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Afsløring
Den 8. november brød en ny indignations-kampagne løs i medierne: en
16-årig muslimsk pige blev bortvist
fra sin erhvervspraktik-plads, fordi
hun bar det traditionelle slør. Bortvi·
seme fik en irettesættelse, "Dokumentationscentret for racediskrimination" viste sin Hitler-mentalitet ved at
anse en sådan kulturel konflikt for et
racespørgsmål, og den emsige jurist
og
"menneskerettigheds-ekspert"
Lars Adam Rehof blev straks inviteret
i TV-Avisen for at prædike, at den
"eneste vej frem er at vedtage den
nødvendige lovgivning", herunder
udpegning af en "ombudsmand for etnisk diskrimination", for at hindre så·
kaldt diskrimination fremover. Ingen
partier i Folketinget ville gribe ind
over for retten til at bære slør, indenrigsministeren så endda "gerne, at der
kommer langt flere af etnisk oprindelse indenfor det offentlige." (Indenfor
sundhedssektoren tillades muslimske
kvinder allerede nu at bære slør, skønt
det ellers er forbudt af hygiejnehensyn). Borgerrepræsentant (!) Hamid el
Mousti afviste forbud mod slør: "Hvis
fru Jensen føler sig generet af det, så
må hun lære at leve med det. "Det nye
herrefolks sætten dagsorden i Danmark genlød også i den 16-årige piges
egne ord: "Folk må simpelthen vænne
sig til, at i samfundet er blandet racer,
kulturer og religioner." Hun ville ikke
lægge tørklæde-sløret, fordi det udtrykker hendes rel igion, der betyder
meget for hende.
Disse sidste ord viser netop, at viljen til at bære slør, som er uvæsentlig

i sig selv, er et symbol på den fortsatte uvilje mod at overtage værtssamfundets kultur. Man vil kun malke socialsystemet og opbygge stater i staten - fremtidige krigsfronter. Over
for den vestlige kultur har man kun
foragt. "Hvis der overhovedet er noget menneskeligt i jer, så har I faet det
fra os", sagde en muslimsk pige karakteristisk til Glistrup i en radioudsendelse for nylig.
Århus' biskop påpegede meget
præcist denne grnndholdning i et TVinterview den 9/1 1 (han gjorde det
vel at mærke for at modvirke "Den
Danske Forening og andre meget rabiate fremmedfjendtlige organisationer") . Som det fremgår af en artikel i
dette nr. af Danskeren (s. li) er islam
i mentalitet nazismens forløber. Hagekors-armbind er objektivt set ligesom slør bare uskadelige beklædningsgenstande, men hvor længe ville
bærere af dem gå uantastet på
Strøget? Man kan kun håbe på, at
danskerne (ligesom franskmændene)
i hverdagen vil forstå at vise et passende mishag over for de nye erobreres uniformer, så man i praksis kan fa
gennemført, hvad e n lov åbenbart ikke må gøre. Hvis de fremmede vil gå
med en uniform, der symboliserer en
verdenserobrer-ideologi, og de ikke
.far mulighed for det her i landet, er
hjemrejse jo den eneste mulighed.
Danskerne skal vedblivende sætte
dagsordenen i Danmark .
Hvis vi giver efter her, hvad bliver
så det næste?

Derfor!
Efter at det nu ligger klart, at politikerne ikke agte r at løse
p roblemet omkring fremmedinvasionen i Danmark, har mange
spurgt, hvad Den Danske Forening skal til for.
Hvorfor, spørger de, fo rbliver foreningen på scenen, når det jo
dog er så å be nlyst, at den ikke kan løse problemerne, og når den
tydeligvis endog .udnyttes af p0litie t som udkigstårn i forsøget
på a t holde styr på de danskere, der kunne finde på at forsøge en

løsning ad anden vej?
Fordiji>r de1første, der efter vor opfattelse skal være et sted at
gå hen, hvis man vil løse problemerne ad de veje, der burde være
de gængse på vore breddegrader.
Fordi for det andet det e r nødvendigt, at have nogen til at fortælle, hvad der egentlig fo regår i det danske samfund.
Fordi for det tredie de, der v il gå a ndre veje, bare kan holde
sig væk fra foreni ngen. Så vil der ikke være noget for nogen at
kigge efter. Kan det siges enklere?

Uden mål og med
Balka n, Jugoslavien, Serbien, Bosnien. Navnene og det, de
står for, har i århundreder været et skræmmebillede eller et mareridt for det øvrige Europa.
Gennem det meste a f det årtusind, som nu rinder ud, var Balkan indfaldspo rt og oversvømmelsesområde for de asiatiske tyrker, som med islams sværd og w1der osmannisk lede lse gjorde
kål på det gamle østromerske eller byzantinske rige og skånselsløst undertvang alle de kristne folkeslag på Balkan. Så sent som
for godt 300 å r siden stod de foran Wiens porte og truede med at
underlægge sig endnu større dele af Europa.
For dette århundredes europæere har Balkan-traumet især
været forbundet med udbruddet af den I. verdenskrig, der udløstes af attentatet i Sarajevo i 19 14, og som trak den 2. verdenskrig i sit kølvand.
På denne baggrund var det vel ikke så underligt, at de fleste
europæere nærede den dybeste uvilje og skepsis mod at blive
indblandet i Balkans affærer - så meget mere, som det meste af,
hv-ad der foregik mellem de forskellige folkeslag og religioner
der, forekom dem meget u igennemskue ligt og uden mening i
forhold t il de n virkelighed, de selv var sat til at leve i.
Denne erfaringens tilbageholdenhed er i høj grad blevet g lemt
i det virvar, som er opstået ved Jugoslaviens sammenbrud.
Det øvrige Europa, U.S.A. og den islamiske verden foruden
FN blander s ig eller inddrages modvilligt i krigen og i de modbydeligheder, de fo rskellige stridende grupper begår mod hinanden. Kontingenter af nødbjælpsarbejdere og soldater udsendes
fra adskillige lande, også Danmark, som fredsbevarende eller
fredsskabende styrke r, der dog a bsolut ikke synes a t kum1e hverke n bevare eller skabe nogen varigere fred i området.
Resultatet bar været forvirring, forbitrelse og ustandselige
skift mellem forskellige strategier og politikker, som snart sagt
alle indrømmer ikke fø rer til noget holdbart, og hvoraf fred kun
kan opstå ved parternes udmattelse e ller ved et rent lykke træf.
Hvad er da galt? Utvivlsomt meget. Men det helt afgørende e r
nok, at ingen fra starten har o pstillet et afgrænset og klart mål at
stræbe efter.
Den dominerende, men i sin v irkelighedsljernhed rystende
usikre holdning har bygget på den ideologi, som mere og mere

bar gennemsyret den vestlige medie• og politikerverden, nemlig
den anti-nationalistiske tankegang, som dyrker multi-samfundet,
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det multinationale, multikulturelle, multireligiøse osv., osv. Det
g jaldt efter denne ideologi om at holde Bosnien sammen som
multisamfund, selv om det så skulle udløse e ller skulle ske med
vold og magt. Man støttede Bosniens "lovlige" regering, skønt
den afvistes af store folkegrupper i landet, måske i virkel igheden
af flertallet af indbyggerne.
Hvis noget overhovedet står klart i det forvirrende bosniske
rod, er det vel det, a t bosnierne uden enhver tvivl har demonstreret, at det eneste, de har fælles vilje til, e r at pine og plage, mishandle, voldtage og dræbe h inanden efter etniske og religiøse
ski llelinjer. Al tro på e t fremtidigt fredeligt multi-Bosnien e r en
rent ideologisk tvangstanke uden nogen som helst rod i erfaringens virkelighed.
Man kan derfor kun være ti Ifreds med, at de europæiske og
amerikanske interventionsmagter langt om længe har godraget
en deling af landet efter nationale og re ligiøse skillelinjer trods
alle de vanskeligheder bl.a. med folkeomflytninger, en sådan
løsning v il kræve. Havde de fra første færd gjort det og lagt deres virkelighedsfjerne multi-ideo logi til side, var verden og
Bosnien vist blevet sparet fo r meget og en løsning været lette re
a t finde.
Måtte den findes nu. For de bosniske folkegruppers skyld. Og
for at vi andre igen kan frigøre os for Balkans mareridt og for at
blive blandet ind i strid igheder, som er os aldeles fremmede, og
som vi ikke kan eller skal løse.

Økologisk
samfundsforståelse
I vor økologisk bevidste tidsalder er der efterhånden alm indelig forståelse for, at mangfoldighed e r rigdom, og at ensartethed
er fattigdom. Dette gælder ikke kun for naturen, men også for de
menneskeskabte kulturer.
Problemet er blot, at provinsielt indstillede mennesker tror, at
kulturel mangfoldighed kan opretholdes inde nfor geografisk begrænsede områder, som om kulturerer noget, der eksisterer uafhængigt af de naturgivne betingelser, som skabte dem.
Mennesker, der evner ·at tænke i større sammenhænge, har
forstået, a t verden er blevet lille, og at kulturel mangfoldighed
forudsætter et globalt perspektiv.
Provinsielt indstillede mennesker tror således, at indvandring
af mennesker fra fremmede kulturer medfører kullurel berigelse.
Det gør det måske også på kort sigt. Men fle rkulturelle samfund
e r ustabile overgangssamfund, som før e ller siden vil udvikle en
ny ensartethed. Resultatet e r, at den oprindelige koloniserede
kultur vil forsvinde, hvorefte r verden er blevet e n kultur fattigere.
Diskussionen om muslimske kv inders tørklæder er blot et
symptom på denne udvikling . De t faktum, a t det idag er umuligt
at opdrive e n frosse t kylling, som ikke er halal-slagtet, er e t andet.
Muslimsk indvandr ing t il Danmark medfører således kun - en
i øvrigt højst tvivlsom - kulture l berigelse på kort sigt. Erfaringen fra andre lande v iser, at dansk kultur vil blive forbud t ved
lov, den dag det skulle lykkes B irte Weiss & co. at tilvejebringe
et muslimsk befolkningsflertal i Danmark.
Der foregår in gen multikulturel udvik ling i lande, hvor islam
har magt. Tværtimod.
Øko logisk bevidsthed indebærer fors tåelse for, at kulturel
mangfoldighed forudsætter en verden a f kulturer, som har frihed
til at udvikle sig på egne betingelser.

Heksejagten
"1984" - og ti år efter
Tyskerkurs på ny og dansk mini-krystalnat var de værste ingredienser i det antinazistiske hysteri, vi nylig var vidne til.
Bagved lurer kræfter, der vil danskheden og folkestyret til livs.
Afcand. jur. Knud Eriksen
Jagten går ind
En heksejagt hærgede landet som en
efterårsstorm. Det var, som om den mørke m iddelalder var over os igen med fakkelprocessioner i natten, steninger, arbrændinger og lynchninger. Sådan så en
enstemmig presse og TV det dog slet ikke. Der blev i begyndelsen jublet over den
"folkelige uddrivelse" af fem navngivne
"nynazister", som sln1lle udgøre en dødsens farlig trussel mod demokratiet

Jægerne og deres våben
A11ført af brødrene Bent og Arne Melchior krævedes straffeloven strammet.
Det gjaldt specielt paragraf 266b, også
kaldet "racismeparagraffen". Ytringsforbud og trykkeforbud skulle indføres i
Danmark. De to herrer og deres eftersnakkere så overhovedet intet problem i
forhold til Grundlovens frihedsrettigheder. Og de var sikre på, at danske dommere nok skulle vide at straffe de "rigtige".
De totalitære indskrænkninger skulle
være lusket igennem i ly af massemediernes lysshow og som svar på et "uimodståeligt folkepres". Resultatet blev et pinligt flo p. Kriminelle og maskeklædte autonome på statsstøtte blev som stormtropper dirigeret i dusinvis af busser til småflækkerne Kværs og Kollund, hvor de
med sten- og fakkel kast blandede s ig med
lokale og gej lede stemningen op. Politiet
var uhyggeligt passivt over for den røde
pøbels vold.
Men enkeltindivider blandede sig med
indsigelser - udstillede de totalitære
magtmennesker og deres stormtropper.
Pressen begyndte så småt at fll øjnene op
for det spirende diktatur, den havde agi teret for. Selv Politiken vendte 180 grader i
sit syn på ytrillgsfriheden, fra en leder den
25. september til en leder den 5. oktober.
Bedre sent end aldrig. Nu skulle den hellige ytringsfrihed sandelig og pludselig
beskyttes. TV fortsatte dog uanfægtet
indoktrineringen i nyhedsudsendelser, eller som f.eks. i den maksimalt pinlige

"Eleva2ren" den 14. oktober, hvor Ole
Stephcnsen, i mislykket forsøg på at manipulere diskussionen, talte i munden på
Tille Bryld i henved et halvt minut, hvorefter han skyndsomst stillede om til "fa.
miliefinnaet Stephensens bedste bryster,
Nina 's•·, som en TV-anmeldelse af O le
Hyltoft lød dagen efter.
Politikere i snor
I mellemtiden havde de højest placerede personager i landet nået at være med i
heksejagten. Statsministeren, Poul Nyrup
Rasmussen, udtalte gang på gang, også
fra Folketingets talerstol - med et fejlcitat
fra "Bertolt Brecht" - at man måtte protestere nu, inden det var for sent"... til sidst
kom de for at hente mig, men da var der
ingen til at protestere". Disse ord stammer fra pastor Martin Niemoller. "Men
hva' fa'en. Man er vel en god socialdemokrat - og det ka' jo smutte, det lort!",
som Rudi KJeuss så rigtigt siger.
Meningen var klar nok. Forbud - indg reb. Kontrol skulle der til. Den nu afgåe-

de justitsminister, Erling Olsen, var ikke
sen til at love indgreb - efter pres fra
Tyskland. Den ny j ustitsminister, Bjørn
Westh, fulgte hakkende og stammende
op, f.eks. i den nævnte "Elcva2er"..udsen..
delse, hvor hans mest sarnn1enhængende
løsningsforslag var, at man måtte gøre
noget ved arbejdsløsheden' I dette "Familiefinna til Danmarks fordummelse",
som det så ranunende hed i den nævnte
TV-anmeldelse, fremførte Bjørn Westh
den ti l ulidelighed gentagne floskel. at vi
måtte have stoppet det "frø af ugræs, der
var føget over hegnet". Havde han nu
kunnet denne fædrelandssang: "Det haver
så nyligen regnetn, som er blevet så ækelt
misbrugt af demokratiets fjender, havde
han vidst, at allerede næste linie lyder:
"Åg på nakke og lås for vor mund!"
Også Venstres formand, Uffe Ellemann-Jensen, ville have sine tropper med
i "den folkelige uddrivelse" med en spag

påmindelse om, at der vist også var et par
problembørn på den yderste venstrefløj,
som man burde demonstrere imod. Og
adskillig flere hylede med.
Men lå der noget bag hele dette postyr?
Var den gamle Thies Christophersen, der
havde levet fredeligt i Kollund i otte år,
og som jo faktisk var en ægte politisk
flygtning i landet, pludselig blevet så farlig? Væk var pladderhumanisternes, specielt Melchior-brødrenes, henvisning til
Flyi,,tningekonvention og Melllleskerettigheder. "Sig det med sten" var pludselig
blevet deres højeste intellekruelle formåen. Der var ikke plads til en gammel,
utilpasset mand, hvis "forbrydelse" var, at
han udbredte skrifter, der havde en anden
historie om Auschwitz og jøderne end
den ofl'icielt godkendte med "de seks millioner gassede". I et land, hvor alskens
narko- og voldsforbrydere modtages med
kys og klap.
Der var tilsyneladende 4-5 flere, der
også skulle jages - stenes - brændes, men
selv om de s~-ulle have et par hundrede
flere tilhængere, hvilken forbrydelse havde disse da begået? ingen - var svaret.
Helt i modsætning til de røde, politikerbeskyttede og statsfinansierede bøller de autonome - hvis synderegister efterhånden fylder en telefonbog.

Det egentlige mAl
To mindre kendte motiver lå bag:
For det første skulle hele den mediedefinerede "højrefløj" i landet efterhånden kulllle få samme tur. Forfølges, forbydes og udryddes med terror og lovgivning
efter den nu prøvede opskrift - som i

øvrigt er ældgammel, lige så gammel som
diktaturet. Totalitær kontrol som i Orwell's "1984" og i øvrigt med brug af forbryderbander ganske som Hitlers brunskjorter eller bolsjevikkernes gangsterbander. Den Danske Forening er længe af
medieme gjort til "nazister'' trods tydelige domme mod det. De autonome har
længe med vold overfaldet foreningens
lovlige møder. Denne forening frygtes af
vore landsforrædere mere end noget andet. Den og andre lovlydige indvand ringsmodstandere var det virkelige mål.

Fornyet tyskerkurs
For det andet var det bestilt arbejde for
tyskerne. I 50 år har tyskerne haft mundkurv på m.h.t. Anden Verdenskrigs begivenheder og specielt jødespørgsmålet.
Omfanget af jødeforfølgelserne, jødeudryddelserne og de skyldige har været tabuemnet. Blot at rykke lidt ved den officielle version af begivenhederne har været
en forbrydelse. Og fra I. december i år
skærpes straffen for den "forbrydelse" at "
nægte, at 6 millioner jøder blev udryddet ,..
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af tyskerne ("Auschwi12-løg11en), til at
kunne give op til fem års fængsel. Thies
Christophersen var en revne i denne
mundkurv, som nu skal sættes på 80 millioner mennesker. Et meget ambitiøst
projekt, og også et meget lidt demokratisk
projekt!
Også mere "moderate" revisionshistorikerc har fået kærligheden at føle, når de
forsøgte at se Anden Verdenskrigs hændelser i nyt lys. En af disse er den tyske
historiker Ernst Nolte. Han var - og er verdens førende autoritet vedrørende fas-

cismen og nationalsocialismen. Men da
han i 1987 udgav et mesterværk af en
bog: "Der Europaische Burgerkrieg
1917-1945", hvor han ser denne epoke
som et opgør mellem konununismen og
fascismen/nationa1socialismen, hvor kommm1ismen i øvrigt kom først, og hvor
begge ismer har utallige millioner menneskers liv på samvitigheden, ja, så startede
en syndflod af angreb pil ham. Ved at
sanunenligne forbrydelser og folkemord
lød anklagen på, at han havde "nedvurderet nazisternes forbrydelser", som altså
skulle have stået ganske alene i menneskehedens bevidsthed.
"Historiker-striden" raser endnu.
Det var altså "Over-tyskland", der bad
"Over-danmark" om et rask lille ytringsog trykkeforbud. Ganske i modstrid med
Den Europæiske .Menneskerettighedskonvention m.m. Men hvad er vel en sølle konvention mellem store ånder, hvis
denne konvention da ikke lige passer i
disse ånders, det vil sige herskernes
kram?
Orwell bekræftet
Er faren &i drevet over nu? Nej, på ingen måde. Diktaturstaten - "Fagre Nye
Danmark" - ganske som Orwells "1984"
eller "Kanunerat Napoleon" - er på vej
fra Oere kanter. Det er på høje tid, hvis vi
skal have en chance for at stoppe delle
vanvid. I "1984" hed Sandhedsministeriets tre slagord "Krig er fred", "Frihed er
slaveri", "Uvidenhed er styrke", og i
"Kammerat Napoleon" viste det sig snart,
at selv om alle dyr var lige og havde lige
rettigheder, så var grise mere lige.
Læs de to bøger. Vi er midt i udførelsen
af dem.
Meningsdiktaturet skal indføres ved en
skærpet domstolsanvendelse af "racismeparagraffen". Og Bent Melchior er jo sikker på, at det kun vil være ude- rigtige•·,
der bliver dømt. Raeismeparagraffen er i
forvejen hentet lige ud af Sovjet-samfundet.
EU som medspiller'/
Desuden er EU på vej med bl.a. harmonisering af ·'racisme-bekæmpelse" og
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straffelove. Et registerdirektiv, der skal diskuteres/vedtages på Ministerrådsmødet
den 8. december, vil måske fremover forbyde statistiske registreringer, der afslører folks etniske baggrund. En undersøgelse som f.eks. den nyligt fremkomne
"Udlændinges kriminalitet'' vil herefter
være ulovlig. Vi skal ikke vide, og ikke
kunne beskytte os imod, at vores land laves om til et forbrydernes paradis. Forbrydernes paradis er traditionelt forløberen for politistaten.
I Orwells rædselsvisioner foregår al
terror og tankepoliti til folkets bedste. Og

når det i den såkaldte "Dybkjær-rapport"
eller "Informationssamfundet år 2000"
hedder, at samkøring af registre sker,
"fordi vi ikke kan være bekendt at spørge
borgerne to gange", er der ingen forskel
på dette llhyrlige nonsens og det "Newspeak" (nysprog) og "Doublethink" (dobbelttænkning), man kan læse om i
"1984".
Læs Orwell, der beskriver køreplanen,
og gør modstand, inden mørket sænker
sig helt omkring 0$.

Knud Eriksen

Lovgivning som i Sovjet
Straffelovgivning bliver far1ig for retssikkerheden, uår "forbrydelsen" beskrives i så rummelige vendinger, at statsmagten vilkårligt kan straffe dem, magthaverne ikke bryder sig om. Det var
f.eks. det, man oplevede i Sovjetunio-

nisk ligestilling" og lignende foretagender. Et indicium for, at anklagemyndigheden af egen drift skal tage sagen op, er
bl.a., at "en sag har været genstand for

nen.

cister.., regeringen vi l til livs.

Men nu er Danmark på vej i sanune
spor - for at ~~imødegå. at Danmark bliver elfristedjor udbredelsen afnazistisk
og racistisk propaganda". Justitsmini-

ster Bjørn Wcsth fremsatte sit lovforslag
herom - L 46 "Lov om ændring af straffeloven" - den 9. november. Det er for
øvrigt årsdagen for "Krystalnatten"s jødeforfølgelser under Hitler-regimet og
samtidig årsdagen for Berlin-murens
fald. Lovforslaget skal iflg. ministeren
ses bl.a. på baggrund af "de stadig mere
jrf!mtrædende tendenser til intolera,ice.
fremmedhad og racisme".
De foreslåede stramninger indebærer
bl.a. følgende:
J. Hvis umcisme-gerningen° anses for
at være "propaganda" er mind~testraffen
hæfte 01idtil udelukkende bødedomme).
2. Anklagemyndigheden opfordres til
selv at rejse "racisme-sager", hvis det
drejer sig om "propaganda". Hidtil er
anklagemyndigheden blevet opfordret til
at være tilbageholdende og har kun startet en sag efter anmeldelse.
Ændringen har været øverst på ø11skesedlen hos det såkaldte "Nævnet for cl"En flok venstrerabiate fordrev deres
nazi-brune åndsfrændcr fra Kværs. Bare
de herefter ville aktionere mod de 80
fremmede terrororganisationer} der iflg.
PET opererer fra danske baser. For her
skal politikerne (heller) ikke have noget
klinket. De lukker øjnene, mens de spekulerer på, hvordan de dog kan fjerne
nazisterne uden at genere de andre forbrydere, som virker under politisk dække.

oj]'entlig omtale".
3. Det er både "nazisier" og

0

ra-

Indicier for. at den skærpede strafferegel skal anvendes, er i øvrigt bl.a., at
"propagandaen" systematisk udbredes
herunder til udlandet, og at den udbredes
i trykt skrift eller ved hjælp af elektroniske medier. Anskaffelse eller besiddelse
af trykke- eller kopi-maskiner er også et
indicium for, at forholdet gør sig fortjent
til skærpet straf, og det samme gælder
oprettelse af database, der via telefonnettet er almindeligt tilgængelig. Ligeledes udbredelse gennem telefonaviser eller at overtrædelsen "er begået afflere
i forening ... herunder hvor de samvirkende tilhører samme parti, forening eller anden organisation, og fremsættelse
afytringer afden omlta11dle11de karakter
er et led i den pågældende organisations
virke."

Lovforslaget er fremprovokeret afefterårets anti-nazikorstog og fremlagdes til
en såkaldt "offentlig høring" i landstingssalen 28/11 .
DDF har for øvrigt netop fået afslag
på at låne landstingssalen til en offentlig
høring om "racisme, anti-racisme, trusler og vold".
Det er uværdigt og i det lange løb katastrofalt. Det er antagelig for sent at gøre
noget; den politisk-kriminelle undergrund er blevet for stærk. Man må nøjes
med nogle slag i luften, mod nazisterne,
naturligvis, mens det i øv1i gt går ad helvede til.u
Afdelingsforstander P.H. Bering. Ålborg, i Jyllands•.Po,sten l 8/lO 1994.

De hugger danske piger
Skal kvinder i Danmark være "alle-mands-kvinder" eller "Allah-mands-kvinder"? Den påtvungne udvikling mod et multietnisk og multireligiøst samfund rejser uundgåeligt dette problem.

AfHarry Vinter
" De hugger danske piger" var et hyppigt udsagn i en undcrs.øgelse af holdninger blandt eleverne i 8. klasserne på skolerne i Esbjerg. Dette og andre udsagn fik
undersøgelsens forfattere til at konkludere, at eleverne er stærkt præget af racistiske holdninger, at de har et væld af fordomme og mangler viden om de fremmedes baggrund og adfærd.
En nærmere undersøgelse af fænomenet "pigehugst" vil imidlertid afsløre, at
racismen findes et helt andet sted end
blandt danske skolebørn, og at det er rapportens forfa ttere, der er uvidende og
fyldt med fordomme.
Blandt civiliserede folkeslag er det
ganske almindeligt, at man "hugger" hin•
andens piger - og drenge. Forbindelse
mellem musl imske mænd og ikke-muslimske kvinder er også hyppige. Derimod
er forbindelse mellem en muslimsk kvinde og en ikke-muslimsk mand nærmest
en umulighed.
Sandheden i udsagnet «de hugger danske piger" understreges af det faktum, at
danske drenge (næsten) ikke har den ringeste mulighed for at "hugge" muslimske
piger. Denne diskrimination er sandsynligvis den eneste form for racisme, der
findes i Danmark.
Med loven i hånd
Mens muslimernes interne love forhindrer danske mænd i at komme i nærheden
af muslimske kvinder, sikrer den danske
lovgivning, at mu.s limskc mænd har fri
adgang til danske kvinder. Et godt eksempel er et nyligt afsluttet opgør om adgangskontrollen ved københavnske diskoteker.
Diskoteker er som bekendt steder, hvor
piger og drenge/kvinder og mænd mødes
for at danse og more sig - og hvor sød
musik ofte opstår. En nogenlunde ligelig
repræsentation af de 10 køn er derfor en
forudsætning for den gode stemning. Det
er imidlertid et problem for den gode
stemning på mange diskoteker, at de invaderes af store skarer af muslimske mænd,
hvorimod der ikke kommer en eneste
muslimsk kvinde. Det må de nemlig ikke
for de muslimske mænd.
Et socialdemokratisk byrMsmedlem
skrev d. 15/9 1993 i Det Fri Aktuelt:

"Ødelæg ikke byens natteliv ved at hindre
jeres kvinder i at komme ud. Danske
mænd er ikke sure over, at muslimske
mænd lægger an på danske kvinder. De er
sure over ikke at kunne danse med muslimske kvinder" .
Bl.a. for at afbøde virkningen af muslimernes kvindediskrimination praktiserede nogle diskoteker adgangskvotering for
muslimske mænd, typisk 15 ad gangen. I
efteråret 1993 iværksatte mænd fra indvandrerorganisationen IND-SAM da demonstrationer mod diskotekerne med
krnv om ubegrænset adgang til diskotekerne og indgav politianmeldelse mod 5
diskoteker på grund af "diskrimination".
T V2 deltog med flere indslag i kampag-

nen.
D. 25. april faldt der dom ved Københavns Byret med bøder til en bestyrer og
en dørvogter. De muslimske mænd skal
have ubegrænset adgang til diskotekerne.
En sund reaktion mod de muslimske
mænds dobbeltmoral er med andre ord
forbudt.
.I ura og moral kolliderer.

Kulturforskel
Årsagen er, at to vidt forskellige kulturer skal omfattes af den samme jura.
I Danmark er der ældgammel tradition
for at unge mennesker mødes og lærer
hinanden at kende og danner par i forbindelse med dans. !dag foregår det på
diskoteker. Før i tiden blev det kaldt bal. I
bondesamfundet kendtes f.eks. høstbal og
legestue. Sidstnævnte var en kombination
af sanglege, kædedans og pardans, oftest
til levende musik. Selv om forældrene ofte havde et stort ord at skulle have sagt i
forbindelse med indgåelse af ægteskab,
blev kønnene ikke holdt adskilt, og kvinden har altid haft et stort ord at skulle have sai,>t i vor kulturkreds. En arabisk rejsende, der besøgte Hedeby omkring år
900 berettede forarget, at danske kvinder
havde ret til skilsmisse og skilte sig, når
det passede dem. Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen på arabisk og dansk syn
på kønsrollerne er uforandret I I 00 år senere.
l nyere tid har det været almindeligt for lliir..
unge kvinder i Vesteuropa at forsøge sig ,..

Plakat/ro kommunalvalget 1993.
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på egen hånd i nye omgivelser. F.eks. er
polske roepiger udvandret til Danmark,
og i alle vesteuropæiske lande er mange
kvinder vandret fra land til by. MU$limske
kvinder har aldrig haft frihed til at søge
lykken på egen hånd.
Dette gælder selvsagt også på det seksuelle område, hvor førægteskabelig kontakt med det modsane køn er forbudt for
kvinden:; vedkommende, den være s ig aldrig så uskyldig. Adskillelsen mellem de
to køn begynder i en tidlig alder. Fra pubertetens indtræden er den total.
For mus! imerne er de unges ægteskab
ikke et anliggende, der angår de unge.
Det er noget, som forældrene aftaler og
arrangerer. Især pigen er i den forbindelse
fuldstændig uden indflydelse. Hun betragtes ofte som en handelsvare. Som objekt
for køb og salg. Mænd kan derimod antage flere koner og skille sig af med dem
igen efter behag.
Dansk lovgivning har som udgangspunkt, at alle mennesker er frie og lige.
Derfor kan muslimske mænd med loven i
hånd jagte danske kvinder på diskotekerne. Muslimernes kønsnormer henregnes
imidlertid til den religiøse privatsfære, og
danske mænd kan ikke med loven i hånd
forlange adgang til den muslimske ægteskabsinstitution.
Hermed kommer dansk anti-diskriminationslovgivning i vit'keligheden til at
miderstøtte en diskrimination, som nok er
den eneste eksisterende racisme i Danmark.
Sex og bistand som drivkraft
For unge mænd er muligheden for at få
kontakt med det modsatte køn nærmest
uopnåelig i de muslin1Ske lande, hvor
mændene vogter deres hunner med stor
nidkærhed.
Muligheden for sex er derfor en meget
væsentlig bevæggrund for, at unge muslimske mænd i milliontal strømmer mod
Europa og andre frie kulturkredse.
Dernæst kommer, at ægteskab med en
dansk kvinde åbner muligheden for at
s lippe bort fra social elendighed og hårdt
arbejde til en livsvarig ferie på danske
skatteyderes regning. Danske kvinder er
derfor ikke blot attraktive af seksuelle årsager, men også af økonomiske. Der findes næppe mange enlige kvinder i Dan·
mark, som har været i nærheden af indvandrere, uden at være blevet foreslået en
eller anden form for ægteskabeligt arrangement. Det gælder bl.a. flere medlemmer af Den Danske Forening.
En kvinde fra Århus oplyser at have
modtaget 200.0-00 kr. for indgåelse af pro
forma ægteskab, hvilket altså er den kapitaliserede værdi af danske bistandsydelser. På trods af afsløringen bliver kvinden
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ikke straffet og tyrken ikke udvist. Det er
aldeles risikofrit at tage danskerne ved
næsen.
Muslimske kvinder lever under konstant skarp overvågning og har ikke en tilsvarende mulighed for at søge friheden.
"En muslimsk kvinde forlader sit hjem to
gange, til sit bryllup og til sin begravelse.
Sådan har traditionen bestemt det", skri ver forfatterinden Nina Bouraoui i sin roman "Udsigten" om muslimske kvinders
livsvarige fængsel.
De unge mll$limske mænd, som i milliontal søger mod de frie samfond, udgør
en skarp konkurrence for de grupper af
indfødte mænd, som af forskellige årsager er svagere stillede på "kønsmarkedet". Disse mænd bliver ofte margina1ise·
ret til et liv i ensomhed.
Allahs kvinder

Koranen sura 2. 222 påbyder: "Og gift
jer ikke med kvinder fra afgudsdyrkerne,
førend de tror, thi en troende slavinde er
bedre end en afgudsdyrker, selvom hun
også måtte behage jer. Og bortgift ikke jeres kvinder til afgudsdyrkerne, førend de
tror, thi en troende slave er bedre end en
afgudsdyrker, selv om han også måtte be-

Denne proces, hvor en befolkning i
opløsning begynder at udsende signaler, som viser, at rivalerne kan komme

og udslette dets afkom og overtage
dets hunner og territorium, er formodentlig den mest sørgelige og mest
beskæmmende, se! vdestruktive handling, som naturen påfører et menneskeligt samfund.
Fra "Økologisk Ideologi"
afEduardo Farah

bage jer." Der gælder altså samme regler
for mænd og kvinder, men i praksis håndhæves de kun for kvinder.
I det ansete pakistanske blad The Frontier Post opregnes i udgaven fra 3/l 2 1993
en række leveregler for muslimer. Det
hedder blandt andet: "Muslimske mænd
kan gifte sig med kristne (og jødiske)
kvinder. Det er forbudt ikke-muslin,ske
mænd at ægte muslimske kvinder. Et
sådant ægtepar er hjemfalden! til døds·
straf." Det er denne regel muslimer i
praksis efterlever.
Reglens efterlevelse bidrager til Islams
ekspansion. For hver ikke-muslimsk
kvinde, en muslim bemægtiger sig, er der
en kvinde mere til at føde muslimske
børn og en kvinde mindre til at føde ikkemuslimske børn.

Imidlertid er det forekommet, at en
muslimsk kvinde har haft et forhold til en
ikke-muslimsk mand. Blandt andet i Jugoslavien, hvor det socialistiske styre bevidst forsøgte at modvirke religionens
indflydelse. I islamiske samfund er det
uhyre sjældent. Geoffrey Lewis omtaler i
sin bog Modem Turkey et eksempel, som
fandt sted i 1908: "En muslimsk kvinde
og en græsk gartner, som hun var løbet
bort sammen med, blev arresteret på foranledning af kvindens far. Politistationen,
som de blev ført til, blev stonnet af en folkemængde, som råbte 'den hellige lov bliver krænket! ' ... Gartneren blev dræbt og
kvinden blev hårdt såret."
Det er almindeligt, at kvinder, som
bryder "den hellige lov" bliver dræbt, ofte af faderen, som skal forsvare familiens
ære. Når kvinden slipper billigst, bliver
hun udstødt af familien. Flere muslimske
kvinder har filet opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at fan1ilien i
hjemlandet har udstødt dem. I TV2 d.
24/8 1994 omtaltes et pakistansk søskendepar, en mand og en kvinde, som begge
har giftet sig med danskere. At sønnen
har gjort det accepteres, mens datteren er
blevet udstødt af familien. Men i modsætning til flere muslimske medsøstre er hun
ikke blevet slået ihjel.
Kvinder behandles med stor strenghed
i de muslimske samfund. Piger er blevet
stenet til døde for at have båret en - efter
de rettroendes mening - for kort kjole. I
Danmark søger v9ldsramte indvandrerkvinder til kvindecentre i så stort antal, at
de fleste centre bar måttet indføre kvoter
for at undgå, at de bliver rene indvandrercentre.

Vor tids tyskertøse
Før i tiden kunne mindre attraktive
mænd og mindre attraktive kvinder finde
sammen og give hinanden indhold i livet.
!dag er de mindre attraktive mænd sat ud
af spillet og dømt til et liv i ensomhed,
mens de mindre attraktive kvinder kan
sole sig i "smiger" fra udenlandske
mænd, som kan bruge dem som springbræt til en bedre tilværelse i Danmark.
Efter 2-3 år belønnes mændene med livsvarig opholdstilladelse.
På det tidspunkt er den lyserøde tid for
den danske kvinde ofte forbi, og hun bliver kasseret som en forslidt karklud. Hun
sidder ensom tilbage i et socialt boligbyggeri - ofte med børn Ih det blandede ægteskab, - hvis børnene da ikke er bortført
for at få en "ordentlig" opvækst i islamiske omgivelser.
Det sker endda, at de smarte muslimske fyre, når opholdstilladelsen er i hus,
presser eller forsøger at presse de indfødte kvinder til at gifte sig med andre mil$•

limske mænd, så de også kan få opholdstilladelse.
Hvis charme og gyldne løfter ikke er
nok, tilbydes kvinderne ofte klingende
mønt - og i nogle ti lfælde tørre tærsk for at få dem til at indgå ægteskab.
I Gellerupparken ved Århus er der startet et projekt "Stærk og Dejlig", som forsøger at hjælpe disse misbruf.'le kvinder.
En socialrådgiver ved projektet fortæller:
"De er vor tids tyskerludere, mens udlændingene bare nøjes med at kalde dem
ludere0 •
Mange danske kvinder har giftet sig
med muslimske mænd uden at vide, at de
indgik et pro-forma-ægteskab. Det opdager de først den dag, da mandens opholdsti11ade1se er i hus, og han begærer
skilsmisse. Derpå følger oftest en familiesammenføring med familien, som tåltnodigt har ventet i hjemlandet.

Ønsket udvikling
Der er talrige indicier for, ae denne udvikling ikke er tilfældig, men tværtimod
tilsigtet.
F.eks. har dagbladet Politiken igennem
mange år braf.'l talrige artikler om det berigende ved blandede ægteskaber og nærmest reklame-lignende beskrivelser af
lykkelige forhold mellem danske kvinder
og udenlandske mænd. Men Politiken har
aldrig omtalt noget forhold mellem en
muslimsk kvinde og en dansk mand. Disse ensidige beskrivelser har tilsyneladende ikke vakt nogen kritisk sans hos Politikens skribenter, som aldrig har udtrykt
den mindste undren over de blandede ægteskabers ensidige karakter.

Propaganda-idyl/ru Umlervisniugsminisleriers
brochure "E11 skole for alle. De11 nye fo/Jæskolelov ".

Det officielle Danmark har bevilliget
store beløb til afholdelse af "mennesker
mødes"-arrangementer mellem indvan-

drere og danskere. I praksis er det imidlertid kun muslimske mænd, der kommer
til disse arrangementer, som derfor i
praksis har fungeret som kontaktsteder
for disse og danske kvinder, der bar følt et
behov for at opleve den højt opreklamerede kulturberigelse.
På alle niveauer reklamerer det officielle Danmark massivt for forbindelser
mellem danske kvinder og muslimske
mænd. Det ses ikke mindst af billedsætningen i officielle publikationer, hvor der
gang på gang vises billeder af danske
kvinder i samvær med muslimske mænd.
Danske mænd i selskab med muslimske,
f.eks. chador-klædte, kvinder forekommer derimod ikke.
Så sene som d. 1/9 1994 bragte TYi en
reklame-lignende udsendelse om be1igende blandede ægteskaber mellem danske kvinder og muslimske mænd.
Kvindernes bevæggrunde
At økonomisk trængte kvinder indgår
pro-forma-ægteskaber af økonomiske årsager er forkasteligt, men til en vis grad

forståeligt.
Andre gør det af politiske eller "humanitære" årsager, for at hjælpe enkeltpersoner til en bedre tilværelse i Danmark på
deres landsmænds bekostning. Den slags
ægteskaber forekommer f.eks. blandt ulands frivillige, og de blev f.eks. indgået
mellem palæstinensiske kirkebesættere i
Blågårds Kirke og politiske prostituerede,
som på den måde mente at kunne give
"det racistiske samfund" en på trynen.
Dernæst er den massive offentlige
propaganda for ae få danske kvinder til at
gifte sig med muslimske mænd utvivlsomt ikke uden virkning. J skolerne lovprises "det berigende kulturmøde". Reel
oplysning om Islam får skoleeleverne ikke. En af konsekvenserne nævner formanden for de bortførte børns mødreforening "Giv os vore børn" i Det Fri Aktuelt d. 25/8 1992: "Den muslimske mands
opfattelse af sit ejerskab til børnene kommer bag på danske piger". Årsagen er naturligvis, at skolerne ikke kan (og måske
heller ikke vil) give reel oplysning om
Islam, da en sådan nemt kan udlægges
som "racistisk" kritik af Islam.
Gennem den massive propaganda bibringe$ mange kvinder en opfattelse af. at
det er smart og progressivt at stille sig til
disposition for Allahs sønner. Mange af
disse kvinder angiver som grund til deres
ægteskab med muslimer, at de har villet
"bevise" overfor familien og omgivelserne iøvrigt, at et sådant forhold kunne lykkes for dem. At færdes sanunen med en

mørklødet mand er for mange af disse
kvinder en del af et personligt image,

som i deres egne øjne er meget progressi,1. Det er simpelthen en måde, de kan
gøre sig selv interessante på.
Til Indvandrerbladet har danske piger,
som færdes sammen med muslim.ske
drenge, forklaret, at de føler sig tiltrukket
af disses kontante aggressivitet. I Besættelsestiden følte mange "tyskerpiger" sig
tiltrukket af tilsvarende egenskaber hos
de nazi-tyske soldater.
Indvandrerbladet har ikke fundet det
interessant at spørge muslimske piger,
hv-.1d de mener om danske drenge. Måske
fordi de savner forndsætninger for at svare.
Konsekvensen
Tilgang ved indvandring til eller fødsel
i Damnark af eksempelvis 20.000 muslimer, hvorafhalvdelen er piger og halvde·

len drenge, medfører, at der bliver I0.000
flere mænd på "kønsmarkedet'', mens antallet af kvinder på samme marked forbliver uforandret. De 10.000 kvinder kan
sikre, at yderligere I0.000 muslimske
mænd kan komme til Danmark ved hjælp
af ægteskab og fam.iliesannnenføring.
Af de 10.000 muslimske mænd vil et vist
antal indgå ægteskab med danske kvinder.
Resultatet er, at et tilsvarende antal danske
mænd vil blive uden partner af modsat køn
medmindre det lykkes dem at finde en partner i en kulturkreds, hvor de ikke udsættes
for diskrimination. Mange vil ikke få adgang til at fore slægten videre, og de vil i
mange tilfælde fa en tilværelse præget af
ensomhed og misbrugsproblemer.
Kvinder, der får børn med muslimske
mænd, vil føde børn, som vil blive kaldt
danske. Men disse børn vil, i takt med at
muslimernes andel af befolkningen vokser, i stigende grad blive opdraget som en
del af det muslimske erobrerfolk.
Danske kvinder, som ikke kan affinde
sig med dette, kan ikke leve sammen med
en muslimsk mand. Islam betyder underkastelse, og underkastelse er, hvad disse
kvinder må affinde sig med. Dansk fribedstradition gør det stadig muligt for
kvinder at bryde ud af disse forhold. I
sådanne tilfælde ses det ofte, at de fælles
børn bortføres til muslimske lande, hvor
de opdrages i "den eneste sande tro".
Det er almindeligt, at muslimske mænd
modsætter sig, at døtre, de har faet sammen med en "vantron kvjnde, gifter sig

med "vantro" mænd.
Konsekvensen af muslimernes kønsdiskrimination er let at forudse. Der er et
nærmest ubegrænset antal mænd på
'"kønsmarkedet", men kun et begrænset
antal kvinder: de danske. Flere og tlere
danske mænd vil derfor blive uden livsledsager og vil ikke få efterkommere.
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Denne udvikling ses at være i fuld
gang overalt i Danmark, hvor flere og flere muslimske indvandrere ses i selskab
med danske kvinder. Derimo<I ser man ingen danske mænd i selskab med muslimske kvinder.
I løbet af X antal år vil den sidste danske mand have sat børn i verden.

Nogle tal
Et antal danskere indgår hvert år ægte•

skab i andre lande. Deres antal kendes il<ke. I Danmark blev der i 1993 ialt indgået
31507 ægteskaber. Af disse var 3065,
næsten IO pct., ægteskaber mellem danske og udenlandske statsborgere. Af de
involverede danske statsborgere var 1605
kvinder og 1460 mænd. For det samlede
antal ægteskaber med udlændinge er der
altså omtrent balance mellem kvinder og
mænd.
Men når det drejer sig om danske statsborgeres ægteskaber med personer fra

muslim.ske lande er der ingen "balance".
I 1993 blev der i Danmark indgået 43
ægteskaber mellem danske og tyrkiske
statsborgere. Af de danske statsborgere
var 38 kvinder og 5 mænd. Sandsynligvis
er de 5 mænd i virkeligheden tyrkere,
som har fået dansk statsborgerskab.
Der blev i 1993 indgået 29 ægteskaber
mellem danske og pakistanske statsborgere. J9 af de danske statsborgere var
kvinder mens 10 var mænd. Pakistanere
søger i langt hojere grad end tyrkere
dansk statsborgerskab, og sandsynligvis
er de JO mænd "papirdanskere".
Der blev i 1993 indgået 23 ægteskaber
mellem danske og iranske statsborgere.
Af de danske statsborgere var 8 mænd og
15 kvinder. iranere får i meget stort tal
dansk statsborgerskab, og de 8 mænd er
formodentlig "papirdanskere".
Der blev i 1993 indgået 14 ægteskaber
mellem danske og marokkanske statsborgere. Af de danske statsborgere var 11
kvinder og 3 mænd. Også marokkanere
søger i stort tal dansk statsborgerskab.
Derudover indgås der et ukendt antal
ægteskaber mellem indfødte danskere og
indvandrere, der har fllet dansk statsborgerskab.

hvor kvindeundertrykkelse er årsag til en
voldsom befolkningsvækst.
Samtidig må vi sikre os, at de muslimer, som befinder sig i Danmark, enten
repatrieres eller tilpasser sig de frihedsnormer, som det danske samfund bygger
på. I mod.sat fald vil vor frihedstradition
udvikle sig til folkeligt og kulturelt selvmord.
Vi har i Danmark et Nævn for Etnisk
Ligestilling, som gerne vil "påvirke holdninger". Der ligger en kæmpeopgave for
Nævnet i at påvirke muslimske indvandrere til at acceptere danske drenge/mænd
som ligeberettigede mennesker, som de
kan tage imod som svigers0nner med
samme imødekommenhed, som muslimske svigersønner er blevet modtaget i talrige danske familier.

Pia, mor til fire, traf en channerende
marokkaner på en restaurant og blev ret
hurtigt gravid, som hun siger til B.T. 24/4.
I starten gik det godt, men efterhånden
blev charmetrolden voldelig. Til gengæld
fandt Pia ud af, at han nok opholdt sig
ulovligt i landet. Han forsøgte af den
grund at fll Pia til indgå et proformaægteskab.
Men ak: Det gjorde Pia gal. Derfo r fik
hun klø. Men det lykkedes hende dog at
smide charmøren ud.
Derefter sto<I hans venner så uden for
vinduet og gjorde sigende tegn med en
kniv over halsen. Men som Pia siger: Politiet antyder, at det er næsten umuligt at
gøre noget ved den slags, fø rend blodet
flyder.
Det blev imidlertid ikke blod, der fl0d.
Pia glemte nemlig at lukke vinduet. Og
gennem dette blev der lempet en giftig
skorpion ind i Pias seng.

Konklusion
Det kan konkluderes, at danske kvinder er alle-mands-kvinder mens muslimske kvinder er Allah-mands kvinder. Det
kan man føle s ig fristet til at græmmes og
skarnme sig over, men det skal man ikke.
Vi skal glæde os over, at kvinder og
mænd er frie og ligeberettigede mennesker i vor kulturkreds. Sådan sl-ulle det
gerne blive ved med at være. Derfor er der
bydende nødvendigt, at der bremses for
folkevandringen fra de muslimske lande,

ke nyt og anderledes.
Denne konklusion modsiges dog af de
mange tegn på, at mange nye hjemmeværnsfolk ser den nye trussel i indvandringen til Danmark. En sådan virkelighedstro og fleksibilitet i tankegangen savnes derimod i hjemmeværnsledelsen,
som åbenbart ikke har bemærket kommunismens død og islams fremst0d.
Denne blindhed fremprovokerer direkte kommende konfl ikter. Et forsvars op-
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Koranen, Sorgens Forlag, 1980.
The fronticr Post, 3. dec. 1993.
Ane.ue Warring: Tyskerpiger - Wldtr besættelse og
retsopg.ør, 1994.

ÆgtcskabsstatiS1ik fro Danmarks Statistik.
Artikler i -Politiken, Berlingske Tidende, JyllandsPosten og Det Fri Akruelt fra perioden 1991-1994.
TV! 119 1994. TV2 24/8 1994.
Beretninger th disko1eksgæster.

l·l tlrry Vinter

En giftig historie

"Ifølge JP 28/6 viser en rapport, at
Hjemmeværnets "innovationsprocent" er
lav - medlemmerne har svært ved at tæn·

8

Lineratur:
$Qren Mørch (red.): Det Ewx,pæiske Hus. Bd. S.
Nordisk Sexologi. nr. 1-2 1988.
Sex og Sundhed, maj 1991.
Judith Jcsch.: WomeJ> in 1he viking age, 199 1.
Geoffrey Lewis: Modem Turkey.
Tidsskriftet Indvandreren, 1991·1992.

Heldigvis havde Pia en ny ven på besøg. Han greb resolut sin sko og slog
skorpionen for panden, så den døde.

De-r foreligger ingen oplysninger om,
hvilken nationalitet den nye ven har.

gave er forsåvidt altid negativ, ligesom
man kun er "nytænker" og il<ke fantast,
når man respekterer virkeligheden:
Hjemmeværnsledelsen må altid stå parat
til at værne l*mmet mod tidens trnsler,
il<ke som falske "nytænkere" kæmpe for
tidløse principper, som i deres konsekvens forråder hjemmet. Hvis ledelsen
svigter sin eneste opgave, må hjemmets
virkelige vogtere i stedet snarest danne
nye va:rn uden for kontrol af ledere med
lav in.novation_sprocent."
Peter Neerup Buh), Kobeuhavn,

i Jyllands-Pos.ten 25/7 1994.

Balkanmorads
Mediebehandlingen af de seneste års begivenheder i eks-Jugoslavien har været meget ensidig
og den offentlige mening om dem tilsvarende partisk. Dette er efterhånden åbent erkendt. Men
hvordan gik det til? Og hvad med vore soldater i dette skånselsløse rænkespil?
AfOle Hasselbalch
Eftersommeren 1993 tilførte danskerne særprægede oplevelser.
Medens unge, friske flygtninge spisestrej kede i vore asylcentre, fordi de ikke
fandt en menu. der er bedre end mange

•

danskeres, varieret nok, gik Folketinget i
gang med at sende unge danske soldater
til Jugoslavien for at s ikre spisenægtemes
hjem.
Gennem en sand mediestonn fik vi at
vide, at denne militære ekspedition er
nødvendig, og at når man har meldt sig til
det danske forsvar, må man også være
forberedt på at sk-ulle i krig.
At det kunne tænkes, at de, der har
meldt sig til forsvaret, har gjort det for at
forsvare Danmark, var der ingen, som tal·
te om. Ej heller blev der gjort meget ud af
at overveje, hvordan tilslutningen til det
danske forsvar mon vil blive i fremtiden,
såfremt den indebærer, at man kan blive
sendt på uigennemsigtige ekspeditioner
ude i den store verden.
Og er uigennemsigtighed ikke lige netop det, der har præget konflikten på Balkan?
Vi fik f.eks. i lang tid at vide, at muslimerne var på sammenbruddets rand,
udsultede og hjælpeløse. Men i august
1993 kom det pludselig frem, at de muslimske styrker var gået frem siden april
J993 (se f.eks. kortet i Jyllands-Posten
24/8 1993). Hvordan kan styrker, der er
afskåret og udsultede, gå frem?
Og nu i efteråret 1994 har muslimerne
indledt større offensive operationer og
været i stand til at vinde terræn fra de
bosniske serbere.
Hvem er skurken?

Serbien er blevet fremstillet som skurken i tragedien. Men er billedet så
sort/hvidt, som medierne har tegnet det?
Det erindres f.eks., at nogle af de begivenheder, der oprindelig blev fremstillet
som eksempler på serbernes rædselsgerninger, senere afsløredes som led i en
kroatisk/bosnisk medieoflensiv. Forrige
vinter konkluderede Jyllands-Posten til
eksempel efter en omfattende undersøgelse, at de massevoldtægter, som serberne påstodes at have iværksat, sandsyn-

ligvis aldrig har fundet sted. Der vil også
erindres, hvorledes flere morteroverfald i
Sarajevo, der blev udlagt som eksempler
på serbiske forbrydelser, viste sig at være
forårsaget af muslimske styrker til ære for
fotograferne og for at fremkalde FN-indgreb mod serberne.
Allerede i sonuneren 1992 kom det da
også frem, at Kroatien/Bosnien havde hyret mediefirmaet Ruder & Finn i Washington til at understøtte billedet af serberne som skurken. Serbisk materiale er
tilsyneladende endog blevet holdt forsætligt væk fra danske læsere. I et læserbrev i Kristeligt Dagblad 2 1/4 93 gør en
bibliotekar således opmærksom på, at det
mest alsidige tidsskrift fra området, "Vreme», udgives i Serbiens hoved~tad Beograd og derfor omfattedes af handelsblokaden. Senere greb Journalistforbundet og
Bibliotekarforbundet ind for at få hævet
informationsblokaden.
Endnu mere uroJig bliver man ved at
lede udenfor de danske medier. Endetaljeret gennemgang af konfliktens grundlag og forskellige aspekter blev f.eks.
31/12 1992 trykt i tidsskriftet "Defense&
Foreign Affairs Strategic Policy". Dette
er tilgængeligt ved forsvarets institutioner, hvor de, der nu sendes ind i det jugo•
slaviske morads, kan studere det nærmere. Skriftet indeholder vel derfor ikke lmter desinformation.

Det skjulte folkemord
Under overskiften "Hiding Genoeide"
("I færd med at skjule et folkedrab") beretter chefredaktør Gregory Copley her
fra Balkan.
Baggrunden for dagens siruation er
den, fortæller han, at op mod 2 millioner
serbere blev massakreret af kroater i årene 1941-45, hvor Kroatien gennem den
såkaldte Ustasha-organisation stod på
Nazitysk lands side. Dette har serberne aldrig glemt, og der sidder en dyb frygt begravet i dem for en gentagelse. Denne
gentagelse mener de at se i disse år - de
trækker en direkte parallel fra ustashastyret og til den nuværende kroatiske ledelse. Dette ser de bestyrket af, at mange
kroater i dag faktisk er flygtet fra Kroati-

en og til Serbien, hvor de har dannet kroatiske eksilorganisationer.
Redaktøren hævder at have set uigendrivelige beviser på, at der er foregået så
omfattende massakrer på serbere i Kroatien og Bosnien som led i den nuværende
konflikt, at det kan karakteriseres som
folkemord. Han gør opmærksom på, at
ofrene har været serbere, der har boet i
disse områder i århundreder. Redaktøren
har haft lejlighed til at gennemgå en række af de videoer med billeder af ofre for
massakrer, der er blevet vist i de vestlige
medier som eksempler på serbiske grusomheder. "I mange tilfælde", beretter
han, Hhar familiemedlemmer til ofrene
imidlertid kunnet identificeret disse som
serbere''.
Som eksempel nævner han kampene
omkring byen Vukovar sent i 1991, som i
de vestlige medier blev skildre! som en
heroisk kroatisk modstand imod overvældende serbiske styrker. Sandheden er
imidlertid, fortæller redaktøren, at fra 1/6
til 23/11 1991 forsøgte kroaterne at udslette de serbere, der ikke havde haft held
til at flygte fra området. Mindst I000 serbere - i hovedsagen kvinder, gamle og
børn - blev myrdet på to nærmere angivne
lokaliteter (Borovo skotøjsfabrik og Vukovar Roklub). Det var dis.~e serbere, der
forsøgtes undsat gennem serbernes offensiv mod Vukovar.
!øvrigt berettes om en række tilfælde,
hvor overgreb er blevet tillagt serberne,
uagtet de rent faktisk blev begået af kroater eller muslimer. Det drejer sig f.eks.
om nedskydningen af et italiensk hjælpefly ved Sarajcvo. De skyldige var ifølge
FN kroaterne.
Sådan opstår det skæ,·e mediebillede
Redaktørens begrundelse for skævhederne i de vestlige mediers informationsformidling er interessant: Han gør opmærksom på, at næsten hvert ene-~te billede, der kommer ud af det tidligere Jugoslavien, kommer enten gennem Kroatiens
hovedstad Zagreb eller gennem muslimsk
kontrollerede områder i Bosnien. Alt,
hvad der kommer fra Serbien, stemples ....
automatisk som "neo-kommunistisk "

DANSKEREN • NR. 6 • D8C8MBER 1994

9

propaganda" og afvises følgelig systematisk af de vestlige medier. Redaktøren
hævder at have beviser på denne afvisningspolitik. Han gør videre opmærksom
på, at den eneste TV-satellitforbindelse i
Jugoslavien fandtes i Zagreb, af hvilken
grund kroaterne rent praktisk havde let
ved at kontrollere denne kanal.
Redaktøren forklarer den bosnisk/kroatiske succes på informationsområdet
bl.a. med, at det tidligere .Jugoslaviens
enemægtige leder gennem mange år, Tito,
var kroat, og at han lod kroater i eksil i
fred, medens den jugoslaviske efterretningstjeneste koncentrerede sig om at
jagte eksil-serbere. Resultatet blev i det
lange løb, at mange eksilkroater nåede at
etablere sig i respekterede positioner i Vesten. Redaktøren påviser et eksempel på,
hvorledes en af BBC's "upartiske" kommentatorer på området i virkeligheden
har denne baggrund.
Artiklen peger også på andre årsager til
det skæve mediebillede. Således gør den
opmærksom på, at j ournalister generelt
har en tendens til at rapportere det nyhedsstof, det er lettest at få fa t i, og som
passer bedst ind i de ahnent accepterede
forestillinger. Journalister, der arbejder
hårdere og tager flere risici, som prøver at

forstå, og som evl derfor fortæller en anden historie, bliver ikke ligefrem hyldet
for deres resultater, siger han. Tværtimod
misbilliges de som regel for at have
"brudt rækkerne". De, der holder sig til
de gængse sandheder, er jo langt fra begejstrede for at blive konfronteret med en
reportage, der viser. at de har gjort deres
arbejde dårligt. Og deres redaktioner er
ikke interesserede i at skolie indrømme,
at de har taget fejl.

Hvad skal vi tro?
Det er i sig selv uhyggeligt, at der i
l 990'ernes Europa foregår en krig som

den på Balkan. Men det er endnu mere
uhyggeligt, hvis man ikke kan stole på de
danske medier. Hvad skal vi tro? Hvor er
vi henne, såfremt beskrivelsen af forholdene i "Hiding Genocide" er korrekt?
Ole Hasselbatch

"Situationen er ude af kontrol. Den ene
dag er det muslimerne, den næste er det
kroaterne og den tredje er det serberne,
der gør det umuligt for os at arbejde. De
skulle have det glatte lag allesammen."
Ledende FN-officer fra Bosnien citere t i Jyl-

lands·Posteo 2011l 1994.

Erfaringer på eget skind
Sommerens palæstinensiske bandeterror
mod beboerne i Århus har ført til, at Århus
byråd måtte sætte fremmedproblemet på
dagsordenen. Til brug for byrådets smukke,
humanistiske overvejelser blev der udarbejdet et baggrundsmateriale, som fortæller,
hvad der foregår i byens institutioner.

Vi bringer en montage af repræsentative afsnit herfra.
Og medens politikerne snakker og
snakker og snakker, bliver problemerne
bare større og større og større ......

Præsidentord
"Først og vigtigst: Der kan aldrig råde
fred eller sameksistens mellem den islamiske tro og ikke-islamiske sociale og
politiske institutioner."
"En islamisk bevægelse bør og kan gribe magten, så snart den i moralsk og
talmæssig henseende er så stærk, at den
fonnår ikke blot at styrte det ikke-islamiske styre, men også at oprette et nyt islamisk.'.,
"Islam nægter entydigt enhver fremmed ideologi ret og lejlighed til at virke

inden for sine onuåder."
"Presse, TV og film må kontrolleres af
personer, hvis islamiske moral og intellektuelle autoritet er indiskutabel."
Disse teser er fremsat af Alija !zetbegovic, Bosniens muslimske præsident og leder af det Demokratiske Aktionsparti
(SDA), som for øjeblikket besætter
næsten samtlige ministerposter i den
bosniske regering. De findes i hans mest
kendte skrift "Den islamiske deklaration", der er skrevet allerede omkring
1970 og udgivet adskillige gange siden på
serbokroatisk, arabisk, engelsk og tyrkisk. Her citeret efter artikel af Per Jonsson i Dagens Nyheter 17/3 1994.
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Homo islamicus

og mangfoldighed er et guddommeligt
mønster for verden; det skal ikke forsvinde. De (i vesten) kan ikke tvinge hele universet ind i en form."

To nye bøger tegner tilsammen et forstemmende portræt af
fremtidens trussel, "Homo islamicus" - det islamiske menneske.

Vesten i defensiven
Af Chiniellis kapitel om muslimer indvandret til vesten synes det snarere at
fremgå, at det er islam, som er ved at
støbe verden i sin form: "I franske skoler
læres, at Karl Martell i 732 ved Tours og
Poitiers slog den islamiske invasion i
Frankerriget tilbage. I nogle år har denne
historiens voldgiftskendelse forekommet
mindre endegyldig." Med 4 millioner troende er islam nu den næststørste tro i
Frankrig. Frem til l970'erne var der kun
en moske i landet, nu er der 150 alene i
Paris. I nogle år har ''Muhammed" været
det hyppigste navn, nyfødte drengebørn
har fået i Frankrig. Tre fjerdedele af landets muslimer erklærer sig for "troende".
Den franske efterretningstjeneste taler
om et "khomeinistisk greb" om muslimske arbejdere, der "kan lamme hele dele
af vort erhvervsliv". I den franske hærs
øvelsesmanøvrer tages der nu højde for,
at dele af indvandrerbefolkningen vil
være illoyal i en krise.
I Tyskland er der næsten 2 millioner
muslimer. I dette land vil flertallet af
muslimer ifølge eget udsagn ikke assimileres, men vil "endnu i 200 år leve her
som tyrker og muslimer", som det bl.a.
hedder. Hver 6. tyrkiske arbejder i Tyskland tilhører en islamisk forening. Den
tyrkiske fundament.11ist Cemalettin
Kaplan, der kaldes "Khomeini fra Koln",
samt mange andre ligesindede bruger
Tyskland som fristed for produktion af
propagandaniateriale, som sendes til
hjemlandet, hvor det er forbudt. Så længe
'Jyskland tillader dette, behøver Danmark
såmænd ikke have dårlig samvittighed
over Thies Christophersen & Co.
I Storbritannien findes der ca. I million muslimer og ca. 1.000 moskeer, et
"lslamic Party ofBritain", der bl.a. vil bekæmpe "blasfemi" (= Rushdie), samt et
militant "Islamisk Parlament". I Spanien
åbnede kong Juan Carlos i 1992 den Store Moske i Madrid - nøjagtig 500 år efter,
at maurerne blev fordrevet fra Granada.
Selv Rom har for første gang i historien
nu en moske. Ingen steder betragter muslimerne deres nye hjemsted som en smeltedigel, men derimod som omgivelser for
religiøst-kulturelle enklaver.
Chimelli betragter islamismens fremvækst som en af vor tids to store omvæltninger - den anden er kommunismens
sammenbrud. Imidlertid ser han ikke islamismen som en fare på linie med kommunismen, idet de muslimske lande savner militærapparat og industrielt 1,>Tundlag ,..

AfPeter Neerup Buh/
"Hvis I eller De personlig føler respekt
for vores tænkemåde eller for vores religion, så er det fordi, den er stærkere, eller
fordi I mangler tillid til jeres tro.(...) Når
to rel igioner står over for hinanden, så er
det ikke for at sammenligne hinanden eller for at udveksle komplimenter, men
snarere for at bekæmpe hinanden. Derfor
vil I ikke høre fra os, at vi agter jeres tro.
Fra jeres side ligner respekten for vores
tro selvopgivelse: I giver afkald på at lå
os til at opgive vores tro, vi giver aldrig
afkald på at udbrede islam. (... ) Materielt
har I ved jeres militære styrke og jeres industrielle magt behersket os, men fra et
religiøst standpunkt er I blevet de besejrede.'•
Dette citat fra et brev fra en islamisk
lærd til en fransk islam-ekspert er at læse
i Rudolph Chimellis bog "lslamismus"
( 1993, 96 sider. Tilsendes gratis fra Vontobel-Stiftung, Todistrasse 27, CH-8022
Ziirich). Chimelli har gennem mange år
været mellemøst-korrespondent for "Siiddeutsche Zeitung", og i sin bog skildrer
han udviklingen og den aktuelle situation
i mange islamiske lande.

"

lslamismens fremmarch
lslamismen eller fundamentalismen
vinder frem næsten overalt. Selv i Tyrkiet,
der ellers ønsker at fremstå som "europæisk", ville landets verdslige nyskaber
Kemal Ataturk (1881 -1938) være blevet
idømt fængselsstraf, hvis han havde levet
i dag. Atatiirk kaldte nemlig islam en "absurd lære" og et "råddent lig, der forgifter
vort liv", hvilket er ulovligt ifølge en lov
om "fornærmelse mod den islamiske religion, Gud og hans profeter" fra 1986.
Dette år blev Ankaras hidtidige vartegn,
Ataturks mausoleum, i øvrigt overskygget af en ny kæmpe-moske. Præsident
Ozal, der døde i 1993, var typisk nok den
første tyrkiske statsleder, som tog på pilgrimsrejse til Mekka. Det samme gjorde i
1991 præsident Suharto fra Indonesien,
hvor islam ellers ikke hidtil har været officiel religion. I 1991 åbnede Suharto også en islamisk bank, indførte religionsundervisning og gav de islamiske domstole
flere fuldmagter.

Det vest-allierede monarki i SaudiArabien er ikke fundamentalistisk i moderne forstand, så her skrev I 07 islamister fra landets universiteter i 1992 et memorandum til kongen. De krævede bl.a.
afbrydelse af forbindelserne til vesten,
konsekvent anvendelse af islamiske love
på alle samfundslivets områder samt opsti Iling af en hær på I million mand, som
overalt i verden skal kæmpe mod islams
fjender. Kongen lod imidlertid islamisterne arrestere, afskedige, forvise eller gav
dem forbud mod at prædike. Nogenlunde
sanune skæbne har islamisteme foreløbig
fået i Algeriet, og i Jordan er der siden
Golfkrigen også opst.1et splittelse mellem
regeringen og de stadig mere radikale
islamister, som tidligere havde enkelte
ministre. I Tunesien, hvor der er 3.000
islamister bag tremmer, idet deres parti
siden terrorhandlinger i 1991 har været
forbudt, siger præsident Ben Ali: "I Tunesien bliver der aldrig givet plads til et religiøst parti." I Syrien lod præsident Assad
allerede i 1982 byen Hama jævne med
jorden, idet den var centret for islamismen. Chimelli kommenterer, at de syriske
islamisters program derfor nu kun er af
akademisk interesse: "De var for fri foretagsomhed, fordeling af statsejendonune
til bønderne og for privatejendom." Han
mener, at der blandt islamisterne eksisterer realister og pragmatikere såvel som
fanatikere, hvorfor en fornuftig politik fra
vestens side vil være alt, hvad der styrker
de førstnævnte og ikke gavner de sidstnævnte. Hvis vesten skærer alle islamister
over en kam, vil det blot skærpe konflikterne, hævder Chimelli: "Over for pragmatikerne burde en interesseafgrænsni.ng
være mulig, en modus vivendi, en slags
vagtsom sameksistens. Ikke mere."
Fra den anden side udtaler lederen af
islamismen i Sudan, Hassan al-Turabi, at
eftersom islam vil komme til magten under alle omstændigheder, vil det være fornuftigst for alle at lade den komme som
fredelig evolution. Hvis den holdes nede,
sejrer den blot i stedet ved en revolution.
Han fortsætter: "At afgøre, hvad islam er,
er muslimernes sag. Verden er stor nok
for mere end en civilisation. Pluralisme
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for at kunne udgøre et modstykke til den
nu opløste Warszawapagt. Desuden mener han, at muslimerne savner kommuni"
sternes beslutsomme vilje til overherredømme: "Der findes ingen islamistisk
verdenssanunensværgelse og følgelig for
vesten ingen grund til, at man i stedet for
den nyligt faldne fjende opbygger en ny."
Følgeslutningen forekonuner naiv der behøves ingen verdenssammensværgelse, hvis planløs indvandring i det lange
løb kan udfylde den samme funktion.

Islams invasion
Modsat Chimelli mener amerikaneren
Dr. Robert Morey, der er forfatter til over
20 bøger, at islam er endog farligere end
konununismen, og at indvandringen til vesten støttes planmæssigt af de muslimske
regeringer, som vil overtage den vestlige
verden. Han bar personlig mærket en konsekvens af udviklingen, idet han må leve
skjult efter al have udgivet den kontroversielle bog " Islams invasion" (Mediagruppen,
Uppsala, 1994. 156 sider. 98 svenske kr.).

Morey spår, at England bliver det
første muslimske land i Europa. I Nordamerika findes der over 4 millioner muslimer, som for det meste føler sig mere som

arabere end som amcrikancre hvilket vi"
1

ste s ig under Gollkrigen: Kun 18% af
dem støttede den. Australien, som Chimelli hævder næppe er berørt af islam,
havde ifølge Morey i 1955 800 muslimer,
i 1990 200.000, og strømmen af arabiske
immigranter øges stadig. Morcy mener,
det er med rette, at vesterlændinge spørger: "Hvorhen retter de muslimske arabere egentlig deres loyalitet? Er det mod de
vestlande, som har givet dem mulighed
for et bedre liv, eller er det stadig bare
mod de atabiske lande?" Morey sætter
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det betænkelige ved at acceptere bønnen
mod Mekka i relief med følgende ord:
"Tænk, hvis der fandtes en russisk religion, som krævede, at vi fem gange skulle
bede vendt mod Moskva?" - eller forsåvidt en amerikansk religion, der krævede bøn mod Washington.

Morey giver "en moderne lignc1se",
hvor han skildrer en tænkt religion, der
betragter George Washington som guden
Baals profet. Wash.ingtons værker bliver
herefter guddonuneligt inspirerede, er
evige leveregler og kan ikke oversættes.
Alle skal klæde sig, som Washington
gjorde, og kun spise det, ban spiste - dermed bliver ærter forbudt, da Washington
ikke kunne lide ærter. Fem gange daglig
skal alle troende bede mod Washingtonmonumentet i Washington D.C., hvor Bibelens personer levede, og hvortil alle
mindst en gang i livet skal pilg1imsrejse
for at gå rundt om Washington-monumentet syv gange. Alle ville finde delte
skørt, men besynderligt nok indtages en
anden holdning som regel til islam.
I modsætning til kristendommen, som
er "overkulturel", er islam i virkeligheden
en subtil fonn for racisme, hævder Morcy,
idet 600-tallets arabiske kultur med dens
politiske forhold, familieliv, diætlove, religiøse riter, sprog etc. skal påtvinges alle
andre lmlntrer: "Når islam bl iver den dominerende religion i et land, ændrer den
kulturen i det land og forvandler den til
kulturen i 600-tallets Arabien." Islam er en
guddommeliggørelse af denne kultur og i
dybeste forstand derfor mere kultur end religion. Derfor er islam også en "religion",
der er speciel for den arabiske kultur. Ordet "Allah" er da heller ikke blot et andet
ord fo r den kristne Gud: "Allah er en rent
arabisk tetm, som hentyder til en arabisk
guddom." Ved en grundig historisk udredning viser Morey, at Koranens opfattelse
om guddommen blev udviklet på w1ikt
arabiske præmisser af den før-islamiske
hedenske Allah-religion. Frem til Muhammeds dage var Allah en hedensk gud
blandt mange, og hans navn et specielt
navn på den månegud, som blev tilbedt i.
Arabien. Denne overbevisende konklusion
står i skarp kontrast til f.eks. Uffe
Østergårds overfladiske påstand om, at
islam har samme forhold til den klassiske
europæiske kulturarv som jøde- og kristendommen (se Jyll.-Post. 20/9 94).
Islam nazismens forløber
Moreys gennemgang af Muhammeds
liv og værk får en til at tænke på, om han
ikke snarere burde have valgt Hitler end
Washington som parallel til Mubanmied i
sin "moderne lignelse" tidligere i bogen.
Det tiltag, som i den første svære tid styrkede det økonomiske fundament og pre-

stigen for Muhammed og hans tilhængere, var beslaglæggelsen af jødisk ejendom. I begyndelsen havde Muhammed
overtaget elementer i den jødiske tro, men
da det mislykkedes for ham at omvende
egnens jødiske købmænd, gik ban tilbage
ril sine forfædres hedenske riter. Det var
ved denne tid, han begyndte at dræbe jøder - i begyndelsen lod han dem dræbe en
for en, senere angreb han jødiske byer systematisk, plyndrede dem, halshuggede
de mandlige indbyggere og solgte kvinder og børn som slaver. Også på andre
måder kan Muhanuned kaldes Hitlers
forløber: I Koranen står der (Sura 3: I 06107), at på dommedag skal kun mennesker med hvide ansigter reddes. Morey

I

kommenterer. at dette er racisme i sin
værste form, og at sorte muslimer i Amerika burde have at vide, at araberne stadig
kun betragter dem som slaver.
Koranens indhold berettiger således, at
den kan kaldes arabernes "Mein Kampf",
og i sin fonn ligner den også Hitlers underlødige værk. Morey citerer således en
ekspert: "Fra et litterært synspunkt har
KOr<illen ringe værdi. Ordvalg, gentagelser, naivitet, mangel på logik og sammenhæng slår den uforberedte læser på hver side. Det er ydmygende for det menneskelige intellekt at tænke sig, at denne middelmådige litteratur har været genstand for
utallige kommentarer, og at millioner af
mennesker stadig spilder tid på at fordybe
sig i den." Ifølge muslimerne er Koranen
skrevet på Allahs sprog (arabisk!), og intet
dødeligt menneske kan oversætte den til
noget andet sprog. Koranen har ifølge
muslimer ikke sin lige i nogen litteratur en påstand, der er lige så absurd og latterlig, som kinesernes begejstring for Maos
platte " lille røde" var, kunne man tilføje.
Morey skildrer Muhammed som en
magtsyg, blodig og hævngerrig diktatorskikkelse med et unaturligt begær efter
småpiger. Han konkluderer, at Koranen til
fulde kan forklares ud fra før-islamiske
kilder i den arabiske kultur, hvorfor den
islamiske "religion" på grund af s ine
påstande om det mo,faatte er falsk: "Det
er derfor ikke overraskende, at eksperter i
vest har draget den konklusion, at Allah
ikke er Gud, at Muhammed ikke var hans
profet, og at Koranen ikke er Guds ord."
Imidlertid tilslutter stadig tiere sig denne vulgære guddonuneliggørelse af arabernes kulturelle egenart, hvilket Chimellis bog "lslamismus" beskriver i detaljer.
Moreys bog afslører derimod dybere generelle træk i islams væsen, og tilsammen
giver de to bøger et forstemmende billede
af den trussel, vesten står over for, og som
vi allerede i vidt omfang har inviteret indenfor vores grænser.

Peter Neentp Buh/

J

Islamistisk stormløb mod
Vesten og kristendommen

I

J

lntematio,u,/ htstitute for Ilte Study of
islam and C!tristianity, som er hjemmehørende i Londo11. bringer i si.J1
"Bulletin" ApriVMay 1994 under overskriften "Iranian !nfluence.. {iransk
indflydelse) en oversigt over den se11este tids udvikling afhold11i11gen til og
behandli11ge11 af kristne i de ambiskprægede muslimske lande i Afrika og
Melle111øste11. I det følge11de gengives
hovedpunkterne heraf

Siden december J993 er det islamiske
fjendskab mod kristendommen blevet
forstærket med en bølge af fordømmelser
i ord og voldsomheder i handling anført
af Iran og dets allierede Sudan.
På den arabiske og islamiske folkekonference (PAIC) i Khartoum i begyndelsen
af december I993 påtog Iran og Sudan sig
at skabe islamisk herredømme i alle områder, hvor muslimer lever. Delegerede på
konferencen talte om undertrykkelsen i
Vesten af muslimske samfund; lederen af
Sudans fundamentalister Hassan al-Turabi betegnede forholdet som "tortur".
Delegerede fra U.S.A. og Vesteuropa opfordrede til folkerejsning blandt Europas
muslimer og til direkte udfordring af deres undert1ykkere.
Efter konferencen gav næstformanden
i det iranske parlaments udenrigsudvalg
dr. Mohanunad Javad Larijani udtryk for
den trussel mod den muslimske verden,
som denne føler sig udsat for fra den vestlige kultur. Ifølge Larijani har Vestens
"politiske indflydelse og økonomiske udplyndring meget omfattende kulturelle sider, og det er imod dette vestlige stormløb, at den islamiske verden forsvarer
sig." Han betegnede Irans rolle som initiativtagerens og lederens i kampen mod
denne voksende vestlige indflydelse og
forklarede: "Grunden til, at Iran er et mål
for dette stormløb, er, at vi har hejst kampens flag. Lykkeligvis er dette flag nu i
alle muslimers hænder og vil blive videregivet til den næste generation."
Kristendommen anses for nøglefaktoren i den vestlige kulturelle indflydelse.
Kristent humanitært arbejde i u-landene
forbindes ofte med missionsarbejde og

kan indebære, at der sørges for uddannelse efter vestligt mønster både på stedet og
ved at give mulighed for at opnå uddannelsespladser for studerende i Vesten.
lslamisterne betragter disse initiativer
som forsøg på at udvikle en vestligt uddannet ledergruppe i u-landene, som ville
være fjendtlig over for islam.
Vatikanets diplomatiske anerkendelse
af Israel er vidt og bredt blevet hårdt fordømt i den muslimske verden. Den betragtes af islamister som et afgørende
træk i det vestlige generalangreb mod
islam. Desuden fornærmede pavens følelsesfulde appel til fordel for de kristne i
Sudan ved hans besøg der i februar I993
Hassan al-Turabi og gav næring til hans
fjendskab mod kristendommen og den
kristne kirke.
Irans åndelige leder Ali Hussayn Khamenei fremsatte et j ulebudskab i iransk
fjernsyn 3. januar I994, i hvilket han fordømte brugen af kristendommen som et
middel til at skaffe sig adgang til deo
muslimske verden. Han sagde: "Under
dække af kristendommen, men i virkeligheden materialistiske og uvidende om
Hans Hellighed Kristi lære og overlevering har de bestemmende magter og regeringer gjort livet vanskeligt for de uskyldige nationer og folk og begår alle former
for uret mod dem." Andre iranske ledere
talte som ekkoer af hans budskab.
Islam.ister i mange dele af verden har
reageret på opfordringerne fra Teheran og
Khartoum til at angribe kristne.
Israel
I begyndelsen af december, netop da
konferencen i Khartoum nærmede sig enden, skød to Hamas-terrorister i Bethlehem et jødisk par, der var ude at købe ind.
Den ene blev dræbt, den anden såret. Indtil da havde Bethlehem, der er overvejende kristen, været fri for Hamas' terrorisme for ikke at krænke de kristne, der støttede den palæstinensiske sag. Senere på
måneden blev en lille bombe opdaget på
pladsen foran fødselskirken i Bethlehem
og demonteret af israelske sikkerhedsstyrker. Flere islamistiske grupper påstod
at have placeret bomben og erklærede, at
deres hensigt var at hindre udbredelsen af
kristen indflydelse i et muslimsk land.

Somalia
Midt i december forstærkede islamistiske ledere i hele Somalia deres kampagne
mod kristent hjælpearbejde, som de beskyldte for missionshensigter under dække af humanitært hjælpearbejde. De advarede om, at enhver højtideligholdelse af
julen ville udgøre en trussel mod Somalias muslimske samfunds velfærd. Lige
for jul udstedte en anonym gruppe, der
påstod at repræsentere fundamentalistiske
muslimer, en erklæring, som truede med
hellig krig imod kristent missionsarbejde i
Somalia. Erklæringen anklagede FN og
hjælpeorganisationer for at uddele bibler
på somali-sprog samt ting, der er forbudt
af islam, bl.a. svinek.0d, alkohol, hash og
pornografi. "Enhver, der prøver på at uddele noget, der vedrører kristendommen,
vil blive skudt", advarcdc erklæringen.
Adskillige angreb blev udført imod
kristne grupper i juletiden. Den 24. december 1993 blev en granat kastet ind i de
katolske og irske hjælpetjenesters bygninger i Baidoa. Den 25. december kastede en menneskemængde, der beskyttedes
af våbenbestykkede pick-up'er, sten og
affald mod køretøjer, der bragte hjælpearbejdere til kirke.
Filippinerne
Den 25. december angreb en muslimsk
fundamentalistisk gruppe anført af Abu
Sayyaf San Pedro-katedralen i byen Davao på Mindanao. De kastede granater
ind i den menneskefyldte bygning under
messen. Syv memiesker blev dræbt, 130
såret. Abu Sayyaf havde tætte forbindelser til Iran, Sudan og Libyen.
Bosnien
Den 25. december bombarderede muslimske styrker flere kroatiske kirker i det
centrale Bosnien, hovedsagelig i områder,
der var mål for den bosnisk-muslimske
offensiv mod Vitez. Den 25. og 26. december indtog de bosnisk-muslimske
styrker flere kroatiske landsbyer. På den
centrale plads i landsbyen Krizancevo
dræbte tropper fra den 7. muslimske brigade af regeringshærens 3. korps adskillige kroatiske fanger, som de havde taget i
byens kirke. Nogle af dem blev hængt,
andre blev korsfæstet på døre og mure.
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Disse gerninger ledsagedes af tru.~ler om,
at udøvelse af k.tistendommen ikke ville
blive tålt på "befriet muslimskjord".

Den arabiske verden og Pakistan

Fra brevkassen

lslamistiske folkemængder angreb lokale kirker, især i Jordan, Egypten, Algeriet og Pakistan. De fleste af disse angreb
syntes at være spontane og amatøragtige,
men tilsammen antyder de en udbredt
godtagelse af Trans og Sudans nye antik.tistne holdning.

En læser kommenterer
Geoffrey Cains indlæg i sidste nummer:

Libanon

/. " Jøderne er o prindelig selv indvandrere og kao vanskeligt være imod indvandring uden at beskyldes for hykleri."
Jeg har altid haft det indtryk, at jøderne, i hvert fald dem, der har været her i
300 år, følte sig lige så danske som alle
andre og blev dybt sårede, hvis man så
meget som antydede, at de ikke var det.
Desuden synes jeg, de danske jøder er i
deres gode ret til at protestere imod import af fremmede, der er dem fjendcligt
stemt.

Libanesiske kristne har ikke lidt under
den undertrykkelse, der historisk er typisk
for resten af den arabiske verden. Alligevel
advarede HizbAllah og den islamiske enhedsfront i Beirut udtrykkeligt de libanesiske krisme samfund mod at højtidelighol·
de julen og nytåret. "Disse højtideligholdelser er ikke arabisk-muslimsk tradition",
hed det i meddelelsen. I Trip()li, der er
90% muslimsk, bombede fundamentalister forretninger, der solgte alkoholiske
drikke til jul og nytår. Tryksager blev offentliggjort i Tripoli, hvori muslimer advaredes om, at det er haram (forb udt) endog
at hilse vantro (d.v.s. kristne i dette tilfælde) i anledning af deres religiøse fester.

Iran
Imamen af Teheran mødtes med krist·
ne ledere i forbindelse med julen og nytårsaften. Han advarede dem om de truende følger af Vatikanets anerkendelse af Israel og antydede, at 1993 kunne blive den
sidste jul, der blev fejret i Teheran.
Efter juletiden har islamistiske ledere
(især i Europa) fortsat med at kræve en optrapning af den hell ige krig imod kristendommen og Vesten. Det i London udgivne
Al-Quds al-Arabi (5. januar 1994) beskrev
Vatikanets forestående anerkendelse aflsrael som "en fornærmelse mod alle arabere og muslimer uden undtagelse, fordi følgerne af den anerkendelse vil blive en katastrofe for alle uden undtagelse." Det opfordrede ti I arabisk enhed og beslutsom
handling imod det k.tistent beherskede Vesten for at forhindre dets kulrurelle stormløb i at overtage den muslimske verden.
Den 7. januar 1994 holdt Irans præsident Hashemi-Rafsanjani en prædiken,
hvori han forudsagde en markant o ptrapning af den hellige krig og opfordrede hele den muslimske verden til at tage del i
den. Han sammenlignede den aktuelle situation med den, der bestod ved islams
opståen. Akkurat ligesom det første lille
muslimske samfund dengang havde erobret den kristne verden, erklærede han, således vil den nuværende muslimske verden til sidst triumfere over sine kristne
undertrykkere.
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Jeg er forundret over de begrundelser
for det jødiske samfunds officielle holdning, du giver.

2. "En vigtig del af den jødiske etik
påbyder, at man behandler "den fremmede~· godt.''
Jo, det er både godt og smukt. Men der
er jo da forskel på "enkelte" fremmede,
der opfører sig o rdentlii,>t, og så kriminelle og direkte kolonisering! Når folk har
været her i flere hundrede år, så skulle de
da gerne identificere sig med de indfødte
og ikke med de fremmede.
3. "Jøderne har indset, al indvandringen fra Mellemøsten vil fortsætte, og derfor er det livsnødvendigt for dem at have
det bedst mulige forhold til deres nye naboer."
Det nægter jeg at tro! Det ville jo sige,
at de danske jøder havde besluttet at
blæse på det folk, som de har kaldt landsmænd igennem flere generationer, og indynde sig hos det nye herrefolk. Du kunne
lige så godt sige vendekåber, opportunister, forrædere. Det var dog en forfærdelig tanke.
Og hvorfor skulle indvandringen fra
Mellemøsten, Afrika og Den tredje Verden fortsætte'? Det er "kun" et spørgsmål
om politisk vilje til at stoppe indvandringen og iværksætte repatrie1ingsprogrammer. Det skyldes udelukkende manglende
vilje hos de ansvarlige.
Du nævner, at mange medlemmer af
det jødiske samfund har støttet denne udvikling og - sammen med Danmarks
øvrige kulturelite - angrebet alle, der
modsatte sig den.
Ja, det kan jeg heller ikke forstå. Hvorfor går prominente danske jøder som
f.eks. Herbert Pundik, Arne og Bent Mel-

chior, Klaus Rothstein m.fl. ind for muslimsk - inkl. palæstinensisk - indvandring, når det er vitterligt, at dette allerede nu har bragt danske jøder i direkte livsfare her i Danmark?
Jeg deltog i høringen om antisemitisme
i marts i år. Jeg interesserer mig stærkt for
emnet af personlige årsager. Jeg varmeget forbavset over, hvad jeg fik at høre.
F.eks. sagde Herbert Pundik i sin åbningstale, at "vi vil uddanne danskerne, så tyr-

kerne kan være her." Hvem "vi"? Og
hvad kommer vores børneopdragelse
dem ved? Og hvad har tyrkernes og andre
fremmedes tilstedeværelse i Danmark
med Herbert Pundik at gøre?
Ved slutningen af seminaret spurgte
jeg: "Danmark har i de senere år modtaget mange fremmede. De er kommet
uden den danske befolknings accept. Vi

er nu i en situation, hvor vi kan forvente
meget snart at blive et nyt Libanon eller
Ex-jugoslavien. Kan danskerne forvente
hjælp fra jøderne, som vi hjalp jer, når det
nu snart bliver os, der er i nød og bliver
forfulgt?"
Svaret fra salen var en spredt fnisen.
Peter Duetoft fik travlt med at forklare, at
danskerne havde accepteret "det åbne
samfund" (det vil overraske mange), den
engelske repræsentant bakkede mig op
med, at der var noget om snakken. De
havde problemer med muslimer i Frankrig (ja, mon ikke!), Per Ahlberg sagde
(dæmpet), at det var godt, nogen havde
mod til at stille det spørgsmål (men han
lovede ingen hjælp), og overrabbiner
Bent Melchior smilede og sagde, at han
var nærmest "internationalist". Efter
høringen henvendte jeg mig til ham
skriftligt og bad om hjælp til at redde
Danmark. Han svarede mig, at jeg var
"en.øjet", led af paranoia, at mine meninger var forskruede, og at han håbede, at
jeg ville leve længe nok til at indse, at

hans menneskesyn var "det ægte danske".
Det sagde overrabbiner Melchior og formand for B'nai B'rith i Europa, til en leverpostejs-farvet indfødt, der nedstammer i lige linie fra 300 generationer af
danske husmænd og daglejere ( og en enkelt etatsråd), og det på et tid,,-punkt, hvor
danske jødiske institutioner allerede var
pakket ind i ståltråd.
Du nævner O le Maisteds hentydning

til uden internationale zionisme", "sam-

mensværgelse", "henunelige dit og dat".
Det er da helt rigtigt, at jøder i kraft af
flid, dygtighed og sammenhold har klaret
sig godt og faktisk har meget stor indflydelse i det danske samfund. Det er der da
heller ikke spor galt i, tværtimod. Men
hvis det er dem, der vil lave "multi-etni-

ske, m-:ilti•raciale" samfund, må vi insi·
stere på at tale med dem om det, for man
kan jo ikke bare annullere et folks historiske ret til deres eget fædreland. Og det er
tilsyneladende det, nogen har gjort, hvem
disse nogen så ellers er. Der er ingen, der
tænker pil at give "alle jøder" skylden. De
kan lige så lidt være ansvarlige, som jeg
kan være ansvarlig for "kultureliten".
Men jeg synes, at mange flere godt kunne
konune frem af busken og hjælpe til nu,
hvor del er danskerne, der er truet. Det
var det forresten også sidste gang (19404 5), og da vovede danskerne endda pelsen
for "deres jøder". Så de danske jøder, der
er kede af udviklingen (og hvordan skulle
de kunne være andet?), må mande sig op
og sige det, for den, der tier, mens grunden bliver Jagt, pådrager sig et medansvar, når der senere sker meget værre

ting. Det har Uffe Ellemann selv sagt, og
så passer det. Og det har de, så vidt jeg
kan skønne, al mulig personlig interesse i.
Kom venligst ud af hullerne, landsmænd! NU!
Vibeke Edsberg

være det i Bulgarien, folk som rent faktisk har bygget deres karriere på Jig?
Plejede de ikke omgang med Bettino
Craxi, i lange tider den europæiske socialdemokratismes fejrede helt, nu landflygtig i Tt1nesien af frygt for lovens lange arm? For den sags skyld: pålagde daværende statsminister Anker Jørgensen
ikke dronning Margrethe at aflevere en
Elefant-orden til den rumænske despot
Nicolae Ceaucescu?
Centrum er forsvundet, venstrefløjen
har intet at byde på. Tilbage er højre, som
mange nu ønsker at se i et klarere lys end
tidligere.
[man kan] overveje, om det der sker i
Italien, er en forsmag på det, der skal ske
i Europa. Om alarmen i den resterende
politiske klasse skyldes dens frygt for, at
den skal følge de italienske kolleger ud på
historiens mødding."
Jounalisl Per Nyho1m i kulturkronik "'Fase.ismen
er død" i Jyllands-Posten 22/6 l994.

''Toneangivende, såkaldt intellektuelle,
flokkedes bag marxismens gennemskue-

ligt forkerte ideologi. Og medløbere var
der nok af. I '68 kunne man se tidligere
apolitiske intellekmelle, der 'over night'
blev dogmatiske marxister.
Det uhyggelige er, at disse gamle sovjet-medløbere stadig er på plads og regerer med os. De kontrollerer medierne
værre end nogensinde. Selv under den
kolde krigs værste periode kunne danske
borgere frit mødes og protestere mod den
undergravning af folkestyret, der foregik.
I dag står de sanune kredse bag grove optøjer og brud på den 'grundlovssikrede'
mødefrihed, når danske borgere mødes i
protest mod en fremmedpolitik, som i
løbet af en generation vil ødelægge vort
land så effektivt som nogen russisk besællclse.
De selvsamme mennesker, der for få år
siden hyldede Ceaucescu, Castro og Honccker, har nu den fræklied at skråle 'racister' efter hæderlige danske mænd og
kvindert som vover at sige højt, at Dan·
mark ikke bør gøres til et indvandrings-

onu:åde:'
Afdelingsforstander 'P.H. 8cring. Aalborg, i Jyl·
lands·l'<>sten 22/S 94.

I Landet rundt
Hovedstadsområdet
Paki-justits
"De italienske nyfascister, som de kaldes, ser s ig hverken som fascister eller
nyfaseister, men som postfascister. De
har deres historiske udgangsp\Ul.kt i Benito Mussolinis regime før og under Anden
Verdenskrig, men de har forladt det. Selvsagt er der nostalgikere i partiet, men
hverken Fini - født syv år e fter Mussolinis død - eller vælgerne forestiller sig en
fascistisk renæssance. At diverse udlændinge vil boykone italiensk pasta, italienske vine og lovligt valgte parlamentarikere, har fremkaldt flere spørgsmål end
svar.
Hvor mener disse udlændinge, at den
traditionelle højrefløj skal henvende sig?
Omgikkedes de ikke selv i årevis kommunister, hvis baggrund var den statsstyrede
terror i Sovjemnionen? Agter de at boykotte eks-kommunisterne, som er ved
magten i Polen og Ungarn og snart vil

En pakistaner på Vesterbro i København blev midt om natten trukket ud af sin
lej lighed af fi re landsmænd og gennembanket med bl.a. køller midt på gaden.
Mishandlingen koster ham sandsynligvis
synet på det ene øje.
(Kilde: Jyll.-Posl 7/ l I 94).

Tyrkerfri
En trediedel af alle skoleelever i Ishøj
er nu fremmedsprogede, deraf de fleste
tyrker. Som andre steder føler det kommunale skolevæsen deres lange feriefravær i hjemlandet langt efter skoleårets begyndelse som et stort problem. Skoledirektøren beretter, at man nu bl.a. har
fremstillet en videofilm til lokal-tv og
forældremøder for at modvirke det lange
skolefravær.

Problemet er såmænd ikke, at de rejser
til deres hjemland, men at de ikke bliver
der.
(Kilde: Jyll.•POS1. 4/l l 94).

Fremmed drengebande
En I5-årig indvandrerdreng og 4-5 af
hans jævnaldrende kumpaner har i
månedsvis tyranniseret andre, mest mindre børn og unge i boligkvarteret ved
Sjælør Boulevard i København foruden at
begå tyverier, røverier m.m.
Terroren kulminerede med, at de tvang
to 13-årige danske drenge ned i en kælder, gennembankede dem, stjal deres penge og malede hagekors i ansigtet på den
ene af drengene.
De overfaldne børn har for det meste
været så skrækslagne for volden og truslerne, at de ikke har turdet melde overfaldene eller fortælle deres forældre om dem.
Politiet kender den 15-årige voldsmand ~
særdeles godt. Allerede før han blev 15
år, havde man adskillige sager på ham og
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sigtede ham første gang på hans 15 års
fødselsdag.
(KIide: Eksira Bladet 19/10 94).

Fra andre lande

Politifolk lærer muslimsk
kultur
Politie1 har så store problemer med de
fremmede indvandrere især muslimerne,
at der nu skal indføres undervisning af
nye politifolk i muslimsk kultur!
(Kilde: Jyll.-Post. S/11 94).

Fyn
Danskerbetalt rugekasse
En 44-årig kvinde fra Pakistan blev af
retten i Odense frikendt for socialbedrageri, skønt hun havde modtage, 62.000 kr.
uretmæssigt fra Odense Kommune ved
ikke at oplyse, at hun igen var flyttet sammen med sin fraseparerede mand.
Hun havde ellers i den tid faet yderligere 6 børn, så hun nu har i alt 13. Det
uretmæssigt modtagne beløb var naturligvis også kun en mindre post sammenlignet med de 270.000 kr., det offentlige
hvert år udbetaler hende.
For 6 år siden fik hun (altså som 38årig) til kendt førtidspension.
Men der er faktisk fortsat en del danskere, der ikke har forstået, hvordan det
går til, al der stadig skal skæres ned på
omsorgen for de svagest stillede danskere.
(Kilde: Fyens Stifistidende 6110 94).

Østjylland
Muslim-folkekirkepræst
folkekirken bliver stadig mere emsig
over for de fremmede, ikke minds1 de
muslimske. Nu har Århus Stift med sin
nye biskop Kjeld Holm besluttet, at der
skal være en sti!tspræst, som specielt tager sig af forholdet mellem folkekirken
og muslimer, dog uden at missionere.
Det er sognepræsten fra Gellerup kirke
i Århus, der skal bruge halvdelen af sin
arbejdstid på "kulturmøde1". Ham er der
vist heller ikke så mange danske sognebørn tilbage til, at hao ikke kan fa tid til
musl imerne også.
Men hvad i alverden vedkommer det
den danske folkekirke og danske kirkeskattebetalere?
Bedre bliver det ikke a f, at Københavns
Siift åbenbart også har planer om en
stiftspræst "til at synliggøre folkekirken
blandt de fremmede".
(Kilde: Jyll.•POOt. 18/10, 7/11 94).
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Norge
Modstandsleder vandt
Kampen for Norge og det norske folk
er bestem, ikke mindre farefuld end den
cilsvarcnde i Danmark. Flere norske mod·
standsfolk er blevet fysisk maltrakteret på
det værste. Men også løgn om og tilsvining i medierne af modstandere af masseindvandringen anvendes i vid udstræk-

Kultur- og spro<6forskeUe skaber problemer, især når de norske fanger er i
mindretal. De fremmede er et uroelement
og mere voldelige end nordmændene.
Han finder, at racistiske holdninger
mellem norske og udenlandske fanger er
et voksende problem. Desuden knyttes
der forbindelser mellem norske og fremmede kriminelle miljøer.
(Kilde: Verdens Gang 2217 94).

ning ligesom her.

En af de første og mest aktive af disse
modstandere, Jan Høeg fra Larvik, der
kender vilkårene fra sit lange og livsfarlige arbejde i den norske modstandsbevægelse under den nazi-tyske besættelse
1940-45, ble,• i forbindelse med stor·
tingsvalget i efteråret 1993, hvor han var
kandidat for det patriotiske parti Fedrelandspartiet, i den socialdemokratiske
presse i Bergen og Oslo beskyldt for at
være leder af et andet lille pa.rti, som
påstodes at være rent nazistisk.
Påstanden var grebet ud af luften, men
namrligvis god nok til at ~'\de modstanden mod masseindvandringen ned under
valgkampen. Et par måneder senere kunne de to blade så efter gentagne påkrav
dementere og beklage deres grundløse
påstande.
Høeg indklagede bladene for Pressens
Faglige Urvalg, der elter omstændighederne ikke kurme andet end fastslå, at de
begge havde brudt god presseskik bl.a.
ved overhovedet ikke at have forelagt
Høeg beskyldningerne, inden de blev
trykt.
Derefter har Høeg forfulgt smædeskriverne ad rettens vej og nu ved byretten i
Oslo ved et forlig faet tillagt 87.500 kr. i
erstatning og med pligt for aviserne til at
bekendtgøre dette.
Tilbage står derpå en tilsvarende sag
mod en lokalradio i Bergen.

Udlændingefængsel
"Raceproblemer" i norske fængsler er
nu så store, at fængselsdirektøren ved Ullersmo landsfængsel har foreslået, at der
indrettes ec eget fængsel for udenlandske
fanger, der skal udvises efter udstået
straf.

Sverige
Dyr klaustrofobi
Liinsratten i Halland gav i en dom 31 /8
en 37-årig rumæner i Sverige medhold
mod socialudvalget i Halmstad. Han
påstod at fll klaustrofobi i sin I-værelses
lejlighed til 2.770 kr. om måneden, hvorimod han ville klare sig fint i en IO kvm
større 2-værelsers til 3.510 kr.
Så de svenske skatteydere har bare al
hoste op med merudgiften.
Hvordan han klarede sine første 33 leveår i det fattige Rumænien, beretter historien intet om. Men han sl..-yndte sig jo
også til det rigere Sverige og decs menneskekærlige myndigheder, så snart chancen bød sig.
(Kilde: Fri Information 1994 nr. 5 s. 2).

Belgien
Valg-jammer
Der har for nylig været holdt lokalvalg
i Belgien, som fra gammel tid slås med et
internt nationalt problem, nemlig folkets
deling i en større gruppe af nederlandsktalende flamlændere mod nord og en noget mindre gruppe af fransk-sprogede
valloner mod syd. l de senere år er der
in1idlertid kommet et helt nyt nationalt
problem til, nemlig en masseindvandring
af mennesker fra fremmede, hovedsagelig
ikke-europæiske lande.

Politikerne har bare ladec detce ske
trods stigende folkelige protester. Allerede ved et tidligere parlamentsvalg i 1991
fik de gamle politikere nærmest et chok
ved nye "ultra bøjl'eorienterede" partiers
fremmarch både i Vallonien og navnlig i
det flamske område. Begge protesterede
navnlig mod den svulmende indvandring
af ikke-europæere.
Ved de netop overståede lokalvalg fastholdt og udbyggede nationalpartierne de
vundne positioner, bl.a. i Antwerpen,
hvor den flamske blok (Vlaams Blok) fik
28% af stemmerne og 18 ud af 55 pladser
i byrådet som byens største parti.
Ny rystet forargelse i det belgiske medie- og politikel'etablissement. Vrede og
hånsord hagler ned over de formastelige
ignoranter og opkomlinge i Vlaams Blok
og Front National. At lytce til de folkelige
protester ligger åbenbart helt uden for
magthavernes forestillingsverden. I stedet
tales der om forbud mod "de fascistiskracistiske partier", og et engelsksproget
(!) belgisk magasin forndser, at "den
dybtliggende politiske sygdom kan vise
sig at bive smittefarlig for andre europæiske lande." Karakteristisk er nok pre-

mienninister Dehaenes reaktion (ham,
der ikke blev EU-kommissionsformand).
Han sysler med planer om ændringer i
valglov og grundlov med det formål at
holde de nye partier ude eller nede. Den
slags politiker-fif til at dæmme op for folkelig modstand kendes jo kun alt for godt
fra andre lande.
(l(jJder: Jyll.-Post 26111 91, 10/10, l 1/10, 611 1
94; Knack 12110 94).

Tyskland
Skrækvisioner
Regeringskredse i Bonn og vestlige efterretningstjenester er enige om, at en sejr
for muhammedanske fundamentalister i
Algeriet og Egypten og muligvis Tunesien og Marokko vil 0delægge den sikker•
hedsmæssige ligevægt i Europa. Man
frygtet', at Tyskland er ved at blive mobiliseringscenter for fanatiske muhammedanske organisationer, og professor i orientalistik ved universitetet i Cambridge,
Ahmed Akbar betegner de 14 millioner
muhammedanere i Europa som "potenti·
elle radikale aktivister". I Algeriet og Marokko har islamistiske valgsejre kun kunnet forhindres ved direkte militær indgri-

ben, eller ved forfalskning af valgresultater. Også i Tunesien kan islamistiske
grupper ifolge Amnesty International kun
holdes nede med midler, der ikke er ganske i overensstemmelse med alle retsstatens principper. I Egypten lat fundamentalisterne støtte fra Sudan, Afrikas første
erklærede islamiske republik. I Jordan, i
Tyrkiet og blandt palæstinenserne i Israel
viges der ikke tilbage for nogen form for
terror. For mange af grnpperne har krigen
i Bosnien "filet en global islamisk dimension"; som islameksperten professor Tibi
ved universitetet i Gottingen udtrykker
det: "de fleste vestlige politikere lever i
vel'den af i gål' og synes ikke at have opdaget, at Islam har udviklet sig til den sto·
re faktor i verdenspolitikken i det 21.
århundrede."
Franske sikkerhedseksperter har en
rædselsvision for hele Europa: Først falder Algeriet som kædens svageste led og
river resten af Nordafrika med sig. 4 millioner mennesker flygter alene til Frankrig og giver sociale uroligheder, som også
Tyskland vil blive draget ind i. Samtidig
vil Sudan, Iran og Libyen opmuntre deres
bosniske trosfæller til terroraktioner over
hele Europa.
(Kilde: Die Weh 23/2 94).

Lars 0110 Kriste11se11

Islamisk aktivisme
I "Die Welt 4/ I I 94 berettes om tiltagende muslimsk aktivisme overalt i Tyskland, der har2 mio. af de 6 mio. muhamedanere, der skø1111es at opholde sig i Vesteuropa.
"Bundesamt fur Verfassungsschutz"
har udarbejdet en oversii,~ over radikale
islamiske aktivjteter og organisationer i

Tyskland, for hvemjøderne er "Den store
Satan, der truer hele menneskeheden", og
den vestlige levevis "fordærvelig.,.
Blandt Tysklands 2 mio. muslimer arbejder l 4 muslimske ekstremistiske organisationer, der i 1993 havde 21.200 medlemmer og en "kontinuerlig tilvækst".
Hovedrollen spiller "Islamisches Zentrum Hamburg", som efter Khomeinis
magtovertagelse er centret for iransk
propaganda og aktiviteter i Europa. Desuden er samtlige iranske diplomatiske repræsentationer, handelsrepræsentationer,
kulturcentre, Oyselskaber og firmarepræsentationer forpligtede til at støtte
Irans religiøse propaganda. Iran prøver at
infiltrere samtlige moskeer. Organisationer til reislamiscring af Tyrkiet, der er
forbudt i Tyrkiet, arbejder åbenlyst i
Tyskland. Deres propaganda karakterise-

res som "antisemitisk og racistisk". De
arbejder på at opkøbe fast ejendom til
indretlling af foreløbig 500 moskeer.
De shiitiske muslimer arbejder gennem
''islamiske centre'', der drives af "Det
muslimske Broderskab". De to største
centre er i Aachen og Miinehcn.
Også det libanesiske Hizbollab-parti
("Guds parti") opererer i Tyskland under
betegnelsen "Islamisk modstand".
Blandt de I 00.000 bosniske Oygtninge,
der opholder sig i Tyskland, er der konsta-

teret ''ti ltagende aggressiv stemning" tidligere bosniske krigsfanger er begyndt
at organisere sig i nær kontakt med det
islamiske centrum i Hamburg.
,;Die Wclt" er en af de fa tyske aviser,
som uden skelen til "political correctness" beretter om udlændingeproblematikken. Samme dag var der en oversigt
over radikal islamisk aktivitet i stater, der
enten er erklæret islamiske, eller hvor
Islam er den altovervejende religion.

Lars Otto Kristensen

Splatterfilm
Ekstremisterne i Tyskland forbereder
sig åbenbart med tysk grundighed til at
likvidere hinanden.
For ikke længe siden afsløredes det, at
højreekstremister eller nynazister havde
fremstillet et katalog med titlen ''Einblick" over "antityske og antinationalistiske kræfter". Det medførtestor omtale og
forargelse i Danmark, bl.a. fordi fortegnelsen åbenbart kunne rekvireres fra en
postboks i Randers, som nynazister i
Darunark stod for.
De tyske justitsmyndigheder farer
hårdt frem mod dette. Med lynjustitS
idømte byretcen i Mainz således i sommer
en 21 -årig mand 8 måneders ubetinget
fængsel for at have fremstillet den såkald1c "dødsliste" og andet materiale.
Samtidig kritiserer den tyske indenrigsminister, Manfred Kanther, Danmark
og Holland for at lade nynazister fremstille og disn·ibuere propaganda-materiale,
der er ulovligt i Tyskland. Han vil tage sagen op i EU under det tyske formandskab.
Væsentlig mindre omtale herhjemme
har det faet, at tyske venstreekstremister
over en bredere front og n,ed mere moderne teknik har indsamlet materiale om
deres potentielle terrorofre. Bl.a. har de
optaget videofilm af deres politiske modstanderes "personer, strukturer og mødesteder". De skal, som det hedder i en
handlingsvejledning fra den såkaldte
"Antifaschistische Ak1ion" (Antifa) "til
enhver tid kunne drages til ansvar, hvad
enten det er i deres værtshuse eller i dere-~ "Ill..

r

boliger.n
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Video-stikkerbrevene suppleres af et
aktuelt kampskrift, der udførligt giver
navne, fotos og adresser på modstanderne, der omtales som "militante Faschos".
Også deres bilnumre er anført, da "der
skal optrædes mod dem overalt, hvor de
opholder sig."
En af de katalogiserede har allerede
flere gange været mål for den venstreekstremistiske vold. Efter et brandattentat
mod hans bil forsvarede gerningsmændene sig således: "Der er grunde nok til at
stoppe sådanne svin som N.N.... Vi far
fa t i dem alle. Antifascistisk modstand
må ikke fortabe sig i fraser og begrænse
sig til det symbolske"'
En særlig kvindegruppe, Rote Zora,
har udgivet en håndbog i omgang med
sprængstoffer, fremstilling af tændsatser
og forfalskning af dokumenter. Amazonerne går nemlig ind for "ødelæggelse af
indretninger, bygninger og ting". Dette er
en "vigtig bestanddel af revolutionær
kvindepolitik, som der ikke kan gives afkald på."
Der er således også yderst til venstre en
hel del, som det nok kan være værd at fft
indblik i. Hvad de tyske myndigheder gør
ved det, er for øjeblikket ikke nærmere
oplyst.
Det tyske "Verfassungsschutz" (PET)
anslår, at mere end 28.000 personer til hører venstreekstremistiske organisationer og grupper, og at de autonome voldsgrupper omfatter mere end 5.000.
(Kilde: Die Welt 10/2 94; Jyll.-Post. 2216 94).

Nazi-storm
De tyske indgreb mod "højreradikale"
fftr en stadig mere fanatisk og militant karakter, skønt de senere valg til landenes
og forbunde ts parlamentariske forsamlinger ikke har givet partierne til den side
større tilslutning.
I begyndelsen af november gennemførtes i Stuttgart en stor politirazzia for at
hindre dannelsen af en ny, rværgående
gruppe af højreradikale. De var samlet på
et værtshus og satte sig voldsomt til modværge mod politistormen med knive, ølflasker og glas. Otte betjente blev
kvæstet, en af dem livsfarligt. Hvor mange på den anden side, vides ikke.
Det kampklædte politi anholdt 192
såkaldte højreekstremister og beslaglagde
store mængder propagandamateriale og
nogle hagekorsfaner.
Den særlige tyske fortid gør vel nok
myndighedernes nervøsitet forståelig,
men som det hedder: For lidt og for meget
fordærver alting - og gør maden usmagelig.
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Det er i hvert fald tankevækkende, at
danske politikere uden blusel erklærer, at
vi må revidere vor lovgivning og retspraksis for at bistå tyskerne i denne bastante politiske undertrykkelse.
(Kilde: Jyll.-Po&t. 711 1 94).

at skaffe rejsedokumenter fra de udvistes
hjemlande på 30 dage. Ofte vil man dog
nøjes med at arrestere de pågældende i
den tid, det tager at ledsage dem til de
pågældende konsulare repræsentationer
for at fft nye pas.

Lars 0110 Kris1ensen

Schweiz

Palæstina

Folkeafstemninger

Vantro hunde

I Schweiz blev en skærpelse af straffeloven svarende til racismeparagraffen i
Danmark (Strf. § 266 b) sendt til folkeafstemning i september og godkendt med et
meget knapt flertal.
Den 4/12 skal schweizerne til urnerne
igen for at stemme om en skærpelse af
kontrollen med udlændinge og en forbedring af mulighederne for at gennemføre
udvisning af afviste asylansøgere eller illegalt indrejste. Reglerne for tildeling af
lovlig opholdsti lladelse er ikke berørt
Forslaget skal muliggøre indsættelse i undersøgelsesarrest i ind ti I tre måneder af
asylansøgere, der gør sig skyldige i ulovligheder, mens ansøgningen behandles,
som forlader anvist opholdssted, eller
som modarbejder myndighedernes arbejde fx. ved at sløre deres identitet.
Når afvisning i første instans har fundet sted, foreslåes en udvidelse af muligheden for udvisningsarrest for personer,
der ikke rejser frivilligt eller må befrygtes
at sabotere udvisningen fx. ved at gå under jorden, udvidet fra 30 dage til 9 måneder.
Forlængelsen fra 30 dage til 9 måneder
begrundes med, at det i regelen er umuligt

Mausolæet Patriarkernes Grav i Hebron på den israelsk besatte Vestbred er
forsøgsvis blevet genåbnet af israelerne
efter en jødisk bosætters massakre på bedende muslimer tidligere på året. Stedet
er en helligdom for både jøder, kristne og

muslimer.
Om kristne palæstinensere og tilrejsende fremtidig overhovedet far lov at komme ind i helligdo1mnen, synes dog helt
usikkert. Foreløbig er der kun etableret en
todelt indgang for hhv. jøder og muslimer.
Dette tilfredsstiller dog slet ikke muslimerne. PLO-formanden Arafat kræver
muslimsk eneret til stedet, der for muslimerne er Ibrahim-moskeen, og islamiske
fundamantalister kræver jøder og kristne
helt udelukket.
En talsmand for fundamentalisterne
lægger ikke fingrene imellem i sin foragt
for de "vantro" med udtalelsen: "At skulle gå ind i moskeen sammen med dem, er
som at følges med en hund, og det vil vanære moskeen. Vor religion forbyder os at
bede, mens vantro er i moskeen."
Når man kender disse muslimers forhold til hunde, fftr udtalelsen sit rette perspektiv.
(Kild<: Jyll.-Post. 8/1 1 94).

Bøger og tidsskrifter
Opgør med troløsheden
Søren Krarup:
Den danske nødvendighed.
(Forlaget Spektrum, I 994.
135 sider. 198 kr.).
"Den der 'ved jorden at blive', det er
noget af det værste, jeg ved." Denne typiske moderne politiker-udtalelse kom Uffe
Ellemann-Jensen med i TV2 den I. november. En uge senere udkom bogen
"Den danske nødvendighed", i hvilken

der overbevisende argumenteres fo r, at
"ved jorden at blive" virkelig er det, der
tjener os bedst.
Søren Krarup påpeger, at idealister ti l
alle tider, herunder vore nuværende herskende politikere, er fyldt med store planer om hele verdens forandring, hvorfor
de kun har hån tilovers for menige mennesker, der intet andet ønsker end at være
tro over for deres hjem og at leve ubemærket i kald og stand. "Småborgerligt,
småtskårent, småligt" er ideologernes ord
om en sådan tilværelse, som ikke desto
mindre er langt sandere og mere ægte end
nogen emsig projeknnagers, fastslår

Krarup: "Det træ, der bliver stående på sit
sted, slår rødder. Det kan og vil derfor ikke flyve over den hele verden og lære alle
lande og folkeslag at kende. Ved en sådan
tilværelse rives rødderne kun op og flagrer i den tomme lufl. Det kaldes at visne.
Men den tilværelse, der leves på sit sted,
betyder rodfæstethed og koncentration
om det væsentlige."
Det væsentlige, livets mening, ligger
nemlig ikke i det ydre, ikke i "det globale
ansvar" og bekymringen for sarnfundsudvik1ingen, men i det indre i hvert menneske, med Krarups ord i ansvarligheden og
samvittigheden og sjælen, eller, som Dostojefski udtrykte det, i individets fuldkommengørelse. Det betyder ikke, at
mennesket skal blive Vorherre lig, men
tværtimod, at det skal besinde sig på at
blive fuldkomment i sin begrænsethed,
kristent udtrykt i sit grundvilkår som synder. Det betyder, at individet kun har ansvar for sit eget liv og for sit forhold til
næsten, men ikke for næsten selv eller for
hele verden.
Den kristne skal ikke frelse sig ved udfarende politisk aktivisme, som fører til
overfladiskhed, men ved troen alene,
hvoraf følger friheden til at leve med sin
næste her og nu. Den kristne fordring om
næstekærlighed gælder netop, hvor hver
enkelt er sat og kaldet og ikke alle mulige
andre steder, hvoraf følger den kristne
pligt til at blive på sit sted. Søren Krarups
argumentation for, at denne gamle klosterregel, der på latin hedder stabilitas loci, også gælder i den evangelisk-lutherske
kristendom, burde ikke være kontroversiel, skønt den for de moderne, globalt bekymrede kirkelige mediepaver på flere
måder vil være sort tale. Dette skyldes
imidlertid vantro - afvisning af, at troskab skal leves her og nu. Krarup fastslår
rammende, at stundesløshed er vantro, og
man kan tilføje, at troen netop helbreder
den moderne sygdom topofobi - angsten
for det sted, hvor man nu engang er sat.
Denne angst er angst for den givne virkelighed - en angst, der fører til skabelsen
af alskens skærmende illusioner i form af
ideologier med ophøjede mål. I kampen
for disse mål - "En ny Verdensorden",
EU, det multietniske samfund osv. - tillades alt, herunder landsforræderi. "At
svigte sit folk er da at foragte Guds ord",
er også Krarups konklusion.
Krarup trækker paralleller mellem
samarbejdspolitikken under besættelsen
og situationen i dag. I begge tilfælde undskylder politikerne deres landssvig med
" udviklingens nødvendighed", som er
endnu en ukristelig illusion, der forflygtiger afgørelsen under ansvar, og i dag som
under besættelsen har politikerne ikke
noget forhold til deres fol k, hvorved fol-

kestyrct bliver til en illusion eller en karikatur. Derfor mener Krarup, at folkeaf
stemninger nu bør indføres for at bevare
folkets styre. Særlig tiltrængt er dette i
indvandringsspørgsmålet, hvor politikerne i høj grad har vist deres vantro, altså
deres foragt for den givne virkelighed,
som bl.a. er folkets eksistens. De vantros

nye ideologi er "anti-racismen", som vil
tvinge os til at glemme, hvad vi hedder og
hvor vi er fra, og til sidst vil den have os
til at foragte og bekrige vort eget folk,
skriver Krarup. Med medierne som magtmidler er det da også tykkedes at tvinge
den menige befolkning til at tie og dukke
hovedet af frygt for at blive kaldt "racister", konstaterer han videre: "Men virkeligheden er Gud ske lov ikke så nem at
afskaffe. Denne abstrakte ideologis huseren kan lukke munden på folk, men den
kan dog ikke tvinge deres sind, og i længden er den derfor magtesløs. Når tiden er
inde, vi l virkeligheden i form af den enfoldige kærlighed til sit folk og fædreland
skylle ideologien væk og give danskerne
mulighed for atter at ånde fri t og uanstrengt og holde af det Danmark og den
danskhed, uden hvilken vi kun er halve
mennesker.'1
Krarup indleder sin bog med en redegørelse om Grundtvigs opfattelse af det
folkelige, som i modsætning til revolutionære nationalitets-principper er anti-ideologisk, idet det folkelige for Grundtvig
simpelthen er det givne folk, som er bestemt af modersmål og livsvilje. At
Grundtvig ikke var en teoretiker, der
hævede sig over virkeligheden, fastslår
Krarup ved med Søren Kierkegaards ord
at beskrive Grundtvig som det ansvarlige
enkeltindivid, der træder i karakter og
handler i bundethed til det givne.
Ligesom fo rfatteren Martin A. Hansen
viderefører Søren Krarup på engang
Grundtvigs fremhævelse af folket og
Kierkegaards fokusering på individet Kierkegaatds opgør med ideologiske
sværmerier sætter Grundtvigs rette opfattelse af folket som hver enkelts ansvar i
relief. Al Søren Krarup i dag er som kritiker, hvad Martin A. Hansen efter besæt-

teJsen var som kunstner, er en kættersk
åndshistorisk kendsgerning. Hansen kunne anerkendes af de toneangivende, fordi
hans stil og gen.re muliggjorde omfortolkning og forflygtigelse af det egentlige i
forfatterskabet, mens Krarups direkte,
karske ord er vanskelige at misforstå og
komme uden om. Dette forøger blot værdien af hans store forfatterskab, som med
nærværende bog er blevet beriget med en
skarp og klar undsigelse af en ideologisk
humanisme, som har overlevet sin skæbne efter murens fald.

Peter Neerup Buhl

"Anti-racismen"
under lup
Monica Papazu:
Det vesteuropæiske tabu:
Det nationale.
(Tidehverv nr. 8, 68. årg., okt.
1994: side 156-173).
I dette store, grundlæggende essay om
"anti -racismen" beskriver den rumænske
forfatter Monica Papazu denne totalitære
ideologis kilder, grundtemaer, organisationsformer og dens forhold til samfundets
institutioner. Hun bruger især Frankrig
som eksempel, da såvel "anti-racismen"
som dens modstandere har markeret sig
tidligt og stærkt i dette land. Resten af vesten følger imidlertid i alt væsentligt i
dets fodspor.
Papazu fastslår som et livsvigtigt forhold skellet mellem gæst og vært, hjem og
udlændighed. Hvis det, som "anti-racismen" hævder, er en menneskeret at bosætte s ig hvor som helst, "så findes der
ingen gæstfrihed længere - der findes
hverken hjem eller udlændighed, hverken
vært eller gæst. Der findes hverken gave,
generøsitet, eller taknemmelighed og forpligtelse." Mange fremmedes had og
krævementalitet overfor europæerne vi-

ser, hvordan ideologien om indvandring
som en selvfølgelig rettighed skaber konflikter. Denne ideologi går ud fra, at mennesket kan "frigøre" sig totalt og blive
herre over virkeligheden, hvorfor den
"rammer menneskets livserfaring og dets
fundamentale livsforståelse. Den er en
løgn, der forgifter livet."

"Anti-racismenu afskaffer ikke racismen, den indfører tværtimod racebegrebet i nye sammenhænge - diverse samfundsgrupper bliver tillagt racetræk, de
bliver, som det hedder, "raciseret". I
Frankrig har "SOS-Racisme" således paralleliseret forskellen mellem franskmænd og 3. verdens-immigranter med de
angivelige forskelle mellem de franske
provinser (man erindrer fra Danmark Uffe Østergårds Jiw1ende sætten skel mellem jyder og sjællændere), og afvisning
af f.eks. en religion vil iflg. "anti-racismen" være udtryk for racisme. Omvendt
gøres såkaldte racister til vor tids undermennesker, som står i kontrast til de ideologisk "rene", og som skal forbydes at udbrede deres "smitte'' - altsammen lån fra
det klassiske racistiske ordforråd, påpeger
Papazu. Ikke nok med det: "Anti-racismen" er hadet mod de givne racer, had,
som har fundet sig sin fuldkomne legitimering: racerne må udslettes i den græn- ....
seløse utopiske verdensstat, for at "race- ,..
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hadet" kan ophøre. Papazu må konkludere, at alt i den "gamle" racisme dermed er
vendt tilbage som "anti-racismens'' racisme, denne gang blot "snigende, overbevisende, humanitær; at kunne hade med
god samvittighed, at kunne hade for den
gode sag; at kunne hade af kærlighed til

menneskeheden.,,
På gmnd af "kolonialismen" er det for
"anti-racismen" konkret den hvide race,
der skal hades. Papazu dohunenterer, at
"filosoffen" Jean-Paul Sartre i vid udstrækning er grundlæggeren af dette had.
Han anså ikke-europæeren for at være et
menneske "af højere kvalitet", som først
får identitet ved at dræbe sin modsta nder:
"At skyde en europæer ned er at slå to fluer med et smæk(...): tilbage bliver en død
mand og en fri mand." Sartre mente, at
det nu var europæernes tur til at være
"indfødte", og "for at vi helt kan bl ive
indfødte, må vor jord besættes af tidligere
koloniserede." At racerne for Sartre ( og
for "anti-racismen") hm kan eksistere på
hinandens bekostning, skyldes iflg. Papazu hans mondæne "eksistentialistiske"
filosofi, ifølge hvilken mennesket ikke er
noget på forhånd, det må først skabe et
indhold i livet, og del skal ske ved vold.
Heroverfor fas tslår Papazu, at der uafhængigt af individets aktivitet findes en
given virkelighed (folket), man må være
tro imod.
Sartre sammenkædede racekamp og
klassekamp, og Papaz11 konstaterer, at
"anti•racismen') og marxismen bl.a. har
aggressiviteten tilfælles, skønt den for ti·
den er dæmpet: '"Anli-racismen' snylter
på den misforståede næstekærlighed,
generøsitet og gæstfrihed. Men aggressiviteten, med hele den utopiske afsky for
virkeligheden, er stadig der, den har blot
fåe t en anden genstand." Denne genstand
er de vesteuropæiske folk, hvis eksistens
forhindrer utopiens realisering.
Monica Papazu trækker en linie fra oplysningstidens overtro på Fornuften til
nutidens had mod det nationale som en
"fordom". Hun fastslår, at menneskeheden er forenet " fra oven" - i Gud. Kun når
dette glemmes, opstår den dæmoniske
trang til selv at skabe en j ordisk enhed

..fra neden": ''Den menneskeskabte, ville,.
de enhed, den synlige enhed, som oftest
associeres med magt og tvang, står i modsætning til den enhed, som Gud skænker
os. For den eneste sande enhed er fra det
Høje."
Modviljen mod det givne, som er flerheden af folk eller nationer, er selvmorderisk, fastslår Papazu. Hendes fremragende essay har tilsyneladende ikke vakt opmærksom.hed i medierne, hvilket kan
skyldes, at de toneangivende og magthaverne i virkeligheden godt ved, at den nu-
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værende kurs styrer mod det beståendes
undergang. Utaknemmeligheden, selvbadet og vantroen er en bevidst trodsig holdning, hvorfor man ikke kan påvirke de
herskende blot ved at gøre opmærksom
på misforholdene. Kun en offensiv politisk kamp med sigte på at udskifte meningsdannerne i samfundets magtcentre
kan ændre kursen. Den skuffelse over fortielsen af Papazus essay, som kom til udtryk i Tidehvervs november-nummer, vil
derfor kun blive den første i en række
skuffelser for alle dem, der tror det tilstrækkeligt at "prædike Ordet'' overfor en
ideologiseret fædrelands løs elite, som
kun tager magtpolitiske udfordringer alvorligt.

Peter Neerup Buh/

Danskernes mareridt
Finn Slumstrup:
Den danske drøm.
(Fiskers Forlag, 1993. 126 sider.
175 kr,).
Tidligere højskoleforstander og informationschef i Dansk Flytningebjælp, PI chef Finn Slumstrup har en prisværdig

ambition - nemlig "ambitionen om at
styrke, hv-.id man kunne kalde den åndeli-

ge dimension i hele vort offentlige liv."
Han har rigtigt erkendt, at samfundets
virkelige kraftcentre ikke ligger i økono•
mi, i institutioner, kort sagt i det fornuftsmæssige, men derimod i følelserne, i
åndslivet.
For at bekæmpe materialismen og
fremme en ny idealisme skitserer
Slumstrup i sin bog storladne planer om
et nyt "Fire K-ministerium" med stort

budget, som skal tage sig af de 4 K'er:
Kultur, Kunst, Kommunikation og Kirke.
Skønt han flittigt bedyrer, at et sådant superministerium ikke skal ensrette eller
opdrage på folket, men blot fremme den
spontane mangfoldighed, må man frygte
det værste. Hans begrundelse for at vække åndsliv og folkelighed er nemlig ikke
disses værdi i s ig selv, men deres anvendelighed som redskab for et højere mål:
Danskerne skal lære at fo rsage det materielle, fordi de skal frelse verden, nærmere betegnet dele deres angivelige velfærd
med følgerne af u-landsbefolkningernes
formeringsvanvid. At konsekvensen heraf nødvend igvis bliver opdragelse af folket, fremgår af Slumstrups ord om at placere "overliggeren" (visionerne) højt:

"Der er endog tale om, at politikerne ek•
sempelvis med udviklingsbistanden her
er med til at placere overliggeren højere,
end mange vælgere synes om. Hvilket er
ganske, som det skal være:·

Der er dog ingen tvivl om, at Slwnstrup
også vil danskerne det godt. Den "danske
drøm", han taler om, kommer til udtryk i
den danske sangskat og særlig hos Grundtvig, hvis ord om, at "da har i Rigdom vi
drevet det vidt, naar faa har for meget, og
færre for lidt", for Slumsirup er det centrale i danskerne fælles drøm: " Ikke drømmen om det hinsidige liv, men drømmen
om at oprette det folkelige paradis her på
jorden. Grundtvig havde jo den vision, at
det var danskernes opgave at vise resten af
verden, hvor langt man kan drive det med
kærlighed og blidhed her på dem1e syndige, vidunderlige jord." Som om Grundtvig, der skrev, at intet er så skadeligt som at
"gjøre overspændte Fordringer til hinanden" og at ville tilrettelægge det jordiske
liv ud fra evige ide-.iler, var en btunanistisk
utopist, der ikke kunne skelne mellem
himmelen og jorden.
T dag er Anker Jørgensen angivelig den
fornemste repræsentant for "den danske
drøm", mens "rottefængeren" Glistrup og
hans "rå egoisme" er truslen mod den.
Siumstrups grundlæggende kritik går ud
på, at alt i dag centreres om økonomi som om hans egne globale omfordelingsprojekter og drønune om h 1lturstøtte ikke
også udtrykker overtroen på økonomiske
løsninger.
"Det tangerer en forbrydelse at indrette
samfundet på en måde, så fællesskabet
får stadig dårligere vilkår. Men det er ikke desto mindre netop, hvad vi gennem
en længere årrække har gjort." Ja, det har
Slumstrup i høj grad gjort ved at propagandere for flygtningeindustrien i årevis,
hvorfor hans bog om "den danske drøm"
først og fremmest burde være et selvopgør. Han vover alligevel overlegent at tale
om den "usikkerhed" i identitetsfornemmelsen hos mange danskere, "der muliggør det blinde oprør mod de fremmede i
al deres sociale svaghed og samtidig er
med til at blokere mod det oprør over for
samfundets tiltagende skævdeling, som
der ellers er al mulig grund til at etablere." Som om indvandringsmodstanden ikke netop er et udtryk for livskraftig identitetsfølelse og modvirker samfundets tiltagende skævdeling.
Slumstrup erkender, at der for at være

et nationalt "vi" også må være "de andre"
som kontrast, men dette bør ikke forå rsage ''fjendebilleder", men blot "fremmedbilleder" - som om fremmede, der vil bosætte sig i et land og benytte dets ressourcer, ikke funktionelt bliver dette lands
fjender.
Kun en tidligere propagandachef ved
flygtningehjæl pen kan evne således at
gøre sort til hvidt og skabe forvirring hos
modstandere med sin ordstrøm.

Peter Neerup 8111,/

Danmarks
nationalleksikon
Mogens Glistrup:
De fremmede i landet.
2. udgave.
(Forlaget BX ApS, 1994. 618 sider. 500 kr.).
I sin klassiske bog "Vejen til trældom"
( 1944) viste den senere nobelp1istager i
økonomi F. von Hayek, at i kampen for
succes i politik er sejrherrerne sjældent
de bedste. Hyklere og intrigemagere vinder over de redelige og sanddru. Mogens
Glistrups skæbne er ingen undtagelse fra
denne regel. Hans kompromisløse og
utrættelige sandbedstale har isoleret ham
mere og mere i dansk politik, efterhånden
som magthaverne for at holde skansen i
stadig højere grad har måttet undertrykke
og manipulere med kendsgerningerne.
Imidlertid har han i høj grad kompenseret
for sin tvungne udelukkelse fra folketinget ved at sk1ive Grundbogen i dansk
fremmedpolitik, "De frenunede i landet'',
som nu foreligger i en helt omarbejdet og
stærkt udvidet 2. udgave.
MOGENS GLISTRUP

tet. Den uldne, konfliktsky tale fra halvgrædende vejrhaner som Nyrup og Helveg er væsensforskellig fra Glistrups
mandige ord: "Måtte tossegodhe.dens og
middelmådighedens tidsalder dog snart
være omme på Christiansborg og blive afløst af indsigtsfuld, velovervejet ånds·
storsind." Som den måske eneste i dansk
politik i dag står Glistrup for det, man før
i tiden forstod ved en mand, hvilket ikke
kun betyder besiddelse af fysisk mod,
men af den endnu sjældnere vare moralsk
mod, som for tiden er helt fraværende i
partipolitikkens kollektive uansvarlighed.
For mange nationallsindede er del mest
kontroversielle ved G listrup nok hans ja
til EU. Det betyder imidlertid ikke, at han
tilslutter sig den toneangivende utopistræben og samfundshersen fra Bruxelles.
Han mener blot, at folkevandringspresset
gør, at "vort lille, Marianne Jelved-befængte land ikke på egen hånd varigt kan
klare selvti lstrækkeligt at forsvare sig
mod Afrika og Asien."
Uanset hvad Slumstrup mener (se anmeldelsen ovenfor), går G listrups politik
i virkel igheden ud på at realisere "den
danske drøm". Kim Belu1ke sagde for nylig rammende, at Glistrup "har et billede
af sådan et Morten Korch-samfund, hvor
mennesker skal gå rundt og være g lade og
gode ved hinanden. Det vil ban godt have
etableret." (Bert. Tid. 9/ 10 94). Sandheden i disse ironiske ord er, at der bag Glistrups begreb "trivsel" ligger ikke en idyllisk utopi, men et håb om en ny folkelig
so/idari1e1. F.eks. afviser han i sin bog repatrierings-støtte til fremmede, bl.a. fordi
der "for hver million, der ekstra ruller til
bosættelser i Iran og Libanon, forsvinder
endnu flere kroner fra danske sygehuse,
danske folkepensioni~ter og danske skattelettelseshungrende." Han mener, at det

"er værst for en selv, hvis man indsnævrer

ingen plads i bogen er spildt - hver
eneste side er spækket med værd ifulde
oplysninger og indsigter (juridiske, økonomiske, kulturelle m.m.). Det høje saglige niveau med mange kildehenvisninger
gør dog ikke læsningen kedelig, idet
fremstillingen er i Glislrups sædvanlige,
fandenivoldske stil, som står i velgørende
kontrast til den toneangivende, humorløse og tyndblodede akademikennentali-

sit livs mangfoldighed ved at blive vammel, selvtilfred~ isolationist", men danske politikeres opgave er danskernes vel.
"Når folketingere pålægger danskere tunge byrder til frenunedes fordel begår de
groft magtmisbrug (landsforrædeti)",
fa.~tslår han videre. "Summa summarum:
Fortsætter de sterile humanistvigtigpråse
med at lade hundredetusindvis af fremmede slanger vinde indpas i Det Danske
Paradis, vil vi næppe forblive noget Paradis.''
Glistrup finder del af ringe betydning,
hvor mange fremmede her er i dag - det
bekymrende er frem tiden, som bestemmes af nutidens handlinger: "At hjælpe en
muhamedaner i dag, kan meget vel være
at dræbe danskere i næste generation",
fasislår han og antyder en løsning: "Generelt gælder, at jo dårligere Danmark behandler fremmede, des færre vil komme

til os, og des flere af de allerede ankomne
vil fordufte." Målet opstilles klart: "De
sidste 30 års indvandrere skal nu i største
hast blive udvandrere." Som advarsel til
politikerne slutter Glistn,p, at hvis ikke
de fremmede hjemsendes med lovens
hjælp, er det dansk pligt at tage alle midler i brug for al nå dette mål. "De fremmede må for vor sJ...-yld udfolde deres sædvaner alle andre steder på kloden end i
vor Europaregion. Men her er det alt for
farligt, at vi nærer d isse fremmedslanger
ved vore barme.,.
I kapitlet "Muhamedanerfrit område",
hvis skildring af dansk mentalitet bø r blive en litterær klassiker, skildrer Glistrup
med knivskarpt vid de uoverstigelige forskelle mellem vores livssyn og muslimernes. Som modsætning til Allah-tilbedernes selvhøjtidelighed fastslår han bl.a.
om danskerne: "Vor blufærdighed (patosangst) går på at undvige - ofte med en
hurtig, munter parade - at der bliver ført
tung seriøs tale om mere dybtgående alvorsproblemer." Denne danskermentalitet
viser sig også i Glistn1ps egen stil, som
gør bogen svær at slippe - hvilket p.g.a.
dens omfang giver et par søvnløse nætter.
I hans gennemgang af alskens frem.medproblemer er den ægte indignation på menigmands vegne stadig nærværende f.eks. over indgreb i ytringsfriheden og
over offentligt ansatte flygtningeprofitører: "Når Mimiisterne uden byrde for
sig selv i opskruede tonelejer deklamerer
omsorg for hele menneskeheden og lumske ligger på maven for de indstrømmende fremmede, er drivkraften egne magt-

og pcngemæssige egoismeambitioner.',
Der vil nemlig næppe komme ti ægte
flygtninge til Danmark i noget år i 90'erne, hævder Glistrup, men alligevel betaler
en dansk gennemsnitsfamilie hver måned
1.250 kr. til fremmede (inkl. den skadelige u-hjælp).
Glistrup "må indrø1mne, at de faktiske
forhold er langt værre end skildret i nærværende bog", men bl.a. grundet Hmab"fhavenmdertrykkelsen af såkaldt racistiske kendsgerninger" henligger " langt de
fleste af de frenunedes grueligheder i
mørke". Hans bog er dog alligevel ualmindelig værdifuld som opslagsværk den savner kun et omfattende register.
Hvis ikke politikerne gør deres pligt, vil
den opvoksende generation snart - styrket af Glistrups bog - gøre dagens dåd
med det gamle d igt på læberne: "Fløjen
har de styrtet, og alting ligger brak - nu
maa alle hjælpes at faa Has paa det Rak ...
Ubudne Gjæster - I skal føle det nu, at
hvad Fædrene g lemte, kommer Sønner i
Hu.,.

Henrik Pontoppidan, som skrev disse llii..
ord, har med sin dom over Edv. Brandes .,,.
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tale sandhed, f.eks. for at folk også fremover skal have tillid til en. Sådanne klogskabsregler gælder imidlertid ikke som
de etiske principper ubetinget - der kan
være situationer, hvor det er klogt at lyve.
Klogskabsregler kan ofte komme på
tværs af den traditionelle moral, påpeger
Sløk. "Når lederen aff.eks. et stort forsikringsselskab forsøger at gøre det endnu
større ved at opkøbe aktiemajoriteten i et
konkurrerende forsikringsselskab, er det
så et udslag af dårlig moral? Naturligvis
ikke; det er sådan noget, man forventer af
en dynamisk direktør. Spørgsmålet er
derimod, om det er klogt, og det spergS·
mål kan ikke besvares på forhånd.'' Sløk
fortsætter, at dire~'tøren naturligvis efter
de bedst mulige beregninger har skønnet,
at det var klogt at gøre, som han gjorde.
Hvis projektet var lykkedes, var han ble•
vet succesombrust; nu slog det i stedet
fejl, og han blev beskyldt for at være
umoralsk. Det er vrøvl, mener Sl0k, han
handlede blot uklogt.
Mod dette standpunkt må man indvende, at intet menneske kan forudse andet
end de mest umiddelbare konsekvenser af
sine handlinger. Hvad selv den bedste anser for klogt idag, kan i morgen p.g.a.
ændrede omstændigheder, man ikke er
herre over, vise sig yderst dumt. Man bør
derfor afvise Sløk og stå fast på, at det
eneste, et menneske må serge for - og
overhovedet evner - er, at det gør, hvad
det mener er sandt eller rigtigt og ikke,
hvad der er "klogt". Ingen kender fremtiden.
Man må imidlertid desværre give Sløk
ret i hans konstatering, at det var oldtidens sofister og ikke Platon, der til sidst
gik af med sejren. Ifølge den sofistiske
moral "er det eneste forstandige formål
med livet at opnå så mange nydelser som

fra 1889 også udtrykt, hvad man i dag kan
sige om Glistrup: "Når en gang alt døgnets ophvirvlede støv og smuds lægger
sig omkring ham, vil man i ham finde en
af vor tids betydeligste og nobleste personligheder."
Peter Neerup Buh/

M oral eller
"klogskab"?
Johannes Sløk:
Moralen der blev væk.
(Centrum, 1993. 144 sider. 195

kr.).
For nogen tid siden var Johannes Sløk
og Mogens Glistrup gæster i TV-programmet '"Den offentJige mening". hvor
emnet var moralens stade i Danmark.
Mens Glistrup absolut holdt på, at politikere - og mennesker i det hele 1aget - altid, uden undtagelser, skulle sige den hele
og fulde sandhed, var der ikke den løgn,
Sløk ikke kunne undskylde, hvis den bio!
viste sig "klog" i den givne situation.
Det er denne mentalitet, han nærmere
argumenterer for i sin seneste bog. Eiler
rettere: i stede! for at stå inde for sin holdning personligt fremstiller han den på ty·
pisk "objektiv" akademiker-maner. som
om den er en nødvendig og uundgåelig
konsekvens af den historiske "udvikling".
Sl0k skelner mellem begreberne "etik"
og "moral". Etik dækker ifølge hans definition de overordnede principper, ud fra
hvilke de konkrete moralske normer
(f.eks. "du må ikke lyve") begrundes.
Hans pointe er, at fra oldtiden til omkring
1700-tallet opfattede man mennesket som

muligt, og den anskuelse appellerer til de
stærke personligheder, der kan få magt
over de svage og helst som tyranner overtage herredømmet i staten. Moralen bliver derved komplet vendt på hovedet; det
gode bliver at erhverve sig magten og at
tilfredsstille alle lyster, og for at opnå dette gode er alle midler tilladelige; den sande sofistiske "etiker" skal være i stand til
at lyve, at bedrage, at øve alle arter af
uret, at myrde sine fjender og underkue de
svage. Når han ved forstillelse, bedrag og
snigmord har erhvervet sig den absolutte
magt, har han frihed til at tilfredsstille al·
le lyster og henleve livet i fryd, herlighed
og glæde.''
Det er særlig i politik, at den gamle
moral er blevet vendt på hovedet: "I politik er det sjældent særligt klogt at sige
sandheden; man skal af taktiske grunde
skjule sine hensigter, gerne udsende forskellige signaler, så modstanderne bliver
bragt i vildrede." Slek fastslår, at den
"stædige fastholden ved det traditionelle
begreb om moral" har ·'sin mest fornøjelige og mest hykleriske udgave inden for
det politiske liv. I det danske demokrati er
moral blevet et våben i den partipolitiske
strid. Man beskylder gensidigt hinanden
for at være umoralske, mens man modsætningsvis fremhæver sit eget ophøjede
moralske stade."
Man kommer imidlertid ikke ud af
denne forsumpning ved som Sløk helt at
afvise, at begrebet moral giver mening.

Det gør man derimod ved - som Glistrup
- at stå kompromisløst fast på sandheden,
idet man kan lade den absolutte etik gælde for e11 selv uden hensyn til, hvad der er
oppe i "tiden".
Hvis alle gjorde det, ville meget se anderledes ud i Danmark og Verden.
Peter Neerup Buh/

et væsen, ''der var stillet over for et absolut, eventuelt altafgørende formål". I dag
opfatter man derimod mennesket som et
autonomt (selvbestemmende) væsen, der
så at sige er sat i Guds sted, er udstyret
med umistelige rettigheder og således er i
stand til at stille sine krav til tilværelsen
og opstille normer. Der kan derfor ikke
længere udpeges et højeste etisk princip,
konkluderer S løk, og man kan følgelig ikke give nogen metafysisk begrundelse for
noget moralsk påbud.
I stedet for moralnormer bør man ifølge Sløk derfor i dag snarere tale om
"klogskabsregler". Når man f.eks. vil begrunde, at man ikke må lyve, kan man ikke længere sige, at det er fordi Gud vil, at
man taler sandhed, eller fordi mennesket
ifølge sin natur må tale sandhed for i
sandhed at være til (som Platon mente}.
Derimod kan man sige, at det er klogt at
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Møder
Århus
Sted:

Onsdag 4. januar kl. 19.30
Århus Cykelbanes
mødelokale
Taler:
Ole Hasselbalch
Emne:
Den aktuelle situation
netop nu
Arrangør: DDF
Bemærk: Evt. ændringer oplyses på
DDF's telefon.

Mødet i Roskilde
26. oktober
Det er som bekendt altid en oplevelse
at gå til møde i DDF, og DDF-mødet i Roskilde 26/10 var på det punkt ingen und·
tagelse.
Cand.jur. Knud Eriksen var inviteret til
at tale om det foregående folketingsvalg
og 15 medlemmer af foreningen var den
aften mødt op. Det kunne være blevet til
flere, men nogle fortrak skyndsomt da de
konstaterede, hvem der også var mødt op.

Det var jo et offentligt møde, og af den
grund havde cirka 30 unge mennesker af
stærkt venstreorienteret tilsnit bedt om
adgang til mødet. De fik at vide, at
såfremt de optrådte med almindelig mødekorrekthed, var der ikke noget i vejen
for det. Og det gjorde de.
De var, bevares, en smule henslængte,
ganske udmærkede deltagere til en diskussion om alle de mange spørgsmål,
som mange såkaldt voksne mennesker
end ikke har rygrad til at disl..-utere.
Som hos mange DDF-medlemmer i
adskillige år var der også blandt de unge
nogen forundring over lige akkurat. hvor
mange penge og hvor meget krigsmateriel og hvor mange soldater den uegennyttige og humanitære organisation FN skal
bruge for at tjene menneskeheden og sikre os alle freden. Al fred kommer åbenbart ud af et geværløb.
Det skal bemærkes, at flere af de fremmødte havde deltaget i demonstrationerne
i Sønderjylland og Greve, og vistnok også
ved DOP-arrangementer, men det var de

for blufærdige til at ville indrømme.

Man må sige, at det således var en aften, hvor unge røde hedsporer og medlemmer af DDF gav resten af Danmark en
lektion i forsamlingsret og ytringsfrihed,
og hvad er ikke perspektiverne i det?
Det næste bliver måske, at Mimi Jakobsen og Birte Weiss og hende den lille
og meget radikale Arnold også vil til at
deltage, men ak og ve, så må vi sige at det
er bedre, at himlen falder ned.
Cha11g Claus Lembirk

Plakatkonkurrencen
I anledning af den udskrevne konkurrence er der indkommet ialt 14 forslag.
Dommerpanelet har udval!,,>t 3 af forslagene til mangfoldiggørelse som henholdsvis plakat, klistermærke og postkort. Nærmere herom i næste nummer.
Vi takker deltagerne for en kreativ indsat$.

Sommerstævne
Endnu en folder!
På baggrund af efterårets nazi-korstog
bar foreningen fundet det rimeligt at udgive en folder, der i korthed sætter tingene på plads for dem, der ikke gennem
læsning af Danskeren er klar over, hvad
der i virkeligheden foregår.
Et eksemplar af den nye folder, "Afvis
ekstremisterne - og deres medløbere", er
vedlagt dette nummer af bladet. Giv den
til en bekendt - og bestil nogle flere til naboerne!

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af okonomiske og politiske illteresser at sikre dansk kultur,
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatisme.

Foreningens medlemmer modtager bladet for dc..-cs medlemskontingent.

Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. Indmeldelse~ og bes.tillingskup0n se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og
foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen. med crykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst. logo el.lign.

Foreningens •dresse: Postboks 411, 8100 ÅrhusC.
Telefonsekretariat: Tlf. 86 13 24 Ol. Giro: 4 54 75 51
Rtdaktion:

Dr. phil. Sune Dalgå!d (anS\c red., styrelsesmed!.). tlf. og fux 31 SS 18 02
Mødekonsolenr: MurerPou!VintherJensen(styr.medl.), tlf. 75610849
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 IS 19 92,
telefax33 IS SI 96

Sommerstævnet vil i 1995 finde sted i
week-end'en 10. - I I.juni.
Sæt kryds i kalenderen!

Lilie
usikkerhed

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 31597740;
Kim Miinster, tlf. 44 53 19 SI (Herlev; dagligstuemøde hver 2. torsdag
kl. 18.30).
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 42 19 IS 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (næstfonnand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen,tlf. S38780 32
Fyn: Fhv. Politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen E-.~rs (styr.med!.),
tlf. 74 43 SI S1, Kai Pedersen, tlf. 75 44 5027
Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlf. 75 61 47 76
Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
Nord,·estjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12

Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen. men kan formidle kontakt ril den.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn:

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening

D

og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller på dens postgirokonto 4 54 75 51.

Gade, vej m.m.:

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Postnr. og •distrikt:

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

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Pos1T)()ks 411, 8100Århus C.
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Politiske våben
frygtelige og mindre slemme
i.

.....•

Her ses et frygteligt våben - en trykkemaskine.
Det benytter sig af ordets magt og er frygtet af
diktatorer Jorden over. Et opskræmt Folketing
overvejer nu, hvordan dette våben kan stækkes
- uden at krænke trykkefriheden.

Her ses
våben, som er
blevet almindelige i
den offentlige "debat".
Folketinget bar ikke taget initiativ
til at stække deres anvendelse. Brugerne af disse våben modtager tværtimod offentlige tilskud, og justitsministeren har givet dem "lang snor''.

En del danskere har allerede for adskillige år siden
s1iftet bekend1skab med de "auionome"s arsenal. F.eks.
DDF, der lige fra starten blev opvarlel med den slags
godter. Se her, hvad der blev medbragt til "demonstration" mod et DDF-møde i oktober 1987.

•

.JCI

.

ml

'fri.. .,·hal1e1

Da politiet havde rydder
gaden. kunne dt samle vål:

B.T. 15/ 10 1987

nenl:' op. som BZ-erne havd~

smidt fra sig.
En molutov-e:otktail, som

BZ·ttne ~kul1t lige ul at gøre
klar. En karatt..'Stav me:d
Jcrnst~l-nger. et Jernrør. ka·
nonsJag, to s)a)?s t~reeas.
spraygas, flasker med ma·
Jing, brosten og golfkugler.
BZ-erne nåede at kyle maling og brosten, som de gravede op af fortovet, og e.
poltimand blev lettere kvæ,
Stet, da han blev ramt på
foden af en brosten.
Mer inden P.,.. 1rne rå.ede.
,
,n~'
or'
·,,_
B.T. 15/ 10 1987
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Med dette fine julehjerte klippet
af et trofas1 og fingernemt medlem af DDF, ønsker redaktionen
læserne en god og fredelig Jul og
et godt Nytår.
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