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Politisk 
(u)virkelighed 

Mellem de gamle part ier og de pri
vate hjælpeorganisationer skabtes 
tidligt en forståelse om verdens gang: 
Politikerne gav penge til organisatio
nernes arbejde. For pengene iværk
sattes en topprofessionel informati
onsvirksomhed, som skabte billedet 
af nødlidende flygtninge, der "an
stændigvis" skulle gøres plads til her, 
af mem1eskerettigheder, der krævede 
familiesammenføringer o.s.v. Dette 
billede slusedes dernæst forklædt 
som "kendsgerninger" tilbage til po
litikerne, der så konkurrerede om, 
hvem der var mest "humanistisk" . 
Afgørende points kunne hentes ved at 
fremstille andre meninger som uan
stændige og "højreekstreme". 

På den måde opbyggedes på Chri
stiansborg et billede af virkeligheden, 
som havde meget lidt med den at 
gøre. Resultatet var, at kæmpebeløb 
blev brugt på at sluse fremmede ind i 
Danmark i stedet for på at hjælpe 
dem hjemme. 

Efterhåndeo som hele kvarterer i 
de store byer skiftede karakter og det 
kostede dyrt både i sociale goder og 
daglig tryghed for jævne mennesker, 
begyndte disse så at røre på sig. 

De politikere, der skabte miseren, 
var imidlertid selv beskyttet mod de 
fortrædeligheder, deres politik påfør
te andre. Derfor fastholdt de dum
stædigt kursen, hjulpet af de som 
paddehatte opdukkede foretagender, 

der - ofte med et stærkt indslag af 
overvintrede fra den yderste venstre
fløj - lever af at bekæmpe "racismen 
og det voksende fremmedhad". 

Resultatet blev naturligvis, at de 
svagest stillede, som førhen søgte be
tryggelse i arbejderbevægelsen, har 
måttet ty t il de såkaldte højrepartier, 
som står for en mere realistisk opfat
telse af, hvordan verden fungerer. 

I de kommende måneder vil Social
demokratiet med alle markedsfø
ringsktmstens midler søge at frem
stille sig som atter spiseligt. Samtidig 
vil de gamle borgerlige partier puste 
sig op og håbe på, at vælgerne har 
glemt deres afgørende svigt - såsom 
ved vedtagelsen af den nye udlændin
gelov i 1983 og i forbindelse med pa
læstinenser- og jugoslaver-asyllove
ne, hvor de jo end ikke kunne tage sig 
sammen til at forlange folkeafstem
ning. 

Men kosmetik og falbelader hjæl
per ikke i det lange løb. Og den, der 
længe har klynget sig til en illusion, 
ofret sit hjerteblod på at forsvare den 
og opført sig nedrigt for at oprethol
de den, har næppe vilje til at begynde 
på en frisk. 

Hvis der skal lovgives ud fra virke
lighedens krav og ikke ud fra den 
uvirkelighed, de gamle politiske par
tier lever i, må der derfor en gennem
gribende fornyelse til i Tingets sam
mensætning. 

I 



Valgflæsk 
De Konservative kappes nu med Venstre om at lade, som om 

de ikke er enige i den afsindige indvandringspolitik, Folketinget 
har ført i de sidste I 0-J 5 år. 

Vi skal have færre frenuuede her i landet, hedder det sig, og 
der skal sættes ind over for kriminelle udlændinge - som i grove 
tilfælde endog skal udvises (Jyllands-Posten 4/9 1997). 

Dette er visselig nø<lvendigt. Men årsagen til, at der overho
vedet er et problem, er ikke mindst den måde, de Konservative 
har optrådt på. 

For hvordan stod det til med partiets linje, dengang der ikke 
var noget Dansk folkeparti til at gøre indhug i den konservative 
vælgerskare. 

Da (som nu) uddeltes statsborgerskaber i store mængder. Og 
vel at mærke i humanismens navn, uden at. de Konservative tog 
sig sammen til at sige fra over for selv de groveste misbrug. 

Blot et eksempel, så at vore læsere forstår partiets hykleri: 
12. folketingssamling 1990-91 fik den godt 30-årige fr. xx fra 

Lan,gtbortistan dansk indfødsret. Det skete med alle stem1ner 
imod Fremskridtspartiets. 

Den pågældende "nye dansker" var kommet hertil i 1974 og 
havde derefter op gennem ?O'erne rodet sig ind i butikstyverier 
og anden kriminalitet. I 1981 kulminerede karrieren med en dom 
på 4 år og 6 måneder for narkohandel. Hun havde bl.a. sammen 
med en snes ligesindede forsøgt sig med indsmugling af tlere 
kilo heroin rra Bangkok. 

Dommen bestemte, at hun skulle udvises for bestandig efter 
udstået straf. 

Hendes ihærdige asylakrobat (undskyld advokat), hvis indsats 
i retssalen altså var forgæves, skrev op ad døre og ned ad stolper 
i aviserne for at skaffe hende et fonnildet omdømme. Men gjort 
gerning står som bekendt ikke så let til at ændre. 

Så der stod - eller rettere sad - den håbefulde unge dame så 
med alle sine talenter, medens skyggen fra tremmerne faldt over 
hendes sørgmodige åsyn. Hvad gør man i den situation? 

Jo, når nøden er størst er hjælpen nærmest. Hun traf i fængslet 
en charmerende mand med dansk statsborgerskab. Harn giftede 
hun sig så med i J 982. 

Sørgeligt nok - og naturligvis ganske uforudseeligt for de el
skende - gik ægteskabet dog ikke så godt. Så vor heltinde blev 
separeret allerede i J 985, og parterne så ikke mere til hinanden. 

Hun var for øvrigt heller ikke efter l.0sladelsen i stand til at for
sørge sig selv. Så hun blev i stedet fast kunde på bistandskontoret. 

For hun er altså med konservativ hjælp blevet stenuneberetti
get »ny dansker". 

O.H. 

Dansk Balkan-morads 
Flygtningene er fanget i den boligkø, som er opstået, e fter at 

Folketinget pumpede J 7 .000 jugoslaver ind i boliginassen (JP 
4/10 97). I forhold til de tusinder af studerende unge, som befin
der sig i samme kø og må leve med kaotiske boligforhold og der
af forringede studievilkår - hvis da ikke deres forældre er i stand 
til at købe en af de dramatisk fordyrede ejerlejligheder til dem
er tlygtningenes udsigter dog nok bedre. For til hjælp for tlygt
ningene er regeringen villig til at yde et kontant tilskud på 18.000 
kr. pr. bolig til private udlejere, der går med på at give kommu
nen adgang til at sætte fremmede ind i en lej lighed (JP s.d.). 

Man må vel gå ud fra, at dette tilskud også vil komme på tale 
til de 2.000 asylafviste kosovoalbanere, som regeringen i Beo
grad nægter at tage tilbage på grund af Danmarks adfærd under 
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den jugoslaviske borgerkrig, og som derfor nu kan forvente at fa 
varig opholdstilladelse og senere dansk statsborgerskab. Mulig
heden for en opblødning i Beograds holdning er jo næppe vok
set, efter al NATO-styrkerne i Bosnien i menneskerettighedernes 
navn - hvad det så end i dette til fælde dækker over- lukkede nog
le af de bosniske serberes TV-stationer, fordi disse sendte stof, 
som ikke buede NATO (kilde TV-avisen 4/JO 97). 

Tilsyneladende kender de gamle partiers ansvarsløshed og 
hykleri altså ingen grænser. For Venstres og de Konservatives 
vedkommende - som kunne have undgået hele balladen ved i sin 
tid at forlange en folkeafstemning om jugoslaverloven, hvorved 
den med stor sandsynlighed var faldet - overgås det vel kun af 
deres enestående evne til at bilde vælgerne ind, at de står for en 
stram indvandringspolitik. 

Kan de opretholde denne illusion, til valget er ovre, vil prisen 
blive høj for de borgerlige vælgere, der lader sig tage ved næsen. 
- Og Danmarks deltagelse i undertrykkelsen af ytringsfiiheden 
på Balkan vil kunne fortsætte uforstyrret. 

O.H. 

Hellige hyklere 
Synd og skyld og godhed er kristent arvegods, der er blevet po

litisk på godt og især ondt. 
Skyldfølelse over for 3. verdens folk er blevet så indekserce

ret i os, at de tleste virker nærmest hypnotiserede af det. Selvud
slettende skal vi vise offervilje over for de frernmmede og åbne 
vore lande for dem. 

De kristne kirker har deltaget bravt i selvpincriet, kastet sig ud 
i godheden mod de frenunede "næster" og bidraget til at holde 
menigmand i ro ved at fremstille dem, der mente noget andet, 
som moralsk uværdige. Næstekærlighedens maske skjulte det 
politiske fjæs. 

Nu har nogle af vor folkekirkes højeste, biskopperne, midt i 
den politiske tumult om fremmedpolitikken, kastet masken, så 
ingen kan være i tvivl om deres aktions politiske udspring og 
hensigt. 

Ordvalget i deres udtalelser er slebent, men umiskendeligt po
litisk. Hist og her stikker hestehoven frem. Gruppens førstemand, 
Københavns biskop Erik Norman Svendsen, undser sig end ikke 
for at slippe et af den tyske militarismes værste bæster, "der in
nere Schweinehund", den berømte "indre svinehund" løs på 
modstanderne, vel for at karakterisere deres formentlige åndeli
ge habitus (Berl . Ti. 8/11 97). 

Når det drejer sig om vildtfremmede, der under alskens på
skud har maset sig ind i Danmark for at lade sig underholde af 
danskerne, får en del af Folkekirkens øverste altså pludselig mæ
le for at bevidne deres "kristne-humanistiske grundlag". Mærke
ligt blot, at disse bekymrede værnere af de svage, der selv sidder 
i statens højeste stillinger og lønklasser, har kunnet forholde sig 
tavse til alle de prøvelser og ulykker, som fremmedkursen fra 
Christiansborg har bragt over de svage og værgeløse blandt de
res landsmænd, det folk, hvis kirke de ellers er sat til at lede. Min
des nogen at have hørt deres indsigelser, når danskere dræbtes, 
kvinder voldtoges, sagesløse overfaldtes, værgeløse udplyndre
des eller hele bydele terroriseredes af de fremmede? Blandede de 
sig i, at fremmedindstrømningens uhyrlige milliardudgifter for
ringede gamle danskeres karrige levefod, udpinte vort sundheds
væsen, fratog masser af vore børn den danske skolegang, vi og 
de selv havde nydt godt af? Det var let at fortsætte, men det vil
le vist være som spildte Guds ord på Balle-Lars. 

Eller måske snarere på hellige hyklere! 
S.D. 



Massiv vækst i danskernes 
fremmedskepsis 
To opinionsundersøgelser fra september viser, at 35o/o af danskerne er "meget bekymrede" over 
de fremmede, og at 43% mener, her er "alt for mange". 

Danskernes frygt for de fremmede er 
eksploderet det seneste år. Ifølge Dagbla
det Aktuelt den 11. september viser en un
dersøgelse fra Institut for Konjunkrur
Analyse, der har spurgt 600 danskere, at i 
dag er mere end hver tredje dansker me
get bekymret over indvandrere og flygt
ninge. For bare et år siden var det mindre 
end hver femte dansker, dervar meget be
kymret over de fremmede. Konklusionen 
er, at den danske bekymring omkring de 
fremmede ikke har været større siden 
bosnier-tilstrømningen i 1992/93. 

Undersøgelsen viser, at især de ældre 
danskere er bekymrede: 4 1% af de 50-6 1 
årige er meget bekymrede over de frem• 
mede, mens tallet for de 20-24 årige kun 
er 25%. Desuden fremgår det, at det i dag 
kun er godt hver sjette dansker, der slet ik
ke er bekymret over de fremmede. Og det 
er især akademikere, højtuddannede og 
mere velbjærgede danskere. Kun 27% af 
personer med videregåede uddannelse er 
meget bekymrede; for personer med 7. 
klasse som længste uddannelse er 43% 
meget bekymrede, mens landsgennem
snittet er 35%. 

Dette er forståeligt; mærkeligere er det, 
at de borgerlige vælgere tilsyneladende er 
mere bekymrede end vælgere hos SF og 
Socialdemokratiet, som burde være mest 
opsatte på at værne svage danskere under 
fremmedpres: Blandt de Konservatives og 
Venstres vælgere er henhv. 39 og 37% me
get bekymrede for de fremmede. Hos SF 
og Socialdemokratiet ligger andelen på 
henhv. 27 og 25%. De socialt udsatte væl
gere er måske allerede på vild flugt fra 
disse to partier? 

Dette antydes i hvert fald af en anden 
undersøgelse, der er foretaget på grundlag 
af l.518 vælgere af ACNielsen AIM for 
Ugebrevet Mandag Morgen og offentlig
gjort i dette blad den 29. september. Den
ne undersøgelse gik ikke direkte på de ud
spurgtes bekymring, men på om Danmark 
skal tage imod langt flere, lidt flere, 
uændret antal, lidt færre eller langt færre 
flygtninge. Det viste sig, at 43% ønsker 
modtagelse aflangt færre flygtninge, mod 
22% i 1994. Dengang mente 14%, at vi 
godt kunne tage imod flere flygtninge, i dag 

er det kun 6%. Blandt samtlige partiers væl
gere - på nær Enhedslistens, som er tilfted
se med det nuværende antal - er der et klart 
flertal for at tage imod færre flygminge. 

Samtidig spiller spørgsmålet en stadig 
større rolle for stadig flere vælgere: I en 
måling af vælgernes dagsorden op til 
kommunalvalget (Sonar/Jyllands-Posten 
23. september) Stod flygtninge/indvandrer
politik på en fjerdeplads, lidt lavere end 
ældre, miljø og skatter (som om disse ik
ke er afhængige af fremmedantallet!), 
men lidt højere end fx. skoleforhold og 
daginstitutioner. 44% nævnte flygtnin
ge/indvandrerpolitik som et af de tre em
ner, der havde størst betydning for dem, 
når de skulle afgive deres stemme. Des
uden er skeptiske boldninger til flygtnin
ge overrepræsenterede blandt vælgere, 
der er i tvivl om, hvad de skal stemme på 
- dvs. de "reservister", der i høj grad be
stemmer udfaldet af næste valg. 

Modstriden mellem vælgerkravet og 
Socialdemokratiets flygtningeimage er 
hovedforklaringen på arbejdernes flugt
lignende afvandring fra S til "højre
fløjen". Arbejderne er nemlig klart den 
samfundsgruppe, der er mest negativt ind· 
stillet over for flygtningepolitikken. Såle
des er de i dag klart mere negative over for 
flygtninge, end Venstres vælgere var i 
1994. Dette resultat af undersøgelsen sy
nes mere forståeligt end resultatet af un-

dersøgelscn refereret af Aktuelt. Som 
venteligt stemmer begge undersøgelser 
derimod overens i, at højtuddannede er 
mindst skeptiske. Mandag Morgens resul
tat viser dog, at selvom svarpersoner med 
studentereksamen er væsentligt mindre 
negative end alle andre, så er det også her, 
at de skeptiske synspunkter er vokset 
mest. Den efterfølgende uddannelse er 
næsten uden betydning. 

Desværre er de ro undersøgelser også 
enige om, at de unge er mere positive end 
de ældre, dog er forskellen mellem unge 
og ældre noget mindre i Mandag Morgen 
end i Aktuelt. 

Partimæssigt viser Mandag Morgens 
undersøgelse, at hos såvel Socialdemo
kratiet, Venstre og de Konservative er der 
en meget stor overvægt af strammere. 
Blandt CD's vælgere var man i 1994 
næsten tilfreds med stram.heden i flygt
ningepolitikken, i dag er de samme perso
ner langt mere str"mme. Selv hos SF og 
de Radikale er de negative holdninger nu 
dominerende. Fremskridtspartiets og Dansk 
folkepartis vælgere synes næsten enstem
migt, at der skal tages mod langt færre 
flygtninge. Disse to partier bør tage til ef
terretning, at deres nytilkomne vælgere 
ofte har ganske positive holdninger til 
velfærdsstaten - mere positive end bor
gerlige vælgere flest. 

P.N.8. 

Muslimsk Århus-idyl! Me11 sradigf/ere danskere rager afsrand. 

DA.NSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 1997 3 



Overklasseir ... · ... -
"flygtningd" 

Mange tror, at det er de fattigste soma
liere, der kommer til Danmark, men det er 
overklassen og den højere middelklasse. 
"Deres forestillinger om Damnark er vildt 
overdrevne", fortæller antropologen Inge
borg Higashidani, der er specialist i So
malia, til Dagbladet Aktuelt I J/9 97. "De 
kender danskerne fra de udsendte Danida
folk, og de har store huse og tjenestefolk. 
Og så har de jo også set Dollars og Dallas 
på ijernsyn." 

Hovedparten af de somaliere, der kom
mer til Danmark, har en uddannelse. Ofte 
synes de, at det er urimeligt, at de skal be
gynde helt forfra, og de opfatter det dan
ske system som meget stift. "Nogen har 
været forretningsfolk i Mogadishu, hvor 
de har handlet med Saudi-Arabien og an
dre mellemøstlige lande, og det kan de vel 
stadigvæk. Andre har taget en uddallllelse 
i Italien, og selv om den kun er på bachelor-

Nye landsmænd! Fallige, udsultede afrikanere i Danmark! 

niveau, er der ikke nogen grund til at be
gynde helt forfra", mener Ingeborg Higa
shidani, der også synes, at både det of
fentlige og private erhvervsliv burde "blø
de lidt op" i kr.ivene. 

Vi andre finder det urimeligt, at rige og 
veluddannede landssvigere skal særbc-

Udlændinge mere kriminelle 
Udlændinge har nu med 3,9% af befolkningen l Oo/o af straffe
lovssigtelserne, og deres overkriminalitet stiger. 

Der var engang for fa år siden, da det 
kun var "racister og fremmedhadere11

, der 
var onde nok til at påstå, at de frenunede 
var mere kriminelle end danskerne. Alle 
retsindige og politisk korrekte, dannede 
og indsigtsfulde kunne med forargelse 
fastslå, at det var de aldeles ikke. Det var 
tværtimod snarere danskerne, der varme
re forbryderiske end de fremmede. 

Vi har flere gange ud fra de kloges eg
ne tal eller de få statistikker, der fik lov at 
slippe igennem den politiske censur, kun
net påvise, at der på de fleste kriminati
tetsområder og især ved de groveste for
brydelser var tale om en endog meget stor 
overkriminalitet blandt de frenunede. 
(Danskeren 1988 nr. l s. I, nr. 3 s. 15, nr. 
4 s. I 2, I 990 nr. I s. 8, nr. 4 s. I 4, særnr. 
oktober 1993 s. I 5, I 994 nr. 3 s. 3, 1995 nr. 
6 s. 3). 

De forargede faktabenægtere og krimi
stylister har for længst måttet stikke piben 
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ind eller skifte taktik. Nu er tallene så ta
lende, at de ikke længere lader sig benæg
te. Men man kan jo altid søge at "forkla
re" dvs. bortforklare de sørgelige kends
gerninger. Der tales så i dunkle vendinger 
om aldersforskelle, sociale forskelle osv., 
som man ikke har taget hensyn ti l i stati
stikkerne, og som skulle kulllle give et 
kønnere billede. 

Oplysninger, som Folketingets retsud
valg nu har fået fra Det Centrale Krimi
nalregister ( vi andre skal åbenbart fore
løbig ikke underrettes) viser, at fa.~tboen
de udlændinge nu tegner sig for I 0% af 
det samlede antal sigtelser for overtrædel
ser af straffeloven, skønt de kun udgør 
3,9% a f befolkningen. I 1993 var tallet 7% 
med 3,2% af befolkningen, så overkrimi
naliteten er altSå ikke alene enorm, men 
endog forholdsvis steget pænt. 

Og så må det endda bemærkes, at talle
ne kun omfatter udlændinge, mens mæng-

handles her, mens deres ludfattige lands
mænd kan få lov at sulte, og ikke mindst 
finder vi det urimeligt, at man kan ønske 
danskere negativt særbehandlet for at støt
te en fremmed overklasses kyniske egois
me. 

PNB. 

derne af fremmede, der har faet dansk 
statsborgerskab og deres afkom ikke figu
rerer i denne sanunenhæng. 

En "ny og bedre statistik", der skal til
smages med "oplysninger om udlændin
genes sociale forhold" vente.~ omkring 
årsskiftet. 

Så får vi se, om det lykkes at sminke 
virkeligheden til noget kønnere. 

(Kilde: Berlingske Tidell<ie 28110 97). 

Bispebønnen i Københavns, 
Aalborg, Århus, Roskilde og 
Viborg Domkirker: 

S.D. 

"Herre! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er 
som de andre mennesker, racister og 
fremmedhadere - eller som denne hjem
mehjælper. 

Jeg undlader at spise dessert to gange 
om ugen og giver i stedet pengene til 
Dansk Flygmingehjælp." 

{F'rit efter Lukas, kap. 18. v. 11·12). 



Kommet for at blive? 
Muhamedanismen vinder stadig stærkere fodfæste i Europa, 
og muslimske ledere lægger ikke skjul på den langsigtede stra
tegi: at islamisere Europa totalt. 

Den norske islam-forsker Kari Vogt 
tegner i sin bog "Kommet for å bli. !slam 
i Vest-Europa" (1995) et portræt af re
præsentanter for den "gigantiske folke
vandring", som vil føre til, at der år 2000 
vil være 20-25 millioner muslimer i Euro
pa. Vogt nærer tydeligvis sympati for 
muslimerne, således gengiver hun en lang 
samtale med den "moderate" islamist Ma
shuq Ally. Ifølge ham er oprettelsen af den 
islamiske stat "målet for alle muslimer". 
Ally er tidligere vicepræsident for "UK 
Jslamic lvlission", som ifølge sit program 
ønsker "at frigøre mennesket fra nationer
nes slaveri og forvandle menneskeheden 
til et frit broderskab, baseret på et totalt 
engagement og foldstændig underkastelse 
under 6n Gud, som ikke bare er Skaber, 
men også Mester, Herre, Auloritet og 
Lovgiver." På et møde i "UK lslamie Mis
sion" i 1990 beskrev Ally tilstanden i 
Storbritannien: "Halvanden million mus
limer lever blandt 49 millioner potentielle 
muslimer. Det store flertal af den ikke
m,1slimske befolkning er hvide europæe
re, som sc1v er indvandrere; de bosatte sig 
her i løbet af en tusindårsperiode." 

Og Ally er alts.i "moderat" ... 
I Frankrig har en ærværdig institution 

som "La Mosquee de Paris", grnndlagt i 
1926, godt nok i 1995 givet en forpligten
de erklæring om at respektere den skarpe 
franske skelnen mellem stat og religion, 
men blandt dem, der ikke underskrev er
klæringen, var karakteristisk nok Frank
rigs største muslimske organisation "Union 
des organisations islamiques de France" 
(UOIF). De1me har i dag en meget aktiv 
ungdomsfløj. For mens 80'ernes unge 
muslimer særlig engagerede sig i sekt1-
lære (verdslige) bevægelser som SOS-Ra
cisme, er en ny, stadig mere religiøst ori
enteret generation nu ved at tage over. 
"Europa vil flt den islam det fortjener'', si
ger en af disse unge ledere. En af de ældre 
ledere i UOIF er slået af det voldelige 
sprog, de unge har tilegnet sig: "Jeg til
hører førstegenerationen og vil1c ikke vo
ve at bryde fransk lov; de unge er franske: 
De angriber først og forhandler bagefter!" 

Et direkte politisk engagement er ikke 
nødvendigt for at fremme modsætnings
forholdet til værtss.1mfundet. Således er 
bevægelsen "Jama'at al-tabligh" ("Sam
fondet for troens forcyndelse") en af de 

mest succesfulde blandt de europæiske 
storbyers frenunedarbejdere, for hvilke 
den skaber mening og struktur med sit 
budskab om, at en god muslim aldrig skal 
efterligne levevis eller lade sig påvirke af 
skikke uden rødder i Profetens tradition. 

Denne holdning strider dog ikke mod 
den mest repræsentative hovedstrategi for 
muslin1er i Vesten: De opfordres til at en
gagere sig fuldt ud i det nye samfund. De 
bør deltage i den demokratiske proces, fx. 
ved præsidentvalg; det politiske system 
garanterer religionsfrihed og åbner mulig
hed for at påvirke beslutninger. Blandt 
denne strategis fortalere er Hasan al-Tura
bi, Sudans blodige chefideolog. 

Islamisternes sejrsgang 
l den politiske kamp blandt muslimer i 

Vesten er de islamistiske (yderligtgående 
islamiske) organisationer både de mest 
aktive og de mest konkurrencedygtige, 
hvorfor de da også overtager scenen mere 
og mere. Ifølge en algerisk sociolog vil 
man ikke kunne hindre fx. Algeriets isla
miske li-elserfronts (FIS) støttebevægel
ser i Frankrig i at udnytte social uro i ind
vandrermiljøer på et senere tidspunkt: 
"De store li-anske islamiske organisatio
ner repræsenterer en ideologisk kapital, 
som FIS senere vil kunne gøre produk
tiv". 

Også i England spekulerer de yderligt
gående i samme retning: "Kalifatet skal 
oprettes i den muslimske verden, ikke i 
Storbritannien. Men når den islamiske 
stat er oprettet, bliver målet at erobre Stor
britannien og hele den vestlige verden", 
siger rektoren for "Sharia School" i Lon
don. "Vi arbejder over hele Europa og 
USA. Vi er repræsenteret over hele ver
den. Målet er magtovertagelse. l Europa 
fungerer vi som pressionsgrupper, og et af 
vore vigtigste mål er at !li muslimer til at 
skaffe sig uddannelse ( ... ). Den vestlige 
livsform skal undermineres, de me1U1e
skeskabte love må fjernes, islamiske love 
må indføres!" 

Udviklingens sikre 1..-urs 
I hvilken retning, udviklingen går, ses 

bl.a. i fremvæksten af en muslimsk presse 
på europæiske sprog. De første aviser og 
magasiner for et større publikum dukkede 
op i slutningen af70'eme. I dag drejer det 

sig om en ganske uovcrskt1elig mængde 
publikationer, fra småblade til nyhedsma
gasiner og ugeaviser. 

Et andet tegn er udviklingen i antallet 
af moskeer: l 1970 havde Frankrig nogle 
og tyve moskeer, i 1985 01nkring I 0-00. I 
den tyske industriby Duisburg åbnede den 
første moske i 1972, i 1987 var der 30. I 
1963 havde Storbritannien 13 registrerede 
moskeer; efter 1966 blev ca. syv nye mo
skeer registreret årlig, og i slutningen af 
$O'erne fandtes der 500. Denne udvikling 
er accelereret, og alene i 1994 blev 85 re
gistreret. En lignende vækst er sket i 
Skandinavien: I I 989 havde Oslo 13 mo
skeer, i 1995 24. Kari Vogt må tilføje, at 
nøjagtige tal ikke findes, men at en ten
dens er klar, "nemlig at antallet af moske
er stadig vokser, og at dette gælder hele 
Europa." 

Næste etape er islamiseringen af fran
ske forstæder i J990'erne. Unge mænd 
med kristen baggrund oplever, at deres 
nordafrikanske venner omvender sig og 
bliver ivrige muslimer. Den franske ung
dom følger efter, tager arabiske navne og 
praktiserer bøn og faste. "J.:islam de.~ cop
ains", ''kammerat-islamn kaldes fænome
net, og disse konversioner bliver stadig 
hyppigere i forstadsmiljøer med stor ar
bejdsløshed og materiel og kulturel fallig
dom - men hvor er der snart ikke det? 

Sidste udkald 
Det er klart, at når sådanne tendenser 

først har nået et vist omfang, er islam vir
kelig "kommec for at blive". Over for en 
demoraliseret og selvudslettende kristen
dom vil udfaldet i verdensreligionernes 
mere end 1000-årige kamp derfor kunne 
anes, og en ny "kultur"-æra vil indfinde 
sig i Vesteuropa uden fremtidige udfor
drere. Endog Østeuropas kristenlande vil 
være indesluttede mellem det i vid ud
strækning islamiserede Vesten og hastigt 
voksende muslin1ske befolkninger i syd. 

På grnnd af Vestens unaturlige selv
mordskurs er verdensmagterne kort sagt i 
hidtil uset grad ved at komme i uligevægt, 
og mod sin hensigt dolrnmenterer Kari 
Vogt, at det i disse år er absolut sidste ud
kald for at genoprette ligevægten. 

Peter Neerup Buh/ 

"De gudfrygtige (muslimer) kan ikke 
leve side om side med de gudløse. De 
gudfrygtige må derfor indrette et gud
frygtigt regime for hele verden. Ikke af 
egenkærlige, selviske grunde forlanger vi 
herredømmet over verden". 

Islamisk fiJosof Makhmud Brelvi. cit. i Gerhard 
Koniclmanns Den lslamiske Udfordring. 198.0. 
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Folkekirken og islam stensen i Danmark. "Vi har talt om, men 
endnu ikke besluttet, at udbyde nogle kur
ser til andengenerationsindvandrere om 
danske samfundsforhold", oplyser flygt
ningepræsten bl.a. Flygtningepræst får "Islamisk-Kristent Studiecenter" til dialog, 

måske bl.a. kurser for andengenerationsindvandrere om dan
ske samfundsforhold. 

Det lyder ikke meget originalt med tan
ke på de utallige kurser og undervisnings
tilbud, der i forvejen står til rådighed for 
de fremmede om danske borgerlige for
hold. 

Den danske folkekirke er en meget 
blandet forretning, og de, der tror, at den 
indskrænker sig til at være kirke for sine 
danske medlemmer og måske efter fattig 
evne bidrage til at forkynde evangeliet og
så for ikke-kristne, de må tro om igen. 

Københavns Stift har nu fået en særlig 
flygtningepræst, der skal bruge 75% af sio 
arbejdstid på det og kun 25% på at være 
hjælpepræst i Set. Johannes sogn på 
Nørrebro i København. Der er vist heller 
ikke så mange danskere tilbage der, så 
mere er måske ikke nødvendigt. 

Nu har flygtningepræsten, Lissi Ras-

mussen, der endda er dr. teol. med en dis
putats om "Diapraktik og dialog mellem 
kristne og muslimer", også fil.et et Isla
misk-Kristent Studiecenter. Det er dog 
åbenbart ikke tanken med det at forkynde 
det kristne evangelium for muslimerne -
hvilket vel næppe heller ville svare til de 
så moderne humanistiske holdninger, ef
tersom muslimer, der konverterer til kri
stendommen, jo efter islamisk lov er 
hjemfaldne til dødsstraf. 

Formålet med centret er at fremme dia
log og forståelse mellem kristne og musli
mer og på den måde forbedre sameksi-

Der tales så meget om behovet for flere 
præster i København. Det kan åbenbart 
ikke være til Folkekirkens danske med
lemmer, når den har råd til at afse 75% af 
en præst til disse aktiviteter. Men dan
skernes kirkeskat kan naturligvis bruges 
til så meget. Selve centeret har man des
uden fil.et tips- og lottomidler til, og det er 
jo en kilde, der flyder rigeligt til mange 
formål.Hvorfor skulle II<S dog ikke have, 
når selv den samfundsomstyrtende Rød 
Ungdom får? 

(Kilder. B<rlmØe Tidende I m og 24110 97). 
S.D. 

Tyrkiet og Europa 
Tyrkiet hører - trods alle floromvundne argumenter - ikke 
hjemme i Europa. Simpelthen fordi det er en del af Asien. _ 

Det Osma,miski: Rige ca. 1650. Ty,*erne beherskede hele Balkan og e,r 
stor del af Sydøs1e11ropa foruden områder i Asien og Nordaji-ika. 

Gang på gang hører vi fra den ene eller den anden mere eller 
mindre fremtrædende europæiske - og ikke sjældent amerikan
ske - kilde om Tyrkiets forestående optagelse i EU eller om hin
dringer herfor. Tyrkerne presser på og atbolder sig ikke fra åben
lyse eller forblommede trusler, senest om at blokere for NATOs 
optagelse af nogle lande fra den anden side af det tidligere Jern
tæppe. Deres venner i U.S.A. bistår dem med bebrejdelser mod 
Europa for ikke straks at lukke det strategisk vigtige Tyrki ind i 
den europæiske varme. 
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De europæiske landes og EUs nølen begrundes oftest med for
skellige mangler ved de tyrkiske forudsætninger for optagelse, 
mest Tyrkiets højst problematiske forhold til menneskerettighe
derne - nutidens trosbekendelse for de politisk korrekte. Det er 
galt med overholdelsen af dem både i de egentlig tyrkiske dele af 
landet og ganske særlig i de kurdiske områder, hvor der tyrkiske 
militær i mange år har ført noget af en udryddelseskrig mod kur
diske oprørere. Ind imellem får vi serveret andre argumenter af 
forskellig kaliber, mest om en tyrkisk økonomi, der endnu ikke 
rigtig passer til EUs, kulturforskelle, som giver vanskeligheder, 
Cypern-problemet og andet mere, som for tiden stiller sig i vejen 
uden - må vi forstå - principielt eller på længere sigt at hindre 
landets optagelse i Europa. 

Men hvorfor skal vi egentlig høre alle disse floromvundne be
grundelser, når en enkelt, der aldrig nævnes, er fuldt tilstrække
lig og varig: Tyrkiet er ikke et europæisk land og har derfor ikke 
noget at gøre hverken i Europa i almindelighed eller i EU i sær
deleshed. 

De muslimske tyrker overrendte for mange århundreder siden 
det østromerske rige - Byzans - besatte hele Balkan og Syd
Rusland, trængte for godt 300 år siden helt frem til Wien og holdt 



i århundreder det meste af de erobrede de
le af Europa undertrykt. Først langsomt 
lykkedes det de undertrykte at befri sig og 
trænge de fremmede erobrere tilbage. 
Desværre lykkedes det ikke, bl.a. på 
grund af europæiske magters rivalisering, 
at få dem ud af den sidste lille bid af Eu
ropa, nemlig Konstantinopel - deres ls
tanbul - og dens forland. Men denne lil le 
bid af Europa udgør kun nogle få pct. af 
det nu,•ærende Tyrki, som i alt væsentligt 
består af det, der siden den klassiske old
tid har heddet Lilleasien. Allerede af geo
grafiske årsager er Tyrkiet derfor et asia
tisk land. Dets religion, hi~1oriskc og etni
ske karakter og hele habitus svarer kun 
altfor godt til dette forhold. 

Man må undre sig over, at europæiske 
ledere ikke for længst har gjort dette klart 
for deres europæiske landsmænd, for tyr
kerne og også for de amerikanere, der 
åbenbart finder sig kaldede til at bestem
me, hvad Europa skal være og gøre. 

S.D. 

Selv om det var svært for frihedens og 
demokratiets kræfter at få bugt med dik
taturet, vil det blive endnu sværere at ska
be fred, udvikle og gennemtvinge optima
le mønstre for landes og nationers nye liv 
sammen på denne planet - strukturer, der 
tager fat på verdens nuværende forhold. 

Et af de mange principper, som jeg me
ner burde styre denne store opgave, er det 
internationale samfunds udvikling af den 
største grad af respekt for individuelle na
tioners demokratisk og frit udtrykte vilje. 
Hver af dem bør have uforbeholden ret til 
at afgøre sin skæbne, sine internationale 
forbindelser - hvor de hører til eller øn
sker at høre til. Jo mere det internationale 
samfund respekterer denne vilje - forud
sat at dette ikke fo~1yrrer andre nationers 
legitime ønsker-jo mere stabil vil verden 
være. De sidste par årtier såvel som vor 
tidligere historie har rigelige beviser for, 
at en påtvungen orden ofte kræver orrc, ja, 
faktisk kan være lige så dyr som den pris, 
der i første omgang blev betalt for gen
nemtvingeisen af denne orden. 

" 
Tjekkiets præsident V,'iclav Have) i kommentar 
trykt i cwcr.;:ættc Ise i Berlingske Ttdende 3/10 1997. 

Venstre - Højre, 
, , 
en - to, en - to 
Den traditionelle deling af det sociale og politiske spektrum ef
ter en venstre-højre linje har mistet enhver mening. Sam
fundsforskere prøver at forny den med andet indhold, men tør 
de drage konsekvensen? 

Den megen snak om ''venstre'' og "høj· 
re" har længe virket qiere og mere iud
holdsl0s. Man travede i,,idere i et gammelt 
spor, som for længst var groet til. I dansk 
politik ses forvirringen tydeligst i navnet 
på partiet "Venstre", der af nutidens ven
streorienterede betegnes som ledende på 
højrefløjen. 

Den gamle venstre-høj re deling hvilede 
på en ret fast inddeling af samfundet i so
eiale og dertil knyttede partip0litiske klas
ser eller grupperinger. De, der kom af den 
gamle almue, hvad enten de var blevet på 
landet eller var vandret til byerne og ble
yet arbejdere i den voksende industri, de 
ubemidlede, nogle af de intellektuelle 
m.fl. holdt for det meste til "venstre"; de, 
der kom rra de bedrestillede på landet, det 
meste af borgerskabet, embedsmændene, 
de mere bemidlede, en del intellektuelle 
m.fl. trak mod "højre". Dette er naturlig
vis meget groft opdelt uden mængderne af 
afvigelser. Men i hovedtrækkene gav det 
et fast delingsgnmdlag, hvor "Venstre" 
virkelig stod til venstre, indtil Socialde
mokraterne indtog den plads og "Venstre" 
gradvis trængtes over mod 11Højre·1, der 
kastede navnet bort og blev til De Konser
vative. 

Der var altså ikke noget "Højre'' læn
gere. Men altid nogle, som efter det over
leverede klasseskema og dets politiske 
udmøntning placeredes til "h.øjre". Det 
kunne der være mening i, så længe disse 
sociale og p0litiske forudsætninger stadig 
i vidt omfang bestod. Men i sidste halvdel 
af indeværende århundrede ændredes de 
voldsomt og hastigt. Dermed forsvandt 
også de hidtidige forudsætninger for høj
re-venstre opstillingen. 

Nye socialgrupper og partier i masse
vis førte til en fuldstændig ændring af 
samfundsmønsteret og det parlamentari· 
ske billede. Men de gamle ideer om ven
stre og højre var sejlivede. Medens der 
stadig ikke rigtig var nogen, der ville stå 
til højre, vedkendte venstrefløjen, også ef
ter sin opsplitning i adskillige partier, sig 
med stolthed at stå til venstre under de 
mere eller mindre blodrøde faner. Fra den 

side brugtes ikke mindst i venstreflodbøl
gens sejrsår ordene højre, højreorienteret, 
det yderste højre eller højreekstrem i sti
gende rangorden og til dels som skælds
ord om alt, hvad der lå uden for de ven
streorienterede selv og deres støttepartier, 
hvad enten de højrestemplede vedkendte 
sig en højredrejning eller ej. 

Således blev højrebegrebet ikke posi
tivt indholdsbeskrevet ud fra egne hold
ninger og egenskaber, men i hovedsagen 
negativt defineret som alt, hvad der ikke 
anerkendtes som korrekt venstreoriente• 
ret. Dette måtte, da mange af de nyere 
grupperinger slet ikke svarede til den tra
ditionelle opfattelse af, hvad der var højre 
og venstre, føre til, at hele den overlevere
de opdeling blev mere og mere indholds
og meningsløs. 

Dette har samfundsforskere efterhån
den måttet erkende, idet de klassiske be
grebsdefinitioner ofte ikke længere viste 
sig brugbare som arbejdsredskaber. De 
har derfor søgt at nydefinere begreberne 
ved at hælde ny vin på gamle flasker. En 
ny højre-venstre akse søger uden om de 
traditionelle økonomisk-sociale og parti
politiske skillelinjer og opstilles i stedet 
efter holdninger til frenunedpolitik, nati
onal hævdelse, retspolitik, miljøpolitik 
m.m. Og se, om man så ikke i denne ny• 
skabelse har sørget for, at modstand mod 
masseindvandringen og forsvar af dansk
heden er blevet defineret som højreorien
teret, mens de venstreorienterede tager sig 
af det grønne, det humanistiske, den blø
de retspolitik o.s.v. 

Så nu ser man, at den meget omtalte 
"højrebølges" forrider, Dansk folkeparti, 
og dets efterhalsende forløber, Frem
skridtspartiet, på en og samme tid udråbe~ 
som de "højreekstreme" partier og de re
ne-~te arbejderpartier i landet. Det tør nok 
antydes, at højrebegrebet har skiftet ind
hold hos dem på bjerget. 

Men hvis det nationale og det danske i 
dag skal kaldes højreorienteret, så må de 
venstreorienterede vel stå for det unatio
nale og det udanske? 

S.D. 
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Myten om den 
restriktive asylpolitik 
I Norge som i Danmark fabler fremmedlobbyen om en 
"restriktiv" flygtningepolitik. Fagfolk ved noget andet. 

I en kronik med denne titel har nord
manden Ha11s Arne Kjelsaas, der er cand. 
polit. og rådgiver i det norske udlændin
gedirektorat, påvist hvordan den fejlagti· 
ge opfattelse af, at Norge har en restriktiv 
asylpolitik, er opstået. P.g.a. den principi
elle karakter af hans tilbagevisning af my
ten gælder forklaringsmodellen også mod 
kritikere, der mener, at Danmarks asylpo
litik er ''restriktiv". 

Restriktiv eller liberal? 
lndv-.indringsproccnten i Norge er 

blandt de højeste i Eutopa, sammen med 
de nordiske lande og Holland. I perioden 
1990-95 søgte ca. 54.000 mennesker asyl 
i Norge, og i samme periode fik ca. 
36.000 beskyttelse. Er dette restriktivt el
ler liberalt?, spørger nu Kjelsaas. Han 
fortsætter, at for at svare på dette mil man 
i det mindste have indgående kendskab til 
forholdene i det land, asylsøgeren kom
mer fra, og til den bestemte asylsøger, 
hans historie og situation. 

Kjelsaas kommer med et eksempel: 
"Lad os sige, at i 1996 pr. I. november var 
der kommet I 000 asylsøgere til Norge, og 
at det førte til 500 afslag(50%) og 500 til
delinger (50%). Så kommer der i decem
ber 200 polske asylsøgere, som alle tår af
slag. Tallene er nu 700 afslag (ca. 58%)og 
500 tildelinger ( ca. 42%). Er Norge nu 
blevet mere restriktiv, fordi procenten er 
gået op? Det forekonuner oplagt, at pol· 
akkeme måtte få afslag. Pointen er, at vi 
må have viden om, hvem asylsøgerne er, 
hvor de kommer fra, hvilken aktivitet de 
har haft osv., før vi kan vurdere om sags
behandlingen kan siges at være restriktiv 
eller liberal:' 

Et andet eksempel: "Lad os sige, at i 
1988 kom der 20 ansøgere fra Rumænien, 
og at 10 fik afslag og IO fik opholdstilla
delse. I 1990 kom der 200 ansøgere, men 
da fik 120 afslag og 80 måtte blive. Bety
der det, at Norge er blevet mere restriktiv? 
Tvivlsomt. I I 988 var forholdene i Ru
mænien sådan, at det var nærliggende at 
tro, at alle asylsøgere måtte blive i Norge. 
I I 990, efter Ceausescus fald, var forhol
dene sådan, at det ville være nærliggende 
at tænke sig, at ingen burde blive her på 
grund af forfølgelse i hjemlandet. 
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Med sådanne tal, og med viden om for
holdene i Rumænien og for den enkelte 
ansøger, kan man drage den konklnsion, at 
Norge må være blevet langt mere liberal i 
1990 end i 1988. Selvomafslagsprocenten 
er gået op, kan politikken alligevel være 
blevet mere liberal. Desuden: Flere asyl
søgere fra et land betyder ikke, at forhol
dene der er blevet værre. Det kan skyldes, 
at det er blevet lettere at rejse ud af landet." 

Hvorfor det skæve indtryk? 
På spørgsmålet om, hvorfor norske 

myndigheder tilsyneladende gør så lidt 
for at modvirke indtryk af, at der føres en 
restriktiv asylpolitik, peger Kjelsaas på 1) 
deres tavshedspligt, som gør det vanske
ligt at tale om enkeltsager, 2) afskrækning 
af potentielle asylsøgere, som derved tror 
det vanskeligt at få opholdstilladelse og 
derfor lader være med at komme, og 3) 
beroligelse af de restriktive: dersom væl
gerne tror på, at politikken allerede er re
striktiv, vil de ikke stenune på egentligt re
striktive partier. 

Massemedierne fokuserer på "tvangs. 
hjemsendelse", "udvisninger" osv. Store 
forsider med tåredryppende billeder. 
Kjelsaas gør her opmærksom på, at det er 
asylsøgerens version, som kommer på 
tryk: "Ofte får man det indtryk, at norske 
myndigheder vil sende mennesker tilbage 
til tortur og dødsstraf. Her er sygdom og 
lang opholdstid, u-landsstudenter, som ik• 
ke vil rejse hjem. Det spiller tilsyneladen
de kun en lille rolle, at asylinstimtionen 
egentlig skulle dreje sig om beskyttelse 
p.g.a. forfølgelse." 

Adskilligt Oere end de forfulgte får 
imidlertid ophold via den "restriktive" 
norske asylpolitik. - Så mange, at værts• 
landet er ved helt at ændre karakter. 

Den faktiske udvikling 
Såvidt Kjelsaas, der påpeger, at der mildt 

sagt må være gjort noget af det "restriktive" 
Norge: For i perioden 1960-96 øgedes 
udenlandske statsborgeres andel af befolk
ningen i Norge fra 0,6% til ca. 3,6%, og til 
ca. I 2% af befolkningen i Oslo, hvor ca. 
25% af eleverne i grundskolen er indvan4 

drere, og indvandringen står for ca. SO"/c, af 
folketilvæksten i Norge det næste årti. 

Tidligere (fra 1975) hed det, at der var 
indvandringsstop i Norge. Og da var der 
jo ingen grund til at diskutere indvan
dringsspørgsmål, konunenterer Kjelsaas 
sarkastisk. For uden indvandring, ingen 
sag. lndvand1ing kan ikke være noget pro
blem, når der ikke er nogen indvandring, 
fortsætter han, men i dag "hedder det, at 
Norge allerede er et Oerkulturelt samfund. 
Det er noget, vi må tage for givet; noget, 
vi ikke trænger til at diskutere." Han 
tilføjer, at indvandrerbefolkningen i Nor
ge er øget med over I 00.000 i løbet af det 
sidste årti. "Desuden er der for nylig ved
taget blødgørelser i indvandringsbestem
melserne, og yderligere liberaliseringstil
tag er i anmarch.', 

1 Dann1ark er antallet af muslimer for
doblet de sidste fem år (ifølge dr. phil. Jør
gen Bæk Simonsen), og også her i landet 
har vi nu som i Norge et "mullikulrurelt 
samfund"; det hævdes af selv den - indtil 
for meget nylig - ansvarlige minister. 
Hvad mere kan kritikerne af vor åh så "re
striktive" politik ønske sig? I stedet for 
som disse kritikere kun at se på lovgiv
ningens fantomer og abstrakte ordverden, 
bør man se på den for enhver synlige vir
kelighed - fic andelen af fremmede i en 
tilfældig københavnsk bus, de næsten 
udelukkende "etniske" patienter på Rigs
hospitalets fødeafdeling, rækken af tør
klædeindhyllede i Nettos kassek0, osv. 

Så kan enhver overbevise sig 001 den 
såkaldte "restriktive" asylpolitiks inhu
manitet - mod danskerne og deres fædre
land. 

P.N.B. 

"... I 1990 udkom Graham Hancocks 
bog 'Lords of Poverty', som beskriver det 
enorme spild, der foregår med u-lands
midler, og han dokumenterer, at på dette 
tidspunkt forsvandt ca. 80 pct. af midler
ne til frås og fidus; bl.a. havner mange af 
pengene i lommerne på korrupte magtha
vere. Seneste eksempel er Zaires fuv. 
præsident Mobuto, som er blevet en af 
verdens rigeste mænd, bl.a. ved hjælp af 
bistandsmidler. Der bliver ind imellem 
gjort forsøg på at standse misbruget, men 
det er tilsyneladende umuligt inden for 
det nuværende system. De danske skatte
ydere betalerofficielt IO mia. kr. i årlig U· 

landsbistand plus minimum 6 mia. kr. til 
at integrere indvandrere her i landet. Hvis 
man forestiller sig, at disse 16.000 mio. 
kr. i stedet blev brugt til at bygge landsby· 
er i u-landene for, så kuru1e man hvert år 
bygge 380 fuldt udstyrede landsbyer, som 
tilsammen kunne huse i alt I ,3 mio. per
soner!" 

Eva Boserup, Klampenborg, i Berlingske Tiden• 
de 18/6 1997. 



Realisme eller racisme 
Iagttagelser af dagligliv i dagens Danmark blandt fremmede og danskere, høje og lave, politisk 
u- og korrekte kan give anledning til mange betragtninger - nogle af dem mere virkelighedstro 
end anerkendt i de toneangivende kredse. 

Afjournalist Birte Frandsen 

En mosekones oplevelser 
Min halskæde med Davidsstjernen 

glimter i solen over t"shirten med teksten 
Jerusalem 3000. 

Måske er det disse små symboler, der 
en sommerdag ved Selsmosen i Tåstrup er 
skyld i, at en ung, tørklædebærende, ara
bisk kvinde skælder mig ud for at være en 
"vantro jødekælling", stærkt utilfreds 
med, at jeg på arabisk venligt havde bedt 
hendes to drenge om at undlade stenkast
ning mod fuglene i mosen, noget en iransk 
gentleman med barnebarn i klapvogn ved 
fægtning med armene forinden havde for
søgt at stoppe drengene i at gøre. 

Få meter fra os står en ung velklædt pa
kistaner og siger højlydt i sin mobiltelefon 
på dansk "så kan vi sgu ikke sælge det før 
om nogle dage" ( skam få den som her dra
ger forhastede slutninger). 

Senere strør den unge gut om sig med 
plasticposer som den vantro jødekælling 
samler op, hvilket heldigvis får den unge 
mand til synligt at skamme sig over sin 
opførsel. 

En af hans landsmænd får af en ældre 
herre at vide at fiskeri ikke er tilladt i mo
sen, hvortil der blot gøres skråt op tegn og 
råbes - hold kæft. 

Nogle somaliske børn, der kort forin
den har gået med reklamer og efterladt to 
Føtex-vogne og resten af reklamerne 
rundt omkring på græsset, kan ikke forstå 
at svaneparret ikke skal have sten på sig, 
ligeså lidt som andre fugle, men den æld
ste af drengene hævder, at eftersom han 
aldrig har set svanerne flyve, kan der da 
ikke være tale om fugle. 

En af hans søstre kommer senere hum
pende, som havde hun været til rideun
dervisning~ hun græder og siger, at hun er 
syg og er blevet lovet en cykel. 

Hendes far går adskillige meter foran 
hende, og han råber vredt efter den stortu
dende pige. Mon det er forkert at gætte på 
at pigen nylig er blevet omskåret? 

Nå, men hvad skidt - det er vel hendes 
kultur, som Drude Dahlerup sagde i DR
PI allerede i 1991, og hendes tidligere 
rødstrømpeveninder, som fik deres op
vask og deres orgasmer på plads, kan san
delig ikke bruge tid på at beskæftige sig 

med udenlandske småpigers undertryk
kelse og mishandling her i landet, derved 
var der risiko for at fornærme magtfulde 
muslimske mænd eller måske tilmed bli
ve udråbt som mcist. 

Forbi mosen kommer også mine to tid
ligere genboer, et par henrivende tyrkiske 
piger på 12 og I 3 år. De giver et knus og 
klapper hunden (Kopek), og de synger lidt 
tekst fra en dansk sang, de tidligere fik på 
bånd sammen med små letforståelige dan
ske eventyr. 

Sort eller hvidt ... Ved Selsmosen. 

Børnene som er familiesammenførte 
viste tidlig interesse for bunden, som 
tøvende blev holdt på afstand - indtil de
res ikke dansktalende mor brød isen, ved 
selv at gå hen og klappe hunden. 

Om lørdagen får pigerne tørklæde på, 
for de tager til koranskole og måske bliver 
de snart brudesolgt i stedet for at fortsæt
te med skolen, som de begge gerne vil. 

De må også hjemme hjælpe til med at 
passe tre mindre søskende. 

Ved hjemkomsten foretages for mor
skabs skyld en opringning til et stikkerlig
nende kontor, der vogter den ene vej, for 

at § 266 b ikke bliver overtrådt, og jeg 
spørger om det rimelige i at blive kaldt 
vantro jødekælling. 

Svaret er, "at hvis kvinden har sagt 
sådan, har hun givet den samme dag været 
ude for, at nogle danskere har fornærmet 
hende ... ". 

En herre i Rødovre, som fik k~iet sten 
og knubbede ord efter sig på sin altan, fik 
af samme kontor at vide, at hvis de uden
landske drenge drillede ham, kunne han 
blot klage til Den Danske Forening. Punk
tum. 

Kulturberigelsen er blandet og nuance
ret og langt fra så ligetil som meningseli
ten på Rådhuspladsen og op langs Str,md
vejen, via det rene Hard-Diskudskrab alt 
for ofte rundkaster, fordi det nu engang er 
så nemt at sidde godt og putte folk i skuf
fer og docere og dømme om forhold, der 
ikke er kendskab til, om overhovedet dy
bere interesse. 

Fremmedhad er en grum ting, fremmed
angst ret så uheldig, hvorimod fremmed
kendskab nok er værd at samle på. 

Something is rotten 
in the state of Denmark 

Nationalismen snylter på nationalfølel
sen, n!r det nationale tilstrækkeligt længe 
har været undertryl1 og hindret i at give 
sig naturligt udtryk. (Rudolf Arendt). 

Det skal ikke være nødvendigt at skam
me sig over at elske sit land. Men prøv 
blot i visse miljøer at sige "fædreland", og 
der bliver vrænget og hånleet. 

Gad vide, hvad de begravede fri
hedskæmpere i Mindelunden i deres him
mel ville mene om den slags venden al
ting på hovedet? 

Og hvad ville min jødiske læge, der 
flygtede til Sverige under krigen, mene 
om de af hans trosfæller, som idag er 
frelllllle og ligesom mere end nødvendigt 
tager alle muslimer til deres bryst, tilsy
neladende uden ønske om at dæmpe her
boende fundamentalistiske koranord om, 
at det for muslimer ikke er ønskeligt at ta
ge jøder eller vantro til venner. 

Aspekter af en vis frelsthed på musli
mernes vegne sporedes således også i en li... 
afdemestbegavedesamtalerDR-Pl læn- ~ 
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gc har haft (27/6), hvor deltagerne v-ar 
Georg Metz fra Information, Klaus Roth
stein fra Flygtningehjælpen og professor 
Ole Hasselbalch fra Den Danske Forening. 

Mette Starch var en objektiv studievæ11 
for disse intellektuelle kapaciteter, hvor 
Ole Hasselbalch ene mand havde svært 
ved at \Jlldgå kvalificeret spi I fægteri. 

Rothstein var utilfreds med betegnel
sen anden generations indvandrere, en be
tegnelse som imidlertid oftest anvendes af 
de tilrejsende selv, ligesom Rothstein 
mente, at restriktive regler gav afslag til 
mange udlændinge, hvor det faktisk for
holder sig således, at afviste ikke udvises. 

Rothstein ville gerne vide, hvorfor par
tier med ret så kritisk indvandrerpolitik 
ikke ved valg opnåede overvældende op
bakning, hvortil Hassclbalch bemærkede, 
at folk var traditionelle. Her burde være 
tilføjet, at hvad man ellers fllr i tilgift, 
såsom tx EU-modstand ikke lige er sagen 
for de fleste. 

Metz gjorde gældende, at den jødiske 
befolkning ligeledes var vokset, hvilket er 
en sandhed med modifikation, idet der i 
dagens Danmark ikke er flere jøder i antal 
end de 8.000, der v-ar i 1943. 

Metz, som jo er en begavet skælm, un
derstregede, at Danmark var blevet 11atio-
11a/-egoL1tisk fra og med Jyske Lov. 

I Jyske Lov, som blev nedfældet for 750 
år siden, blev også vedtaget, at udlændin
ge skulle behandles anstændigt, det er der 
således lang tradition for i Danmark. 

Ved et sært tilfælde sluttede den pågæl
dende udsendelse på DR med, at der i te
lefonen hørces en mand, som gjorde gæl
dende, at - Danmark ikke specielt v-ar for 
danskere, og at alt var noget pjat og alt var 
godt, de fremmede var de bedste. 

Denne kasten grams på egen rede gav 
udsendelsen det forudsigelige facit. 

Om det så var de små grønthandlere var 
de blevet prisl ensidigt - ingen kom ind 
på, at Carsten Koch har udtalt, at de uden
landske grønthandlere for en stor dels 
vedkommende ikke afkræves selvangivel
se, eller at sundhedsmyndighederne ikke 
blander sig i, at fetaosten i åbne glas ikke 
står langt fra kartoflerne, ligesom hr. og 
fru Jensen i Tåstrup ikke har en stor fami
lie, der kan hjælpe og afløse, eller brødre, 
de årligt kan sælge forretningen til for at 
opnå iværksætterstøtte. 

Og vist er Danmark specielt for danske 
og de, der føler sig som sådanne, ligesom 
Italien først og frenunest er italienernes ri
ge og Israel israelernes land. 

Sproget, historie, nonner og kultur ud
sættes for nye impulser og vaner, men del 
basale, som det kristne kulturgrundlag, 
husene, sangene og bøgeskovene er det 
kun naturligt, at der hersker sund bekym
ring for og berettiget tvivl om, hvorvidt 
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værdier og trnditioner vil blive respekteret 
af analfabeter fra fjerne bjergegne, som 
uden ophør konuner til landet. 

Barske realiteters indmarch 
Samtlige TV-kanaler er efterhånden be

gyndt at fokusere på hverdagens mere el
ler mindre barske realiteter, således har 
TV-3 vitterligt haft den pakistanske mafia 
med likvideringer grundigt i søgelyset. 

TV viser desuden små indslag, der får 
folk til at tænke over, om det er rimeligt fx 
at give statsborgerskab til kurdere, som 
har været medlem af Dev Sol, en organi
sation der har specialiseret sig i mord på 
tyrkiske politifolk, ligesom der også kan 
stilles spørgsmål ved det rigtige i, at ta
miler, som har dræbt politifolk eller 
brændt landsbyer af, kommer under lan
det$ vingers skygge i al evighed. 

Tidligere generalsekretær for FN 
Boutros-Ghali advarede i 1995 Europa 

Bine f"randsen. 

ved at udtale, at europæerne tilsyneladen
de ikke var klar over, hvilken trussel det er 
med fundamentalistiske baser i Europa, 
uden at beslutte at gribe ind heroverfor. 

Og så kaldes det racisme at se på sa
gerne. Betal, ti og tr'.el, eller eliten kom
mer efter dig, og der tales om, at det ikke 
er de fremmede, der volder besværlighe
der, nej - landet står med et da11skerpro
blem. 

Morsom er erindringen om tiden i 
Ægypten, hvor det kunne opleves, at de 
handlende sagde - når du er i Ægypten, 
skal du gøre, som vi gør her. 

Realitetssansens skrøbelighed 
Danmark bar som andre lande altid 

modtaget indvandrere, i begyndelsen af 
dette århlllldrede 40-50 om året. 

Da de ungarske flygtninge kom i 1956, 
gik det også glat, fordi de ikke stillede 
krav til os andre om at blive katolske i ho
vederne og ikke mindst - fordi dette at slå 

plat omkring tilrejsende endnu var et 
fjernt begreb. 

Landet er ikke mere øde indvandrer
område, men skal indvandring foregå, 
burde det ske ved selvskaffet bolig og ar
bejde. Det er vilkårene i indvandrerlande, 
men ikke i Danmark, hvor flygtninge alle 
gøres til indvandrere. 

Flygtninge bør hjælpes nær hjemlande
ne, og sårede og syge burde i stort antal 
have være fløjet hertil og behandlet på vo
re hospitaler. 

Som det er nu, føjes og bøjes og særlov
gives der. Før de 22.000 "bosniere" fik lov 
til at blive, havde palæstina-amberne fllet 
en særlov ved en politisk happening, som 
ifølge Jyllands-Posten 15/9 91 var forbe
redt gennem adskillige måneder forinden. 

Alle de tilrejsende omklamres og stak
kelsgøres, hvorved initiativet tages fra 
dem, de får ekstra baderum, særskilt mad, 
Jesus ud af julekrybben på skolerne ved 
juletid, tolk med til tandlæge og bolig 
stående her til fri benyttelse, når børnene 
skal besøges eller det danske hospitals
væsen skal frekventeres, selvom det faste 
opholdssted i mellemtiden er blevet Tyr
kiet eller Pakistan. Hurra hvor det går og 
det flyder med mælk og honning, er sig
nalerne, politikerne sender ud i verden. 

Naturligvis kan heller ikke den skrevne 
presse give plads for had og animositet, 
som i nogle tilfælde er oplagt projicering 
af private fortrædeligheder, men derud
over har pressen gennem de seneste ti år 
bragt kritiske og situationsanalyserende 
indlæg i betydeligt omfang, som imidler
tid er blevet ignoreret hos de bestemmen
de. 

At Ekstrabladets journalister har af
dækket urimeligheder, bør det næppe 
klandres for, al den stund der i Politikens 
hus trænges til lidt dagslys, idet der bort
set fra Malin Lindgrens artikel 11/6 91: 
Islam kræver en plads i solen, og den 
fremragende faktaartikel om rituelle 
slagtninger 17/7 96, ikke bar været meget, 
som Politiken har turdet sætte spot på. 

Politiken, som er så optaget af Aukens 
miljø, burde skrive om det urimelige og 
for asylanter dybt diskriminerende i - at 
en stor del af de såkaldt grønne afgifter 
går til asylansøgere og deres forhold her i 
landet... 

Berøringsangst og censurpennen er til 
at 111 øje på flere steder, ikke mindst i 
Weekendavisen, som på det nærmeste nu 
er ved at ligne en ny sektion til Politiken. 

Sandelig om ikke Weekendavisen bar 
en kvindelig anrropolog, der afslører, at 
hun ikke er bevidst om, at islamiske tør
klæder ikke er koranbestemt, men et kul
turelt fænomen. Så stor er antropologens 
jagt på Politikens hjørneværelse, at hun 
strækker sig helt til at mene, at funda-
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mentalisterne skulle have haft regerings
magten i Algeriet. 

Mod til ærlighed 
Det er en stor oplevelse og et smukt syn 

i USA at have oplevet store forsamlinger 
stå foran det amerikanske flag med hån
den på hjertet og syngende "AmeJica the 
beautiful", alle disse mennesker, hvoraf 
mange med tårer i deres blå, sorte eller 
brune øjne, i dyb kærlighed og taknem
melighed over det land, der gav dem en 
chance, og som de gerne vil forsvare. 

Det er en nærliggende tanke, at ud
lændinge, der kom ti I Danmark, foran vo
res Dannebrog gerne vi lle gøre som amC• 
rikaneme, hvis blot den bestenunende, 
docerende elite ville lade det ske, helt af 
sig selv. 

Vejen dertil går gennem stop for stats
tilskud til de mange etniske foreniuger, 
nedlæggelse af Flygtningehjælpen og 
såkaldte dokumentationscentre for racis
me, ophør af stau,betalte familiesammen
furinger, særlove og fremfor alt mindre 

plads i medierne til falske antropologer og 
andre platngler, der som springbræt for 
egen karriere promoverer sig hen over ho
vederne på flygtninge og på udlændinge i 
det hele taget, og det hvadenten navnet er 
Søren Søndergaard eller Birthe Rønn 
Hornbech. 

Noget så uartigt som ærlighed burde 
konune på mode igen. 

Tragikomisk og ret så flovt er det, at det 
ofte er begavede, veltilpassede tidligere 
udenlandske statsborgere, der renser luf
ten, som da eksempelvis araberen Hanab 
Ziadeb i Information 14/2 94 skrev: 

Mange frelste sjæle, især på venstre
fløjen, har ledt efter en eller anden "un
dertrykt", hvis forsvar de kan vie deres 
sjæl og krop til. Dette har de fundet i "de 
undertrykte muslimer", som de med næb 
og kløer beskytter mod de onde kræfter i 
det vestlige samfund. Det er en underlig 
blanding af ftagellamisme, virkeligheds
flugt og selvhad. 

Birte Frandsen 

U dvisningsparodien 
fortsætter 
Udvisningsudvalgets store betænkning rummer ingen skelsæt
tende ændringer. 

Sidste forår kom Indenrigsministeriets 
Udvisningsudvalg med en stor betænk· 
ning "Udvisning" (Betænkning m. I 326; 
914 s. + 493 s. bilag). 

Udvalgets gennemgang af retspraksis 
viser, at der fastsættes udvisning i hoved. 
parten af de sager, der vedrører grovere 
kriminalitet. Således fulgte retten anklage
myndighedens påstand om udvisning i ca. 
75% af sagerne vedrørende manddrab, i 
ca. 80% af sagerne vedrørende narkotika
kriminalitet, i ca. 60% af sagerne ved
rørende røveri og i ca. 65% af sagerne om 
vo1dtæb,'1. I sager vedrørende grov volds
kriminalitet (straffelovens§§ 245 og 246) 
er der truffet afgørelse om udvisning i ca. 
55% af sagerne. 

Man kan undre sig over, at disse tal ik
ke er højere, og udvalget finder det da og
så velbegrundet, at der er mulighed for en 
udvidet adgang til udvisning som følge af 
lavere straffet kriminalitet, hvis udlæn• 
dingen her i landet tidligere har begået 

kriminalitet af en vis grovhed. Denne re
gel synes dog ikke at have betydet meget 
i praksis, idet mange udlændinge ikke ud
vises, selv om de gentagne gange har be
gået kriminalitet. Og at kriminelle ud
lændinge overhovedet må være her, sættes 
det ikke spørgsmålstegn ved. 

Ændring af detaljer 
Det fremgår af opgørelserne over antal

let af domstolsbestemte udvisninger, at 
hovedparten af dem angår udlændinge på 
korttidsophold her i landet (i 1995 175 
personer), mens der kun i begrænset om
fang træffes beslutning om udvisning af 
fastboende udlændinge (i 199 5 16 perso
ner). I forhold til det store antal kriminel
le blandt disse udlændinge er det altså kun 
en lille andel, der udvises. 

Udvalget finder, at det afgørende krite
rium for udlændingens formelle tilknyt
ning hertil landet bør være længden af ud
lændingens lovlige ophold. Det foreslås at 

begrænse udvisningsreglernes inddeling i 
opholdskategorier til personer med flygt
ningestatus og til personer med lovligt op
hold i hhv. mere end de sidste 7 år, i mere 
end de sidste 3 år og i op til 3 år. Jo min
dre tilknytning, eller jo kortere ophold her 
i landet, jo mindre skal der til for at udvi
ses. 

I de nuværende kriterier, der ligger til 
grund for afgørelser om, hvorvidt en kri
minel skal udvises eller ej, indgår en be
dømmelse af risikoen for, at den kriminel
le vil begå ny krinlinalitet. Dette kriterium 
foreslår udvalget helt erstanet af en vur
dering af den kriminelles evt. tidligere f\i
hedsstraf. 

Jo mere man tidligere har været dømt 
for, jo lettere bliver man udvist efter nye 
forseelser. 

Udvalget finder inlidlertid ikke, at rets
sikkerhedshensyn tilsiger en ændring af 
praksis for fastsættelse af indrejseforbud
dets længde. Det næsten 500 sider store 
bilag udelukkende med sager om udvis
ning (eller ikke-udvisning) af krimiuelle 
frenunede her i landet nunmer dog ganske 
grove forbrydere, der ikke er blevet per
manent udvist - hvilket endda i praksis 
også kun betyder en årrække. Af bilaget 
fremgår endog, at selv voldsmænd, fx. en 
afrikaner, der har udøvet legemsangreb af 
særlig rå, brutal eller farlig karakter, end 
ikke udvises i en periode. 

Fortsat overbærenhed 
Skønt det ikke synes indlysende, at no

gen fonn for kriminalitet blandt gæster 
her i landet bør tolereres, foreslår udval
get, at mindstevarigheden af indrejsefor
bud i forbindelse med en dom for mindre 
alvorlig kriminalitet nedsættes fra S år til 
3 år. I relation til administrativ udvisning 
som følge af ulovligt ophold og af or
densmæssige hensyn forslår udvalget des
uden en nedsættelse af indrejseforbuddets 
længde fra indtil 3 år til I år. 

Umiddelbart lyder det rimelib>t, når det 
ifølge udvalgets forslag ikke længere skal 
indgå i domstolenes overvejelser i forbin
delse med udvisning på grund af strafbart 
forhold at vurdere, om udlændingen (fort
sat) risikerer forfulgelse i hjemlandet. Det 
betyder dog blot, at udlændingemyndig
hederne bagefter afgør, om udsendelse 
skal ske og herunder vurderer, om den ud
viste risikerer forfølgelse i hjemlandet. 

Således må den fremmede ved at begå 
kriminalitet stadig ikke tage følgerne af 
en handling uanset konsekvenserne i 
hjemlandet. Danmark skal således også 
fremover være herberg for en stor mæng
de kriminelle elementer, som tydeligvis 
udnytter landets skrupler ved at lade dem 
ligge, som de selv har redt 

P.N.B. 

DANSKEREN • NR. 6 • DECEMBER 1997 11 



Teoretikeren 
og tolerancen 
Uddannelse fører til tolerance, hævder professor Lise Togeby 
i en ny bog - der selv er et lysende bevis for det modsatte! 

Professor Lise Togeby, der i 1995 var 
medforfatter til den meget omtalte bog "I 
syv sind" om danskernes holdninger til de 
frenuuede, har nu udgivet et nyt værk om 
emnet, men fra en anden indfaldsvinkel: 
Bogen "Frcmmedhed og fremmedhad i 
Danmark" (Forlaget Coliunbus, 1997. 
174 sider), som handler om "teorier til 
forklaring af etnoccntrisme". 

"Etnoccntrisme"?!? Jo, begrebet defi
neres i bogen som ''Negative fores tillinger 
om eller holdninger til andre etniske grup
per." Imidlertid er ordetS sproglige betyd· 
ning blot, at man ser på verden ud fra sin 
egen etnicitet som centrum, dvs. den gam
le neutrale og historisk allestedsnærvre
rende virkelighed, at ethvert menneske 
dømmer og anskuer ud fra egne forudsæt
ninger og baggrund, altså ikke svæver ab
strak't-frigjort over vandene - undskyld: 
landene. 

Men lad os blot gå ud fra Togebys defi
nition. Hun skriver, at en igangsættende 
faktor i dannelsen af teorier om etnoccn
trisme var mccarthyismen i USA, hvor 
spørgsmålet om kommunisternes borger
lige rettigheder blev rejst: "Skulle de have 
lov til at tale i radioen, skulle de kunne f3 
ansæuelse som gymnasielærere, og skulle 
deres bøger kunne lånes på bibliotekerne? 
Her drejede det sig ikke længere om ste
reotyper og fordomme, men om hvordan 
man behandlede folk, man ikke sympati
serede med. De samme spørgsmål kan 
stilles vedrørende etniske grupper, som 
man ikke selv tilhører, og måske føler sig 
frastødt af. Parallellen til politisk toleran
ce er etnisk tolerance." 

Allerede her ses glidningen, idel tole
rance overfor indrepolitisk mangfoldig
hed uden videre paralleliseres med accept 
af alskens udenvæltS kulturformer, som i 
udgangspiulktet overhovedet ingen ad
komst har til landet og dets borgerlige ret
tigheder - en væsensforskellig situation i 
forhold t il indfødte systemkritikere. 

Mobilisering af etniciteten 
Men lad os også blot acceptere Togebys 

fejldefinition af tolerance og gå videre. I 
sit forsøg på at beskrive og forklare dan
skemes holdning til de fremmede i midten 
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af l990'erne rejser hun spørgsmålet: 
Hvorfor og hvordan mobiliseres etniske 
grupper? En mulighed er, at det sker, når 
en gruppe udsættes for "systematisk for
skelsbehandling" fra flertalssamfundetS 
side: "I sådanne tilfælde, vil den under
privilegerede minoritet reagere ved at 
styrke sin bevidsthed om og identifikation 
med traditionelle kulturelle værdier." Det 
er angiveligt det, der sker, når muslimske 
kvinder i Danmark begynder at gå med 
t.ørklæde, skønt de ikke gjorde det i hjem
landet. 

Imidlertid må påstanden om, at musli
merne i Danmark er "underprivilegere
de", selvsagt virke som infami overfor de 
talløse danskere, som har oplevet at kom
me bag i køen, ffi mindre socialhjælp, bli
ve behand.lct som "racister" af retSsyste
met osv. osv., altSanunen til fordel for vor 
nye herreklasse, muslimerne. Det er 
såvist snarere danskerne, der bør mobili
seres om deres nationale symboler. 

De "politiske entreprenører" 
Et andet svar på spørgsmålet om mobi

lisering er for Togcby da også, at såkaldte 
"polit iske entreprenører" i kampen om 
den politiske magt "bevidst vælger at mo
bilisere en gruppes menige medlemmer 
omkring udvalgte etniske symboler t il 
kamp mod andre grupper." Det har man 
bl.a. set i Jugoslavien, skriver Togeby, og 
i Danmark så man det i i 984, hvor Frem
skridtspartiet valgte denne strategi, da det 
"på et tidspunkt, hvor partiet var ved at 
blive helt udslettet, lancerede sin første 
kampagne mod indvandrerne." 

Her fremstilles en ærlig mening om 
Danmarks situation altså som gustne 
magtspekulationer. Blandt disse utiltalen
de politiske entreprenører nævnes selvføl
gelig også i bogen - Den Danske Fore
ning, der med de andre entreprenører 
"mobiliserer deres ligesindede omkring 
etniske symboler for hermed at styrke sig 
i kampen om magten og om fordelingen af 
goderne11! ! ! Og Togeby konkluderer: "De 
politiske entreprenører har gennem deres 
aktivitet skærpet modsætningerne mel
lem den danske majoritetsbefolkning og 
de etn iske minoriteter, men de har også 

bidraget til at skærpe mod.~ætningen mel
lem forskell ige grupper i det danske sam
fund." Kritikerne af udviklingen mod det 
konfliktfyldte multietniske samfund, som 
har vist sin natur overalt og t il alle tider, 
gøres altså her til de skyldige i de proble
mer, som de utrætteligt har advaret imod. 
Den "pæne" professor bruger således her 
sanune taktik som de autonome, når de 
chikanerer vore møder, hvorefter medier
ne kan berette om DDFs uro- og volds
prægede møder. I begge tilfælde gøres 
den angrebne part til aggressoren. 

Fører uddannelse til tolerance? 
Togeby drager den " helt klare konklø

sion", at arbejdsløshed og ud';iklingen i 
den danske økonomi er uden betydning 
for den etniske tolerance. Derimod hæv
der hun samn1enhængen mellem udda11-
nelse og etnisk tolerance som den stærke
ste og mest dominerende i forhold til alle 
andre sammenhænge. Altså: Jo mere ud
dannelse, jo mere tolerance er bogens ho
vedpointe. Og det i et land, hvor det jæv
ne folks lune og utroligt overbærende lang
modighed står i den skarpeste kontrast til 
"elitens" intolerante kneblingsforsøg mod 
de Il virkelige systemkritikere. Tolerance 
skal, som Togeby selv nævner, dømmes 
udfra, hvordan virkelige modstanderebe
handles, og af alle steder er universiteter
ne centre for den "fordomsfrie" politiske 
korrekthed, der netop intet andet tolererer 
end egne "rigtige" meninger. Som DDF
medlem mødes man således her af en 
iskold mur, mens man i samme egenskab 
kan få lange, livlige og muntre diskussio
ner med manden på gaden. 

Nej, de lange uddannelsers "tolerance" 
er såvist kun udtryk for, at man med ud
dannelsernes nuværende tendens og ind
hold f3r en ganske bestemt ideologi ind
prentet, der omfatter "tolerance" mod alt, 
blot det står i modsætningsforhold til ens 
egen historiske tradition og nation. Om
vendt var det netop på universiteterne, at 
nazismen i Tyskland omkring 1930 fik sin 
største andel tilhængere- man ser dog her 
måske snarere sammenhængen med nuti
dens sæde for intolerance end en modsæt
ning. Ensretning og hjernevask er overalt 
den samme - kun retningen er forskellig. 

Så meget for uddannelsen som "tole
ranee"-skabende. Togeby kommer bl.a. 
frem til sin besynderlige "indsigt" via et 
begreb om "general tolerance", hvor per
soner udspørges om deres holdni11g til rets
politik, pornografi, abort, børneopdra
gelse m.m., ud fra hvilke holdninger man 
angiveligt kan slut!e sig til holdningen 
overfor fremmede. Et sådant tilfældigt 
sammensurium af ''sager'' kunne man na
turligvis uden videre supplere med et 
spørgsmål om, hvorvidt man bedst kan li-
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de hvidløg eller negcrb-Ollcr - eller andre 
meningsløsheder. Det hele stammer j o fra 
den gamle frase om "autoritære person
ligheder" osv. Karakteristisk nok har man 
aldrig lavet nær så udførlige undersøgel
ser af kommunisters holdninger, hvoraf 
det givetvis ville fremgå, at højtuddanne
de med "tolerante" holdninger til alle 
spørgsmål viser sig at være historiens 
mest autoritære, aggressive og blodtørsti
ge bekæmpcre af enhver modstander, der 
blot ikke defineres ud fra etnicitet, men 
klassetilhørsforhold. 

Uddannelse giver viden og derved øget 

tolerance, argumenterer Togeby, hvorved 
hun antyder, at indvandringsmodstand 
udspringer af manglende faktaerkendelse. 
Ud fra den uafviselige erfaring, at et fre
deligt verdenssamfond kun opnås ved, at 
hvert folks ret til eget territorium aner
kendes, tolererer indvandringsmodstande
re imidlertid ethvert folk i dets eget land, 
mens en teoretiker som Togcby og med
akademikere åbenbart ikke to lererer no
get folks vilje til at forsvare retten til at 
være herrer i eget hus. 

Hvem er mest tolerant? 
Peter Neerup Buh/ 

Akademisk hæderlighed 
kontra Københavns 
Universitet 
Også Danmarks ældste universitet lod sig inddrage som pro
paganda-central for EUs forløjede racismeår. Sandhed og sag
lighed blev selvsagt ofrene. 

Det "Europæiske Ar mod Racisme" 
blev jo noget af en fuser; et af de få større 
arrangementer var en forelæsningsrække 
fra september til december om "Det Dan
ske & Det Fremmede'', arrangeret af Det 
Humanistiske Fakultet ved Københavns 
Universitet. 

Forelæsningerne viser tydeligt, at 
68'cmes slagord om, at alt er politik, 
hvorfor neutralitet i forskningen ikke kan 
eksistere, kun har fondet alt for villige 
lærlinge. Den humanistiske universitets
"forskning'' er i dag eniydigt spændt for 
de politiske korrekte sagers vogn. Under
tonen i alle forelæsninger er alt for tyde
lig, konklusionerne givet på forhånd. 

Den I. forelæsning om "tosprogede bor
gere'' havde således titlen "De mange slags 
dansk" ( !), og der blev ifølge præsentati
onsfolderen "sat fokus på sprogpolitiske 
holdninger" i Danmark - mon der er tvivl 
om til fordel for hvem? I næste forelæsning 
var meningsløsheden åbenlys; detS titel "'"r 
"Hvilket sprog er vigtig,,'!?", og der blev 
~'lillet spørgsmålet: "Er engelsk vigtigere 
end dansk? Er dansk vigtigere end kur
disk?" Som om en objektiv rangordning af 
modersmål kan opstilles, men hensigten er 
selvsagt at rangere alskens "minoritets
sprog" lige med dansk - i Danmark. 

I forelæsningen "Grundtvig, dansk og 
iysk" blev det drøftet, i hvor h.øj grad 
Grundtvigs holdninger "kan forstås og 
bruges i dag uden for den historiske situ
ation, de oprindeligt indgik i." Konklusio
nen ses jo allerede af denne formulering 
altså skal det rigeste dansk-nationale for
fatterskab imod dets ånd gøres ubrugeligt 
i nutidens danskhedskamp. 

En forelæsning om etn iske minoriteters 
skolegang rejser spørgsmålet om "hvad 
der står på spil, når e1J1iske minoriteter 
skal fungere i et majoritetsdomineret sko
le- og uddannelsessystem." Som om, at 
skolerne mange steder ikke er "minori
tets" .dominerede, og som om ethvert mu
ligt og umuligt hensyn ikke allerede tages 
- til skade for de danske børn. 

Under titlen "Fjendebilleder i dansk 
middelalder" blev der tegnet et billede af 
de "vrangforestillinger og fordomme om 
de fremmede, der kommer ti I udtryk i mid
delalderens danske litteratur" og dens "op
bygning af en dansk identitet" - det gen
nem alle tider "racistiske" Danmark skal 
selvfølgelig her mane os t il afbigt i dag. 

"Negre og jøder før og efter Auschwitz" 
var titlen på en følgende forelæsning, hvor 
kolonialismen og holocaust blev sidestil
let. Disse to gav Vesten dårlig samvittig-

hed og ændrede den gamle "racistiske" 
konsensus "til en ny humanistisk og anti
racistisk konsensus. Den varede i næsten 
40 år!" Nutiden er altså ifølge forelæseren 
- en dr. phil.! -præget af samme holdnin
ger som mellemkrigstiden. 

En anden dr. phil., den velkendte Jør
gen Bæk Sin1onsen (der sigende har ar
rangeret forelæsningsrækken), talte om 
"Holberg og Muhammed" for at vise, at 
Holbergs islambillede på mange måder 
ligner "det islambillede, der gøres brug af 
i de danske medier i 1990'ernc- ca. 250 
år efter Holbergs død!" Holbergs og vor 
"forældede" opfattelse skal tydeligvis her 
"afdækkes". 

Blandt andre forelæsninger taler titler
ne for sig selv: "Den muslimske kvinde. 
Fra offer til syndebuk", "I lyset af offent
ligheden - danske billeder af muslimen" 
samt "Jøder i dansk litteratur", der fortæl
ler en historie "om ensomhed, hjemløshed 
og diskrimination." Som et af eksempler
ne herpå gives Georg Brandes - den mest 
forroste litterat i Danmarkshistorien• 

Listen af forelæsninger kan udvides, 
men det ovenstående taler vist tilstrække
ligt om universitetets selvvalgte sam
fundsopgave i den alctuelle situation. En 
hensynsløs "åndskarnp" føres mod dansk 
ret til at være herre i eget hus, og det fol
kelige svar bør naturligvis være et lige så 
hensynsløst krav om afvikling af alle dis
se "forsker" -stillingeri der misbruges så 
skarnløst. Lad dog disse moderne akade
mikere komme ud og få et fysisk arbejde, 
hvor de kan gøre lidt gavn - så kan de 
samtidig svede deres fortænkte og usunde 
teorier ud sammen med den foragt for det 
begrænsede og konkrete liv, der er sådan
ne teoretikeres kendemærke. 

Peter Neen,p Buh/ 

"Vi bar ingen brug for åndelige lejetje
nere og teoretiske indpiskere. De intellek
tuelle bør hives ud af politik, hvor arbej
der og arbejdsgiver må forhandle ligetil 
og på lige fod. Det er utåleligt, at rndikal 
bourgeoisi-intelligens spiller rollen som 
arbejderve1111er uden at kunne tænke en 
tanke sammen med disse arbejdere og 
med et arbejdende folk. Hiv dem ud af lo
kalet, de laver kun vrøvl." 

Tho1i::ild Gravlund i kronikken ''De inteUektue.Ue", 
Nationallidende 19/9 1923. 

"Ingen rettænkende kan mere være i 
tvivl. Nårunge indvandrere overfalderun
ge danskere, så er det danskernes skyld. 
Nu mangler der bare, at danskerne ender i 
spjældet, mens overfaldsmændene får er
statning for tort og svie." 

Per Erh. Pedersen. Hammel, i Jyllands-Pusten 
18/6 1997. 
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Retten på vrangen 
eller om at tale tvetunget 

DDF's Palle Krog gik myndighederne på klingen - og hårdt trængt om deres angiveligt velde
finerede fremmedpolitik endte de i indbyrdes kompetencestrid og selvmodsigelser! 

Den 18. september 1996 vedtog Århus 
byråd, at halvdelen af de 2.000 aktive
ringspladser i kommunen fra 1/1 97 skal 
forbeholdes flygtninge/indvandrere. Den 
15. apri I 97 skrev Palle Krog fm Den Dan
ske Forening derfor til arbejdsminister 
Jytte Andersen ($) og anmeldte Århus 
Kommune for en formodet overtrædelse 
af lov ni: 459 af 12.06.1996, der havde 
gyldighed fra den J. juli 96 (Lov om for• 
bud mod forskelsbehandling på arbejds
markedet m.v.). Krog gjorde bl.a. gælden
de, at med et indbyggertal i Århus kom
mune på 281.000, hvoraf flygtninge/ind· 
vandrere udgør 27-28.000, er vedtagelsen 
stridende mod loven, der allerede i § l 
(formålsparagraffen) fastslår: "Ved for
skelsbeha11dli11g forstås enhver direkte cl· 
ler indirekte forskelsbehandling på grund 
af race, hudfarve, religion, p-0litisk ansku
else, seksuel orientering eller national, so
cial eller etnisk oprindelse!' 

Brevet til arbejdsministeren blev samti
dig sendt til Tilsy:nsr.idet for Århus An1t 
og til politimesteren til orientering. 

Arbejdsministerens svar 
Den 20. maj svarer arbejdsministeren: 

"Der er ikke hjemmel i loven til positiv 
særbehandling og dermed ikke hjemmel 
til at iværksætte positive særforanstaltnin
ger for minoritetsgrupper. Derimod er der 
i lovens § 6 hjemmel til at fravige forbu
det mod forskelsbehandling, når det ved 
visse former for erhvervsudøvelse er af 
afgørende betydning, at erhvervsudøve
ren er af en bestemt race, politisk ansku
else, seksuel orientering, national, social 
eller etnisk oprindelse eller har en bestemt 
hudfarve eller tilhører en bestemt religi
on. Der ses dog ikke at være meddelt 
Århus Kommune en sådan dispensation." 

Arbejdsministeren siger videre i sit 
svar, at man har bedt Århus Kommune om 
en kommentar til sagen, og hun slutter af 
med følgende interessante oplysning: 
"Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg fra Inden
rigsministeriet i forbindelse med en tidli
gere lignende henvendelse bar fået med
delt, at Jndenrigsministcriet/I'ilsynsrådet 
kun kan udøve tilsyn overfor en konunu-

ne i det omfang, at det drejer sig om lov
givning, der særli!,'1 retter sig ril offentlige 
myndigheder eller til en kommune, og ik, 
ke lovgivning, der gælder for både kom
muner og p1ivate, som C,. Lov om forskels
behandling på arbejdsmarkedet m.v. gør." 

Tilsynsrådets 
og Kommunens reaktioner 

Tilsynsrådet for Arhus Amt, en institu
tion under Statsamtet, der igen har Inden
rigsministeriet som foresat, kender tilsy
neladende ikke til den bestemmelse, som 
lndenrigsminsteriet har meddelt Arbejds
ministeriet, for ved brev af 15/5 oplyses 
Krog om, at Tilsynsrådet har sendt kopi af 
hans brev af 15/4 til udtalelse hos Århus 
Kommune. 

Den l/9 orienteres Krog om d.isse ud
vekslinger af synspunkter ved en skrivel
se fra Tilsynsrådet, ligesom en kopi af 
Kommunens besvarelse til Arbejdsmini
steriet er vedlagt. Han anmodes samtidig 
om at tilsende Tilsynsrådet kopi af sin 
korrespondance med Arbejdsministeriet 
samt fremsætte evt. yderligere kommen
tarer. 

Tilsynsrådet er forståeligt nok tydelig 
stødt over den fastslåede inkompetence i 
sit arbejde. Det indebærer vide konse
kvenser i adskillige situationer. Det er helt 
absurd: Det vil i praksis sige, at Tilsyns
rådet faktisk aldrig vil klmne gøre sit til
syn med kommunerne gældende, da de al
lerfleste love er gældende for så vel det of
fentlige som civile borgere. 

Århus Kommunes besvarelse af Ar
bejdsministeriets henvendelse af 13/5 97 
er dateret 24/7 og vedlagt 7 bilag med ud
talelser fra de forskellige forvaltningsgre
ne. Kommunen er selvfølgelig af den op
fattelse, at man ikke har overtrådt Lov nr. 
459 vedr. forbud mod forskelsbehandling, 
uanset at beslutningen i byrådet lød på, at 
50% af aktiverings- og revalideringsplad
serne (= ca. l.000 pladser ud af ialt ca. 
2.000) skal forbeholdes gruppen flygtnin
ge/indvandrere. Det anføres bl.a., at byrå
dets besluming om aktivering og revalide
ring af de frem.mede ikke reelt har haft no
gen betydning for ikke-fremmedes be-

14 DAf/SKEREN • NR. 6 • DECEMBER J9')7 

skæftigelsesmuligheder, da klm et relativt 
beskedent antal personer fra etniske min
oriteter er blevet aktiveret i ordningerne. 

At der i bemærkningerne til lovens 
undtagelsesbestemmelse står, at "der især 
tænkes på ministerielle projekter", mener 
Kommunen ikke kan indebære, at kom
munale projekter skulle falde udenfor 
undtagelsesbestemmelserne. Sådan! 

Palle Krog påpeger misforhold 
Kommunens besvarelse giver Palle 

Krog anledning til den 9/9 97 igen at skri
ve et brev til arbejdsministeren. Heri gør 
han opmærksom på det uheldige i, at Til· 
synsn\d/lndenrigsministerium ikke skulle 
kunne påtale en kommunes overtrædelse 
af en lov, der gælder såvel offentlige myn
digheder som private. Kommunen gives 
herved mulighed for at dispensere fra de 
overordnede konventioner, som Danmark 
har tiltrådt. Heraf vil uundgåeligt følge 
misforhold, når dispenserende kompeten
ce varetages afhtmdredevis af kommuner 
og deres politikere, som slet ingen indsigt 
bar i internationale retsforhold og kon
ventioner. 

Krog gør endvidere opmærksom på, at 
Kommunens oplysning om, at beslutnin
gen om at forbeholde 50% af aktiverings
tilbudene til fremmede ikke reelt har haft 
nogen betydning, blot er en dårl ig und
skyldning og et forsøg på bortforklaring 
af det relevante. Sammenlign med en 
færdselsforseelse som at køre over for 
rødt lys: Selve forseelsen er vel lige stor, 
uanset der ikke måtte være ofre i samme 
anledning. Lov er lov, og lov skal holdes. 

Arbejdsministeriets selvmodsigelser 
I svaret fra Arbejdsministeriet af 2/1 O 

97 fastslås det klart, at der ikke i loven er 
hjemmel til positiv særbehandling af min
oritetsgrupper, idet det vil "være i strid 
med lov om forbud mod forslælsbeha11d
li11g på arbejdsmarkedet m.v. al vedu,ge 
hensig1Serklæringe,: der har til formål ltl 
give indvandrere og flygtninge med de 
nødvendige kvalifikationer el særligt for
trin - en positiv særbehandling - ved be~ 
sæuelse ltf s1i/li11ger." 

• 



• 

Kan det siges tydeligere? Derfor er 
overraskelsen stor, når Arbejdsministeriet 
fortsætter sin konklusion af udlægningen 
af Lov nr. 459 således: "På baggrund af 
Århus Kommunes redegørelse, herunder 
redegørelserne fra de enkelte forvalt
ningsgrene, er det Arbejdsministeriers op
fattelse, at de formål kommunen forfølger 
- nemlig at opkvalificere og integrere 
flygtninge/indvandrere - ikke er i mod
strid med loven - ligesom Arbejdsmini
steriet finder, at Århus kommune for
mentlig vil have mulighed for at etablere 
projekter i henhold til lovens § 9, stk. 2, 
evt. med støtte fm Tndenrigsministeriet, 
som kan medvirke til at opl..-valificere og 
gøre etniske minoriteter i Århus kommu
ne mere bevidste omkring deres jobmu
ligheder. Kommunen kan derimod ikke 

ved konkrete stilJingsbesættelser fore
trække kvalificerede ansøgere med en be
stemt etnisk eller anden baggrund, fordi 
de har denne baggrund. Undtagelse herfra 
kan alene gøres i de i § 6 nævnte tilfælde." 

Forstå dette, hvem der kan, for selvsagt 
vil en af Kommunen aktiveret, opkvalifi
ceret og bevidstgjort person foretrækkes 
af selvsamme Kommune ved konkrete 
stillingsbesættelser fremfor en da11Sker, 
der er blevet diskrimineret væk fra aktive
ringen og som følge heraf er eller anses 
for passiviseret, ukvalificeret og ubevidst 
om sine muligheder. Det burde være ind
lysende, at en skarp skelnen mellem kva
lificering til og besættelse af stillinger ik
ke kan opretholdes - diskrimination er og 
forbliver diskrimination. 

(Kilde: Redegørelse fra Palle Krog). 

Anelser om det multi
kulturelle samfund 
Fremmedjuntaen i "Rådet for Etniske Minoriteter" har i en 
række bemærkninger til Indenrigsministeriet skitseret sit bud 
på fremtidens "Danmark". 

Idet Darunark jo snart ikke mere er dan
skernes hjem, men blot et område beboet 
af forskeJlige "etniske grupper", har et 
"integrationsudvalg" under Indenrigsmi
nisterier udfærdiget en betænkning, som 
bl.a. beskriver minoriteters retsstilling, in
tegrationspolitik og den almindelige inte
grationsindsats over for tlygtninge og ind
vandrere i forhold til tx. arbejdsmarkedet, 
boligspørgsmål m.m. Til sidst indeholder 
betænkningen et lovforslag med 90 for
slag eller anbefalinger, som vil forbedre 
minoriteters forhold. Bl.a. kan nævnes 
kommunal overtagelse af integrationsar
bejde, tolkebistand, oprettelse af en tolke
uddannelse, oprettelse af lokale, kommu
nale råd, en særlig indsats omkring del 
holdningsskabende arbejde over for den 
danske befolkning, kriminalpræventiv 
indsats blandt unge indvandrere og foku
sering på de sociale problemer i boligom
råder fremfor fokus på den etniske sam
mensætning. 

Til Integrationsudvalgets betænkning 
afleverede "Rådet for Etniske Minorite
ter'' i september en lang række bemærk
ninger til Indenrigsministeriet, udarbejdet 
på baggrund af et oplæg af Bashy Qurai
shy, Asif Uddin, Jannis Gavalias og 

Alunet Ozge, hvilket vel borger for be
mærkningernes vægtighed. 

En "sand" og en realistisk historie 
Rådet noterer som den største mangc1 

ved betænkningen, at nyankonme familie
sammenførte indvandrere og herboende 
indvandrere ikke filr integrationstilbud på 
lige fod med flygtninge: "Det er efter Rå
dets opfattelse en meget kortsigtet og ned
værdigende holdning over for indvandrer
ne, som trods alt har været en del af det 
danske samfund og yder deres bidrag til 
statskassen."(!) For at illustrere, hvordan 
mange indvandrere kommer til kort over
for integrationskravene, kommer Rådet 
med et eksempel: 

"En pakistaner, som arbejder på fabrik. 
Han møder kl. 06.00. Det tager ham en ti
me for at komme på arbejde med bus og 
tog. For at møde til tiden skal han stå op 
kl. 04.00. Han arbejder fra kl. 06.00-
15.00. Han kommer hjem kl. 17.00. Han 
er træt, sulten og ønsker fred. Han har bo
et i Danmark i l O år og kan kommunikere 
på dansk. Han har ingen danske vem1er el
ler et grundigt kendskab til det danske 
samfund. Efter mange års ensomhed gif
ter han sig med en pakistansk pige, som 

bliver familiesammenført efter et års ven
tetid. Ifølge betænkningen får hans kone 
ingen integrationstilbud udover sprogun
dervisning. Hvem vil på den bedst mulige 
måde integrere hans kone i det danske 
samfund?0 

Mangelen på et statsligt integrationstil
bud er for Rådet en alvorlig mangel ved 
betænkningen, hvilket det ønsker, at in
denrigsministeren tager op til "seriøs 
overvejelse". 

Hvornår er man begyndt at sl..'Ulle tage 
ganske fiktive eksempler seriøst? I 1995 
var 74% af de fremmede uden arbejde, 
hvorfor et mere realistisk eksempel vi Ile 
lyde: "En pakistaner, der er arbejdsløs på 
fjerde år, står op kl. 11.00. Det tager en ti
me for ham at komme i tøjet og spise mor
genmad, hvorefter han af pengemangel 
må gå til sin stamrestauration. Her sidder 
han og drikker te og spiser brød til kl. 
15.00, men da han ofte kommer i diskus
sion med landsmænd eller sludrer med de 
mange grønthandlere i gaden, er ban som 
regel først hjemme kl. 17 .00, træt i hove
det af snak og sløv af blot at have siddet så 
længe. Han har en del danske flygtninge
venner og forhold til adskillige kvinder, 
men alligevel må han efter mange års ung
karleliv give efter for slægtens krav og 
gifte sig med en pakistansk pige", osv. 
osv. 

Det sidste eksempel kan vel være 
mindst lige så realistisk som det første, 
men savner unægtelig overbevisnings
kraft ... 

Kontrolsamfundet planlægges 
Men tilbage til det etniske minoritets

råds bemærkninger: 
En anden vigtig mangel, som det er be

tænkelig ved, er, at der ikke i tilstrækkelig 
grad findes kontrolforanstaltninger, som 
kan holde øje med konununernes integra
tionsarbejde og gribe ind, såfremt det er 
n.ødvendigt. Desuden mener Rådet, at me
diernes rolle i forhold til integmtionspoli
tikken og mediernes betydning for dan
nelsen af den danske befolknings hold
ninger ikke i tilstrækkelig grad er medta
get i betænkningen: "Der mangler således 
nogle stramninger af straffelovens § 266 
B, som kan modvirke propaganda-virk
somhed mod minoriteter." Om der herun
der regnes enhver antydning afkiitik mod 
indvandringen og dens konsekvenser, 
fremgår ikke, men man har sine anelser. 

Ydermere ønsker Rådet, at der etable
res et "nationalt, individuelt klageorgan 
for etniske minoriteter." At der her næppe 
menes, at man der også vil kunne klage 
over minoriteter, kan mere end anes ... 

Rådet, der selv så ofte lader sine trusler 
- undskyld: bemærkninger- blive ved an- Ill... 
tydningerne, efterlyser i betænkningen en ,.. 
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klardefinition afbegrebet intef,>ration. For 
at undgå, at dette begreb opfattes som as
similation, anbefaler Rådet, at det frem
over erstattes af ordene "introduktion og 
ligestilling" for at rremhæve behovet for 
bekæmpelse af diskrimination og for lige
stilling. At Rådet overhovedet ikke aner, 
hvilken diskrimination danskerne allere
de udsættes for ved udbetaling af social
hjælp, i sundhedssektoren, i sager om "ra
cistisk" vold m.m.m., fremgår tydeligt af 
et sådant forslag. 

Rådet vil have det offentlige til at er
klære sine arbejdspladser "multietniske", 
og det foreslår tillige, at der formuleres en 
detaljeret etnisk ligestillingspolitik på de 
enkelte arbejdspladser. Således skal etni
ske medarbejderes andel af hele arbejds
styrken vokse, hvilken udvikling fx. 
Nævnet for Etnisk Ligestilling løbende 
skal overvåge og evaluere. 

Desuden skal såkaldte konsulenter for 
etnisk ligestilling have ansvar for, at "lige 
muligheder" -strategien fungerer tilfreds
stillende på de enkelte virksomheder, hvis 
ledelse i modsat fald skal "rådgivcs". En
delig skal der i hver enkelt virksomhed 
udnævnes et bestyrelsesmedlem af etnisk 
herkomst, som er ansvarlig for denne 
"overvågning" af strategien, og på ar
bejdspladsen skal der nedsættes udvalg, 
"som kan undersøge og opklare enhver 
form for racediskrimination på arbejds
pladsen." 

Alt i alt anes konturerne af det totale 
overvågnings- og klagesamfund, hvor alle 
vogter over alle, idet selv de mindste tra
d itionelle kollegiale stiklerier mod "etni
ske" medarbejdere straks kan udråbes 
som '*racisme0

• Mod denne skal et ''kon
fliktløsningskorps" med deltagelse fra 
fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningen og 
offenthge myndigheder også stå parat. 

Man binder os på n11md og hånd ... 

Antidansk bolig- og skolepolitik 
Vedrørende boligområdet lægger Rådet 

vægt på, at de 0 myter0
, der eksisterer om

kring boligkvarterer med mange fremme
de, b1iver aflivet, og "at det tydc1iggø-res, 
at der i d isse kvarterer bor mange ganske 
almindelige familier, hvis hovedproblem 
er arbejdsløshed." (Hva'be'har? Læste vi 
ikke tidligere en ''eksemplarisk" historie 
om en overarbejdet pakistaner?!). Også de 
sociale boligforeninger skal velsignes 
med "ligestill ingskonsulenter'', der bl.a. 
skal udstikke nogle minimumsregler for 
etnisk tolerance, der angiver nonner for, 
hvilke former for adfærd, man bør tolere
re fra hinanden. At danske beboere derved 
endelig vil knnne få gennemtvunget an
stændig opførsel hos de fremmede, der 
larmer, Spreder madlugte, sko, affald 
m.m. i opgang og ande.tsteds, aner man li-

ge netop ikke. Sådanne danskere vil deri
mod efter alt at dømme blive hædret med 
betegnelsen "racister''. 

I daginstitutioner og skoler ønsker Rå" 
det for Etniske Minoriteter oprettet "k"llr
ser i antiracistisk pædagogik": "Denne 
pædagogik vil betyde, at kommtmen og 
personalet i folkeskolerne ikke tolererer 
forekomsten af mobning og dlilleri, der 
baseres på etniske forskelle. Skolens an
tiracistiske indstilling bør tydeliggøres 
med jævne mellemrum over for forældre 
og børn. En måde at germemf.øre en sådan 
pædagogik på kan være på skift at udpege 
elever og lærere, der skal forhindre provo
kationer, drillerier og mobninger baseret 
på etniciteten blandt skoleelever og lære
re. Endvidere kan man erklære skolen 
som 'antiracistisk skole' og inddrage ele
verne i planlægningen af aktiviteter og ar
bejdsmetoder, der har til fonnål at udbyg
ge dialogen mellem de tosprogede og dan
ske elever." 

En sådan aktivisme og hjernevask vil 
skabe en urørlighedens aura omkring de 
små Saddam'er osv., der selvfølgelig kun 
vil virke som en yderligere provokation 
over for ungdommens trang til tabu-brud. 
Børns grusomhed har altid ramt afviger" 
ne: "Brilleabe0

, "flapøre'', ''tyndarm", 
"Nyntp", "Fedesen'\ "hvor sta-sta-stam
mcr du fra?". "horeunge", "sinke" - alle 
disse nedværdigende tilråb, der sætter 
mærker i det unge sind, er aldrig søgt sy
stematisk bekæmpet. En svagelig "bleg
fis" vil skolebørn derfor til enhver tid 
kunne pege fingre ad, mens "chokolade
fjæs", der ellers ikke skiller sig ud, angi
veligt skal pakkes ind i vat og undgå til -
værelscns ellers allestedsnærværende 
stød ... Man mere end aner en ny form for 
diskrimination! 

Det samme gør man i Rådets yderlige
re forslag: om faste, specielle borgermø
der i kommunen, hvor kun de etniske mir1· 

NEGER 
+ 

BLEGFIS 

Mon? 
"Vejskilt" i Århus driver "a11tfracis1isk" race
propaganda med bl.a. det pclitisk ukorrekte 
ord "neger ··t 
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oriteters problemer søges løst; om yderli
gere økonomisk støtte til og faste lokaler 
for de etniske foreninger - noget, som 
danske foreninger som bekendt ikke kan 
få; og endelig forslag om uafhængig juri
disk og faglig bistand til Rådet for Etniske 
Minoriteter selv - den måske mest ublu 
diskriminerende tanke midt i en tid, hvor 
danskere, der blot benytter sig af deres 
demokratiske ret til at kæmpe mod alt det 
ovenfor nævnte, må nøjes med egne ama
tørkræfter samt tage hver en øre til kam
pen af egne midler. 

Som Valdemar Rørdam imidlertid 
skrev så smukt i sin nationalsang "I Som
mcrsol og Blæst": 

"Vi veed, et fjæld kan sprænges, 
og tvinges kan en elv, 
men aldrig kan et folk forgå, 
der ikke vil det selv." 

Peter Neerup B11h/ 

"De fleste politiske partier i Danmark 
har eller i hvert fald bar haft den teoreti
ske opfattelse, at indvandrere og flygtnin
ge, der har fået permanent opholdstilla
delse her i landet, også med tiden lader sig 
integrere i det danske samfund. Men teo
ri er som bekendt ikke altid det samme 
som praksis. Erfaringerne fra store dele af 
verden v iser desværre, at denne integrati· 
ons-proces ofte kun finder sted i beske
dent omfang, og at man derfor med tiden 
vil finde i hovedsagen to befolknings
f.>rupper i samfundet med meget forskelli
ge værdibegreber. Spørgsmålet bliver så, 
om dene i det lange løb vil føre til borger
krigsagtige tilstande som for eksempel i 
Nordirland, Palæstina, Bosnien etc. Pro
blemet er, at integration af fremmede med 
stærkr divergerende kulrur- og religions
syn må foregå uendeligt langsomt, hvis 
den skal lykkes, og i så fald med ganske 
små befolkningi;grupper ad gangen. Jo 
mere massiv en indvandring er, jo svage
re bliver disse menneskers motivering for 
at lade sig om~-tille til værtslandets nor
mer. De vil i princippet have nok i sig selv 
og i den kultur, som de repræsenterer. 
Hvis de samtidig filr langt flere børn and 
den pågældende værtsnations befolkning, 
havner man utmdgåeligt ad åre i en situa
tion, hvor de to befolkningsgmpper vil 
være stort set lige store, og hvor den ene 
part vil fole sig eksistentielt truet af den 
anden. Alle brikker til en begyndende 
borgerkrig er lagt på plads. Det er den 
rremtid for kommende generationer, som 
80 til 90 procent af danske politikere har 
lagt op til med deres flygtninge- og ind
vandrerpolitik." 

Iver Rccdtz-Thott. Fakse. i Berlingske Tidende 
3/10 1997. 



I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 
"Dannebroget" 
skolebørnsadfærd 

Uniformerede bctiente blev overdæn
get med sten, og en politibil fik skAret dæk 
op, da henved 75 unge danskere og 2. ge
nerationsindvandrere efter en fest på Dy
veke-skolen på Amager natten til den 19. 
oktober lavede optøjer i timevis. Herun
der blev der sat ild til affaldscontainere og 
raseret butiksruder. Tre unge i alderen I 7-
20 år blev anholdt og sigtet for hærværk. 

Sådan opførsel er jo tidligere næppe set 
i Danmark, men efterhånden er den vel
kendt. Givetvis skyldes den normløshe
den i den eksplosive kulturblanding af 
danske og fremmede børn, hvor de s idste 
såvist har megen forbilledlig "kultur" fra 
hjemlandets konflikter at videregive til 
vore unge. 

(Kilde: Ekstra Blodet 20/10 97). 

Herbergspladser skulle 
spares væk 

Den nye finansieringsordning for for
sorgshjem og herberger, der træder i kraft 
tn 98, krævede lukning af 3-400 pladser 
for hjemløse i København. fait er der ca. 
1700 sådanne pladser i byen, og de er i 
forvejen overbelagte. "Vi frygter det 
værste. Hvis kommunen virkelig går ind 
og skærer på de tre store hjemløseinstitu
tioner i København (Sundholm, Mænde
nes Hjem og herberget i Hillerødgade), så 
vil en stor gruppe af de hjemløse ende på 
gaden", siger Ole Skou, organisat ionschef 
i Kirkens Korshær. 

Han giver ikke meget for Kommunens 
løfter om alternative boformer og aktive
ring: "Der er mange psykisk syge og mis
brugere blandt de hjemløse. De kan ikke 
bruge de alternative tilbud. Og hvor vil 
kommunen skaffe det antal boliger, når 
den sælger sine ejendomme", spørger 
han. 

.la, Kommunen sælger bl.a. ejendomme 
til Dansk Flygtningehjælp, og på hele 
fremmedpolitikken spenderes talløse mil
liarder, mens de svageste landsmænd altså 
kan få lov til at sove på gaden. Selv mar
ginale udgifter til danskere i nød kan der 
med andre ord ikke mere blive råd til, 
selvsagt fordi pengene bruges på "huma
nitær" frenuned-indslusning. 

Men med kommunevalg for døren og 

"højrebølge" på vej fandt sociabniniste
rcn pludselig 20 mio. kr. til sin partifælle, 
socialborgmesteren i København. Så nu 
kan de hjemløse fortsat regne med tag 
over hovedet og en seng at sove i. De må 
altså være glade for de "uanstændige" ti
der. Men hvordan, når der hverken er valg 
eller "bølge"? 

(!Gide: Kris1elig1 Dagblad 18/10 97; 8<rl. Tid. 
l/11 97). 

Terror på handelsskoler 
Flere af landets handelsskoler præges 

af blodige slagsmål, hærværk og våben
trusler udøvet af "nydanske" elever. Bl.a. 
på Niels Brock Handelsskole i Valby 
(København) har man derfor måttet 
ansætte et privat vagtvæm, men det hjæl
per tilsyneladende ikke synderligt. Uden
landske elever kaster kanonslag i kanti
nen, der bliver taget stoffer, og der er dag
ligt slagsmål, hvor blodet flyder. Da alt 
dette blev for meget for en dansk pige, og 
hun i en time sagde "hold kæft" til en af 
de fremmede, fik hun stukket en pistol op 
i ansi1,>tet. Hun blev stærkt chokeret og 
måtte straks skifte til Ishøj Handelsskole 
(sikkert en stor forbedring!). 

Ifølge skoledirektør Torben Krogh er 
skoleledelsen opmærksom på problemer
ne. men han mener ikke. a1 ltændelsenie 
på Niels Brock er værre end andre steder 
i da11ske storbyer. 

Undervisningsministeren'/ Ja, han hæl
der som sædvanlig lidt vand ud af ørerne. 
Det, der sker, er naturligvis helt uaccepta
belt, udtaler han, man han har skam også 
"taget initiativ til at lave lmrser med efter
uddannelse i integration for lærere"! 

Hvad pokker er det for et "foregangs
land", som politikerne i deres V',mvid har 
skabt? De tillader sig endog nu at morali
sere og spille forundrede over for en "høj
rebølge", som selvsagt er et ydmyget og 
gennemterroriseret folks helt naturlige og 
legitime reaktion. 

(Kilde: Søndagsavisen Amager 26/10, 2/J I 97). 

Fyn 
Kraniebrud efter 
udlændings kølleslag 

Om morgenen den 17/8 kom to danske 
mænd på en cykel gennem Odense. Ud for 
diskotek Ailantic passerede to biler med 
unge udenlandske mænd de to danskere. 

Mændene i bilerne råbte: "Bøsser". Sam
tidig væltede de to på cyklen. Da de 
spurgte, hvad der blev råbt, hoppede plud
selig 7-8 udlændinge ud af bilerne og be
gyndte at sparke og slå de to fra cyklen. 
Det lykkedes disse at flygte ben til dør
mændene på diskoteket, men en af over
faldsmændene fulgte efter. Pludselig 
svingede han en trækølle mod den ene 
danskers hoved. Denne måtte omgående 
bringes på skadestuen til operation for et 
kranie-kæbe-bnid. Der kunne desværre 
ikke gives et brugbart signalement af den 
hårdtslående fremmede og hans føl
gesvende. 

(Kilde: Ekstra Bladel J &18 97). 

Indvandrer-morskab 
En større gruppe 2.generations indvan

drere fra Odense fejrede en fredag nat i 
begyndelsen af juni i Kerteminde med 
slagsmål med politiet og en gruppe lystfi
skere. Politiet i Nyborg sendte to vogne, 
men der dukkede så også to andre op med 
5-6 indvandrere i hver. Først da politiet 
fik hundene sat ind, tog indvandreme 
flugten. 

(!Gider: Berl. Tid. og Jyll.-Post 816 97). 

Østjylland 

Forbilledlige 
familieforhold? 

En iransk familie med tre børn fra Kol
ding var 27/10 impliceret i et butikstyveri 
i Kvickly i Odder, hvor faderen skød skyl
den over på parrets ni-årige dreng og slog 
ham, så politiet måtte lægge sig imellem. 

Personalet havde tilbageholdt en 28-
årig kvinde og hendes to små børn, idet 
hun havde en pose med stjålne varer for 
1.138 kr. De blev taget med på politistati
onen. Kort efter indfandt den 35-årige far 
sig sammen med en søn på ni år. Han 
overfusede sønnen for at have stjålet va
rerne. Men de to voksne erkendte derpå, 
at bæreposen blev smuglet bagom kassen 
fra far til mor, mens kassedamens op
mærksomhed blev afledt. 

(Kilde: Horsens folkeblad 29110 97). 

Midtjylland 

Albaners 
tak for gæstfriheden 

Den 17. ok'tober stod en 21 -årig al
bansk indvandrer og hoppede i en sofa på 
et diskotek i Viborg, hvorfor to unge dan
skere bad ham sætte sig ned. Indendenåe- lir... 
de at reagere, havde albaneren smadret et ,.. 
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ølglas i ansigtet på den ene og sparket og 
slået den anden med det resultat, at begge 
måtte med ambulance til Viborg Sygehus. 
Her blev den ene dansker syet med 38 
sting i ansigtet, og den anden blev indlagt 
til observation for hjernerystelse. De to ri
sikerer varige men. Voldsmanden blev va
rctægtSfængslet måneden ud, sigtet for 
grov vold mod sagesløse. 

Givetvis vil han fa den velkendte straf: 
Et kortere ferieophold i en behagelig 
dansk villa Gitterly. Den eneste ægte og 
frygtede straf for fremmede voldsmænd 
er dog hjemsendelse, umiddelbart. 

(Kilde: Ekstra Bladet 20/IO 97). 

Nordjylland 
Somaliere i Ålborg 

Antallet af somaliere i Ålborg er de se
neste par år steget fra 8-900 til 1.115. 
Dansk Flygtningehjælp bebuder, at der 
snart kommer yderligere 233. 

På et debatmøde mellem borgmester 
Kaj Kjær og somalierne den 28/10 fast
holdt Kjær, at der bør ske en stramning i 
flygtningepolitikken samt en større geo-

grafisk fordeling af flygtningene. Borg
mesteren har bl.a. karakteriseret de soma
liske flygtninge som "forvænte kongesøn
ner, der ernærer sig ved tuskhandel". Han 
erklærede på mødet, al somalierne må for
stå, at mange danskere synes det er mær
keli1,'t, når de på gaden møder kvinder 
med tildækkede ansigter. "Det virker mid
delalderligt og undertrykkende for en 
dansker", sagde han. Det Jyder faktisk, 
som om Kjær er blevet klogere siden den
gang i '93, hvor han ville forbyde DDF's 
møder (se Danskeren 1993 nr. 3 s. 7). El
ler kan han bare mærke strømmen vende? 

Et af de steder, hvor somalierne er et 
stort problem, er på fødegangen på Ålborg 
Sygehus. Personalet kan ikke snakke med 
dem, fordi de ikke kan dansk. "Vi oplever 
somaliske kvinder, som har født både to, 
tre eller fire bøm her i landet uden nogen
sinde at have lært vores sprog", fortalte en 
jordemoder på debatmødet. Desuden sag
de hun, at det er "ufaneligt svært for 
somaliske kvinder al forstå, at de ikke da
gen lang kan have ri besøgende, mens de 
ligger på barselsstuen. Somalierne er 
uden sammenligning dem, der giver de 
største problemer på barselsafdelingen." 

(Kilde: Aalborg Stiftstidende 29/10 97). 

Fra andre lande 

Sverige 
Folkeviljen og 
masseindvandringen 

Organisationen "Folkviljan och mass
invandringen" (FVM) holdt sit første of
fentlige møde den 27/4 i år. En stor del af 
FVM 's medlemmer er akademikere - pro
fessorer, læger, j urister osv., der sørger 
for, at foreningens udtalelser og påstande 
er velunderbyggede. Og man gør en al
vorlig indsats for, at skinheads og lignen
de ikke kommer til møderne i foreningen. 

I starten af maj indrykkede FVM sin 
første annonce i avisen Dagens Nyheter: 
"Vil du være med til at.forandre Sveriges 
ansvarsløse indvandringspolitik? Bliv 
medlem af FVl'4, en demokrarisk organi
sation, der rager afstand fra al eksrremis
me. Årsafgifi 50 kr." 

En af initiatiV1agerne, arkitekten Peter 
Norrby, kalder den svenske indvandrings
politik for et "højrisikoprojekt". Han ser 
med foragt på politikernes "laden-stå-til" 
holdning, og han giver ikke en pind for de 
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budskaber, der er kommet fra politikerne 
i tidens løb: "Først talte de om assimilati
on, del vil sige, at de fremmede over tid 
skulle ti lpasse sig den svenske kultur. 
Men det gik jo ikke, så derfor begyndte de 
at tale om integration. Men de fremmede 
vil ikke integreres, så nu skulle vi sven
skere udsættes for 'kulturberigelse' ." 

FVM har oplevet en stor tilstrømning af 
medlemmer, og foreningen lader til at 
være mere lødig og samn1enhængende i 
sin holdning end fx. "Ny Demokrati" og 
"Sverigedemokraterne". 

(Kilde: Det l'ri Aktuelt 2n 97). 

Morder i Sverige, 
asylsøger i Danmark 

P.N.B. 

Et knivmord begået for l 2 år siden på 
gågaden i Mahnø genoptages ved en ny 
retssag. 

I sin tid blev den anklagede - en den
gang 24-årig pakistaner - dømt ved byret
ten, men frikendt ved landsretten i Sverige. 

Kort efter fandt politiet 3 nye vidner, 
der havde set pakistaneren hugge en 25-
årig mand ned med kniv. Da var morderen 
imidlertid rejst hjem til Pakistan, og sagen 
blev henlagt. 

Nu har han søgt asyl i Danmark under 
falsk navn, hvilket har ført til genoptagel
sen af sagen. 

(Kilde: Svensk tekst.tv 1219 97). 
P.NB. 

Finland 

Flygtninge-kvote forhøjes 
Den finske regering besluttede 17/10 at 

øge landets flygtningekvote fra 500 til 
I 000 personer pr. år. Man går dog forsig
tigt frem: Ifølge en beslutning, som rege
ringen har taget om en langsigtet indvan
drer- og flygtningepolitk, skal kvoten i 
1998 forhøjes til 600 og det følgende år til 
700. Regeringen besluttede samtidig, at 
k votcn kan ændres med tre til fem års in
terval, afhængig af den internationale si
tuation. 

Finland har i forhold til Sverige og 
Danmark meget l1l flygtninge, men tanke
vækkende nok vil ingen derfor påstå, at 
laudet svigter internationale aftaler og an
dre "forpligtelser". 

(K;lde: Krls,eJigt Dagblad 18110 97). 
P.NB. 

Tyskland 

Hvorfor en indvandrerlov? 
Tyskland er stadig det land i Europa, 

der modtager flest indvandrere, fremgår 
det af en OECD-rapport om befolknings
bevægelser i Europa for 1996, der blev of
fentliggjort i Paris i begyndelsen af juli. 
Tyskland modtog i 1995 800.000 mod 
Schweiz 88.000, Holland 67.000, Frank
rig 56.000, Belgien 53.000, England 
55.000 og Sverige 36.000. Det samlede tal 
for OECD-landene viste en sva1,>t falden
de tendens. 

Dette fik regeringen til at sige, at det 
socialdemokratisk/grønne forslag om en 
egentlig . indvandringslov er "absurd og 
fuldkommen overflødigt". I USA er ind
vandrertallet faldet fra 1,8 million i 1991 
til 720.000 i 1995. 

Formanden for regeringspartiet FDP, 
Cornelia Schmalz-Jacobsen, gør sig dog i 
et interview i ugemagasinet Focus til tals
mand for en egentlig indvandringslov 
med et klart kvotesystem for, hvor mange 
og hvilke indvandrere man kan tage imod, 
"så vi ved årets begyndelse i det mindste 
nogenlunde ved, hvor mange vi skal tage 
os af". Hvis antallet af flygniinge, som 
man skal tage imod, stiger, er det tanken at 



reducere tallet af indvandrere, incl. Volks
deutsche og familiesanuneuførte i tilsva
rende omfang. Med en indvandringslov 
ville det være muligt først og fremmest al 
lukke fremmede ind, som det kunne være 
i Tysklands interesse at modtage, fx. for at 
modvirke det faldende tysk -etniske be
folkningstal, i stedet for "dem der næppe 
er kommet for ar betale deres regninger 
selv'\ som Focus siger i et af spørgsmåle
ne til Cornelia Sclunalz-Jacobsen! 

(Kilde: Die Welt J9n 97: Focus nr. 13, 1997). 
Ltu" Otto Kristensen 

Islam på fremmarch 
Den fundamentalistiske islam, denne 

0 etnisk-religiøse højreekstremisme'\ for
søger i Europa at gøre ghettoer med mus-
1 imske flertal til brohoveder og "befi-iede 
områder", hvor alle mindretal bliver ud
skiftet ved hjælp af psykologisk og kor
porlig vold, og hvor de statslige myndig
heder i praksis er magtesløse. På trods at: 
at de1rne udvikling i ikke mindst Tyskland 
er fremskreden, sidder øvrigheden her 
med hænderne i skødet og beskylder 
islam-kritikere for "fremmedhad". 

Orientalisten Ahmed Akbar fra Cam
bridge Universitetet fastslår, at "alle mus
limer i Europa kan under bestemte om
stændigheder blive til radikale aktivister." 
Chefen for Kontoret for Beskyttelse af 
Forfatningen, Peter Frisch, erkender, at 
islamismen er "sikkerhedsproblem num
mer et for Tyskland", og at hvis det kom 
til en konflikt med en islamisk stat, ville 
der kunnes ventes "et potentiale i landet, 
som er virkelig farligt." I følge Kontoret er 
der 32.000 medlemmer af islamistiske or
ganisationer i Tyskland, men deres med
lemstal og indflydelse tiltager til stadig
hed. Deres tilhængere skønnes at udgøre 
en halv million. 

Den største organisation er "Islamisk 
Fællesskab Milli Gorus" {lGMG), hvis le• 
der Aminah Erbakan er svigerinde til Tyr
kiets forhv. premienninister Necmettin 
Erbakan. Den går ind for en gudsstat med 
totalitære træk. Desuden må nævnes "For
bundet af Islamiske Kulturcentre" (V!KZ), 
der har stor indflydelse blandt arbejdsmi
granter. VIKZ er organisation for "Siiley
man-Bevægelsen" i Tyskland. Ifølge den
ne skal Koranen gøres til eneste grundlag 
for alle samfund, og kvinder må intet læse 
udover 114 sura i Koranen. Resten af 
menneskeheden inklusive andre muslimer 
bliver betragtet som vantro. Det er kun lo
gisk, at man i kampen mod disse erklærer: 
"For siileymanismens vel er alt tilladt. Vig 
om nødvendigt ikke tilbage for løgn og 
bagvaskelser. Vi er i krig, og i krig er alt 
tilladt." 

I Kolu har VIKZ oprettet et "kulturcen
ter". Forbundets sekretær, Ibrahim Cav
dar, ved præcis, hvordan man narrer naive 
kristelige og liberale, nemlig ved at atbol
de seminarer om temaet 0 lslam også for 
kristne", koran-kurser for ungdonunen, 
"rådgivning ved skoleproblemer", og "fri. 
tidsaktiviteter" såsom boksning, karate og 
skydning for de kommende helligkrigere. 
I tilbageblik vil man en dag erkende, at 
den ærlige, åbenhjertigt-uforskammede 
og terrori.stiske islam.isme, repræsenteret 
af fx. "Khomeini fra Koln" Cemaleddin 
Kaplan, er langt mindre farlig end den 
"ædel-islamisme", der betjener sig af in
filtration, stille erobring af nøglepositio· 
ner og umærkelig kurs hen imod multi
lmlruralismen. 

Kaplan døde i øvrigt i 1995. Han sam
lede år efter år ved hvert muslimsk nytår 
en sportshal fuld af tilhængere, der sva
rede på hans taler med brøl som "sharia 
eller død" og "vi er beredt på at dø, vent 
I bedniuge, vi kommer!" Kaplans efter
følger anførte i februar 1997 i Bonn en 
"forkyndelsesmarch" for sharia og kali
fat, mod "sataner og feje" og mod det tyr
kiske regime, som angiveligt i 70 år har 
svigtet Koranen. Den tyske øvrighed 
greb lige så lidt ind mod dette som mod 
den offentlige forkyndelse i Dcutzer
sportshallen: "Med en forhammer vil vi 
slå hovedet ind på de vantro, indtil deres 
hjerne sprøjter ud." 

Blandt magtfulde organisationer må 
desuden nævnes DITIB, stiftet 1982 af 
den tyrkiske stat. Den råder over 700 mo
skeer i Tyskland og har ialt 350 forlag, 
som udspyr talløse hetz.skrifter. Med sine 
tyrkiske skanemidler, oliemillioner og 
gæstearbejder-bidrag har den altid vel
fyldte pengekasser til den fundamental i
stiske massepropaganda. 

Endelig fandt for første gang i Tyskland 
den "Store Khatame Nabuwat Konferen
ce" sted i efteråret i Stuttgart. Her prokla
merede "Islams Soldater" grundlæggel
sen af en tysk gren af"Verdens Islam Mis
sion". "Khatame Nabuwat"-bevægelsen 
hører i sit hjemland Pakistan til de blodi
ge forfølgere af alle ikke-fundamentalisti
ske muslimer som fx. Alunadiyya-sekten, 
samt til de mest grusomme forfølgere af 
kristne. Føreren for sekten er "ktigeren" 
Hazral Allama Shah Ahmad Noorani, der 
var æresgæst i Stuttgart. Karakteristisk 
nok fandt konferencen sted i "Hospital
hof", der er et centralt mødehus for kirken 
i Wiirttemberg. Da skandalen havde fun
det sted, påstod de ansvarlige kirkelige 
embedsmænd, ar muslimerne havde "mis
brugt gæstfriheden", men lokalelånet må 
ses som et symptom på den teologiske 
naivitet, hvonned ledende kristne omgås 
islam. 

Alle muslimske organisationer søges 
nu samlet i "Islamrådet for forbundsre
publikken Tyskland", og allerede i 1995 
stiftede tyrker i Berlin ''Tysklands Demo
kratiske Parti"(!), udsprunget af over 300 
tyrkiske forbund og foreninger. Som det 
ledende dagblad Milliyet i lstanbul skrev 
i 1990: "l 1970vardertremoskeeriTysk
land. I dag er der 1500. Moskeerne er i 
hænderne på foreninger med politiske 
målsætninger. Det næste mål er dannelsen 
af et islamisk parti, der kan stille op til for
bundsdagsvalg." 

(Kilder: Junge f reibcit 26/9 og 3/JO 97). 

Islamister 
infiltrerer partier 

P.N.B. 

Ifølge præsidenten for Forbundskonto
ret for Forfatningsbeskyttelse undervur -
deres den fare, som de i Tyskland levende 
islamister udgør mod samfundet. "Islami
sterne forsøger entydigt at vinde politisk 
indflydelse", udtaler han. "De har endog 
direkte som opgave at indlr'æde i partier 
for deri at komme så langt som muligt." 

(Kilde: .lunge Frelbeit 17/10 97). 
P.N.B. 

Vanvittig bosnier-politik 
Af de 345.000 bosniere, der siden 1992 

er kommet til Tyskland, var i slutningen af 
september 75.000 taget frivilligt tilbage, 
dvs. knap 22%. Kun 610 bosniere 
(0,18%) er hidtil blevet udvist. Næsten 
80% af de bosniske krigsflygtninge lever 
altså stadig i Tyskland. De bidrager til den 
lavine af sager, der hober sig op ved dom
stolene. Næsten 12.000 bosniere bar kla
get over deres mulige udvisning, eller de 
har søgt om asyl. Alene ved Berlins dom
stole ligger ialt 40.000 sådanne sager fra 
udlændinge. 

Ifølge asyllovgivningen har selv illega
le indvandrere, der kun er kommet for at 
fa socialhjælp, et retskrav på forsørgelse 
og medicinsk hjælp - uden at legitimati
onspapirer behøver at fremvises. Som en 
CDU-politiker udtaler, vil enhver integra
tionsbestræbelse mislykkes, så længe det 
ikke er lovgiverne, men indvandreren selv 
eller udrejsetandet, der bestemmer, hvor 
længe en person må opholde sig i Tysk
land. 

Det er efterhånden lykkedes at give bo-
1 iger til en fjerdedel af bosnierne i Tysk
land. Blandt dem, der stadig bor på asyl
centre, fllr kravene om bedre forhold en 
stadig mere aggressiv form. Særlig tilta-
ger kravene fra unge mænd,jo længere de 
opholder sig i landet. En stor det opfatter " 
socialhjælp som en arbejdsløs indkomst - ,.. 
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og vænner sig til den. Mange hundrede 
millioner mark er allerede brugt på uvirk
somhed, mens svage tyskere og ægte 
flygtninge svigtes. Desuden har de for
dringsfulde "flygtninges" kriminalitet 
hidtil forvoldt skader på flere millioner 
mark. 

I Bosnien forsinkes genopbygningen af 
mangel på duelig arbejdskraft, og mange 
dernede, som foler sig ladt i stikken af de 
udvandrede, begynder at spørge sig selv, 
hvorfor de dog ikke også er udvandret. 
Endelig er den samlede tyske flygninge
politik også kontraproduktiv, for så vidt 
som alene udgifterne til bosniere i Tysk
land er på højde med de ca. 8 mjlliarder 
mark, som er det samlede budget for den 
tyske u-landshjælp. 

Det må erindres, at situationen princi
pielt er den sarnme i Danmark. 

(Kilde: Junge Frcihcit 10/10 97). 

Frankrig 
Stormflod af fremmede 
i vente 

P.N.B. 

Som omtalt i sidste nr. af Danskeren (s. 
19) er en !egaliserings-kampagne for ille
gale .indv,mdrerc iværksat i Frankrig. I 
slutningen af september havde myndighe
derne modtaget 90.000 ansøgninger, 
300% flere end de havde forndsagt i j uni. 
Det vil være næsten umuligt at forbyde 
dem, der får opholdstilladelse, at få fami
liesammenføring, og myndighederne har 
regnet ud, at når man tager højde for det 
vide familiebegreb, der findes særlig i 
Afrika, vil alene de første 90.000 fra i år 
ved "naturlig vækst" være forøget med en 
faktor 3,5 i 2002; de vil altså da udgøre 
over 300.000 personer. 

Det er i landene syd for Sahara, at man 
betragter !egaliseringerne som mest inspi
rerende for yderligere migration. De loka
le Kontorer for International Migration, 
som styrer projekter for hjemsendelse fra 
Frankrig, slår nu alarm: En stormflod af 
afrejser mod Frankrig er ved at findested. 
lkke mindst de migranter, som en gang er 
blevet hjemsendt, er på vej igen, idet de 
ikke får etableringsstøtte i hjemlandet. 
For dem vil de franske storbyers slumfor
stæder være et eldorado. 

En af de sidste barrierer, der holder 
denne stormflod tilbage, er nu ved at fal
de: På initiativ af de kommunistiske og 
grønne ministre, og uden modstand fra 
socialisterne, er forhandlinger mellem det 
franske udenrigsministerium og de afri
kanske lande nu igang, hvilke har til for-

mål at "simplificere" formalitetente for 
udstedelse af visa til Frankrig. 

Fremtidens indvandrere venter imidler
tid ikke. Fra Spanien, Italien og Tyskland 
rapporteres der om migranter, som cirku
lerer mellem disse lande med den hensigt 
at nå Frankrig. I Storbritannien og Skan
dinavien er der desuden talrige illegale 
"turister'', der har Frankrig som mål. 

(Kilde: National helxlo 2519 97). 

Baggrunden for 
"censur" -anklagerne 

P.N.B. 

Den officielle rapport om tilstanden på 
biblioteket i den Front National-styrede 
by Marignane er nu publiceret. Den un
derstreger i sit forsigtige sprog, at visse 
oplysninger, som pressen har brngt om sa
gen, "ikke altid har passet med fakta, og at 
i modstrid med hvad nogle artikler bar 
påstået, har rådhuset ikke beordret biblio
tekarerne til at udføre nogen som helst eli
mination". Af hensyn til pluralismen hav
de man in1idlertid erstattet aviserne La 
Marsei/laise. Liberation og L'Evenement 
du Je11di med de mere nationale blade Na
tional hebdo, Present og Rivaro/. Den 13. 
maj erklærede en domstol, at dette var i 
strid med kravet om informationsfrihed, 
og efter en beroligende erklæring fra borg
mesteren genoptog man abonnementet på 
fo Marseillaise. Kunne kommunistiske 
borgmestre blot tage dette som forbillede, 
når man i deres byer beder om fx. Prese,u! 

Selv om rnpportcn kalder Marignanes 
bibliotek "mindre pluralistisk", anerken
der den, at kommunens afgørelser afspej
ler de problemer, som biblioteker altid har 
overfor beslutninger om at anskaffe aktu
elle politiske publikationer. Den eneste 
ægte pluralisme er her "at stille alt til læser
nes disposition eller intet overhovedet." 

l rapportens konkrete eksempler på 
boganskaffelser siden 1995 fremgår uri
melighederne i beskyldningerne. Under 
etiketten "værker, som støtter ideen om at 
det demokratiske styre er korrupt", står 
således Thierry Woltons bog La Fra11ce 
sous ilif/11e11ce, der undersøger den sovje
tiske indflydelse i Frankrig siden 1945. 
Og den politiske korrekthed tro er den 
største bebrejdelse, der rettes mod biblio
teket, at det privilegerer "klassikerne", 
hvilket "svækker den borgerlige samvit
tighed og tilstedeværelsen af kritik mod 
byens affærer." Platon, Thukydid, Aristo
teles og Cicero skal altså tilbage til deres 
grav. Det samme gælder Montaigne, Vol
taire og Montesquieu! 

Det mest lidenskabelige angreb rettes 
dog mod anskaffelsen af bøger, der støtter 
Front Nationals tanker. Henmder regnes 
også bogen Berlmice af den anerkendte 
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skønlitterære forfatter Robert Brasillach, 
idet "antisemitisme gennemsyrer dette 
værk"! 

I sin konklusion anser rapporten Front 
Nationals bibliotekspolitik for at være "et 
brnd snarere end genoprettelsen af en li
gevægt". Det er da ganske vist også et 
brnd med praksis i de fleste aflandets bib
lioteker, som udelukker alt, der blot fjernt 
kan minde om støtte til nationen, traditio
nen, hjemstavnen og religionen. lndcn 
Front National kom til magten i tre af de 
byer, som de nu styrer - Marignane, Tou
lon og Orange - havde partiet således dis
se steder i ti år en vælgerandel på ca. 20%, 
uden at aviser med tilsvarende holdninger 
kunne spores på bibliotekerne. Og i Paris' 
randområder stemmer omkring 30% på 
Front National, men her ses yderst sjæl
dent på bibliotekerne en avis, der støtter 
dette parti. I samme områder "rengjorde" 
ve,tstreradikale aktivister i foråret et 
skolebibliotek for "højreekstrem" littera
tur, hvilket kun vakte få, overbærende 
protester fra socialistiske politikere. 

Front Nationals modstandere har fuldt 
ud indset, at partiet har en bevidst strategi 
om at generobre kulturen fra venstre
fløjen, hvorfor kultum1inister Catherine 
Trautmann vil fjerne statsstøtten fra 
"ukorrekte" biblioteker. Allerede nu fun
gerer Oranges bibliotek uden statsstøtte, 
og pengene til et mediatek, som blev plan
lagt under det tidligere bystyre, holdes til
bage i Paris. Der er en magtkamp i gang i 
Frankrig, hvor lan&'! de største urimelig
heder begås af de i dag herskende. Det er 
såvist på tide med ændringer, både i mag
tens centrer og på bibliotekerne. 

(Kilder.: National hebdo 25/9 97; Junge Freihtit 
3/1097). 

Sudan 
Kristnes lidelser 

P.N.B. 

Vi har flere gange skrevet om det ara
bisk-muslimske fundamentalistiske mili
tærdiktatur i Nord-Sudan med sæde i 
Khartoum og dets hensynsløse borgerkrig 
imod det navnlig kristne mindretal i Syd
Sudan, som med alle tvangsmidler søges 
islamiseret (se Danskeren 1992 nr. 2 s. 20, 
1993nr. l s.7, nr. 2s. 14,1995nr.3s.18, 
1996 nr. 6 s. 19). 

Forfølgelserne af de kristne sydsudane
sere med sigte på en fuldstændig islami
sering af hele Sudan fortsætter med fuld 
styrke og stadig uhyrligere midler. 

Terrorstyret i Khartoum benytter nu og
så korsfæstelse til drab på deres kristne 
modstandere og ikke mindst på muslimer, 
der er gået over til kristendommen. Til 
gengæld er det forbudt at eje et kors eller 
blot et billede af et kors. 

• 



• 

Kristne sælges i stort omfang som sla
ver. Antallet af disse i Nord-Sudan an
slås til mellem 20.0-00 og 50.000. Mar
kedsprisen for en slave siges at være ca. 
60 kr. Kristnes børn L vinges ind i de isla
miske koranskoler. Kristne mænd tvin
ges til at lade sig skille fra deres hustru
er, som så tvangsgiftes med muslimske 
mænd. 

Regeringen bar åbnet landet for rabiate 
muslimske terrorbevægelser fra hele ver
den og har oprettet en milits - "muslimsk 
broderskab" - en hær af loyale og fanati• 
ske "hellige krigere". 

Sulten anvendes også som våben mod 
de kristne, der ikke kan få del i den rege
ringskontrollerede nødhjælp, hvis de ikke 
går over ti 1 islam. 

Byer og landsbyer i Syd-Sudan bombes 
jævnlig fra luften eller afbrændes. 

Den vestlige verdens hjælp til ofrene 
for alle disse grusomheder er geruiem
gående l'inge og sporadisk. 

Der høres ikke som i Bosnien noget om 
retsforfølgelse af krigsforbryderne. 

(Kilde: Det Danske 8ibelsc1skab. Nyl fra Bibel4 

selskabet 1997 nr. 2; 11me 3111 97). 
S.D. 

Bøger og tidsskrifter 
National tænker 
Peter Neerup Buh!: 
Thorkild Gravlund 
- folkets digter. 
(Danskerens Forlag, 1997. 
109 sider. 60 kr.). 

Thorkild Gravlund (1879-1939) kaldes 
i titlen til Buhls lille bog "folkets digter". 
Andre har talt om ham som den danskeste 
af alle forfattere i tiden fra århundredskif
tet til 2. verdenskrig. Vist er det, at han 
som ingen anden i den tid skrev, talte, 
tænkte og levede for Danmarks land og 
det danske folk. Ikke i nogen aggressiv, 
chauvinistisk eller imperialistisk for
stand. Derimod med ståsted i det menige 
folk og dets liv, som det fonnede sig på 
den jord, der siden hedenold havde været 
de stammers, hvoraf det danske folk med 
alle dets forskelligheder var groet. 

Hans forfatterskab var stort og rigt bå
de i omfang og i de former, det dækkede. 
I dag er det næsten fuldstændig glemt og 
fortiet. Det svarede ikke til den tidsånd, 
der vandt frem efter århundredets m idte, 
og den intellektuelle elite, der da blev 
næsten enerådende, havde kun hovedr,•
stende medlidenhed, vrængende foragt og 
nedadvendte tommel fingre til overs for 
den slags nationalt ævl. 

For den, der tør vedgå en livs lang og 
livsbestcmmende påvirkning fra hans for
fatterskab og danske syn, er det en glæde
lig overraskelse at se en ung dansk akade
miker bryde den onde ring og igen drage 
Gravlunds virke og tanker frem fra glem
selens mørke. Vel er bogen om ham kun af 
beskedent omfang, men rununer dog på 
grundlag af hans efterladte papirer et væld 
af tankevækkende stof. 

En litterær gennemgang og analyse af 
forfatterskabet og dets enkelte værker er 
ikke bogens ærinde. I en række korte ka
pitler skildres derimod på grundlag af et 
indgående kendskab dertil Gravlunds tan
keverden og hans holdninger på de områ
der, der måtte blive hans arbejdsmark og 
kampplads. De oplyser meget om hans ind
sats og forhold til sine samtidige og den of
te kaotiske samtid. Men gennem det hele 
mærkes hans faste forankring i folket og 
dets hverdag og skæbne igennem tiderne. 

For den, der vil stifte bekendtskab med 
en betydelig, men længe glemt dansk for
fatter og national tænker, er bogen om 
Gravlund en glimrende indførelse. Dens 
omfattende oversigter over hans bøger og 
artikler og over litteratur om ham er en 
god vejviser til videre læsning i hans for
fatterskab. 

Så k.øb bogen og læs den. Den er mere 
end prisen værd. 

Sune Da/gård 

"Indblik" på radikalsk 
Elisabeth Arnold: 
De fremmede i Danmark. 
(Gyldendal Undervisning, 1995. 
72 sider. 115,65 kr.). 

Som bekendt skyldes det radikal genia
litet, at den danske folkeskole i forhold til 
s it budget udklækker en intetsteds over
gået mængde af uvidende analfabeter. 
Hvis nærværende undervisningsbog, der 
for at føje spot til skade endda indgår i se
rien " Indblik", er et typisk eksempel på 
radikal skolelærdom, forstår man så san
delig godt, at det er gået så galt. 

Der er tale om gennemfort sludder for 
en sladder, hvor ethvert konkret problem 
opløses i et vrøvl af intetsigende godt· 
købsfilosofi med en "rigtig" undertone af 
''humanitet''. Således lyder svaret på, om 
muslimske pigers hverdag er anderledes 
end danske pigers: "I virkeligheden er 
muslimske pigers hverdag og liv lige så 
forskellige, som danskernes er det. Det af
hænger helt af den enkelte familie." 

Man bliver lige så meget klogere på 
kulturforskelle ved at læse Arnolds for
klaring på de mange sammenstød mellem 
danskere og fremmede: "Problemet er 
nok, at vi tror, folk er anderledes, hvis de 
har andre vaner." Som om vaner ikke e.r et. 
samfundsrelevant udtryk for, hvordan 
folk er, men "forklaringen" skyldes selv
følgelig, at i radikal teologi skal alle men
nesker være ens, uanset om de går i biki
ni eller indhyllet fra top til tå. 

Der er direkte faktuelle fejl i bogen, fx. 
påstanden om, at når først follc har fået 
statsborgerskab, kan det ikke tages fra 
dem. Og man må tage sig til hovedet, når 
Arnold, der på et møde i 1995 bar sagt, at 
der er 500.000 fremmede i Danmark ( 4% 
udlændinge og 5% med dansk statsbor
gerskab, se Danskeren 1995 nr. 6 s.7), i 
sin bog blot skriver, at der pr. I/ I 94 var 
under 4% udlændinge. 

Disse angiveligt få fremmede vil ofte 
"føle sig sårede over små bemærkninger, 
som vi andre næppe skænker en tanke", 
hævder Al1lold. "Derfor er det vigtigt, at 
der er follc, der hele tiden fortæller, hvor
dan det er at være fremmed i Danmark." 
Med Arnold og ligesindede ved statsroret 
og med omkring J 0% fremmede synes det 
snarere at være vigtigt, at nogen hele tiden 
fortæller, hvordan det efterhånden er at 
være dansker i Danmark. 

Arnolds "indblik" viser sig dog på et 
højdepunkt, når hun søger at forklare, 
hvorfor alle disse mennesker overhovedet 
skal ind i landet: "A Ile danskere møder 
folk, der er født i et fremmed land, men 
som nu bor i Danmark. Der kan være 
mange grunde til, at de er kommet hertil 
( ... ). De er ikke født i Danmark, men de 
har lov til at være her. De er mennesker 
som os :;elv." Ja, det sidste kan man jo si
ge om over 5 milliarder individer her i ver
den, hvilket må siges at være det "radika
le" perspektiv. Fuldt ud i tråd med, at 
Arnolds partifælle Marianne Jelved efter
lyser mere "saglighed" i fremmeddebat
ten - på alvorsfuldt radikalsk, forstås. 

Man burde vel græde over alt dette, 
men måske er en skoggerlatter mere på sin 
plads. Har vi da ikke haft molbokomedie 
nok? Kan fortsættelsen ikke reserveres 
for de troende radikalere, hvem "Politi
ken" gennem menneskealdre har opdraget Ill... 
til latteraber? Man vover stadig i vor tid - ,.. 
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efter at erfaringerne har vist selv et barn, 
at regnskabet med de "radikale" forlængst 
burde være gjort op -, at byde fornuftige 
mennesker disse molboernes overformyn
dere på slap line, og der sidder alle dan
skerne, Herren lrjælpe os, uden at for
trække en mine! 

Ak ja, ikke for ingenting hedder vi "die 
dummen Dånen". 

Peter Neerup Buh/ 

Det grundlæggende 
opgør 
Sten-0 .B. Vedstesen: 
Det fjerde Rige. 
Om Danmarks og Tysklands 
fælles fjende: Den Europæiske 
Union. 
(Udgivet af Frihedsbrevet pli 
B&L Forlag, 1997. 104 sider. 90 
kr. Købes i boghandlen eller be
stilles ved Frihedsbrevet, 
Degnetoftevej 1, 6760 Ribe. 
Tlf. 75 44 50 27. Bogen sendes 
portofrit vedlagt girokort). 

De mest kendte bevægelser og personer 
mod EU, S-Om altid kommer i medierne -
Junibevægelsen, folkebevægelsen osv. -
er blot imod konkrete aspekter ved EU's 
politik. Hvis Unionen vil realisere deres 
ideologi, viser de sig som de mest "åbne" 
europæere af alle - jf. de talrige "omven
delser" i den senere tid. I modsætning her
til står Frihedsbrevet (anmeldt i Danske
ren I 992 nr. 3 s. 22). Personerne omkring 
dette fremfører en langt mere grund
læggende kritik af unionsprojektet S-Om 
sådant, uanset dets konkrete politik. 

Dette principielle opgør er emnet for 
hele Sten Vedstesens lille bog. "Den dan
ske debat om EU drejer sig om det helt 
forkerte", fastSlår ban således i sin ind
ledning. "Vi diskuterer, om goderne ved 
et ja opvejes af onderne. Men EU drejer 
sig ikke om visse goder, som Unionen an
giveligt medfører. Unionen er selve godet 
- således har Rom-traktatens fædre fast
lagt det." Fortalerne for EU har imidlertid 
et tilsy11elade11de forspring, fordi de altid 
kan henvise til alt det gode, Unions-myn
dighederne vil gennemføre. "De kan pege 
på alt det dårlige, der er i vore lande og 
stille os spørgsmålet, om vi ikke ønsker, at 
det bliver ændret. Således bliver vi, der er 
modstandere af EU-staten, tvunget til at 
diskutere Unionens politik, mens det vir
keligt afgørende er den politiske Union 
som sådan." 
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Som det ses af denne konstatering af 
Vedstesen, er den ægte EU-modstand un
derlagt de samme vanskeligheder, S-Om 
enhver kamp mod samfundshcrsen må 
opleve: Verden er jo altid ufuldkommen 
og fuld af dårligdomme, hvilket giver for
talerne for enhver mirakelmedicin gode 
kort på hånden. Erfaringerne burde dog 
skræmme: Med slående historiske paral
leller og citater fra tidligere unionsforsøg 
i historien viser Vedstesen EU-projektets 
nære åndsbeslægtethed med ideologier, 
S-Om projektet i sin konkrete politik angi
veligt er kuren mod. Bag alle dets "gode" 
hensigter har man forlængst kunnet skim, 
te projektctS sande natur. Som Vedstesen 
viser, anvendte allerede Jens Otto Krag 
med velberåd hu snyd og bedrag i sin re
torik for at lokke "stemmekvæget" med 
som nyttige idioter. Lige siden har politi
kerne med hoven og arrogant magtpositur 
tilfulde vist deres "respekt" for frihed og 
folkestyre. "Vi har ikke været gode nok til 
at oplyse befolkningen", er deres ryg
marvsreaktion, hver gang flertallet viser 
sig at ville noget andet. Så den "stadig 
snævrere" sammenslutning mellem lan
dene fortsætter som formål i sig selv. 

Over for denne politiker-holdning ses 
den principielle EU-modstands beslæg
tethed med indvandringsmodstanden. l 
deres modstand mod "regions"-politik
kens del-og-hersk politik beskyldes søn
derjyderne således for "tyskerhad", og de 
kriminaliseres for at være "nationalisti
ske". Man kunne I ige så godt kriminalise
re, at virkeligheden er til og er, som den er, 
kommenterer Vedstesen. Man forlanger i 
såvel EU· som indvandringspolitik, at vi 
skal begrunde Danmarks eksistens. Kan 
Danmark ikke overleve i kraft af sin "kul
turelle egenart", fortjener det slet ikke at 
eksistere. Som Vedstesen rammende skri
ver, svarer det til, at han siger til sin kone 
og bøm: "Jeg river huset ned. Kan I ikke 
klare Jer i kraft af Jeres egenart, kan l gå 
til." Og han fortsætter: "Unionen, som ik
ke kan eksistere uden alle sine floder af 
tilskud og pres og propaganda og hærska
rer af kontorer - dens berettigelse er ikke 
til diskussion. Men Danmark, som bare 
eksisterer, fordi det gør og er vort - ja, det 
skal hele tiden mistænkeliggøres og Op· 
løses, det virkelige folk afløses af det kun
stige folk, skabt af politikere for politike
re uden nogen som helst berettigelse." 

Ja, verdens ufuldkommenbed vil såvist 
altid give nok begrundelse for at lave den 
om, men sådanne bestræbelser udmunder 
altid i de gode viljers tyranni, som mang
foldiggør dårligdommene. Fordi politi
kerne har magt til deres forbedringsfor
søg, tror de sig også berettigede til at bru
ge den. "Intet over og intet ved siden af 
folketinget''! Og det paradoksale resultat: 

"Danmark er for længst blevet et uselv
stændigt land. Vore love er stort set kun 
kopier af un.ionsbestemmelser. Snart åbnes 
grænsen helt, landet lægges øde for vejr 
og vind; vidnesbyrd om et folk, der ikke 
havde vilje til at være et folk." 

Såvidt Vedstesen, hvis nødvendige op
gør bør finde en stor læserskare. Hans 
principielle holdning må også slås fast 
med syvtommersøm for indvandrings
modstandens vedkommende: Det er ikke 
den konkrete fremmedpolitik (vedr. 
sprogundervisning, ghettodannelser, ar
bejdsløshed osv.), som skal under debat, 
det er fremmedkursen i sig selv! Uanset de 
konkrete tiltag bliver tilstedeværelsen af 
stadig flere fremmede i landet ikke min
dre forkert og meningsløs. 

Ligesom Unionen er det "multietoiske" 
samfund blevet et mål i sig selv - ja, efter 
alt at dømme er de to blot henhv. ydre- og 
indrepolitiske udtryk for samme mentali
tet. 

Ikke uden grund undertrykkes Friheds
brevets problemstilling næsten helt i den 
offentlige debat! 

Peter Neerup Buh/ 

Internet mod 
meningscensuren 
Web-avisen. 
(Internet-adresse: 
www.web-avisen.dk). 

Den kendte og lødige avisdebattør 
Steen Lyngaae Jørgensen har efter al have 
fået en mængde debatindlæg afvist af den 
trykte presse selv oprettet en avis på In
ternet. Sammen med ham sidder der tre 
andre fremtrædende debal(ører i redaktio
nen, der kan kontaktes på e-mail adressen: 
redaktionen@web-avisen.dk. Læsere, der 
kunne tænke sig at deltage i debatten, er 
velkomne til at e-maile indlæg til denne 
adresse, blot indlæggene ikke overtræder 
injurielovgivningen og er holdt i en sober 
tone. Anonyme indlæg bringes ikke, idel 
indlæg normalt vil være forsynet med 
navn, adresse, tlf.-or. og e-mail adresse, 
således at læsere kan kontakte skribenten. 
Dog kan indlæg evt. bringes under mær
ke, hvis forfatterens navn, adresse, tlf .. nr. 
og e-mail adresse er redaktionen bekendt. 
Selvfølgelig behøver de synspunkter og 
holdninger, der kommer til udtryk i ind
læggene, langtfra altid at deles af redak
tionen. Meningen med Web-avisen er jo 
netop at modarbejde censuren, særlig på 
områderne fremmedpolitik og EU, som 
hører til de mest manipulerede i den tryk
te presse. 



Eftersom halvdelen af danskerne om fa 
år har adgang til Internet (allerede nu er 
det godt 30%). bliver det selvfølgelig langt 
den billigste og mest effektive metode til at 
fremme demokratisk debat. Man kan der
for kun ønske Web-avisen held og lykke 
med dens pionergerning samt opfordre til 
at sende den indlæg, skønt man dog stadig 
først bør forsøge i den trykte presse. 

Pe1er Neerup Buh/ 

Foreningsnyt 

INDBETALINGSFORM 
Foreningen modtager jævnligt kontant
indbetalinger i alm. brevforsendelser. 

Vi beder om, at dette undgås, og at 
indbetalinger foretages via vor konto i 

GB Bank på konto 454-7551. 

DANSKEREN 

Dagligstuemøder 
Odense 

Medlemmer i Odense, der er interessere
de i dagligstuemøder der, bedes kontakte: 
Per From, Chr. Sonnesvej I, 5230 Odense 
M, tlf. 66 12 39 42. 

Veerst 
Første mandag efter udsendelsen af 

hvert nr. af Danskeren holdes dagligstue
møde. Tilmelding til: Peter Schmidt Poul
sen, tlf. 75 555197. 

Mindeord ved 
Kai Pedersens død 

Marskbonden er død, 65 år. En strids
mand har stillet træskoene, og et jævnt og 
virksomt, muntert liv på jord er slut. 

Meddelelsen om Kai's bratte og alt for 
tidlige død kom som et chok for alle; og 
som flere har udtrykt det: Vi kan jo slet ik
ke undvære ham! Kai havde altid fart på; 
problemer var noget, man løste, og han 

V-JJ engageret i alverdens ting. Igennem 
mange år var han aktiv i dansk politik og 
tæt på at komme i Folketinget for Retsfor
bundet. Til sin død var det som spidskan
didat for Fremskridtspartiet i Ribe amt, 
han gjorde sig gældende. Kai elskede et 
godt politisk slagsmål, men lagde aldrig 
skjul på sin re.'J)ekt for politiske modstan
dere, han anså som hæderlige. 

Ud over det politiske var han landmand, 
forfatter og benyttet foredragsholder og 
debattør. Som arg EU-modstander var han 
medudgiver af "Frihedsbrevet" og desu
den aktiv i Den Danske Forening. 

Kort før Kai's død udkom hans jubi
læumsbog "Fremskridtspartiets første 25 
år i dansk politik"; og i 1995 udkom lige
ledes en j ubilæumsbog: "Sønderjyske Fa
milielandbrug 1920-1995". 

At Kai var histolisk velbevandret, er 
hans bog "Det tabte land i Vest" om Va
dehavet og dets stormfloder et fornemt 
bevis på; bogen er trykt i 3. oplag. Til sin 
død skrev han på endnu en bog. 

Vi vil savne denne danske ildsjæl. Æret 
være hans minde! 

Ellen Ev,,-ers 

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyn:ts grund, 
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur, 
sprog. og le-.·cvis i en vcrdent der trues ~f kaost overbdolknin& vold og 
fanatisme. 

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Arbus C. 
TelefonsektttariaL Tlf. og telefax: 8613 24 Ol. Giro: 454-7551 
.E-mail: Danskeren@Danskeren.dk 
Internet: http:\\W\-..iw.dendanskeforening.dk 
Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dal gård (ansv. red., styrelmmedl.}, tlf. og fax 31 55 18 02 
Modekonsulent: Murer Poul Vinther Jensen (St)'T.medl.), tlf. 75 6108 49 
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92, 
telefax 33 15 51 96 

Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.. 
Ikke-medlemmet kan abonoere på bladet for 125 kr. om året. lndmel
dclsc:s- og bcs.tillingskupou se nedenfor. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (e,1. kopier af det) 
og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med 
trykmateriale Ira anden kilde eller med påført tekSt, logo el.lign. 

Lokale kontaktpersoner: 
Københam: Cand. mag. Peter Neerup Buh I (St)'T. medl.), tlf. 315977 40 
Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch {form.), tlf. 49 19 15 54, 
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88 
Mldt,jælland: Bibliotekar Hany Vinter {næstformand), tlf. 46 78 75 93 
Sydsjælland: La:rer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13 DANMARKSFONDEN 

Af 5. MAJ 1995 Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, til: 54 1780 32 
Den Danske Forenings styrelse administrerer Fyn: fhv. politiassistent Erik O.gø, tlt: 62 22 56 58 
Danmarksjo11den af 5. maj 1995,dereren kamp- Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen E>vers (styr.med!.), 
fond, hvis midler anvendes i overensstenunelse tlf. 74 43 5 1 57, Peter Schmidt Poulsen, tlf. 75 55 51 97 
me<I Den Danske Forenings fonnålsbestemmelse Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 6147 76 
til at sikre druiskernes ret til en tilværelse på egne Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69 
præmisser her i lande~ Fonden er opbygget på Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten F'ogt, tlf. 97 42 91 31 
gruJ\dlag af testamentariske og andre gaver. Nord\•cstjyHand: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 
Bidrag kan iudsættes på foreningens girokonto. Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 t4 71 12 

Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan fonnidle kontakt lit den. 

Indmeldelses- og bestillingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. 11.rligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonto 454-7551. 

0 Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere so:rskilt pli. 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 

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

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

Postnr. og..<fistrikt: ------- -------

Evt. telefonnr.: ---------------

Kuponen bedes iudsendJ til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Årlius C. 
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2 IIDLIID Berlingske Tid. 23/10 97. Berfing: 

Appel om boliger til flygtninge 
Flyaltnlncøtop: Dansk Flygtningehjælp kalcl<r 
Høje-Taastrups flygtningestop for ulovligt og oP
fordrer nu a1Je kommuner i hovedstadsområdet 
til at tinde boliger til llygtninge. Men også IShoj 
Kommune vil måske til at afvise Oygtninge, oply· 
ser kommunens viæborgmesre.r. 

omr.kit-t til .it hj~lrx med ;it 
finde boligt'r til ca. 1.000 \'tll
teock Jl)':gtn!ngc, 

Kun den'IV!d bn Hejt-Tili· 
smip - <kr ifeigc ffygtninS,t!'-
1\i~lpen hat t.lget sin del ~ 
byrden - aflastes. Of en bl::<tre 
fordeli11:g sikrd. undffl~r 
1·oroen J.aroi)s(n. (kr er kdcr 

Elever 
bor i 
gamle 
lokaler 
V. C 3 ts . 200 stude
rende ved Danmarks Tel<Di
ske Universitet i Lyngby 
mangler i øjeblikket en kol
Jegieplads. 60 studerende. 
der kommer vest for Store
bælt. er blevEt nødindkvar
teret i nedlagte undervis
ningslokaler i Helsingør. 

1avJtn i de( ark.) 60 kV.adr-Al'ffl~tt 
stoie utidervisning.'llok.<lk: 110 pi <IC'1: 
~ Hclslnge< Tl:'Ømikutn er 
dll.'l&tt afoprcj.stC" 111~r<lSS('f.fl:.'1,II· 
v« flyder adsldlligt ~ , . 0g tre 
s:kriYebordC" .er <la:ldctt ~f tom~rtf· 

·~ """ .. l'bslæ1 , ...... 

24 DANSKEREN - NR. 6 - DECEMBER 199? 

~ af Dans1t AYStttii,geh}ælps 
hr.r.<tdstadsrqpofl. 

g.\t Ind i ~n. ahistr Høic
Taastrups borgtne~. Atlden 
B:ik (S). kategorisk at .æodn?
praksis. 

»lige ,ro mætter vi en me
get stor ~bokl~ r,.i 
'k,ommutlfflle. Men de er nødt 
til at gå akti\1 ind i det bcr. 
Hvis .l:lle pk ind I M IYf 'tMJlig 
oi Cælles fwmoli le, 
11'\.in det Vætt OVf!'/ 

Og ~ tidig erldærer l:sbøj 
Komm~ i,ig rede til .11 fi,J,gt' 
Hoje-Toasttups ebe:mpd 
b'Jis &!ler Sig til· 
s presseufkon«n· 

li:ct.c lyde-; d(t fr.t To 

soLIGHED1 
m ;i( frmimtdl". 
er e ilcle kommtt "''""' rhgt .-føje-Tu:dtrup. 

~n kan blivt- si 
·cMn I~ pro

a dc.•si

Lighed i ret til boliger synes noget fjern, 
når vildt fremmede "flygtninge" står over for 

vore egne studerende fra Jylland og Fyn. 

Godhcdsindustricn forer store kampagner for at skaffe gode og dyre boli
ger til sine "flygtninge". Danskerne betaler jo for både boligeme, kampag
nerne og flygtningehjælpen, ligesom de for et halvt hund.rede år siden måtte 
betale både til besættelsesmagten, dens befæstningsværker og dens håndlan
gere og værnemagere. Flygtningelobbyen forer også stærke mediekampagner 
mod oprørske kommuner, der har flet "flygtninge" nok og ikke vil tage flere, 
og mod pensionskasser og andre boHgejere, der ikke vil lade de fremmede springe 

over i boligkøen (trods rundhåndet ''bestikkelse" fra statcn,jf. s. 2). 

SamLidig læser vi, hvordan vore egne nye vestenbæltske ingeniørstuderende ved 

~ Bj01'$-

Danmarks Tekniske Universilet -dem, som industrien, politikerne og alle gode ---=~ 
kræfter råber efter at f3 frem - ikke kan få kollegieværelser, og hvordau 60 af 
dem i lange tider har været nød.indkvarteret i gamle undervisningslokaler på 
det nedlagte Helsingør Tcknikmn. Madrasser på gulvet, en kælder med va- ~-- ~ 
skekummer og syv brusere og et køkken indrettet i et gammelt kemi-

laboratorium samt tre timers daglig transporttid til og fra DTU var. 
hvad der kunne blive til dem. 

Boligministeren vil nu gribe ind - mod de ulydige kommu
ner! Der må nemlig ikke djskrimioeres, meddeler han. 

Så ved de husvilde danske studenter det! 
(Kilder: Berliogske Tidende 23/ 10, 29/10, 1/11 9?). 

S.D. 


