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Sådan var Det radikale Venstres og 
mange socialdemokraters slogan i 
forsvarssagen helt op til 2. Verdens
krig. Hvis alle dengang havde sagt 
det samme og rakt hænderne i vejret, 
havde de radikale og socialdemokra
tiske "hvad-skal-det-nytte" -defaitis
ters efterkommere i dag været tvun
get til at løbe rundt med sorte støvler 
og hagekorsarmbind. 

Men dette hyggelige perspektiv 
har selvsagt ikke fået "hvad-skal
det-nytte"-ideologien til at forsvinde. 
Tværtimod er den netop nu ved at 
genopstå som en fugl fønix af asken. 
Blot i en ny form-så den kan bruges 
som påskud til at lade stå til over for 
nutidens trussel, nemlig stormen på 
Europa fra befolkningseksplosio
nens verdensdele. 

Stillet over for denne storm lød det 
først - og helt op til for nylig - fra 
opgivenhedens fred-og-ingen-fare
prækende brigade, at der overhove
det ingen storm var på Europa. At 
"stormen" kun foregik i et glas vand, 
og at det blot var "racister" og "frem
medhadere", der fremstillede det, 
som om glasset var et verdenshav i 
orkan. 

Men den argumentation er ikke 
salgbar længere. Stormvarslerne 
kommer nu til os fra alle kanter. Eu
ropas lande vånder sig under frem
medinvasionen og begynder at vågne 
op til forsøg på at forsvare sig imod 
den. Og herhjemme har udviklingen 

nået et punkt og taget en sådan fart, 
at de fleste med egne øjne kan se, at 
det ikke bare var "fremmedhadere", 
der så spøgelser og afreagerede deres 
tvangstanker. 

Følgelig har opgivenhedens briga
de måttet finde et andet argument. 
Hvad var da nærmere end at argu
mentere med, at vi alligevel ikke kan 
værne os mod invasionen? At denne 
er en slags skæbnens uafvendelige 
tilskikkelse, der ikke kan gøres noget 
ved, så at vi altså lige så godt kan 
slappe af og lade tingene gå deres 
skæve gang. "Jeg tvivler på, at det 
ville være teknisk muligt at lave ef
fektive grænsebomme om Danmark 
eller Europa", siger flygtninge- og 
indvandringsminister Birte Weiss 
f.eks til Ugebrevet Mandag Morgen 
1/11 1993. 

Det var muligt at holde det sovjeti
ske despoti - verdens største militær
magt - fra døren. Det var muligt at 
lægge tapetserer Hitler ned. Hele ve
jen gennem historien var det muligt 
at klare sig - hvis man altså gad. 

Ikke desto mindre skal danskerne 
nu høre på, at det ikke er muligt for 
politiet at afvise eller udvise og finde 
og bortsende dem, der ikke har noget 
at gøre i Danmark??? 

Den opgivenhed, der udspringer af 
for lang tids ophold i sofahjørnets lu
ne, beskyttende hjemmehygge, ken
der åbenbart ingen grænser! 

D 



De må vælge 
"De rige bar mange glæder. De fattige har mange børn", siger 

et folkeligt mundheld. 
Talemåden indeholder den sandhed, at det er umuligt for folk 

med "almindelige" indkomster at f! råd til materielle glæder, 
hvis de samtidig skal opfostre en stor børneflok. 

Dertil kommer, at der sjældent vil være råd til at give børne
flokken særlig mange materielle glæder, endsige støtte til senere 
uddannelse og etablering. 

Følelsesmæssigt kan det være en stor rigdom at være far og 
mor til en stor børneflok, og det kan føles som en stor glæde at 
have mange søskende. 

Men frem for en stor børneflok, som ville begrænse de mate
rielle udfoldelsesmuligheder, vælger de fleste danskere fl børn, 
som de så til gengæld har mulighed for at give en rigere til
værelse med eget værelse, godt legetøj, fritidsaktiviteter, som ilc
ke altid er billige, og endelig i mange tilfælde støtte til uddan
nelse mv. 

Denne prioritering giver samtidig forældrene økonomisk mu
lighed for at fl gode boligforhold og spændende fritidsoplevel
ser. Og de fl børn giver frem for alt kvinden mulighed for et ak
tivt liv udenfor hjemmet. 

I store dele af verden prioriteter de fleste stik modsat. Der fø
ler de fleste, at en stor børneflok er den største rigdom, tilværel
sen kan byde på. Til gengæld bliver deres tilværelse fattigere på 
materielle goder, og for folk med "almindelige" indkomster bli
ver der sjældent overskud til at kunne støtte børnene rned ud
dannelse og videre etablering. 

Denne prioritering giver sjældent forældrene mulighed for at 
skaffe gode boligforhold og den form for fritidsaktiviteter, som 
de fleste i den vestlige verden sætter pris på. Samtidig bevirker 
de mange graviditeter og de mange børn, at kvinderne ikke har 
mulighed for at deltage i et aktivt liv udenfor hjemmet. 

I mange tilfielde medfører prioriteringen af store børneflokke 
direkte sult. 

Der er tale om forskellige kulturers forskellige værdinormer. 
Man kan ikke på et objektivt grundlag fastslå, hvilken livsform 
der er bedst. Vi kan kun fastslå, at jordklodens begrænsede 
størrelse på et tidspunkt vil sætte en øvre grænse for befolk
ningsvæksten. 

Et kig på de internationale økonomiske statistikker viser, at 
den økonomiske vækst stort set er den samme i den vestlige ver
den og i de lande, hvor store børneflokke prioriteres højt. Selv i 
de fleste af de allerfattigste lande er der en økonomisk vækst. 

I den vestlige verden medfører væksten, at der år for år bliver 
større velstand per indbygger, fordi indbyggertallet stagnerer. 

I mange lande med kraftig befolkningsvækst bliver der på 
trods af den økonomiske vækst år for år mindre og mindre at for
dele per indbygger, fordi den økonomiske vækst ilcke kan holde 
trit med befolkningsudviklingen. 

I den vestlige verden har vi mange glæder. I den 3. verden har 
de mange børn. Begge dele er resultat af menneskers frie valg. 

I vor kulturkreds kan vi synes, at det er forfærdeligt at se den 
nød og sult, som findes i mange 3. verdenslande. Men vi skal 
huske, at elendigheden er resultatet af prioriteringen af store 
børneflokke. Vi rnå respektere disse folks valg. Det er voksne 
mennesker, vi har med at gøre, og vi er ikke overmennesker i 
forhold til dem. 

Samtidig rnå vi fastholde det princip, at man ikke skal eks
portere sine problemer til andre lande. At valget af store børne
flokke medfører, at folk føler sig fattige og sultne, berettiger ilc
ke til, at de i store skarer indlogerer sig som nydende gæster i 
lande, hvor man har materielt overskud, fordi man har valgt at 
prioritere anderledes. 
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Det kan ikke accepteres, at en - efter vor opfattelse - uhen
sigtSmæssig levemåde eksporteres hertil. Vi elsker vore fl børn 
mindst lige så højt, som de med mange børn elsker deres. 

Vi vil have lov til at videregive den levemåde og de værdinor
mer, som vi finder bedst, til vore børn. Den arv, sorn tilhører vo
re børn, skal ikke formøbles til støtte for udbredelsen af en uhen
sigtsmæssig levemåde. 

Hvis vi i Danmruk havde haft en befolkningsvækst svarende 
til den, der finder sted i Afrika, kunne vi måske have været lige 
så fattige, som folk er der. Vores velstand skyldes vor lave be
folknin8$Vækst. Hvis folkene i befolkningsek$plosionens lande 
synes, at deres materielle levevilkår er for dårlige, må vi sige til 
dern, at de må gøre som vi: Make love, not children! 

Journalistisk efterslæb 
I slutningen af firserne var det gennemgående den danske 

journaliststand komplet umuligt at forstå, at indvandringen var 
et problem. Redaktionerne betragtede ivrigt den omgivende ver
den gennem nedrollede gardiner og erstattede reportagen rned 
tåreperserindlæg og formaninger om vort ansvar for "flygtnin
gene". En af de største aviser slog takten an med en artikelserie 
under mærket "De nye danskere". 

I dag har piben flet en anden lyd. Selvsamme blad har nu kørt 
en serie under rubrikken "Stormen på Europa". Efter års forløb 
er tiøren omsider ved at falde. 

Men det blev altså ikke pressen, der vågnede først, selv om 
den jo ellers flr sit gode udkomme for at rapportere, hvad der fo
regår i verden. Det var en kreds af pensionister og veteraner fra 
Frihedskampen, som mødtes i Den Danske Forening, selv om de 
for længst burde have haft lov til at hvile på deres laurbær. 

Ja, pressen nåede endog at blive disse menneskers modstan
der. I stedet for at hjælpe med at bære, brugte redaktionerne den 
gunstige lejlighed til at fremhæve sig selv ved at "tage afstand 
fra" og være forarget. I gnomagtigt snæversyn koncentrerede 
man sig om at konstruere foreningen - der i sin ledelse endog 
havde personer med en baggrund i SF - til at være "ekstrem høj
refløj". 

Men nu er d'herrer journalister og redaktører altså vågnet op 
til til at nærme sig det niveau, DDF havde fra starten i firserne. 
TIibage bliver så at se, hvor længe de bliver ved at skælde ud 
over, at vi har sagt det, redaktionerne nu i stigende udstrækning 
selv siger. 

Antagelig vil de blive ved længe endnu. For dels er det jo altså 
ikke vidsynet, der dominerer disse kredse. Og dels skal der i dag 
helt anderledes probate midler til at løse problemerne end den
gang, DDF blev født. Så pressen kan fortsat skælde ud over, at 
foreningen stiller roere radikale forslag, end den selv er i stand 
til at indse nødvendigheden af. 

Og så må vi endnu en gang vente på, at dansk journalistik flr 
taget sig sammen til at bringe sit søvnige tankeunivers på niveau 
med udviklingen. 

Gaaabb! 



175 års korstog - over 1. 000 års 
muhamedansk aggression 

Moderigtige præster og andre ideolo
gisk rettroende bar længe være besat af 
den fikse ide, at Europas historie kan ses 
som en kæde af forbrydelser mod omver
denen, hvorfor europæerne nu skylder 
den øvrige - naturligvis uskyldige - men
neskehed bod, bedring og ikke mindst 
økonomisk kompensation. Et glansnum
mer for disse selvpiskere er at pege på 
rækken af korstog, der strakte sig med 
mellemrum over 175 år efter anno 1096. 

Det kan derfor til afveksling være nyt
tigt at erindre om, at muhamedanernes 
aggression mod de europæiske kulturom
råder begyndte næsten 4-00 år før korsto
gene - varede i meget mere end 1.000 år 
- og i modsætning til korstogene medfør
te langvarige og i stor udstrækning per
manente erobringer af landområder. 

Lad os til bevis plukke nogle episoder 
fra den muhamedanske krig;shistorie: 

Arabisk krig mod kristne - længe før 
korstogene 

I året 725 red 5.000 arabiske krigere 
myrdende og plyndrende gennem Rhone
dalen op i Nord- og Østfrankrig. Men det 
var blot forløbere for hovedfremstødet, 
der kom i 732, da en langt større muha
medansk hær, bl.a. med etiopiske bue
skytter, gik fra Pyrenæerne 400 km op i 
det vestlige Frankrig for at underkue lan
det. Det lykkedes dog ikke. Efter slaget 
ved Poitiers måtte araberhæren vende 
hjem - men ''hjem", det var lige på den 
anden side af Pyrenæerne, for det kristne
gotiske Spanien var blevet erobret efter 
711, da araberne invaderede fra Nordafri
ka - der igen var lagt under krumsablen i 
de forudpde årtier. Araberne blev i 
Spanien i næsten 800 år, og i Nordafrika 
nedsatte disse fremmede sig varigt og ud
slettede de berbiske folkeslags kristne 
kultur, som vi bl.a. kender fra den største 
af kiikelædrene, afrikaneren Augustin 
(354-430). 

Muhamedanerne havde på 80 år - fra 
Muhameds død 632-underkuet Iran, Af
ghanistan, ( det nuv.) Pakistan, hele områ
det fra Bagdad til Egypten og videre gen
nem Nordafrika til Pyrenæerne - hvorfra 
de altså to gange stødte frem mod Euro
pas hjerte. 

Da de i I 000-tallet også ville lukke 
døren for vantro, ikke-militante rejsende 
til det Hellige Land, reagerede europæer
ne, vel ikke uforståeligt, på denne forrrye
de udfordring med den serie af barske re
pressalier, vi kender som "Korstogene". 

Korstogene var intet mod "Halvmåne
togene" 

Korsfarerne opnåede aldrig nævnevær
dige varige erobringer eller resultater i 
øvrigt, og de sidste to af deres togter var 
nærmest væbnede diplomatiske demon
strationer. Efter 175 år var det definitivt 
slut. 

Men muhamedanerne kunne blive ved. 
Og deres "halvmånetog" - som det må 
ligge nær at benævne dem - gav både va
rige resultater, profit og territorium. 

Allerede fra midten af I 000-tallet hav
de Mellemøstens nye herrefolk, de langt 
østfra kommende tyrkiske nomader, inva
deret det ældgamle græsk-romerske, 
kristne kulturområde Lilleasien, samlet 
under storriget Byzans, hvis hovedstad 
Konstantinopel var verdens største by 
med I million europæiske indbyggere. 
Generation efter generation trængte de 
konstant aggressive tyrkere frem mod 
vest, satte slutteligt over Bosporus-stræ
det, invaderede Balkan, knuste det kristne 
serbiske rige 1389, nåede Donau og hav
de da helt indesluttet Konstantinopel, der 
faldt ved det sidste stormangreb natten til 
den 29. maj 1453. 

Men angrebslysten var ikke stillet Tu
ren kom til Wien. I 1529 udstod Wien et 
halvt års tyrkisk belejring og måtte siden 
betale tribut til kalifen. De muhamedan
ske hære oversvømmede Ungarn, trængte 
ind i Polen, erobrede det meste af 
Grækenland og plyndrede Sydi!alien. 

I 1683 stod den utrættelige tyrk atter 
foran Wien, der kun blev reddet i yderste 
øjeblik ved en selvopofrende indsats af 
bl.a. polske styrker. Et sidste forsøg på at 
trænge helt ind i hjertet af Europa blev 
gjort af en kæmpemæssig tyrkerbær så 
sentsomi 1690'erne.Ogførsti 1913for
svandt de fleste, men ikke alle rester af 
det tyrkiske imperium på Balkan -natur
ligvis efter krigerisk hævdelse fra tyrkisk 
side til det sidste. 

Den muhamedanske trussel fra havet 
Middelhavet var i århundreder nær

mest et islamisk hav, og helt op til begyn
delsen af 1800-tallet måtte europæiske 
regeringer betale afgift til muhamedaner
regenterne i Marokko, Algeriet, Tunis og 
Tripolis (l.ibyen), for at deres handelsski
be Jrunne a lov til at passere i fred. 

Muhamedanske, regeringsudrustede "ka
perskibe'' var almindelige både ved vest
og sydeuropæiske kyster og langt ude på 
Atlanten, rapporteredes ofte i Nordsøen 
og nAede helt op til Island. 

Europæiske regeringer, derunder den 
danske og den svenske, måtte gentagne 
gange sende krigsskibe mod disse islami
ske røverstater for at holde truslen nogen
lunde fra livet, og i begyndelsen af 1800-
tallet måtte selv de unge amerikanske 
fristater gribe til samme middel. 

Det er ikke sA længe siden -
En midaldrende dansker skal blot 7-8 

slægtled tilbage for at finde en forfader, 
der hørte det sidste nye om tyrkens belej
ring af Wien - blot 4-5 led tilbage for at 
finde en, der blandt en sørejses risici måtte 
medregne også eventuel islamisk entring
og en far eller farmor bar i 1916 kunnet 
læse i avisen om tyrkernes nedslagtning 
indeo for deres riges grænser af I million 
kristne i Armenien, og i 1922 om den ef.. 
terfølgende tyrkiske etniske udrensning af 
I% million grækere bosat lang;s Lilleasiens 
kyster, de sidste menneskelige vidnesbyrd 
om en kristen/europæisk kultur, der trom
ledes ned for evigt i muhamedanernes me
re end I 000-årige stormløb. 

Svar pA rede blind 
Så næste gang den moderigtige præst 

eller den humanitære helgen himler op 
om slemme europæeres korstog. da 
påmind vedkommende gode menneske 
om, at det var muhamedanerne, der be
gyndte med at overfalde europæerne 
næsten 400 år før korstogenes tid, og at de 
muhamedanske halvmåoetog med kri
stennedslagtninger fortsatte utrætteligt i 
mindst 4-500 år efter, at den sidste kors
farer var vendt hjem: 175 års korstog -
over tusind års islamisk aggression. 
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Fra kirke til moske 
I år er det 540 år siden katedralen Hag

ia Sofia i Konstantinopel blev omdannet 
til moske. Omdannelsen fulgte kort efter 
tyrkernes erobring af Konstantinopel, 
som de gav navnet Istanbul. 

Hagia Sofia blev opført i 532-37 og var 
indtil skændingen i 1453 den kristne ver
dens prægtigste katedral. 

I sin bog Den Islamiske Udfordring be
skriver Gerhard Konzelmann begiveobe
deme således: 

"Tllsidst stillede sultanen byens ledelse 
og borgerne dette valg: Døden for svær
det eller omvendelse til Islam. Forsvarer
ne valgte døden. 

Natten til den 29. maj 1453 begyndte 
stormen. Over murene, som nu havde sto
re brecher, steg titusinde islamiske krige
re ... Rygtet om, at en afdeling kamptrop-

per fra Genova var flygtet, fik forsvars
fronten til at gå i opløsning. En flodbølge 
af muslimer skyllede ind i byens gader. 
De myrdede, nedbrændte huse, røvede 
hvad de kunne finde ... 

I Hagia Sofia afventede titusinde be
dende deres skæbne. De håbede, at musli
mernes rovlyst og byttetørst var blevet 
slukket i husene udenfor. Håbet bedrog 
dem. Erobrerne slog kirkedørene ind og 
gik i gang med at tilrane sig menneskeligt 
bytte. Unge kvinder og mænd blev drevet 
ud af kirken og bragt til muslimernes lejr. 
De var bestemt til slavemarkederne. De 
ældre blev slået ihjel. Byen Konstantino
pels rigdom gik til grunde. Plyndrerne 
sønderslog altre, tilintetgjorde ikoner, 
brændte biblioteker, brækkede guldservi
ce i stykker •.. De store kristne kirker lod 

sultanen, en for en, omdanne til moskeer.» 
Efter Konstantinopels fuld fortsatte 

den muslimske ekspansion op over Bal
kan. Den blev først standset ved Wiens 
bymure i 1529 og på ny så sent som i 
1683. 

Besættelsen af Balkan kom til at vare i 
400 år. De muslimer, som idag bor på 
Balkan, er efterkommere af dels muslim
ske indvandrere, dels overløbere, som 
fandt det opportunt at gå over til besættel
sesmagten. 

Nu kunne man jo tro, at Hagia Sofias 
omdannelse til moske kun er fjern histo
rie. Men det er det ingenlunde. Hvor 
Islam trænger frem, finder det samme 
sted den dag i dag. På det tyrkisk besatte 
Nordcypern er talrige kirker blevet om
dannet til moskeer i de seneste år (jf. 
Danskeren 1991 nr. 5 s. 4). 

Nedenstående billede viser, hvordan 
Roskilde Domkirke måske tager sig ud i 
en ikke fjern fremtid. 

D 

Hagia Sofia. Omdannet til moske med fire minareter. Roskilde Domkirke - en fremtid med minareter? 

Det muslimske Europa 
Muslimer ser en ny fremtid for Europa - og det kommer ind imellem op til overfladen, hvad 
det er for en fremtid. 

En fremtrædende muslim, der blev 
præsenteret som "engelsk'' forfatter, nem
ligSchaykh Abdalqadir As-Suji Al-Murab 

il holdt f.eks. foredrag herom i Berlin 
7/10 90. Det reklameredes med den viste 
plakat, der er udsendt af "Europæiske 
muslimers Verdensbevæge/se:' 

Plakatens indhold burde være obligato
risk aftenlæsning for vore hjemlige til
hængere af et "multietnisk" Danmark. 
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Den fortæller nemlig klart, hvad det hele 
drejer sig om: 

"MENNESKETS FJENDE ER DEN 
VERDSLIGE STAT' hedder det således 
med stor skrift. "Menneskefjendskaben" i 
denne verden skal altså - i modsætning 
til, hvad vi plejer at blive belært om - ik
ke søges hos Den Danske Forening og til
svarende vankundige men derimod i selve 
den vestlige Styreform. For denne bygger 

på "verdsligt" demokrati. 
Hvor interessant! Men det bliver bedre 

endnu. For dernæst forkynder plakaten, at 
"hinsides den jødisk-kristne (kommunlsti· 
ske-kapitalistiske) epoke kommer den eu
ropæisk-islamiske fremtid: Herredømme 
og livsfon11." 

Vi bar vistnok hørt den slags før en 
gang i dette århundrede - hvor det dog var 
en anden ideologi end islams, der forka-



stede de kommunistisk/kapitalistiskef'jø
diske" osv. samfund. Således åndeligt ve
derkvæget efter at have Bet tingene sat 
ind i det rette pei:spektiv vil en dansk ind
vandringslobbyist kunne gå til plakatens 
forldaring i øvrigt: 

"Ruslands sammenbrud er også Ame
rikas sammenbrud. Nu er det sidste akt -
verdensstatens opståen. Kun det nye men
neske med guddommelig betydning vil 
blive befriet fra ågerens og rentens/gæl
dens slaveri. 

Anden Verdenskrigs sejrherrer, 
Rusland og USA, dbenbarer sig nu som et 
og samme system - pengemagtens. Kom
muniSmens sammenbrud betyder blot, at 
magten overgives fra staten til bankerne. I 
den vesdige model er staten socialistiSk 
og bankeliten regerer over staten, Staten 
kontrollerer masserne, bankerne kontrol
lerer staten. 

Islam er en regeringsmdde, hvor der 
ingen stat er. Den store tyske åndelige 
tradition ndede til islams port: Goethe, 
Wagner, Nietzsche, Rilke, Heidegger. .. 
Araberne derimod solgte deres iSlam for 
velstand. Men iS/am er igen vendt tilbage 
til sin europæiSke hjemstavn: En tusind
årig europæisk-islamisk civilisation på 
den iberiske halvø (Spanien, red.) var af
tenlandets vugge Øst/vest dialektikkens 
sammenbrud åbner for islams nye udfol
delse i Europas hjerte." 

\k>re multi.kulturelle fremmedtjenere 
og ukristelige skyldindpiskere vil nok ha
ve os til at byde velkommen også til dette 
nye historiske perspektiv og ydmygt bøje 
nakken af skam over, at det aldrig lykke
des os at opdage, at det var til islams por
te, Goethe, Wagner m.fl. nåede. 

For er der nogen grænse for den selv
udslettelse og fornedrelse, vi skal under
kaste os ifølge disse omvendte racisters 
liggen på maven for ingressoreme? Islam 
betyder jo da også: Underkastelse! 

"Jeg holdt en tale om tolerance ved et 
islamisk ritual - der svarer til protestan
ternes konfirmation og katolikkernes 
første kommunion - i en hal i Koln til 
fem-seks-otte tusinde mennesker. Senere 
fandt jeg ud af, at den blev helt forkert 
oversat, og at jeg blev trukket rundt ved 
næsen som en nyttig idiot. Min svenske 
ven, kultunedaktør Arne Ruth fra Dagens 
Nyheter, var til stede og lavede et rund
spørge om dødsdommen mod Salman 
Rusbdie blandt de unge muslimer. De 
støttede den allesammen uden undtagel
se.,, 

GUntber Walraff, tysk forfatter og indvandrerfor
taler, i inwrview i lnfonnatioo I'.l/10 1993. 

Landets vise fædre 
Magasinet Penge og Økonomi har lavet 

en undersøgelse af folketingspolitikemes 
basisviden. Undersøgelsen viser f.eks., at 
77% af dem ikke aner, hvad statsgælden 
er, og at to tred.iedele ikke kendte folke
pensionens størrelse. Resultaterne er ge
nerelt set ikke opløftende læsning. 

Men vi begynder naturligvis nu at for
stå, hvorfor Folketinget mener, at "Dan
mark bar råd" til at "vise ansvar" for 
"medmennesker i nød". Når man ikke 
aner, hvad ens dårligere stillede medbor
gere har at leve for, og ejheller, hvilken 

gældsbyrde man i sin tumpethed allerede 
har påført kommende generationer, er det 
jo let at være gavmild. 

Undersøgelsen melder ikke noget om, 
hvor meget politi.kerne ved om det mnlti
etniske kaos, de er i færd med at trække 
ned over hovedet på os allesammen. An
tagelig lidet! 

Men så er det jo også nemmere at stem
me for en fortsættelse af den nuværende 
løsagtige udlændingepolitik og mene, at 
alt er i den skønneste orden! 

D 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
I serien af samtaler med medlemmer af Den Danske Forening har Harry Vinter denne gang talt 
med Keld Anthony, som er lærer i København. 

Harry nnter: Keld, du bor pd Vester
bro. Har du altid boet der? 

Keld Anthony: Nej, jeg har tør boet på 
Østerbro. Men i de sidste 20 år har jeg bo
et på Vesterbro. 

Harry Plnter: Så må du have oplevet 
Vesterbros forandring fra arbejderkvarter 
til såkaldt multikulture/t samfund. 

Keld Anthony: Ja, jeg har været ved 
Gasværksvejens Skole i 20 år, og der har 
jeg set udviklingen, siden de tørste ind
vandrere kom, indtil nu, hvor vi er oppe 
på 93 pcl indvandrerbørn. 

Harry nnter: 93 pct.! Så må der være 
rene indvandrer/dasser? 

Keld Anthony: Ja, alle de små klasser 
er rene indvandrerklasser. Der ligger no
get selvforstærkende i det. Det er sådan, 
at ikke engilllg indvandrerne er glade for 
forholdene. Mange af dem sender deres 
børn andre steder hen, for at de i det 
mindste kan være sammen med nogle 
danskere. Og de fleste danskere sender 
selvfølgelig deres børn til andre skoler. 
Desværre skal de meget langt væk for at 
finde andre skoler, hvor der er tilstrække
lig mange danskere. 

Blandt andre Birte Weiss har sendt sine 
børn et andet sted hen. Hun bor i Revent
Jowsgade og hører således til Gasværks
vejens skoledistrikt. Men hun har i sin tid 
valgt at sende sine børn til den Classen
ske Legatskole. 

Harry nnter: Vi nærmer os jul. Har 
måden, man forbereder eller fejrer jul på, 
forandret sig i de 20 år? Jeg tænker på 
papirklip og den slags. 

Keld Anthony: Nej, alle de fremmed
sprogede elever kan godt lide juleklip. De 
synes, at det er en god skik. De lægger 
selvfølgelig noget helt andet i julen, end 
vi gør. De synes bare, det er en hyggelig 
tid, hvor man klipper julestads og den 
slags ting, og så ffi.r de naturligvis også 
nogle fridage, og det er jo også dejligt 
Men ellers fejret de ikke jul, men de har 
deres andre fester: den store Bayran og 
den lille Bayran. Den lille Bayran, hvor 
børnene Br slik og søde sager, og den st<>-
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Keld Anthony 

re Bayran, hvor man ofrer dyr. Jeg har 
selv oplevet den store Bayran i 'fyrlciet, 
hvor gaderne flyder i blod. Det varer ikke 
så længe, en dag eller to, hvor man ofrer 
disse dyr, spiser dem og bygger sig med 
det Det er uvant for en europæer at se dyr 
blive snittet i halsen på gaden og ligge og 
spjætte der. Jeg kan ikke lide at se det. 
Men jeg kan godt lide at spise dyr, så jeg 
skal ikke begynde at blive farisæer i den 
henseende. 

Harry /li'nter: Men i måden at fejre Jul 
pd er der ikke den srore ændring på Gas
værksvejens Skole? 

Keld Anthony: Nej. Det er der ikke. 

Harry Vinter: Hvad så med klassefe
ster og ungdomsfester. Md pigerne være 
med? 

Keld Anthony: Man holder meget øje 
med og passer meget på sine piger. For 
meget, synes de fleste piger sikkert. Det 
betyder blandt andet, at der skal temmelig 
store overtalelsesevner til for at ffi dem 
med på lejrskoler. Allerede fra 1 Q.årsaJ. 
deren skal man lægge ret hårdt pres på, og 
når de kommer op i puberteten, er det helt 
umuligt. Da kommer de ikke med. Det 

må jo skyldes mistillid til lærere og egne 
børn. 

I de senere år bar jeg ikke hørt om ret 
mange fester blandt skoleelever, netop 
fordi man ikke kan lave dem på skoleba
sis. Så det er ikke klassekammeraterne, 
der bliver inviteret 

De muslimske børn holder ikke den 
slags fester. Hvis de holder fester, er det i 
familiens skød. Med rigtig mange menne
sker, men hele tiden overvåget af famili
en. 

Drengene må godt gå ud på egen hånd, 
men pigerne må ikke. Der bar vi grunden 
til, at nogle diskoteker ikke Jukker en bel 
flok drenge fra et eller andet fremmed
sproget land ind. For det første har der 
været en del brok med, at de har trukket 
knive. Men det er da også underligt, at de 
kommer med en bel flok gutter fra et eller 
andet land, og så kommer pigerne ikke 
med. Så kan man kalde det diskriminati
on, at de ikke bliver lukket ind, men hvem 
er det egentlig, der diskriminerer hvem? 
Er det ikke os danskere, der bliver diskri
mineret som mindreværdige til at have 
noget med indvandrerpigerne at gøre? 

Harry Vinter: Jo, og det er jo krænken
de for danskernes lighedsprincip, hvis de 
fremmede drenge gerne må jagte danske 
piger, mens danske drenge bare skal hol
de fingrene fra indvandrerpigerne. 

Keld Anthony: Ja, og det skal de! 

Harry Vinter: I sidste nummer af Dan
skeren bragte vi et interview medfonnan
den for Stop Stormoskeen. Du medvirkede 
i en TV-udsendelse om srormoskeen. 

Keld Anthony: Ja, udsendelsen hed 
"Moskeen i det danske". Det var menin
gen, jeg skulle snakke om noget med mo
skeen, fik jeg at vide. Jeg var klar over, at 
de ikke ville være mig venligt stemt, men 
at vi udelukkende skulle snakke om Lub
na Elahi og overfaldet på hende, det kom 
som et chok for mig. Jeg var ikke meget 
for at snakke om hende, fordi jeg på det 
tidspunkt vidste, at hun skulle være min 
kollega fra næste skoleår. 

Allerede på det tidspunkt havde jeg på 
fornemmelsen, at der var noget uldent i 
påstandene om overfaldet og om politiets 
passivitet. Det har jeg så senere prøvet at 



undersøge lidt nærmere, og derved er jeg 
blevet endnu mere skeptisk over for hen
des fremstillinger, der myldrer med selv
modsigelser. 

Man siger så, at det er for dårligt, at po
litiet ikke gør noget ved, at en person er 
blevet overfaldet. Både Kramer Mikkel
sen og Tom Ahlberg mener, at sagen skal 
for lokalnævnet. De har nok haft på for
nemmelsen, hvad det var for en sag. Så de 
henstiller, at man undlader at slå politisk 
plat på den. Men det bliver der i høj grad. 

Da det kommer til stykket, så klager 
Lubna aldrig til lokalnævnet, og derfor 
bliver der ingen sag ud af det Jeg har sort 
på hvidt fra Tom Ahlberg, at der aldrig er 
indgivet nogen klage. 

Harry Vinter: Hvorfor meldte du dig 
ind i Den Danske Forening? 

Keld Anthony: Det skyldes vel nær
mest, at jeg kunne se, hvor det bar henad, 
fordi jeg var inde på Vesterbro. I Kø
benhavn steg andelen af fremmed
sprogede med 2 procentpoints hvert år. 

Jeg har ikke noget imod, at der kommer 
fremmede til landet. De skal komme 
drypvis. Jeg stammer selv fra fremmede. 
Vi er også kommet drypvis, stille og ro
ligt og er blevet integreret Hvis man 
kommer i kæmpestore flokke og kontin
genter, så vil der ikke finde nogen inte
gration sted. 

Ydermere er der det problem, at det li
ge netop er muslimer, der kommer så 
mange af. Vi kan se i f.eks. Jugoslavien 
og Libanon, hvor kristne og muslimer har 
levet sammen i mange år, hvor galt det 
kan gå. 

Harry Vinter: Du har rejst meget i det 
meste afventen. Du kan ikke være uinter
esseret i kulturberige/se? 

Keld Anthony: Jeg kan godt lide at rej
se og se alt muligt. Jeg tager ting med 
hjem fra Kina, 'fyrkiet osv. og synes, at de 
er flotte og glæder mig ved dem. Men at 
kunne glæde sig vedetland betyder da ile· 
ke, at man skal have det lands indbyggere 
med hjem også. Det synes jeg, er for stor 
en souvenir. 

Harry Vinter: Hvad skal der gøres? 

Keld Anthony: Indvandringen skal 
standses. 

Harry Vinter: Tak for samtalen. 
D 

Udlændingekriminalitet i 
Norge 
Skønmaleriet om, at de fremmede i Danmark ikke er mere kriminelle end danskerne, er for 
længst krakeleret. Men regeringen vil betegnende nok ikke lade os få en gennemarbejdet stati
stik. Fra flere andre europæiske lande foreligger klare officielle udsagn om fremmedes store 
overkriminalitet der. Nedenfor belyses det samme forhold i Norge. 

Af lektor, dr. philos. Odd Lønø, Oslo 

Politiet i Oslo udarbejder en statistik 
over norske og udenlandske statsborgeres 
lovovertrædelser. I de andre politikredse i 
Norge føres der ikke en sådan statistik, 
men alt tyder pA, at de samme forhold 
som i Oslo går igen i de øvrige dele af 
landet. 

Statistikken viser, at der, når størrelses
forholdet mellem gruppen af norske og 
udenlandske borgere tages med i bereg
ningen, er en stærk overrepræsentation af 
udenlandske borgere. 

Statistikken over personer, der er Ile,. 
gæret varetægtsfængslet i årene 1985 til 
1992, viser, at antaUet af udlændinge er 
fra 3, J til 9,6 gange højere end af norske 
statsborgere (Fig. I). Tallene for uden
landske borgere er vel at mærke faktisk 
minimwnstal for udlændinge og omvendt 
for norske maksimumstal, da udlændinge 
registreres som norske, når de får norsk 
statsborgerskab. 

Figur I. 
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lilii,. Figur I dækker alle typer af lovover
" trædeiser, men politiet bar ogs! statistik 

over enkelte typer af lovovertrædelser. 
Den viser, at udenlandske borgere er 

endnu stærkere overrepræsenterede ved 
grovere kriminalitet. I alvorlige narkoti-

Figur 2. 
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me gælder en stor del af narkotikasager
ne." 

Den mest alarmerende del af statistik
ken vedrører anmeldt kriminalitet blandt 
børn i Oslo (alderagruppen 15 år eller yn
gre). 

Den viser tydeligt, hvad vi kan vente os 
i fremtiden i det norske samfund, når de 
yngre generationer vokser op. I 1990 be
gik ooge med indvandrerbaggrund lovo
vertrædelser 2,3 ganges! ofte som norske 
unge. I 1991 var tallet 3,2 og i 1992 3,7. 
En kraftig stigning fra år til år (Fig. 4). 

Figur 4. 
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kasager er udenlandske borgere domfæl
det fra 6,5 til 26,4 gange så ofte som nor
ske. Gennemsnittet for de 7 år 1985-92 er 
14,8 gange (Fig. 2). 

I 1992 begik udenlandske borgere 
røveri (grovt ran) 4, I gange oftere end 

norske. For voldtægt var tallet i 1991 5,8 
og i 1992 2,8 gange højere (Fig. 3). 

Politiets kommentar til disse voldssa
ger er følgende:" ... iøvrigteretstorttler
tal af de udenlandske peraoner fra asiati
ske og særlig afrikanske lande. Det sam-
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Politiets bemærkninger til denne del af 
statistikken er: 

"Der er grund til at tro, at mange for
brydelser begået af peraoner, som er 15 år 
eller yngre, ikke bliver anmeldt til politi
et Man mener også, at indvandrerbørn 
bliver anmeldt i mindre udstrækning end 
norskebørn. 

Der findes fejlkilder ved statistikførin
gen. Sådanne bar man ladet gå i indvan
dreroøms favør. Man mener derfor, at tal
lene for indvandrerbørns kriminalitet er 
minimumstal." 

'15 AA. ELLER YNGRE, OSLO. 

Forfordeling? 
I en årrække bar indvandringslobbyen 

slået på, at der ikke skal være A og B 
mennesker i Danmark. Derfor skulle de 
fremmede have samme sociale ydelser 
som danskerne. 

Sådan bed det sig, og det kunne jo lyde 
meget besnærende, når man ikke tænkte 
nærmere over konsekvenserne. 

0 
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1991 1992 

Derfor klumper de sig sammen på be,
stemte lokaliteter, f.eks. Avedøre og Gjel
lerup, hvor kun folk med store sociale til
skud bar råd til at bo. 

Dette groteske resultat er nu erkendt 
fra alle sider. Derfor vil regeringen pum
pe penge i disse boligområder, således at 
ogs! almindelige danskere Br råd til at slå 
sig ned i bebyggelserne! 

Det var altså danskerne, der over den 
sociale bistandslovgivning betalte for op
rettelsen af ghettoerne. 

Nu skal de så også betale for at fl dem 
opløst igen. 

Vi glæder os til at børe indvandrings
lobbyens undskyldninger for den interes
sante udvikling! 



Enoch Powell, det nationale 
og den indre fjende 
Af Peter Neerup Buhl 

Den konservative engelske politiker 
EnochPowell blev født den 16.juni 1912. 
Allerede som 26-årig blev han professor i 
g,æsk, skrev et skelsættende værk om 
den græske historiker Herodot og havde 
udsigt til en glimrende akademisk karrie
re, men meldte sig frivilligt som menig 
soldat, da 2. verdenskrig brød ud. I løbet 
af krigen avancerede han til general, idet 
han som efterretningsofficer bidrog til de 
allieredes sejr ved bl.a. at forudse general 
Rommels bevægelser i Afrika. Efter kri
gen meldte han sig ind i det konservative 
parti, for hvilket han var parlamentsmed
lem 1950-74 og en tid også minister. I 
1974 brød han imidlertid med de konser
vative, fordi han var modstander af EF, og 
i stedet var han parlamentsmedlem for de 
engelsksindede nordirere frem til 1987. 
Allerede i 1968 var han dog kommet i el 
modsætningsforhold til de konservative, 
da han den 20. april dette år holdt en ad
varende tale mod indvandringen. Enoch 
Powells afstandstagen fra fremmedgørel
sen af England skal ses på baggrund af 
hele hans syn på det nationale. 

Nationalitet et subjektivt begreb 
Enoch Powell er troende kristen, men 

den sandhed, at menneskene som indivi
der er ulige og som folk er forskellige, ind-

Enoch Powell 

rømmer Powell åbent, at der intet slår om 
i Evangelierne. Han mener blot, at så læn
ge menneskene vedkender sig denne 
sandhed i form af bl.a. national identitet, 
ville det være ansvarsløst afbam som po
litiker ikke at tage hensyn til det. Han de
finerer det nationale 100% subjektivt. Al
le andre kriterier for nationalitet er se
kundære i forhold til et folks selvopfattel
se. Samtidig mener han at nationalitet er 
et "absolut'' begreb forslået på den måde, 
al hvis et folk først er begyndt en sttæben 
mod selvstændighed, vil det i længden 
være utilfreds med alt andet end fuld
stændig suverænitet. 

Denne grundopfattelse bar for Powell 
medført, at han ikke tror på Englands 
fortsatte beståen, hvis landet først begyn
der at afgive myndighed til en europæisk 
union, og al han i spørgsmålet om Skot
lands og Wales' stilling i kongeriget me
ner, at de enten må forblive fuldstændig 
wider samme regering som England, eller 
at de må. adskilles fra den som selvstæn
dige stater med alt, hvad dette indebærer 
- egen mønt, parlament, nationalbank, 
bær osv. Over for Nordirland betyder 
Powells subjektive nationalitetsopfattel
se, at han føler sig forpligtet til al arbejde 
for provinsens tilhørsforhold til kongeri
get, så længe et flertal i den insisterer på 
a1 kalde sig engelske. Powell betragter 
nordiremes kampvilje som et forbillede 
for resten af Storbritannien. 

Enoch Powell mener, at det grund
læggende i politik er følelser og instinkt, 
og at den vigtigste af alle politiske realite
ter er identitetsspørgsmålet "Hvem me
ner vi, at vi er?''. Det afgørende for en na
tion er således livsviljen, og den manife
sterer sig iflg. Powell for en brite først og 
fremmest ved, at han er rede til at forsva
re parlamentets suverænitet. Powell bliver 
aldrig ttæl af at understrege parlamentets 
afgørende og enestående betydning for 
den britiske nations eksistens. Det er 
må.ske det eneste parlament i verden, som 
ikke kan fjernes fra dets folks historie, 
uden at denne bliver meningsløs. Powell 
opfatter parlamentet som folkesjælens le
gemliggørelse, og i sit store videnskabeli
ge værk om dets historie i middelalderen 

på.peger han, at dets udvikling snarere må 
beskrives med begreber hentet fra økolo
gien end fra humanvidenskaberne. Over
bevisningen om den store værdi af en 
ubrudt, nærmest organisk udvikling er 
det også, som ffi.r ham til i Englandshisto
rien "Biography of a Nation" fra 1955 at 
sammenligne en nation med en levende 
organisme, idet han dog widerstreger, at 
der ikke findes nogen objektive kriterier 
for nationalitet, men at det afgørende er 
selvbevidstheden, altså at regne sig selv 
for en nation. 

''Nationernes liv", sagde han i en tale i 
1946, "leves ligesom menneskenes liv 
mest i en forestillingsverden." Som en 
følge deraf bliver det vigtigste i en nati
ons liv folkets fælles forestillingsverden. 
Det betyder ikke, at nationer for al kunne 
eksistere må. flygte fra en mere reel virke
lighed, men tværtimod, at det vigtigste 
bud for en nation bliver "kend dig selv!". 

Patriotismens nødvendighed 
For at en nation kan opnå succes og 

lykke er det iflg. Powell ud over al have en 
realistisk selvopfattelse nødvendigt med 
patriotisme hos dens enkelte borgere. Om 
begrebet patriotisme siger Powell: "Jeg 
kunne ønske at se det ord i brug igen, vi 
bar sandelig brug for dets genstand" Den 
patriotisme, der er behov for, er imidlertid 
ikke den, som finder udtryk ved luftig 
snak om Englands "lederskab" her og "le
derskab" der, ej heller bør den udspringe 
af magelig sjælefred, som blot ser frem til 
et behageligt liv med stadigt stigende 
velfærd, hvor ingen smerte og forandring 
nogensinde finder ind. Den bør derimod 
grundlægges på en forståelse af det 
egentlige England og en dybfølt indlevel
se i dets historie. Det egentlige England 
er det, som slår tilbage, når alle kunstige 
og kosmopolitiske udenomsværker og il
lusioner falder. Powell forsøger i sin "na
tionale forkyndelse" al gå bag om de sid
ste mange årbwidreders løgne om Eng
lands rolle og direkte spørge de oprindeli
ge englændere, middelalderens menige 
folk, hvad England egentlig er. ~ 

"'Fortæl os, hvad det er, som binder os 
sammen; vis os det spor, som leder gen-
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.,. nem tusinde år; hvisk os hemmeligheden 
,. om dette fortryllende liv, som er Eng

lands, så vi i vor tid kan vide at bevare 
det'. Hvad ville de svare?", spørger Pow
ell og fortsætter. "De ville tale til os på 
vores eget engelske sprog; sproget, der er 
skabt til at fortælle sandhed i, og som al
lerede er stemt til sange, der spøger i til
hørerens sind ligesom forårets tungsin
dighed. De ville fortælle os om dette vid
underlige land, hvis klima er så behage
ligt afvekslende, at alle årstider forekom
mer i deres største fuldendthed; om mar
kerne, på hvilke de opførte deres bygnin
ger, deres hytter, deres kirker, og hvor den 
samme slåen lod sine kronblade regne 
over dem som over os; de ville med sik
kerhed fortælle os om Englands floder, 
bakker og kyster. De ville også fortælle os 

om et palads nær den store by, som ro
merne byggede ved et vadested over flo
den Themsen; et palads med mange kam
re og en højloftet sal med engleansigter 
snittet i bjælkerne, til hvilken mænd søg
te fra hele England for at tale på deres 
fællers vegne, en ting kaldet "parlamen
tet", og fra denne sal udgik mænd med 
pelskapper og mærkelige huer på deres 
hoveder for at dømme efter de samme 
domme og for at håndhæve den samme 
retfærdighed over hele det engelske folk." 

Forfædrene ville også fortælle om kro
nen og dens symboler, om Englands ho
mogenitet, der er så dybtgående og om
fattende, at amterne og regionerne har 
gjort det til en hobby at hævde deres 
særegenheder, og de ville fortælle om 
Englands kontinuitet, der har tilvejebragt 

Westminister Hall i 1809 med loftkonstruktionens englehoveder og aflukker for domstolene i 
baggninden. 
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denne enhed og homogenitet gennem 
århWJdredemes langsomme alkymi. 

Enoch Powell fralægger det, som hans 
socialistiske kritikere kalder "virkelig hi
storie", altså historien om udvikling og 
forandring, enhver betydning. "Konser
vatisme er et een gang for alle fastsat syn 
på menneskelige samfund i almindelig
hed og vort eget samfund i særdeleshed, 
hvilket hver på hinanden følgende gene
rationer kun har at genfortolke'', skrev 
han i 1953. Grundlæggende er alle gene
rationer i et folk samtidige, kun åndshov
mod og selvbedrag kan få visse moderne 
teoretikere til at reducere tidligere slægt
led til en slags trin, man blot kan træde på 
for at hæve sig selv højere op. 

1 sin bog om store begivenheder i par
lamentet præsenterer Powell sin vel
gørende alternative behandlingsmåde af 
historien. "Med næsten ufattelig glæde", 
skriver han i forordet, "opdager vi, at ... 
menneskene, som de er repræsenteret og 
afsløret i parlamentet, overhovedet ikke 
lader til at forandre sig med århundreder
nes gang:• En socialistisk kritiker noterer 
forarget, at den eneste store begivenhed 
fra det 20. årbunderede, som er medtaget 
i værket, er en debat vedrørende en ny ud
gave af den engelske kirkes bønnebog. 
Alt vedrørende f.eks. sociale kampe er to
talt udeladt. Kritikerens foraxgelse over 
dette viser selvfølgelig blot, at det er ham 
og ikke Pawel!, som mangler evnen til at 
skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i 
tilværelsen. På samme måde som et ord, 
et smil eller et glimt i øjet kan afgøre, om 
et menneske bringes frelst gennem livet 
eller fortabes, således er det også i natio
nernes liv anekdoten, personligbeden og 
den heltemodige gerning langt mere end 
statistik, strukturer og resultater, som er 
afgørende og vedkommende for eksisten
sen og eftertiden. 

Antiracismens menneskeforagt 
Overforisærsocialisters taleom, at Eng

lands omdannelse til multikulturelt sam
fund kan forløbe gnidningsfri~ hvis man 
blot fører den rigtige socialpolitik, siger 
Enoch Powell, at "det ville være en fejlta
gelse at antage, selv i den mest grelle og 
mest indlysende form, at der er en sam
menhæng mellem indvandredcvarterer og 
det, som kaldes slumdannelse. Men det er 
kun et eksempel. Sagens kerne er, at farer
ne, som alle kan begribe p.g.a. det, der er 
sket med dette land i løbet af den sidste ge
neration, ikke skyldes materielle mangler 
og ikke kan afværges ved at fjerne disse. At 
tro det er en moderne version eller en spe
ciel udgave af den gamle, ofte udnyttede 
vildfarelse, at der er en sammenhæng mel
lem kriminal.itet og dårlige boligforhold, 
mellem kriminalitet og boligmangel?' 



Problemer som følge af indvandringen 
skyldes ikke sociale mangler, fastslår 
Powell, men udspringer af menneskelige 
forskelle, og menneskenaturen forandres 
ikke af, at man bruger penge på sundhed, 
boliger og skoler. 

Udsagn som dette bar selvfølgelig ført 
til beskyldninger om racisme. Hertil sva
rer PoweU: "Jeg kan ikke se, hvordan det 
kan være andet end dybt fornærmende at 
beskrive en jøde som en mand med en an
dt>n næseform end min, eller en zambia
ner som en mand med en anden slags hår 
end mit, eller en kineser som en mand 
med smallere øjne og mere gullig bud end 
jeg bar. På denne måde at reducere alle de 
dybtliggende forskelle mellem de for
skellige nationer, samfund og stammer af 
menneskeheden til nogle ydre fysiske 
kendetegn er at begå den største skændig
hed og respektløshed overfor selve men
neskenaturen. Det er et i bogstaveligste 
forstand umenneskeligt synspunkt. Og 
hvad der er værre, er det et udtryk for utå
lelig arrogance at påstå, at en inder, en ir
aner eller en bantu ønsker at være, eller at 
blive regnet for, en englænder under sin 
hud. Tværtimod har han hverken foreStil • 
ting eller ønske om noget sådant, og deri 
har han ret." 

Powell tror ikke, at det ligger i menne
skets natur, at et folk passivt vil se til, 
mens centrale områder af dets land om
dannes til fremmed territorium. Han me
ner ikke, at englænderne vil tolerere det, 
og så er det ørkesløst at diskutere, om de 
burde det eller ej. Personer, der tror på det 
gode i et multikulturel! samfund, sam
menligner han med manden, der sprang 
ud fra et tårn og sagde: "Se, jeg er blevet 
en engel?' 

· Med sin opfattelse af alle folk som fun
damentalt ligeværdige mener Powell i 
øvrigt, at politikere og andre slet ikke har 
ret til at bruge den kvalitative betegnelse 
"berigelse" for konsekvenserne af indvan
dringen. Deri ligger jo uudtalt, at det OJ>
rindelige ublandede folk var mindre vær
difuldt - altså en slags omvendt racisme. 

Som en logisk følge af sit standpunkt 
mener Powell, at det ville volde lige så 
store eller måske endda større problemer, 
hvis f.eks. fem millioner tyskere i løbet af 
en kort årrække slog sig ned i England, 
som når folk fra kolonierne nu strømmer 
ind. Der er dog et problem, som man med 
disse sidste ikke må overse, nemlig at de
res anderledes ydre gør det vanskeligt for 
dem også på langt sigt at assimileres i 
værtsbefolkningen. Racemæssige for
skelle er altså ikke problemernes ophav, 
de cementerer dem blot. En anden hud
farve er som en ufrivillig og uudslettelig 
wtiform, der i konfliktsituationer nådes
løst trækker fronter op og inddrager alle i 

kampen. Powell har flere gange sammen
lignet konflikter p.g.a. indvandring fra 
tredielande med IRA's aktioner men un
derstreger, at forskelle i hudfarve vil po
larisere en konflikt mere end i Nordir
land. Som han har sagt: "Mennesker anta
ger, at de, som ser anderledes ud end dem 
selv, har andre interesser - der viUe næJ>
pe have eksisteret antisemitisme, som vi 
kender den, med mindre jøder kan gen
kendes, når man ser dem?' 

Forskellige og ligeværdige 
Forskellige interesser indebærer imid

lertid langtfra nødvendigvis tanker om 
over-og underlegenhed. Ej heller er natio
ner hinandens modsætninger-nationaJfø. 
lelse er ikke en benægtelse af andres kva
liteter og bedrifter, selv om dens grundlag 
er en følelse af forskel. "Enhver sund nati
on ser sig selv som centrum. Og de har 
virkelig ret'', udtalte Powell engang. "For 
dem er det centrum. Verdenskortet for en 
franskmand har Paris i centrum, for en ita
liener Rom, for en israeler Jerusalem. Is>r 
amerikanerne er den Nye Verden centret, 
med østkysten ved Atlanten og vestkysten 
ved Stillehavet som de to yderpunkter. Og 
Kina, er det ikke 'riget i midten'??' Derfor 
kan man imidlertid godt respektere hinan
den som ligeværdige, men Powell mener, 
at fortalerne for et multi.kulturelt samfund 
netop gør det stik modsatte. Han siger: 
"Jeg har ingen følelse af overlegenh~d 
overfor en inder eller en vestinder. Jeg er 
selvfølgelig vidende om en følelse affor
skel, men denne følelse af forskel er et ud
tryk for respekt for ham, nøjagtig ligesom 
det er respekt for en fastlandseuropæer ik • 
ke at regne ham som blot en anden slags 
englænder, født på den anden side af Ka
nalen. Alle mennesker er berettiget til re
spekt på deres egne betingelser, på deres 
egen nationale baggrund, på deres egen 
kulturelle baggrund. Det er foragt for 
mennesker at behandle dem som skak
brikker eller spillemærker, der kan opstil
les sammen i forskellige mønstre alt efter 
den sociale ingeniørs vilje?' 

At Powell mener, at det er forkasteligt 
bevidst at sidde og omgruppere folk, 
medfører selvsagt ikke, at han taler for et 
totalt statisk og tillukket syn på nationen. 
Faktisk har han engang udtalt, at "der er 
ingen grænse for de forandringer, vi kan 
undergå i årenes og generationernes løb
ej heller for de fremmede, vi kan optage -
og stadig gennem det hele forolive os 
selv." Afgørende i den aktuelle situation 
er blot det store antal over det korte tids
rwn, hvilket ifølge Powell vil føre til, at 
"Englands grønne og behagelige land" vil 
efterligne "USA's tragedie." Den eneste 
udvej nu er for Powell at se en massiv re
patrierings-politik. 

Den indre fjende farligst 
Mens farvede indvandrere efter Enoch 

Powells taler mod indvandringen standse
de ham på gaden i hans valgkreds og sag
de: "Mr. Powell, vi respekterer Dem, vi 
forstår hvad De mener", og mens ca. 3/4 
af de menige englændere støttede ham, så 
kendte forargelsen og medieterroren fra 
det mondæne England ingen grænser. 
Særlig på universiteterne blev hans taler 
afbrudt af skældsord, demonstrationer og 
bombetrusler. Alt dette bidrog til at gøre 
Powell opmærksom på nationens indre 
fjender, der forekom ham endnu mere 
uhyggelige end nazismen og kommunis
men. I en forkætret tale den 13. juni 1970 
analyserede han disse nyligt opståede 
fjender. Disse nye fjender, sagde han, be
nytter sig af vold for voldens egen skyld, 
nye protestmetoder, terrorisme og medie
fordrejninger, som både underminerer 
den nationale sikkerhed og svækker klar 
tænkning om nationale emner. Disse in
dre fjender er fuldt så farlige som nogen 
tidligere fjende, men de er svære at iden
tificere. Powell betegnede dem som 
"kræfter, der direkte sigter mod at øde
lægge vor nation og vort samfund, som vi 
kender dem og kan forestille os dem." 
Sådanne kræfter modarbejder frie landes 
frie liv. Disse kræfter udnytter ethvert po
litisk sprængfarligt emne, der findes -
studenternes rastløshed, Irlands deling, 
racespændinger, industrikonflikter, sti
gende leveomkostninger. 

Dette stadige stormløb mod slappe au
toriteter medfører ane normers sammen
brud og lægger vejen åben for "anarki· 
stisk hjernevask" gennem medierne, der 
igen og igen kommer med "åbenbare ab
surditeter, som om de var selvindlysende 
sandheder?' Powell gav eksempler: "Man 
far bogstavelig talt offentligheden til at si-
ge, at sort er hvidt. Aviser som 'Sunday 
Times' fordømmer det som 'deklamation 
af racerenheds-fantasier' at sige, at et 
barn født af indiske forældre i Birming-
ham ikke er engelsk, men indisk... Man 
fortæller os, at Vestens økonomiske be
drifter er sket på bekostning af resten af 
verden og har gjort dem fattige, så at det, 
der kaldes de udviklede lande er forplig-
tede til at give skatteyderbetalt hjælp til 
de underudviklede landes regeringer. Det 
er vås, notorisk vås, men det er vås, som 
de vestlige landes folk ... er blevet så ... 
gennemtrængt af, at de til slut skammer 
sig over, hvad de vestlige menneskers 
hjerner og energi har udrettet, og synker i 
knæ for at undskylde, at de er civilisere-
de, og for at bede om at blive forhånet og 
ydmyget .. Mest kynisk af alt bliver det 
sagt os ... endda af biskopper, at kommu
nistiske lande er opretholdere af menne- li.. 
skerettigheder ... , men at store mængder af ~ 
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mennesker i dette land ville blive krænke
de ved synet af en cricketkamp, som bli
ver spillet her mod Sydafrika. Det er vås, 
åbenbart notorisk vås, men det forhindre
de ikke en britisk premierminister og en 
britisk indenrigsminister i at antage det 
som en anerkendt sandhed .... " . 

De indre fjender, som Powell advarede 
mod med disse ord, havde i de følgende år 
succes med gradvist at udskifte sandhed 
med løgn i England- Det værste slag i 
denne proces kom i april 1977, hvor den 
nye lov om "race-relationer" trådte i 
kraft. Det havde længe været kriminelt at 
fremme ''racehad", men med 1977-loven 
blev det ikke længere et spørgsmål om 
hensigt, men om "sandsynlige konse
kvenser:• Powell konkluderede, at der
med kunne også ban bringes til tavshed, 
da mange netop mente, at hans advarsler 
mod indvandring i sig selv var konflikt
skabende. Derved blev enhver debat om 
vigtige og følelsesladede samfunds
spørgsmål i realiteten kriminaliseret. Han 
gjorde opmærksom på, at hvis den nye 
lov havde været i kraft i 30 'eme, kunne 
også Churchill, der jo af mange blev kaldt 
krigsmager, være blevet bragt til tavshed 
p.g.a. hans advarsler mod Hitlertyskland. 
Troen på, at problemer kan løses ved at 
tie om dem, lever stadig i bedste velgåen
de. Med tanke på den nye lov advarede 
Powell atter mod den katastrofe, som de 
indre fjender er i færd med at forberede 
for Stororitannien: "Over hele verden bli
ver den samme formel til at splitte sam
fund ad forberedt og anvendt, og der fin
des dem, som er besluttede på at sørge 
for, at Storbritannien ikke længere vil 

være i stand til at undslippe", sagde ban 
den21.januar 1977. 

Det delte samfund 
I en tale i april 1975 opridsede Enoch 

Powell grundprincipperne for Storbritan
niens nationale eksistens: "Jeg tror, at en 
nation har en bestemt genius eller en egen 
national personlighed, og at dens instituti
oner tilpasser sig denne personlighed el
ler genius ... De kan ikke opgives uden fa
re for denne nation og kan ikke blot over
føres til andre, hvis genius er anderledes. 
Jeg tror, at dette lands regering under et 
parlament, der bar eneretten til at lovgive 
og udskrive skatter, med en uskrevet for
fatning, som overlader hele forsvaret af 
undersåtten såvel som landets velfærd i 
hænderne på dette parlament, i eneståen
de grad stemmer overens med dets folks 
genius." 

Fundamentalt set er det de samme me· 
kanismer, som Powell ser ødelægge natio
nen, både når det gælder truslerne fra 
IRA, EF og indvandringen. Et sted bruger 
ban endda et udtryk kendt fra Nordirland 
på indvandringsproblemet. Han bruger 
nemlig udtrykket "det delte samfund", 
hvis indre logik på et tidspunkt tager 
overhånd og styrer begivenhederne uden
for al kontrol, Dår sammenbruddet af det 
homogene ''vi", der udgør det livsnød
vendige grundlag for parlamentarisk de
mokrati, bar nået et vist punkt. "Lad 
mig", siger Powell, "illustrere denne syg
domshistorie for et samfund, der bliver 
ædt levende, for det er en gren af lægevi
denskaben, hvor det kliniske materiale er 

Afrika i Danmark 
ingen, der færdes i de største af Dan

marks byer, kan undgå at have bema:rket 
en voldsom stigning i antallet af afrikane
re i de seneste år. I nogle kvarterer domi
nerer de ligefrem bybilledet 

Skønt de - endnu - stikker af i gadebil
ledet, står de for en meget stor del af nar
kohandelen. Hvis man går en tur igennem 
Istedgade i København, kan man ikke 
undgå at bemærke den livlige aktivitet, 
der finder sted på mange gadehjørner 
med store muskelsvulmende afrikanere 
som midtpunkt. Det lokale "tæskebold", 
som tidligere forsøgte at drive de afrikan
ske narkohandlere væk, har tilsyneladen
de givet op. 

Politiet forsøger at følge med, skønt 
politikernes åben-dørpolitik ikke gør ar
bejdet lettere. I oktober blev der afsagt 

dom ved retten i Ballerup i en sag, som 
involverede IO personer fra Ghana og 
Gambia. Sagen startede, da en ghanesisk 
kurer blev anholdt i et asylcenter med 79 
gram heroin i tarmsystemet. Det førte til 
anholdelsen af bl.a. en ghaneser, som af
sonede en tidligere dom på 4 års fængsel 
for heroinsmugling!!! 

Blandt de anholdte var flere, som vore 
tankeløse politikere bar givet dansk stats
borgerskab, så de er sikret imod udvis
ning. Andre blev ikke udvist, fordi de 
havde indrettet sig med mindreårige børn. 

Mange af afrikanerne i Danmark er 
folk, der som led i dansk u-landspolitik 
bar modtaget uddannelse i Danmark, men 
som bar mistet lysten til at bruge deres 
uddannelse til gavn for deres hjemlande 
og i stedet søger asyl. Andre er kommet 
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rigeligt og symptomerne rigt dokumente
rede. 

De to aktive bestanddele er: Klage
punkter og vold. Hvor et samfund er delt, 
er klagepunkter i praksis uudtømmelige. 
Når vold bliver indsprøjtet - og ganske 
lidt vil være tilstrækkeligt til en begyn
delse - startes en stadigt stigende konkur
rence om at opdage klagepunkter og fjer
ne dem. Emnerne ligger lige ved hånden i 
en mangfoldighed af virksomheder med 
hævdvundne og mere eller mindre villige 
interesser i at opdage klagepunkter og 
forlange deres fjernelse. Spiralen bliver 
let holdt igang i opadgående bevægelse af 
gentagelsen og optrapningen af vold. I 
hvert stadium bliver fremmedgørelsen 
mellem samfundets forskellige elementer 
forøget, og den konstante skuffelse over, 
at de indbildt egnede midler giver et mod· 
sat resultat, fører til voksende bitterhed 
og fortvivlelse." 

Po well mener, at forsøg på socialt at af
hjælpe problemerne skader mere end de 
gavner, fordi de fungerer som en sovepu
de overfor den virkelige konfliktgrund, 
som er nationale forskelle. Han under
streger desuden igen og igen, at det skit
serede begivenhedsforløb ikke har sit op
hav i, at en bestemt folkegruppe er mere 
voldelig og kriminelt anlagt end andre, 
for menneskenaturen er hvad politiske 
formål angår ens overalt. Blot ganske B 
personer udløser gnisten - et par skud, et 
par bomber på det rigtige tidspunkt og 
sted - så bliver hele folkegruppen gidsel i 
det delte samfunds logik. 

Peter Neerup Buh/ 

til Danmark som pro forma ægtefæller til 
danske turister og u-Jandsfrivillige, som 
på denne måde ønsker at yde en "humani
tær" indsats på det øvrige Danmarks be
kostning. 

Der bor for tiden ca. 11.000 afrikanere 
i Danmark - foruden de, som har ffiet 
dansk statsborgerskab. Det får ca. 400 
hvert år. 

"Vi ved, at 90 pct. af asylansøgerne er 
økonomiske immigranter, som søger til et 
europæisk land. Der er tale om en regulær 
investering for de pågældende, og hvis ri
sikoen for at få afslag er stor, bliver det 
for risikabelt at forsøge. Vi har hjulpet 
landene til at forstå, at det mest effektive 
er en hurtig sagsbehandling, for når først 
asylansøgere er etableret med børn i sko
le osv., er det svært at sende dem hjem." 

Henrik Olsen. koordioator for "De ufonnclle 
koosultati<:>ncr om asyl-, tlygtnin~ og migmti
onspolitik i Europa, Nordamerika og Australien'•, 
Gen<:ve, citercc. i Jyllands.--P0$1.en 13/10 1993. 

I , 



I , 

Aah al denne kjedsommelige alvor! 
Gustav Wieds uforglemmelige figur, 

den mystiske tolder Knagsted mødte i bo
gen af samme navn to af byens pænere 
selskabs nysgerrige sladretasker: "Hvor 
skal De tilbringe julen Hr. Knagsted?." "I 
Grenaa. mine damer;' "Næb, har De fa. 
milie der?:• "Ja, tvillinger!", hvorefter 
han gik veltilfreds videre. 

Årets agurketidshistorie i østrigsk 
presse var fra parlamentets indenri_gsud
valg. Abgeordneter Burgstaller fra Oster -
reichische Volkspartei havde påhørt utal
lige indlæg af et gravalvorligt kvindeligt 
parlamentsmedlem fra Die Griinen om 
Ozonlaget, vor udbytning af kolonierne, 
selvom Østrig slet ingen kolonier har 
haft, sulten i den tredie verden og os-der
køber-dyrefoder-meos-de-sulter-i-Afrika, 
så man er ved at føle sig skyldig når man 
køber Wh.iskas til sin kat, kvindeunder
trykkelse osv. Da det alvorlige kvinde
menneske for 27. gang tog ordet fik hun 
kludder med mikrofonen, og Abgeordne
ter Burgstaller kom til at råbe: "Hvorfor 
tager De den ikke i munden og sutter på 
den?". 

Man kan ikke påstå, at bemærkningen 
var ret lødig. Abgeordnete Terezija Stoi
sits blev da også smækfornærmet, for en 
sikkerheds skyld ikke bare på egne vegne, 
men på hele damesagens, og indklagede 
Burgstaller for udvalgsformanden og vi
dere til parlamentsformanden. Burgstal
ler kan slet ikke huske at have sagt noget, 
og benægter naturligvis for en sikkerheds 
skyld energisk, og vidnerne har svært ved 
at huske, hvad der blev sagt på grund af 
det latterbrøl, de godt kan huske rejste 
sig. Partifællerne "har ikke rejst sag, vi 
troede, vi havde et vidne, men han kunne 
så pludselig ikke huske noget alligevel." 
Heldigvis har OVP dog en kvindelig 
næstformand, der tør skære igennem, ik
ke skåner sine egne og ikke fejer noget 
ind under gulvtæppet, da hun efter en 
grundig undersøgelse kommer til det re
sultat, at "der foreligger et uundskylde
ligt, indiskutabelt tilfælde af sexuel cbi
kane på arbejdspladsen"! 

Det værste er det latterbrøl, der kom til 
at rejse sig. Det var langt fra "politically 
correct;' Avisen "Der Standard" (28./29. 
august 1993) benytter anledningen til en 
betragtning over begrebet "political oor
rectness" (PC), "den nypuritanske mora
lisme, der kommer fra Amerika, hvor det 
ikke kun er dagligdagens racisme, der 
menes, men også den daglige mandesnak; 
som kvinder gennem generationer har 
været ofre for. Før i tiden lod kvinder og 

piger det gå ind ad det ene øre og ud ad 
det andet, kun nogle suffragetter og 
kunstnerinder tog det ilde op. !dag er 
selvbevidstheden så stor, at de fleste 
kvinder ikke længere finder sig i sexisti
ske bemærkninger. Mænd, der ikke har 
opfattet det endnu og ikke har nået at ren
se deres sprog, komrner i klemme... at 
man i stedet for zigeunere skal sige roma 
og sinri er politisk korrekt, ligesom man i 
Amerika ikke kan sige blaclcs, det hedder 
coloured americans, og der er ingen eski
moer, de hedder inuitter. Etniske og reli
giøse minoriteter skal betegnes, som de 
selv vil have. Det er noget om sprogauto
nomi og respekt... Det kan naturligvis 
overdrives, som når man ikke må tale om 
son magi, eller når den lille havfrue hos 
H.C. Andersen ikke må bave så hvide ar
me. Begge dele er rettet ved nye oveTSlet
telser .. ;', altsammen ifølge "Der Stan
dard". Østrigerne har nemlig haft filosof
fer til at beskæftige sig med sproget, men 
dem er det de færreste der forstår, vi for
står måske bedre hvorfor! I stedet klarer 
vi os med briternes George Orwell, der 
kaldte det nysprog. 

Da jeg gik på Dybvad Realskole i 
1950'erne, hed det eskimoer, negre, au
stralnegre, sigajnere, tyskere, fransk
mænd(!), og københavnere, selvom en
hver ved, at de er etniske jyder. Araberne 
var muhamedanere. Det var en udmærket 
skole, så hvorfor lave om på det? 

Jeg mindes Dirch Passer, der havde 
købt hus i et meget fint kvarter, hvor alle 
havde en fabelagtig god smag; dårlig 
smag var simpelthen forbudt, da der var 
servitutter for alt fra gardinernes farve 
over hækkens længde til, hvor tit plænen 
skulle slås. Dirch Passer fandt ud af, at 
der ikke var nogen servitut, der forbød 
ham at male huset lyserødt, om han no
gensinde fik del gjort, kan jeg ikke huske! 
Hvem har ikke sommetider ligefrem haft 
lyst til at tage et par brune sko på til blåt 
tøj? 

Poeten og Lillemor skal til selskab bos 
et meget frisindet og tolerant par. På vejen 
ffir Poeten lige et par formaninger om at 
holde sig fra historier, der gør nar ad folks 
sexuelle vaner, sociale status, afs~'UnOing, 
race, køn osv. osv. osv. Hele hans aften er 
ødelagt, for "vil det sige at jeg brænder 
inde med min bistorie om de to lesbiske 
arbejdersker på den muhammedanske 
tosseanstalt i Uganda?". 

Hvor kan man let komme galt afsted, 
og hvor bliver man fristet til at lukke bare 
en lille plathed ud i al denne kjedsomme-

lige alvor. Den skal være plat; de rwere 
nuancer forstår alvorens apostle ikke! 

Lars Otto Kristensen 

Borgmester
mod 

"Forsigtighed er en borgmesterdyd", 
hedder det i en bekendt talemåde. 

Det gælder åbenbart til overmål den 
konservative boligborgmester i Køben
havn Hans Thustrnp Hansen. 

En chilensk politisk flygtning, som har 
været i Danmark siden 1974 og i 8 år har 
arbejdet i asylcenteret Sandholm.lejren, 
har taget bladet fra munden om nutidens 
"flygtninge" og hovedløse danske asylpo
litik. 

Så nu tør den modige borgmester også 
åbne munden: "Man har en fornemmelse 
af, at mange af de mennesker, som i dag 
kommer til landet som flygtninge, har 
hyklet sig til en plads i det danske sam
fund". 

Når han nu bar taget mod til sig, er det, 
fordi han med egne ord "har en flygtning 
at dække sig bag". 

"Jeg har aldrig før turdet nærme mig 
emnet, fordi jeg er bange for at blive slået 
i hartkorn med de yderliggående racisti
ske grupper", siger han så. 

Chileneren kaldte bl.a. danskerne kon
fliktsky og bange for at blive kaldt ra
cister. 

Den nyvakte borgmester erkender, at 
han selv rammes heraf, og kommenterer: 

"Det er rigtigt. Derfor er det også gan
ske befriende, når der ind imellem er no
gen, som tager bladet fra munden og utve
tydigt tilkendegiver, hvad mange går og 
tænker. Vel og mærke, når den pågælden
de umuligt kan beskyldes for racisme og 
fremmedhad:• 

En konservativ borgmester, der kryber 
i et musehul for de rødnazistiske "antira
cisters" tåbelige sk.~ldsord. Men gerne 
vil stryge de dansksindede vælgere, han 
åbenbart anser for "racister" og "frem
medhadere", lidt med hårene en uges tid 
inden kommunevalgdagen. Hvor ynke
ligt! 

Velbekomme! 
(Kilde: Søn<lagsaviscn 7/1 l 93). 

DANSKEREN • NR. 6 • DECEMBER 1993 13 



Malthus - på ny aktuel 
Dr. techn. Ulrik Krabbe gennemgår her nogle af de centrale problemer omkring bistandshjæl
pen og den galopperende befolkningstilvækst. Dr. Krabbe har - ud over en omfattende viden
skabelig baggrund - erfaring fra en udsendelse for DANIDA. Han har iøvrigt en fortid i Det 
Radikale Venstres hovedbestyrelse. 

Thomas Malthus var født i England i 
1766 i et intellektuelt hjem. Han fik god 
skoleuddannelse og var meget alsidig, 
kunne matematik, fysik og mange sprog. 
Han kom på universitetet, hvor han læste 
teologi, og i 1796 fik han et embede som 
præSt. 

Det slog ham, at hver gang han havde 
IO begravelser, havde han næsten det 
dobbelte antal dåbshandlinger. Det kunne 
næppe gå i det lange løb. I 1798 udgav 
han bogen: An Essay on the Princip/e of 
Population. (Her: Population = folke
mængde). Dette værk var det første påli
delige værk om befolkningsspørgsmål. 

Hans bog vakte med det samme stor 
opmærksomhed. Den er siden blevet op
trykt gang på gang. Fra 1805 til sin død i 
1834 var han professor i politisk økono
mi, et dengang helt nyt fagområde. 

Love for dyrs og menneskers vækst i 
antal 

Malthus' bog handler om de faktorer, 
som bestemmer befolkningstilvæksten og 
levnedsmiddelproduktioneo, samt sam
spillet mellem dem. 

Dyr og planter vil under ideelle om
stændigheder vokse eksponentielt i antal 
og fordoble sig inden for et ,~st antal år. 

Som eksempel kan vi tage kaniner, 
som normalt får 2 kuld hvert år med seks 
unger, dvs. mere end en seksdobling af 
antallet avledygtige kaniner hvert år. (Ka
niner er et problem i Australien). 

Hvis alle disse unger også får kuld af 
samme størrelse, ville et kaninpar i løbet af 
20 år have over 3 millioner milliarder ef
terkommere. Når dette ikke sker, skyldes 
det to faktorer. Fjender og mangel på føde. 

Malthus hævdede, at tilsvarende love 
gælder for mennesker. Og Malthus stude
rede dette nøje i mange lande. 

BCl,'l'ænsninger i ~folknings
tilvæksten 

Begrænsningen i tilvæksten består af 
to forskellige virkninger. Dels begræns
ning af fødselshyppigheden, og dels de 
faktorer som fremkalder død hos avle
dygtige individer. 

Det vil føre for vidt at komme ind på 
Malthus' observationer i forskellige lan-
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de, men det skal nævnes, at blandt india
nerne i Nordamerika var det stammekri
ge, som gav forøget dødshyppighed. 

Norge var et landbrugsland, og der 
måtte man først gifte sig, når man havde 
hus og jord. Altså sene ægteskaber, hvil
ket begrænsede befolkningstilvæksten. 

Generelt virkede sene ægteskaber med 
seksuel afholdenhed før ægteskabet be
grænsende på fødselshyppigheden, et 
middel som i de senere år har været be
nyttet i Kina. 

TIi gengæld har tidlige ægteskaber den 
modsatte virkning, og i mange lande med 
stor befolkningstilvækst er tidlige ægte
skaber tilladt, f.eks. hvor hustruen er 15-
16 år. 

Sygdomme, især epidemier, har tidli
gere bevirket en kraftig begrænsning af 
befolkningstilvæksten. Den sorte død i 
middelalderen reducerede Europas be
folkning til det halve, men desuden har 
koleraepidemier og pest været stærkt be
grænsende. 

Fattigdom virker indirekte begrænsen
de, f.eks. i form af flere sygdomme og 
dårligere børnepasning. Børnedødelighe
den er en vigtig begrænser, og det frem
går af alle statistikker, at børnedødelighe
den er større, jo fattigere landet er. 

Malthus fandt, bl.a. fra eksempler i 
USA, at med gode levebetingelser vil 
mennesker fordoble sig på ca. 25 år, men 
at der de fleste steder var begrænsninger, 
som forøgede dette åremål. 

Jeg har gemt een årsag tilsidst: sulten. 
Der bar været perioder, hvor sulten på 
grund af misvækst har reduceret befolk
ninger. 

De vækstbegrænsninger, som fandtes 
på Malthus' tid, er imidlertid delvis for
svundet. 

Krig og sygdom virker ikke længere 
vækstbegrænsende som tidligere. 

Uanset hvor mange der blev dræbt un
der krigen i Irak, betød hver dag en vækst 
i verdens befolkning. 

Angående sygdom er den vigtigste for
skel vaccination og fremkomsten af di
verse medicin bl.a. penicillin. 

Kopper er forsvundet. Kolera er sjæl
den og ikke så dødelig som i tidligere tid. 
Det er længe siden der har været pestepi-

demier. Tuberkulosen er stærkt begrænset 
osv. 

AIDS har for tiden ikke nogen reel be
folkningsbegrænsende betydning, men 
det er naturligvis et åbent spørgsmål, om 
den vil lå det. 

Resultatet er, at verdens befolkningstil
vækst både relativt og absolut er større 
end nogensinde. I Afrika fordobles be
folkningen på 30 år. I verden som helhed 
på 50 år. Jordens befolkning vokser med 
knap I 00 millioner pr. år. 

Det er kun i den vestlige verden, at be
folkningstilvæksten er ved at blive lav, 
men den vestlige verden tæller ikke læn
gere ret meget i forhold til jordens samle
de befolkning. 

Den anden forudsætning for Malthus' 
teori er: Væksten i produktionen af lev
nedsmidler på jorden kan ikke vokse eks
ponentielt. Den må vokse langsommere 
end eksponentielt. 

Konklusionen er: 
Da levnedsmiddelproduktionen vokser 

langsommere end eksponentielt, så vil 
der indtræffe det tidspunkt, hvor befolk
ningstilvæksten begrænses af sult og fat
tigdom. 

Malthus spørger sig selv, hvad man da 
kan gøre ved det. Da han er religiøs, tager 
han afstand fra brug af præventive midler 
og finder som den eneste løsning: seksuel 
tilbageholdenhed indenfor ægtt>.skabet, 
og naturligvis afholdenhed inden. 

Malthus får ret til sidst 
Malthus' teorier holdt ikke stik i hans 

levetid, for i England fulgte levnedsmid
delproduktionen befolkningstilvæksten. 

I England, men især i USA fandtes på 
Malthus' tid store områder som ikke var 
dyrket, hvilket muliggjorde en vækst i 
levnedsmiddelproduktionen. 

I dag er forholdene fundamentalt ander
ledes, fordi vi ikke længere kan finde are
aler, som er egnede til opdyrkning. 

Man kan naturligvis intensivere dyrk
ningen. Der var for en del år siden ved at 
opst! sult i flere lande i Asien, men der 
kom da den såkaldt grønne revolution, 
som bestod i fremelskning af nye rissor
ter, der var egnede til dyrkning i forbin
delse med brug af kunstgødning. Det er 



klart, at brugen af kunstgødning vil kun
ne forøge fødevareproduktionen. Men og
så det har sin grænse. 

Ifølge en rapport fra World Wa«:h In
stitute 1990 er verdens levnedsmiddel
produktion stagneret, bl.a. fordi land
brugsarealet er formindsket på grund af 
erosion. 

Der er ikke nogen grund til at tvivle på 
det resultat. 

Da verdens befolkning stadigvæk vok
ser med ca. I 00 millioner pr. år, kan det 
forudses, at Malthus får ret til sidst, selv 
om hans teori ikke passede i hans levetid. 

Situationen betyder, at verdensproduk
tionen af levnedsmidler pr. indbygger er 
aftagende. Der nærmer sig tidspunktet, 
hvor befolkningstilvæksten er gået i stå 
på grund af sult eller ekstrem fattigdom. 
At der skal noget til, viser følgende ek
sempel fra Sudan: 

Selv om der er levnedsmiddelmangel, 
blev der i 1990 født l million børn ud af 
en befolkning på 26 millioner eller 4 gan
ge så mange som i Danmark regnet pr. 
indbygger. 

Angår det os? 
I Danmark kunne man måske fristes til 

at sige: Ja, men sultbalancen angår ikke 
os, vi har et landbrug, som kan brødføde 
den danske befolkning. Dette synspunkt 
er næppe holdbart. 

Med den voksende befolkning i ver
den, og stigende mangel på levnedsmid
ler, vil der blive et enormt befolknings
pres udefra, som vil gøre det håbløst at 
begrænse indbyggerantallet i landet. Man 
kan ikke forestille sig den situation, at 
Danmark flyder med levnedsmidler, sam
tidig med at hele den omgivende verden 
har mangel på fødevarer. 

Hvis alle jordens indbyggere var vege
tarianere og ikke drak vin eller røg tobak, 
så at alt landbrugsareal blev brugt til kom 
og grøntsager, så kunne jordens befolk
ning føde betydelig flere end i dag. Den
ne model må vel siges kun at have akade
misk interesse. 

Der har været udfoldet mange aktivite
ter for at fA begrænset befolkningsvæk
sten i u-landene, og det eneste sted, hvor 
der har været resultater, er i Kina. 

Katolikker må hverken bruge præven
tion eller provokeret abort, hvilket ikke 
mindst i Sydamerika giver anledning til 
befolkningstilvækst Men også i Irland og 
som seneste skud på stammen i Polen er 
provokeret abort erklæret ulovlig. Det 
samme gælder de katolske lande i andre 
verdensdele. 

Jeg betragter det som en utopi, at man 
skulle kunne lære hele verdens befolk
ning at lade være med at avle flere børn. 
Trangen til at formere sig er en stærk bio-

logisk lov, som er svær at komme til livs. 
Og derfor må vi se tidspunktet for sult

balancen imøde. 

Hvem styrer vores medfølelse? 
Når der optræder sult et eller andet sted 

på jorden, vil en eller anden hjælpeekspe
dition sende fødevarer afsted. Det er et 
led i vores grundlæggende opdragelse, at 
man skal være god ved sine medmenne
sker. Men der er grund til at tage begrebet 
medmenneske op til revision. 

I det lille isolerede samfund var med
mennesket medlemmerne af stammen, 
klanen, sognet eller hvad der nu var tale 
om; omgivelserne var ofte betragtet som 
fjender. 

Med en stigende kommunikation og 
større bevægelighed bos den enkelte er be
grebet medmenneske blevet udvidet til 
landsdelen, til landet, til verdensdelen, og 
nu til alle jordens 5 milliarder indbyggere. 

Men det er en urimelig ide og umuligt 
at være solidarisk med 5 milliarder men
nesker. 

Det er nødvendigt at tage begrebet 
medmenneske op til revision, ikke mindst 
fordi vi ikke længere bestemmer, hvem vi 
skal være medmenneskelige imod. Det er 
massemediernes journalister, som Styrer 
vores medmenneskelighed, eller i al fald 
gør alt for at kontrollere den. 

Solidariteten var i tidligere tid i høj 
grad bestemt af afstanden til den anden 
person. Det angik een mere, hvad der ske
te med en person i ens egen by, end i en 
fjerntliggende by. Hvor mange kan rnan 
være virkelig knyttet til? Vel næppe over 
100. 

Og derfor skaber ikke mindst fjernsy
net uorden i dette billede. 

Når journalisterne viser billeder på TV 
af nogle sultende børn på den anden side 
af kloden, kommer de ind i vor stue, og så 
arbejder journalisterne på at g.rave en 
såkaldt dårlig samvittighed frem hos se
erne. 

Alle de andre steder i verden, hvor det 
står måske dårligere til, ser rnan ikke og 
slipper for at beskæftige sig med. 

For rnig har det været nødvendigt at 
gøre nogle overvejelser - så upåvirket 
som muligt af mediernes påvirkninger -
over hvem det er rimeligt at føle sig soli
darisk med. Og jeg erkender mig som et 
biologisk styret væsen. Det vil sige, jeg 
fornægter ikke en indbygget drift ti I re
produktion. Derfor bar mine efterkomme
re første prioritet i at skulle hjælpes. 

Jeg betragter den globale befolknings
tilvækst som en trussel imod mine efter
kommere. Derfor strider det mod mine 
grundlæggende interesser, når der gives 
hjælp til lande rned stor befolkningstil
vækst 

Og den barske kendsgerning er: For 
hvert menneske, man redder fra at dø af 
sult i et land med stor befolkningstil
vækst, bidrager man efter al sandsynlig
hed til, at 2 personer vil dø af sult i næste 
generation. Den konsekvens jeg drager af 
det ovenstående er: 

Den danske u-laodshjælp er skadelig 
Deo danske bistand til hjælp af andre 

lande skal lægges fundamentalt om. Den 
eneste bistandshjælp, som kan accepte
res, er gratis uddeling af præventive mid
ler samt undervisning i brugen. 

Desuden krav om, at det skal mulig
gøres, at alle kvinder som ønsker det kan 
fa abort. Lande som ikke kan acceptere 
disse foranstaltninger skal ikke have bi
standshjælp. Bistandshjælp til lande med 
befolkningstilvækst er i bedste fald nytte
løs. 

De fleste u-lande er u-lande, fordi be
folkningstilvæksten har umuliggjort øko
nomisk vækst. 

De lande, som ikke vil acceptere be
folkningsbegrænsende foranstaltninger, 
skal gøres klart, at de må forsørge sig 
selv. 

De skal ikke basere fremtiden på at fl 
levnedsmidler udefra, eller at befolk
ningsoverskuddet kan emigrere til andre 
lande. 

Hvem har ansvaret for dem? Er det os 
eller dem selv? 

Det er klart, at en sådan foranstaltning 
ikke vil kunne hindre at sultbalancen ind
finder sig, men det vil kunne udskyde 
tidspunktet. 

Den nuværende u-landshjælp har den 
modsatte virkning. Tidspunktet for sult
balancen fremskyndes. 

Ganske vist bruges der også midler til 
at fremme landbruget, men flere til at red
de flest muligt antal mennesker. 

Når man siger til nogen: «Har du tænkt 
over, at for hvert menneske i et land med 
befolkningsoverskud, som reddes fra at 
dø, vil der sandsynligvis dø 2 mennesker 
af sult i næste generation, hvad vælger 
du?", så virker en sådan udtalelse så fra
stødende, at den fremkalder en kraftig fø
lelsesmæssig reaktioo. Reaktionen med
fører, at tanken slet ikke tænkes igennem. 

Politikerne er normalt slet ikke i stand 
til at tænke langt ud i fremtiden. Derfor 
bliver den politiske konsekvens af Malt
hus slet ikke draget 

I forbindelse med dette kan der også 
være grund til at være bekymret over Fol
ketingets helt manglende interesse for 
Danmarks indbyggerantal. 

5 millioner er nok 
Det er min opfattelse, at 5 millioner i Ill.. 

dette lille land er mere end egentlig øn- ,. 
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lliii.. skeligt, og at man burde begrænse antallet 
J/1" til 5 millioner. Men nu er det for senl I 

ligbed med USA skulle der være indvan
drerlcvoter for hvert land. 

Hvis befolkningstallet er over 5 millio
ner, skal slet ingen slippes ind, hverken 
svenskere eller flygtninge. Hvis befolk
ningstallet falder, f.eks. på grund af emi
gration, kan der gives tilladelse til ind
vandring. 

Det er for mig det mest alvorlige minus 
ved EF. Gennem medlemskabet af EF har 
regeringen helt afskåret sig fra enhver 
kontrol med indbyggertallet. 

De katolske og muslimske lande om
kring Middelhavet har befolkningstil
vækst, og hvis det fortsætter kan det ikke 
undgås, at der bliver indvandring af EF
borgere sydfra, som giver Danmark et 
indbyggerantal, som kan gøre det ubeha
geligt at bo i dette land, også fordi man fra 
andre lande har set hvad etniske og reli
giøse stridigbeder kan føre til. 

Jeg har bevidst slet ikke nævnt spørgs
mål om forurening og fordeling af råva
rer. Maltbus' forudsigelser står bedstale
ne i diskussionen. 

Ulrik Krabbe 

Når man ikke spørger, 
får man ikke nej 

LO har fået forskere ved Aalborg Uni
versitetscenter og Københavns Universi
tet til at lave en undersøgelse af medlem
mernes meninger. Formålet med under
søgelsen, "Arbejdsliv og politik set i løn
modtagerperspektiv", er at fl et bedre 
grundlag for det fremtidige faglige og po
litiske arbejde. 

Det drejer sig om en spørgeskemaun
dersøgelse, som 3390 medlemmer bar 
medvirlcet i. 

Besvarelserne viser, at et stort flertal af 
medlemmerne synes, at fagbevægelsen 
skal koncentrere sig om faglige spørgs
mål såsom løn- og arbejdsforhold. Meget 

"Det er sagt så ofte, at det burde være 
forstået i de politiske kredse på Christi
ansborg, at de snusfornuftige danskere ik
ke er racister og også gerne vil gøre noget 
for mennesker i nød, men at de ikke me
ner, at de fremmede derfor skal flytte ind 
hos dem for livstid. Efter Anden Verdens
krig var jeg selv en af de nysindkaldte sol
dater, som bevogtede de tyske flygtninge
lejre, hvor Danmark på trods af fattigdom 
og krig nødtørftigt men tilstrækkeligt for
sørgede hundrede tusinder af tyske flygt
ninge, indtil de efter flere års forløb kun
ne vende hjem. 

Der var dengang ikke tale om integrati
on eller ligestilling med danske borgere. 
De tyske flygtninge blev holdt isoleret fra 
den danske befolkning. ..... Spørgsmålet 
er også, om det ikke - alt taget i betragt
ning - ville være det mest humane at be
skytte flygtningene mod integration, så 

fl mener, at fagbevægelsen skal beskæfti
ge sig med f.eks. medievirksomhed. 

Deltagerne er ikke blevet spurgt, om de 
synes, at fagbevægelsen fortsat skal ar
bejde for at fremme indvandringen til 
Danmark. Et sådant spørgsmål kunne jo 
have medført uønskede svar. 

Derfor har LO og en række fagforbund 
pr. 29/ 11 med god samvittigbed(???) 
iværksat en kampagne mod "fremmed
had". Det er som bekendt LO-toppens be
nævnelse for enhver kritik af den voksen
de indvandring. 

Kampagnen koster medlemmerne 3 
millioner kr. 

det ikke ville være den samme ulykke til 
sin tid at skulle vende tilbage ti.I et mindre 
attraktivt hjemland:' 

Professor, dr. jur. Stig Jo.cgcnsc~ Årbus, j Jyl• 
laads-Pos<eu 12/10 1993. 

Misbrugen af de danske jøders flugt 
i 1943 

"Den omstændighed, at danskerne den
gang helhjertet stod bag en aktion, som 
havde til formål at redde en mindre del af 
den danske befolkning fra død og øde
læggelse, kan ikke med nogen rimelighed 
benyttes som argument for en grænseløs 
indvandring af nødstedte men kultur
fremmede elementer:• 

Profcs$0r, dr. jur. Stig forgeosen, Århus, i Jyl• 
lands-Poslco 12110 1993. 
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Brøndbytter 
Brøndbys socialdemokratiske borgme

ster Kjeld Rasmussen har i et interview 
med Søndagsavisen ikke meget til overs 
for sit partis udlændingepolitik på social
og boligområdet. 

"Flygtninge, indvandrere og andre på 
overførselsindkomster er de eneste borge
re, der frit kan flytte hvorhen de vil, uan
set hvad boligen koster. Det er fuldstæn
dig urimeligt", siger han. 

Eksempelvis er en indvandrer-familie 
fra Sønderjylland flyttet til en 5-værelses 
bolig i Brøndby til en månedlig husleje på 
6.500 kr. 

"Og det skal vi betale, uanset om de 
sagtens kunne nøjes med en 4-værelses. 
Men hvorfor skulle de det, når det offent
lige betaler det hele'r' 

Han er ikke bekymret over at gå på 
tværs af sine partifæller på Christians
borg. 

"Det er dem derinde, der er noget i ve
jen med, når de ikke kan se, at det nu
værende system er hul i hovedet." 

Virkningerne af deres politik over for 
børnefamilier har han heller ikke høje 
tanker om. 

"Dem, der har børn, ffir i pose og sæk. 
Især dem, der har mange børn." 

"Og når vi ved, at danskerne i gennem
snit har 1,7 børn, mens flygtningene har 
fem, seks eller syv børn, så er det klart, at 
danskerne bliver sure:• 

Selv visse socialdemokratiske politike
re kan altså fA øje på kendsgerningerne, 
når de har dem tæt nok inde på livet - og 
måske især, når et kommunevalg står lige 
fordøren! 

(Kilde: Soadag,s,wisen Am,ger 24/10 93). 

"Et målgrupperettet belastningsregn
skab udført af undertegnede viser, at 
fremmedudgifterne i 1992 ialt har været 
henved 43 mia. kr. Om femten år vil ud
giftstrækket mindst være 138 mia. kr., 
såfremt der ikke sker væsentlige ændrin
ger i tilstrømningen eller i reglerne for til
deling afhjælp i Danmark. 

Forestiller man sig det samlede offent
lige udgifts- og skattegrundlag noget nær 
uændret således, at det samlede budget 
ikke bliver meget større end 1992-rego
skabet påca. 522m.ia. offentlige kr., så vil 
konsekvensen af fremmedudgifternes 
samlede stigning være, at der generelt 
skal ske meget drastiske nedskæringer på 
alt i Danmark:' 

Cand. occo.o. Ebbe Vig. Åtbus, i læserindJæs 
3/10 1993, ,1\,iSI af Jylland.s-Posteo. 



I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 

Tele-Pak 
Fremmedes tyverier af dyre tele

fonsamtaler til deres fjerne hjemlande 
med milliontab for tele-selskaberne, dvs. 
os betalende kunder, til følge er så ud
bredte, at det er plat umuligt at omtale an
det end tilfældige smådele af dem. 

Eksempelvis oplystes nylig, at en pa
kistaner-bande oprettede en illegal tele
foncentral i København, der kostede Tole
Danmark ca. 3 mio. kr. Ved hjælp af mo
biltelefon-abonnementer på forfalsket 
grundlag og telefonmøder blev der ført 
samtaler rundt i verden for op mod 
300.000 kr. om ugen. 

Politiet har anholdt 3 hovedmænd i 
banden, som menes at have tjent store 
sorte formuer på deres særegne tele-tra
fik, selv om de nok har givet deres hæler
landsmænd klækkelig rabat på de dyre 
tilsvindlede fjernsamtaler. 

(Kilde: B.T. 8110 93). 

Arbejdsløse indvandrere i 
politik 

med at tage sig af plejekrævende danske
re der. Det nedlægges. 

I stedet rykker op til 125 asylsøgere ind 
på det hidtidige plejehjem, som Kommu
nen har udlejet til Direktoratet for Ud
lændinge. 

(Kilde: JyU.-iwt. 219 93). 

Nordjylland 

Folkeskolen er reddet 
(for lærerne)! 

Fra Ålborg er indløbet et lettelsens 
budskab: Nu stiger antallet af elever i fol
keskolen igen. Det skyldes væksten i an
tallet af fremmedsprogede elever. 

"Dermed tyder meget på, at skoleluk
ninger er en saga blot indenfor en over
skuelig årrække", fortæller Aalborg 
Stiftstideode 1/1 I 93. Ja, man er tilmed 
gået i gang med at undersøge behovet for 
en ny midtbyskole! 

Lærerne kan altså ånde lettet op. 
Om de øvrige ålborgensere ånder lettet 

op, melder historien ikke noget om. 

Midtjylland 

Fremmedskoler i 
Aakjær-land 

Problemerne med de fremmedes hasti
ge erobring af den danske folkeskole bre
der sig i stigende tempo fra hovedstaden 
og de store provinsbyer til også de min
dre. Skaderne herved for de danske børn 
og deres forældres fortvivlede kamp for 
at afværge dem er de samme. 

Fra Skive berettes, at man der nu er i 
den situation, at Skivehus skole har 40 
flygtningebørn, der udgør I 0% af alle 
elever. Man går derfor nu over til at forde
le lige så mange børn af asylsøgere fra 
ex-Jugoslavien på to andre skoler. 

"Hvis hvert femte barn på Skivehus 
bliver fremmedsproget, kunne nogle dan
ske forældre mene, at det er ved at kam
me over. Derfor ville de måske resolut ta
ge deres børn ud, som det er set i I<.øbeo
havn og Århus bl.a. ved at flytte folkere
gisteradresse", siger formanden for Skive 
Kommunes undervisningsudvalg, vice
borgmester Per Jeppesen (S). 

Ak ja. Der er sket meget, siden egnens 
berømte digter Jeppe Aalrjær kunne prise 
sine landsmænds historiske rodfæstethed 
i Danmark og tale om, at "dybest brønd 
giver altid klarest vand". 

(Kilde: JyU.•Pos<. 11110 93). 

Flere af de mest indvandringsvenlige 
danske partier har hidtil nydt godt af det 
stigende antal indvandrerstemmer, især 
ved kommunevalg. De ser derfor næppe 
med større glæde på, at der til kommune
valget i november blev dannet en særskilt 
indvandrerliste, der i København stillede 
op med 6 kandidater. Vi andre kan i hvert 
fald være tilfredse med, at der i den for
bindelse fremkom nogle af de fakta, som 
medierne ellers ikke svømmer over med. 

I Fra andre lande 
Listen havde bl.a. reguet ud, at 40% af 

alle indvandrere·i Københavns kommune 
er arbejdsløse, mod 12% af danskerne. Af 
de 6 kandidater var de 3 arbejdsløse. 

At listen på denne baggrund finder be
hov for at bekæmpe "racisme" og "frem
medhad", undrer vist ingen. 

(l(jldc: JyU.-Post. 11/10 93). 

Østjylland 

Skiftedag 
Tørring-UldUlll Kommune havde et 

plejehjem. Fra 1. november er det slut 

Norge 

Bistand - til hvad? 
I over 10 Ar levede en 41-årig pakista

ner på norsk bistandshjælp og rik udbetalt 
indtil 19.000 kr. om måneden. Samtidig 
med at han således gik arbejdsløs i Norge, 
investerede han en større formue ved køb 
af en moderne boligblok og et nyt forret
ningsbyggeri i Pakistan. 

Nu står han for retten i Norge anklaget 
for at have bestilt en anden pakistaner til 
lejemord på en landsmand, der blev 
dræbt ved nakkeskud på en landevej i 
Norge. 

Desuden er han tidligere dømt i en nar
kosag og nu igen tiltalt for indsmugling af 
heroin. 

Kort sagt: En rigtig kulturberiger! 
(Kilde: Vcrdeos Gang 3.'9 93). 

Sverige 

60°/o arbejdsløse 
indvandrere 

60% af de ikke-nordiske indvandrere i 
Sverige meldes nu at være arbejdsløse. 

(Kilde: Fri Informat.ioo 1993 nr. S efter Aktuclll 
TV I IOl4 93). 
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Asyltal i top og bund 
I 1992 blev derbevilget34.817 penna

nente opholdstilladelser. 
Af disse blev kun 617 eller 1,8% givet 

til flygtninge, der opfyldte FNs flyg1nin
gekonventions bestemmelser. 

(Kilde: Fri lnfonnatioo 1993 nc S pi g,uocllag af 
opgivelser ful Statens l.nvaodr.uvcrk). 

Aldrende landboere lette 
ofre for især fremmede 
volds- og ransfolk 

De svenske landdistrikter er efterhånd
en mest befolJcet af gamle eller aldrende 
mennesker, der bor i enligt beliggende 
gårde eller huse. 

De udsættes nu for eksplosivt stigende 
vold og ran af ofte meget brutal eller be
stialsk karakter. En del af geming$1llænd
ene er svenskere, men en meget stor del 
øjensynligt fremmede, der ofte kommer 
kørende i biler indregistrerede i østlande. 
Der er påfaldende mange kvinder blandt 
disse forbrydere. 

Medierne og myndighederne søger for 
det meste at fortie dette fremmed-krimi
nalitetsproblem, og politikerne er tavse, 
mens de taler meget og forarget om sven
skeres overgreb mod fremmede. 

(Kilde: Fri Information 1993 nr. 5). 

Gået i en god skole? 
Aftonbladet har skildret virkeligheden 

på Frederika Bremer-skolen i Handen 
uden for Stockholm. 

En bande af indvandrerynglinge, hvor
af nogle er elever på skolen, men andre 
ikke, terroriserer lærere og elever med 
vold, trusler og seksuelle trakasserier. 
Teenagepiger tør ikke længere færdes ale
ne på skolens gange, og skoleledelsen har 
måttet bede det stedlige politi om at pa
truljere i gangene. 

(Fri lnformatioo 1993 nr. S eft« Aftonbladet). 

Bulgarske tyrker vil blive 
I 1989 begav omkring 5.000 bulgarske 

tyrker sig til Sverige og krævede politisk 
asyl, fordi de slaviske bulgarere dengang 
foretog en række indgreb imod deres fri
heder som etnisk minoritet i Bulgarien. 

Den svenske regering søgte at ft flest 
muligt af dem repatrieret, da de politiske 
forholdsregler mod dem i Bulgarien ret 
hurtigt indstilledes G f. Danskeren 1990 
nr. Is. 17). 

Det tyrkiske parti i Bulgarien blev ved 
valg i 1991 tungen på vægtskålen, og der 
er i dag intet, der tyder på forfølgelse af 
tyrkerne eller af hjemvendende tyrkiske 
flygtninge. 

Mange bulgarske tyrker havde imidler
tid fået asyl i Sverige. De erkender, at der 
ikke længere sker nogen politisk forføl
gelse af dem i Bulgarien, og mange af 
dem bar nu været på ferieophold der uden 
vanskeligheder. Alligevel vil de fleste af 
dem ikke vende tilbage til hjemlandet. De 
siger rent ud, at den dårlige økonomiske 
situation der er årsagen, og at de fore
trækker den mere givtige tilværelse i Sve
rige. Som påskud anføres også, at børne
ne efter blot 3 års ophold i Sverige har 

slået rod der, og at det derfor ville være 
forkert at føre dem tilbage. 

Den mest indlysende mulighed for tyr
ker, nemlig at slå sig ned i 'fyrkiet, som 
mange af deres bulgar-tyrkiske lands
mænd faktiske gjorde, afvises også med 
henvisning til den ringere levestandard og 
det manglende sociale sikkerhedsnet der. 

Når man nu har skudt papegøjen ved at 
komme til Sverige! 

(Kilde: Svco,ka Dagblodet 818 93). 

Bøger og tidsskrifter 

Folkemordets 
teoretikere 
Rescue -43. 
Xenopbobia and Exile. 
(Munksgaard, 1993. 205 sider. 
198 kr.). 

Blandt de såkaldte polypdyr findes i 
havet korallerne, der benytter deres afdø
de slægtninge som trædesten for selv at 
kunne stige op mod livet og lyset. Disse 
lavtstående organismers adfærd er i de se
nere år blevet plagieret i menneskeverde
nen, idet en del her anvender fortidens 
skæbner og ofre til med velberåd hu at 
fremhæve egen godhed. Konferencen på 
Københavns Universitet i anledning af 
50-året for redningen af de danske jøder 
til Sverige er et typisk eksempel på, hvor
dan man på denne måde kan træde på tid· 
!igere slægtled for at hæve sig selv og si
ne projekter op i lyset. Nærværende bog 
er en samling af artikler fra denne konfe
rence, og den giver ydermere skoleek
sempler på, hvordan politiske doktriner 
kan fremføres under "videnskabens" ma
giske dække. 

Allerede i indledningen stikker rektor 
Ove Nathan læseren blår i øjnene ved at 
skrive, at den megen politiseren i frem
medspørgsmål forøger betydningen af, at 
de behandles i den "åbne, fordomsfrie UD· 

dersøgelse, som bedst kan blive tilveje
bragt indenfor et universitets rammer." 
Akademikeres "fordomsfrihed" er lige så 
velkendt som EkstraBladets lødighed, og 
blandt bogens bidragydere er der da også 
en hollandsk "antiracist", som vil have 
såkaldte racisters "propaganda" og orga
nisationer forbudt, og alle bidragydere 
har som en selvfølgelig præmis, at vi le-

ver i "g)obaliseringens" æra, hvor natio
nalstaten nødvendigvis må forsvinde i 
"pluralistiske" samfund. De fleste bidrag
ydere bedømmer alt ud fra demokratiets 
og menneskerettighedernes perspektiv, og 
det konkluderes, at tilstedeværelsen af 
nationer i forhold til disse idealer "diskri
minerer" og derfor må vige for indvan
drerstrømmene! Enhver tanke om repatri
ering afvises som udtryk for "racisme". 
Man må tage sig til hovedet for ikke at 
svimle, når man tænker på, at det er ar
bejdsomme og produktive danske skatte
ydere, der finansierer den institution, 
hvor sådanne tanker tages som udtryk for 
den højeste visdom. 

Selvfølgelig kan det ikke undgås, at 
der mellem alle ordene findes udtalelser, 
som kan "misbruges". F.eks. siges det i 
indledningen, at ved at "holde grænserne 
åbne" risikerer vi at miste "alle de værdi
er.... vi har hengivet os til i årtier." Det 
foruroliger dog tilsyneladende ikke de 
akademiske projektmagere- ligesom Mi
mi Jakobsen mener de efter alt at dømme, 
at Vestens indbyggere er som nogle for
ædte mus, der kun har godt af lidt foran
dring. Jacques Blum konkluderer i sin ar
tikel bl.a., at "frygt for fremmede er ikke 
alene en fornuftig og sund reaktion, men 
det ville også være sygt og uforouftigt ik
ke at frygte og endda under visse omstæn
digheder at hade de fremmede:' Om han 
vil erkende, hvornår sådanne omstændig
heder opstår, er en anden sag. 

I bogens indledning roses Danmark 
for, at det som det eneste af de besatte 
lande fik reddet sine jødiske landsmænd, 
men samtidig kritiseres det for, at det og
så var det hurtigste til at lukke sine 
grænser for strømmene af tyske jøder i 
1938. Mon der imidlertid ikke er en intim 
sammenhæng mellem disse to holdnin· 
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ger: Med de nødvendige midler altid at 
sætte hensynet til sine egne øverst? På 
samme måde udtrykkes der i bogen indig
nation over forholdene for de tyske flygt
ninge, som trods alt nåede hertil. De måt
te hverken ligge staten økonomisk til byr
de eller tage arbejde fra danskere, og 
statsborgerskab blev først tildelt efter 15 
års ophold. Forbilledligt i forhold til nuti
dens nationale gavebod, kunne man ind
vende. 

Bogens mest interessante bidrag er 
måske indlægget om nazismens raceteo
rier og lægevidenskab i relation til tidens 
internationale videnskab. Nazistisk vi
denskab afveg ikke fra, men placerede sig 
midt i strømmen af anerkendte teorier i 
trediverne. På den 7. internationale kon
gres for genetikere i 1939 vedtog engel
ske og amerikanske genetikere således at 
arbejde for at højne menneskeheden ved 
"racehygiejne". I Danmark blev den sene
re Auschwitz-læge Mengele citeret som 
autoritet i videnskabeligt arbejde. I Sveri
ge ville ægteparret Myrdal, i Danmark 
socialminister Steincke - arlåtekterne 
bag deres respektive landes velfærdssy
stemer - forbedre befolkningen med ra
cehygiejne. På Københavns Universitet, 
som samarbejdede intimt med tyske for
skere, blev der ivrigt forsket i f.eks. si
gøjneres arvebiologi. FoID'.lålet med det 
hele var at dæmpe udbredelsen af "de la
vere og mindre intelligente" befolknings
lag, hvilket selvfølgelig er udtryk for 
nøjagtig den samme ringeagt og et lig
nende åndsbovmod som det, der i dag be
væger akademikere til at afholde en kon
ference mod "racisme". Parallellen dra
ges selvsagt ikke i bogen, men datidens 
nazistiske "videnskab" og nutidens anti
racistiske "forskere" kan smukt tage hin
anden i hånden, når det gælder politisk 
misbrug af sAkaldt forskning med det for
mål at udrydde hele nationer. 

Peter Neerup Buh/ 

Befriende saglighed 
Per Bakke og Per Saugstad (red.): 
Ionvandring. 
Fakta og problemer. 
(Ad Notam/Gyldendal, Oslo, 
1993. 176 sider. 195 nonke kr.). 

Det er stadig sjældent at se afbalance
rede bøger om indvandringsforhold. Men 
de er dog begyndt at komme. 

I Danmark udkom f.eks. for nylig Hans 
Komø Rasmussens bog "Den tidsindstil
lede bombe", som bortset fra den obliga-

te massefremvisning af sultne negerbørn 
for den sags skyld kunne have været udgi
vet af Den Danske Forening (se Danske
ren 1993 nr. 3 s. 19). Og i Norge forelig
ger nu en fremstilling, der ikke blot i de 
væsentligste dele er højt kvalificeret, men 
som også er afbalanceret. Det drejer sig 
om Per Bakkes og Per Saugstads bog 
"Innvarulring. Fakta og problemer:• 

Bogen rækker ikke blot ind i befolk
ningsstatistiske forhold (som undertegne
de anmelder dog ikke kan vurdere lødig
beden af, for så vidt angår norske for
hold). Den behandler også i afslappet og 
neutral form fænomener som kultur, nati
onalitetsfølelese, "racisme" m.v. Herun
der spores ikke den sædvanlige trættende 
tendens, som man ellers ofte ser bos an
dre forfattere, til at købe sig beskyttelse 
hos de hellige gennem indledende rituelle 
besværgelser mod "fremmedhad" mv. 
Åbenbart er bogens forfattere for store til 
at behøve at gardere sig gennem den slags 
pjat 

Interessant er det også at se, at et af bo
gens bidrag afliver myten om USA som 
den store "smeltedigel", hvor foreningen 
af forskellige etniske grupper foregår 
uden større problemer. Dette er som be
kendt et billede, som er søgt markedsført 
af dem, der vil gøre Danmark til et multi
etnisk samfund - men det er falsk, og det 
er der altså nu nogen, der tør fortælle. På 
samme måde rummer bogen en udmærket 
analyse af problemerne omkring EF og 
indvandringspolitikken, hvor de ganske 
store vanskeligheder og modstridende 
hensyn, EF-landene står med, trækkes 
frem i en sammenfattende analyse, som -
desværre - endnu ikke er set i Danmark. 

Man kan ærgre sig over, at der skulle 
gå år, inden det lykkedes at nå til det 
punkt, hvor det var muligt at udsende 
bøger af denne art. Egentlig kan man og
så undre sig over, at det skulle være nød
vendigt at udsætte sig for beskyldninger 
for at være en "yderliggående højrefløj", 
for "ekstrem nationalisme" o.s.v. o.s.v, 
blot for at fl sat problemerne på den poli
tiske dagsorden. 

Men denne styrtsø af beskyldninger 
var naturligvis indvandringsindustriens 
forsvarsværker, som måtte brydes, inden 
det var muligt at komme til sagens keme. 
Og hvis ubehagelighederne ved at bryde 
dem var nødvendige for at bane vejen for 
bøger som den foreliggende, har det 
været umagen værd at tage skraldet. 

Bogen kan således kun anbefales. Den 
er skrevet på bogmål og kan derfor læses 
uden besvær af enhver dansk. Og langt 
hovedparten af de fænomener, den be
handler, er også af interesse uden for Nor
ge. 

Ole Hasselbalch 

Folkets dyder 

Christopher Lasch: 
Det eneste sande Paradis. 
Fremskridtet og dets kritikere. 
(Forlaget Hovedland, 1993. 557 
sider. 395 kr.). 

Den nyere tids to ledende samfunds
ideologier, marxismen og liberalismen, 
hvorunder også hører de herskende udga
ver af"konservatismen", bygger på sam
me mentalitet. Mennesket opfattes som 
en abstrakt kosmopolitiske forbruger, for 
hvem stigende materiel levestandard er 
altafgørende. En intellektuel elite skal 
ifølge begge ideologier lede samfundet 
og "oplyse" det angiveligt tilbagestående 
folk. Der sættes lighedstegn mellem 
fremskridt og "stammeloyalitetens" ud
døen på den ene side og fremvækst af en 
altomfattende kærlighed til hele menne
skeheden på den anden. 

Det er med hele denne tanke om "frem
skridtet", at den amerikanske historiepro
fessor Christopher Lasch gør op. I stedet 
for sætter ban "populismen", som alle to
neangivende både på højre- og venstrefløj 
ellers roragter som "småborgerlig". I po
pulismen erstattes markedskræfterne med 
"lokale kræfter' - kærligheden til famili
en, fødestedet og fædrelandet bliver 
grundlaget. Det "vage og udvandede al
mene menneskelige fællesskab" erstattes 
med ''venners og naboers fællesskab". I 
stedet for rigdom, karriere og "rettighe
der" bliver begrænsning sat højt. Lønar
bejdet fordømmes til fordel for de små 
selvstændige købmænd, landbrugere og 
håndværkere. 

Heraf følger småborgerens dyder, som 
er "mandig uafhængighed", flid, pligt, an
stændig moral, lovlydighed og bundethed 
til lokalsamfundet. Mens de toneangiven
de ser kulturens stade bestemt af"antallet 
af orkestre, kunstgallerier, biblioteker og 
universiteter', bestemmes det ifølge po
pulismen af et "livskraftigt medborgerligt 
liv". I modsætning til den herskende høj
refløj bekæmper populismen ikke pri
mært skattetrykket, men afviser blot at 
anvende de offentlige midler til ideolo
gisk samfundsbersen og prestigeprojek
ter. 

Truslen mod de ''traditionelle værdier" 
udgøres af både de politiske intellektuelle 
og de store erhvervsledere, som har me
get til fælles. Medlemmerne af begge 
grupper foragter det memge folks liv i af
sondrede, provinsielle lokalsamfund, men 
de har selv opbygget deres egen eksklusi-
ve pseudoverden. De rejser jorden rundt, ~ 
oplever "de samme hoteller, de samme 
trestjemede restauranter, de samme kon-
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lllli,. ferencerum og forelæsningssale". Med 
,.- deres tekniske jargon har de "mistet ev

nen til at kommunikere med andre end sig 
selv''. For deres neutrale, kritiske fornuft 
er intet helligt- folkets religiøsitet, over
tro og intolerance angribes hensynsløst 
ud fra en snæver naturvidenskabelig op
fattelse af rationalitet. Befolkningsgrup
pers moralske forsvar for egne værdier vi
denskabeliggøres som "racisme". Lasch 
kritiserer forsøgene på at blande hvide og 
sorte lokalsamfund i USA, fordi det ned
bryder samfundenes interne fællesskab, 
og kan derfor på een gang udtrykke for
ståelse for borgerrettighedsforkæmperen 
Martin Luther King og den ellers så ud
skældte hvide "racistiske" sydstatsdemo
krat George Wallace. Lascb ser en større 
trussel i de intellektuelles værdirelativi
stiske åndelige "udtørring" end i ri.sikoen 
for populistisk "fanatisme". Ideologiske 
regeringsindgreb i lokalsamfundet er be
grundet i lidenskabsløs abstrakt teoreti~ 
ren om "lighed", som strider mod menig
mands oplevelse af hverdagens forskelle. 
Lasch konkluderer, at den "menneskelige 
loyalitetsfornemmelse spændes for hårdt, 
når man forsøger at udstrække den til he
le menneskeheden. Den har behov for at 
knytte sig til specifikke mennesker og 
steder, ikke til et abstrakt ideal om alme
ne menneskerettigheder." Senere slår han 
fast: "Godgørellheden" - den universielle 
kærlighed til menneskeheden, der antages 
at følge af befrielsen for lokale fordomme 
- forekommer os at være en ualmindelig 
blodløs form, mere baseret på ligeglad
hed end på hengivenhed• 

Laschs detaljerede gennemgang af de 
sidste 200 års europæisk og amerikansk 
åndshistorie for at følge populismens r~ 
de tråd - kritikken af fremskridtet og op
timismen - vil utvivlsomt og med rette 
gøre hans bog til et standardværk i 90'er
nes samfundsdebat. Hans store spænd
vidde rummer imidlertid fare for mis
brug. I Danmark: har anmelderne således 
fokuseret på, at han også anbefaler ''be
grænsningens etik" afhensyo til et truen
de "økologisk sammenbrud", skønt dette 
kun udgør den mindre vigtige halvdel af 
hans argumentation. Anmelderen i den 
kulturradikale avis Jyllands-Posten men
te, at Lasch i for høj grad overser 
"småborgerens racisme, selvtilstrække
ligbed og anti-intellektualisme, der gør 
denne småborger til en temmelig proble
matisk allieret i kampen for et mere ret
færdigt, mindre materialistisk samfund". 
Endelig har den gamle røde aktivist Ole 
Thyssen rost hans bog, vel fordi den over
fladisk minder om det nytotalitære "mid
teroprørs" projektmageri. 

Det livssyn, som Lasch så avanceret 
har skildret, findes imidlertid i dansk lit-

teratur netop udtrykt umiddelbart af Mor -
ten Korch- den folkelige forfatter, som af 
alle intellektuelle med respekt for sig selv 
foragtes som småborgerlig, underlødig og 
endog "fascistoid". Mens fremskridtsop
timismen hviler på afvisningen af menne
skelivets naturlige grænser, kan populis
mens indstilling ifølge Lasch sammenfat
tes til "håb, tillid eller forundring". Popu
lismen hævder livets godhed trods dets 
begrænsninger. Den er taknemmelig, ikke 
bitter. Den lader sig i modsætning til 
fremskridtstroen ikke slå ud af modgang. 
Individets mål er heroismen og "kompe
tencen'' i "det nyttige kald" frem for uen
deligt voksende forbrug. Hele denne 
mentalitet er også Morten Korchs. Han 
fortjener aldeles ikke de lærdes despekt, 
men kan tværtimod netop af dem læses 
med udbytte som udtryk for den folkelige 
erfarings livsvisdom, lyssindet trods mør -
ket og det krav om respektabilitet, som de 
intellektuelle med blaserthedens devise 
"alt er tilJadt'' har sat overstyr. 

Laschs store fortjeneste er at have givet 
de progressives "uudholdeligt selvgode 
og overlegne" overbevisning om at have 
de "rigtige" meninger et skud for boven. 
Efter læsning af hans bog vilellhver kun
ne begrunde, hvorfor folket langtfra be
høver at undskylde sine "fremskridts" -
fjendtlige holdninger. Dette er vigtigt, ef
tersom manglende tvivl om fremskridtets 
"godhed" fører til tyranni: "De humani
tært indstillede fordømte volden principi
elt, men greb selv til særdeles brutale og 
hævngerrige former for vold, når deres 
planer blev forpurret.• 

Parallelt hermed viser Lasch, at intole
rance ikke er nogen last, når den blot 
kombineres med forståelse af andres ret 
til at stå fast på deres værdier. Moral for
udsætter "emotionelt potente oversimpli
fikationer" og nedbrydes af objektivitet. 
Ifølge populismen er filantropi udover 
pligterne overfor ens nærmeste "en fuld
kommen værdiløs abstraktion". Menne
sker med denne "vandede filantropiske 
indstilling •.. er alt for forfinede og op
højede til daglig omgang." Mennesket 
kan kun have et naturligt forhold tilfami
/ien, landet og ejendommen - kosmopoli
tisme er at udslette sig i "Saharas store 
ensomhed". 

Intolerant ensidighed er såvist ikke 
umenneskelig, men tværtimod ethvert 
varmt og følende menneskes ufravigelige 
grundholdning. 

Peter Neerup Buh/ 
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Hvor Dronningen er 
andsk 
Walt Disney: Jumbobog 136: 
Ud at køre med de ... 
(Serieforlaget, 1992. 256 sider. 
26,50 kr.). 

Den historie, som påkalder sig størst 
interesse i nærværende bind af Danmarl<s 
mest læste bogværk, er '1\Jr-retur til 
stjernerne". På den fredelige planet Ven
lia, hvis rare folk bar ikke-vold som skik, 
er den frygtelige fjende Bingo og hans 
border for nylig blevet drevet på flugt tak
ket være den modige jordboer Anders 
And Gvf. Jum.bobog 95). Skønt Anders 
og Veolias lille søde gulnæbbede dron
ning Annabella blev forelsket i hinanden, 
måtte Anders rejse hjem igen, fordi hans 
våbenbrug truede planetens fredelige 
normer. En ny trussel viser sig imidlertid 
efter nogen tid. Det drejer sig om en rej
seselskabschef fra Andeby, der sender en 
agent til Venlia for at undersøge, om pla
neten kan bruges som rejsemål. Dronnin
gens vismand prøver at forhindre, at 
agenten tager tilbage og aflægger rapport. 
Vismanden advarer: "Vi risikerer at blive 
oversvømmet af fremmede, uønskede 
folk". Derfor vil ban give agenten en 
glemselsdrik, der desværre ved et uheld 
udskiftes med vand Agenten kan derfor 
fortælle rejseselskabschefen i Andeby om 
det herlige rejsemål Venlia. Mod dron
ning Annabellas og hendes folks vilje op
fører rejseselskabet derefter på Venlia et 
stort turistcenter, som roart fyldes med 
gæster. 

Venlianerne begynder imidlertid at bli
ve syge på grund af en slags allergi mod 
de fremmede. En venliansk læge rappor
terer til Annabella: "Vi må have de frem
mede væk, eller det er ude med os. De må 
væk herfra ... allesammen. Det er dem el
ler os". 

Dronningen beslutter sig derfor til at 
ofre sig for sit folk ved at benytte "den to
tale bortvisningsmanøvre" - en kolossal 
psykisk udladning af misbilligelse, der er 
så energikrævende for afsenderen, at den 
er livsfarlig. Turisterne modtager det tele
patiske budskab og flygter over hals og 
hoved til Jorden. Annabella overlever, 
men er så mærket af anstrengelsen, at hun 
har dækket sig med et tæppe, sidste gang 
Anders And besøger hende. Hun vil al
drig mere kunne modtage nogen. Anders 
rejser tilbage til Andeby og stirrer læng
selsfuldt mod stjernerne. 

Et af de mest rørende steder i historien 
er, hvor Annabella fh at vide, hvor farligt 
det er at udføre "den totale afvisningsma
nøvre", og hun så sørgmodigt men pligt-



tro svarer: "Det er også farligt, at de frem
mede er her. Jeg må forsvare mit folk'' . 
Man kan som læser ikke lade være med at 
tænke på, hvor vidunderligt det ville 
være, hvis Danmarks dronning var i be
siddelse af den samme pligtfølelse. 

En anden vedkommende historie i 
Jumbobog 136 er "Den afskyelige sne
mand", hvor Mickey Mouse og Fedtmule 
fom.indrer, at en rig cirlrusejer opdager de 
rare yetiers ("afskyelige snemænds'1 
hjemland i Himalaya. Mickeys og Fedt
mules yeti-ven takker dem, for som han 
siger: "Vi har ret til at leve vores liv i fred 
som alle andre". Et smukt budskab: Alle, 
selv små og "indavlede" folk, har ret til at 
forlllive herrer i deres eget hus. 

Det er ikke uden grund, at Walt Disneys 
tegneserier er Danmarks mest læste. De
res univers er gennem årene forblevet 
næsten uforandret. De formidler derfor 
en velkendt og lettilgængelig verden med 
faste værdier, som ungdommen ofte kan 
savne i virkeligheden. Hos Disney er en 
and stadig en and, og skurkene !Ar deres 
retfærdige straf. Der er såvist tale om 
uskadelig underholdning, men den mang
ler ikke belærende elementer, og som det 
fremgår af referaterne ovenfor, er der un
der alle omstændigheder mere visdom at 
hente i en Jumbobog, end der er i Dan
marks lovgivende, udøvende og dømmen
de magter. 

Peter Neerup Buh/ 

Yf n~l ?\a\;'tt 
at ff~s1itl)t>de: v~k . 

.fHØt {Ul:\(t,rnl .. * 
JTitttf Oi. . ·. : 

Diplomatisk kritik af 
danskerne 
Sir James Mellon: 
Og gamle Danmark. .. 
(Centrum, 1992. 178 sider. 
195 kr.). 

I 1983 kom Sir James Mellon til Dan
mark som britisk ambassadør efter at ha
ve boet fem år i Afrika. Dette bevirkede, 
at han fik øje på nogle ligheder mellem en 
afrikansk stamme som f.eks. ashantierne i 
Ghana og det danske foll<. I begge tilfæl
de er der en solidaritet eller fællesskabs,. 
følelse, der kun fmdes ff. steder på klo
den. Danskerne udgør derfor ikke en nati
on, mener Sir James Mellon, men en 
stamme, hvilket angiveligt har altafgøren
de betydning for vores verdenssyn. For
skellen ligger primært i, at stammen har 
større indre styrke end nationen, hvilket 
skyldes homogenitet. Mens en nation 
danner ramme om forskellige folk, kan 
man iflg. nærværende bog i en stamme 
ikke være noget "både/og" (f.eks. irsk
amerikaner) - "enten er man fuldgyldigt 
medlem, eller også er man ikke". Det be
tyder, at hvis man vil optages i stammen, 
kræves der assimilation (i modsætning til 
blot integration). Stammens funktion er at 
være til gavn for sine egne medlemmer, 
og vel at mærke for alle sine medlemmer. 

Det kræver loyalitet overfor stammen. 
"Enhver dansker står enhver anden dan
sker nærmere end noget andet menneske i 
verden", hedder det i bogen. "Det betyder 
ikke at de alle sammen nødvendigvis bry
der sig om hinanden eller føler sig rigtig 
hjemme i hinandens selskab, men de ved 
hvor de har hverandre". 

Ud fra denne opfattelse af danskheden 
beskriver og bedømmer Sir James Mellon 
rigets nuværende tilstand, særlig med sig
te på Danmarks muligheder i Det indre 
Mark.ed. Han er i den forbindelse ikke be
kymret for det danske folks fremtidige 
eksistens men forudser, at en række æn
dringer bliver nødvendige. Først og frem
mest må to karakteristiske træk ved stam
mesamfundet afskaffes: konsensusstyret 
og det sociale lighedsideal. Deltagelse i 
det kommende EF vil med andre ord 
kræve, at regeringen påtager sig virkeligt 
lederskab og at skattebyrden lettes. Disse 
ændringer ser Sir James Mellon som nød
vendige og ikke ødelæggende for vores 
samhørigbedsfølelse. Den vil leve videre 
under andre former, mener han. 

Sir James Mellon har om.fattende viden 
om Danmari,: og danske forhold og ud
trykker stor sympati for os. Selv den så 
berygtede "Jantelov" kan han anskue po
sitivt. Som ægte diplomat forstår han gen
nem hele bogen at undgå skarpe formule
ringer og kategoriske udtryk, og han skri
ver i en ligefrem og letlæst stil. Desværre 
bærer også indholdet på flere måder præg 
af, hvad man kunne kalde den lette genre. 
Værst er det overfladiske begrebsapparat, 
som benyttes. Side op og side ned bliver 
der trampet rundt i danskernes "racemæs
sige arv"; jyders, fynboers og sjællæn~ 
res angiveligt distinkte "racepræg" 
o.Iign., og det konkluderes (paradoksalt 
nok), at danskerne stadig har "deres re
vidsthed om racerenhed i behold". Det 
bliver dog udtrykke'Å'gt fastslået, at det 
konstituerende træk ved danskheden er 
sproget. Et lignende eksempel på dårlig 
og uklar tænkning er det, når det som et 
fremragende karaktertræk ved danskerne 
siges, at de er særlig arbejdsomme, fordi 
der aldrig er fundet jernmalm, kul eller 
guld i undergrunden. Dette skulle have 
tvunget os til mere slid og slæb end andre 
- som om minearbejde ikke er det mest 
slidsomme, farlige og beskidte af alt! 
Danskerne er såvist ikke bedre end andre; 
vi er tværtimod blevet usandsynlig re
gunstiget af skæbnen ved at den har til
delt os denne herlige, ftugtbare plet jord, 
som er Danmark. 

Der er visse alvorlige huller i Sir James 
Mellons viden om Danmarlc. F.eks. kan 
han "ikke komme på et eneste tilfælde", 
hvor kirken har blandet sig i politik, og .._ 
han undrer sig over, at så mange børn " 
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særlig i København går i privatskole, for 
folkeskolerne bar for ham at se ikke ''ra
cemæssige konflikter'' i stil med USA's. 
Han mener til gengæld, at der er racisme i 
Danmark, selv om han skønner, at det bli
ver "meget svært for visse foreninger at 
ophidse en racistisk stemning" mod folk, 
der taler perfekt dansk men bar fremmed
artede navne som f.eks. hans "gode ven" 
Arne Melchior. Man husker pludselig de 
gamle visdomsord: "Sig hvem dine ven
ner er, så skal jeg sige hvem du et''. Ka
rakteristisk for Sir James Mellons erfa-

ringsverden er det mAske også, at han me
ner, at det i firserne ikke blev regnet for 
en luksus, at en ''typisk velbjærget dan
sker'' ejede "et godt hus, to biler, et som
merhus, en lystbåd og dertil en feriebolig 
i et af landene omkring Middelhavet". 

Når man lever i en sådan verden, kan 
man sagtens have råd til at lægge de skar
pe meninger på bylden, være en rar gent
leman og se positivt på en fremtid uden 
landegrænser. 

Peter Neerup Buh/ 

I Foreningsnyt 

BESTILLINGSSEDDEL 
Følgende materiale udbedes gratis til akkvisitionsfonnål: 

__ stk. Særnummer af Danskeren "Sådan ligger Landet", 1993-udgave 

__ stk. særnummer af Danskeren "Fakta om indvandringen" 

__ stk. 8-siders blad A4 "Pas godt på Danmark" 

__ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark" 

__ stk. 8-siders blad om DDF "Her er vi" 

__ ark. små runde klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark) 

__ stk. klæbemærker (7 x 10 cm) med DDF-logo, adresse og 
"Pas godt på Danmark" 

__ stk. ''visitkort" (6xl0 cm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst 
og blanket for materialerekvisition 

__ stk. Miniplakat "30.000 hjemløse" 

__ numre af Danskeren (uspecificeret) 

Materialet bedes sendt til (brug venligst blokbogstaver): 

Navn:-- ---------------------

Adresse: ---------- --------- --
Kuponen indsendes til Den Danske Forening, Boks 411, 8100 Århus C 

Mod betaling af trykomkostningen, moms ogforsendelse kan endvidere le
veres følgende: 
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. 
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi l ", 200 sider, pris 37 kr. 
Søren Krarup: "En måned i efteråret", 102 sider, pris 25 kr. 
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Dan.marlc", 187 sider, pris 25 kr. 
DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, pris 35 kr. 

Bestilling pA dette materiale afgives ved indsættelse af beløbet på DDF's giroko_n
to med angivelse afbestillingen og ønsket stk.tal på kupooens meddelelsesrubrik. 
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EkstraBladet dømt 
Omsider har landsretten afgjort den 

sag, DDF for snart et par år siden anlagde 
mod EkstraBladet og bladets topreporter 
Kurt Simonsen. Baggrunden for sagen 
var, at bladet med store overskrifter ud
nævnte DDF til "racistisk" - umiddelbart 
efter, at en landsretsdom havde fastslået 
det modsatte. 

EkstraBladet brugte som påskud til sin 
injurierende artikel, at den blot indeholdt 
et interview med europaparlamentsmed
lem Ejner Hovgaard Christiansen. I byret
ten blev imidlertid både bladets ansvars
havende redaktør og topreporteren dømt. 
Det var ubeføjet at kalde DDF ''racistisk" 
og ''lrulturracistisk'', mente dommeren. 

I landsretten erkendte EkstraBladet, at 
skuden var synkende. Bladet opgav der
for under domsforllandlingen overhov(}
det at føre sandhedsbevis for, at DDF var 
"racistisk'' eller "kulturracistisk". I stedet 
koncentrerede bladets sagfører sig om at 
argumentere på, at hans klient kun havde 
trykt et re/erot af noget, Hovgiiard Chri
stiansen havde sagt i en politisk forsam
ling - nemlig Europaparlamentet. Dette 
referat måtte følgelig være omfattet af det 
såkaldte ytringsprivilegium, der gælder 
udtalelser sådanne steder - uanset hvor 
løgnagtige og injurierende de end er. 

Landsretten købte denne argumentati
on i relation til Kurt Simonsen, men døm
te den ansvarshavende redaktør for at ha· 
ve pumpet Hovgaard Christiansens be
skyldninger fra Europaparlamentet op i 
overskrifterne til Simonsens artikel, så de 
gik ud over, hvad der var rent referat. 

Nettoresultatet blev et udbytte for DDF 
på 10.000 kr. Endvidere blev EkstraBJa
dets chefredaktør pålagt IO dagbøder på 
250 kr., subidiært hæfte i IO dage. 

Et af sagens resultater blev altså, at det 
nu er fastslået i byretten, at det er injurie
rende at kalde DDF kulturracistisk. Skal 
ma.q slippe godt fra sådant, må man først 
finde en parlamentariker, der kan udslyn
ge beskyldningen under beskyttelse af sin 
parlamentariske immunitet. Derefter kan 
man viderebringe hans løgnagtige be
skyldning som referat af, hvad pariamen· 
tarikeren har sagt i den parlamentariske 
forsamling. 

En for almindelige dødelige ikke let 
forståelig ''rets''tilstand. 

OH 



MIK med varebil Mødereferater Juletræsfest 
Bladgruppen søger en person med va

rebil til at give en hånd med ved udsen
delsen af Danskeren. Løn: et højere kon
dital. 

Ring og snak med Lillian på tlf. 31 22 
8647. 

Nyt klistermærke 

D. 19/10 satte et dusin medlemmer af 
DDF hinanden i stævne i Tåstrup, hvor 
Bent Jacobsen lagde op til diskussion om 
politikernes motivverden: Hvorfor ønsker 
de fremmed kolonisering af Danmark? 
Ønsker de at smykke sig med falske glo
rier? Tør de ikke undsige modehumanis
men? Er der hemmelige EF-planer om af
nationalisering? 

Midtsjælland Lørdag 11. december 
kl. 18,00. 
Frokost 
Sang 
Dans om træet 
Kaffe 

Invit~r bedsteforældrene, børnebørnene 
og venner med! 

Der er udarbejdet et nyt klistermærke. 
Det har form af en miniplakat, der påpe
ger det selvmodsigende i, at der bygges 
asylbyer til fremmede, samtidig med at 
mange danskere må bo på gaden. 

Efter en livlig diskussion blev DDF's 
mødepolitik sat til debat. Der var bred til
slutning til styrelsens ønske om, at fore
ningen i en periode holder en lav profil 
udadtil. 

Julemanden kommer med godteposer til 
børnene. 
Pris: Medbring mad til fælles bord. Drik
kevarer kan købes. 
Tilmelding og oplysning om 
kørelejlighed mv.: 
tlf. 42 38 75 93. 

Møder 
Mærket er selvklæbende ligesom mær

ket "Pas godt på Danmark". Når det 
"brækkes", kommer brudlinieme i voks• 
papiret på bagsiden frem, og vokspapiret 
kan så trækkes af. 

Vi vedlægger et eksemplar af det nye 
mærke. Flere kan bestilles gennem sekre
tariatet. 
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Griseri 
Mangfoldighed er rigdom. Derfor tror 

nogle indvandringstilhængere, at indvan
dringen beriger dansk kultur. Det er ikke 
tilfældet. Det eneste, der sker, er, at dansk 
kultur udryddes og erstattes af en kultur 
baseret på Koranen. På længere sigt er re
sultilet, at verden bliver en kultur fattigere. 

Denne proces er i fuld gang i bl.a. Eng
land, hvorfra den journalistiske PEN-klub 
beretter, at ingen forlæggere længere tør 
trykke bøger eller andet materiale, der på 
nogen måde kan forbindes med ordet 
"gris". De frygter simpelthen uforvaren
de at komme til at fornærme landets mus
limske kolonisatorer. Der er ikke tale om 
forbud, men om ren selvcensur. 

Samme udvikling er på vej i Danmark. 
En dansk producent af "negerboller" er 
blevet tvunget til at ændre produktets 
navn. (Hvor længe endnu tør vi bede om 
"eskimo-is" eller "ftanskbwd''?). 

Fomylig nåede udrensningen sangbo
gen De Små Synger. I det nye 30. oplag er 
sangen "I niggerland bananen gror'' fal
det for racismejægeres censur. Den har 
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Julen har englelyd 
Danmark skal være "multietnisk", me

ner flertalspolitikerne. Derfor skal de 
igennem de sidste årtier tilvandrede afri
kanere og asiater kun "integreres", ikke 
assimileres. 

"Integration" lyder smukt. Men at "in
tegrere" fremmede vil blot sige at indpla
cere dem med bevarelse af deres egne 
kulturtræk i den danske hverdag. 

Sagt på en anden måde: Det drejer sig 
om at vænne danskerne til at fmde sig i 
deres mærkværdigheder og at atpasse til
værelsen efter dem. 

Det har børnene i daginstitutionerne i 
Københavns nordvestkvarter f1et at mær -
ke. 

Op til julen 1992 åbnede 4 af disse in
stitutioner nemlig for alvor dørene for 
indvandrerbørn. Herefter måtte de danske 
børn lære sig tilpasningens kunst. 

Nord-vest Avisen 17/11 1992 beretter: 
Personalet tog en masse "kurser om 

indvandrere og pædagogik''. Og en pal<i
stanskfødt pædagogmedhjælper blev sat 

danske børn sunget i 45 år uden at ane, at 
den var ":racistisk". 

Endnu er "Fire små grise" ikke slettet 
fra De Små Synger. Men hvem ved, hvor
når en eller anden muslim klager over 
denne "hån" imod børn af forældre med 
den rette tro?! Hvilken dansk forlægger 
ville turde modsætte sig et krav om ud
rensning af dette udslag af gammel dansk 
kultur og risikere at bringe sig på kollisi
onskurs med Danmarlcs Radio og Politi
kens Hus. 

Endnu har vi lov at glæde os over den 
gode gamle kære landgris. Den har været 
en fast del af dansk (mad)kultur igennem 
årtusinder. Og talrige er de sange og for-

Redaktionen 
ønskeralle 
læsere en ,igtig 
glædelig jul 
oget 
godt nytår! 

til at lære de danske ledere, at "frygten for 
svine-besmittet mad skal respekteres". 
Derfor måtte børnene ikke mere 11 vin
gummi. Den slags er der nemlig gelatine 
i, og det kommer jo fra grise. 

Og julen-hvad med julen? 
Panik, panik. For som det hedder i 

Nord-vest Avisen: "Det religiøse smitter 
også af ... her til jul med dens nisser og 
englebasser". 

Uha ja. Man forslår. Skrækkeligt - no
gen kunne jo gå ben og blive stødt på de
res kultur i anledn.i.og af nisse riet og eng
leriet. 

Så i børneinstitutionerne måtte man gå 
på kompromis. Julemanden, det gjk lige 
an (han kommer jo med gaver). Men eng
lene - nixen bixen. 

Ingen engle i Københavns nordvest. 
Var der nogen, der sagde, at fremmede, 

der ikke kan tåle at se engle i Bmnshøj,jo 
passende kunne skrubbe hjem til sig selv, 
hvor der ingen engle er? 

Eller er det "racistisk" at sige sådan? 

tællinger, der igennem årene er skrevet til 
grisens pris. 

Ligeledes har jule-kravlegrisen været 
en fast bestanddel af juleudsmykningen i 
de små hjem i talrige år. Hold fast i den! 
Brug den, mens det endnu er muligt! Køb 
den, mens den endnu kan købes! Det kan 
være forbi med julegrisen, før end vi aner 

. det! 


