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De forrådte
Vi er ikke i krig. Vi lever i dyb fred
- udråbes det fra alle Over-Danmarks
mediehøjtalere. Alligevel tæller det
danske folk. dag for dag flere ofre.
Fremmedpolitikkens ofre. På en lang
række områder ser de, der tør se sandheden i øjnene, hvordan hverdagens
jævne dansk.er nedgøres og rykkes bagest i køen i forhold til de fremmede i
kraft af den virkelige diskrimination den omvendte.
Politikere, ikke mindst fra de
såkaldt borgerlige partier, påtaler
jævnlig den megen forståelse, hjælp
og omsorg over for den stigende volds
og kriminalitets forbrydere og kræver,
at der mere skal tages hensyn til forbrydernes uskyldige ofre. Nu har politiet på ny - som besk.revet i en artikel inde i dette blad - med tørre tal
påvist en enorm overkriminalitet
blandt udlændinge i Danmark. og især
af de groveste forbrydelser. Alligevel
kappes politikere fra alle fremmedpolitikkens partier om at bedyre, at tallene ikke kan bruges, da de fremmede
forbryderes sociale baggmnd nok er
en anden end tilsvarende danskeres.
Som om det hjalp de danske ofre for
mord, mishandling, legemsbesk.adigelse, narkosmugling, voldtægt o.s.v.,
at de, der forbrød sig mod dem, var
socialt belastede. Her forbigås ofrenes Iidelser åbenbart i tavshed.
Vore egne socialt belastede mærk.er
sandelig heller ikke meget til den forståelse og gavmildhed, der vises mod
fremmede - for danskernes penge. De
udstødte, de hjemløse, de sindslidende på gaden må klare sig, som de kan.

Dem bygges der ikke dyre asyllandsbyer til. De gamle, plejetrængende må
for en del leve en uværdig alderdom,
mens plejehjem nedlægges for at spare penge. Folkepensionen forringes.
Pensionister med eget hus må i deres
alderdom leve af murstenene.
Danskere, der søger bolig og måske
har ventet i årevis, må træde tilbage i
boligkøen, fordi fremmede skal frem.
Stillingssøgende danskere skal nu
efter arbejdsm inisterens planer i praksis diskrimineres i forhold til fremmede. Arbejdsgivere, der ikke tager
fremmede i arbejde i stedet for ledige
danskere, skal sortlistes og udelukkes
fra den statslige arbejdsformidling.
Der tales åbent om at indføre omvendt
bevisbyrde, så den anklagede skal bevise sin uskyld.
Danske skolebørn udsættes for, at
horder af fremmede børn fra et utal af
folkeslag, kulturer, religioner og sprog
hindrer dem i at fa en dansk skolegang, som deres forældre og forfædre
fik det. I stedet får de indoktrinering
og hjernevask. efter Global Generation's Goebbels-inspirerede propagandametoder.
Det ville være let at fortsætte med
at opregne andre grupper af danskere,
som er blevet skammeligt forrådt af
politikerghettoens, mediemafiaens og
godhedsindustriens svig mod Danmark og det danske folk. Men danskernes afsavn og sorger gør åbenbart
ikke indtryk, når vore herskabers moderigtige image skal plejes.
Hvad bryder man sig så om folk.et det billige skidt.

Meningsløst
værnemager1
Under besættelsen 1940-45 arbejdede mange danskere i tyske
virksomheder og støttede derved Tysklands krigsmaskine og forlængede således de fi-emmedes ophold i Darunark. Disse danskere kunne undskyldes ved, at de enten blev tvunget af de danske myndigheder eller tilhørte sam fundets mest underprivilegerede. l dag er situationen omvendt: De, hvis arbejde direkte bidrager til at forlænge eller forevige de nye fremmedes ophold
her, tilhører samfundets mest forkælede grupper, og de bidrager
til deres fædrelands underrvingelsc ganske frivilligt.
I lederartiklen i akademiker-fagforeningsbladet "Magisterbladet" den 19. oktober var begejstringen således utvetydig: "Har du
dansk eller et andet sprogfag på bifags- eller sidefagsniveau, så
er der undervisningsjob i sigte", lød det indledende glædesbudskab i artiklen, der fortsatte: "Fra nu af og ind i 1996, vurderer
Dansk Flygtningehjælp, vil der blive brug for 600 · 700 nye fuldtidsansatte lærere til at undervise voksne flygtninge og indvandrere i dansk.'' Baggrunden er, at de 17.000 bosniere, der får asyl,
nu flytter fra Røde Kors-centrene ud i konununerne. 12.000 af
dem er voksne, der skal have tilbudt danskundervisning i 18 lektioner om ugen. Udgifterne hertil er beregnet til den nette sum af
289 mio. kr. alene i 1996. Desuden skal de danske lærere have et
150 timers "indvandrerlærerkursus", der er lovpligtigt, hvis man
skal undervise.
Er nu sådan en uendelig kæde af beskæftigelses-ordninger for
akademikere, der ikke kan bruges andre steder, ikke en herlig opfmdelse? Nej selvfølgelig ikke, fordi det, de laver, er at ''løse" et
tmødvendigt skabt problem, endda på den dårligst tænkelige måde. At lære bosnierne dansk er jo den korteste vej til at skabe et
stort muslimsk mindretal i Danmark, og så er et nyt land blevet
bragt til det permanente multietniske kogepunkt. At glæde sig
over stigende beskæftigelse til indvandrerlærere svarer samfundsøkonomisk til at glæde sig over, at læger, psykologer, politi og
militær har travlt. Det er endog værre: De sidstnævnte bekæmper som regel kun uundgåelige onder, mens indvandrerlærere
fej lbehandler el politisk skabt problem.
Til de arbejdsløse akademikere med jobmulighed i bosnier-industrien er der kun at sige: Lad være med at deltage i løgnen om
at få et sådant "meningsfuldt" arbejde. Tag i stedet et rengøringsjob, vær taxichauffør, hjemmehjælper, dagplejemor eller hvad
som helst andet, der er brug for i samfundet. Er der brug for et
arbejde, er det meningsfoldt uanset den kunstige "status", det er
blevet tildelt af de toneangivende. Meningsløst og uværdigt er
kun sådant arbejde, som det ikke er i samfondets interesse at få
udført eller endog positivt skader det. Blandt denne heldigvis_relativt sjældne type "arbejde", der altid er skabt af det offentlige,
hører i første række indvandringsindustriens stillinger, herunder
dem som bosnierlærere.

Sen erkendelse
Flygtninge fra Vietnam bar i snart en menneskealder været et
problem for mange lande i både øst og vest og er det til dels endnu (jf s. J7). Også Danmark har modtaget et betydeligt antal.
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at FN's flygmingehøjkommissær Sadako Ogata 15. november i Geneve udtalte, at det
måske var en fejltagelse at bosætte en million af dem i vestlige
lande. »Muligheden for at komme til et rigt land var afgjort en
faktor, som skabte flere flygtninge« erkendte hun nu (Jyll.-Post.
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16/11 95). Det v-.ir som bekendt hendes organisation UNHCR,
der stod for fej ltagelsen.
Mon hun nu bliver udsat for samme forargelses- og vredesstorm, som for nogle år siden herhjemme ramte de hjerteløse og
menneskefjendske individer, som tillod sig at benytte udtrykket
»bekvemmelighedsflygtninge« om nogle af de tydeligst økonomisk motiverede emigranter?

Andersens nye eventyr
Af den i maj udkomne publikation "Arbejdsministerens redegørelse til Folketinget om status for arbejdet med at modvirke etnisk diskrimination på arbejdsmarkedet" fi-emgår det, at der aldeles ikke er nogen som helst saglig begrundelse for de yderligere forslag, som arbejdsminister Jytte Andersen anbefaler som
værn mod diskrimination på arbejdsmarkedet (jf. Danskeren
1995 nr. 4, s. 2 og 8). Tværtimod er der allerede gjort mere end
nok for at cementere Danmarks status som "flerkulturelt samfund".

De nuværende bestræbelser for at gå endnu videre blev kendt
af offentligheden ved statsministerens ord i hans åbningstale i
Folketinget 1994: "Regeringen vil i alle sammenhænge modar·
bejde etnisk diskrimination. Vi forbereder udspil herom, bl.a.
mod diskrimination på arbejdsmarkedet." Af nævnte status fra
maj i år ses allerede alle spirerne til det multikulturelle særbehandlings-mareridt, som det bl.a. kendes fra USA · samt udgifterne hertil. Punkt l og I5 i oversif,>ten over de hidtidige initiativer er således en " pulje til gensidig kulturforståelse" og "pulje til
støtte af uddannelses- og beskæfiigclsesprojekter" på i alt 12
mio. kr. Herudover er der en mængde forsøg på uddannelses-,
tolke- og "oplysnings"-områdeme. Bl.a. skal også lærerne på erhvervsskolerne have tilbud om efteruddannelse i "gensidig kulturforståelse", hvilket der nok kan blive behov for under arbejdet
med 0 farvcrige1' klasser.
Inden for undervisningsministeriets område er der iflg. redegørelsen også iværksat forsøg på jobområder, der angivelii,>t bar
særligt behov for "kulturformidlere"· et behov, der dog kun eksisterer, hvis man bevidst stræber efter det "multikulturelle"
samfund. I denne retning går tydeli1,>vis et projekt på Odense Seminarium, hvor man fra efteråret 1995 har etableret "et særligt
hold for indvandrere, som får almindelig dansk lærerudda11Delse, men det ene (af de to) liniefag bliver deres modersmål ... , som
skal studeres med henblik på, at de færdige lærere kan arbejde i
den danske folkeskole, men som ægte tokulrurelle og med en
dansk læreruddannelse i deres modersmål." Dette er selvsagt
første skridt til opløsningen af folkeskolen som dansk, om end
myndighederne selvfølgelig vil benægte det.
Af publikationens bilag E fremgår udgifieme bag de tiltag,
som i maj 1995 var igang for at "nedbryde kulturelle, vidensmæ.%igc og holdningsmæssige barrierer, som virker hæmmende for etniske minoriteters integration på arbejdsmarkedet".
Tolkebistand til Arbejdsfonn idlingens betjening af fi-emmede
l ,6 mio. kr., afprøvning af fremmedes medbragte k-valifikationer
2,6 mio. kr., vejledningskurser med tolk 3,24 mio. kr., udvidet
danskundervisning ialt 38,7 mio. kr., supplerende undervisning
for frenunede ialt ca. 40 mio. kr.
Alt dette er vel at mærke kun tids· og geografisk begrænsede
forsøg. Hv-ad mon regningen bliver. når Jytte Andersen efter egen
opfattelse nu først rigtigt vil til at bekæmpe "diskrimination på
arbejdsmarkedet"? Og det medens buodrederusinder af danskere tilsyneladende stadig mangler kvalifikationer til at få et fast
arbejde!

Udlændingekriminalitet
Genvej til landets ødelæggelse
Afcand. jur. Knud Eriksen
Jo, vist er de fremmede langt mere kriminelle end os danske. Tre statistikker eller rapporter fra Danmarks Statistik og fra rigspolitichefen på 6 år beviser det, som
vi andre hele tiden har vidst. En rapport, som netop er kommet fra politiet, understreger det fortvivlede v-anvid, de naive politikere indlod sig på - og tvang dan·
skerne til - da de åbnede vore sikre og trygge grænser på vid gab. Rapporten, som
juristen Knud Eriksen her gellllemgår, dokumenterer de grusomme tal: At &emmede er 8 gange værre end danskere, oår det gælder voldtægt og narko, 6 gange
værre, når det gælder vold, 7 gange værre, når det gælder drabsforsøg ...
Om de landsskadelige politikere, som har skabt grundlaget for Danmarks tragedie,
skriver Knud Eriksen: »... deres rolle er i dag at fungere som en femte-kolonne, en
trojansk hest, der indefra lukker byporten op til den slumrende by, så fremmede
horder kan indtage den og hærge med drab, plyndring og voldtægt.«
Det var så den næste rapport fra rigspolitichefen om udlændinges kriminalitet,
der blev offentliggjort 11. oktober. Viste
den noget, vi ikke allerede var klar over?
Næh ... men nu var det anden gang,
Quraishy, Mousti, Elmquist m. fl. måtte i
gang med at bortforklare.
Udlændinge er efter rapporten 3 l/2 gang
så kriminelle som danskere. Som ved sidste rapport 2. maj 1994. Som ved statistikken for 1989, der så måtte skjules i 4 år.
Og det er slet ikke hele historien. Udlændinge er nemlig ikke kun særligt tilbøjelige til butikstyverier, som trods alt
ikke er ødelæggende for landet. Det var
ikke desto mindre, hvad formanden for
Folketingets retsudvalg, Bjørn Elmquist
(R), havde fået ud af rapporten. Meu det
er så sandelig på de alvorligste kriminalitetsområder, vi skal kende problemets fulde omfang:
Gennemsnitsprocenten for straffelovssigtelser mod udlændinge er 13. Det vil sige, at de er 3,42 gange så kriminelle som
danskerne (når vi regner med 3,8% udlændinge). Men på området "vold med
skade på legeme eller helbred" er procenten 2 1 og ved "kvalificeret vold med grov
skade" er den 22. Det vil sige en overkriminalitet på knap 6 gange. Mht. "manddrab" er udlændinge "kun" 3 l/2 gange så
slemme som danskerne, men ved "forsøg
på manddrab" 7 gange. Helt galt er det
ved "voldtægt'' og "smugling af narkotika"; begge: 8 gange så kriminelle som
danskerne!
Og blandt "udlændingene" igen er afrikanere, jugos laver og statsløse palæsti-

nensere stærkt overrepræsenterede, ligesom udlændinge var overrepræsenterede i
samtlige aldersgrupper.
Men det er heller ikke hele historien.
Ønsker vi at kende mængden afalle straffelovsovertrædelser, må vi huske, at det
kun er en del af anmeldelserne, der fører
til sigtelser, og det er disse, som dallller
grundlaget for den foreliggende statistik.
Men anmeldelserne kan meget vel være
begrundede, ja er det vel oftest, selv om
beviset ikke er stærkt nok til en sigtelse.
Vold bliver oftest slet ikke anmeldt. Skadestuen i Glostrup har f. eks. vurderet, at
kun 5% af de voldstilfælde, den tager sig
af, overhovedet anmeldes til politiet. Det
er altså kun toppen af isbjerget, vi ser.
Og det er endnu ikke hele historien.
Skadevirkning og størrelse af forbrydelsen fremgår ikke af sådan en undersøgelse. Et enkelt tilfælde af narkotikasmugling omfattede f.eks. 5,9 kg heroin (Syed
Ali Shah, pakistaner, Jyll.-Post. 17/11
93), nok til tusinder af unge danskeres
ulykke, men også, hvis det var lykkede.~,
til en fortjeneste på ca. 70 mio. kr. for forbryderne til videre gangstervirksomhed.
Stadig er det ikke hele historien, for der
er indbygget forhold i statistikken, som
sminker indvandrerkriminalitetens virkelige omfang. Det er ikke Rigspolitiets,
men politikernes skyld. Ca. 4.000 udlændinge får årligt dansk statsborgerskab
og tæller herefter som "danskere" i denne
statistik. Det har stået på i mange år. Deres høje krim.inalitetstal burde have vejet
under "udlændinge" og ikke under "danskere", når det gælder fremmedkrimi.nali-

teten. En anden sag er, at de gradvis påvirker danskerne i retning af forråelse, i sig
selv en alvorlig virkning, og i det lange
løb måske den alvorligste. Mindreårige
kriminelle udlændinge bliver ikke sib>tet
og indgår derfor slet ikke f statistikken,
men udgør dog en meget stor del af problemet. Således kunne Berlingske Tidende 18/8 95 berette, at en bande på 80-100
unge udlændinge lammede politi og
sportsklubber i Odense. De fleste af bandemedlemmerne var under den kriminelle lavalder. (Jf. s. I 5 i dette ur. af Danske·
ren). Videre kunne Berlingske Tidende
24/8 95 oplyse, at indvandrerbørn i alderen 15-18 årnu er ved at fylde landets lukkede institutioner for unge kriminelle.
Og endda er det ikke hele historien. De
stakkels turister er også talt med - for fuldstændighedens skyld - men selvfølgelig
misbrugt af hærskaren af bortforklarere.
Det medfører en tydelig forvrængning,
men igen ved politikernes og ikke politiets skyld. Allerførst er det selvfølgelig en
tilsnigelse at tælle ulovligt indrejste udlændinge med som "turister". Men det gør
man. De rigtige turister er slet ikke problemet. Vi modtager hvert år ca. 3,4 mio.
udenlandske turister (anslået afDarunarks
Turistr.ld). 4 .015 ud af i alt 205.002 sigtelser eller 2.744 af de i alt l l.117 sigtede
udlændinge vedrørte "turister". I forhold
til de 3,4 mio. er det en næsten ikke-målelig størrelse. Fratrækkes ulovligt indrej ste udlændinge, som, hvis de var talt
særskilt, ganske givet havde stået for hovedparten af de 4.015 sigtelser, er der således overhovedet ingen grund til at være
bange for eller kaste mistanke på vore rigtige turister fra hovedsagelig Tyskland,
Sverige, Norge, Holland, USA, England,
Italien, Japan og Frankrig, i nævnte orden
efter antal, og med 0, I mio. fra den tredie
verden, hvor hovedparten af de ulovligt
indrejste kommer fra. Altså endnu et røgslør, der er lagt ud til at skjule det virkelige problem.
Pressens omtale
Dele af pressen er blevet mere ærlig
over for emnet. Berlingske Tidende skrev lilii,.
13/10 på forsiden med store, fede typer: ,..

DANSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 1995

3

"Udlænd inge er mest kriminelle" og berettede, at politiet i 1994 havde sigtet procentvis flere udenlandske statsborgere
end danske, nemlig l l. l l 7 udlændinge og
86.799 danskere. Udlændinge var overrepræsenteret i aJJe aldersgrupper. Specielt
stort var problemet med 2. generations
indvandrere på 17-25 år, der lå helt i top
med kriminalitet. Her punkteredes endnu
en myte, nemlig den, at 2. generations
indvandrere ville være langt bedre fungerende ertd deres forældre. Den usandhed
kunne vi for længst have lært fra Frankrig,
der er ''foran" os med problemerne. D6r
ved man, at også 3. g enerations indvandrere giver store problemer med kriminalitet. l Jyllands-Posten kunne man 14/JO
læse, at "Udlændinge raser over politiet" i
anledning af rapporten, der viser, at udlændinge er "mere end dobbelt så kriminelle som danskere. Fastboende udlændinge udgø r 3,8% af befolkningen men
står for hele 13% af s igtelserne."
Både Bashy Quraishy og Hamid El
Mousti var uti lfredse med og afviste undersøgelsen. Den er "et forsøg på at mistænkeliggøre fremmede" ( BQ), "politifolk har den fordom, at udlændinge er kriminelle, og derfor skal der ikke noget til,
før de sii,>ter indvandrere og flygtninge"
(BQ). "At rejse en sigtelse er ikke ensbetydende med, at man bliver dømt" (HM).
Denne kritik afvistes if. bladet af rigspoliti et med begrundelsen: "at se på sigtelser
giver det mest korrekte og aktuelle billede. Der kan gå måneder, inden folk tiltales, og dermed ville mange tilfælde slet
ikke optræde i 1994-statistikken.»
Politiken havde tro mod sin unationale,
landsødelæggende holdning i udlændingespørgsmål en leder 14/10, der "påpegede", at man med statistikkerne i hånd lige
så godt kunne have skrevet f. eks ., at danskerne begår flere trafikdrab end udlændinge. Hvor fordrejende kan man blive?
Svar: Læs Politiken.

ge i Dann1ark end hos danskerne i grupper, der kan sammenlignes, kunne forklaringen formentlig findes i vor særlige måde at bekæmpe kriminalitet på!' Den
råhed, vore politikere tvinger os til at
mo<ltage, åbner han således også for, at vi
skal forstå og forklare. Men selvfølgelig
kun hvis ...
Anne Bostrup, retspolitisk ordfører for
Socialistisk folkeparti, mente, at rapporten var ubrugelig, og at Rigspo litiet slet
ikke burde have lavet den. Interessant - og
d esværre karakte1istisk - mente også
Venstres retspolitiske ordfører Birthe
Røm1 Hornbech, at "uden den sociale baggrund kan man ikke udlede noget som
helst''. Kun Dansk folkeparti og Fremskridtspartiet ville på baggrund af rapporten fremsætte lovforslag om, at kriminelle udlændinge, der afsoner fængselsstraffe i Danmark, skulle udvises efter endt afsoning. Dette og supplerende forslag til
ægte stramning på udlændingeområdet
blev fremsat af Fremskridtspartiet - for
Gud ved hvilken gang - 24/1 0 og 26/10.
Hvis et mirakel ikke indtræffer, vil det
igen blive afvist af det store politikerflertal.
Regeringen og Dansk Flygtningehjælp
Landets justitsminister, Bjørn Westh,
mente ved rapportens fremkomst helt forudsigeligt, at den ikke kunne bruges til
noget, til trods for Rigspolitiets helt klare
sprog om den kriminalitetssvulst, udlæn-

dinge har bragt til landet, og som han helt
ubekymret lader vokse sig større, mens vi
venter. Men det var helt på linie med hans
forgænger i det høje embede, Erling Olsen, der bagatelliserede den første rapport
fra 2. maj I994.
I Dansk Flygtningehjælps lille " Oplysningspjece" kaldet "25 spørgsmål og svar
om flygtninge" fra 15/ 10 1993 og med informationschefen Klaus Rothstein som
ansvarlig redaktør hed det om spørgsmål
23: "Er flyi,,tuinge kriminelle?" følgende:
"Der findes ingen samlet statistik eller
opgørelse over flygtninges kriminalitet.
Intet tyder på, at flygtninge er mere kriminelle end gennemsnittet af den øvrige
befolkning. Dog begås en del butikstyverier af asylansøgere, der netop er kommet
til landet." Jeg ved ikke, om denne pjece
er kommet i en senere udgave, men svaret
på spø rgsmål 23 vil nok ikke være ændret
væsentligt. For på trod~ af nu hele to undersøgelser af udlændinges krin1inalitet
fra rigsp0litichefen (den første af 2/5 94
anmeldt af mig i Danskeren 1994 nr. 3),
der samste1nmende og uomtvisteligt viser
den uhyggelige overk:ii minalitet blandt
udlændinge i landet, fortsætter Over-Danmark med at lyve om sagen og føre det
danske folk bag lyset.
Allerede da den nævnte pjece blev lavet
var svaret forkert. Trods dele af pressens
jævnlige forsøg på at skjule udlændingekriminaliteten (som "god presseskik"
åbenbart kræver) var det for almindelige

Der er tusinder af kriminelle danskere

Politikerne
Blandt danske politikere kritiserede,
som man kunne vente, først og fremmest
Bjørn Elmquist rapporten for ikke at se på
udlændinges sociale baggrund. Han
" hæfter sig ved, at den væsentligste kriminalitet er tyveri". I Jyllands-Posten
18/10 fulgte han op med et indlæg, der
yderligere skulle bagatellisere rapporten;
han fortæller, at han som formand for Folketingets retsudvalg har bedt om yderligere oplysninger om udlændingenes sociale baggrund (det bliver et samarbejde
mellem Rigspolitiet og Danmarks Stati. stik vedr. 1995 -sigtelserne). Han siger
endvidere: "men hvis d et viser sig, når
disse spørgsmål foreligge r belyst, at der er
tale om større kriminalitet hos ndlændin-
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Hvornår bliver der plads til dem i fængslerne?

avislæsere tydeligt, at det vrimlede med
forbryderhistorier om udlændinge. Mange havde selv haft denne særlige form for
"kulrurberigelse" inde på livet - på diskoteker, i forretninger, på togstationer eller
ved strandlivet - dog folks egne iagttagelser var naturligvis ikke statistik. Men en
sådan fandtes såmænd, om end godt gemt.
Del viste sig nemlig ved nærmere undersøgelse, at såvel Justitsministeriet som
Danmarks Statistik havde standset en tydelig statistik med udlændinges kriminalitet opdelt efter nationalitet osv. Den havde været offentliggjort frem til 1989 (se
min artikel "De skjulte tal" herom i Danskeren 1994 nr. 1). Begrundelsen var dengang som nu: Der var ikke taget hensyn til
forskellige kategorier af udlændinge og
disses sociale baggrund. Nu skal vi igen
vente, til sådanne " interessante" oplysninger måtte fremkomme, før noget med sikkerhed kan siges om udlændinges kriminalitet i forhold til danskeres - trods tallenes klare tale.

Retssamfundets ødelæggelse
Det ret indlysende synspunkt, at vi danskere kan være hamrende ligeglade med
disse forbryderes sociale baggrund, når
blot vi slipper for at blive plaget af deres
kriminalitet, falder åbenbart slet ikke vore "ledere" ind.
Hvor dum og blind kan man som politiker tillade s ig at være? Eller skulle man
hellere sige: Hvor stort et forræderi kan
regeringen og politikerne tillade sig at begå, før folket kræver disse landsødelæggeres hoveder på et fad? En nærsynet,
middelintelligent puddelhund kunne fatte
situationen hurtigere og klarere end disse
vort lands "ledere". H,,ad enten deres
blindhed skyldes utilladelig dumhed eller
beregnende forræderi, er deres rolle i dag
at fungere som en femte-kolonne, en trojansk hest, der indefra lukker byporten op
til den slumrende by, så fremmede horder
kan indtage den og hærge med drab, plyndring og voldtægt.

Knud Eriksen

Dødens partnere:
AIDS og indvandring
Øget kontrol med AIDS-risikogrupper, særlig indvandrere, synes stadig mere velbegrundet.

)

Som nævnt i bl.a. Danskeren 1993 nr. 4
s. 11 findes en uforholdsmæssig stor og
stadig stigende del af nye HIV-smittede
blandt fremmede i Danmark. Konsekvenserne af uforsigtig seksuel omgang med
medlemmer af risikogrupper er selvfølgelig den enkeltes eget ansvar, men kravet
om, at indvandrere fra bestemte lande obligatorisk skal HIV-testes, før de evt. lukkes ind, synes at være stadig mere velbegrundet, efterhånden som umuligheden af
at sikre sig mod smitte bliver kendt. Senest har tekst-TV 8/10 1995 oplyst, at
AIDS-virus kan leve uden for kroppen i
op mod to uger, hvilket næppe formindsker farligheden ved de mange inficerede
fremmede i landet.
Et skelsættende negati\'l helhedssyn på
muligheden af at "sikre" sig mod ATOS
kom i december 1994, da den ansete hollandske Thomas Hobbes-stiftelse fremlagde en bemærkelsesværdig forskningsrapport med titlen ''AIDS. Ghost or Threat'',
skrevet af dr. R. Johnstone og prof. dr.
J. Knappen. De konkluderer, at selv med

brug af kondom er smitte-risikoen 1530% ved seksuel omgang med smittede.
Den eneste måde, hvorpå væksten i
AJOS-tilfælde kan standses, er iflg. rapporten at gå tilbage til den traditionelle
moral - bort fra den statsstøttede moralske
relativisme: "Vi må stille os selv spørgsmålet: Hvilken virkelighed, hvilken verden ønsker vi at sætte vore unge ud i? Den
med immoralitet, skilsmisser og AIDS?
Eller den med ægteskab, familie og ansvarlighed?"
Den ideologiske sammenhæng mellem
muliggørelsen af fremmedinvasionen og
af AIDS-spredningen ligger i den generelle "moderne" afvisning af begreber
som troskab, bundethed og ansvar - den
begejstrede åbenhed over for stadig nye
"berigende" indvandrere og trætheden
over for de velkendte meMesker er forsåvidt en form for promiskuitet. Forslag
til effektive indgreb mod AIDS-spredningen bliver da også imødegået med den
samme type argumenter, der benyttes
mod indvandringskontrol. I "AJOS. Ghost

or Threat" citeres således en udtalelse af
den kendte AJOS-ekspert prof. Roger
Henrion:
"Vi må tage i betragtning det meget
stærke handicap for denne forebyggelse
(af AIDS). Det er en sygdom, hvor de etiske, sociologiske, filosofiske og endog
ideologiske overvejelser har forrang over
for de rent medicinske overvejelser, en
ting som jeg aldrig tidligere har truffet på
i min karriere, hverken vedr. tuberkulose,
syfilis eller nogen anden sygdom. Ingen
prøvede at standse syfilis-testene dengang denne sygdom nåede sit højdepunkt
i Frankrig! Hvis man derimod i dag beder
om tests blandt nogle minoriteter i fare
(aktive og beskyttede minoriteter) som
f.eks. de homosexuelle og narkomanerne
eller de sorte afrikanere, hvis lande uheld igvis er så frygtelig ramt, så mistænkes
vi for racisme! Når vi publicerer statistikker, som blot giver fakta, fortælles vi: 'I er
ude efter nogle grupper'. Som en konsekvens heraf bremser disse absurde holdninger stærkt forsøgene på at fremme opdagelse. I denne sag er vi klart bagefter."
Professor Henrion "har været udøvende læge i 4-0 år. Dette er første gang, jeg
ser, at en sygdom ikke behandles som en
sygdom. Hvad angår AJOS, stoller vi argumenter, som er ikke-medicinske. Med
HIV følger en følelsesmæssig faktor, som
forhindrer kolde og klare tanker. Denne
usikkerhed er åbenbar under diskussionen
om obligatorisk testning." Og rapporten
konkluderer: "'Med andre o rd blev den offentlige sundhedsinteresse negligeret for
at tilfredsstille minoritetsgrupper, for
hvilke den seksuelle promiskuitet har
større værdi end livet selv."
Selv med den bedst tænkelige udvikling i folks opførsel og i fremgangen i
AJOS-forskningen vil der derfor nu i år
2002 være 15 gange flere AIDS-dødsfald
i USA end i 1988. Frankrig er i dag i den
samme situation, som Zaire var i i 1985 her er nu 30% af befolkningen HIV-smittet. 94% af den franske befolkning går ind
for systematisk testning, men en sådan
forhindres af de "progressive" pressionsgrupper. Det er i vid udstrækning det samme persongalleri, der står i vejen for indvandringskontrol. Allerede hver for sig
åbner svigt i d isse to sager for farlige udviklingslinier. Sammen skaber den uhin·
drede vækst i AIDS og i indvandring mulighed for en ond cirkel med forfærdende
perspektiver.

Peter Neerup Buh/

Rapporten "AIDS. Ghost or Threat"
kan rekvireres gratis ved at fremsende A4-kuvert med porto (8,75 kr.) til
Den Danske Forening.
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Censur i
Det Berlingske Hus
Visse bladhuse mener, at der er noget, læserne ikke har godt af
at vide.
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l september annoncerede Den Danske
Forening omfattende i de husstandsomdelte lokalaviser. Vi mente, at del var en
god ide, hvis folk fik lejlighed til at kunne bestille vort materiale. En lille del af
lokalbladene afviste imidlertid annoncen.
Det viste s ig, at det var hos blade kontrolleret af Det Berlingske Hus og Aalborg Stiftstidende, det var galt. Her var
der udstedt forbud mod at trykke annoncen.
Del drejer sig om følgende Berlingske
blade: Amager Bladet, Ballerup Bladet,
Frederiksberg Bladet, Rødovre Avis, Taastrup Avis, Østerbro Avis, Frederiksværk
Ugeblad, Ugeposten Helsinge, Haderslev
Ugeavis og Kolding Ugeavis.
Aalborg Stiftstidende bortcensurerede
annoncen fra Hobro Avis, Midt-Vest Avis,
Nørresundby Avis, Oplandsavisen Brønderslev og Vejgaard Avis.
Det lyder af mange. Men der findes flere hundrede lokalblade, og vi fik den trykt
i langt de fleste. Det mest interessante i affæren er således, at der altså er store bladhuse, som bevidst unddrager deres læsere
oplysninger.
Hvad var det da for en annonce?
Såmænd den her gengivne. Vi tillader os
at trykke den, uagtet den åbenbart er meget farlig.

Berlingeren saboterer
et antinazistisk møde
På Sønderborg Ugeavis under Berlingeren endte censurforsøget som en ren parodi: I kraft af ccnsurinstruksen "fra oven"
afviste man i første omgang at annoncere et
antinazistisk møde, DDF holdt i byen. Ef.
ter at have taget sig tid til at læse den afviste annonce nåede redaktøren imidlertid til
den konklusion, at hans overordnede havde
ført ham bag lyset. Redaktøren beordrede
derefter mødeannoncen trykt.
Affæren har faet nogen i det sønderjyske til at opstille den teori, at censurens
ophavsmand i virkeligheden er en hengemt skabsnazist, der har haft held til at
placere sig på en nøgleposition hos De
Berlingske L-Okalaviser. Men i den ældre
generation findes også folk af den anskuelse, at Berlingeren muligvis har faet tilbagefald. De henviser til, at Berlingeren
holdt en højst ejendommelig redaktionel
kurs under den tyske besættelse - så mærkelig, at modstandsbevægelsen kaldte
Berlingske Tidende for Berlinske Tidende
(uden "g").
Vi skal for vort vedkonunende undlade
at gætte. Men måske er det en god ide, at
læserne af de mørkelagte blade spørger
deres leverandør af censurgods, hvad meningen egentlig er.
Ole Hasselbalch

Danmark er et etnisk oprindelsesland.
Hver stump jord er købt og betalt med forfædres blod, sved og tårer. Hvis I unge
selv vil fraskrive jer jeres arvede ret til
landet, så må det være sådan, selvom det
vil være en ulægelig sorg for 'os gamle'
og en hån mod de slægter, som for hen.
Men I skal ikke narres til det af samvittighedsløse taburet-klæbere, der har valgt at
ignorere, at det eneste, de er ansat til, erat
bevare Danmark som et dansk land for det
danske folk.

Jyllands-Post.e n bragte 4/12 og 18/12
94 i Indblik artikler om det multi-etniske
Danmark. Der udtaler Johannes Bang,
Undervisningsministeriets pædagogiske
konsulent for fremmedsprogede, bl.a.:
"Politikerne er veget tilbage for at fortælle befolkningen, at vi skulle være et blandet, etnisk land. De ville ikke risikere, at
befolkningen sagde: ' Det vil vi ikke.' Nu
mærker vi, at befolkningen ikke har forstået, hvor det bar hen ..."
Hvis folkevalgte politikere bevid~l fortier
vital information for deres vælgere for egen
vindings skyld, hvad kalder man så det?
Hvis de med fuldt overlæg fører den

..

Vibeke Bds.berg, Virum. i Jyllands-Posten 26/lO
1995.
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danske bcfolklJing ud i et socialt eksperiment, som ingen kan overskue konsekvenserne af, men som i værste fald kan
blive en katastrofe for kommende generationer, hvad kalder man så det? Hvis det
ikke er landsforræderi, hvad er det så?
"
Vibeke Edsberg, Virum, i JylJaJlds·POS!en 26/10
1995.

Som dansker afnavn og gavn er det min
opgave at forsvare landet, hvadenten fjenden kommer ad hoveddøren eller kravler
ind ad kældervindue!."...
Bjamc Sarnd, Bron;;hoj,; Jyll.-Post. 10/10 1995.

Dagligliv i Danmark 1995
Borneracisme

Medløberne ruller foretagendet op

Et dagblad var for nylig på besøg på en
skole i Hasseris. Man ville vide, hvad elevernes holdninger var til "fremmedhad og
racisme". Det havde børnene ingen problemer med: Hovedparten erklærede sig
beredvilligt som "racister".
Lærerinden var forstemt. Klassen havde ellers brugt megen tid på fælleslæsning
af uinformations"materialct fra den seneste 12-mill ioners statsbetalte elsk-defremmede kampagne: "Global Generation". Og så dette. Det hele forgæves.
Podernes holdning burde ellers ikke

For riden er der en pause i de uanmeldte besøg. Formentlig har "Humlebæk lrregulars" været uforsigtige. "Securityen.,
er svigtet, og foretagendet er derfor blevet
rullet op af stalinistiske pædagoger eller
forældre, der er kommet til at tisse i bukserne af skræk over, hvad poderne var viklet ind i. Disse har så fået gardinprædikener om fremmedhad og racisme samt besked på at opføre sig sådan, som meningsherserne i TV I's multismarte ungdomsudsendelser vil have dem til. Og det
gør de jo vel &i en stund. Indtil de finder
nye veje til at mene det, de selv vil.
Det varer næppe længe. "Humlebæk lr-

være kommet som en overraskelse. Det

lykkedes som bekendt ikke gennem 70 år
med den hedengangne Sovjetunions samlede statsbudget i ryggen at fil folk til at
tro på løgn. Hvordan kan vore hjemlige
rermenende så tro, at deres fåtall ige millioner kan udrette mere? Selv når Tøger
Seidenfaden, Nils Foss & Morten Kjærum
stabler sig oven på hinanden, kan sandhe-

den jo ses i baggrunden. D'herrers akrobatnummer fører derfor ikke til andet, end
at de selv l1lr ondt i ryggen.

regulars'' skal nok dukke op igen. Jeg kan

dårligt tænke mig, at deres øjeblikkelige
forhindringer skulle være særligt alvorlige. Som et af de unge mennesker opgivende svarede, da jeg spurgte, hvad hans
lærer mente: "Jamen han er jo bare en

landsforræder''.
Der må være hyggeligt i skoleklasserne
nu om Stunder.

Gummidukkerne

"Humlebæk lrregulars"
Igennem en lang periode er en vekslende flok af skolebørn fra 12 til vel 14 år
dukket op i mit hjem på mærkværdige
tidspunkter. Som regel med en rekognoscering i spidsen, der ringede på for at forvisse sig om, at ingen ondsindet humanist
eller pædagog lurede om hjørnet.
Deres meddelsomhed med hensyn til,
hvem de overhovedet var, har ikke været
påfaldende. Så jeg vænnede mig til at kalde den vekslende skare med skjorten uden
på bukserne og hueskyggen i nakken for
"Humlebæk lrregulars".
De på deres side var til gengæld ikke i
tvivl om, hvad de kom efter. De ville have
fat i meningsforbryderiske skrifter - altså
den slags, som f.eks. Det Berlingske Hus
end ikke tillader annonceret i sine lokalaviser - samt klistermærker med forfærdende, fremmedhadske påskrifter, såsom
at "der er 30.000 hjemløse danskere,
hvornår bygges der asylbyer til dem? ".
Sådan "racistisk" kontrabande bar de un-

ge mennesker efterhånden bortbåret i et omfang, så at man skulle trO, de udgjorde forsyningsleddet til en bel landsdel. Det var de
måske også. Jeg har i hvert fald konstateret,
at det er lykkedes m1ger helt fra Helsingør at
bringe sig på modtageposition i buskadser
ved min gadedør midt i skoletiden.

Men det, børnene er oppe imod, er vel
heller ikke så frygtindgydende: Nogle oppustede gununidukker, der kan klappe hinanden på ryggen og gentage humanistiske
reklameslogans, når de trækkes op med en
fjeder. Hvad er de værd? Hvad skulle de
kunne udrette med alle statsmillionerne andet end at fylde dem i hinandens lommer
og i pjat som f.eks. Global Generationkampagnens falske cigaretpakker med deres indhold af falske fakta, der let lader sig
afsløre sorn humbug og derfor kan bril1ges
til at smække tilbage i hovedet på anstifterne af dette nonsens? Enhver, der gider, kan
jo ved at kigge ud ad sit vindue se, at han
bliver fyldt med løgn.
Det er nok derfor, gummidukkerne har
grebet til den sidste desperate udvej og er
begyndt at lovgive om, hvad folk må mene.
Dårligt har vi fået sundet os oven på stramningen af straffelovens racismeparagraf,
som endog har gjort det til en betænkelig
sag for mennesker med forkerte meninger
at eje en kopimaskine. Så rykker arbejdsministeren ud med en lov, som forhindrer
samfundsbevidste arbejdsgivere i at foretrække danske statSborgere frem for Abdul
fra Langtbortistan> som meningsautomaterne på Christiansborg har skaffet ind i arbejdsløshedskøen med det formål at se mere renfærdige ud i hinandens blinde øjne.

Og som toppen på det hele er overgummidukkerne i EU altså nu i gang med at
oprette et "Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad", som skal kontrollere, at tanken om, at Europa tilhører europæerne og ikke folkeslag fra fjerne himmelstrøg, ikke tænkes. Det æt,>te meningspoliti er på vej.
Viljen til modstand
Også det vil jeg imidlertid møde med
sindsro. For heller ikke den slags overvågningscentre vil naturligvis kunne
overbevise "Humlebæk Irregulars" om
noget som helst. Og så længe de unge
menne.c;kcr ikke kan overbevises, vil de

blive ved rned at udgøre et livstruende
problem for meningsmafiaen.
Jeg afventer altså roligt og ser med et
smil på læben trækningerne i de renfærdiges ansigter.
Overbevist om, at det, der sker med de
unge, jo intet som helst har med racisme
at gøre.
Det er blot et udtryk for ansvarlighed
over for vore egne og modstand mod løgn,
urimelighed, misbrug og bortforklaring.
Ole Hasselbatch

500.000 fremmede
i Danmark
Torsdag den 9. november havde Radikal
Ungdom et offentligt møde i medborgerhuset på Danasvej på Frederiksberg. De to talere ,,ar Bashy Quraishy og folketingsmedlemmet Elisabeth Arnold (Rad. V.), emnet
var selvfølgelig den "berigende" indvandring. Elisabeth Arnold, der har adgang til
flere oplysninger end folk flest, kom med en
bemærkelsesværdig oplysning: 4% af befolkningen er udlændinge, og 5% er udlændinge, der har l1let danskstatsborgerskab.
På et spørgsmål fra et af de tilstedeværende
DDF-medlemmer, om 9% af befolkningen i
realiteten er fremmede, bekræftede Arnold
dette, og gav det absolutte tal: Eo halv 1nillion (altså snarere ti procent). "Jeg ved, hvor
mange der er", fastslog hun med eftertryk.
Når de sammenspiste føler sig i sikkerhed
blandt meningsfæller, kommer der åbenbart
ting på bordet, som ellers søges skjult i de officielle statistikker. Hvornår bliver de tal,
som Arnold har adgang til, alment tilgængelige, på tryk og med dokumentation?
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Vi er røde, vi er hvide .. .
Rene Brinck fra Frederiksberg fortæller Harry Vinter om sine møder med de humanistiske
menneskevenner.
Harry Vinter: Rene, du er et af DDFs
yngre medlemmer. Hvor gammel er du?

ningen. Jeg kan trøste dig med, at så godt
som alle aktive medlemmer har været
igennem noget lignende.

Rene Brinek: Jeg er 27 år. Til dagligt
arbejder jeg med at udvikle og sælge elektronik..
H. V.: Hvor blev du klar over, at indvandringen er et problem?

R.B.: Jeg tror, det var i de sidste skoleår. Men det var nu først senere, at jeg blev
politisk bevidst og aktiv. Det startede med,
at jeg indsamlede underskrifter for Mogens Glistrup. Det var kort tid efter, at han
var røget ud af Folketinget. Lidt senere
lærte jeg DDF og Danskeren at kende.
Jeg var også med GliStrup i Fælledparken d. 1. maj et par gange. Det var en meget stor oplevelse - mest negativt, men også positivt, for jeg mødte nogle mennesker, som kunne modstå det mest utrolige.
Første gang oplevede jeg at blive omringet af en flok på 300 autonome, som
skreg helt vildt. Hvad de skreg, var svært
at høre. Det var vildt og skingert. Men i
aviserne kunne jeg læse, at de skreg: Racister, fascister skal hakkes til medister.
Stemningen var ophidset, og det regnede
med æg, flasker, kanonslag og maling.
H. V.: Siden har du sd engageret dig i
DDF. Hvad var der første. du rog del i?

R.B.: Det var mødet med Søren Krarup
i Hillerød i februar 1993. Det var en uforglemmelig oplevelse. Dels var Søren
Krarup en god taler, dels var det en speciel oplevelse at tage S-toget hjem bagefter.
Jeg satte mig ind i en vogn sammen
med andre medlemmer af DDF, som jeg
ikke kendte den gang. Lidt efter kom en
flok autonome, som politiet havde fulgt til
toget, og de satte sig tilfældigvis ind i den
vogn, vi sad i.

Der blev panik blandt DDFs medlemmer, som rykkede ned i enden af vognen.
Jeg tænkte: Nej, jeg vil sgu' ikke flytte
mig, jeg bliver siddende. De autonome
diskuterede, om de skulle ryge en pibe hash,
eller om de skulle smide DDFs medlemmer af toget. De blev så enige om at droppe hashen og smide DDFs medlemmer af
toget. Jeg tænkte, at jeg nu blev n.ødt til at
være sammen med de andre DDF-medlemmer for ligesom at være med til at beskytte dem. De autonome var ikke klar
over, at jeg ikke var en af dem, for da de
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Rene Brinck

kom, tænkte jeg, at nu skulle jeg ligne
sådan en halv-psykopat. Så jeg satte benene ud på gangen, hvor den er aller smallest, så folk måtte vade hen over mine ben,
når de skulle forbi. Det virkede helt fint.
De troede, jeg var en af deres.
Da det så gik løs og de begyndte at
lynche folk nede i den anden ende, gik jeg
ned til dem og satte mig ved siden af en
dame, som formodentlig bar været over
80 år. De autonome prøvede at smide folk
af toget, blandt andre Kim Miinster. Der
sad også en journalist fra Ekstra Bladet,
som sagde, han ville skrive om det. Men
det gjorde han aldrig.
Det gik løs hele vejen fra Hillerød til
Hellerup station. Den dame, som sad over
for mig, fik frataget sin plasticpose med
materiale fra DDF. Det blev tømt ud på
gangen, hvor de brændte det. De var me,.
get væmmelige over for hende. Til sidst
gik visiteringen så vidt, at nogle af dem
fik fat i hendes briller med etui og det hele, som de løb med, da de væltede ud af
kupeen på Hellerup station.
Der var dog nogle af de autonome, der
syntes, det var gået for vidt, og som sørgede for, at hun fik sine briller igen.
Først på Vesterport fik vi toget standset, og politiet kom og fik anholdt en enkelt af de autonome, for øvrigt en af de
mest ondskabsfulde. Så det var da altid
noget.
H. V.: Det var en voldsom debut i fore-

R.B.: Ja, og deres metoder bar ikke
ændret sig siden. Tværtimod synes jeg, de
er blevet mere hårdhændede.
Grundlovsdag sidste år i Hillerød stod
jeg for at sætte højttalere osv. op. Der var
en del unge deltagere i mødet. De forventede, at der ville blive ballade. Det troede
jeg ikke på. Men midt i Glistrups tale, netop som han kritiserede de autonomes brug
af politisk vold, kom 45 mænd med handsker og hætter og køller stormende og
overfaldt mødet. En af de unge mødedel tagere var gået ud som vagtpost for at holde øje med, om de autonome skulle komme. Lige da han kom forbi en busk, blev
ban omringet af 8 autonome, der slog løs
på ham, og jeg så, at han faldt blødende
om i græsset. Han kom senere på skadestuen. Mange af deltagerne i mødet løb
omgående frem mod de autonome. De,
der havde flasker, kastede dem efter dem,
og efter et kortvarigt slagsmål løb de 45
autonome deres vej, selvom vi vel kun var
15-20 stykker, der gik imod dem.
Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket,
hvis det ikke var lykkedes for os at forsvare mødet. Der var jo både ældre mennesker og børn til stede.
H. V.: Hvor var ordensmagten?

R.B.: Der var tre betjente mellem os og
de autonome, men de fortrak meget hurtigt og tilkaldte forstærkning. De blandede sig overhovedet ikke. De var vist mest
bange for deres eget skind.
H. V.: Til gengæld blev der for første
gang rejst sag mod nogle af disse voldsmænd.

R.B.: Ja, jeg var til stede ved retssagen
fra start til slut. De 13 anholdte havde
utroligt mange domme fra tidligere forhold. Nogle af forholdene var mere morsomme end voldelige - for eksempel at
slippe høns løs i Folketinget. De fleste fik
20 dages hæfte.
H. V.: Alligevel var der lagt op til overfald på grundlovsmødet i Hillerød igen i

år.
R.B.: Ja, men der var enorme mængder
afpoliti. Så de autonome ville aldrig være

nået ned til os. Men det ville være blevet
en frygtelig kamp, hvis de var nået frem.
Det, at der mødte nazister op, gjorde, at
vi blev nødt til at aflyse mødet. Det var et
klogt træk af hensyn til pressen, selv om
mange medlemmer blev sure over aflysningen.

H. V.: Har du være/ ude for lignende
volds·omheder siden?

R.B.: Ikke bortset fra, at det i øjeblikket
vælter ind ad min brevsprække med ting,
som er bestilt fra kuponhæfter, efter at jeg
kritiserede TV-Stop i et læserbrev.
Jo, jeg var nær ved at blive udsat fo r
vold, da jeg for nylig deltog i et offentligt
møde arrangeret af Mosaisk Trossamfund. Man kan sige, at jeg blev verbalt
lynchet.
Man skulle tro, der var tale om en lovgivende forsamling, for mødet handlede
om, hvorvidt man skulle forbyde nazisterne, eller om man skulle tie dem ihjel. De
må åbenbart have stor indflydelse på pressen. Hvordan skulle de ellers kunne tie
dem ihjel?!
Under mødet blev det imidlertid klart,
at de journalister, der var tilstede, ikke ønskede at tic dem ihjel. De har åbenbart
brug for dem. Jeg ved ikke, om de sælger
a,•iser, eller om de er en uundværlig del af
deres fjendebillede.
Jeg mødte op, hvor mødet atb.oldtes,
nær ved Rådhuspladsen. Der var vagt og
overvågning med skjult infrarødt kamera.
For øvrigt af en type, jeg selv sælger.
Jeg siger til vagten: Jeg er ikke invite-

ret, menjeg har hørt om mødet; må jeg have lov at komme ind?
Han beder om mit navn, og da han har
filet det, siger han, at det er i orden. Der
blev så åbnet et hav af elektrisk låsede
døre, så jeg kunne konune ind.

H. V.: Blev andre også afkrævet navn?

R.B.: Nej, det har nok været folk, som
vagten har kendt. Nå, jeg satte mig så aller forrest. Der kom lidt over hundrede
mennesker. Først så vi en TV-Z film om
nazisterne. Da filmen er færdig, vader
Kennan Seebcrg, som havde lavet den
famøse film, ind, og jeg tillader mig så at
spørge, om jeg kan fil lov at dementere noget af det, han har sagt.
Jeg benytter så tiden, fø r ordstyreren og
panelet er samlet, til at tilbagevise nogle
forhold, som er bragt i forkert sammenhæng.
Siden da går så den vilde heksejO!,'I. Elon
Kohn fra Berlingske Tidende var ordstyrer, og bl.a. Klaus Rothstein fra Dansk
Flygtningehjælp og Michael Alisebusser
sad i panelet.
Det hele starter med, at Michael
Altschusser protesterer mod min tilstede-

værelse og siger, at han er bange for sil<kcrheden ved mødet. Han afkræver mig
mit navn to gange for at være sikker på,
han har hørt rigtigt, hvorefter han tager et
kæmpejournalistkamera frem og fotograferer mig både med og uden blitz.
Som en grotesk spøg, for jeg har aldrig
været ude for noget lignende, insisterede
jeg på, at han også skulle se mit kørekort
og skrive personnummeret af. Jeg tager
det frem og smider det op på bordet. Elon
Kohn giver mig det tilbage uden at åbne
der med ordene: "Vi kan godt finde dig,
hvis vi vil fi nde dig". Og det blev ikke
sagt pænt.
Jeg var en af de fil, der forsøgte at diskutere aftenens emne. Men det lykkedes
ikke. De fleste indlæg drejede sig om mig.
De ville have, jeg skulle forlade mødet.

De gentog gang på gang, at de var bange
for sikkerheden. Det måtte være min sikkerhed, der var tale om. For de var mange,
og de var vrede.
En kvinde rejste sig op og sagde, at hun
vidste godt, hvad jeg ville have gjort, hvis
jeg havde haft magten: Jeg ville enten have brændt hende eller have ætset hende i
syre.
Jeg fik så sagt på en uheldig måde, at
jeg var bange for muslimerne - hvorefter
det hed sig på resten af mødet, at jeg ville
brænde og ætse muslimer.

Men der var ogsåjøder, der rejste sig og
protesterede mod den behandling, jeg
blev udsat for. Bagefter fik jeg at vide, at
nogle var udvandret i protest

H.V. Hvtul nåede du atfå sagt?

R.B.: Jeg kom med det forslag, at da
nazisterne kun er 30 personer, så syne$
jeg, at de skal have den presseomtale, som
30 mennesker i al almindelighed får.
En anden tilstedeværende foreslog, at
der burde afholdes en folkeafstemning om
indvandringspolitikken, hvorefter hun
øjeblikkelig fik at vide, at hun da vist måtte være medlem af Den Danske Forening.
Og det er hun faktisk også. Men det var tydeligvis ment som det værste af alt.
H. V.: Lad os kigge fremad. Hvordan
tegner fremtitlen sig/or kampen for Danmark?
R. B.: Jeg håber, at indvandringen bliver
stoppet meget snart. Ellers vil der blive for
sent. Det er jo sådan allerede idag, at 25
pct. af de nyfødte i Danmark ikke er danskere, men af frerruned herkomst. De fø.
ler sig ikke som danskere, og de kalder sig
ikke danskere.
Vi er oppe mod en hård mediemafia,
som ønsker at slukke ly$et for danskerne.
Men jeg føler i høj grad, at tingene bevæger sig, og at der sker noget - især
blandt dem, der er yngre end mig.

Jeg mener, at slaget skal slås i ytringsfrihedens navn. Man skal gøre alt for at
skabe alternative medier, og jeg vil gerne
ringes op af folk, der vil deltage i udviklingen af alternativer til de herskende medier. Mit telefonnummer er 35 36 29 28.
H.V.: 'fok for samtalen.

En soldat må bevidst overveje sin villighed til at ofre sit liv for sagen og sin beredvillighed til at slå andre ihjel for sagen.
Er sagen Danmarks frihed og selvstændighed, svarer sagens alvor til alvoren i
det at skulle sætte sit liv ind og udslette
andres.
Og fjenden er den, som vil undertrykke
og udslette os som nation. Her er alt hvidt
eller sort, ven eller fjende. Der er fuld
klarhed.
·
At være soldat i en international styrke
er at kæmpe for, at andre holder op med at
kæmpe og bekæmpe hinanden, og det indebærer også at b1inge en udsat civilbefol kning hjælp og beskyttelse.
Men sandheden og virkeligheden er, at
der findes ingen international retfærdighed og der eksisterer ikke noget internationalt samfund, som virkelig vil stå bag en
sådan postulerer retfærdighed.
Med indførelsen af den internationale
soldat afskaffes den grundsætning, at humanitær hjælp skal være civil og neutral.
At bruge militær magt i hjælpearbejdet
medfører den inkonsekvens, ar man må
skyde nogle, for at andre ikke skal d.ø af
sult. Hvor mange skal man så skyde, for at
andre kan f! mad?
Af eventyrlyst kan man måske få lyst til
at være international soldat, men det kan
aldrig blive en æressag, for der vil altid
mangle klarhed over, hvem der er ven eller fjende, og sådan en sag fortjener ikke,
at man sætter sit liv ind eller tager livet af
andre."
Pastor John W. Hort>o. Nykøbing S., i JyllandsPosteo 2919 199S.

" ... Et brugbart forsvar af vort eget land
er øjensynlig yt • og angreb på andre lande er in. Men så lad os da i det mindste se
sandheden i øjnene, kalde spaden for en
spade og Forsvarsministeriet for Angrebs-

ministeriet."
Fhv. oberst C.F. Hagen, Ringsted. i Jyllands-Po-

sten 28110 1995.
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Rødt kort til Røde Kors
Pr. I. januar 1995 blev Dansk Røde
Kors' (DRK) Asylafdeling optaget på finansloven. Den samlede bevilling udgør
1.729 millioner kr.
De humanitære organisationer gør et
stadig større indhug i Darunarks ressourcer, der så må modsvares af nedskæringer
på de sociale områder.
Det er derfor vigtigt, at befolkningen
bliver grundigt informeret om, hvad de
store milliard-beløb, der bliver stillet til
rådighed for de humanitære organisationer, bliver anvendt til. Der må altså aflægges et udførligt regnskab, hvor intet er
skjult.
Lad os nu se lidt på DRKs Asylafdelings regnskab fo r 1994, hvor der er nogle enkelte forhold, som må ses lidt efter i

sønunene.
I balancen er under aktiver ikke anført,
at DRKs Asylafdeling har nogen egenkapital, men derimod likvidbeholdninger på
58,7 mio. kr. Det er der en forklaring på. I
1994 blev der oprettet en rammeoverenskomst mellem Indenrigsministeriet og
DRK, som var det økonomiske grundlag
for asylarbejdet i I 994. I 1993 tog DRK
imod 15.738 asylsøgere, men tallet faldt
til 8. 134 asylsøgere i 1994. Indenrigsministeriet betalte således i 1994 for h.øje
forlodsafregninger til asylafdelingen, som
derfor var i stand til at samle en mindre
form ue, der afkastede et beløb på 8,8
mio. kr. i renter.
Blandt noterne til regnskabet hedder
det i note 8 Fi11a11sposter:
"De medregnede fi nansindtægter på
8,8 mil!. kr. er ifølge aftale med Indenrigsministeriet forlods tilbagebetalt d. 11.
april 1995."
I bemærkninger til resultatopgørelsen
anfører revisor yderligere om dette punkt:
"Fra og med 1994 fremgår asylafdelingens finansielle poster eksplicit (på
dansk: klart og tydeligt) afregn.~kabet."

Det har åbenbart ikke tidligere været
tilfældet.
Et andet interessant punkt er anført under note i O Eventualforpligtelser:
"Told- og Skatteregion København I
(City) har fremsendt krav om, at Dansk
Røde Kors' Asylafdeling skal indbetale
10 mil!. kr. Beløbet udgør 8,5 mill. kr. Askat (60%), arbejdsmarkedsbidrag 0,7
mil\. kr. og renter 0,8 mil I. kr. Baggrunden
for kravet er, at Told- og Skatteregion City anser Dansk Røde Kors' Asylafdeling
for at have udvist forsømmelighed ved ikke at have indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetaling af honorar
til freelance tolke.
Dansk Røde Kors' Asylafdeling har,
bistået af landsretssagfører Aage SpangHanssen samt KPMG C. Jespersens skatteafdeling, anket sagen til Told- og Skattestyrelsen. Anken har imidlertid ikke opsættende virkning, hvorfor Dansk Røde
Kors' Asylafdeling umiddelbart er forpligtet til at betale de pågældende A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag. Asylafdelingen godtgør, at man stort set har fulgt
den samme pmksis for afregning af honorar til freelance tolke, som anvendes af
Rigspolitiembedet, Justitsministeriet m.fl.
Såfremt den endelige afgørelse resulterer i, at Dansk Røde Kors' Asylafdeling
skal indbetale de pågældende A-skatter
og arbejdsmarkedsbidrag vil der som følge heraf skulle afregnes feriepenge i en
størrelsesorden af7,7 mil!. kr."
Hvordan sidste afsnit skal fortolkes, vil
jeg afstå fra at komme nærmere ind på,
men nøjes med at tilføje, at Dansk Røde
Kors som arbejdsgiver må være fuldt orienteret om reglerne for indeholdelse af
kildeskat m.v. Det sanune må vel siges
om Rigspolitiembedet, Justitsministeriet
m.fl. Det bliver interessant at følge sagens
videre gang.

Ib Hofmeister

som navneord: en sort, sorten, flere sorter,
alle sorterne. Det giver unægteligt nogle
forvekslingsmuligheder. Hvis man hævder, at der er mange sorter på Vesterbro i
København, kan man ikke umiddelbart
vide, om det drejer sig om kartoffelsorter,
kornsorter - eller negre. Pudsigt lyder det
i hvert fald, at man nu skal sige, at "tre sorter kom gående hen ad gaden".
Ved at bruge ordet sort løber man ydermere en risiko for at blive beskyldt for
frcmmcdordshad. Neger kommer af det
latinske "niger", som betyder sort. Man
må da formode, at det for rettroende antiracister og nysprogstilhængere vil smage af nationalchauvinisme med en snert af
indre svinehund at foretrække det danske
ord frem for det fremmede. Der er vel
nærmest tale om diskrimination. I Det
Danske Center for Menneskerettigheder
kender man formodentlig en eller anden
international konvention, som Danmark

"risikerer at overtræde".
Under alle omstændigheder får begrebet "det sorte Afrika" ny aktualitet.
Spørgsmålet er så, om man kan være bekendt at benævne staten Niger ved dens
hidtidige navn, eller om den i dansk
sprogbrug bør kaldes Sort. Nigeria kan jo
passende benævnes Sortia og en nigerianer sortianer.
Folk, som måtte have aversion modnegre, vil utvivlsomt bruge benævnelsen
"sort" med ~1or fornøjelse. For som bekendt forbindes ordet sort med alt negativt: sort reaktion, sort arbejde, sort samvittighed, den sorte børs, den sorte skole

osv.
Dette latterlige vås er for øvrigt iværksat af en indvandrer ved navn Eric TinorCenti. Det, som andre benævner arbejdstiden, tilbringer han sammen med bl. a.
pakistaneren Bashy Quraishy i vi-kræver
foreningen Ind-Sam. Når han skal imponere, kalder Tinor-Centi sig Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. Det lyder da flot!
Tinor-Centi taler for øvrigt ikke særlig
godt dansk. Det lyder nærmest, som om
han taler sort.

'

Negre eller sorter?
Da Dansk Sprognævn for et par år siden
udtalte sig om betydningen af begrebet
"racisme", hed det sig, at nævnet udelukkende registrerede den faktiske sprogbrug
og ikke gav sig af med vurdering af korrekthed eller hensigtsmæssighed.
Sådan er det ikke mere. Den 1/11 frem-
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kom Dansk Sprognævn med en erklæring
om brugen af ordet "neger". Nævnet konstaterede, at neger er den almindeligt
brugte benævnelse for - en neger. Alligevel anbefaler nævnet, at man i stedet for

anvender ordet "sort".
Tillægsordet "sort" skal altså bruges

"Der ydes støtte til flygtninge og indvandrere, til flere hundrede musikere,
skuespillere og andet godtfolk, der stiller
op til en storartet forestilling og til meget
andet, mens de gamle, danske borgere bliver tilsidesat på både den ene og den anden måde. Man må have lov at spørge:
Hvad er meningen? Er vi på vej derhen,
hvor der en dag med posten kommer en pille, som skal indtages på et bestemt klokkeslet, og så er det slut med de gamle?"
l. Jensen. Frederiksberg, i JyJlands·Postcn 7/5
1995.

Den planlagte indvandring
AJPH Bering
Skindebat i Foll<eti.oget
- hvorfor?
I begyndelsen af april havde folketinget
udlændingedebat. Det var en deprimerende oplevelse. Kristian Thulesen-Dahl
sammenfattede indtrykket: "Det er som
om, det er aftalt på forhånd, at der ikke må
ske noget i debauen. Det er en skindebat
til ære for pressen". (EkstrabladetS "godhedens pris"-ka.tnpagne,phb).
Lige netop, ja! Men hvorfor? Det var
den fordi en inderkreds af politikere fra
alle partier minus Fremskridtspartiet antagelig allerede i ?O'erne besluttede at
indvandringen skulle øges stærkt. Der
skulle skaffes nye skatteydere til erstatning for dern. der ikke blev født på grund
af det drastisk faldende fødselstal (spiraler, p-piller, fosterdrab, mange flere kvinder ud på arbejdsmarkedet efter 1973).
Det blev afsløret d. 24. marts 1995.
Weekendavisen skrev at finansminister
Mogens Lykketoft ser en fordo bling af
indvandringen fra I0.500 til 21.000 om
året som en nødvendig forudsætning for
bevarelse af velfærdsstaten, for "demontering" af den meget omtalte "pensionsbombe". (Det må ikke g lemmes at Mogens Lykketoft har været Socialdemokra-

tiets strateg gennem mange år, og at han er
meget glad fo r at lege med computer-modeller til beregning af vores allesanunens
fremtid. Det må heller ikke glemmes at
økonomiske computermodeller tæller hoveder; kulturforskelle har de næppe fornemmelse for).
I 1973 var fuv. minister Arne Sørensen
formand for Selskabet fo r Fremtidsforskning. Han anbefalede en fordobling af
indbyggertallet fra fem til ti millioner
gennem indvandring og integration. Det
lå i tiden.
Men det kunne naturligvis ikke accepteres af vælgerne, endsige af fagbevægelsen. I 1973 var arbejdsløsheden begyndt
at kunne mærkes, og Folketinget havde
(presset af fagbevægelsen) indført "indvandringsstop".
Derfor kørte man frem med alverdens
andre argumenter (smedet af Dansk
Flygtningehj ælps daværende fo rmand, senere ombudsmand professor GammeltoftHansen), da man pressede den nye fremmedlov igennem Folketinget i 1983, og
dermed effektivt ophævede "indvandrerstoppet''.

Lykketoft & Co. vil fordoble indva11dri11ge11 som led i e11 a11tagelig gammel
plan om derved at opretholde arbejdsstyrke,folkepe11sion og velfærdsstat. Det
f/Jr meget hidtil ubegribeligt til at falde pli plads.

Her er vi· jeres red11i11gsmænd!
Det siger sig selv at strategien ikke er
lagt af Mogens Lykketoft alene. Også i
Tyskland (hvis socialdemokrati har nære
forbindelser med det danske) hører man i
debatten om frygten for "Vergreisung": fa.
ren for "gammelgørelse" af befolkningen.
Nu er et af planens hovedpunkter røbet.
Vælgerne har omsider mulighed for at diskutere og evt. protestere mod indvandringsideologien på et reelt grundlag.
Nu forstår vi endelig hvorfor po litikerne nægter at nedsætte en uvildig konunission til at kulegrave hele problematikken
omkring fremmedlovgivningen og dens
konsekvenser. Nu forstår vi hvorfor det
endelig ikke må diskuteres hvor mange
indvandrere, landet skal modtage. Nu ved
vi endelig hvorfor "flygtninge" med asyl
efter to år skal have permanent opholdstilladelse, og dermed gøres til indvandrere. Nu fors tår vi endelig hvorfor danske
skatteydere skal betale for familiesam-

menføringer og undervisning i dusinvis af
eksotiske modersmål fra fjerne lande.
Nu forstår vi endelig hvorfor V og K ikke vil gå til valg på indv-,mdringsspørgsmålet, hvorfor 18.000 jugoslaver absolut
skulle flyttes til Danmark selv om flertallet var i sikkerhed i 'fyrkiet, hvorfor p0litikerne understreger at vi så sandelig skal
blive ved med at tage flere flygtninge ind
i landet, og hvorfor vi ikke må fil en folkeafstemning, selv om det Jet kunne have

været gennemtvunget på spørgsmålet om
jugoslaverloven - hvis viljen havde været
der hos V og K!
Nu forstår vi hvorfor Socialdemokratiet i 1988 kvalte rapp0rten fra sit eget
flygtninge- og indvandrerudvalg (der forudså drastiske konsekvenser af indvandringen) og fyrede Vibeke Storm Rasmussen. Hun bekræfter i Jyllands-Posten
4/12 94 at hun defac10 blev fyret som formand for flygtninge- og indvandrerudvalget.
Nu forstår vi hvorfor de reelle omkostninger ved udlændingepolitikken holdes
skjult, og hvorfor vi aldrig ser en reel statistik over hvormange fremmede, der faktisk befinder sig i landet.
Nu forstår vi, hvorfor Pastor Johan
Nielsen, MF, ca. 1975, udtalte at "der går
en lige linje fra bestræbelserne på at
mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp afpiller, aborter m.v...... og
videre over indkaldelsen af asiater og andre os vildtfremmede folkeelementer, til
et snigende halvhenuneligt arbejde her i
Folketinget for at gøre det lettere at opnå
dansk indfødsret. Formå/el er at skabe
grundlag for en fuldstændig omstyrielse
afde1 danske samfund og rive dets rødder
i den his1oriske fortid over".
Nu forstår vi hvorfor samtlige partier
kvæler en åben debat om indvandringen
blandt deres medlemmer.
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Nu forstår vi hvorfor alle partier (minus

FRP) understreger at Danmark fortsat
"skal tage imod flygtninge".

"Angrib fjendens strategi!"
Den gamle kinesiske hærfører Sun Tzu
skrev: "Det bedste er at angribe jje11dens
str~tegi, det ",C;Stbeds/e er tit b1yde hans
alltancer........ .
Hidtil har vi kun kunnet reagere på politikernes skinmanøvrer, fordi deres mål
og strategi var ukendt. Nu ved vi at målet
er en stærk forøgelse af landets befolkningstal uden hensyn til denne befolknings nationalitet. Dette tilstræbes af økonomiske og partiegoistiske og antagelig
tillige afideologiske grunde. Nu kender vi
st,megien: Den består i at udnytte presset
fra den tredje verdens befolkningseksplosion, som man fremmer gennem "ulandsbistand". Den tager særligt sii,>te på at nedbringe børnedødeligheden og at højne uddannelsesniveau'et, til trods for at de
pågældende landes infrastruktur slet ikke
er moden til disse " fremskridt". Afrika
har brug for asfaltarbejdere og bønder, ikke flere studenter. Der er snart ingen brugelige veje tilbage, og så går udenrigshandelen, som landene kunne blive rige
på, helt i stå.
Afrikaneme holdes systematisk på almissestadiet for ikke at true Europas landbrug. Unge afrikanere med (en selv nok så
beskeden) eksamen strønuner til byerne
og bliver politisk aktive og/eller kriminelle og/eller udvandrere/flygtninge, i stedet
for at bygge veje og drive landbrug. (Se
f.eks. Jørgen E. Petersens Midtpunkt i Jyllands-Posten 3/4 95).
Politikernes ttlktikhar længe været åbenbar. Den består i at skamride alskens humanistiske argumenter, at producere slagord af
typen "vi er alle indvandrere" (historisk og
begrebsmæssigt noget vitterligt vås), og
"plads til alle" (samtlige 1400 millioner
nødlidende på denne overbefolkede klode?)
og at oppiske frygt for "højreekstremister,
racister, frenunedhadere og nazisLer" for at
rekruttere naive gloriepudsere som kanonføde i den skindebat, danskerne hidtil har
måttet affmde sig med. Hæderlige og uberygtede borgere, som protesterer mod masseindvandringen, er systematisk blevet tilsværtet på det groveste; flertallet er skræmt
til tavshed. Af gode gmnde undgår politikerne at omtale fremmedpolitikkens egentlige mål, som vel også kun den øverste politiske højadel er indviet i. Der forberedes
direkte undertrykkelse af den folkelige opposition via skærpelse af straffelovens
§266b (bemærkningerne til lovforslaget er
uhyggelig læsning).
Nu kan vi omsider angribe politikernes
strategi. Henuneligholdelsen viser at den
er meget sårbar. Det kan enhver økonom
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se her i 1995. Det er åbenbart at indvandrerne, i stedet for at blive et økonomisk
aktiv, vil blive en uhyrestor,ja vel ubærlig
belastning indenfor oversk-uelig frem tid.
De integreres ikke i tilstrækkeligt omfang
indenfor en overskuelig tidshorisont, og
den "dagpengekultur", der har udviklet
sig s iden "lykketoftplanen" blev fasllagt,
gør det usandsynligt at de vil blive særlig
produktive. Dertil kommer at produktiviteten (produktion pr. mandtime) er steget
enormt med udbredelsen af computerteknologi indenfor snart sagt alle områder.
Der er slet ikke behov for alle de mange
mennesker. 11975 tænkte manstadigpåarbejdere som store flokke af blåklædte personer, der mødte op ved fabriksporten hver
morgen med deres madpakker. De tider er
for længst forbi, som Ugebrevet Mandag
Morgen påpegede en gang i januar.

Lykketofts dilemma
Kan Mogens Lykketoft da ikke se det?
Han er dog ikke nogen tosse. Her bliver
jeg svar skyldig, men meget tyder som
sagt på at indvandringsplanen blev sat i
værk allerede for en snes år siden. Den
gang vidste man ikke så meget om kulturforskelle og integrationsvanskeligheder,
som man gør i dag, og dengang var ideen
med at skaffe erstatningsarbejdskraft mere rimelig, al den stund produktiviteten
var lavere. Der skulle helt enkelt mange
flere menneskehænder til at skabe velstanden. Nu er han så låst fast: det vil være
skrækkelif,>t for ham at skulle sige: "I må
undskylde, men vores p/;w Jwr vist sig at

være en boomerang. Den gør langt mere
skt1de end gavn, og velfærdsstaten vil slet
ikke blive reddet, hvis vi følger de11 tværtimod! Den vil køre i smadder endnu
hurtigere. Hvad pokkerskal vi gøre????"
Kort sagt, jeg tror at Lykketoft klamrer
sig til sin gamle plan og fremsiger sine
gamle mantra'eromat vi skal uddanne os
ud af problemerne, trods en åbenbar mangel på iværksæuere, fordi han ikke aner
sine levende råd. Her kan vi desværre ikke hjælpe ham; gid vi ku1111e! For velfærdsstaten, som de 179 MF'ere (fordelt
på one mere eller mindre socialistiske
partier) på Christiansborg har ansvaret
for, er desværre en dødssejler. Man kan se
hvordan det allerede er ved at gå i Sverige. Det vil gå værre endnu.
Lykketoft har tidligere fremført ideen
om indvandringen som velfærdsstatens
redningsplanke Men det er karakteristisk
at han ikke omtaler dette med et eneste
ord i sin store artikel i Jyllands-Posten 7.
april 1995. I stedet luftes gamle travere
om mere uddannelse til alle. Lykketoft vil
åbenbart ikke erkende at der næppe er nogen særlig positiv sanunenhæng mellem
statsdirigeret uddannelse og produktivitet

på et fri t marked. Ejheller vil han erkende
at private iværksættere er blevet en uddøende dyreart her i landet. Vækstlaget i
de produktive erhverv er døende. Kun 12
pct. af20-29 årige har i dag lyst til at starte egen virksomhed, og lysten er mindre,
jo højere uddannelsen er. Havde der været
en positiv sammenhæng mellem uddannelse og tyst til at gøre en indsats og tage
den deraf følgende chance i socialistiske
lande ville Sovjetunionen have været særdeles velstående. Men Lykketoft vil på
god betonsocialistisk vis bevare velfærden med mere statsdirigisme!
Den socialistiske formynderstat, hvadenten det er den brutale kommunistiske,
den bestialske nationalsocialistiske, den autoritære fascistiske eller den vammelsødthumanistiske socialdemokratisk/radikale
version, kan ikke bestå i virkelighedens verden. Me!Ulesker du'r ikke til at spille forsyn
for hinanden. Når vi prøver at agere Vorherre, ender vi i muddergrøften, selv om det
måske tager nogle årtier. Det gælder også
politikere og det folk, der lægger alt for megen magt i hænderne på dem.
Og det gælder det folk, som bevidstløst
legitimerer indvandringsprofiterende organisationer ved at bidrage til deres husstandsindsamlinger. "Et folk uden forstand er et folk, der går til grunde". (Hoseas 4. 14).

I
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Propagandamaskinen
Hvordan kunne Folketingets formand,
Svend Jakobsen, fare ud med en fordømmelse af Den Danske Forening, endnu inden formålsparagraffen var vedtaget?
Hvordan kunne maskerede bøller stå parat
med røg- og sprængbomber allerede ved
det sti ilende møde i marts I 987?
Forklaringen må nok søges i socialdemokratiets uhyre effektive efterretningsog propagandamaskine. Har man bare en
enkelt gang oplevet et socialdemokratisk
massemøde, hvor alle sejl er sat til, glemmer man del ikke. Arrangeret hyldest til
lederne, taktfast fællessang, faneborge....... Man mindes nationalsocialistiske
partistævner.
Men he,; som i Nazitysk/and, er dette
lam den udvendige del. Bagved ligger et
stort og effe!..1ivt efterret11i,igs- og propagandaapparat.
Ole Hasselbalch kalder nogle af indvandringslobbyens værste propagandister og voldsmænd for "Hitlers Børn". Det
er kun delvis rigtigt; Hitler kalkerede
Nazi-tysklands socialpolitik af efter
socialdemokraterne i Wien, og hans propagandaapparat var såmænd ikke mere
originalt.
I sin berømte bog "Vejen til Trældom"
gør F.A. Hayek opmærksom på at "det vtlr
under disse anstrengelserfor at frembrin-
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ge en massebevægelse, unders1ø11e1 af el
enkelt verdenssyn (kollektivismen, phb),
al Socialisterne fa,rsl skabte de indoktri•
neringsinstrumenter, som Nazistenw og
Fascisterne gjorde så ej/ekliv brug a.f'.
Pointen er at der indenfor den sociatisti·
ske bevægelse, i Danmark først og fremmest Socialdemokratiet, findes en lang
tradition fo r p0litisk propaganda (såkaldt
"oplysning"). Man bedriver propaganda
gennem alle tilgængelige medier og gør
dem tilgængelige, der ikke er det. Man er
overbevist om sin egen ideologis fortræffelighed, men ikke slet så sikker på at
"masserne" nu også er i stand til at forstå
det. Derfor skal de ikke forstyrres med
farlige tanker. Der oprettes bogklubber,
forlag, aftenskoler; der køres "faglige
kurser", organiseres ungdomskorps, boligselskaber, sportsklubber, o.s.v., til og
med begravelseskasser! Man kan leve "fra
vugge til grav" indenfor den socialdemokratiske bevægelse, uden at møde farlige
tanker. Desuden kan der falde gode jobs af
til dem der gør en aktiv indsats fo r sagen.
Socialdemokratiet er nu træt og gammelt. En del gode ben er forsvundet via de
afsløringer af korruption, der følger i kølvandet med systemet, og en del foretagender er gået fallit. Aktive partimedlemmer
er ikke nødvendigvis dygtige forretningsfolk. Men det væsentlige er at almindelige borgerlige mennesker ikke forstår den
velsmllrte propagandamaskine. De erkender ikke den tradition for - og øvelse i massepåvirkning, som Socialdemokratiet/fagbevægelsen besidder. De færreste

ved at nazisterne lærte meget af socialde.
mokraterne, både hvad angår socialpolitik
og hvad angår propaganda. Socialdemokraterne praler ikke med det.
Derfor har vi svært ved at forstå hvor

den massive propaganda for indvandring
og den massive hetz mod masseindvandringens kritikere, som vi har været vidner ti l, kommer fra. De1for forstår vi
dårligt hvordan nogle af vore modstandere kan virke så stupide, så helt ude af stand
til at se indvandringsproblematikken i en
større sammenhæng. Her er formentlig
forklaringen: de arme mennesker har fra
barnsben lært kun at tage de autoriserede
meninger til sig som sandhed.
Når Partiet har besluttet at masseindvandring skal iværksættes og hvilke argumenter, der skal bruges for at fremme
den, og hvordan kritikere skal trynes, så
kører propagandamaskinen. Den er gammel, gennemprøvet og velsmurt. Det er
ikke engang nødvendigt med direkte ordreudgivelse. Næsten alle gør som Storebror gør og siger som Storebror siger,
uden at få direkte besked på det. Der er naturligvis undtagelser, men de er få, såsom
borgmester Per Madsen. Og selv han accepterer masseindvandringen, bare ikke i
Ishøj '

Luftige spekulationer?
Nogen vil sikkert slå dette hen som luftige spekulationer. Men så har de et forklaringsproblem: Hvordan kan socialdemokraliets højtbegavede, mangetlrige
øko110111iske leder og s/rateg finde på at
regne med en fordobling a_findvandringen
som en forudsæ111i11g for gunstig økono-

misk udvikling? Vil man for alvor mene til
del er noget. han har fimdet ptl fomylig i
et anfald afsindsforvirring?
Eiler vil man hævde at Weekendavisen
sætter frit opfundne historier på forsiden?
NB: Mogens Lykketoft har ikke dementeret Weekendavisens historie!
P.H. Bering

Fra brevkassen
!forrige udgave afFra Brevkassen kri-
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tiserede en læser brugen afordet nationa
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/isme. Vi bringer denne gang svar fra to
læsere, som har taget diskussionen op. En
læser fra Sønderjylland skriver følgende:

"Nationalisme, ja, hvad er det? Jeg har
nu aldrig siden min tidlige ungdom i
I 930'erne her i Sønderjylland været i
tvivl herom. Det står for mig "som
kærlighed for alt, hvad der er dansk". Der·
for var der heller ikke langt for mig til at
blive patriot efter krigens udbrud.
På foranledning af den udlægning fra
frans k, som gengivet i Gyldendal, har jeg
s lået de pågældende ord efter i "Lade-

mann: Fremmedordbog" og har derfra føt.
gende oversættelse:
nation (lat.) = et lands indbyggere som
sproglig, kulturel, histolisk (og politisk) enhed.
nationalisme = ensidig forkærlighed for
alt, hvad der hører til ens
egen nation, hævden af
nationens rettigheder.
patriot (gr.) = fædrelandsven.
Jeg kan dermed trygt fortsætte med at
være nationalist og patriot uden samtidig
at være racist, og det er jeg stolt af, men i
dag er jeg dog m indre stolt af min nation
som helhed.

Im idlertid må jeg give brevskriveren
medhold i "Brug altid danske ord, hvor
det er muligt", derved undgår man de
fremmedord, som kan misfortolkes og
ramme een selv som en boomerang (kastevåben) som følge af den lobbypolitik
(jfr. Lademann "luskep0litik"), der føres
her til lands, og hvor lobbyister (visse politikere) ønsker at sætte lighedstegn mellem den nationalisme, som føres afDOF,
og nationalsocialisme =nazisme.
Med hensyn til den udlægning, der er
taget fra fransk, fristes man til at formode,
at denne er affødt af den store sammensætning af forskellige nationaliteter
med lige så mange trosretninger og politi·
ske indstillinger, der har fundet sted i
Frankrig gennem årenes forløb med uro,
terror og bombeattentater til følge.
Ja, så er der ikke langt fra kærlighed til
had, og det samme kan ske herhjemme, når
dansken vågner op og ser, at nationen glider ham afhænde. Vi må derfor håbe, at
Holger Danske vil ej sove mer',
men blunde kun til endeligt sker,
at dansken selv vil vågne op
for denne galskab at sige "stop",
og ugræs skal ved folkets bud
af DaDlllarks Have luges ud,
så tingets skæbnedag fremkommer,

thi efter vinter konuner sonuner.
Prøv nu til slut at sammenholde den latinske udlægning afnationalisme,jfr. foran, ogden,j fr. Gyldendals citerede "Overdreven nationalfølelse forbundet med had
til eller underVllrdering af andre nationer"
og endeligt det franske "chauvinisme",
der iflg. Ladcmann oversættes med "yderliggående nationalfølelse, blind belllldri11g af fædrelandets storhed", og døm
selv.
Den latinske og græske udlægning er
heroisk-betonet (gr.=heltemodig), medens den franske mere tangerer overmennesket • nationalsocialisme.
Da alle disse " ismer" er vanskelige at
fo rdele rigtigt, og det danske sprog i forvejen er svært for mange danskere at
håndtere, især efter den forsimpling af
sproget, der finder sted, for hvilke der
ovenik.øbet uddeles ridderkors (slå+++
for mig), går jeg alligevel ind for danisme
(lat. dansk sprogejendommelighed)."
En læser fin Østjylland mener, at ordet
"11ationalisme" er offer for "politisk
nedslid11i11g" og skriver blandt andet:

"Ordnedslidning har efter min opfattelse intet slægtskab med den i sproget almene tendens til forenkling og rationalisering ( f. eks. bortfald af verbernes talbøjning, reduktion af antallet af kasus, llii,.
ændring af kasus til præpositionsled ~
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o.s.v.). Denne tendens kan nok til en vis
grad betragtes som en spore for sprogets
ændringsproæs, men til syvende og sidst er
det jo mennesker, der forandrer sproget, og
ikke - således som marxisterne vil hævde produktionsforholdene etc., der ved en slags
upersonlig automatik leder processen.
Når adskillige ord j disse år- angiveligt
helt af sig selv - skifter betydning, beror
det derfor ejheller på nogen mystisk ui-

modståelig naturkraft, men ganske enkelt
på politiske opvigleres helt bevidste manipulation.
Denne ideologisk betingede nedslidning og omdefinition af ordene, kender vi
altfor godt fra hjernevaskerne i radio/
fjernsyn, i skole- og biblioteksvæsenet.
Ordene ''asyl", "flygtning", uindvan·
drer" er jo slidt så langt ned, at de nu kun
kan bruges af de politisk indforståede. Ja,

selv ordene "dansk" og "fædreland" har
demagogerne forsætligt slæbt i støvet!
Ligeså med ordene "nation'', "natio·
nal", "nationalstat'' og "nationalisme"; i
mine øren positivt ladede ord, i kulturpavernes mw1de kriminelt belastede og belastende gloser. Lad os dog nu stå fast og
ikke bøje os for indførelsen af det orwellske nysprog!
"Danmark vil ikke!" (Orla Lehmann)."

''Masseindvandringen stoppet''
"Birte Weiss må gå af - rigsretssag truer."
Nej, kære læser, det vil man ikke kunne
læse i avisen foreløbig. Men det havde
kunnet læses i dag, hvis alle vore medlemmer havde gjort bare en lille ting mere, end de faktisk har gjort.
Hvad skulle de da have gjort?
Såmænd blot en gang om året have
skaffet et nyt medlem! Skulle det være uoverkommeligt?
Hvis hvert eneste medlem blot en gang
0111 året havde skaffet et nyt medlem, ja så
havde medlemsskaren i år rundet en halv
million!

ingen regering havde kunnet leve med
at bringe sig i modsætningsforhold til en
organisation af den størrelse.
Blot et nyt medlem hvert år, så havde
sagen være klaret.
Gør derfor et forsøg! - Eller giv os i det
mindste navn og adresse på en formodet
sympatisør, som vi kan sende noget materiale.
Vi er jo ikke en hyggeklub, hvis medlemmers vigtigste opgave er at nyde
læsningen af Danskeren.

I Landet rundt
Hovedstadsområdet
Something rotten
I nogle af daginstitutionerne i Helsingør
er der nu op til 50% fremmedsprogede
børn. Det giver naturligvis uhyrlige problemer, når man, som vi mener at skulle
her i landet, vil styrke de fremmedes kulturelle identitet og eget sprog og ikke er i
stand til at ansætte et utal af fremmedsprogede pædagoger ved hver institution.
Kommunen vil derfor nu samle de fremmedsprogede børn i etniske grupper - dog
naturligvis således, at ordningen er frivil lig for forældrene.
Man skulle jo nødig støde nogen og beskyldes for racisme.
(Kilde: Jyll.-Post. I5/9 95).
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Uligeretten breder sig
Huslejeniveauet i Birkerød er så højt, at
Kommunen ikke kan overholde en aftale
med Dansk Flyi,'1D.ingehjælp om at finde
boliger til 39 bosniske og 13 andre flygtninge.
Derfor vil socialudvalget nu have reglerne for tilskud til flygtninge ændret. Indtægtsgrænsen for, hvornår der kan kautioneres for banklån til lejemål i almennyttige boliger, skal annulleres. Desuden skal
muligheden for at give fripladser eller reduceret betaling for flygtningebørn i daginstitutioner og skolefritidsordninger forøges.
Akja. Det er sandelig ikke længere landets egJ1e børn, der skal have forret til landets brød!
(Kilde: Jyll.-Po.i. Hovedstaden 1719 95}.

JA
det er også dig, jeg mener!

Mafiøs pakistaner-adfærd
i Bagsværd
Pakistaneren Mohammed Fazal, der
bor i B\gsværd, sidder isolationsfængslet
under stærk mistanke for at stå bag udførslen af 48 millioner danske kr. af ulovlig
oprindelse til udlandet. Fazal har antagelig gennem to år hjulpetmere end 400 andre herboende pakistanere med at sende
ulovlige penge hjem til Pakistan. De enorme pengemængder fonnodes at stamme
fra misbrug af dagpenge, bistandshjælp,
iværksætterydelser, skattesvig, momsunddrageiser, bedrageri og muligvis andre strafbare handlinger. l'azals 400 "kunder" har betalt ham for at hvidvaske og
sende disse penge hjem til Pakistan. Politiet i Gladsaxe har nedsat et team på 12
mand, som i øjeblikket arbejder på højtryk
for at fa afsluttet sagen. Fazal-sagen er
den største sag i Danmark nogensinde,
som omhandler bedrageri med offentlige
ydelser. Når man kender lidt til de "kulturberigende" individers adfærd, må man
forvente, at der kommer flere af slagsen.
(Kilde: Bagsværd/Søborg Bladet 2-0/6 95).

Indvandrerknægte mod
danske gamle og unge
Ganske unge fremmede knægtes vold
og røverier på gader og i parker er nu så

almindelig, at det er uoverkommeligt at
referere enkelttilfælde.
Karakteristisk for de!Ule kriminalitet er,
at den hovedsagelig er rettet mod de svageste ofre, der ikke har mulighed for at
forsvare sig. Det vil navnlig sige store
børn og ganske unge danske samt pensionister og invalider. Målet er sædvanligvis
at røve penge, særlige beklædningsgenstande o.l.
Politiet fanger enkelte af gemings"mændcne", men står i almindelighed ret
hjælpeløst over for det voksende fænomen. Man råder indstændigt ofrene til at
lade være at gøre modstand. En kriminalinspektør siger. "Vi har tit sager, hvor ældre mennesker kommer slemt til skade,
fordi de yder modstand uden held." De rådes til at gå med så få penge som muligt
og i stedet bruge pengeinstitutterne.
" Kulturberigelsen" synes altså at have
en tendens til at berige de forkerte!
(Kilder eksempelvis: Jyll.-Post. 1/6, I J/9 95;
Østerbro Avls 14/6 95; Brønsh.oj-Husum Avis
2 1/6 95).

med gtanrafter, som de har revet ud fra et
hegn. Disse rafter var der søm i, men det er
danskere, som er blevet slået, ikke indvandrere", understreger kriminalinspektøren.
Det er åbenbart ikke altid, kendsgerningerne er "politisk korrekte"!
(Kilde: B.T. 2/5 95).

Fyn

- Bande-0ptøjerne på banegårdscentret
er et frygteligt problem. Vi kan slet ikke
stoppe det. ... Vi er deroppe hver dag, og
mandskabet på nærpolitistationen i centret er sær! igt opmærksomme, men alligevel er der ustandselig hærgen og chikane,
siger en vicepolitikommissær fra Odense
politi.
"Kulturberigelsen" er sandelig nået
frem til det fynske smørhul.
(Kilde: Fyens Stiftstidende 22/10. 27/10 9S).

Voldsomt bandeopgør

Vollsmose-liv

Som bekendt hærges Odenses centrum
ofte af diverse bander af unge indvandrere.
En aften i oktober måtte politiet f.eks.
rykke ud til banegårdscentret hele seks
gange, fordi unge indvandrere chikanerede gæsterne der med råben og skrigen.
Indvandrerbøllernes hærgen !iltog, så
de 26/10 gik løs på hinanden for at afgøre
et ganunelt mellemværende. En af dem
trak kniv og stak den i ansigtet på en modstander, som til gengæld trak en gaspistol
og fyrede den af mod knivstikkeren.
Da politiet nåede frem, var alle hovedpersonerne som så ofte før stukket af.

Fire palæstinensere på I6-27 år - tre af
dem brødre - opførte i august et skuddrama mod to noget ældre landsmænd i
den fremmedplagede forstadsbebyggelse
Vollsmose ved Odense.
I dramaet indgik fingeret drab med
gaspistoler og skarpe skud med pumpgun.
Trods talrige anmeldelser og vidneudsagn fra opskræmte beboere, og endskønt
politiet fandt både pistolerne og pumpgun 'en i brødre-bandens gemmer, nægtede de alt og måtte løslades, da dramaet
åbenbart ikke skø!Uledes at kunne bære en
fængsling.

J

(Kilde: Fyens Stiftstidcndc I 5/8 9S).

Fra andre lande

Vestsjælland
Storbritannien
Indvandrervold

Arbejdsgiver-svig

Den tiltagende vold i forbindelse med
indvandrerne giver sig undertiden de besynderligste udslag.
I Holbæk arrnngerede indvandrervenner således en antivoldsdemonstration.
De var nemlig rystede over, at danskere i
flere tilfælde skulle have tæsket indvandrere, endda med sømbcslåede baseballkøller.
Samme nat stak ni tyrkiske og iranske
indvandrere med opholdstilladelse i Danmark en ung dansker fra Odsherred ned
uden for en natklub i Holbæk. Politiet har
imidlertid store vanskeligheder med at
komme til bunds i sagen, fordi de fremmede alle dækker over hinanden.
En kriminalinspektør sætter tilstanden
på plads med oplysningen om, at politiet
ikke har sager, hvor danskere har slået
indvandrere med baseball-køller.
"Til gengæld har vi to sager, hvor indvandrere har overfaldet danske borgere

Del er velkendt, hvordan arbejdsgiverkredse både i det øvrige Vesteuropa og
herhjemme for en eller to generationer siden lagde gnmden til fremmedinvasionen
ved at stille sig bag indstrømningen af billig og villig arbejdskraft fra fjerne lande.
Derved forlængede de livet for forældede
og nedslidte produktionsapparater og sikrede ejerne af dem en kapitalgevinst, men
væltede samtidig de fleste af skaderne og
omkostningerne ved fremmedindstrømningen over på det øvrige samfund og gav
de europæiske folk og deres nationale stater et grundskud.
I de senere åt bar arbejdsgivere og deres organisationer geMemgående været
mere forsigtige og tilbageholdende med at
fortsætte denne kurs. Den tekniske og
samfundsmæssige udvikling har gjort
tilførselen af uskolet, billig arbejdskraft
overflødig, bortset fra særlige serviceom-

råder af mere eller mindre tvivlsom art.
Arbejdskraftmangel er afløst af arbejdsløshed. Den folkelige modstand mod
fremmedindstrømningen er blevet tydeligere, efterhånden som omkostningerne
for jævne folk af de allerede skete skader
er blevet tydeligere.
Men den gamle Adam løfter nu og da
fortsat hovedet og støttes af de kredse, der
lever højt på fortidens dumheder.
I Storbritannien bar regeringen planer
om at give bøder til arbejdsgivere, der saboterer den officielle restriktive indvandringspolitik ved at ansætte illegale indvandxere. Men dette, skulle man mene, helt
naturlige skridt reagerer britiske erhvervsledere med vrede imod. Og de får, som det
var at vente, støtte fra nogle fagforeninger
og fra grupper, der arbejder for etniske
minoriteter. Planen kan forværre raceproblemerne i landet, hedder det, og medføre,
at virksom.hederne i mindre grad vil ansætte folk fra etniske minoriteter.
Så regeringen må gå varsomt frem med lliii...
sit logiske forslag og love at lave et sy- ,..
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stem, der sikrer arbejdsgivere mod bøder,
hvis de af vanvare ansætter illegal arbejdskraft.
(Kilde: Jyll.-PQSI. 30/10 95).

Tyskland
Berlin

!dag er det mere ordet ''Business", der
præger russerne. Det begyndte med den
kolossale svindel og korruption, der
prægede de russiske troppers sidste år i
Tyskland, hvor alle prøvede at få mest muligt ud af det for sig selv, inden de skulle
hjem i fattigdommen.
Man regner med at der bor 180 forskellige nationaliteter i Berlin.
(Kilder: Die \\~It 24/8 9S; Die Zeit J 1/8 95; Der
Spicgcl 1995, nr. 35).

Berlins Senat har ladet et "Bonner Gesellschaft fiir Struktur- und Stadtentwicklung, Empirica" se på befolknings- Kurdere
udviklingen i byen. Rapporten forudser at
Kontoret til forfatningens beskyttelse
600.000 mennesker fra lavindkomstlande
vil bosætte sig i Berlin inden 2010, (BN) rei,,'ller med at det forbudte kurdiske
420.000 af dem i Østberlin. Man regner arbejderparti (PKK) hvert år indsamler 30
med at antallet af udlændinge i Østberlin millioner mark i Tyskland.
Det sker dels ved salg af publikationer,
vil stige fra nu 4 til 30%, i nogle bydele
og dels ved at "indsamlere" presser penge
endda til 500/o!
l de vestlige bydele er antallet af ud- Ira landsmænd i områder, hvor publikatiolændinge derimod svagt faldende. Man nerne ikke sælges i tilstrækkeligt omfang.
BN skriver i en indberetning til Indenregner med, at der p.g.a. det faldende tyske fødselstal vil blive mangel på lærlin- rigsministeriet i Bonn~ at foruden Tran,
ge. Det vil trække udlændinge til, der vil Irak og Syrien nu også SNG-staterne og
bosætte sig i den gamle boligmasse i Øst- Grækenland støtter PKK finansielt eller
berlin, mens tyskerne vi I fortrække til ved at stille faciliteter til rådighed.
PKK-sympatisører giver deres tyske
parcelhuskvartererne i byens vestlige
papircrti1 kurerer og sårede guerillaer, og
yderkanter.
Bystyret frygter at det østlige Berlin vil melder dem derefter tabt.
Af de over 50 ledende PKK-funktioudvikle sig til en eksplosiv social heksekedel, og vil prøve at modvirke udviklin- nærer i 'Tyskland har 26 trods intensive be·
gen ved massive tilskud til sanering og ny- stræbeiser ikke kunnet identificeres, da de
lever på falske papirer.
byggeri.
(Kilde: Der Spiegel 1995, nr. 33).
Efter murens fald er arbejdsløshedstallet for udlændinge i det tidligere Vestberlin fordoblet og er nu oppe på 25%. Bedre kvalificerede brandenburgere og østberlinere har overtaget jobbene. Dertil Hjemsendelsesfarcen
kommer de mange østeuropæere, der som
Den tyske udlændingeret blev sidste år
europæere yderligere trænger tyrkere og afgørende ændret, så flyi,,'l:l1inge, der komandre orientalere ud fra arbejdspladserne. mer ind fra "sikre tredie lande" kan afvises
Ifølge de officielle tal bor der godt ved grænsen, eller sendes direkte tilbage,
400.000 udenlandske statsborgere i Ber- hvis man da kan finde ud af over hvilken
lin. Politiet regner efter et forsigtigt skøn grænse de er indrejst. Kan man ikke det,
med yderligere I00.000, der opholder sig går asylbureaukratiet i gang. Tilsvarende
illegalt i byen, og et meget betydeligt tal, har man indrettet områder i lufthavne,
der arbejder illegalt og bor, i det mindste hvor udlændinge der åbenlyst ikke har udnoget af tiden, i dere.~ hjemlande."Polak- sigt til at opnå asyl, kan anbringes indtil
ken er biltyv, russeren medlem af mafia- de kan sendes tilbage.
en, men Janusz fra Warszawa har i løbet af
Den 12. september blev 7 sudanesere renul komma fem repareret taget, Igor fra turneret til Sudan fra lufthavnen i Frankfurt
Volgograd har sat stikkontakter op, Ewa i et rumænsk charterfly, da de først havde
fra Krakow passer børnene, og Jurek fra lavet så megen ravage i et Lufthansa-fly, at
Petersborg er ikke bare en lystig fætter, besætningen havde nægtet at flyve med
men jazzorkestrets bedste saxofonist"!
dem. Efter oplysninger fra den tyske amDe har naturligvis allesammen et mål: bassade i Khartourn havde de syv ikke gjort
Fast bolig i Vesten.
sig skyldige i nogen form for politisk aktiRusserne kan se tilbage på en gammel vitet i Sudan, og intet tydede på at de ville
tradition: I mellemkrigsårene var der en blive straffet, omend udenrigsministeriet
stor russisk koloni af fordrevne intellekru- . medgav at "Sudan er ingen retsstat, men et
elle i Berlin. MeUem 1918 og 1924 udgav diktatur udøvet af en lille gruppe magtha86 forlag 2200 russiske bøger, flere end vere. Tortur, fysisk og psykisk, bruges ved
der blev trykt i St. Petersborg og Moskva. undersøgelser og som skræmmemiddel".
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Indenrigsminister Kanther frygter at
hvis ikke man statuerer eksempler, vi 1
virkningerne af de nye asyllove: 120.000
nye asylansøgere i 1994 mod 430.000 i
1992, hurtigt skride.
En politolog besøgte efter hjemsendelsen de syv i Khartoum og skildrede deres
vanskelige situation:
Familierne sparer sammen i årevis for
at sende en søn til landet "hvor guldet fly.
der på gaden". Det er ikke nok at have et
pas, man skal også have en udrejsetilladelse, der igen kræver fx. et studiekort til
et udenlandsk universitet. Dem kan man
købe ved de rumænske og russiske diplomatiske repræsentationer, for dollars forstår sig' Når det er i orden køber man en
flybillet til Moskva eller Bukarest, med
omstigning i Frankfurt, og her ender turen. Familiens opsparing er væk, og hjemme i Khartoum gemmer de unge mennesker sig af skam, når den tyske ambassades beskyttende opmærksomhed (og økonomiske hjælp!) er ovre. Så er de "forsvundne" med de konsekvenser det kan
have for Tyskland~ mulighed for en anden
gang at sende andre samme vej.
(Kilde: l)crSpicgel l995. nr. 38. 39)

Lars Orto Kristensen

Frankrig
Flere hjemsendelser
Da den franske indenrigsminister Pasqua i 1986 sendte 106 illegale indvandrere med charterfly tilbage til Mali, var
forargelsen stor. Da ex-præsident Giscard
d 'Estaiug talte om "invasion" blev den
større, og bedre blev det ikke da Jacques
Chirac talte om en "overdosis".
ldag protesterer næsten ingen, når indenrigsminister Debre ganske selvfølgeligt varsler en hårdere indsats mod illegale indvandrere og vil forøge antallet aftvangstilbagesendelser med 50% fra
12.000 om året til 18.000. Selv den tidligere socialistiske premierminister Michel
Rocard har sagt at Frankrigs "stolte tradition" som indvandringsland ikke må bety·
de, at landet skal tage "den ganske verdens misere" på sig.
Et antal bombeattentater i Paris forøvet
af udenlandske terrorgrupper har yderligere frataget franskniændene lysten til at
engagere sig for illegale indvandrere.
Indvandrermodstandere gør opmærksom på, at selvom man hvert år kan sende
20.000 tilbage med charterfly, kommer
der stadig I 00.000 nye illegale indvandrere til hvert år'
(Kilde: Die Well 20/9 95).

Lars Otto Kristensen

Arabien
Arabisk
menneskekærlighed
Jeg har ofte skrevet at Vesten forhåbentlig førte golfkrigen fordi vi havde
interesser i området, for hvad var der ved
det kuwaitiske regime, der gjorde det
værd at redde?
Når ordet "racisme" bmges, er det altid
vendt mod de vestlige lande, der dog har
skabt det politiske system og den materielle velstand, som alle der kan vælge frit,
drages mod.
Hvad kan man kalde arabernes behandling af deres gæstearbejdere andet end racisme?
Normalt går vi stille med dørene af politiske grunde, i de civiliserede lande er vi
kujonerede af olie og fetaost.
Kun når et særlig markant eksempel på
araberes behandling af deres slavearbejdere fra andre asiatiske lande kommer
frem, vågner vi op en kort tid.
Fx. da en philippinsk tjenestepige blev
dømt til døden, fordi hun forsvarede sig
mod sin kuwaitiske husbond, der ville
voldtage hende.
"Der Spiegel" beretter om de philippinske tjenestepigers elendighed i golfstaterne.
En philippinsk tjenestepige i Abu Dhabi kan sende 120 $ om måneden hjem og
kan forsørge sine forældre, to brødre og
en lille datter med dem. Det første halve
års løn må hun betale til agenten, der har
skaffet pladsen, et halvt års løn går til fly.
billetten. Familien har pantsat hus og
kvæg for at kmme sende en datter til en
araberstat. Prygl, voldtægt og ydmygelser
er hverdagskost for asiatiske tjenestepiger
i Kuwait, Saudi Arabien og Emiraterne.
Fridage er et ukendt begreb. Hvordan
skulle det være anderledes i et Saudi Arabien, der først afskaffede s laveriet i 1962?
l Abu Dhabi bor 150 "maids", der er
flygtet fra deres herskab under kummerlige forhold, i den philippinske ambassade,
for at undgå at komme i fængsel. Mange
af dem konuner ikke ud før deres herskab
har fået tilbagebetalt de gebyrer, de måtte
betale for pigernes arbejdslicens.
I de sidste 21/2 år er 10 udenlandske
kvinder dømt til døden i golfstaterne.
En tjenestepige, der bliver gravid i Saudi Arabien • mod sin vilje! • idømmes
80 · 200 stokkeslag fort1sædclighed. Det
er derimod aldrig sket at en saudisk mand
er dømt for omgang, tvang!, mod en udenlandsk pige. Hvis mænd dømmes for vold
mod tjenestepiger i Saudi Arabien, er de
selv udlændinge, oftest æ1,,yµtere.
En tjenestepige, der kom tilbage til
Philippinerne rra Dubai, havde ved en

lægeundersøgelse 72 forskellige tegn på
vold: brækkede fingre, kraniebrud, brandsår, brækkede ribben. Hun havde på seks
måneder tabt 20 kg. Da man spurgte hvad
man kunne gøre for hende svarede hun:
"Jeg er så forfærdeligt sulten".
(Kilde: Der Spiegel 1995 nr. 42)

la,:• Otto Kristensen

Østasien
Repatriering
af bådflygtninge
De såkaldte bådflygtninge rra Vietnan1
har i mange år været et stort problem for
både en række lande i Østasien og for
U.S.A. og adskillige lande i Europa, hvor
det var de emigrerede vietnameseres plan
at blive genbosat(se Danskeren 1989 ur. 4
s. 16; 1991 ur. I s. 21 og nr. 5 s. 16; 1993
nr. 5 s. 17).
Siden 1989-90 har det i og for sig været
erkendt, at lan1,>t de fleste af disse "flygtninge" var fattigdomsudvandrere, og at de
måtte vende tilbage til deres hjemland, da
ingen andre lande ville modtage dem i store mængder. Problemet har være~ at FN's
flygtningehøjkommissariat som princip og
U.S.A. som led i sit Vietnam-traumekrævede, at al repatriering skulle være frivillig, og
at hovedparten af "flygtningene" nægtede
at vende frivilligthjem, idet de klyngede sig
til håbet om, at deres stædighed til sidst ville åbne dem vejen til forjættede rige lande.

Manøvrer eller tankeløsheder fra amerikanske kongrespolitikere har indtil det
s idste bidraget til at fortsætte denne tragikomedie.
Dog er det siden fastlæggelsen af repatrieringspolitikken i 1989-90 efterhånden
lykkedes at få ryddet godt op i Østasiens
lejre for bådflygtninge, der engang mmmede hundredetusinder. 165.000 vietnamesere, der blev betragtet som politiske
flygtninge (mange simpelthen fordi de
havde været i lejrene længe nok), har fået
indrejsetilladelse til vestlige lande.
72.000, der betragtedes som økonomiske
flygtninge, er sendt tilbage til Vietnam mere eller mindre frivilligt. 42.000, der
også betragtes som økonomiske flygtninge - deraf 21.0-00 i Hong Kong - modsætter sig fortsat af al magt at følge strømmen hjemad.
Andre muligheder synes nu at forsvinde. U.S.A. standser med udgangen af
1995 sit modtagelsesprogram for tidligere sydvietnamesere. 'fyskland forhandler
med Hanoi om repatriering af ca. 40.000
vietnamesere fra det tidligere DDR. Hong
Kong presses stærkt af Bejing for at løse
flygtningeproblemet, inden den britiske
kronkoloni vender tilbage til Kina i 1997.
Inden uroligheder i sommer i flygtningelejrene havde Hong Kong-administrationen fået repatrieret 1.300 ufrivilligt. Men
der var 21.0-00 tilbage, så fortidens "humanitære'' synder fra UNHCR og U.S.A.
hviler tungt på briterne og Hong Kong-kineserne.
(Kilde: Time 26/6 95).

Bøger og tidsskrifter
Modløbere
Bent Riis:
Stridsmænd.
(Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck, 1995. 102 sider. 168 kr.).
Tolv stridsmænd kendt fra den offentlige debat beretter her om den personlige
baggrund og motiverne for deres indsats.
Hvert bidrag er ledsaget af nærgående
portrætfotos, taget af fotografen Bent Riis.
Som de andre stridsmænd i bogen afviser Erik Ninn-Hansen striden for dens
egen skyld, men nogle gange byder samvittigheden en at kæmpe: "Fejhed og svigtende mod kan give selvbebrejdelser. Hvis
man vil beV'&re selvrespekten er det uac-

ceptabell at lade stå til, hvis varige og farlige skader kan forudses. Selv om det ikke lykkes at afværge skaderne, er set vrespekten dog reddet, såfremt det er forsøgt
at ændre en ulykkelig udvikling. Endnu
bedre er det selvfølgelig, hvis forståelsen
for handlingen efterhånden bliver mere og
mere udbredt. Det viser sigjo ofte, at den
modstand og nedvurdering, der var fremherskende hos de personer, der indtager
de høje og bestemmende poster, ikke deles af de mange fornuftige og tænksomme
mennesker, vi har her i landet." Sikkert en
henvisning til Tamilsagen, efter hvilken
syndebukken Ninn-Hansen p.g.a. støtten
fra "almindelige mennesker'' trods alt er
optimist.
Det samme er Mogens Glistrup, der i sit
indlæg redegør for de herskende politike-
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res dobbelunoralske behandling af ham:
Når han forelagde lovforslag, blev de altid
atvist af det overvældende flertal i Folketinget, men ofte blev helt identiske forslag
kort efter fremsat af et medlem af denne
majoritet - og vedtaget uden problemer.
Den Danske Forening genkender forløbet
fra sit eget virke: Altid syndebuk, mens
magthaverne umærkeligt overtager stand·
punkt efter standpunkt, fordi disse er rigtige fra begyndelsen - men selvfølgelig
anerkendes ophavsmanden aldrig. Den
udbredte tøven i sandhedserkendelse
skyldes nok netop frygten for at blive
identificeret med denne erkendelses ophavsmænd. Som mag. art. Henrik Gade
Jensen skriver i bogens efterord, florerer
fejhed stærkest på meningsmarkedet, og
han citerer Arthur Koestler: "Rædslen for
at befinde sig i dårligt selskab er ikke udtryk for politisk modenhed, men for
manglende selvtillid. Den, der er sikker på
sig selv, er ikke bange for at sige at to og
to er fire, selvom en politisk modstander
siger det samme."
Som Glistrup beretter Sovjet-eksperten
Bent Jensen om den manglende oprejsning samt om fraværet af indrømmelse af
tidligere fejl hos de toneangivende. Hvordan skal upopulære "stridsmænd", herunder indvandringsmodstandere, nu reagere
på en sådan behandling? Det spørger
Søren Krarup om på egne vegne: "Skulle
jeg være mere smidig? Skulle jeg have
sans for taktik og skrive og tale mere hensynsfuldt og hensigtsmæssigt? Jeg tror for
det første ikke, at det ville ændre en tøddel. Den, der er den herskende klasses
fødte modstander, forandrer ikke dette
vilkår ved taktiske manøvrer. For det andet vil en sådan opportunistisk fremgangsmåde være en ophævelse af det, der
er mit givne udgangspunkt: 'Dette skal siges, så være det sagt!' Jeg er ikke politiker. Jeg skal ikke være populær. Jeg skal
ikke fedte for nogen."
I virkelighedens kamp, hvor der ikke er
nogen endelig sejr, men kun en uendelig
vekslen af relativ frem- og tilbagegang for
et synspunkt, er stadig, kraftig virken
uden fornærmetbed, trods eller selvretfærdighed afgørende - her er det, at de
herskende 68'er-utopister håbløst diskvalificerer sig som ægte stridsmænd. De vil
jo ligesom Lenin og Hitler politisk gennemtvinge det såkaldt "godes" endelige
sejr og fordømmer med selvglad indignation, at nogen vil holde den livsnødvendige kritik mod "fremskridts"-kursen ved lige. De anerkender ikke berettigelsen af
modstand, og netop derfor er det nødvendigt stadig at dreje dem over sandhedens
brændende ild til de skriger stop. "Hold
galden flydende", formanede Henrik
Pontoppidan. Måske nytter det ikke, men
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en ægte stridsmand spørger ikke "hvad
kan det nytte?" - for ham vil det være tilfredsstillelse nok ikke at have opgivet
kampen mod den sejrende løgn. Og hvem
ved: Måske vil netop hans lille ind.sats have svækket den så meget, at fortsat modstand vil være mulig også fremover?

Pe1er Neerup Buh/

Virkelighedens
"flygtninge"
Barn Eson Claar:
Ogonblick i sjiilva verket.
(Eson Claar Forlag (Box 3262,
S-550 03 Jonkoping), 1995. 144
sider. J50 sv. kr.).
"Vi har ingen asylpolitik her i landet
som lever op til navnet. Ansvarlige ministre træffer beslutninger uden at ane, hvad
de gør, og giver nye direktiver og amnesti-beslutninger i en aldrig standsende
strøm. Hvilke konsekvenser, som bliver
følgen, synes uinteressant for vore folkevalgte beslutningstagere og lovgivere."
Dette er Berit AM Erikssons skarpe konklusion efter fem års erfaring som leder af
asylcentre under det svenske "Statens lnvandrarverk". I sin pseudonymt udgivne
bog beretter hun om oplevelserne på sit
tidligere arbejde, og de stemmer så sandelig ikke overens med de vedtagne ''humanitære" glansbilleder. Der er ingen grund
til at tro, at asylsøgere i Damnark rekrntteres fra et andet klientel, s.i indtil en lignende åbenhjertig dansk bog kommer, må
man blot antage, at situationen her i landet
er den sa1mne.
Beretninger er der nok af: Om den kongelige prins Abi, der festede og kørte i taxi
hver dag i sine to år på et svensk a.sylcenter, indtil det juridiske apparat endelig
kunne kræve ham udvist. Om det arabiske
ægtepar der fik asyl p.g.a. barnløshed.
Om utilfredse asylanter, der "sultestrejker" på skift, så ingen undværer mad mere end en dag ad gangen. Om den store
fremmedarbejder-familie, der har filet
pension og børnetilskud sendt til hjemlandet i 17 år via en dækadresse i Sverige.
Om de stadige "hjerteanfald" og krampegråd, som asylsøgende kvinder altid rammes af - til de ffir deres vilje. Om at formuer skjules, så asylantcr bliver berettiget
til støtte fra den svenske stat. Om en muslimsk far, der græder over sin dræbte familie og ~ asyl - hvorefter først sønnen
og derefter moderen og døtrene på mirakuløs vis dukker op andetsteds i Sverige.

Kort sagt afsløres lag på lag af skrupelløs svindel, løgn og kriminalitet blandt de
"stakkels" asylsøgere, til enhver illusion
er forsvundet hos læseren - og forfatteren.
Hun retter dog sin hårdeste kritik mod politikerne, der har skabt problemet: "Alle
som på mindste måde kritiserede asyls.øgende og indvandrere kaldtes letkøbt
for racister. Der findes ikke specielt meget racisme i det svenske samfund, derimod fremmedfjendtlighed og vrede over
manglen afen kraftfuld asylpolitik. Der er
en vældig forskel på disse begreber. Politikere og beslutningstagere lider af total
handlingslammelse, og ingen ved egentlig, hvad der skal gøres. Kultllrsammenstød er uundgåelige. Ministeren synger alsang i afmagt og evneløshed!" Og videre:
"En kendt person på lnvandrarverket, veluddannet, ubekvem, åbenmundet og med
god analytisk evne, hævder at 'der findes
intet land i verden som i så høj grad skattefinansierer s it største kommende problem.' Mange, vældigt mange, deler den
opfattelse. Dog ikke vor alvidende regering."
Eriksson anbefaler, at lnvandrarverket
og svensk asyVflygtningepolitik afvikles
og svensk modtagelse af flygtninge stoppes. Det derved frigjorte beløb skal gå til
flygtningehjælp ude i verden, hvor 1,3
milliarder mennesker lever under sultegrænsen - mens asylsøgere i Sverige klager over manglen af tæpper på gulvene.
Ikke kun beskrivelsen af virkeligheden
i Erikssons bog, men også forslaget til en
kursændring har utvivlsomt relevans for
danske forhold.

Peter Neerup Buh/

"Humanismens" ofre
Catharina Juul Kristensen:
Nye fattige
- unge hjemløse kvinder i
København.
(Forlaget Sociologi, 1994. 165 sider. 198 kr.).
En ud af hver 200 voksne indbyggere i
Danmark er på et eller andet tidspunkt i
løbet af et år på en hjemløseinstitution.
Der fom1odes nu at være procentvis lige
s.i mange hjemløse i København som i
New York. "Det er en formodning, der
vækker til eftertanke", skriver Catharina
Juul Kristensen ganske rigtigt i sin bog.
Hun opstiller selv en række mulige forklaringer på, hvorfor hjemløsheden særlig blandt kvinder - er stigende i
København, men hun kommer ikke frem

til en entydig konklusion. Det er næppe
heller muligt, kun kan en ting slås fast: At
el samfundsproblem tydeligvis er blevet
negligeret, mens de globalt bekymrede
politikere har haft travlt med alskens
større, prestigegivende aktiviteter, herunder den åbenbart mere "humanitære" bedrift ar gøre Danmark ti l et indv-andringsland.
Catharina Juul Kristensen kan derfor
nærmest præsentere det som en ny opdagelse for videnskaben, når hun skriver:
"Hjemløshcd er ikke kun et problem i den
tredie verden, og verdens krigs- og katastroferamte områder. Inden for de sidste
cirka 20 år har den økonomiske krise i den
vestlige verden tvunget mange fra hus og
hjem." Hun c iterer en forsker, der mener

at kunne påpege et sammenfald "med
hensyn til Schliiters regeringstid og genkomsten af fattigdom i Danmark''. Der var
dog ikke indførelse af liberal økonomisk
politik, der var det historisk mest skelsættende i Schliiters regeringstid, men derimod vedtagelsen af den langt mere "liberale" flygtningelov i 1983. Sammenhængen mellem denne og hjcmløshed blandt
danskere nævnes dog ikke direkte i nærværende bog. I dens omtale af socialminister Karen Jespersens pose penge på 50
millioner kr. til især hjemløse sammenlignes dette beløb på altså 0,05 mia. heller
ikke med de mindst 15 mia. kr., de fremmede i landet hvert år koster.
Flere penge er der ellers god brug for:
"På institutionelt plan ville det albjælpe
en del af problemet bjemløsbed, hvis der
blev oprettet flere hjemløseinstitutioner.
De hjemløseinstitutioner, der er i København, er stort set altid fuldt belagte. Skal
problemet hjemløshed kommes til livs, er
der endvidere brug for institutioner med
en bred vifte af uddannet personale (og
nok af dem), der kan rådgive, hjælpe og
følge op på den enkeltes situation, når
han/hun flytter fr.i institutionen ( ...). Endelig er der brug foren bredere vifte af institutionstyper."
Hjemløseinstitutionerne er ikke el sikkert træf for en seng eller et værelse for
natten. Der er et begrænset antal pladser,
og brugerne skal opfylde visse krav, før de
accepteres. Beboerne skal således typisk
være i stand til al klare sig selv. Og nu
kommer der endda ny konkurrence:
Hjemløseinstitutionernes statistikker peger mod et stigende antal kvinder fra de
etniske minoriteter. Selv de danskere, der
ligger længst nede i håbløsheden, skal der
altså trædes på. Med rette fastslår Catharina Juul Kristensen: "Den øgede globalisering på alle niveauer, det vil sige den
øgede internationale politiske og økonomiske afhængighed, og den øgede internationale kulturelle påvirken, påvirker

også forholdene i Danmark. En del af forklaringen på, hvorfor der er hjemløse i
Danmark, må derfor hentes der."
Hvorfor er hver femte unge dansker arbejdsløs? Hvorfor bevæger vi os mod "en
opløsning af selve grundlaget for vores
immaterielle reproduktion, vores livsgrundlag, overleveringen af normer og
kultur, og opbygningen af1ivsnødvendige

ressourcer som identitet, selvværd og sociale netværk"? Opløsningen af disse er
iflg. Catharina Juul Kristensen en vigtig
årsag til stigningen i antallet af hjemløse.
Forfatteren Tom Kristensen havde en
yndlings-aforisme: "Den, der siger at der
eksisterer ingen overklasse eller underklasse i Danmark, han tilhører overklassen." På samme måde kan man i dag sige,
at den, der siger at der eksisterer intet
fremmedproblem i Damnark, han tilhører
overklassen. Når man ser, hvordan denne
overklasse rejser rundt til alverdens "humanitære" konferencer og fylder aviserne
med klynkehistorier fra det mørkeste
Afrika, mens dens egne landsmænd går i
bundene, kan man vel ikke blive all for
overrasket, hvis en hjemløs dansker en
dag vil varme sine forfrosne hænder ved
et bål, der engang var et asylcenter.
Peter Neerup Buh/

Frihedskæmpere
Gertrud Georgsdatter Galster:
5. kolonne. 14 Ars kamp mod
nedbrydningen af dansk kultur.
ISBN 87-985477-0-4.
GGG Forlag, 1995. Sendes portofrit mod fremsendelse af d.kr.
95,- til Gertrud Galster, Kvarnaholm 1541, S 287 91, Stromniisbruk, Sverige.
Holger Krogsgaard Jensen:
Jæger, naturelsker og idealist i
Sydafrika.
ISBN 87-87381-60-S.
Forlaget PINTUS, 1984. Sendes
portofrit mod fremsendelse af
kr. 65,- til Postbox SS, Holstebrovej 16, DK-6900 Skjern.
Folk, der ikke har haft begivenhederne
helt inde på kroppen, tror sjældent at del
står &'i galt til som det faktisk gør. Vi er tilbøjelige til al tro det bedste om vore medmennesker; vi tror, de taler sandt, indtil
det modsatte er bevist. I det store og hele
er dette en praktisk og brugbar livsholdning. Det er den imidlertid ikke, når man

begiver sig fra dagliglivets s~re og ind i
den politiske. Her er løgnen, fortielsen,
manipuleringen og den skjulte dagsorden
reglen snarere end undtagelsen. Næppe
alle DDF-medlemmer og næsten ingen
"almindelige" danske forstår hvad vi faktisk er oppe imod i retning af organiseret
løgn, propaganda og bagvaskelse, formidlet af nyhedsmedier, som et langt stykke
ad vejen slet og ret er stærkt venstreorienterede propagandamaskiner. Da et reelt
demokrati forudsætter velorienterede
vælgere (et frit samfund forudsætter et
åbent samfund, jfr. Karl Popper) betyder
dette at dansk demokrati i dag er et sminket lig.
Det er grundigt dokumenteret af Ole
Hasselbalch i bøgerne "Svig", "Fem år for
Danmark", "Viljen til modstand" og "Den
offentlige mening". Men det kan være interessant at se sagen også fra andre vinkler. For ganske nylig udsendte Gertrud
Galstersin "5. Kolonne, 14 års kamp mod
nedbrydningen af dansk kultur". Denne
anmelder kan ikke yde bogen retfærdighed; den bør læses af alle, der vil forstå en
smule af hvad der går i svang - og læses
med den viden i baghovedet at de skyldige stadig er på plads. De manipulerer fortsat med os. Demokratiet er fortsat en farce.
Poul Boeg,jura-lektor og fhv. MF, skriver i sit forord bl.a.:
"Jeg troede, jeg fra et lani,.>t livs virke
bl.a. i folketinget, landsskatteretten, bestyrelser og foreninger var garvet, når det
drejer sig om intriger, meningsterror, nepotisme, korruption - kort sai,.>t hele skalaen af rystende tildragelser, som nedbryder
samfundet ved at fortrænge retten og sagligheden til fordel for aggressive anarkister og manipulerende venstrefløjsorienterede.
Men ved læsningen af Gertrud Galsters
bog konstaterede jeg at jeg alligevel ikke
er garvet nok, for jeg blev choekeret over
hendes talrige beretninger om f.eks. Solvognens happenings i radiohuset og Rebild Bakker, ulovligheder og nhumskheder i Christiania, svindel (afsløret af
statsrevisorerne) med Mentalhygi'<inisk
Forenings milliontilskud fra staten, den
kristne(!) Johannesskoles brug af pornografisk materiale, hærværk mod Frihedsstøtten, børn, der lokkes til at flytte hjemmefra, anderledes tænkende, der svines til
med lodrette løgne, - for blot at nævne
nogle få eksempler på de mange nhyggelige, men spændende ting, Gertrud Galster fortæller om."
Gertrud Galsters frihedskamp var rettet
mod undergravningen af kulturen og skolen, mod udbredelsen af narko og mod
kommunistisk agitation i kristen forklædning. Lær af hende! Propagandisterne og
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manipulatorerne virker endnu, frækkere
end nogensinde, omend nogle få er blevet
klogere.

Et festligt supplement til Galsters barske erindringer er Holger Krogsgaard
Jensens "Jæger, naturelsker og idealist i
Sydafrika". Den findes kun i et mindre
restoplag, men køb den, hvis det er muligt. I sin tid overvejede Danmarks Radio
fogedforbud, fordi bogen afslører navngivne journalister ved denne institution
som løgnhalse og drukkenbolte. Men den
fås altså stadig på det frie marked, så der
må vel have været noget om snakken. Bogen er iøvrigt letlæst, fantastisk smukt il·
lustrcrct og vidner om forfatterens store
kærlighed til sit emne.
Begge bøger er gode og billige gaver til
lovlig godtroende venner og bekendte.
P.H. Bering

Den sande nationalisme
J.\,fichael Ignatieff:
Blood & Belonging.
Journeys into the New Nationalism.
(BBC Books, 1993. 201 sider).
I et forsøg på at forstå den vågnende
nationalfølelse har Michael lgnatieff rejst
det meste af verden rundt: Til Kroatien og
Serbien, Tyskland, Ukraine, Quebce, Kurdernes hjemegne samt Nordirland. Trods
sin "liberale" grundholdning refererer
han og kommer også selv frem til nogle
læseværdi_ge tanker om nationalfølelse,
altid udspnmget af rejsens førstehånds erfaring.
lgnatieff er for klog til at gentage den
fejl, som danske kulturrddikale har begået
siden PH: at sætte lighedstegn mellem nationalisme og nazisme: "Det er en skik i
tysk historieskrivning at spore Hitlers
ondartede tyske nationalisme til de tilsyneladende uskyldige følelser hos de tyske
romantikere, men hvordan afleder man
præcist Hitler fra Herder? I det mindste
fra Herders berømte bemærkning: 'Så i
grunden er enhver sanunenligning upassende. Enhver nation har sit lykkebringende centrum inden i sig selv'? Hitlers
ekspansionistiske og aggressive nationalisme var en universalistisk tro. Tyskland
skulle være standarden, som alle skulle
sammenlignes med. Dette er netop, hvad
Herders historiske og relativerende ide
om national bevidsthed benæi,,iede."
Nazismen nærer ligesom den herskende menneskerettigheds-ideologi ønsket
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om at realisere et universelt menneskeideal, og begge ideologier har da også kastet Tyskland ud i ulykke. Den nyeste af de
to ulykker skriver Jgnatietf om, idet han
skildrer, hvordan særlig Vesttyskland er
præget af indvandring. Han må således
konstatere: '"Den største af alle genforeningens overraskelser var, fra det østtyske
synspunkt, racemæssig. I byer som Frankfurt er 30 procent født i udlandet." En etnisk tysker, hvis slægt i generationer havde levet i Rusland, kom også med sin datter til Tyskland med store forven tninger,
men de blev begge overraskede. De er
overraskede over alt, over de tyve slags
sæber i butikkerne, og over de brutale hastigheder i trafikken. Mest af alt er de dog
overraskede over alle udlændingene: '"Jeg
troede, at jeg kom til Tyskland", siger datteren. "I stedet for er det Tyrkiet.'"
Gennem en hel uge mødtes lgnatieff
med liberale tyskere, som end ikke i død
tilstand ville blive set sammen med repræsentanter for Republikaner-partiet,
men som talte dets sprog: "De føler alle,
at den liberale tyske samvittighed med
asylkrisen har nået sandhedens time.
' Dette kan ikke fortsætte', sagde de alle
sammen til mig. 'Vi vil ende med ikke at
vide, hvem vi er."' Selv de liberale må
iflg. lgnatietfindsc, at nogle "nationalistiske" begreber er uundgåelige: "De bliver
nødt til at tale om kvoter, grænser, repatrieringer, om at tage sig af de tyske arbejdsløse først. Alt dene ville være naturligt nok, hvis sådan et sprog ikke var vanæret p.g.a. dets forbindelser med højrefløjen." Ak nej, som sædvanlig er det vig·
tige ikke hvad der siges, men hvem der siger del
lgnatieffs forfæd re stammer fra en lille by i Ukraine, og da han besøgte familiegravstedet der, indså han i et glimt det nationales betydning: "Nationer og grave.
Grave og nationer. Jord er hellig fordi det
er der, dine forfædre ligger. Forfædre må
mindes, fordi menneskelivet er en lille og
triviel ting uden forankringen i fortiden.
Jord er værd at dø for, fordi fremmede vil
vanhellige gravene(...). Når jeg ser tilbage, ser jeg det tidspunkt i krypten som et
øjeblik, hvor jeg begyndte at forandres,
hvor et element af respekt for det nationale projekt begyndte at krybe ind i mine følelser, da jeg forstod, hvorfor jord og grave betyder noget, og hvorfor nationen, der
beskytter begge, beryder noget." Erkendelsen når ham også, da han er til gudstjeneste i e,1 ukrainsk kirke: "Stående mellem mænd og kvinder, som ikke skjuler
intensiteten af deres følelser, bliver det
klart, hvad nationalisme virkelig er:
drømmen om, at en hel nation kunne være
som en menighed; syngende de samme
hymner, lynende til det samme evangeli-
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um, delende de samme følelser, forbundet
ikke kun med hinanden, men med de døde begravet under deres fødder."
I den fransktalende provins Quebec,
som mange ønsker at løsrive fra den engelsktalende del af Canada, spørger Ignatieff en fremtrædende bank-præsident,
hvorfor han støtter løsrivelsen: "Jo, fordi
staten er den eneste måde at beskytte et
fol ks identitet på ... Identitet definerer jeg
som harmonien mellem dine værdier og
dine handlinger. Med andre ord, du ved
hvem du er, og du ønsker at beskytte dette ... og blive genkendt for det." Det er omtrent den samme konklusion, som lgnatieff kommer frem til efter at have besøgt
kurderne: "Dette grænseområde mellem
Tyrkiet og Irak er, hvor jeg endelig lærte
den menneskelige forskel mellem et folk
som har sit eget sted, og et folk som ikke
har det. På den ene s ide er hjerter og sind
åbne. På den anden er hjerterne tunge af
frygt (...). Statsløshed er en sindstilstand,
og den er beslægtet med hjemløshed. Dette er, hvad en nationalist har forstået: et
folk kan kun være helt menneskeligt, helt
sig selv, når det har sit eget sted."
I Nordirland underbygges erkendelsen
af det umulige i et blandet samfund - i
Belfasts gader er der bygget over seks meter høje "fredsmure'", som skal forhindre
folk, der bor i den sanune gade, i at myrde hinanden. lgnaticff må konkludere, at
"nærtbeslægtede" folk hader ofte hinanden mere, end de hader "tjerntbeslægtede", hvor problemerne er mere rationelle.
Den samme konklusion må han uddrage
af sin rejse i det tidligere Jugoslavien,
hvorfra han rapporterer: "Alle mænd går
bevæbnede rundt. Ingen vover sig uden
for byen. ingen stoler på nogen, de ikke
har kendt hele deres liv. Nationalisme i
slun1ingen af det 20. århundrede har bragt
en del af det europæiske kontinent tilbage
til tiden før nationalstaten, til den sene
feudale borgerkrigs kaos." Den såkaldte

udvik liog gør virkelig verden ·'mindre'\
men det betyder blot, at menneskene endnu mere desperat vil forsvare de indbyrdes forskelle, selv de mindste, for at forblive sandt menneskelige, hvilket blot betyder at være bundet til noget bestemt og
ikke til alt muligt.
At nationalstaten beskytter mod kaos,
bliver da lgnatieffs konklusion, hvorfor
han kalder sig en "statsborger-nationalist"
- som modsætning til intolerante "etniske" nationalister: "I det mindste er kosmopolitisk foragt og fonmdring over den
lidenskab, med hvilken folk vil kæmpe
for at vinde deres egen nationalstat, malplaceret. Disse folk kæmper trods alt kun
for et privilegium, som kosmopolitter
længe har taget for givet." Og i et essay i
tidsskriftet "Time" 27/2 I 995 fastslår lgna-

tieff, at det er på tide, at kosmopolitter
holder op med at vrænge ad nationalister.
Man kan være sikker på, at de typiske kosmopolitter alle bærer på et pas fra en rig,
stabil nationalstat: "De har råd til at være
kosmopolitter: det er et privilegium, der
følger med passet."
lgnatieff antyder imidlertid i sin bog,
at hans egen skarpe skelnen mellem en
"god" og en "dårlig" nationalisme er forsimplet: Nationalisme "er ikke en ting i
mange forklædninger, men mange ting i
mange forklædninger; nationalistiske
principper kan have frygtelige konsekvenser et sted, og uskadelige eller positi ve et andet sted. Sammenhængen betyder
alt." Hvor overdreven internationalisme
længe har hærget, kan en passende stærk
"nationalistisk" modreaktion derfor synes
passende for at genoprette balancen. lgnatietf fastslår, at voldens onde cirkel,
som den f.eks. ses i Jugoslavien, begynder
"i den mest almindelige form for kujonagtighed, den som vi alle kun kender alt
for godt - med at fortælle løgne om fortiden."

Der tænkes her på "nationalistiske"
løgne, men det samme kan siges om "humanisternes" løgne om fortiden, f.eks. at
"Danmark har altid været et indvandrer•

land." En fejlagtig opfattelse af virkeligheden vil altid føre til konflikter, når den
konfronteres med realiteterne. Yderpunkter må altid undgås, så ret forstået kan
man slutte sig til lgnatietfs grundholdning: "Fremtiden tilhører hverken kosmopolitter eller nationalister, men folk som
er parat til en smule af begge, villige ti l at
kæmpe for de steder, de elsker, villige til
at lære afsteder, hvor de aldrig bar været."
Modstand mod fysiske folkevandringer
hindrer ikke, at man har et åbent og lærevilligt sind.
Perer Neer11p B11hl

Vejledning
for landssvigere
Ole Hammer (red.):
Håndbog om indvandrere og
flygtninge.
2. reviderede udgave.
(Forlaget Kommuneinformation, 1995. 379 sider. 250 kr.).
"Der bor 200.000 indvandrere og flygtninge i Danmark - knap 3,6% af befolkningen. Det er ikke mange, men alligevel
er Danmark på vej til at blive et flerkultu-

relt samfund. Vi mødes på tværs af sprog,
kulturer og livssyn i mange forskellige
sammenhænge." Således står der på omslaget af de1U1e håndbog, hvis formål er at
vejlede sagsbehandlere, pædagoger, lærere og alle de fagfolk, som i kraft af deres
arbejde skal "håndtere kulturmødet''. Bogen er uden tvivl velegnet til formålet:
Den rummer alskens oplysninger om de
forskellige fremmedgrupper, deres kultur,
integrationsproblemer, lovgivning, henvisninger til (udelukkende tendentiøs) litteratur om fremmedspørgsmål, m.m.
At de sanunensvorne i Dansk Flygtningehjælp, IND-sam, Mellemfolkeligt Samvirke, Kommunernes Landsforening
m.fl., der står bag denne bog, forlængst
har besluttet sig til at arbejde for et multietnisk samfund, anes ikke kun af bogens
omslag. I afsnittet "På vej mod det flerkulturelle samfund" skriver Ole Hammer:
"Det er nok for tidligt at tale om Danmark
som et flerkulturelt samfund( ...). Kontakten til såvel Europa som den øvrige del af
verden bliver stadig større, og folk med
indvandrer- og flygtningebaggrund bliver
en stadig mere synlig del af dagliglivet
(...). De etniske mindretal bliver stadig
mere synlige i gadebilledet, specielt i de
større byer, hvor de som småhandlende,
restauratører, taxa- og buschauffører eller
som skolesøgende børn er med til at sætte deres præg på gadebilledet. Trods denne tiltagende synlighed indtager de dog
fortsat en marginal position i samfundet på arbejdsmarkedet, i uddannelserne, i det
sociale, det kulturelle liv og i beslutningsprocesserne." Bemærk særlig ordet fortsat - den underliggende præmis her er
som gennem resten af bogen, at Danmark
selvfølgelig vil blive multikulturelt.
At Ole Hammer og hans parasitkolleger i Godhedsindustrien bevidst bar valgt
delUle w10dvendige udvikling, der intet
har at gøre med natllrlig kulturudveksling,
fremgår af hans rigtige skeh1en: "Man må
ikke forveksle den igangværende internationalisering af det danske samfund med
udviklingen af det flerkulturclle samfund.
Danmark kan ganske udmærket internationaliseres uden dermed at blive flerkulrurelt, eksempelvis ved at knytte og anvende forbindelser i andre lande (internationalt!) uden at knytte og anvende forbindelser til de etniske mindretal, som befinder sig i Da1U11ark." At disse etniske mindretals tilstedeværelse repræsenterer noget afgørende nyt i historien, har han også
indset: "Danmark er altid blevet påvirket
af (kulturelle) strømninger udefra, men i
sjælden grad fra de områder, hvor dagens
etniske mindretal har deres baggrund. Og
udgangspunktet har altid været en dansk
eller vesrlig ramme for udviklingen." At
Hammer & Co. ikke naivt, men med åbne

øjne byder en skæbnesvanger nyudvikling
velkommen og endda fremmer den af alle
kræfter, forøger blot deres ansvar for katastrofen.
Hvilke konsekvenser, opbygningen af
babelstårnet får, forudses også af indvandrerpsykologen Basim Osman, der rejser
spørgsmålet, i hvilken retning det danske
samfund bevæger sig i forhold til de etniske mindretal: "Mit svar er kort og godt:
mod konfrontation, mod konflikter og
mod en stigende polarisering mellem
dem, der opfatter sig som 'rigtige danskere' og så 'alle de andre'." Fra hvilken kant
intolerancen stammer, antydes dog mere
realistisk af selve Finn Slumstrup: ''Den
frie debat og respekten for mindretallets
ret til at argumentere videre for egne synspunkter ligger i rygmarven af den danske
offentlige debatkultur. Det kan ofte være
meget svært for repræsentanter for de nye
kulturelle mindretal i landet at forstå dette. Det forhold at vi netop taler så meget
om tingene og ikke blot skærer ige1U1em
forveksles af dem med svaghed eller ubeslutsomhed. Og det er i virkeligheden
spørgsmålet, om ikke det er i dialogen
mellem den samfundsmæssige baggrund
flygtninge og indvandrere medbringer og
så den danske måde at løse tingene på, vi
kan have de allerstørste spændinger i udlændingenes møde med dansk kultur."
Sandheden af disse ord underbygges i
afsnittet "Islam som statsform", hvor
islams autoritære væsen afsløres: uoanskeme har ge1U1em mange år diskuteret
deres egen religion - om Gud eksisterede,
om folkekirken ku1U1e bruges til noget
meningsfuldt, om kirken var reaktionær
etc. For en muslim er der noget fundamentalt kunstigt i at diskutere islam. Faktisk betragter man enhver diskussion af
den ovennævnte type som udtryk for vestlig tankegang!' Når man mener at besidde
en indiskutabel religiøs-politisk sandhed,
bliver konsekvensen nødvendigvis udryddelse af de vantro, hvilket da også fremgår
af en muslimsk pjece, der citeres: "Vi mener, at islam stræber efter at frigøre menneskets samvittighed, dens inderste væsen, at fjerne alle årsager til frygt, grov
smiger og underdanighed fra hans hjerte.
Den får ham til at løfte hovedet med værdighed, til at nægte at underkaste sig eller
være forsonlig over for nogen magt på jorden. Han underkaster sig kun Gud. Dette
giver ham en autentisk revolutionær oplevelse og driver ham fremad, mens han løfter sit ba1U1er: Der er kun en Gud, Allah.
Frigjort fra grådighed og frygt stræber
han efter at bekæmpe alle magter, der
hæmmer eller lægger hindringer i vejen
for den sandhed, som han er en del af". ~
Eftertiden vil fælde en hård dom over
dem, der med velberåd hu har planlagt
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sådanne kræfters vinden indpas i Danmark (og i resten af Europa) - ligesom
man i dag fælder en hård dom over deltagerne i "Wannsee-konferencen'', hvor et

helt folks undergang også blev planlagt
med koldt overlæg.
Peter Neerup Buh/

Annonce:

Juletilbud
(gælder kun i december måned)
Glisrrups »De fremmede i landet«, nu
med komplet emne- og navneregister,
som gør bøgerne til uundværlige redskaber for den, der vil skrive læserbreve, deltage i debat, holde foredrag eller blot hurtigt have styr på et særligt emne.

IForeningsnyt

Afkryds:

Møder

D »De fremmede i landet«
af Mogens Glistrup. 2. udg., 1994.

Århus

Dagligstuemøde på Frederiksberg
den 3. tirsdag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.

Mandag 11- december

Sted:
Taler:
Emne:

Arrangør:

kl. 19.00
Århus Cykelbanes
mødelokale
(adgang fra Jyllands Alle)
Professor, jur. dr.
Ole Ha.-.~lbalch
Opinionskampen i Danmark
under 2. verdenskrig.
Modstandsbevægelsen contra
»rhe establishment«.
DDF.

Dagligstuemøde i København NV
den 2. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.

Dagligstuemode i Virum
den I. torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.
Mojn, vi ses i Sønderborg
OBS ! Dagligstuemøder ændret til den
første tirsdag i hver måned, kl. 19.30 (dog
den anden tirsdag i januar 1996). Kom ud
af busken, venner! Ring for nærmere oplysning og tilmelding til Ellen Ewers, tlf.
74 43 5157.

D »De fremmede i landet«
l. og 2. udg. incl. register
incl. forsendelse kr. 350,00

D Det nye register alene - AS-format

DANSK CENTER PARTI
Postbox 150, 2880 Bagsværd
Giro 6 15 29 88
tlf. 38 33 57 72

Betaling

D Vedlagt i check D Pr. efterkrav
Indsendes til: Forlag BX Aps
Hummeltoftevej 125
2830Virum

Hvis Du vil have
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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helt nyt emne- og navneregister
lncl. forsendelse kr. 250,00

incl. forsendelse kr. 25,00
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618 informationsmættede sider, incl.

at folkets vilje atter skal være landets lov
indført Direkte Demokrati i Danmark
genskabt lov & orden
standset indvandringen
hjemsendelse/repatriering af indvandrere
at kriminelle udlændinge udvises af Danmark
ordentlige forhold for vore ældre
afskaffet hospitalernes ventelister
et ordentligt miljø samt en skærpet dyrevæmslov
at Danmark skal have et ordentligt forsvar
reel information og alsidighed i TV & radio

Så skal Du blive medlem eller støttemedlem af Dansk Center
Parti, skrive en vælgererklæring for DCP - så vi kan blive opstillingsberettigede til næste folketingsvalg - eller støtte
DCP økonomisk.

For din egen, børnenes og børnebørnenes skyld!

DANSKEREN
udgives af Den Dans)<e Forening. hvis fonnål er på folkestyrets grund,
u.atbængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,

sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladel for deres medlemsko1Hingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om årcL lndmcl-

delses- og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo cl.lign.
DANMARKS FONDEN
Af 5. MAJ 1995

Den Danske Forenings styrelse administrerer
Danmarksfo11den af5. maj 1995, der er en kampfond, hvis midler anvendes i overensstemmelse
med Den Danske Forenings formålsbestemmelse
tiJ at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne
pmmisscr her i landet. f.onden er opbyggeL på
grundfag af testamentariske og andre gaver.

Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.

toreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C.
Telefonsekretariat Tif. og t<Jcr.x: 86 13 24 Ol. Giro: 454-7551

Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmedl.), ti[ og fax 31 55 18 02
Modekonsulent: Murer Poul Yinther Jen""° (st)'T.mcxll.), tlf. 75 610849
Juridisk biStand: Advokat FolJ11Cr Rcindel (styr.med!.). tlf. 33 15 19 92,
telcfaJ< 33 J5 51 96

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Neenip Buhl (styr. medl.), tlf. 31 597740.
Nordsj;"1Jand: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbaleb (fom,.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
MidtsjæUand: Bibliotekar Hany Vinter (næstformand), tlf. 42 38 75 93
SydsjæUand: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 538780 32
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewcrs (styr.med!.),
tlf. 74 43 51 57, Kai Pederse,~ tlf. 75 44 5027
Sydostjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 6147 76
Østjylland : Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12

Foreningens kootaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt Lil den.

lndmeldclses- og bestillingskupon
Navn:--------------------

0

Jeg indmelder mjg herved i Den Danske Forening
og indbetalet mit kontingent (mi11dst JOO kr. åtligt), der
inkluderet tilsendelse af Danskeren, til foreningens

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

adresse eller på dens postgirokonto 454-7551.

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

D

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

E\•t. telefonnr.: - -- - - - - - - - - - - - - - -

0

Jeg ønsker som ikke-,nedlem at abonnere særskilt på

Kuponen bedes indsendt tU:

bladet Danskeren (125 kr. årligt).

DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8/(){) Århus C.
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Fire former for vold:
vold, vold, vold og racistisk vold
Dansker mod dansker = vold.
Fremn1ed mod dansker = vold.

f -~.

Fremmed mod fremmed = vold.
Dansker mod fremmed = racistisk vold.

Vold

Vold

Vold

Racistisk
vold

Politiet skal nu gå aktivt ind i kampen mod såkaldt racistisk vold. Da den sjældent forekommer
udenfor "antiracisters" fantasiverden, skal politiet nu opsøge indvandrere og bede dem angi,ie j
indfødte, som måtte have optrådt uvenligt overfor dem.
•

j
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