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

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

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

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

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

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

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

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

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

D 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I mange tilfielde medfører prioriteringen af store børneflokke 
direkte sult. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Journalistisk efterslæb 
I slutningen af firserne var det gennemgående den danske 

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

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

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

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

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

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

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

Gaaabb! 



175 års korstog - over 1. 000 års 
muhamedansk aggression 

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

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

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

Arabisk krig mod kristne - længe før 
korstogene 

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

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

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

Korstogene var intet mod "Halvmåne
togene" 

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

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

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

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

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

Den muhamedanske trussel fra havet 
Middelhavet var i århundreder nær

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

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

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

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

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

Svar pA rede blind 
Så næste gang den moderigtige præst 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Landets vise fædre 
Magasinet Penge og Økonomi har lavet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keld Anthony: Nej. Det er der ikke. 

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

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

må jo skyldes mistillid til lærere og egne 
børn. 

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

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

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

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

Keld Anthony: Ja, og det skal de! 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry Vinter: Hvad skal der gøres? 

Keld Anthony: Indvandringen skal 
standses. 

Harry Vinter: Tak for samtalen. 
D 

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

Af lektor, dr. philos. Odd Lønø, Oslo 

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

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

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

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

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

endnu stærkere overrepræsenterede ved 
grovere kriminalitet. I alvorlige narkoti-

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

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

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

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

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

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

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

VOLDTEKT.Al\~1ELD'!',MISTENKT, 
Figur 3. SIKTET, TILTALT I OSLO: 

70-

0 60-

8 50-
8 
- 40-

~ 30-.., 
,_, 20-
t 
~ ~o-

- Utenlandske borgere 

D Norske borgere 

199~ •992 

Politiets bemærkninger til denne del af 
statistikken er: 

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

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

'15 AA. ELLER YNGRE, OSLO. 

Forfordeling? 
I en årrække bar indvandringslobbyen 

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

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

0 
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1991 1992 

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

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

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

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

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



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

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

Nationalitet et subjektivt begreb 
Enoch Powell er troende kristen, men 

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

Enoch Powell 

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

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

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

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

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

Patriotismens nødvendighed 
For at en nation kan opnå succes og 

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

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

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

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

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

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

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

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

Antiracismens menneskeforagt 
Overforisærsocialisters taleom, at Eng

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



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

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

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

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

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

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

Forskellige og ligeværdige 
Forskellige interesser indebærer imid

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

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

Den indre fjende farligst 
Mens farvede indvandrere efter Enoch 

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

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

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

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

Det delte samfund 
I en tale i april 1975 opridsede Enoch 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter Neerup Buh/ 

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

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

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

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