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Humanitær 
kriminalitet 

Danmark er det land i verden, der 
yder den største u-landshjælp pr. ind
bygger. Næsten 2.000 kr. årligt betaler 
hver eneste af os - voksen som barn. 
Mere end 3 årtiers hjælp har bare ikke 
afhjulpet nøden derude. Tværtimod 
må flere og flere gå sultne i seng. 

Samtidig har den voksende fattig
dom skabt en folkevandring mod Eu
ropa. 

Dette burde nantrligvis føre til ef
tertanke. Havde det drejet sig om en 
skrantende, privat erhvervsvirksom
hed, som trods stadige blodtransfusio
ner gennem 30 år ikke var bragt på fo. 
de, ville enhver indse, at noget måtte 
ske. Alligevel bliver vi ved med bare 
at sende gode (bistands)penge efter 
dårlige. Hvorfor? 

På dansk grund opererer en hærska
re af selvudnævnte humanitære, der i 
stærke private organisationer forvalter 
pcngestrømmen - med et rigeligt ud
komme til sig selv. "Betal din skærv, 
ellers dør de nødlidende", hedder det. 
Tvivlrådige får stukket billedet af et 
sultent barn med opsvulmet mave i 
ansigtet: "Se hvor ond du er, hvis du 
ikke betaler! " Det gør vi så. Ligesom 
man i mi ddelalderen købte aflad af 
kirken for at få plads i himlen. 

Når de danske humanitære herefter 
har taget deres solide del til "samlen
de administration", "oplysningsarbej
de" og hvad det ellers kaldes, sendes 

det resterende ud, hvor det gerne skul
le hjælpe. I f.eks. Kenya viste det sig 
for få år siden, at kun ca. en fjerdedel 
af bistandsmidlerne nåede hen, hvor 
de skulle. Resten tog lokale parasitter 
undervejs. 

Mennesker, der lever på tilværel
sens yderste kant, gøres til gidsler af 
fede katte, der overalt mæsker sig i u
landshjælpen. En del af byttet bruger 
de end.og til med alskens fiduser-kal
det reklame og lobbyvirksomhed - at 
tage strubegreb på politikerne, så dis
se ikke kommer på forkerte tanker om 
arrangementets hensigtmæssighed. (Se 
artiklen s.3). 

Dette må der nødvendigvis sættes 
en stopper for. Vor u-landsbistand på 
over l O milliarder kr. om året gives, 
samtidig med at vort sundhedsvæsen, 
ældreforsorg o.s. v. knager under svæ
re mangler, og betales i øvrigt ved for
øgelse af en statsgæld., der har passe
ret 800 milliarder kr. Skal vi fortsat gi
ve u-landshjælp, må det sikres, at den 
ikke opædes af parasitter, men tjener 
til at skabe bedre leveforhold for lan
denes befolkninger i en stabiliseret si
tuation, nemlig ved at få styr på be
folkningstilvæksten (jf. s. 10 og I I). 

Diskussionen om dette anliggende 
må tages nu. De herskende tilstande er 
uholdbare. Det, der foregår, er dybt 
amoralsk og burde rettelig! kaldes hu
manitær kriminalitet. 



Hastesag på tiende år 
Kampen mod indvandringspolitikken i Danmark er efterhånd· 

en ved at være en ældre sag. De, der befandt sig på danske ar
bejdspladser i slutningen af tresserne og be1,,yndelsen af halv
fjerdserne, vil kunne berette om en udbredt afstandtagen li-a ind
førsel af fremmed arbejdskraft til Danmark. Modstanden var der 
altså allerede dengang. Og den var til tider ramsaltet og kontant, 
men den var der dog kun inden for kantinens og skurvognens fi
re vægge. Officielt var vi næsten alle glade og enige om, at det 
var nødvendigt af hensyn til nationens økonomiske ve og vel. En
kelte offentlige protester var der dog, f.eks. fra nu afdøde sme
deformand Hans Rasmussen, der i stedet foreslog en skattefri 
overarbejdstime til afhjælpning af den manglende arbejdskrnft -
men han talte for døve øren. 

Et nyt kapitel i indvandringspolitikken be1,,yndte for IO år si
den med sognepræst Søren Krarups annonce i Jyllands-Posten. 
Annoncen åbnede for IO - 15 års indespærret modstand og had 
til danske politikeres leflen for det multikulturelle og det inter
nationale liv i de mange verdensomspændende organisationer. 

Kort tid efter, nemlig den 18. marts 1987 stiftedes Den Dan
ske Forening ved et særdeles turbulent møde i Virumhallen. 

De første IO år af den organiserede indvandringsmodstand er 
altså snart gået, og det må være passende at skue tilbage og gøre 
stan,s samt stille spørgsmålet: Har foreningens virksomhed nyt
tet, har vi nået konkrete mål, og har vi udsigt til at sejre? 

Det kan siges uden overdrivelse, at uden den organiserede ind
vandringsmodstand ville der i dag ikke have været 2 offentlige 
holdninger til indvandringspolitikken. Der er en real itet, at pres
se, politikere og andre multieLniske lobbyister i dag må operere 
med viden om, at deres skråsikre meninger ikke længere tages al
vorligt af brede kredse i det danske folk. Men det er ligeså klart 
en realitet, at en massiv majoritet i landets lovgivende forsamling 
føler sig så sikker i sadlen, at den fremdeles vover at koncipere 
og vedtage stribevis af lovforslag, hvis indhold på mange måder 
favoriserer de fremmede indtrængere på bekostning af det folk, 
den selv er rundet af og valgt af. 

Når det er gået bedst for indvandringsmodstanden, har me
ningsmålingerne vist mindre forskydninger i den rigtige retning, 
men dog utilstrækkeligt til at fa politisk betydning. 

Derfor må den organiserede indvandringsmodstand i dag stil• 
le sig selv det spørgsmål, om arbejdet fremover alene klares ved 
at udgive seriøse tidsskrifter, holde seminarer, lokalmøder m.m.? 

En ting er helt sikker. Det haster, hvis vi skal nå at vende ud· 
viklingen, s1I Danmark kan bevares som danskernes land. 

De xenofile 
Jublejublejublejuble! ! ! ! 
Flygtningeminister Weiss er begejstret over, at det er lykkedes 

at finde boliger til 13.300 bosniere (Jyllands-Posten 13/5 96). 
Lobbyen glæder sig. Pressen glæder sig. AUe de rigtige menne
sker glæder sig. 

De eneste, der ikke glæder sig, er de 13.300 danskere, der ik
ke fik et sted at bo. 

For sådan er det jo. Der er ikke blevet bygget l3.300ekstra bo
liger til at huse bosnierne i. De 13.300 boliger har måttet tages 
ud af den allerede eksisterende boligmasse. 

Nettoresulcaret er derfor, at der altså er 13.300 hjemløse dan
skere, der ikke fik en bolig. 
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Hvordan i alverden kan sådan noget blive til en glædelig begi
venhed'/ 

Jo, det kan det godt, hvis man er psykisk afvigende. Den me
gen glæde over, at det lykkedes at indhuse de mange bosniere, 
som vi i sin rid fik at vide k'Un skulle være her midlertidigt, er ud· 
slag af en psykisk sygdom. Denne sygdom har oven i købet et 
navn. Navnet er "xenofili", hvilket betyder ekstremt overdreven 
begejstring for alt, hvad der er fremmed. 

Xenofilicn er som bekendt vidt udbredt hos den opinionsdan
nende elite, hvor den synes at være affødt af for lang tids vellev
ned uden forbindelse til denne verdens realiteter. Jo mere frem
med og des flere frenunede desto bedre. 

Hvor xenofilien har faet fat, går al fornuft fløjten, og alle mo
ralske hensyn viger. 

Den xenofile ser ikke hvad han gør. Han ser ikke de hjemløse, 
der betaler for følgerne af hans ideer. Han ser ikke konsekven
serne for sine egne børn. Han ser intet. 

Den xenofile ser kun sit eget indre. 
Han er livsfarlig. 

Visum og gæstfrihed 
Siden den skæbnesvangre udlændingelov af I 983 trådte i 

kraft, har udlændinge fra såkaldt "u.~ikre" lande, uår de først er 
kommet ind i Darnnark, haft krav på få en asylansøgning be
handlet. En asylansøgning giver i de fleste tilfælde ansøgeren ad
gang til et livslangt ophold i Danmark med alt betalt for sig selv 
og sin familie incl. børn.enes fremtidige ægtefæller fra hjemlan• 
det, deres børn og disses ægtefæller osv. Flere medlenuner af re
geringen har fastslået, at Danmark har råd til at efterleve denne 
praksis, og at den er et "flOI" udtryk for "human.isme". 

Der er vel omkring 3.000.000.000 mennesker fra "usikre" lan• 
de, som godt kunne tænke sig at ombytte deres trælsomme til
værelse med en sådan fremtid i Danmark. Blandt andre de nævn
te medlenuner af regeringen ved udmærket godt, at Danmark ik
ke har råd til at tage vare på så mange mennesker, - uanset a11e 
bumani~iiske flotheder. Derfor har Danmark i de senere år ind
ført krav om visum til borgere fra en lang række lande. 

Behandlingen af en visumansøgning tager oftest 6·8 uger. 
Visumpligten og den lange behandlingstid har medført store van
skeligheder for mange forretningsfolk, kunstnere og almindelige 
turister, som gerne vil besøge Danmark, og i mange tilfælde har 
besøgene måttet aflyses af samme grund. 

En sådan praksis er en hæmsko for Danmarks handel og sarn· 
arbejde med de berørte lande og er ødelæggende for det mel
lemfolkelige samvirke, og det er forståeligt, at den har medført 

· kritik fra flere sider. 
Indenrigsminister Birte Weiss har med kyshånd taget imod 

kritiken og ønsker nu, som man kunne vente, visumreglen1e lem· 
pet. 

En lempelse af vismnreglerue bør hilses velkommen. Men 
hvis en sådan lempelse kommer til at stå alene, står Danmark 
overfor en ny bølge af "handelsfolk" og "turister", som udeluk• 
kende kommer til Danmark for at få lejlighed til at udtale den 
moderne udgave af "Sesam, Sesam luk dig op", nemlig ordet: 
"Asyl". 

Det er derfor bydende nødvendigt, at lempelsen af visumreg
lerne suppleres med en stranuting af reglerne for adgang til asyl. 

Danmark bør naturligvis være åben for udlændinge, som øn
sker at besøge landet. Til gengæld skal udlændinge, som er uvil
lige til at forlade landet, når besøget er forbi, venligt men bestemt 
hjælpes på vej. 



De fede katte Af Ole Hasselbalch 

I en verden under hurtig forandring har de heldigt stillede rige muligheder for at udnytte de 
mindre heldigt stillede. Det melle1nfolkelige "humanitære" bureaukrati har viklet sig ind i et 
orgie af misbrug. Bistandspengene ruller - og den internationale godheds industri høvler enor
me summer af til eget brug. 

"Fat cats" - fede katte- kalder man i den 
3. verden dem, der lever godt af andres 
ulykke. 

Amazonlandet 
Stedet er Orinokoflodens øvre løb. I 

princippet er dette Amazonjunglen. EJier 
rettere det var. Turistindustrien har bredt 
sig, og svulmende herrer og damer i alle 
kulører køres rundt på ladet af terræn
gående vogne i jagt på oprindeligheden, 
belæsset med fotografiapparater og rustik
ke solhatte i sære faconer. Hjulsporet i 
junglen er efterhånden bredt. Her interes
serer man sig ikke for detaljerne. Når da
gens byger konuner og det hele bliver til 
pløre, køres blot endnu en gang lidt ved si
den af sporet. Området er på den måde ble
vet en stor flade af spor, der fortaber sig i 
retning af junglen, som trækker sig længe
re og længere tilbage. Som hårranden på 
en herre, der er nået over sin bedste alder. 

Ved den velassoi:terede bar, som h.ører 
til enhver turistindrettet junglefacilitet, 
holder en lille fyr til. Han er 13 - påstår 
han - og på bestandig jagt efter en skil
ling, som kan falde af, når han gør en af 
de overvægtige gæster en tjeneste. For 
hvad der svarer til en krone, kan de over
væi,>tige her få arbejdskraft, som der skul
le betales en halvtredser for hjemme - i 
mark, dollars eller yen. Drengens hele 
verden består af forventningen om, at han 
på den måde kan holde skindet på næsen 
og senere blive til noget stort Gerne i det 
fjerne USA mod nord. Han fortæller i det 
hele taget gerne om sine planer. Det fore
går på et engelsk, der ville få enhver 
skolelærer til at blegne af forfærdelse. 

Før eller s iden vil der sikkert komme en 
eller anden, der kan få en fordel af at skaf
fe ham til USA. 

Hong Kong 
Stedet er Hong Kong - nærmere beteg

net den plads man stiger i land på fra lo
kalfærgen til Hong Kong Island. Det er 
sidste aften i en som sædvanlig hektisk 
uge i byen. Pladsen er et ufremkommelig! 
menneskehav. Det er der tradition for på 
denne ugedag. Det ses, at det ikke er hong
kong-kinesere, der fylder op. Det er yngre 
kvinder, som ved nærmere undersøgelse 

viser sig at komme fra Filippinerne. De 
arbejder billigt i byen - mange af dem selv 
om de ikke må. På den måde kan de for
sørge en familie hjenuue. På pladsen sam
les de på denne faste ugedag for at snak
ke. Der er alt til fals. 

Jeg mindes en engelsk kollega, der er 
gift i Italien. Konen plager ham nat og dag 
for at få en "philippino waiter". Sådan en 
bar hendes veninder i Italien nemlig. Sy
stemet er, at denne "waiter" bliver glad for 
at komme til Europa. Konen bliver også 
glad, for fi lippineren er villig til at arbejde 
præcis så længe uden løn, at han får lov til 
at forblive i Italien bagefter. Og derefter 
får konen bare en ny af slagsen til at hjæl
pe i huset og imponere de andre mamaer. 
Hvordan systemet stemmer med italiensk 
immigrationslovgivning, må guderne vi
de. Men i Italien foregår der jo så meget. 

Bangkok 
I ventesalen i Bangkok sidder nogle 

uformelige, midaldrende svenske herrer 
efter en hektisk uge. Dunsten af gårsdags
brandert står omkring dem, og de er nået 
til det punkt, hvor man som transitrejsen
de, der allerede har siddet vågen for læn
ge i ubekvemme flysæder, ikke ligefrem 

begejstres for at høre skandinavisk. Sam
talen er højlydt og forventelig. Den går 
fortrinsvis på den kvindelige del af den 
thai.landske befolkning og muligheden for 
at fil flyttet en passende andel heraf til 
Sverige. I følge den tågede snak, skal det
te være et projekt, som andre "grabbar" 
har kunnet få til at lykkes. 

Kenya 
I Kenya kører en chauffør rundt på de 

bullede veje. Okuno hedder han - eller 
noget i den retning. Så for at undgå lidel
sen ved at skulle høre sit navn brækket itu 
af europæerne, kalder han sig helst James. 
Skal man rundt i landet, tager man ikke 
bussen. "James" er en af dem, der har fået 
job med at køre europæiske besøgende 
derhen, hvor de gerne vil. Det gør han så 
uanset stadige malaria-anfald, som han 
har lært sig at skjule. For ellers bliver det 
bare den næste i køen, der får hans job. I 
Nairobi vandrer hærskarer rundt uden mål 
og med ogjob. Er de heldige at få en dags 
løsarbejde, er daglønnen i kenya-shil
lings, hvad der svarer til 15 danske kroner. 

Så James J1ører til de privilegerede. Han ~ 
har tre børn på kostskole - der er ikke an-
dre steder at have dem, for hans kone er 

Pjece fru Tviml-forewgemlet "U/(Uuishjælp Folk til Folk " om "Solidaritetsarbejde i AfriM '': 
"G(;ir nylle og nyd live/ "! 
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død. Derfor kører James nu nmdt og rundt 
og rundt og rundt - uanset hvad - og kan 
regne m<Xl, at det må han blive ved med i 
JO år efter, at det sidl>1e barn har forladt 
skolen og er konunet ud i arbejdsløshe
den. For så længe vil det tage ham at be
tale skolepengene tilbage. Hvis han altså 
holder så længe. Det gør han antagelig ik
ke, efter hans udseende at dømme. Så an
tagelig vil børnene komme ud i arbejds
løsheden noget for. 

I Nairobi Airport er et dansk ægtepar i 
klemme. Manden er ansat i Røde Kors, 
medens konen har problemer. De skal 
hjem til Danmark, og manden har hentet 
sig en flybillet på første klasse (pris retur 
ca. 25.000 - 40.000 kr.). Sådan gør man, 
fortæller konen, når man er Røde Kors
ansat. Konens problem er, at hun ikke bar 
fået billet til første klasse. Hvis ikke der 
bliver gjort noget vtXI det, må ægtefæller
ne altså vente med at ses til i aflen, for så 
må de jo nyde deres drinks i hver sin at~ 
deling af flyet. Htm må bede om engelsk
sproget hjælp til at gøre sig forståelig over 
for Kenya Airways med hensyn til s it al
vorlige problem. Det afhjælper selskabet 
naturligvis gerne. Alt for de gode ktmder. 
Alt for humaniteten. 

Uden for lufthavnsvinduerne står et 
Røde Kors særjetfly, som ifølge kilder på 
stedet er parkeret der, så at godhedsadmi
nistraroreme straks kan komme på in
spektion, hvor som helst de måtte ønske. 
Indenfor er placeret overdimensionerede 
sparebøsser, i hvilke de rejsende kan 
lægge deres sidste skillinger til hjælp for 
landets talløse døve, blinde og hvad de nu 
er. Foran i køen står en tydeligt velsitueret 
dame, som trods sine somaliske træk på
står at være kenyaner med ret til at kom
me ind i Danmark. Lykkeligvis tager den 

Nairobi Airporl: Giv din sidsre skærv til de 
arme! 
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Hvad nu? 
Den hidtidige u-landspolitik har spillet fallit i en hel række af de lande, der får 

hjælp fra Danmark. Elendigheden der bliver bare værre og værre, og resultatet er 
formelige bølger af emigranter med kurs mod Europa. Samtidig vokser de sociale 
skel hos os, og stadig flere må placeres på overførselsindkomster - pension, ar
bejdsløshedsunderstøttelse, bistandsydelser og anden offentlig hjælp. 

Man kan ikke blive ved med på den måde at tage fra de fattige i de rige lande for 
at give til de ,ige i de fattige lande. Det, der foregår, er ikke blot dybt uansvarligt. 
Det er også hamrende umoralsk. - Og så har de politikere, der skabte den over for 
danskerne almægtige men ved afhjælpningen af nøden ude åbenbart aldeles af
mægtige Godhedsindustri,jo da for øvrigt for længst brugt hver en klink. Ja, oven 
i købet har de pantsat vore efterkonunere for yderligere 800 milliarder kr. 

Derfor må det ondskabens monopol mellem profitørerne hjemme og ude, som 
holder den evighedsmaskine i gang, u-landshjælpen har udviklet sig til, brydes. 

Det er nu igennem ti år bestandig faldet i vor lille forenings lod at være den, som 
sagde det unævnelige først, så at det til sidst endog blev muligt at diskutere det 
åbent. Derfor er vi også i denne sag villige til at tage skraldet 

Men hvad mener medlemmerne? Hvor dan skal eo forsvarlig politik på dette om
råde se ud? 

Man kunne f.eks. tage udgangspunkt i den økonomiske realitet, som den tonune 
og forgældede statskasse udgør, og konk I udcrc, at i fremtiden må det være op til 
den enkelte, der føler at have noget at yde, at betale det til u-landene, som han me
ner at kunne afae. 

Men det kunne ,•el ventes, at mange fortsat ville være villige til at foretage en 
smertefuld operation i baglommen, såfremt de så en mening med det, og der altså 
kunne ses en ende på det. 

Skal det derfor f.eks. forlanges, at lande, der trods omfattende hjælp i årtier sta
dig ikke er konunet p.i fode, sættes tmder en lige så effektiv administration, som 
konkurstru<Xle danske kommuner bliver det en slags temporær rekolonisering? 

Eiler skal opretningshjælpen overføres uden om Godhedsindustricns flerdimen
sionale administrations-, reklame- og "infonnations"budgetter og f.eks. direkte fra 
dansk kommune til det tilsvarende lokalområde i u-landet, så at den enkelte borger 
fik indsyn i, hvad hans surt tjente skillinger gik til, og der opstod en større ansvar
lighed i deres anvendelse? 

Der er måske også andre løsninger. 
Men hvilke? 
Vi opfordrer medlemmerne til at sende redaktionen deres mening. Skulle der 

blandt det indsendte være en lys ide, skal vi nok prøve at få sat den på dagsordenen 
i den offentlige debat. 

vakse paskontrol hende ud af køen trods 
rasende protester fra hendes ledsager - en 
mørklødet herre med !,'Uldringe både her 
og hisset. Ifølge rutinen ville hun efter al 
sandsynlighed ombord være blevet for
vandlet til en ukendt, forfulgt flygtning, 
som dårligtselv ved, hvor hun konuner fra. 
De nyrige somaliere i Nairobi er som regel 
dem, der er løbet med den somaliske stats
kasse eller med andre somalieres penge. 
Derefter har de installeret sig på Nairobi 
Hilton eller Hotel Ambassadeur, medens 
de venter på en mulighed for at "flyi,>te" til 
Europa. Her står bl.a. Det Radikale Venstre 
som bekendt altid på spring for at kttnne 
finde et påskttd til at tro på deres løgnehi
storier. Det kaldes "humanitært sindelag". 

En verden under forandring 
Jovist, verden forandrer sig. Mange 

O.H. 

mennesker konuner i klemme. Og tingene · 
sker &~ hurtigt, og det er ikke let at følge 
med i, hvad der egentlig foregår. Som en
hver plattenslager ved, er dette en situation, 
der tak-tisk set er ideel til at lænse et offer. 

Derfor slår plattenslagere og udbyttere 
af enhver slags til overalt på kloden i dis
se år. F.eks. ''the fat cats", som man i Nai
robi kalder de humanitære, der holder 
"eternal holiday" - evig ferie - i landet. 
Man ska1 bare hengive sig til humanismen 
og idealismen og tage et skattefordelag
tigt job i Godhedsindustrien. På den mMe 
kan selv en middelmådighed, som i Dan
mark vel knap er i stand til at tjene det 
tørre brød ved sine kvalifikationers krafl, 
blive opgraderet til en nettoløn over en 
dansk højesteretsdommers og oven i kø
bet få chauffør, tjenere og flybilletter på 
første klasse. 



Sultens slavehær 
Ca. 60 milliarder dollars bruger den ri

ge verden på u-landshjælp hvert år. Men 
kun en brøkdel når frem til de fattige. Re
sten opsuges af de svulmende humanitære 
systemer og disses korrupte lokale rege
ringsstøtter på vejen. 

Undertiden men ikke ofte, lukkes der 
en luge op, som man kan kigge igennem. 
Læs f.eks. Graham Hancock, "I.ords of 
Poverty" (udgivet _på Macmillan, Lon
don). Åbner man øJnene, og færdes man 
på gerningsstederne, er det også forhold~
vis let at få øje på et og andet. 

Men siger man fi-a over for misbruget, 
kryber kattene i ly af humanitetens uangri
belige facade. Fra derme position messer de 
med himmelvendte sveskestene den uimod
ståelige remse om, at vi må hjælpe de fatti
ge, forfulgte, torturerede, misbrugte, udnyt· 
tede, dødstruede o.s. v. o.s. v. Betal for din af
lad og put en tier i bøssen gode herre, næste 
gang indsamleren kommer forbi! Ellers er 

du et foragteligt menneske med et afskYeligt 
"menneskesyn". Og du må finde dig i, at 
pressen kaster dig som frit bytte for en hvil
ken som helst skrupelløs "racismejæger" 
og naziopsøger med psykopatiske anlæg. 

Afvis alligevel de umoralske udbyttere 
og find en direkte vej til at hjælpe dem, 
der har ltjælp behov! I dag kan mere end 
50 afrikanske børn sikres et års skole
gang, mad og medicin og dermed et håb i 
tilværelsen for det samme beløb, som det 
årligt koster at have en "Oygtning" indlo
geret i Danmark. Flere gange så mange 
kan sikres for det samme beløb, som det 
koster at holde blot en enkelt godheds
hjælper på banen. 

Der skal op til ca. 2.666 kenyanske dag
lønninger til at betale for bare en I. klas
sesrejse København-Nairobi. Svarende til 
en kenyaners samlede indsats dag ud og 
dag ind i over 7 år. 

Hvem talte om sultens slavehær? 
Ole Hasse/batch 

Sugerørs-sæson 
Af Alice Furnival 

Efter at sommeren nu er overstået og de 
nye danskere er vendt tilbage til Danmark 
efter tiltrængte ferier i Pakistan, Tyrkiet 
og Libanon, er det atter blevet sæson for at 
få lirket de offentlige kasser op og få an
bragt sit sugerør. 

Og kulturberigerne har fortsat al mulig 
grund til at smile mellem slurkene: For 
selv om det nye finanslovsudkast opererer 
med et underskud på 6-7 mill iarder og sta
tens gæld er på 700-800 milliarder, er der 
ingen smalle steder, når det gælder de 
frenunede og deres danske medløberes 
fantasifulde projekter. Indenrigsministe
riet har nemlig haft uddelingsmøde og 
smidt om sig med penge til dem. 

Ikke overraskende er det stadig IND
sam, der skovler broderparten ind. Med 
Bashi Quraishy på lønningslisten er bud
gettet naturligvis for længst sprængt, 
hvorfor man har været nødt til at tigge 
endnu en kva1t million for at kulllle klare 
skærene. Rent pro forma har man denne 
gang valgt at få sendt den ekstra kvarte 
million til det bankkontonummer, som 
kaldes Multikulturel støllepulje for etni
ske foreninger. 

Men også andre steder end i IND-sam 
vil der blive festet i delllle tid: African Wo
men Orgallisation i Århus har fået en 
check på I 0.000 kroner, Høstmarkens 

Slaraffenland havde brug for en ny skate
board-bane og besluttede sig til at skaffe 
pengene fra Indenrigsministeriet og kald
te derefter projektet "særligt intcgrations
fremmende". Checken på I 0.000 kr. kom 
omgående. En fyr, som benævner sig 
Khaled Ramadan, havde ikke selv råd til 
et smart omslag til sin sikkert uhyre inter
essante pamflet "Three Dimensions" og 
fik 5.000 kroner sendt, mens Heller Film 
skaffede sig 250.000 kroner Lil en ny op
lysningsfilm. 

Og endnu flere steder blev der grinet. 
Her er et skønsomt udvalg af nogle af de 
sjoveste projekter: 

SOS Racisme: 20.000 kr. til et motions
løb og 30.000 kr. til en ny bog 1il grin mod 
racisme 2. 

Komkar: 18.000 kr. til en kurdisk kul
turfest. 

Mes,11 Zilan: 30.000 kr. til en samling 
af Sherko Beka;; digte. 

Mehregan Moslehi: 25.000 kr. til at le
je et telt og til plakater. 

Mellemfolkeligt Samvirke: 24.000 kr. 
til er sensommer-træf. 

A1111ette V. Hansen: 5.200 kr. til arran
gementet Chilensk hverdag i Roskilde. 

FAPA: 8.000 kr. til en børnesafari. 
Huong Que Teaterforening: 6.000 ler. 

til plakater til vietnamesisk teater. 

HJÆLP 
ET BARN 

Tegn et fadderskab 
for et 

u-landsbarn for 
75,- kr. pr. måned 

Vc,cn 1i1 ~n b«lrc tihæ-tclsc- for et fa11ig1 
u-landsbatn er rørs, 08 fresnm~l en 1cyg. og kærlig 

OJ)''<dst og skolct3ng, men OgS.\ sund mad. 
~-accma1ion<'r og 1øj på kfo.ppeo. 

Ali d'-•lt k..1n baroo lå, ltvis J')c "il hJæJpp,' 
... ').,. t, .. (', 

International 
Børnehjælp 

Upolirisl: - Ul0nnc1 
Gainrnd T<.)l'V S - 4880 h'yst«l- Tif. 53 87 19 18 

Geethaalayama Art Academy: 20.000 
kr. til en bog om tamilsk dans. 

Red Bamet: 16.500 kr. til en multiet
nisk sommerlejr. 

Dansk Flygtningelyælp: 60.000 til ver
densmusikfestival i Vej le. 

Pædagogisk Center: 40.000 kr. til PR
udgi~er. 

Images of Africa: 6.000 kr. til produkti
on af masker. 

Og mange flere penge til endnu Ocrc 
kulturberigende projekter. 

Indenrigsministeriet praler i øvrigt af, 
at man nu er i gang med at lave en ny in
fom,ationspiece om de fremmede. Den 
skal være færdig i efteråret og bliver ud
givet på flere sprog og skal uddeles gratis 
til højre og venstre. Også Udlændingesty• 
relsen vil have nye ting produceret og har 
sat et hold i gang med at lave nyt farve
strålende invitations-materiale til frem
mede - bl.a. om hvordan disse lettest op
når visum, asyl og familiesammenføring. 
Også denne bog skal trykkes på et væld af 
rremmede sprog. 
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Toppen af vanviddet 
Efteråret har bragt os en af de velkend

te hulke- og hysterihistorier blandt frem
medvelgørere og hjernevaskmedier. 

En tamilsk ungmø var t il en afveksling 
fundet for ler af vore overliberale flygt
ningemyndigheder og skulle de1for retur
neres til Sri Lanka, hvorfra hun på ukendt 
vis og ad uransagelige veje var kommet 
ind i Danmark. Straks gik hele påvirk
ningsmaskineriet i gang for at omstøde 
denne umenneskelige beslutning og skaf
fe hende det ønskede livsvarige ophold i 
Danmark, naturligvis kamufleret med for. 
sikringer om, at det lrnn skulle være mid
lertidigt, så længe der var krig i hendes 
hjemland. 

Tamil-svindelen 
Dette bringer den store tamilindvan

dring, vi har været udsat for den sidste 
halve snes år, ind i billedet (jf. Danskeren 
1989 nr. 5 s. 12, 1992 nr. 3 s. 3). Den re
præsenterer nemlig noget af det mest me
ningsløse og selvmodsigende i hele flygt
ningegalskaben. Man lod i slutningen af 
80'erneadskillige tusinde tamiler komme 
ind i Danmark og gav dem asyl og varig 
opholdstilladelse. I realiteten så mangan- · 
ske bort fra kravet om, at der skulle finde 
en individuel vurdering sted, og at der 
skulle foreligge en personlig og politisk 
forfølgelse for at blive anset som flygt
ning. Bare det, at de pågældende var tami
ler fra Sri Lanka, blev tilstrækkeligt til va
rigt asyl. 

Oprørende måtte dette forekomme, 
især fordi tamilerne på Sri Lanka lige på 
den anden side af det smalle stræde mel
lem øen og det indiske fastland har lig
gende den indiske tamilstat Tamil Nadu 
med 40-50 mio. tamilske land~mænd. 
Hundredtusinder af tamilerne på Sri Lan
ka synes da også at have bragt sig i sil<
kerhed der. Men for en del a f de mest vel
stående og foretagsomme af dem V'df det 
ikke tillokkende nok at blive i dette fatti
ge land. De søgte videre mod det rige Ve
stens lande og ofrede formuer på flyverej
ser til de fjeme mal og til at betale de 
agenter, der skulle skaffe dem ind hos de 
naive og skyldtyngcde europæere. En del 
af "flygtningene" kom måske endda slet 
ikke fra Sri Lanka, men fra selve Tami] 
Nadu; i vævet af uklarheder og løgne er 
det nok vanskeligt at fastslå. En del kom 
vel også som agenter for oprørsbevægelsen 
på Sri Lanka, der havde god brug for at få 
fingre i nogle af de midler, ''flygtningenen 
kunne regne med at få i det rige Vesten. 
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Det egentlig oprørende i det nu passe
rede er derfor ikke hjemsendelsen af den 
begrædte ungn10 som en enkelt af de man
ge tamiler, der stadig på alle mulige må
der siver ind i Danmark, men at de mange 
tusinder, der er kommet før og efter hen
de, ikke for længst er blevet sendt hjem til 
deres egne områder. 

Somalier-gentagelsen 
Den tamilske "flygtuinge"farce blev 

imidlenid ikke enestående, men har i 
90'erne filet et sidestykke i indstrønmin
gen henil af mange tusinde afrikanere fra 
det borgerkrigsplagede Somalia eller om
givende områder. 

Også i dette til fælde så man i praksis 
bort fra den individuelle vurdering af fo
religgende trusler og indførte som fast 
praksis, at alle somaliere fik asyl. Denne 
danske praksis, der var i modstrid med be
handlingen de fleste andre steder i Euro
pa, fik namrligvis Danmark til at virke 
som en magnet på somaliere også andet
steds i Europa. I årevis har somaliere bl.a. 
derfor udgjort den største nationalgruppe 
blandt spontane asylsøgere her. Ganske 
vist skal de officielt have visum for at 
komme ind i Danmark, men langt de fle
ste af dem bliver ifølge polit iet hjulpet 
over grænserne af menneskesmuglere. 
Det kommer dem imidlertid ikke til ska
de. I 1995 fil< godt 1.100 somaliere op
holdstilladelse her, og i år har allerede 
godt 1.400 S0g1. 

Nu fastslår en dansk rapport på grund
lag af undersøgelser i de nordlige dele af 
Somalia og af udtalelser Ih både interna
tionale hjælpeorganisationer og lokale 
politikere, at dårlige økonomiske forhold 
og ikke politisk forfølgelse er årsag til, at 
somaliere stadig forlader landet og rejser 
til Saudi Arabien eller Europa. ingen be
høver at flygte på grund af politisk forføJ. 
gelse. Masseudvandringen af rige og vel
uddannede skaber derimod nye, store pro
blemer for det borgerkrigshærgede land. 
Andre lande er i virkeligheden med til at 
forøge vanskelighederne i Somalia ved at 
give ophold t il de stærkeste, der kunne in
vestere i erhvervsudviklingen og deltage i 
genopbygningen af landet. Men mange 
der er også afhængige at de penge, som de 
bortdragne sender hjem fra udlandet, og 
derfor imod deres hjemvenden, selv om 
forholdene er fredeliggjon og en del af 
emigranterne ikke trives i udlandet. 

Denne ikke overraskende besk1ivelse 
af de faktiske forhold får nu endelig de 

danske myndigheder til al overveje en æn
dring i deres politik. Udlændingestyrelsen 
vil i modsætning til den hidtidige automa
tiske asyltildeling give afslag til nogle 
somaliere fra de nordlige dele af landet og 
bede Flygtningenævnet tage stilling hertil 
som hastesag. Hvis denne kurs godken
des, vil man e,1. undersøge forholdene i 
de øvrige dele af landet for at afgøre, om 
den ændrede kurs kan udstrækkes til også 
at gælde disse. Desuden lufter man mere 
forsigtigt tanken om at hjemsende nogle 
af dem, der allerede har filet opholdstilla
delse, men endnu ikke har været her i tre 
år. (Jyll.-Post. 4/11 96). 

Dansk kurs 
Mange tidligere oplysninger og altså nu 

også de nye har til overflod vist galskaben 
i den danske "flygtninge"politik over for 
somalierne og andre afrikanere, der blot 
påstod at komme fra Somalia. Uden hen
syn til det grundlæggende krav om per
sonlig og politisk forfølgelse som forud
sætning for asyl har man givet dem dette 
varigt, blot fordi deres land som så mange 
andre lande på kloden var hærget af uro 
eller borgerkrig, og skønt antagelig de fle
ste af dem blot brugte dette som et påskud 
til at "flygte" fra et fattigt område til en 
lettere og rigere tilværelse i et i-land. 
Dansk naivitet og meningsløs skyldfølel
se over for u-Jande, hvis tilstand vi hver
ken har lod eller del i eller noget historisk 
eller moralsk ansvar for, har ved hjælp af 
fi-emmedpolitil<emes vanvittige udlændin
gelov fra 1983 skaffet os mange tusinde af 
disse vildt fremmede mennesker på halsen. 

Der er kun et rimeligt dansk svar på 
denne meningsløse situation. Send alle 
både de tamilske og de somaliske skin
flygtninge hjem til de lande eller områder, 
hvor de kom fra og hører hjemme. Selv 
den tossede udlændingelov af 1983 åbner 
muligheden herfor, og i nødvendigt om
fang kan Datuuark støtte de hjemsendte til 
en ny begyndelse i deres hjemlande eller 
hjælpe disse lande og områder til at opta
ge dem. Det er dog en forn1 for u-lands
hjælp, der giver mening. 

Så længe disse titusinder af fremmede, 
der er kommet herind under helt falske 
forudsætninger, forbliver i Damnark, er 
det danskere, der er afhængige af der dan
ske samfunds støtle, som kommer til at 
betale milliardbeløbene, de koster. De må 
betale dem i form af nedskæringer i bør
ne- og ældreforsorgen, sundhedsvæsenet, 
folkepensionen og meget andet, gennem 
højere skatter og afgifter, foruden at nye 
kæmpelån dynges oven i den enorme 
statsgæld, vi overlader til de næste gene
rationer at betale. 

Deri ligger det ,-irkelig umoralske. 
S.D. 



Godhedsindustriens verden 
Godhedsindustrien indgår i et stort projekt, der gradvis skal opløse nationalstaterne og skabe en 
verdensregering. Dette er baggrunden for godhedsindustrien, som her følges fra starten af Røde 
Kors i sidste århundrede. 

Af candjur. Knud Eriksen 

På samme måde som det for nogle år si
den var vanskeligt at imødegå socialis
mens og konununismens påståede mål, 
der alle var en variant af godheden selv: -
solidaritet, tage fra den rige og give til den 
fattige, de undertrykte folks frihed, al
menvellet frem for egoismen osv., osv., er 
dagens godhedsideologi og de mennesker, 
der dyrker den, anbra&>t i en sikker og an
erkendt godhedsstilling, der gør kritik 
vanskelig. Humanitære organisationer, 
altså menneskekærlige foretagender, er 
næsten umulige at kritisere, uden at k:riti• 
ken virker ond og urimelig. Selve beteg
nelsen "humanitær" er ofte forsvar nok. 

Ydermere er det en kendsgerning, at 
organisationer som Røde Kors, Red Bar
net, Dansk Flygtningehjælp har gjort me
get godt i tidens løb, har hjulpet millioner 
af mennesker, og at tusindvis af idealisti
ske mennesker, der har ydet uegennyttig 
hjælp via sådanne organisationer, fortje
ner ros og ikke ris for dette. 

Udhulede godhedsmaskioer 
Når der i dag ikke desto mindre i man

ge danskeres øjne er kommet et odiøst 
skær over den såkaldte Godhedsindustri 
bestående af disse organisationer, er det 
fordi de er blevet udsat for et groft mis
bntg. De er blevet til en femtekolonne, en 
forræderisk magt til undergrnvelse af na
t ionen Danmark. Forræderimetoden hed
der internationalisme, som ikke er nær så 
løst et fænomen, som det lyder. 

Pervertering af godhed 
Et interview med den ungarsk fødte ad

vokat Karoly Nemeth, i Berlingske Tiden
de den 20.1 0.1996 (Tema, s.7), illustrerer 
misbntget og perverteringen. Nemeth 
kom til Danmark som flygtning i 1956. 
Modtagelsen af de ungarske flygtninge 
fm den brutale sovjetiske nedkæmpelse af 
folkets oprørsforsøg var Dansk Flygtnin
gehjælps første store opgave. Den Danske 
regering bestemte sig for at modtage 
1.000 af "disse stolte og ranke menne
sker" som man skrev, og et stort apparat 
blev sat i sving for at hjælpe dem .... Da de 
kom til Padborg stod danskerne med varm 
kaffe og wienerbrød og åbne arme .... Fyr
re år efter sidder Karoly Nemeth i sit kon-

tor med udsigt til Amalienborg Slots
plads, mellem bunker af sagsmapper og 
billeder af sin danske kone og deres børn. 
Han er advokat med møderet for Højeste
ret, han er medlem af stribevis af besty
relser. Fra l985til 1988varhanogsåmed
lem af flygtningenes sidste ankeinstans, 
Flygtningenævnet. Han sagde bl.a. i inter
viewet: "Jeg tror, det V'dr mere fntstrerende 
for m ig end for de andre. Efter nogle år 
kunne jeg ikke holde det ud mere. Alle de 
flygtninge, som jeg med sikkerhed kunne 
sige aldrig ville kunne indpasse sig i det 
danske samfund, fik flygtningestatus. Alle 
de, der lignede os, der kom i 1956 - po
lakker, czeker, østeuropæere - fik det ik
ke ... Den afrikaner, der fyldte os med løgn 
og påstod, at han havde roet hele Afrika 
igennem i kano, selv om han garanteret 
havde været agent for Gaddafi, fik ja. 

Det er anderledes at være flygtning i 
dag, og det er synd for de mange, som er 
gode nok, at danskernes holdning er ænd
ret. Vi, som kom fra Ungarn i 1956, blev 
modtaget som gæster. De polske jøder, 
som kom i 1968, og de få czekiske flygt
ninge i 1968, blev rimelig vel modtaget. 
Bådflygtningene fra Vietnam blev det og
så, men de havde en særlig historie, og de 
var så gode til at tilpasse sig." 

"Humanitære" ridefogeder 
Ganske enkelt fortalt Sandt. Og klart 

bevis for, at danskerne af natur er huma
nitære og ikke spor racistiske. Lige så 
klart er det et bevis for, at en konstant 
svindel gennem årene med bevidstløs ud
deling af flygtningestatus, efter 40 år har 
ændret danskorn.es indstilling omkring 
"flygtninge" til en dyb skepsis og modvil
je, det de selvgode kalder "fremmedhad". 

· Umiddelbart skulle man synes, at det vi
ser en engleagtig tålmodighed for ikke at 
sige tossegodhed, når modviljen først er 
blevet massiv efter 40 år og efter at om
kring en halv million udlændinge har mast 
sig ind i landet. Men sådan ses det ikke i 
Dansk Flygtningehjælp, som har været en 
hoveddeltager i svindelen. Her ser man en 
stigende racisme, der mil bekæmpes. 

$§dan keres det gode show 
Dansk Flygtningehjælp er formelt en 

privat organisation, men helt overvejende 
offentligt finansieret. Den er et samarbej-
de mellem Amnesty International, ASF
Dansk Folkehjælp, Caritas Danmark, 
Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fæl
lesråd, Danske Kvinders Nationalråd, FN
forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, 
Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke og 
Mosaisk Trossamfund. Senest er bl.a. og-
så bøssers og lesbiskes lobbyorganisation 
kommet med. Ud over den kæmpemæssi-
ge flygtningeindustri, som betales sær
skilt af regeringen, finansieres den pri
mært af DANIDA, altså også offentligt. 
Indsamlinger tjener hovedsagelig til at 
skaffe et image som en folkeligt stønet or
ganisation. De legit imerer NGO-status 
(Non Govcrnment Organisation, "folkelig 
bevægelse", "græsrodsbevægelse"). Prin
cippet er, at et budskab, der kommer fra så 
mange "folkelige" kilder må blive over
vældende. At indsamlingsbeløbene sikres 
ved massiv offentlig propaganda, og i 
øvrigt smuldrer væk i forhold til det er
klærede formål, tales der ikke meget om. 
Også de øvrige humanitære organisatio-
ner har regeringen og specielt DANIDA 
som gavmild bankforbindelse. TV, radio, 
presse og "kulturpersonligheder" stiller 
desuden villigt og gratis op til propagan-
da, fordi det hele jo emmer af godhed (og 
ofte giver god reklame for dem selv). Der 
rokeres livligt imellem de enkelte organi
sationer og andre fedt lønnede stillinger i 
samfundets top, især medierne. Både na
tionalt og internationalt. Man skulle jo 
gerne sikre, at kun godt prøvede interna
tionalister ender her, og det lykkes da og-
så ethundredc procent. Et par illustreren-
de navne er Film Slumstntp (fra Dansk 
Flygtningehjælp til Da,unarks Radio), 
Eigil Pedersen (fra Røde Kors til Det In
ternationale Røde Kors Ligas ambassadør 
ved FN - plus 5 millioner kontant), Chris-
tian Kelm-Hansen (fra DANIDA til Røde 
Kors) og Jørgen Poulsen (fra TV til Røde 
Kors). De fleste topfigurer har desuden en 
rød baggnmd. Det skader aldrig. Da An
ders Ladekarl fra Dansk Ungdoms Fæl
lesråd ("Rød, rødere, Anders") fik proble
mer i forbindelse med skandalen om mis
bntg af tipsmidlerne, var der straks plads li,. 
til ham i Dansk Flygtningehjælp. De ek- III"' 
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sotiske navne florerer her som i medierne, 
så det er vanskeligt at undgå fornemmel
sen af, at vi allerede styres af e11 klike af 
illdvandrere. Det hænder, at det lader sig 
gøre at komme indenfor med navnet 
Jensen, men underdanigheden over for 
den hellige ideologi skal være i orden. En 
patriot kan ikke, gentager: IKKE overleve 
længe i de tynde internationalistiske luft
lag her. Sindelagskontrol ved ansættelse 
foretages tydeligvis, men er såmænd ikke 
nødvendig, for rekrutteringen er sket 
langt tidligere, f.eks. i Ungdommens Rø
de Kors - fra 15 år, eller dennes børne
gruppe, der indoktrinerer de "syv princip
per" - og internationalismen, fra otteårs
alderen. Forn1entlig er planerne for "illd
legnillg" af principperne i vHggestuer og 
børnehaver langt fremme. 

Røde Kors og Røde Ret 
Det vil ikke tjene noget fornuftigt for

mål at fortabe sig i de enkelte humanitære 
organisationer. Det er tilstrækkeligt her at 
påpege, at de ligner hinanden til ukende
lighed og ALLE fremmer internationalis
mens mål. De presser på, forlanger, laver 
rapporter. I medierne, i de politiske parti
er, i stats·, amt- og kommuneadministrati
onen og i kulllLTtoppen sidder hundredvis 
af indforståede venner, som tripper af iver 
efter at lade sig "presse" til multi-etnisk 
landsforræderi. Til belysning af, hvordan 
hun1anitære organisationer har kunnet bli
ve så skændigt misbrugt, kan jeg gennem
gå udviklillgen i Røde Kors. 

Røde Kors er "Godhcdsindustriens 
mor". Fra den udspringer direkte eller indi
rekte de fleste af de øvrige humanitære or
ganisationer som knopskud. Således Red 
Barnet i 1920 og flygtningearbejdet i 1921. 

Grundlæggeren Henri Dunant opleve
de det blodige slag ved Solferino, Italien i 
1859. Han skrev en bog "Erindringer rra 
Solferino" i 1863, hvori han appellerede 
til offentligheden om, at der måtte klume 
skabes enighed om oprenelse af cl neu
tralt hjælpeselskab under krige. Efter 
grundigt agitationsarbejde blandt Euro
pas fyrster lykkedes del for Dunant og 
hans højre hånd, advokaten Gustave Moy
nier, at 13 stablet en international konfe
rence på benene, som 29. oktober 1863 
enedes om nogle resolutioner efter Du
nants retningslinier. Først langt senere 
udmøntedes disse i de "syv humanitære 
prillcippe1": medmenneskelighed, upartisk
bed, neHtralitet, uafhængighed, frivillig 
tjeneste, enhed og almengyldighed. Ved 
yderligere ihærdigt arbejde opnåede Du
nant, Moynier og deres femmandsgruppe 
al en international diplomatkonference af
sluttedes med "Genevekonventionen af 
22. august 1864 til forbedring af forhol
dene for de sårede hære i felten". 
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Dunant og Moynier brændte begge for 
"et verdensomspændende broderskab''. Du
nant havde tidligere været den ledende 
kraft bag omdannelsen i J 855 af KFUM 
til en verdensomspændende organisation 
med både godgørenhed og internationa
lisme på programmet, han agiterede foren 
international voldgift ( dom.stol), skabte 
"Verdensalliancen for Orden og Civilisa
tion" mod slaveri og var allerede i 1866en 
tidlig, men lidet kendt pioner for zionis
men. Moynier, hans illternationalistiske 
kompagnon, fra "Geneves Ahne1myttige 
Selskab" blev præsident for "Internatio
nalt Røde Kors-komiteen" frem til sin d.0d 
i 1910,ogskabtesamtidig i 1873 "Institut 
de droit international" (international ret, 
folkeret) i Geneve. Det blev den ledende 
kraft bag organisering og styrkelse af fol
keretten og bag oprettelsen af "folkefor
bundet'' efter Første Verdensklig. Heref
ter var folkeret blevet gjort til et rege
rillgsauliggende, men foreningen presse
de fortsat på, som en "NGO". Dens magt 
styrkedes yderligere gennem USAs domi
nerende indflydelse på folkeretten. 

Både Dunant og Moynier døde i 19 10, 
men de havde skabt en vigtig internationa
listisk kim, der efterdannelsen af FN på klm 
50 år skulle vokse sig til et altopsl\1gende, 
altødelæggende monsterblæksprutte. 

"I krig, i fred ... " 
Røde Kors havde med sin Genevekon

vention skabt en af den internationale rets 
vigtigste grundpiller. Dette erkendtes af 
verdens ledende jurister allerede i 1895, 
da konventionen var underskrevet af 42 
stater. Og selv om Røde Kors altså var 
skabt som en decideret hjælpeorganisati
on under krig, illdførte Dunant allerede i 
3. udgave af sin bog ideen om den hjælp, 
organisationen kunne yde under epidemi
er og katastrofer, og efterhånden blev det 
til fredsvirksomhed "uden hensyn til poli
tik, race, nationalitet og religion". 

Da forløberen for FN, "folkeforbun
det" til skabelse af international fred blev 
skabt efter Første Verdenskrig, og som. et 
foreløbigt højdepunkt for folkeretten, op
fordrede pagtens paragraf25 medlemsna
tionerne til at støtte Røde Kors Ligaens 
(forbundets) fredsprogram. Ligesom det
te nydannede internationale Røde Kors 
Forbund havde et rent fredsprogram samt 
et stmdheds- og barmhjertighedsprogram 
blev et rent internationalistisk fredspro
gram. illdholdet af Ungdommens Røde 
Kors fra 1922. Organisationen var opstået 
under verdenskrigen, hvor ledende (inter
nationalistiske) undervisnings-teoretikere 
og psykologer havde set den store mulig
hed i at opdrage ungdonunen til bl.a. 
"rredsidealerne, samfundssind og interna
tional forståelse over for børn i andre lan-

de''. På verdensplan blev medlemstallet 
forungdomsorganisationen i I 928 anslået 
til 10 millioner. 

I Danmark var medlemstallet for Ung
do1mnens Røde Kors i 1992 godt tusind 
og målet for 1996 2.500. Det indoktrine
rer skolebørn til illtemationalisme og la
ver illdvandrer- og u-landspropaganda. 

I 1992 gennemførte den socialdemo
kratiske godhedsekspert Christian Kelm
Hansen et kup i Røde Kors. Han fik gen
nemført en strukn1rændring, der skulle 
slanke og effektivisere organisationen, og 
selvfølgelig "styrke demokratiet". Resul
tatet blev en strømlinet asyl- og u-lands
maskine, hvor den folkelige indflydelse 
forsvandt. Der var oprør fm mange med
lemmer op til og under landsmødet i 1992, 
men ændrillgerne blev gennemført. Kun 
ved massivt kunstigt åndedræt fra TV
shows er de folkelige indsamlillger holdt 
oppe i de senere år. 

De syv godheder 
Et afprineipperne, det "frivillige", har 

lidt et alvorligt knæk. Kerneaktiviteten, 
samaritterne, er faldet fra 130.000 i 1951 
til 8.000 i 1958 og til godt 2.300 i 1984. 
Medlemstallet er faldet fra J 60.000 i 1951 
til "over 80.000" i 1993 og til 65.000 i 
1996, endda efter en intens hvervekam
pagne i 1995. Derimod var der i 1992 219 
lønnede medarbejdere på landskontoret, 
heraf alene i asylafdelingen 123, og på 
landsplan omkring 3.000. I dag er organi
sationen udvidet med et palæ og er i alt 
væsentligt en statsbetalt, perverteret og 
udhulet, men topprofcssionel godheds
maskine. 

Internationalt har perverteringen af Rø
de Kors og FN skabt store problemer for 
det udsendte mandskab. Man er f.eks i ex
Jugoslavien ganske enkelt begyndt at sky
de på dem, fordi FN så tydeligt ikke læn
gere er upartisk, men et såkaldt "freds-



skabende" politi rettet mod borgerkrigens 
ene part. Godbedsprincipperne "upartisk
bed" og "neutralitet" har bragt organisatio
nen de,til, at del røde kryds på de udsend
te i stigende grad bliver brngt til at s igte 
efter. 

Princippet "medmenneskelighed" sæt
tes i perspektiv ved at se på landsindsam
lingen i 1992, der gav 11,7 millioner kro
ner og minus udgifter 6,9 millioner. Che
fen Eigil Pedersen, der tabte magtkampen 
i organisationen, skuUe have 5 millioner 
kroner (over 3 år) fra nødhjælpsmidler 
med til sin ny topstilling ved FN. Og stor 
opstandelse og pinlighed var der hos den 
nye chef, Jørgen Poulsen, da det i TV kom 
frem, at hele 30% af samtlige organisatio
nens indtægter gik til administration. 

Men "godheden" her i landet bedøm
mes måske nok så meget ved, at Røde 
Kors s,'i beredvilligt deltager i udbyttelsen 
af Danmarks egen befolkning gennem 
den ivrige varetagelse af masseimporten 
af fremmede .. Om dette arbejde for staten, 
som har ændret organisationen så dra
stisk, og som gang på gang har skabt pa
nik før folkeindsamlingerne, så alle ven
ner i medierne måtte hjælpe til, forklarer 
man i de fleste brochurer, at staten i 1984 
henvendte sig til Røde Kors herom, men 
sandheden kommer frem i andre af orga
nisationens skrifter, og den er, at det var 
Røde Kors selv, der i 1982-83 planlagde at 
tage sig af flygtningene "som en naturlig 
del af organisationens virke". 

N~j, en "hwnanitær organisation" ven· 
ter ikke på staten. Kommandovejen er den 
modsatte. 

Km«/ Eriksen 

Farmand tabte 
Den af medierne hojt opreklamerede 
såkaldte "nazijæger" Frede Farmand 
led skibbrud med en injuriesag, ban 
anlagde mod DDF's formand. I stedet 
kom han selv til at betale torterstatning 
for uberettigede nazi.beskyldninger. 

Det noget usædvanlige forløb bef,')'lJdte 
i 1994. Her fortalte Farmand i Berlingeren 
7/10, at nationale personligheder, ja end
og besættelsestidens modstandsfolk, "de
ler farligt tankegods" med moderne na
zister. På den måde lykkedes det ham og
så at fa bragt DDF ind som havende noget 
med nazisme at gøre. 

Hvor tåbelige disse synspunkter end er, 
s,'i er det jo som bekendt således, at mo
derne journalister finder dem relevante 
nok til viderebringelse - i dette tilfælde 
endog altså Berlingske Tidende. 

Hvad DDF kunne afsløre om 
"nazijægeren" 

Ole Hasselbaleh så in1idlertid som re
præsentant for DDF ikke nogen grund til 
hos Berlingskes læsere at efterlade Far
mand nogen status som autoritetsperson i 
dette anliggende. Hasselbalch sv-arede 
derfor i et læserbrev under overskriften 
"Frede Farmand utroværdig kilde". Heri 
henviste Hasselbalch til Fannands helt 
ejendommelige profil: 

Bl.a. havde den gamle nazifører Riis
Knudsen vurderet, at der skulle et "elektron
mikroskop" til al finde forskellen på Far
mands holdninger og Riis-Knudsens egne, 
skrev Ole Hasselbalch. Videre kunne han 
fortælle, at Fannand havde producerec en af 
de groveste nazi-propagandavideoer i nyere 
tid. Og han kunne fortælle, at den "afsløring'' 
af naziføreren, som Fannand havde foretaget 
i TV-2's udsendelse "De skjulte Bånd", min
sandten ifølge Farmand selv havde fundet 
sted med naziførerens egen indforståelse. 

Hasselbalch sluttede herefter læserbre
vet med at undre sig over, at Farmand i sin 
rolle som "nazijæger" var så sikker på ik
ke at blive faldet i ryggen af nynazisterne, 
at han endog havde turdet anlægge en in
juriesag mod en person, der ligeud havde 
kaldt ham for en gammel nazist. 

Farmand går til retten - med fri proces 
Dette var en stærk kop te for Farmand, 

der jo ynder at præsentere sig i en noget 
anden rolle. Han anlagde derfor injuriesag 
mod Hasselbalcb. Og da alle gennem me
dierne kender den renfærdige "nazi
jæger'', fik denne da i øvrigt uden videre 

fri proces - det vil sige, at statskassen be
talte hans omkostninger ved at føre sagen. 
Myndighederne fandt det end ikke ulej
ligheden værd, forinden de gav ham den
ne begunstigelse, at undersøge, hvad Ole 
Hasselbalch havde at sige til sit forsvar. 

Skibbruddet 
Efter endeløse retsforhandlinger er sa

gen så nu nået til en afslutuing. Både øjne 
og ører var ved at falde af dommeren, da 
hun så og hørte DDF's dokumentation i 
sagen. Hasselbalch havde ikke skrevet 
mere, end der var dækning for, vurderede 
dommeren. Hasselbalch fik herefter med
hold på alle punkter. - Og staten blev 
dømt til al betale Hasselbaleh erstatuing 
for sagsomkostninger. 

Ja, Fannand blev oven i købet selv 
dømt for injurier. For da Hasselbalch nu 
alligevel skulle i retten med ham, af
krævede han "nazijægeren" en torterstat
ning, fordi Farmand uden føje havde be
skyldt Hasselbalch og DDF for at have 
"holdninger og livsværdier, der forener 
korset og hagekorset". 

Det gav dommeren Hasselbalch ret i 
var urigtigt og injurierende, hvorfor retten 
mortificerede Farmands beskyldning og 
pålagde ham at betale torterstatning for at 
have ftems,ot den. 

Tommermænd'? 
DDF's medlenuner vil nok have kon

stateret, at dommen ikke har fået nogen 
særlig omfattende omtale i pressen. Det er 
ikke svært at forstå hvorfor. 

For hvad var det for et sandhedsvidne, 
Berlingeren betjente sig af? 

Og hvad er det for tåbe-journalister, der 
gang på gang bruger denne mand? Mauge 
vil f.eks. huske, hvordan TV har vist om
slaget til en afskyelig nazivideo "Die Ge
danken sind frei" som iJlustration på nazi
propaganda, der produceres her i landet. 
Og dernæst er de gået over til at inter
viewe "nazijægeren" Fam1and om nazis
mens forbandelser. 

Men det er bare Farmand selv, der har 
produceret videoen for nynazisterne! 

Kilderne? 
Hvordan kunne DDF vide mere end 

disse journalister? 
Fordi foreningen ønsker at vide. 
Og fordi mange lzjælper foreningen ved 

at sende de oplysninger, de rar fat i. 
Dem skylder vi alle stor tak. 
Med den stormægtige presse alene og 

dens horder af discountjonrnalister havde 
offentligheden været dårli&>t hjulpet. 

0.H. 

Ålt - nej, nej, nej, nej!!! 

"'4 Den "krillske" journalistik har /<:;ire~ nye triumfer: Den nazipropagandafilm. 1'V brugte flere 
gange som et eksempel pd. hvad 1,az1sternejå1· /ov at lave; Danmark. viser sig a1 ~·ære produ· 
cerel af en mand, TY har markedsført som ''nazijæger··. 
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Dansk ortodoksi, svensk nytænkning 
Ny dansk bog om fremmedspørgsmålet giver et vist overblik men ingen løsninger. Tre svenske 
udviklingsforskere har derimod netop udgivet en bog, der på engang løser indvandrerproble
met og til dels de fattige landes udviklingsproblem. 

Af Peter Neerup Buhl 

En nyttig og detaljeret oversigt over 
indvandringsspørgsmålets historie og 
problemstillinger giver Hans Komø 
Rasmussen i sin bog "Flygtninge og ind
v-,mdrere i Europa" (Handelshøjskolens 
Forlag, 1996. 199 sider). Fra de historiske 
afsnit kan fx. nævnes omtalen af, at det al
lerede i 1974 i en OECD-rapport hed om 
indvandrerstoppet, at det var "resultatet af 
uomgængelige politiske overvejelser", da 
"de politiske og sociale ulemper ved im
migration nu syntes at være større end de 
økonomiske fordele". 

I et senere afsnit opstiller Komø 
Rasmussen bl.a. seks scenarier med for
skellige blandinger af høj, middel og lav 
immigration til Europa og høj og lav inte
gration af immigranterne. Her er en af de 
klare konklusioner, at indvandring ikke 
realistisk kan afbøde det problem, at al
dersfordelingen i Europa vil forskubbe sig 
over mod langt flere ældre. Det ville 
kræve en stadigt stigende indvandring i 
meget stor målestok. 

En anden tankevækkende udregning i 
Komø Rasmussens bog er, at i l 980 var 
18% af jordens befolkning muslimer, ca. 
30% kristne. I år2100 vil 40% være mus
limer, ca. 200/o kristne. 

Desuden er det en hovedkonklusion i 
bogen, at EU ikke foreløbig vil være i stand 
til at føre en fælles indvandrerpolitik, uan
set om behovet er til stede eller ej. Med de 
store samfundsforskelle, der er internt i 
EU, vil fri bevægelighed for udlændinge 
ikke tillades af de mere attraktive lande, og 
alternativet under en fælles indvandrerpo
litik ville være en uacceptabel grad af kon
trol indenfor det enkelte land~ grænser. På 
trods af, at nationalstaten derfor fortsat 
bcd~t kan styre sin indvandring selv, er 
Komø Rasmussen alligevel enig i departe
mentschef i udenrigsministeriet J. Ørstrøm 
Møllers udtalelse: "Nationalstaten tildeles 
ingen nye opgaver og visner bort. Mulig
heden for at føre en national politik ved
rørende økonomi, valuta og teknologi er 
blevet en tom skal. Den opgave vil udeluk
kende blive varetaget på europæisk niveau. 
Nationalstaten afløses af regioner, som 
specielt tager sig af emner som kultur, ud
dannelse og sociale forhold." 

10 DANSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 1996 

Kornø Rasmussen ser overalt "globali
seringen" slå igennem. Dette er virkelig 
også tilfældet for de organisationer, som 
planlægger migranternes udrejse i ulan
dene. Her er der de seneste år opbygget in
ternationale netv,erk, der sørger for, at 
mennesker konuner fra "dør til dør". Dis
se netværk anvender alle tænkelige ruter 
for at bringe mennesker fra ulandene til 
Europa og Nordamerika. Og samtidig 
skaffer disse organisationer de nødvendi
ge papiret· og oplysninger om de lande, 
hvortil rejsen går. Centrum for denne tra
fik er Moskva, hvor en halv million men
nesker fra hele verden venter på at komme 
videre. 

Hvad angår forhold i modtagerl:lndene, 
som fremmer immigrationen, har eksi
stensen af sociale netværk en åbenbar ind
flydelse. Fx. bosatte 97% af de algeriske 
udvandrere sig i Frankrig. "Undersøgelser 
har vist. at udvandrere ofte kommer til fa
milier eller bekendte i det nye land. De 
sørger ofte for en bolig og beskæftigelse 
for de nyankomne og styrker dermed og
så de bånd, der i forvejen· er til bestemte 
områder i udvandrerlandene. Hvor stor 
betydning disse netværk egentlig bar, er 
meget vanskelii,>t at afgøre. Sandsynligt er 
det dog, at i den nuværende simation, hvor 
det stort set er umuligt at komme til Euro
pa for at arbejde legalt, far disse netværk 
endnu større betydning for dem, der alli
gevel søger til kontinentet." Dette antyder 
nødvendigheden af en generel repattie
ring for at forhindre videre immigration. 
Det kommer Kornø Rasmussen dog ikke 
ind på. Han nedtoner og afviser mere dra
stiske, angiveligt "racistiske" og "eks
tremt højreorienterede" tiltag, og ud fra 
konstateringen af, at der er langt flest 
flygtninge i ulandene, konstaterer han for
mildende: "Når sil mange vesteuropæiske 
politikere taler om, at flygtninge skal be
handles i nærområderne, er der således 
mere tale om retorik end om realiteter. 
Sådan er det allerede." 

Dette ændrer imidlertid ikke ved, at de 
relativt "fil" såkaldte flygtninge i Vesteuro
pa koster mere end hjælpen til de langt fle
re i ulandene, og at en omprioritering der
for er det eneste humanitære og rationelle. 

Flygtningepolitikkens andet trin 
Mens Hans Kom.ø Rasmussen i sin bog 

holder sig inden for den herskende orto
doksis problemløsninger og "glemmer" 
væsentlige sanunenligninger, er der vir· 
kelig nytænkning og fokusering på de 
centrale urimeligheder i Ingrid Bjorkman, 
Jan Elfverson og Åke Wedins nye bog 
"Flyktingpolitikens andra steg. Återvan
dring som utvecklingsstod" (SNS Forlag, 
1996. 128 sider). Heri peger de på, at der 
er to perspektiver at anskue migrations· 
problemet ud fra. Det hidtil toneangiven
de har været individperspektivet, hvor der 
fokuseres helt på den enkelte "flygtning"s 
skæbne, behov og ønsker. Overfor dette 
snævre mikroperspektiv stiller forfatterne 
et globalt perspektiv ud fra den indsigt, at 
uligheden mellem i- og ulande truer hele 
verden, og at flest mulig af de begrænse
de ressourcer derfor bør anvendes så rati
onelt som muligt for at mindske uliglie
den. 

Den nuværende asylpolitik virker stik 
modsat. Sveriges asylpolitik kostede i 
1992-94 43 gange det beløb, som UN
HCR råder over til sin verdensomspænd
ende virksomhed. Det er de uddannede og 
initiativrige mennesker, som tørst og 
fremmest udvandrer, og er der noget ulan
dene har behov for, er det disse menne
skelige ressourcer, fastslår Bjorkman, 
Elfverson og Wedin efter mange års erfa
ring med ulandsarbejde. Situationens van
vid forstærkes af, at i Vesteuropa går de ri
ge evner til spilde - 50% af socialhjælpen 
i Sverige gik i l 994 til udlændinge. Kun 
2% af dem, der fiir opholdstilladelse, er 
ægte flygtninge, som i modsætning til re
sten vil hjem igen, når det er muligt. Re
sten er en byrde for Sverige, de svigter de
res hjemlande, og de bruger kostbare res
sourcer, som kunne have været anvendt 
konstruktivt. "Får de arbejde, tager de det 
fra en svensker, får de det ikke, kører de 
gratis på den svenske vclfærdsvogn", 
konstaterer forfatterne. 

Samtidig anvendes milliarder på en in
effektiv ulandshjælp, der er så uønsket i 
modtagerlandene, at den svenske statslige 
ulandsorganisation Sida ofte har måttet 
betale tjenestemænd i ulandet for at skri-



ve en ansøgning til sig. Ocr mangler kva
lificerede folk i ulandene til at drive pro
jekterne på egen hånd. 

Som konsekvens af al denne elendig
hed foreslår Bjorkman, Elfverson og 
Wedin en ny bistandspolitik, hvis centrale 
del er uddannelse af de fremmede i Sveri
ge med derpå følgende repatriering fulgt 
af produktiv bistand (det s idste under for
udsætning af, at det givne land fører en ef
fektiv befolknings-begrænsningspolitik, 
må man tilføje). Forfatterne giver flere ek
sempler på, hvordan bl.a. private virk
somheder med succes har kunnet uddan
ne og bruge fremmede som fortropper i en 
ekspansiot1 i deres hjemland, hvor sven
skerne på egen hånd havde stået uvidende 
om, hvordan de skulle agere. Eller om
vendt kan svenskerne skabe installationer 
i ulande, som "flygtninge" så uddannes ril 
at sendes hjem for at tage vare på. Uddan
nelsesinstitutioner i ulandene opbygges 
ved, at en svensk institution står "fadder" 
til en ulaudsk med lærere osv. i begyndel
sen, og på samme måde kan svenske stats
institutioner, svenske byer via venskabs
byer i ulande osv. overføre kundskaber 
med hjemsendte fremmede og derved 
bl.a. skabe markeder for sig selv. Faktisk 
var det ved japanske virksomheders etab
lering i Sydøstasien med påfølgende over
førsel af "know how", at disse landes 
vækst begyndte - og for 40 år siden var 
Kenya og Sydkorea lige fatt ige, i dag er 
Sydkoreas levestandard tyve gange højere 
end Kenyas. 

Bjorkman, Elfverson og Wedins forslag 
får nu st.0tte af UNHCR, hvis rapport 
1995, "The State ofthc World's Refuge
es", markerer en kursændring i FN's flygt
ningepolitik rra en "eksil-orienteret" og 
"flygtninge-specifik" strategi. Nu fokuse.
rer man i stedet på udviklingsindsatser i 
sanunenhæng med hjemsendelsespro
grammer. De hjemvendtes reintegration i 
hjemlandet af11ænger af, at en holdbar ud
vikling kommer igang der. ''Flygtninge
ne"s værtslande har hidtil negligerer det 
vigtige repatrieringsspørgsmål, konstate
rer UNHCR og foreslår at de bistandsgi
vende lande nu indtager en "returnee aid 
and dcvelopment approach". 

Hjælp os hjem! 
Bjorkman, Elfverson og Wedin får og

så støtte fm andre sider. "De kom fordi de 
behøvede beskyttelse. Ikke som emigran
ter, for at fil job og blive", siger den bosni
ske ambassadør om bosnieme i Sverige. 
Og eritreaneren Misghinna Kuflu skrev i 
' 'Dagens Nyheler": "Vi er i Sverige i dag 
mellem 7.000 og 10,000 eritreanere. Her 
lever vi i marginalen og de fleste er ar
bejdsløse, men hjemme i Eritrea venter 
mere arbejde end nogensinde ( ... ). Hvor-

for kan Sverige ikke ændre på sin indvan
dringspolitik, fx. i eritreanernes tilfælde, 
så den bliver hjemflytningspolitik?" 

Den bolivianske læge Edgar Prieto gi
ver udtryk for samme engagement og fru
st.ration: "Selv om Sverige er et fremra~ 
gendc land at bo i, er det ingenlunde sik
kert, at det rækker til at garantere flygt
ningen livskvalitet ( ... ). Velkvalificerede 
akademikere arbejder her i ukvalificerede 
jobs, fx. med rengøring eller som opva
skere." Han slutter sin artikel med en bøn 
om at bidrage til sit lands udvikling, at vi
se praktisk solidaritet med sit folk: "Vore 
egne liv ville igen fil sin oprindelige me
ning, hvis vi fik mulighed for at deltage i 
arbejdet med at fll gang i udviklingen i vo
re hjemlande. De kundskaber og erfarin
ger, som vi har erhvervet i løbet af flugtti
den, ville være til stor nytte der. Vore 
hjemlande har brug for os!" 

I stedet for at lytte til sådanne bønner 
ser både den svenske og den danske rege
ring paradoksalt nok vellykket "integrati
on" som forudsætningen for fremtidig 
hjemrejse, og bosniere og alskens andre 
får permanent opholdstilladelse i siede! 
for lige fra starten at forberedes til den 
hjemrejse, der er det eneste rationelle for 
alle parter. 

Peter Neerup Bul,/ 

Uafvendeligt? 
En stor del af propagandaen for afskaf

felsen af Danmark som et dansk land for 
det danske folk og indførelsen af et multi
etnisk samfund baseret på en konstant 
masseindvandring af fremmede går ud på 
at få danskerne lil at tro, at det ikke kan 
være anderledes, fordi udviklingen er uaf
vendelig. 

Et af de stærkeste kort i dette spil er 
henvisningen til den demografiske udvik
ling, altSå ændringerne i folketal, fødsels
hyppighed, alderssammensætning o.s,v, i 
Darunark og i Europa som helhed, sam
menlignet med sannne udvikling i den 
omgivende verden, særlig i u-landene og 
ganske særlig i de islamiske områder syd 
og øst for Middelhavet. Den går nemlig 
klart og hurtigt i retning af stilstand og til
bagegang i folketal her hos os med færre 
unge og flere gamle, mens folketallet er i 
eksplosiv vækst der med en voldsom 
overvæi,>t af unge. Denne demografiske 
udvikling ledsages af stadig større økono
misk velstand her og stadig større fattig
dom der. 

Dette fører ikke overraskende til et vold
somt pres fra store grupper i områderne 
med uhæmmet folkevækst for med alskens 

begrundelser og påskud at trænge sig ind i 
de rigere europæiske lande. Som bekendt 
er det også i vidt omfang lykkedes i den se
neste generation eller to med en forhen 
ukendt flodbølge af "fremmedarbejdere", 
"indvandrere" og "flygtninge" til følge. Og 
det er kun en beskeden forsmag på, hvad vi 
har i vente, hvis vi skal tro de kloge. 

De vil nemlig have os til at tro, at den
ne udvikling er uafvendelig, så vi lige så 
godt først som sidst kan affinde os med 
den. Og ikke nok med det. Vi skal også li
gefrem være glade for den og fremme 
den. EJiers kan vi nemlig ikke bolde vort 
folketal og vores produktion og rigdom 
oppe, a11,>umenterer de. Og så hjælper vi 
også de fattige lande rremad, så dampen 
måske med tiden går lidt af deres befolk
ningseksplosion! 

Hele tankegangen i dette er uendelig 
naiv. Selv om vort folketal skulle stå stil
le eller gå noget tilbage, er der med den 
tekniske udvikling, vi er midt i, ingen 
grund til at frygte en økonomisk nedtur. 
Den kommer først, når man lukker frem
mede bistandsklienter i hobetal ind til for
sørgelse her. Vi kan heller ikke standse 
befolkningseksplosionen i de islamiske 
områder med bistandshjælp hverken her 
eller der. De mange milliarder i hjælp, der 
allerede postes i disse lande, tjener først 
og fremmest til at brød føde den uhæmme
de tilvækst af mennesker der, som lande
ne ikke selv er i stand til at forsørge. 
Nødhjælp til dem har kun mening, hvis 
den hjælper til at fil styr på befolkningstil
væksten.Hvis landene ikke selv vil bidra
ge effektivt hertil, bør den indstilles. 

Indtrængningen her af &emmede er in
gen uafvendelig naturkatastrofe. Den er po
litisk skabt og kan naturligvis standses og 
vendes med en ændret politik. Det kræver 
blot, at det danske folk tager sig sammen til 
at afvise alt det nedbrydende og falske "hu
manitære" ævl og nonsens, der har beher
sket de senere årtier, og i stedet gør op med 
landsforræderiet og igen kræver Danmark 
som sin ejendom og sit enemærke. 

S.D. 

"Danmark har altid været foregangs
land for humanitær og lægevidenskabelig 
hjælp til fattige ulande, uden forståelse for 
at tradition og religion i ulandene sammen 
med den næstekærlige hjælp ville udløse 
en befolkningseksplosion, som vil føre til 
folkevandringer og krige. Tilsyneladende 
har politikerne og de humanitære hjæl
peorganjsationer ikke set skriften på 
væggen og fejer advarslerne ind tmder 
gulvtæppet som racistiske eller tåbelige 
dommedagsprofeters snak. Straffen kom
mer over vore børn i tredje og fjerde led." 

Knud Madsen, Horsens, i JyU ... Post 1219 95. 
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Talerstolen 

Per W Johansson 
Overlærer, formand for 

Dansk Center Parti 

I) { 

De gamle 
partiers svigt 

Engang færdedes man på Cluistiansborg 
- Rigets kongeborg og folkestyrets hjem
sted - med stor respekt Her var politikere, 
man så op til, og der var en vis aura om
kring dem og stedet, hvor beslutningerne 
blev truffet. Som vælger havde man fulgt 
demokratiets udvikling og lovgivningen 
med tilfredshed, og nogle af os havde end
da engageret os politisk med medlemskab 
i et parti og en organisatorisk indsats. 

Nu er respekten for næsten alle politi
kere - især folketingsmedlemmer - for
duftet. Vi er et stigende antal i vort gode 
danske land, der føler, at det repræsentati
ve demokrati er gået fløj ten, og at de fle
ste politikere i dag faktisk kun repræsen
terer sig selv og hverken tilgodeser vort 
lands, deres vælgeres eller demokratiets 
interesser. 

De vil nedlægge vort land 
Næppe mange læsere af dette blad vil 

være i tvivl om, hvad jeg mener hermed. 
Men utvetydigt sagt, henviser jeg til, at de 
gamle partier og politikerne er ved at ned
lægge vort danske land og nation. Det er 
sket accelererende gennem de sidste ca. 
20 år med en undergravende lovgivning 
koncentreret omkring udlændingeloven 
og loven om familiesammenføring. Frem
medinvasionen - indvandringen, strøm
men af flygtninge og den enonne familie
sanunenføring har afstedkonunet et antal 
af fremmede, der i dag kan dokumenteres 
til langt over 500.000. I og med en invasi
on af fremmede - og vort land uvedkom-

mende - afrikanere, tyrkere, pakistanere 
og andre afskygninger af afro-asiater - i 
stigende om fang dominerer især byområ
der, men stort set alle dele af vort danske 
land, kan man tale om, at politikerne med 
deres lovgivning er ved at afvikle Dan
mark. 

Politikerne bar ikke alene ladet stå til; 
de har med deres udanske virksomhed 
fremmet en reel folkevandring, der langt 
overgår fjerne tiders folkevandringer. 
Med en fødselsrate, som langt overgår 
danskernes, kan man regne sig frem til, at 
det danske folk omkring 2020 vil være i 
mindretal. Men folketinget og de ministe
rielle administrationer har også på andre 
punkter meget på samvittigheden. De har 
tilskyndet en udvikling og mangfoldig
gørelse af indvandrer- og godhedsindu
strien, der har fået det blå stempel både 
politisk og mediemæssigt, og tilsikret dis
se adgang til store pengepuljer samt tilladt 
omklamrende indsamlinger til fordel for 
alle former for indvandrere og flygtninge. 
Hvad man skal kalde et folketing roed de 
skiftende siddende regeringer, der har 
stået faddere til denne "udvikling" (læs: 
afvikling), vil jeg overlade ti l læserne at 
bestemme. 

Direkte demokrati nødvendigt 
Befolkningens (det danske folks) reak

tion på denne katastrofe for vort land bør 
være tre-delt: 

I) Kravet om DIREKTE DEMOKRATI 
skal lyde igen og igen. Uophørligt 
skal politikerne have at vide, at vi ik
ke kan acceptere ret mange af deres 
beslutninger og lovgivning~ men at vi 
kræver folkeafstemninger om alt ved
rørende almenvellet - herunder natur
ligvis frenunedlovgivningen. 
DIREKTE DEMOKRATI kan i dag 
gennemføres hurtigt og effektivt ved 
elektronisk afstemning. 

Per Ø( Johans.son. 
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2) Mulighederne for etablering af NYE 
PARTIER skal lettes. Odiøst nok 
strammede de siddende partier valg
loven for nogle år siden, således at det 
er blevet meget sværere end tidligere 
at ind.~amle underskrifter til opstilling 
af nye partier. 

3) Den tredje og enkleste mulighed, vi 
alle har, er at give de gamle partier en 
begmand ved valgene: Lad være at 
stemme på dem! St.ei11 blanla - eller 
sæt et - ugyldigt - stort kryds. ingen 
- måske med undtagelse af Dansk 
Folkeparti og Fremskridtspartiet -
fortjener vælgernes kryds. Men mød 
op på valgstedet og bliv registreret 
som aktiv vælger. Godt nok bliver fol
ketinget - eller byrådssalene - befol
ket med det sædvanlige antal "ærede" 
medlemmer; men man opnår følgen
de: For det første mister partierne 
mange penge, da de jo får statstilskud 
efter antallet af stemmer. For det andet 
er det trods alt et Æmftigt signal at ud
sende til partierne, når deres stemme
tal kraftigt formindskes. 

Gå ind i nye partier 
Dette lille oprør er enkelt, effektivt og 

helt demokratisk. At forsøge at gå ind i de 
gamle partier og forsøge at påvirke dem til 
fornuftig tænkning og handling har af nog
le været foreslået og forsøgt; men alt har 
været forgæves. Så dette kan kun frarådes. 
De gamle pt1rtiers tid må også være ved at 
være forbi. De er - som det konstant ses 
med tydelighed - klart udslidt. Og hvorfor 
skulle også de bestandigt have eneret? Det 
står mig bekendt ikke skrevet noget sted. 
Gå i stedet i11d i 11ye partie,; der vil ind
vandringen og fremmedgørelsen til livs. 
Men vid dog, at magthaverne er parate ti I 
at lovgive mod alt, hvad der kan modvirke 
multi-etniseringen og fremmedgørelsen af 
Danmark, for det har de - uforståeligt nok 
- klart vist, de ønsker - og gør! Vid også, 
at hele medieverdenen og pressen er vore 
modstandere. Kun det "politisk korrekte" 
får omtale og spalteplads der. Men vid dog 
også, at dit land har brug for dig, og at du 
- og vi - vil ta gennemslagskraft til sidst. Vi, 
der tror på demokratiet og har lidt tålmodig
hed og optimisme i behold, skal nok nå vort 
mål. For tiden arbejder trods alt for os. 

Hvilke former, demokratiet end vil få 
efterhånden, skal det nok en dag på ny bli
ve anstændigt at kunne færdes på Chri
stiansborg uden kun at tænke på den ska
devirkning, politikerne generelt har påført 
vort fædreland. Måske vil det endda kun
ne lykkes at betragte den sidste snes års 
folketingsmedlemmer som en uheldig pa
rentes, når andre har repareret på deres 
mange politiske fejltagelser. 

l 
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Fra brevkassen 
En brevskriver fra Aarhus har gjort sig 

tanker om positivt og negativt ladede ord 
og skriver blandt andet: 

"Ofte vindes eller tabes en debat med 
de ord man bruger, og den betydning man 
lægger i dem. Det gør sig vel i særdeles
hed gældende omkring den nationale sag, 
hvor f. eks. ordet nationalisme er gjort til 
noget negati,1, skønt det vel egentlig blot 
beskriver en måde at ben·agte verden på. 
Ligeledes er o rdet racist gjort til et tvcty• 
digt skældsord, der både rammer dem der 
kritiserer opløsningen af den danske nati
onalstat (DDF) og så selvfølgelig de rigti
ge racister. Der mangler med andre ord en 
måde hvorpå man kan skelne mellem ra
ce og kultur. Løsningen herpå er egentlig 
ligetil: Hvis en person der har en race
mæssig indstilling til tingene er racist, så 
må en person der har en kulturel indstil
ling til tingene være en kulturist. Jeg fo
reslår at man bruger denne betegnelse/eti
kene om sig selv, når man vil forklare 
hvad man står for og mener, og o rdet er i 
fin overensstemmelse med DDFs formåls
erklæring. Ordet er lige så oplagt og be
skriYende, som det er uforståeligt, hvorfor 
det ikke er fremkommet noget tidligere. 
Ordet beskriver kun noget åndeligt (som 
naturligt giver sig til kende i form af fysi
ske handlinger) og er vel egentlig derfor 
uangribeligt, set i forhold til racisme-be
skyldningerne. På denne måde kan man 
også distancere sig til nazisterne i medier
ne. Når man i fremtiden får stillet spørgs
målet "Er du racist?", med den sædvanli
ge nedladende tone, så kan man øjeblik
keligt og med selvsikkerhed i stemmen 
svare "Nej, jeg er kulturist!!". Svaret vil 
sikkert være overraskende for spørgeren, 

og på den måde får man så lejlighed til at 
forklare hvad man egentlig mener." 

Det er altid vigtigt at arbejde bevidst 
med det redskab, som sproget er, og re
daktionen modtager gerne kommentarer 
til ovennævnte forslag. 

En læser fra Frederiksberg konunente
rer den afskyelige udanske ritualslagtning 
og skriver: 

"Trods skarpe protester fra den danske 
befolkning skrider Folketing og regering 
stadig ikke ind over for mellemøstlige 
slagtemetoder i Darunark. Heller ikke på 
dette punkt vil man rette sig efter folkets 
ønsker - og hvorfor så det? 

Dansk lovgivning bestemmer ganske 
vist, at dyr skal bedøves før aflivning, 
men i bekendtgørelse fra 1986 fremgår 
det, at slagtning uden bedøvelse er tilladt, 
når s lagtningen foretages efter jødisk eller 
muhamedansk ritus. Mellemøsten udgør 
nemlig et stadigt stigende, pengestærkt 
marked for danske produkter, vel at mær
ke hvis vi kan og vil indfri mellem.østlige 
regler og krav. 

Penge er altså i denne sag en så stor 
magt, at vi danskere i vort eget land må le
ve med en inhuman aflivning af danske 
slagtedyr, og skønt vi er kristne tvinges til 
at spise halalslagtet kød. 

Protester er derfor ikke nok - nej, kun 
skrappere metoder som demonslr'ationer, 
deputationer og frem for alt et revideret 
kryds i stemmeboksen vil kunne hjælpe 
vore dyr." 

Ja, så længe de selYudr.ibte "humani
ster" sidder på magten, vil de inhumane 
ritualslagtninger fortsrene. 

Den svækkede danskhed 
Når man udtrykker bekymring over 

indvandringen, rar man ofte det svar, at 
"Danskheden er da stærk nok til at overle
ve tilskud af fremmede". Det er danskhe
den imidlertid ikke, for i den sidste men
neskealder har ungdommen ingen histo
risk viden eller national holdning faet, 
tværtimod har skolen opdraget den til tom 
"tolerance" og internationalisme. 

Man skal kun tilbage til tred iverne for 

at finde en anden tone. I 1932 kom såle
des 14. oplag af "Mit Fædrelands Histo
rie. Lærebog for folkeskolen" af N.S. 
Gjerløff. Denne meget anvendte bog var 
ikke "neulr'al", men derimod levende for
tælling om det danske folk, som konse
kvent blev omtalt som "vi~> og nos» - cle. 
ven skulle selv føle sig delagtig i hi~1ori
en, ikke på "videnskabelig" distance. Fx. 
hedder det ved omtalen af reformationen: 

"Vi ved, at Paverne sagde om sig selv, at 
de var Guds Statholdere paa Jorden. Men 
meget af det, de lærte Folk at tro, var helt 
galt. Galt var det, naar de sagde, at det var 
bedre at bede til Jomfru Marie og andre 
Helgener end til Gud. Galt var det, naar de 
paastod, at det bedste, et Menneske kunde 
gøre, var at forlade Fader og Moder og gaa 
i Kloster." Og opremsningen fortsættes. 

En sådan " indoktrinering" kunne næp
pe tænkes i dag, hvor faget kristendoms
kundskab er blevet til "religion" og selv 
muhamedanismen doceres på lige fod 
med lutheranismen. 

I Gjerløffs historiebog, der burde op
dateres og genindføres i folkeskolen, er 
der en egenskab ved menneskene, der vur
deres højere end alle de andre. Efter op
regningen af alie Christian den Fjerdes 
evner sluttes således: "Det bedste ved 
ham var dog, at han havde en stor Kærlig
hed til sit Fædreland." Og om Guldberg 
hedder det, at ban var en forsigtig mand, 
der ønskede, at alt skulle blive ved det 
gamle> hvorefter der fortsættes; U:~fen der 
var det gode ved Guldberg, at han var en 
dansk Mand. Det harmede ham at se, 
hvorledes det var blevet Skik at give de 
største og vigtigste Embeder til Tyskere. 
Han gav derfor Loven om J11dfødsrette11, 
som bestemte, at ingen Udlændinge maat
te blive Embedsmænd; 'thi,', hed det i l.(,
ven, 'Landets Børn skal nyde Landets 
Brød'." Overfor Gjerløffs omtale af Guld
berg kan stilles den i dag anvendte histo
riebog for folkeskolen, Orla Vestergaards 
"Darunarks historie 3": "Guldberg blev 
regeringens virkelige leder- en post, som 
han havde ringe evner for. Han var en vel
menende mand og en solid slider, men 
ganske blottet for pol itisk forncm.melse 
og ideer. Det reaktionære godsejerstyre 
vendte tilbage: for Guldberg var samfun
dets behov og godsejernes interesser et og 
det samme!" 

lndfodsrenen og det nationale aspekt 
omtales ikke, i stedet hersker den vel
kendte opdeling mellem "progressive" og 
0 reakcionæ.re". 

Måske er folkets åndelige fundament 
allerede for udhulet til, at det kan samle 
kræfter til a t afvise fremmedgørelsen -
tredive års svigt i skolens opdragelse sæt
ter sine spor. Tilfældet har villet, at der er 
sket et måske skæbnesvangert sammen
fald af to truende udviklingslinier: Det 
ydre pres mod grænserne når sit historiske 
højdepunkt samtid ig med, at den indre 
styrke t il at modst.1 dette pres er mere 
svækket end nogensinde tidligere p.g.a. 
en ideologisk hjernevaskning af ungdom
men, som derved har mistet sin historiske 
sans og dermed sin nan,rlige vilje til mod
stand. 

Peter Neerup Buh/ 
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Ukrudts butikkerne 
Danskeren har flere gange berørt den 

opløsning og kriminalisering af dele af det 
danske butiksmiljø, der følger i kølvandet 
af de fremmedes gradvise overtagelse af 
en stor del af forretningerne i flere bran
cher især kiosker, pizzcriacr, grøntbutik
ker, bagere, sla&>tere, rengøringsfirmaer 
o.fl. (se f.eks. 1992 nr. 2 s. 17, 1994 nr. 3 
s. 13, 1995 nr. I s. 16). 

Ukrudtets vækst 
Kioskerne i hvert fald i storedele af ho

vedstaden er efterhånden næsten helt på 
fremmede hænder. De fremmede - her 
navnlig pakistanere - synes nærmest sy
stematisk at have opkøbt alle de kiosker, 
de overhovedet kunne t1I fat på. Der skøn
nes nu at være op mod 900 af den slags 
kiosker i hovedstaden (Jyll.-Post. 23/1 
96). Pizzabarerne viser en lignende ud
vikling og synes endog at have bragt ad
skillige af de mere klassiske kinesiske re
stauranter og grillbarer i vanskeligheder 
eller til lukning (Jyll.-Post. Hovedstaden 
15/8 96). Af levnedsmiddelbutikkerne er 
så mange grønthandlere blevet fremmede, 
at det mange steder kan være svært at fin
de en dansk - som oven i købet let kan fin
de sig udsat for "omvendt racisme" af nid
kære myndigheder (Østerbro Avis 30/ 11 
94). Slagterne er på samme vej . På Nørre
brogade i København lå der førhen 15 
danske slagterbutikker. Nu er der kun en 
tilbage. Resten er enten lukkede eller af
løst af muslimske halal-slagtere (Berl. T. 
Tæt på 24n 96). 

En del danskere finder tilsyneladende 
denne udvikling helt i orden.ja endda for
delagtig. Den fremmede grønthandler 
f.eks. har jo ofte nye og spændende sorter, 
som den gamle danske ikke havde, så her 
er jo virkelig en "kulrurberigelse", der er 
til at smage på. Men der er unægtelig og
så en anden side af medaljen. 

Medaljens bagside 
Den ser politi, Told & Skat, Direktora

tet for Arbejdsløshedsforsikring, konunu
nernes socialforvaltninger, Arbejdstilsy
net, levnedsmiddelkontrollen, bankerne 
m.fl . Den rummer næsten alle former for 
snyd og bedrag og alle grader af krimina
litet fra de mere trivielle til mafiavold og 
mord. 

En stribe razziaer i samarbejde mellem 
forskellige af de nævnte myndigheder i de 
seneste år har både i hovedstaden og flere 
provinsbyer afsløret disse forhold. Und
dragelse af skat og moms, dagpenge- og 
bistandssvindel, sort arbejde, overtræde!-
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ser af våbenloven og udlændingeloven, 
misbrug af iværksætterydelser, salg af 
hæler- og smuglervarer, forsikringssvig 
m.m. hører til det faste billede. Af henved 
I 00 kiosker, der blev kontrolleret i Køben
havn, var der stort set ingen, hvor loven ik
ke blev overtrådt på den ene eller den anden 
måde. (B.T. 30/10 93, 8/12 94, 1/9 96; Jyll.
Post. 22/3, 23/3, 26/11 94, 20/5, 13n, 1110, 
11/11 95, 23/1, 27/2, 20/5 96, Hovedstaden 
18/1 96; Søndagsavisen Amager 30/10 94; 
Amager Bladet 13/12 94; Det fri Aktuelt 
27/5 95; Berl. T. IV 1/9 96). 

"Når vi går i kiosker, forventer vi på 
forhånd, at vi finder noget i stort set alle 
kiosker. Og det plejer at holde stik. Et er 
sikkert: Man holder sig i hvert fald ikke 
stramt til reglerne i kioskmiljøet. Det er 
sådan en småkriminel verden", siger en 
regionschef for Told & Skat i København 
(Berl. T. IV 1/9 96). 

Plyndringen 
Men det er jo heller ikke meningen at 

overholde nogen danske regler. Meningen 
er kort og godt at berige sig uden fine for
nemmelser for dansk moral og retssystem 
og derpå at sikre plyndringsgodset bedst 
muligt. Det gør man bl.a. ved at eksporte
re indtjeningen ved de lyssk-y forretninger 
til hjemlandene, hvor man er fri for 
nærgående myndighedskontrol og kan in
vestere sine rigdomme i billig fast ejen
dom og andet. 

Der er mange dokumenterede eksem
pler på sådanne overførsler til udlandet af 
"mørke" penge, guld m.m. (se f.eks. Jyll.
Post. 6/3, 18/3, 22/3 94). Mestopsigt vak
te nok den såkaldte Gladsaxe-sag fra 
1995, hvor en pakistaner mod store geby
rer havde sørget for at ekspedere lands
mænds skjulte formuer fra deres fede 
"forretninger" til Pakistan. Han havde 
klaret at eksportere op mod 50 miUioner 
kr. (J-P I 1/6 95; Berl. T. IV 1/9 96). 

Også af andre oplysninger kan man 
skønne, at det er store penge, det drejer sig 
om. Told & Skat opgør således udbyttet 
for de offentlige kasser af de sidste to års 
jagt på lyssky og illegal virksomhed i 
Danmark til 345 mio. kr. Man kan vist ro
ligt gå ud fra, at de fremmede tegner sig 
for en meget stor andel heraf. Og det er 
naturligvis kun toppen af isbjerget, der af
sløres. (Jyll.-Post. Erhv. og Økon. 17/9 
96). 

Mafia-kampen 
Så store og lettjente penge må naturlig

vis skabe kamp mellem forskellige lyssky 

grupper, der ønsker at sikre sig det størst 
mulige stykke af kagen. Og med de kred
se, det her handler on1, og den ukultur", 
der er deres baggrund, må man vente, at 
alle midler, også de mc.~t barske, bliver ta
get i brug i kampen. 

I november 1995 kom det til et blodigt 
opgør på Vesterbro i København, hvor en 
25-årig pakistaner blev skudt med et jagt
gevær og senere døde af det. Københavns 
Politi formodede, at det var led i et opgør 
om "markedsandele" mellem to af de ban
der, der søger at sætte sig på alle døgn
kiosker på især Vesterbro og Nørrebro for 
at bruge dem som skalkeskjul for alvorlig 
organiseret kriminalitet såsom narkohan
del og salg af smuglercigaretter. 1 det sid
ste år før dette drab havde der været n·e an
dre blodige opgør mellem folk med til
knytning til miljøet. (Jyll.-Post. 26/ 11 95). 

Små to måneder senere blev en 26-årig 
pakis'!aner, som havde overværet drabet i 
november og muligvis selv skulle have 
været offeret ved den lejlighed, skudt ned 
og dræbt i en kiosk i København af en 20-
årig landsmand og kioskejer, der hævdede 
at være lovet 500.000 kr. af en 44-årig pa
kistaner for at foretage drabet. Efter poli
tiets opfattelse ønskede den dræbte at bli
ve leder af den ene af de to grupper, der 
strides om magten over de indbringende 
kiosker. (Jyll.-Post. 18/1, 19/ 1, 20/1,23/1, 
1/2, 2/2, 19/4, 17/9, 25/10 96). 

På hele dem1e baggrund burde det ikke 
kunne undre, at Rigspolitiet i et bidrag til 
en samlet EU-rapport om organiseret kri
minalitet i Europa peger på bl.a. Oere 
tlygniinge- og indvandrergrupper som 
bagmænd for organiseret kriminalitet i 
Danmark. Men som venteligt vækkerdet
te vrede i de kredse, der lever for og af de 
frenunede. Lederen af det skatteyderbe
talte Dokumentations- og Rådgivnings
centeret om Racediskrimination, indvan
dreren Eric Tinor-Centi fandt det "tragisk 
for integrationsarbejdet, at politiet kan få 
lov til at fremsætte sådanne beskYldninger 
uden dokumentation". (Jyll.-Post. 12/9, 
13/9 96). 

Danskerne vil forhåbentlig finde, at det 
tragiske ligger et helt andet sted. 

Morale 
Hele denne sump af udnyttelse af det 

danske samfund kan kun lade sig gøre, 
fordi tilstrækkelig mange danskere villigt 
eller trosk.-yldigt giver rollen som kunder 
og ofre. Men de bør vide, at de ved deres 
medvirken også bliver med~kyldige i 
ukrudtets vækst og i den kriminalitet, det 
sætter som blomst. Lad det blive et natio
nalt bud, at ingen ordentlig dansker sætter 
sine ben i ukrudL~butikkeme. 

S.D. 



Sundhedsstyrelsen afslører egenartet syn på, hvem der er "risikogrupper": 

HIV-ohoj. Hven1 truer hvem? 
I sid~ie nr. af Danskeren (s. 17) refere• 

rede vi sundhedsministerens ordrige, men 
indholdsfanige svar på danske bekymrin
ger over revnerne i vort sundhedsvæsen 
under presset fra en svulmende mængde 
fremmede og deres indslæbning af nye og 
gamle sygdomme her til landet. 

AIDS og HIV har som bekendt spillet 
en stor mile i de senere års danske sund
hedspolitik og senest forårsaget krigslig
nende tilstande mellem Sundhedsministe
riet og Sundhedsstyrelsen og i sid~tnævn
te internt En fagligt h.øj l fortjent medici
naldirektør faldt som offer i striden, og det 
politisk opp0rtune synes nu også her al 
have sejret over det sagligt rigtige- til rin
ge betryggelse for danskerne. 

Det er velkendt, at de senere års vækst 
i antallet af AIDS-syge og HIV-smittede 
især skyldes indvandrede fremmede, først 
og frenunest afrikanere fra områder i 
Afrika, hvor sygdommen er særlig ud
bredt. Det gælder alle de skandinaviske 
lande. (Se Danskeren 1991 nr. 3 s. 13, nr. 
5 s. 14, 1992 nr. 6s. 17, 1993 nr. 2 s. 4, nr. 
3 s. 12, nr. 4 s. 11 , 1995 nr. 6 s. 5, 1996 nr. 
3s. 17). 

Belæring af Norge 
I Norge var Helseti I synet, der svarer til 

Sundhedsstyrelsen i Danmark, åbenbart 
mere indstillet på at beskytte den norske 
befolkning mod den dødelige smitt.e, end 
de stedlige fremmede og fremmedtjenere 
syntes om. Da tilsynet i sommer advarede 

norske kvinder mod at have ubeskyttet sex 
med afrikanere fra specielt udsatte lande, 
fremkaldte det et ramaskrig blandt afrika
nere i Norge og deres fans. "Organisasjonen 
mot offentlig diskriminering" (OMOD) 
og dens ligesindede krævede offentlig be
klagelse, helsedirektørens afgang og 
ansænelse af en indvandrer som ansvarlig 
for HIV-arbejdet over for minoiiteter. 

Men ikke nok med det. OMOD havde 
åbenbart formodning om, at der var støtte 
a t hente i Danmark, og skrev 15. j uli til 
Sundhedsstyrelsen for at få at vide, hvor
dan man i Danmark ville have håndteret 
en tilsvarende situation. Og ganske rig
tigt. I svarskrivelsen fra København hed 
det: " ... oplysningsindsatsen tilrettelægges 
specielt overfor risikogrupper. I det givne 
tilfælde ville Sundhedsstyrelsen rene sin 
oplysningsindsats mod afrikanere bosid
dende i Danmark. Sundhedsstyrelsen vil
le derfor ikke udsende en generel advarsel 
mod afrikanere." I stedet v ille man have 
ful&>t samme fremgangsmåde som ved 
henvendelse til andre etniske grupper, 
nemlig en skriftlig invitation t il alle regi
strerede afrikanske organisationer om at 
diskutere oplysningsarbejdet i deres eget 
miljø eller netværk. Sundhedsstyrelsen 
har derfor sat alt ind på at udsende infor
mation om HIV og AJOS på engelsk, swa
hili og luganda, som var udarbejdet i sam
arbejde med afrikanske organisationer, og 
igangsat og st.øttet oplysningsarbejde i de 
afrikanske milj øer i Danmark. 

Dene svar fra Sundhedsstyrelsen var 
naturligvis lige vand på de norske afrika
neres og deres indfødte forbundsfællers 
mølle. Det blev slået sensationelt op i de
res støttepresse under overskri fter som 
"Dansk slagt av Helsetilsynet", "Sund
hedsstyrelsen kritiserer Helsetilsynets ul
spill om hiv og afrikanere" o.s.v. og såle
des brugt som våben i den interne norske 
strid om HIV-AJOS-politikken. 

Svigt af danskerne 
Men rent bortset fra denne uønskelige 

indblanding af danske myndigheder i nor
ske pressionsgruppers strid med norske 
myndigheder må man fra et dansk syns, 
punkt undre sig over den politik, der blot
lægges i Sundhedsstyrelsens svar. 

Dette taler så Oot og selvfølgeligt om 
,,risikogrupper», som man samler sin ind
sats om. Men hvem løber egentlig "risi
koen" og for hvad? Sandheden er jo, at 
Sundhedsstyrelsen retter en "oplysnings
indsats" - af uvis og tvivlsom virkning -
mod dem, der frembyder risikoen for at 
smitte andre, altså i vidt omfang de frem
mede indtrængere, men stort set er tavs 
over for dem, der har risikoen for at blive 
smittet, nemlig danskerne. I modsætning 
hertil havde dens norske modstykke, Hel
setilsynet, det mod at tale rent ud og ad
vare de smittetruede mod smitfesprederne 
og fik naturligvis i den anledning hele det 
moderigtige og rettroende kleresi over sig 
- med god hjælp til dette fra Sundheds
styrelsens kanoniske læresætninger. De 
smittetruede skal altså ikke vente at blive 
advaret eller vejledt af nogen direkte "op
lysningsindsats" rettet til dem. 

Og hvad kan de egentlig lære til deres 
egen risikobeskyttelse af den særlige "op
lysningsindsats" over for de såkaldte "ri
sikogrupper"? Vi hører, at Sundhedssty
relsen allerede har udsendt sine infonna
tiooer på swahili og luganda. I dette tilfæl
de er engelsk dog med til supplering. Men 
skal vi vente ved fremtidige indslæb af 
d.ødsens farlige sygdornrne, at "oplysnings
indsatsen" bliver begrænset til nogle for 
danskerne aldeles uforst.ielige sprog og 
truslerne mod folkesundheden dern1ed 
faktisk hemmeligholdt af hensyn til vore 
kolonisatorers fine fornemmelser og vort 
eget opinionsk1eresis uantiracistiske" rou
lettespil med danskernes risiko? 

(IGtder: VG. Oslo, 22n 96; Arbcidcrbladet. Oslo, 
30/9 96; Aftenposten. Oslo. I/LO 96). 

S.D. 
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Nationalmuseet og Moesgård Museum arrangerer sammen 
med SOS mod Racisme og bekendte islam-propagandister 
"debat-møder" om islamiseringen af Danmark: 

Pølsesnak på Moesgård 
Den 22. september var der inviteret til 

debatmøde på Moesgård Museum. 
Under overskriften "Kan islam og dan

skerne forenes?" fik man i ugeavisen 
Århus Onsdag oply;-t følgende: 

"1lfuslimer i Danmark: Nye Danskere el
ler nye_fjender? er emnet.for et debat11ut• 
de på Moesgård M11se11m søndag 22. sep
tember klokken 13-16. 
'Kali en muslim blive dansker? Er herboen
de ml/Slimer en tn1ssel for det danske 
samfund og danskheden? Kan islam og 
dt111skhed forenes?' lyder nogle af de 
spørgsmål, som man fra museets side for
venter debatteret og besvaret af- foruden 
pub/ila,m -Jørgen Bæk Simonsen og Uffe 
Øste,gaattl fra Carsten Niebuhr lnstilut
tet og Naser Khader og Stimeyye Domur• 
cukfra Forening af Studerende Muslimer. 
Mødet har Moesgtird Museum arrangeret 
sammen mel/ SOS mod Racisme, der er en 
international tværpolitisk bevæge/.se.'' 

Håb om en lødig debat 
Se alt dette lød jo spændende, og måske 

var der endelig en chance for en god og 
lødig debat, h,,ad angår indwndrerspørgs
målet i Danmark. 

Vore forventninger skulle dog hurtigt 
blive gjort til skamme. 

Et kvarter før mødet wr vi samlet en lil
le håudfold uuge DDF-folk i forhallen ti l 
Moesgård Museum, der i forgangne tider 
var synonymet på en af Danmarks kultur
højborge, men nu så skanuneligt forlan• 
ger 30 kr. i entre til "debatmødet", der 
skulle vise sig at have en meget ensidig 
karakter. 

Ved mødestart bød eu repræsentant fra 
Moesgård Museum velkommen til de ca. 
120 fremmødte. (Langt størsteparten hav
de i bogstavelig forstand aktier i kulturbc· 
rigeisen i form af giftermål, arbejde inden 
for flygtningeiudustrien eller nærtbeslæg
tede erhverv, hvor det kunne tænkes, at det 
ville dryppe lidt på degnen). Hvorefter pa· 
nelet af forhærdede flygtninge-forherlige
re blev præsenteret. Naser Khader brille
rede dog ved sit fravær, men som Jørgen 
Bæk Simonsen - til stor moro for publ i• 
klun - forklarede: "Han dukker sikkert op 
senere, for som han skriver i sin nye bog, 
er en muslim altid lidt forsinket". Som om 
det pludselig skulle være en dyd at være et 
snøvlehoved! 

Ikke lødig, men ensidig 
Alle vores forhåbninger om en lødig 

debat forsvandt dog som dug for solen al
lerede fra starten, da Uffe Østergård tog 
ordet og slog på tromme for, at vi selvføl
gelig alle i salen billigede integrationen af 
muslimer i stor målestok. 

Her måtte vi dog tale Rom midt imod, 
og en blandt vor skare wr endog så flabet 
at betvivle muslimernes ret til overhove
det at være her! 

Stort ramaskrig! Alle bedsteborgerne 
var som lamslåede! Tænk sig, at afsrum
pede mennesker af vor kaliber havde den 
flabethed at møde op til et åbent debat
møde, hvor dagsordenen wr lagt på for
hånd - og så i den grad begynde-at sætte 
sig på tværs! 

Til alt held var der blandt publikum en 
aktionslysten gruppe unge mennesker 
(Rebel, Rød Ungdom), der hurtigt fik 
rejst sig op og spyttet "racist" ud i hovedet 
på den formastelige, hvorefter der fitlgte 
en udredning af Hitler-Tysklands grusom
heder, der på fiffig vis skl,lle sætte os i bås 
med nazistisk tankegods. Denne udred
u.i.ng var dog så dilettantisk og amatørag
tig, at selv Uffe Østergård var nødt til at 
afbryde den nnge mands ordstrøm, inden 
han helt blev kvalt. 

Propaganda-maskinen kører 
Efter dette lille intcrme--.ao wr vi de 

næste to timer vidne til en velsmurt pro
pagandamaskine, hvor Uffe var manege
klovn ( og gjorde sit til at bringe sig selv og 
sine landsmænd ned på flæskesteg- og 
pølsestadiet, som selvfølgelig var hans in
karnation af danskheden). Siimeyye kom 
med racisme-på-egen-krop-oplevelser fra 
den danske hverdag, alt imens Jørgen 
gjorde sit til at give hele pølseretten et 
propagandistisk intellel.-tuelt stænk. 

Til at banke sig op havde de et oplagt 
publikum, hvis fornemste opgave 0jen· 
synligt var at få bekræftet deres i forvejen 
indgroede holdninger samt at levere deres 
noget mekaniske dåseklappen, hver gang 
et af idolerne spyede visdom ud. 

Da Siimeyye Domurcuk kom i vanske-
1 igheder på grund af sit udsagn, "at hun da 
kendte mange muslimske medsøstre, der 
var blevet afvist på danske arbejdspladser 
p.g. af deres slør", og blev afkrævet et svar 
fra vores forum om, hvor mange disse pia 
ger nøjagtigt var i antal, og hvilke speci-

16 DANSKEREN • NR. 6 • DECEMBER 1996 

fikke arbejdspladser det drejede sig om, 
så vi kunne boykotte disse formastelige 
firmaers produkter, kom Jørgen Bæk Si
monsen hende selvfølgelig til undsætning 
ved at udnævne spørgeren til demagog. 

En ældre mand uden tilknytning til vor 
lille skare rejste sig op med ordene: "Da 
jeg snart skal på pension og derfor ikke 
bar så meget at miste, vil jeg go<lt spørge 
det lærde panel, om de overhovedet ikke 
har nogen betænkeligheder ved den sam
fundsudvikling, der er i gang lige nu." 

Panelets besvarelse var naturligvis gi
vet på forhånd, men det interessante i den
ne forbindelse var mere mandens udtryks· 
form - kan det virkelig være rimeligt, at 
menigmand skal gå i konstant angst for at 
miste job og samfundsanseelse, blot fordi 
man ikke ønsker at eftersnakke Oygtnin• 
gelobbyens lidefogeder? 

Manden gav naturligvis de unge rebel
ler ekstra blod på tanden, og efter at de 
havde fået overdraget mikrofonen, var der 
ikke grænser for vores manglende vilje til 
at hjælpe nødstedte medmennesker. Navn
lig blev der langet kraftigt ud mod vort 
forsvar og politi, "der totalt havde svigtet 
deres kald". Dette skulle dog ikke fa lov at 
være uimodsagt, da der blandt DDF-mø
dedeltagcrne var en fastansat militær
mand. Efter en sej kamp for at få mikro
fonen blev de kære kamphaner mindet 
om, at imens visse elementer af ungdom
men plejede det søde liv herhjemme, sat
te andre livet på spil i det tidligere Jugo
slavien for at besl')'tte etniske minoriteter 
imod overgreb fra deres egne landsmænd. 

Den sidste halve rime af mødet havde 
fonn af en social happening. 

Folk, der løbende under mødet havde 
slået på tromme for, at det i hvert fald ik -
ke kunne være et økonomisk spørgsmål, 
hvorvidt der skulle hives tlere muslimer 
herop, kappedes nu næsten om at beher
ske mikrofonen for at delagtiggøre os an
dre i alle de smukke oplevelser, de havde 
haft med alle disse kulturherigere. 

Konsekvent havde ordstyreren på dette 
tidspunkt ignoreret vores markeringer en 
rum tid, men en i vor midte fik dog slutte
lig ordet for en meget kort bemærkning. 

Denne bemærkning blev brugt til at ud
spørge panelet, om de i avisomtalen love
de spørgsmålsbesvarelser, især om herbo
ende muslimer er en trussel mod det dan
ske samfund og danskheden. 

Jørgen Bæk Simonsen kunne hurtigt 
affærdige disse spørgsmål med, at der i.k -
ke var noget at være nervøs for. 

Således beroliget kunne vi tage hjem, 
30 kr. fattigere. 

Tilbage svæver et spørgsmål i luften: 
Hvad pokker laver et sådant muslimsk 
propaganda-møde på Moesgård?! 

Niels Baclt og Louise Friis Kmtdsen 



[ Landet rundt 
Hovedstadsområdet 
Uhyggelige tal 

1/1 1996 var der 48.839 udenlandske 
statsborgere i Københavns Kommune el
ler 10,2% affolketaUet og 21,9"/o af alle 
frenunede statsborgere i Danmark. 

I hele hovedstadsregionen var der 
117.899 eller 52,9% af alle i Danmark. 

Og dette er naturligvis kun en ukendt 
del af den samlede mængde af fremmede. 
Over horderne af naturaliserede, efter
kommere, illegale indvandrere, asylsøge
re og mange flere findes der nemlig ikke 
tal i de statistikker, man stikker ud til os 
godtroende danskere. 

(Kilde: AmagcrBladct 27110 96). 

Strøgbanderne 
l sidste nr. af Danskeren (s. 18) omtal

te vi de mange butikstyverier, først og 
fremmest af fremmede, i de store køben
havnske butikker og vagtselskabernes 
kronede dage. 

Det meldes nu, hvordan grupper af un
ge 2. generations indvandrere, der strejfer 
rundt ved Strøget i København, bliver me
re og mere voldelige - undeniden bevæb
nede - og problematiske for butiksvagter
ne. Bandemedlemmerne er ofte kun på 
I 3-15 år og har ingen respekt for andet 
end styrkemæssig overlegenhed. Efter ty
verier eller hærværk forsøger de bare på 
enhver måde at slippe væk, og vagterne, 
der skal være tilbageholdende for at und
gå vold, er ofte magtesløse. 

Politiet har endnu ikke indtrykket af de 
store problemer, men vagtfolkene mener, 
det skyldes, at politiet som regel først 
kommer til i anden omgang og ikke hører 
om meget af balladen i butikkerne, som 
vagterne selv må klare. 

(J(jlde: Jyll.-Post Hovedstaden 24110 96). 

"Flygtninge"liv 
Politiet lavede en razzia i et flygtninge

center på Amager. 30 personer blev an
holdt. Forfalskede identitetspapirer og 
ulovligt ophold var hyppigste årsag. 

Fire blev varetægtsfængslet; to ukrai
nere havde uforklarligt mange penge på 
sig; to mænd fra Burundi røg ind i en sag 
om 50 g heroin. Desuden fandt politiet en 
skarpladt pistol. 

(Kilde: A.mager81adet 511 I 96). 

Nationale kampe 
Danske og fremmede teenagedrenge i 

Albertslund er i den seneste tid oftere og 
oftere stødt sammen. Det giver Kommu
nens opsøgende medarbejder anledning 
til panderynker og iværksænelse af en 
redningsaktion- uvist til fordel for hvem. 

Det er åbenbart foreløbig en gruppe på 
20-30 drenge, der volder dene. Men der er 
håb forude - som altid for skatteyderpen
ge. Kommunen har for nylig afsat en halv 
mio. kr. til "integrationsprojekter". 

(J(jlde: Jyll.-Poot Ho"edsiaden 3/11 96). 

Fyn 
Ghettoiseringen 
af Vollsmose 

Adskillige gange har vi skrevet om de 
utallige overgreb, der foretages af de tal
rige fremmede af mange nationaliteter i 
det store sociale boligkvarter Vollsmose 
ved Odense. 

Dette store danske boligbyggeri, der 
var værdsa1 af mange jævne danske leje
re, skønt det en overgang var plaget af en 
del danske sociale problemer, er efter
hånden blevet befolket af så mange frem
mede, at det nu nærmer sig til at blive en 
ren fremmed-ghetto, som de resterende 
danskere og en del af de stærkere frem
mede flygter fra. 

I juni sendte to bestyrelsesmedlemmer 
fra en af boligforeningerne i Vollsmose et 
nød.råb til politikerne gennem Fyens 
Stiftstidende. Andelen af fremmede i by
delen stiger støt og efterhånden nærmest 
eksplosivt - i deres forening på 504 lej
ligheder er den næsten fordoblet bare fra 
1991 til 1996 fra 18,1%til 35,7%-ogvil 
ikke tage af. For hver gang 4 lejligheder 
bliver ledige, bliver de 3 nemlig ovenaget 
af fremmede med det resultat, at dansker
ne efterhånden føler sig som et mindretal, 
hvad de antagelig også er. For nok har de 
fremmede endnu kun godt 1/3 af lejlighe
derne, men med deres store familier ud
gør de i personantal en meget større del. 

- De får mig til at føle mig fremmed i 
mit eget land. De har en helt anden leve
vis end os, siger en af de to, som har taget 
bladet fra munden efter åbenbart at have 
ffiet nok af"kulturberigelsen" - og når de 
kommer i flenal i en opgang, er det klart, 

at det bliver deres nonner, som gælder, 
tilføjer hun klartskuende. 

De to modige damer skal imidlertid ik
ke vente sig nogen effektiv hjælp hverken 
fra politikerne i Odense eller fra dem på 
Christiansborg. Boligministeren aflirer 
bare den sædvanlige tirade om, at alle i 
Danmark har ret - oven i købet grund
lovssikret! - til at bo, hvor de vil. Så da
merne må trods deres mere end 20-årige 
bopæl i Vollsmose overveje at løse pro
blemet selv ved ligesom så mange andre 
danske beboere at flytte derfra. 

Børneinstitutionerne viser tydeligt, 
hvad vej det går. I Hwnlehaveskolen i 
Vollsmose er to ud af tre elever fremme
de. I daginstitutionerne har lokalpolitiker
ne søgt at afværge syndfloden ved at sæt
te en grænse på 30% fremmedsprogede 
børn - med det resultat, at man venter 
tomme pladser trods lange ventelister. 
Der ernemlig 146 børn på venteliste, men 
heraf kun 18 danske! Og for at gøre farcen 
fuldstændig har lederen af Dansk Center 
for Menneskerettigheder Morten Kjærum 
højtideligt udtalt, at 30%-reglen er diskri
mination på etnisk baggrund og i strid 
med FN's konvention mod racediskrimi
nation! 

Men over for uforstående og utaknem
melige danskere kan vore fremmedpoliti
kere glæde sig over større bevågenhed hos 
i hvert fald en del af de invaderende. En 
tyrkisk hr. Sultan, der er glad for Volls
mose, svarer således på avisens spørgs
mål, om der ikke er for mange fremmede 
der: 

- Det synes jeg ikke. Jeg forstår heller 
ikke, hvis danskerne har noget imod os. 
Jeg kan da godt lide dem! 

(Kilde: Fycos Stiftstidende 12/5, 24/6, 2516, 4(1, 
817, 9n 96; Jyll.-Posl. 13/5 96). 

Midtjylland 
Sort voldtægt 

l sidste nr. (s. 19) omtalte vi serie
voldtægter i Silkeborg, hovedparten siden 
efteråret 1995 begået af en, ofrene be
skrev som "neger". 

Midt i oktober lykkedes det endelig at 
pågribe en 29-årig afrikansk voldtægtS
mand på fersk gerning. Han havde boet i 
byen siden 1994. 

Politiets forsøg på at opklare, om han 
også var skyldig i tidligere voldtægter i 
Silkeborg, blev imidlenid delvis ødelagt 
ved, at det lykkedes voldtægtsmanden at 
hænge sig i arresten. 

Der er dog ikke siden observeret 
avisnotitser om voldtægter i Silkeborg. Ila.. 

(J(jlde: Jyll.-Post 20/10, 22/10 96). ,. 
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Hjernevaskende folkeskole 
Som ofte omtalt fører fremmedinv-aSiO• 

nen i de danske folkeskoler jævnlig til, at 
forældrene til danske børn i selvforsvar 
flytter dem til andre, mindre fremmede 
skoler. 

Det huer naturligvis ikke fremmedfor
talerne, og Undervisningsministeriet har 
derfor postet en større pose penge i et pro
jekt, der skal søge at standse masseflug
ten. Foreløbig mener man at have opnået 
gode resultater. 

Et mønstereksempel er åbenbart Gulle
strup i den nordlige del af Herning. Udta· 
!eiser af den stedlige skoleinspektør synes 
også al vise, hvad det er for holdninger og 
viljer til at indoktrinere og hjernevaske de 
danske børn og deres forældre, der bærer 
projektet. 

"Vi har erkendt, at vi er en multikultu
rel skole i et multikultnrelt samfund. Så 
kræver det, at vi forsøger at påvirke folks 
holdr1ing til det", forklarer han. 

"Vi vil signalere udfordringer og opga
ver i stedet for problemer. Det helt grund· 
læggende er, at både skoler og forældre 
må erkende, at Danmark ikke længere be-

står af et folk, der taler et sprog og har en 
religion. Det er holdningen til det, der er 
det afgørende", siger han videre. 

Med den "holdning" er der vist ikke 
tvivl om, hvilken påvirkning de danske 
børn er udsat for. En pige i 6. klasse, der 
åbenbait er veninde med en tamilpige fra 
Sri Lanka, udtaler da også på inspektørens 
kontor: "Det er spændende, fordi vi lærer 
noget om andre kulturer". Om den danske 
kultnr forlyder der intet, men samme pige 
fortæller, at nogle af drengene i klassen nu 
vil være tamilske tigre! 

Så den omvendte integration synes at 
være ved at lykkes. 

(Kilde: Jyll.-Post. 29/10 96). 

Tigre i Grindsted 
Et tamilsk ægtepar i Grindsted tog sig 

et ægteskabeligt opgør. Det gik åbenbart 
for sig efter de bedste mønstre fra hjem
landet. I et større blodbad stak den 34-åri
ge mand sin 32-årige kone flere gange 
med en brødkniv. 

(Kilde: Jyll.-Post. 22/lO 96). 

I Fra andre lande 
Frankrig 
Front National 
mod de andre 

Del franske system med flertalsvalg i 
enkeltkredse har medført, at den "nøjre
ekstremistiske" Jean-Marie Le Pen 's parti 
Front National næsten foldstændigt bar 
været udelukket fra repræsentation i Nati
onalforsamlingen. 

I de dele af Frankrig, hvor frenuned· 
trykket er stærkest, især de sydligste om
kring Marseille, har partiet derimod ved 
de senere års kommunalvalg kunnet erobre 
borgmesterposterne i flere større byer 
som Orange og Toulon. 

I september skulle der boldes nyvalg til 
borgmesterposten i Toulon. Forløbet blev 
ganske interessant. I første valgrunde 
vandt Front Nationals kandidat stort og 
stod til sejr i slutrunden mod den nygaul
listiske kandidat. Imidlertid opfordrede 
alle de slagne rød-grønne partier deres 
vælgere til i 2. runde at stemme på deres 
normale hoved.n1odstander for at hindre 
Front Nationals sejr. Det lykkedes derved 
nygaullisten at vinde med lidt over 54%. 
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Tilsvarende vandt kommunisterne i ok
tober et suppleringsvalg til Nationalfor
samlingen i Gardanne nord for Marseille, 
idel de borgerlige opfordrede deres væl
gere til i 2. runde at stemme på kommuni
sterne for at holde Front National ude. 

Umiddelbart blev Le Pen's parti således 
berøvet sejrene. På længere sigt kan del 
dog blive en styrkelse af partiet, der derved 
er kommet til at stå som alternativet til al
le de andre, der normalt ligger i hårene på 
hverandre, men altså kan løbe sammen om 
det ene at holde Front National ude. 

Det er dog meget tvivlsomt, om dette i 
længden kan lykkes, idet de nu afholdte 
lokale valg synes at bekræfte tendensen til 
en støt stigning i vælgertilslutningen til 
Front National. 

(K;ldcr: Jy!I .• J>osL 24/9, 15/10, 17/10, 22/10 96; 
Time 30/9 96). 

Tyskland 
Høje procenter 

I "de gamle forbundslande" incl. Berlin 
viser kriminalstatistikken for J 995, at 

4 1,4% af de anklagede for røveri, 35,9% 
for voldtægt, 37,2% for mord og volds
forbrydelser og 37 ,8% for narkokrimina
litet var udlændinge. Af de anklagede ud
lændinge var 25% asylansøgere og 18% 
opholdt sig illegalt i Tyskland. Aflonune
tyvene var 64,5% ikke-tyske. 63,6% af de 
anklagede i sager om organiseret krimina· 
litet ("Bandenkriminalitat"), hovedsage
lig narko, våbensmugling, rufferi, alfon
seri, illegalt spil, afpresning (''beskyttel
sespenge"), falskmønteri, biltyveri og 
meruieskesmugling var udlændinge. 

Især er voldskriminaliteten stigende, 
selvom antallet af nytilkomne udlændinge 
er faldende. 

Udlændinge udgør nu ca. 9"/«i af dem, 
der bor i Tyskland. 

I Danmark har vi kun 4,5% - endnu. 
Lars 0110 Kristensen 

Tyrkiet 
Lærerig kultur 

To brødre beskød nylig deres svigerfa
milies hus i lstanbul og dræbte IO menne
sker bl.a. deres hustruer. Årsag? De men
te, at konerne havde drnkket alkoholiske 
drikke sammen med to andre brødre fra en 
anden familie. 

(Kilde: Jyll.·Pos1. 21/1096efter Reute:r). 

Egypten 
Tvangsskilsmisse efter 
Koranen 

I Danskeren 1996 nr. 3 s. 17 berettedes 
om kulturkampen i Egypten mellem en 
stor del af landets intellektnelle og kunst
nere og de islamiske fundamentalister, der 
vil binde dem ved hjælp af Kor3llen og 
dens overordnede placering i islamisk lov 
og ret. Bl.a. har islamisterne fået profes
sor Nasr Abu Zeid dømt som frafalden 
med pligt til at lade sig skille fra sin kone, 
da en muslimsk kvinde ikke må være gift 
med en ikke-muslimsk mand. 

De lever for tiden begge i Holland, hvor 
han er gæsteprofessor i Leiden. 

Egyptens højesteret har nu for nylig 
stadfæstet kætterdommen over Abu Zeid 
til trods for regeringens initiativ med en 
lov, der sætter snævre grænser for dom
stolenes muligheder på dette område. 

De af islamisterne forfulgte frygter der
for en bølge af lignende sager, så Kora
nens religiøse forskrifter også i Egypten 
vil være øverste lov. 

Foreløbig har sagen dog taget en ny 
vending, idet en anden e!,,yptisk domstol 



udsatte iværksættelse af dommen på ube
stemt tid. 

Men islamisterne har langt fra givet op 
og fortsætter kampen mod de genstridige 
intellektuelle. 

Så det er sin sag at være gift på egyp
tisk. 

(Kilder: Jyll.-Post. 6/8, 2619 96). 

Iran 

Muslimsk Barbie 
Alle mindre piger i den vestlige kultur

kreds samt deres forældre og bedsteforæl
dre kender vist Barbie, den tilsyneladende 
uundværlige og særdeles sejlivede teen
agedukke og hendes efterhånden meget 
omfattende garderobe og øvrige udstyr 
samt lillesøster, "boyfriend'' m.m. 

Sådan en repræsentant for de større og 
mindre djævle i Vesten kan man naturlig
vis ikke have i ayatollahernes Iran. Men 
åbenbart også vanskeligt undvære til at 
tilfredsstille egne pigers drømme. Altså 
har man indført en muslim-korrekt pen
dant til den slemme og farlige pige. Hun 
hedder Sara og har passende mørkt hår og 
I.ød, selv om hun er lavet på Taiwan. 

Men de pårørende slipper meget be
tænksomt for de store udgifter til Barbies 
omfattende garderobe. Da Sara jo er en 
pæn og rettroende muslimsk pige, har hun 
naturligvis kun den ene klædning, der 
sømmer sig for en sådan - en sort chador! 

( KIide: Jyll.-Poot. 22/lO 96). 

Indonesien 
Blodbad på kristne 

Nobels fredspris blev for nylig tildelt et 
par forkæmpere for det indonesisk-besat
te, kristne Øst-Timors rettigheder til selv
bestemmelse. 

Indonesiens præsident Suharto gav in
gen politiske indrømmelser i den anled
ning, men indrømmede dog, at religions
frihed er en menneskeret. 

Det kunne kristne samfund i Indonesien 
nok have brng for at 111. omsat til praksis. 

Meddelelsen om pristildelingen frem
kaldte nemlig omfattende voldshandlin
ger af muslimerne, der er det store flertal, 
mod de færre kristne. 

I byen Situbondo på Østjava gik om
kring 10.000 muslin1er til angreb på 21 
kirker, 5 katolske skoler, et nonnekloster 
og et kristent børnehjem og brændte dem 
ned til grunden. I en af kirkerne omkom 
en familie på 5 under hærværket, der stod 
på i 5 timer, før militæret greb ind. 

(Kilde: Jyll.-Po,i. 16/tO 96). 

Sudan 
Vand på hvis mølle? 

Dansk Røde Kors har fra sælgeren af 
Ramlosa-vand 111.et 500.000 kr. som led i en 
reklame- og salgskampagne for produktet. 

DR K sendte pengene videre til boring 
af 50 brønde i det nordøstlige Sudan. 

Det er tankevækkende, at ORK har fim
det det rimeligt at støtte det fimdamentali-

stiske og tertorbefængte muslimstyre i 
Sudan til at skaffe vand, samtidig med at det
te styre udsætter sine kristne modstandere i 
Syd-Sudan for sulte- og tørst-døden. 

Det bestyrker imidlertid det tiltagende 
indtryk af, at Røde Kors er meget optaget 
af at hjælpe en række muslimske lande, 
medens tilbageholdenheden over for true
de og nødlidende kristne lande og grupper 
er påfaldende. 

(Kilde: Politiken 21/8 96). 

Bøger og tidsskrifter 
Anti-national 
"konservatisme" 

Per Stig Møller: 
Den naturlige orden. 
Tolv år der flyttede verden. 
(Gyldendals Forlag, 1996. 
344 sider. 248 kr.). 

Det er en af de store ulykker i nutidens 
politik, at så mange er konservative uden 
at være nationaltsindede. Per Stig Møller 
er et fremragende eksempel på dette. "I 
sin egen politiske karriere har Per Stig 
Møller fastholdt en vigtig konservativ 
dyd, der ikke drejer sig om Gud, Konge og 
Fædreland, men om at forsinke hasardere
de processer og forhindre eventyret", hed 
det om ham i Jyllands-Posten i forbindel
se med udgivelsen af nærværende bog, 
der da også koncentrerer sig helt om de 
abstrakte-almenmenneskelige principper, 
der blev udtænkt af filosoffer som Rous
seau, Burke, Adam Smith, Montesquieu 
og Hwne i tolv-året 1748-59, og som end
nu i dag er grundlæggende for politik. 

Det er prisværdigt, at Møller går tilba
ge til kilderne, men hans tolkning af disse 
til brug i nutiden er mildest talt betænke
lig. Om Edmund Burke, for hvem han ty
deligvis har stor sympati, skriver han så
ledes: "For Burke er hver generation for
pligtet over for fortiden og fremtiden. 
!dag kaldes deune forpligtelse 'bæredyg
tig udvikling', hvorved forstås, at efter
kommerne ska.l sikres samme livsmulig
heder som de nulevende." Dermed gør 
Møller alskens rød-grønne internationali
ster til den konservative Burkes arvtagere, 
mens Burke selvfølgelig tænkte på beva-

relse af det nationale samfunds integritet, 
hvilket stadig er hans bud til os i dag. 

Møller er selvfølgelig ikke uden blik 
for dette aspekt, men infamt omtaler han 
det kun med "etnisk ren~-ning" og nazis
men som eksempler: "Kontrakten mellem 
generationerne indgik siden i de ultrakon
servative og fascistiske ideologier og 
brugtes f.eks. af nazismen til at lægge 
stærke bånd på den levende generation. 
'Vi, de levende, konstituerer ikke i os selv 
folket, til dette hører lige så meget vore 
aner som vore børnebørn, der kommer ef
ter os', sagde Hinunler med et budskab, 
der udviklede sig til et moralsk krav om at 
holde blodet rent, så den tyske race eller 
arierne kunne fortsætte uændret i al frem
tid." 

Rousseau ser Møller rigtigt som de to
talitære ideologiers ophavsmand, og efter 
disses sammenbrud ser han ham i dag ak-
tuel som udtænker af en idylliseret "na
turtilstand", som "fundamentalister" i Eu
ropa søger at genoprette ved at genskabe 
længst forsvundne, etnisk rene riger, fx. i 
Eks-Jugoslavien. Og han tilføjer: "Mere 
betydningsfuldt er det, at fundamentalis
men breder sig i de vesteuropæiske lande, 
der fra l 970'erue har modtaget mange 
indvandrere og flygtninge. Disses tilste
deværelse har givet grobund for bevægel-
ser og partier, som vil beskytte nationen, 
folket og den historiske kultur mod foran
dringer fremkaldt af 'fremmede'." Her er 
det dog netop, som Møller selv skriver, 
blot tale om at "beskytte" det allerede 
givne mod omvæltning, ikke en søgen til
bage mod en fjern fortid. Tværtimod er 
indv-andringsmodstanden et typisk ek
senlj)el på "demokratiets negative meto
de", som Møller selv priser hos Burke: ~ 
"Vi ved, hv-ad der er det onde, og skal be
skytte os mod det Hvad det gode er, og 
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hvori det består, må hver enkelt afgøre 
med sig selv og efterstræbe efter egen vil
je og evne. Hvis statengiver sig til at iden
tificere det gode, begynder den at dresse
re menneskene til at være gode. Det kom
mer der kun onde resultater ud af." 

Kosmopolitten Møllers advarsel viser 
hans helt manglende forståelse for det na
tionale: "Sejrer de forskellige kulturers 
forestillinger om deres egen naturlige til
stands overlegenhed, vil fremtiden blive 
præget af den uforsonlige kamp mellem 
kulturerne, der holdt en pause, mens den 
europæiske rationalisme beherskede ver
den." Den europæiske rationalisme, bl.a. 
udtrykt i kommunismen, kunne ganske 
rii,>tigt en rum tid holde nationale forskel
ligheder i ave, men det hævnes nu ved en 
tifold større mængde konflikter, end en 
uafhængig udvikling og langsom gensidig 
tilpasning af nationerne ville have ført til. 

Fatalt er Møllers bud på en alternativ 
fremtid, nemlig en samtænkning af natur
videnskabens og humanismens erkendel
ser. Som tidligere eksempler på en sådan 
kan han tragikomisk fremdrage racehygiej
nen og den tyske zoolog Haeckels opfm
delse af begrebet "økologi" - Haeekel, hvis 
sociale darwinisme legitimerede den tyske 
militarisme og I. verdenskrig. Naturviden
skab og humanisme bør såvist være to ad
skilte verdener, idet mem,esket naturviden
skabeligt set nok har et "fællesskab", men 
det er kun drifterne og det at have to arme 
og to ben, hvilket ikke er grundlag for "re
spekt'', der kun kan ydes me1UJesket som 
udtryk for traditionsrige kulturer. 

I EU-sammenhæng hævder Møller pa
radoksalt, at man som konservativ må fast
holde "kulturernes suverænitet" - som om 
det er muligt uden staternes suverænitet. 
Videre skriver han: "Det moderne demo
krati må erkende, at det ikke længere sam
ler et homogent folk; thi folkene består ik
ke længere alene af dem, der er født ind i 
dem, men tillige af dem, der er flyttet hen 
til dem. Vil man skrue tiden tilbage fra 
denne kendsgerning, må man give sig i 
kast med den etniske rensning, som ikke er 
forenelig med vores opfattelse afligcværd 
og respekt for andre. Udgangspunktet må 
følgelig være, at vi ikke længere er homo
gene, hvorfor opgaven består i at få denne 
inhomogenitet til at fungere." 

Denned kommer Møller til at stå for 
den moralske og opdragende totalitaris
me, som han kritiserer hos bl.a. Rousseau, 
og hans megen filosoferen viser sig der
ved som almindeligheder, som alle i dag 
tilslutter sig i princippet, men som selv le
dende utopi-kritikere blandt de toneangi
vende ikke efterlever i praksis, idet de er 
medløbere for den multietniske eventyr
politik. 

Peter Neen,p Buh/ 

Den indviklede 
udvikling 
John Degnbol Martinussen: 
Samfund, stat og marked. 
(Mellemfolkeligt Samvirke, 
1994. 453 sider. 195 kr.). 

Når man læser deruie nøgterne og loya
le, men kritiske gennemgang af teorier om 
udvikling i den 3. verden, skrevet af pro
fessor Martinussen ved Internationale 
Udviklingsstudier på RUC, må det falde i 
øjnene, hvor ensidige og inkomplette de 
fleste eller alle teorier på området er. Gun
nar Myrdal har iflg. Martinussen udtrykt 
det på den måde, at udviklingsplanlæg
ningen '~har været begramset til produkti
on, indkomster og levestandard, hvorimod 
produktionsbetingelserne i videre for
stand har været holdt udenfor. Hverken 
befolkningens holdninger til liv og arbej
de eller spørgsmål om politiske og kultu
relle institutioner har været taget med i 
overvejelserne". Med Martinussens ord er 
udviklingsplanlægniogen derfor "blevet 
til en akademisk syslen med sofistikere
de, men urealistiske modeller. Samtidig er 
forbindelserne blevet afskåret til, på den 
ene side, befolkningens ønsker og krav, og 
på den anden side, den faktiske iværksæt
telse af de økonomiske indgreb og uåvik
lingsfremmende foranstaltninger." 

Det har hidtil vist sig, at teorier, der har 
forsøgt at omgå virkelighedens mangfol
dighed ved at komme med simple 
løsningsforslag, er kommet til kort overfor 
realiteterne. Således var det en underfor
stået antagelse bag de fornuftige argumen
ter for omfattende statsinterventioner som 
igangsætter af udvikling, at staten kunne 
og ville agere som en rationel aktør til gavn 
for samfundet i sin helhel, dvs. i almenvel
lets interesse. Herimod har de neo-klassi
ske økonomer i 1980'erne rarmnende 
påpeget, at fejl i det frie marked ktm har 
ubetydelige effekter i sammenligning med 
konsekvenserne af "statsfejl", som de an
ser for at være det største problem for u
landenes økonomiske fremgang. I denne 
e1faringsmæssigt begrundede erkendelse 
af svagheden i menneskets "gode vilje" sy
nes der at være langt mere sandhed eller 
måske rettere visdom end i de fleste sofisti
kerede udvi.klingsmode!ler. Alligevel kriti
serer Martinussen de "kontra-revolutio
nære" neo-klassiske økonomer for, at de i 
højere grnd end bl.a. marxistisk inspireret 
udviklingsteori anser deres strategier for 
objektive og værdifrie. Erfaringsvidenskab 
er dog en upersonlig dommer, og mands
ters anklage mod anderledes tænkende for 
"falsk bevidsthed" er vist ikke overgået af 
deres modstandere. 

20 DANSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 19% 

Hvad man kan kritisere de neo-klassi
ske økonomer for, er ikke deres antagelse 
om det universelle i de økonomiske love, 
men at den ensidigt økonomiske synsvin
kel erutilstrækkelig. Martinussen konklu
derer klogt, at det stadig større kendskab 
til situationen i u-landene, blotlagt i et 
hastigt stigende antal empiriske studier, 
"afslørede et så broget og mangeartet bil
lede, at der måtte sættes spørgsmålstegn 
ved stort set alle de teorier, der hævdede 
at gælde den 3. verdens lande i alminde
lighed." Det betyder, at teorier bliver sta
dig mere begrænsede i deres gyldigheds
område (gælder f.eks. kun afgrænsede re
gioner eller typer af u-lande). Martinus
sen må spørge, om de1UJe differentiering 
er frugtbar, "når den i så beskedent om
fang er kombineret med et komparntivt el
ler generaliserende sigte. Differentierin
gen i teoridarmelsen er klart nødvendig, 
men en opsplitning i indbyrdes uforbund
ne teoriansatser om specifikke samfund 
eller regioner er ikke i overensstemmelse 
med god samfundsforsknings bestræbel
ser på at finde alment forekommende 
sanunenhænge." Spørgsmålet må da så 
være, om det ikke er samfundsforsknin
gens bestræbelser generelt, der er noget 
galt med. 

Martinussen erkender selv, at hele hans 
bog handler om teorier grundet i vestlig 
rationalitet med rod i oplysningstiden. 
Dette betyder, at begrebet ''udvikling" i 
sig selv næppe problematiseres. Herover
for står et syn, ifølge hvilket kulturer er 
usammenligncligc, men ligeværdige, og 
at det ikke tilkommer nogen at definere 
udvi.klingsmålene for andre. Ud fra er
kendelsen af, at i-landene oftest har dyr
ket egne mål ved at give bistand, har u
landsforskere som f.eks. den kendte Keith 
Griffin budt en reduktion i bistanden vel
kommen. Bistan<l.<\arbcjdcre fra i-landene 
- af en forsker kaldet "udviklingsturister" 
- har generelt et meget overfladisk for-
hold til de fattige, og desuden er u-lande
nes største problemer måske slet ikke 
økonomiske. Den thailandske politolog 
Chai-Anan har påpeget, at sikkerhedspro
blemet er det største: "De interne proble
mer u<i>'J)ringer for en stor del af befolk
ningernes heterogenitet i henseende til re
ligion, etnicitet og sprog." Når ulighed, 
der i sig selv ikke er ulykkelig, falder sam
men med religiøse, etniske eller sproglige 
skillelinjer, bryder ordnede forhold sam
men, samfundet falder fra hinanden -
først da bliver et liv på et beskedent mate
rielt niveau ubærligt 

Martinussen berører kun perifert pro
blemet, men det er næppe tilfældigt, at 
f.eks. de homogene asiatiske lande er vel
fungerende, mens de multietniske afri
kanske stater ligger i stadigt kaos. Noget 



tyder på, at den permanente skillelinje 
mellem "i-lande" og "u-lande" ikke kom
mer t il at skyldes økonomiske faktorer, 
men svælget i funktionsdygtighed mellem 
mono- og mnltikulturelle samfund. 

Peter Neentp B11hl 

Fremsynet 
indvandringspolitik 
Sarah Collinson: 
Beyond Borders: 
West European Migration Policy 
Towards the 21st Century. 
(Royal Institute of International 
Affairs, 1993. 116 sider. ! 9.95). 

I stedet for ensidigt at se den aktuelle 
indvandring som en trussel, burde vest
europæerne iflg. nærværende bog også se 
på de positive sider. Det betyder ikke nød
vendigvis, at vi skal modtage flere frem
mede, men f.eks. at man mere fremadsku
ende holder "vinduer" åbne for særlige 
kategorier af immigranter: "Idet det er 
urealistisk at forvente migrationen stand
set, vil den største fordel måske være at 
indføre en form for styring og orden i pro
cessen. Dette vil måske sætte regeringer i 
stand til bedre at udnytte fordele og mini
mere de mest ødelæggende virkninger af 
fremtidig migration." 

Collinson gør opmærksom på, at før 
man kan fastslå, om indvandring tmer 
modtagerlandet, er det nødvendigt at 
identificere, hvilken slags migration der 
er tale om: "F.eks. kan indvandring finde 
sted hurtigt eller gradvist, den kan være 
ukontrolleret eller styret, lovlig eller ulov
lig, midlertidig eller permanent, den kan 
omfatte faglærte eller ufaglærte arbejde
re, europæere eller ikke-europæere ( ... ). 
Hver form for indvandring vil sandsynlig
vis have sine egne virkninger på modta
gerlandet, hvilke ikke kan gælde indvan
dringsstrømme generelt." Derfor kan det 
først skønnes, hvor mange fremmede et 
bestemt land kan modtage, uår det er 
fastslået, hvilken slags fremmede det dre
jer sig om. Desuden har forskellige slags 
lande selvsagt forskellig modtagelseska
pacitet: "Den kendsgerning, at den histo
riske udvikling af Vesteuropa generelt 
fandt sted under fraværet af store race
mæssigt, etnisk, kulturelt og religiøst af
vigende indvandrersamfund, og den 
kendsgerning, at befolkningstætheden er 
relativt høj, antyder at tolerance-niveauet, 
i det mindste indenfor visse sektorer af 
samfundet, måske er lavere end i de tradi
tionelle indvandringslande som Canada, 
USA og Australien." 

Disse sandheder synes indlysende, men 
som bekendt glemmes de altid af de xeno
file, frernmedelskeme .. Som disse hævder 
Collinson, at migration ikke er et nyt 
fænomen for Vesteuropa: "Faktisk har Eu
ropas historie gennem århundrederne 
handlet om mere eller mindre uafbrudt 
indvandring." Men hun tilføjer vel at 
mærke, at i efterkrigstiden sættes et skel i 
Europas migrationshistorie: "Hvad der 
adskilte den nye migration fra tidligere 
strømme var, at den omfattede ikke alene 
europæiske befolkninger, men også et 
stort antal migranter fra fjernere lande og 
mere fremmede kulturer. Europa blev 
snart vært for betydelige indvandrerbe
folkninger af en slags som, hvad angår de 
sociale og politiske udfordringer de stille
de, ikke synes at have noget fortilfælde." 

Med rette skriver Collinson, at begrebet 
"multikulturalisme" fortsat er meget 
tåget, og at man må skelne mellem mulli
kulturalisrne som ideologi, som politik og 
som faktisk kendsgerning i samfundet. 
Hun må konstatere, at Vesteuropa faktisk 
for tiden er rnultikulturelt, men af dette 
følger ikke, at de politiske konsekvenser 
heraf er draget, og hvis man ser på ideo
logiens forhold til virkeligheden, må man 
erkende, at et blik på de forskellige former 
for pluralistiske "multikullurclle" og "mul
ti-raciale" samfund i verden afslører, al 
"sådanne samfund er langt fra at give os el 
ideal, og det må derfor være i en meget 
speciel forstand, at vi taler om et sådant 
ideal tmder de aktuelle forhold." 

Der er også andre ubehagelige sandhe
der at læse i Collinsons bog, f.eks. at 
påstanden, at væsentlige forbedringer af de 
økonomiske og sociale forhold i udrejsere
gionerne vil reducere migrationsstrømme, 
"afslører en misforståelse af migrations
processen". Økonomisk udvikling i ulan
dene kan f.eks. "forsyne flere potentielle 
migranter med de ressourcer, som gør mi
gration mulig; den vil måske ødelægge 
økonomiske og sociale strukturer i potenti
elle udrejseregioner; eller den vil måske 
udvide økonomiske og andre kommunika
tionslinier og intensivere kontakt mellem 
potentielle eller aktuelle migrant-sendende 
og migrant-modtagende lande." 

Om asylsystemet i Ve.~teuropa fa.islår 
Collinson, at fordi størstedelen af asylsøger
ne før eller siden får lov til at blive, eller bli
ver på trods af afslag om asyl, synes dette 
system "i praksis al have degenereret til at 
være lidet mere end et ekstremt dyrt og be
SV'ærligt system til statusbestemmelse." Ud
gifterne til at assistere den minoritet af asyl
søgere, som er i stand til at nå Vesteuropa, 
beløber sig nu til adskillige gange mere end 
det totale budget for Flygtningehøj kommis
sariatet (UNHCR) - el budget som skulle 
række til flygtningehjælp i hele verden. 

Collinson peger også på, at indvandring 
på flere måder kan true den nationale sik
kerhed, f.eks. ved "at indvandrergrupper 
kan gøre modtagerstaten mere sårbar 
overfor begivenheder i udrejselandet eller 
andetsteds, hvilke under andre forhold 
ville forblive næsten udelukkende ekster
ne,,, 

Sin "åbne" indstilling til trods har Sarah 
Collinson fra det ansete Royal Institute of 
International Affairs altså i modsætning 
til visse andre erkendt, at den "humani
tære" indstilling ikke er så humanitær og 
uproblematisk endda. 

Peter Neen,p Bult/ 

Folkevandringer og 
''verdensordenen'' 
W.T.S. Gould og A.M. Findlay 
(red.): 
Population Migration and the 
Changing World Order. 
(John Wiley & Sons, 1994. 293 
sider). 

l denne bogs konklusion hedder det 
blandt andet: "Det er et af det nuværende 
verdenssystems paradokser, at potentialet 
for international migration aldrig før har 
været så stort, og alligevel har samtidig de 
kræfter, der ordner, indskrænker og kana
liserer migration aldrig før været så stær
ke." Mens man p.g.a. befolkningseksplo
sionen rnå samtykke i den første halvdel 
af påstanden, er den anden halvdel næppe 
holdbar. I 30'erne blev jøder på flugt fra 
nazismen afvist af nabolande, mens terro
rister og narkohandlere fra andre verdens
dele i dag lukkes ind i mængder. For fil år
tier siden kunne selv europæere vente for
gæves i årtier på at blive statsborgere i et 
andet europæisk land, skønt de var nyttige 
og fredelige borgere, mens mellemøstlige 
arbejdsløse halv- og helkriminelle i dag 
ffir statsborgerskab i stribevis - og endog 
støtteorganisationer for illegale immi
granter ffir statsstøtte. 

Nej, det fatale i den aktuelle situation er 
såvist, at ikke alene er immigrationspres
set større end nogensinde, men Vestens 
vilje til at stå det imod er også svagere end 
nogensinde. I virkeligheden siger Gould 
og Findlay også dette tidligere i bogen, ef
ter at have kritiseret i-landenes selektive 
indV'.inchingspolitik, der medfører øde
læggende "hjerneflugt" fra ulandene: 
"Generelt synes der i begyndelsen af 
I 990'erne at være stort pres i udviklings
landene for syd-nord migration. Dette 
pres forstærkes af rekrutteri.ngsfirmaer, llli.. 
hjemsendelse af penge, lange køer for ,.. 
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v-isumans0gninger ved (.landes ambassa• 
der, lokale medier med direkte annoncer 
med ledige stillinger og indirekte skabel
se af et socialt meningsklima der ofte er 
stærkt sympatisk over for udvandring og 
udvandrere. For udvandreren og hans eller 
hendes familie lader de rige lande til at gi
ve en mulighed for økonomisk forbed
ring, som de fleste ville acceptere, hvis de 
fik den tilbudt.." 

For nogle er denne "forbedring" lidt for 
mærkbar. I bogens kapitel om bangla
deshere i Rom oplyses det, at mens gen
nemsnitsindkomsten pr. år i hjemlandet er 
210 dollar, kan smykkesælgere fra Bang
ladesh på italienske strande tjene I 0.000 
dollar om måneden, og fx. blev det i I 992 
opdaget, at nogle bangladeshere tjente op 
til I 0.000 dollar om dagen på telefonsvin
del. I en spørgeskemaundersøgelse viste 
det sig ikke overraskende, at 72,6% af 
bangladeshere i Rom ville blive i Italien, 
mens kun 7, 7% tænkte på at vende hjem -
så meget for "frivillig repatriering". 

I et kapitel om Australiens indvan
dringspolitik fremgår det, at man ikke her 
som fx. i Canada - og som Mogens Lyk
ketoft - ser indvandring som løsning for 
en befolkning med stadig flere ældre. Au
straliens Nationale Befolkningsråd kon
kluderede i 1991 klogt: "Forøget migrati
on for at hjælpe til med at reducere om
kostninger i forbindelse med en stadig æl
dre befolkning ses ikke som en stærk lo
gisk begrundelse for indvandring... En 
stor fordel i alderssammensætning ville 
kræve niveauer eller sa1mnensætning af 
migration, der ville kompromittere andre 
mål." P.g.a. truslerne mod miljøet i landets 
tæt befolkede områder konkluderede 
sanune råd ogs.i, at "national økologisk 
integritet ville være bedst tjent med en ak
tiv befolkningspolitik der medførte en re
duceret vækstrate. Instrumentet for dette 
bliver nødt til at være indvandring." Man 
er her på linie med eksperterne i den ame
rikanske organisation "Negative Populati
on Growth". 

Blandt de nye perspektiver i den ænd
rede verdensorden, som er bogens cmnei 
må nævnes ansatserne til konflikter i Øst
og Sydøstasien, hvor flere lande er i færd 
med store våbenopkøb fra det tidligere 
Sovjet. "Hvis konflikt følger, vil verden se 
strømme af folk i en enorm skala", forud
ser Ronald Skeldon fra Hong Kongs Uni
versitet. Allerede nu er Kina el stort ud
rejseland: Over 25% af alle illegale immi
granter opdaget i Canada er fra Kina, og 
40.000 af de anslåede I 00.000 kinesere i 
Holland er illegale. Antallet af kinesiske 
asylsøgere i Holland steg fra 10 i 1988 ti l 
643 i 1990 til 1.31 I i 1991. Mægtige ki
nesiske kriminelle organisationer har del i 
emigrantkolonierne. 
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At truslerne i den nye verdens u-orden 
kommer fra næst.en alle verdenshjørner do
kumenteres sagligt af eksperter i denne 
bog. Det burde snart være på tide, at politi
kerne tog advarslerne alvorligt i stedet for 
at fortsætte deres Jeg i sandkassen med 
"Global Generation", "etnisk ligestilling", 
"europæisk år mod racisme" osv. osv. 

Peter Neerup Buh/ 

I Foreningsnyt J 

Hjælp: 
Vi drukner! 

DDF's nuværende apparat er alt for 
lille til at dække det voksende behov. 
Man river og slider i os fra alle sider -
og vi skulle jo også gerne have tid til at 
pleje medlemmerne. 

Vi kan ikke nå det hele, fordi antallet 
af frivill ige hjælpere ikke er vokset i 
takt med behovet. 

Der er derfor brug for yderligere 
mandskab på næsten alle områder, 
f.eks.: 

- Researcharbejde for Danskeren, 
- artikelskrivning, 
- omdeling af materiale, 
- telefons.1lg af Danskeren, 
- renskrivning af manuskripter, 
- lagerfunktioner, 
- transportopgaver, 
- oversættelser til og fra andre sprog, 
o.s.v. o.s.v. o.s.v. 

Har du en særlig baggrund som 
f.eks. journalist, tolk, socialrådgiver, 
jurist, edb·tekniker m.v. m.v., kan vi i 
høj grad ogs.i bruge din ekspertise og 
håndelag! 

Og har du særlige faciliteter - lager. 
plads, maskine,; , transportmateriel o.l. 
- kan vi sikkert bruge det. 

Send os et par ord om, hvem du er, og 
hvad du kan tilbyde - så vil du blive 
kontaktet. 

Annonce: 

Lokalradioen SAXEN 
Århus 

er din katalysator i en omvæltningens 
tidsalder. 

Saxen sender hver torsdag kl. 16-I 7 på 
disse bølgelængder på FM: 

100,75 (Stofa) og 100,20 (JTAS) 

På vej mod de 
10 år 

D. 10. oktober indledte OOFs Roskil
de-kreds næste landsmødes diskussion 
om foreningens fremtid efter de første I 0 
år. Mødet indledtes af dr. phil. Sune Dal
gaard og stud. phil. Martin Kasler, som 
gav oplæg over temaet ''DDF - udgiver
selskab eller kamporganisation". 

Sune Dalgaard, som var en af initiativ
tagerne til foreningens stiflclsc, omtalte 
nogle hovedlinier i foreningens udvikling 
i de første IO år. Han var skeptisk over for 
tanken om formelt at omdanne DDF til et 
udgiverselskab. Han mente nemlig, at for
eningen i de seneste år på andre områder 
havde holdt en så lav profil, at den i reali
teten allerede nærmest fungerede som et 
udgiverselskat,, og så var der jo ingen 
grund til at ændre på foreningen og risi
kere at miste medlemmer på det grundlag. 
Dalgaard, som også deltog i modstands
kampen, da Danmark sidst blev belemret 
med ubudne gæster, så gerne en forøgelse 
af foreningens aktivitetsprofil, men men
te i øvrigt, at yngre måtte tage stilling til 
det og evt. selv være aktive. Han mindede 
om, at foreningen ikke er et mål i sig selv, 
men kun et middel til at kæmpe for Dan
mark som et dansk land for det danske 
folk. 

Martin Kasler havde kun væretmedlem 
af foreningen i et par år. Det var hans op
fattelse, at den lave aktivitelsprofil var 
ved at udvikle sig til et problem for fore
ningen. Han mindede om, hvordan fore
ningen i begyndelsen af 1990'erne på det 
nærmeste havde sat dagsordenen for 
fremmeddebatten, og han frygtede, at for
eningen på længere sigt ville sygne hen i 
glemsel, hvis aktivitetsprofilen ikke blev 
forøget. Martin Kasler efterlyste person
udskiftninger i ledelsen og påpegede des
uden, at det var 110dvendigt at gøre noget 
alvorligt for at forbedre foreningens ima
ge. 

Det blev en meget livlig og engageret 
debat, der udspandt sig mellem de 23 
fremmødte og de to indledere. Især de yn
gre deltagere ønskede et højere aktivitets
niveau og efterlyste aktiviteter, som kun
ne engagere de unge. Flere deltagere 
påpegede, at del ikke er nok at omdele 
tryksager, men at det er nødvendigt at gå 
ud og henvende sig direkte til folk. 

Der blev fremsat flere konstruktive for
slag, f.eks. om nedsættelse af arbejdsgrup
per til at planlægge konkrete initiativer. 

Hvis diskussionen i de kommende 
måneder fortsætter, som den blev indledt 
i Roskilde, kan vi se frem til et engageret 
og konstruktivt jubilæums-landsmøde. 
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Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 49 19 15 54, 
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88. . 
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vmtcr (næstformand}, tlf. 42 38 7S 93 
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13 
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 538780 32 

Den Danske Forenings styrelse adminlstri:.rer Fyn: Fhv. politiassistent Erik Oagø. tlf. 62 22 56 58 
Danmarksfonden af 5. maj 1995, der er en kantp- Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewcrs (styr.med!.), 

Af 5. MAJ 1995 

fond, hvis midler anvendes i overensstemmelse tlf. 74 43 SI 57. Kai Pedersen, tlf. 75 44 SO 27 
med Den Danske Forenings fonnålsbe.stenunelse SydøstjyUand: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlf. 7S 6 l 47 76 
til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69. 
præmisser her i landeL Fonden er opbygget på Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31 
grundlag af testamentariske og andre gaver. Nord,•estjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 
Bidrag kan iuds.-ett<:s på foreningens girokonto. Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12 

Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt tH den. 

Indmeldelses- og bestimngskupon 

D Jeg indmelder mig hetved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonto 454 · 7551. 

D Je.g. ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
blade, Danskeren (125 kr. lrligt). 

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

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

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

Evt. 1elefonnr.: ---------------

Kuponen bedes indsendt til: 
DeN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100Årlws c. 
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Spænd livremmen ind 
- vis samfundssind! 
Der skæres ned på hospitalerne, psykisk syge svigtes, hjemme
hjælpen reduceres til et minimum, skolerne har ikke råd til 
computere, vejnettet forfalder - og nu står også folkepensionen 
for skud - til gengæld er der ubegrænsede midler til rådighed 
for den hjertevarme humanistiske udlændingesektor. 

Hør! Der er noget der knirker, 
når vi viser samfundssind! 

- Nåh, det er bare lyden fra dem, 
der spænder livremmen ud, 
når vi spænder ind! 

Røde Mor 1973 

1996 bød på en dejlig masse u-islamistisk griseri, bl.a. den kære filmgris Babe. Ved årets slutning 
kan vi glæde os over et enestående politisk ukorrektjulemærke med en dejlig danskjulegris. 
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• c Redaktionen ønsker læserne en 

God Jul 


