredje skulle fl 
sekunder efter, at vi var gået ind, stille 
sig i døråbningen med sin maskinpistol 

for at skabe ro i lokalet Min kammerat 
og jeg gik så ind og hen til stikkeren, der 
sad og spiste med en mand, vi ikke kend
te. Jeg sagde til stikkeren: "Følg med". 
Det blev det sidste, han hørte her i til
værelsen. Han ville ikke og sprang om 
bag et nabobord. Jeg sprang efter og 
prøvede at slå ham bevidstløs med pistol
kolben, 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 for
lade 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 hovedkvar
ter. 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 Kjeld
sen, havde slået pistolen ud af hånden på 
ham. På grund af den uro, der blev i 
restaurationen, ville alle mine kammera
ter 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 chauf
føren 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 

Bngelsk "stengun" -maskinpistol i adskilt til- ~ 
stand. Et af modstandsbevægelsens mest 
benyttede våben. 
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