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Afsløring 
Den 8. november brød en ny indig

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

Disse sidste ord viser netop, at vil
jen til at bære slør, som er uvæsentlig 

i sig selv, er et symbol på den fortsat
te uvilje mod at overtage værtssam
fundets kultur. Man vil kun malke so
cialsystemet og opbygge stater i sta
ten - fremtidige krigsfronter. Over 
for den vestlige kultur har man kun 
foragt. "Hvis der overhovedet er no
get menneskeligt i jer, så har I faet det 
fra os", sagde en muslimsk pige ka
rakteristisk til Glistrup i en radioud
sendelse for nylig. 

Århus' biskop påpegede meget 
præcist denne grnndholdning i et TV
interview den 9/1 1 (han gjorde det 
vel at mærke for at modvirke "Den 
Danske Forening og andre meget ra
biate fremmedfjendtlige organisatio
ner") . Som det fremgår af en artikel i 
dette nr. af Danskeren (s. li) er islam 
i mentalitet nazismens forløber. Ha
gekors-armbind er objektivt set lige
som slør bare uskadelige beklæd
ningsgenstande, men hvor længe ville 
bærere af dem gå uantastet på 
Strøget? Man kan kun håbe på, at 
danskerne (ligesom franskmændene) 
i hverdagen vil forstå at vise et pas
sende mishag over for de nye erobre
res uniformer, så man i praksis kan fa 
gennemført, hvad en lov åbenbart ik
ke må gøre. Hvis de fremmede vil gå 
med en uniform, der symboliserer en 
verdenserobrer-ideologi, og de ikke 
.far mulighed for det her i landet, er 
hjemrejse jo den eneste mulighed. 
Danskerne skal vedblivende sætte 
dagsordenen i Danmark . 

Hvis vi giver efter her, hvad bliver 
så det næste? 



Derfor! 
Efter at det nu ligger klart, at politikerne ikke agter at løse 

p roblemet omkring fremmedinvasionen i Danmark, har mange 
spurgt, hvad Den Danske Forening skal til for. 

Hvorfor, spørger de, forbliver foreningen på scenen, når det jo 
dog er så åbenlyst, at den ikke kan løse problemerne, og når den 
tydeligvis endog .udnyttes af p0litie t som udkigstårn i forsøget 
på a t holde styr på de danskere, der kunne finde på at forsøge en 
løsning ad anden vej? 

Fordiji>r de1første, der efter vor opfattelse skal være et sted at 
gå hen, hvis man vil løse problemerne ad de veje, der burde være 
de gængse på vore breddegrader. 

Fordi for det andet det e r nødvendigt, at have nogen til at for
tælle, hvad der egentlig foregår i det danske samfund. 

Fordi for det tredie de, der v il gå andre veje, bare kan holde 
sig væk fra foreningen. Så vil der ikke være noget for nogen at 
kigge efter. Kan det siges enklere? 

Uden mål og med 
Balkan, Jugoslavien, Serbien, Bosnien. Navnene og det, de 

står for, har i århundreder været et skræmmebillede eller et ma
reridt for det øvrige Europa. 

Gennem det meste a f det årtusind, som nu rinder ud, var Bal
kan indfaldspo rt og oversvømmelsesområde for de asiatiske tyr
ker, som med islams sværd og w1der osmannisk ledelse gjorde 
kål på det gamle østromerske eller byzantinske rige og skånsels
løst undertvang alle de kristne folkeslag på Balkan. Så sent som 
for godt 300 år siden stod de foran Wiens porte og truede med at 
underlægge sig endnu større dele af Europa. 

For dette århundredes europæere har Balkan-traumet især 
været forbundet med udbruddet af den I . verdenskrig, der ud
løstes af attentatet i Sarajevo i 19 14, og som trak den 2. verdens
krig i sit kølvand. 

På denne baggrund var det vel ikke så underligt, at de fleste 
europæere nærede den dybeste uvilje og skepsis mod at blive 
indblandet i Balkans affærer - så meget mere, som det meste af, 
hv-ad der foregik mellem de forskellige folkeslag og religioner 
der, forekom dem meget u igennemskueligt og uden mening i 
forhold t il den virkelighed, de selv var sat til at leve i. 

Denne erfaringens tilbageholdenhed er i høj grad blevet g lemt 
i det virvar, som er opstået ved Jugoslaviens sammenbrud. 

Det øvrige Europa, U.S.A. og den islamiske verden foruden 
FN blander s ig eller inddrages modvilligt i krigen og i de mod
bydeligheder, de forskellige stridende grupper begår mod hinan
den. Kontingenter af nødbjælpsarbejdere og soldater udsendes 
fra adskillige lande, også Danmark, som fredsbevarende eller 
fredsskabende styrker, der dog absolut ikke synes a t kum1e hver
ken bevare eller skabe nogen varigere fred i området. 

Resultatet bar været forvirring, forbitrelse og ustandselige 
skift mellem forskellige strategier og politikker, som snart sagt 
alle indrømmer ikke fører til noget holdbart, og hvoraf fred kun 
kan opstå ved parternes udmattelse eller ved et rent lykketræf. 

Hvad er da galt? Utvivlsomt meget. Men det helt afgørende er 
nok, at ingen fra starten har o pstillet et afgrænset og klart mål at 
stræbe efter. 

Den dominerende, men i sin v irkelighedsljernhed rystende 
usikre holdning har bygget på den ideologi, som mere og mere 
bar gennemsyret den vestlige medie• og politikerverden, nemlig 
den anti-nationalistiske tankegang, som dyrker multi-samfundet, 
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det multinationale, multikulturelle, multireligiøse osv., osv. Det 
g jaldt efter denne ideologi om at holde Bosnien sammen som 
multisamfund, selv om det så skulle udløse eller skulle ske med 
vold og magt. Man støttede Bosniens "lovlige" regering, skønt 
den afvistes af store folkegrupper i landet, måske i virkel igheden 
af flertallet af indbyggerne. 

Hvis noget overhovedet står klart i det forvirrende bosniske 
rod, er det vel det, a t bosnierne uden enhver tvivl har demonstre
ret, at det eneste, de har fælles vilje til, e r at pine og plage, mis
handle, voldtage og dræbe h inanden efter etniske og religiøse 
ski llelinjer. Al tro på e t fremtidigt fredeligt multi-Bosnien er en 
rent ideologisk tvangstanke uden nogen som helst rod i erfarin
gens virkelighed. 

Man kan derfor kun være ti I freds med, at de europæiske og 
amerikanske interventionsmagter langt om længe har godraget 
en deling af landet efter nationale og religiøse skillelinjer trods 
alle de vanskeligheder bl.a. med folkeomflytninger, en sådan 
løsning v il kræve. Havde de fra første færd gjort det og lagt de
res virkelighedsfjerne multi-ideo logi til side, var verden og 
Bosnien vist blevet sparet for meget og en løsning været lette re 
a t finde. 

Måtte den findes nu. For de bosniske folkegruppers skyld. Og 
for at vi andre igen kan frigøre os for Balkans mareridt og for at 
blive blandet ind i strid igheder, som er os aldeles fremmede, og 
som vi ikke kan eller skal løse. 

Økologisk 
samfundsforståelse 

I vor økologisk bevidste tidsalder er der efterhånden alm inde
lig forståelse for, at mangfoldighed er rigdom, og at ensartethed 
er fattigdom. Dette gælder ikke kun for naturen, men også for de 
menneskeskabte kulturer. 

Problemet er blot, at provinsielt indstillede mennesker tror, at 
kulturel mangfoldighed kan opretholdes indenfor geografisk be
grænsede områder, som om kulturer er noget, der eksisterer uaf
hængigt af de naturgivne betingelser, som skabte dem. 

Mennesker, der evner ·at tænke i større sammenhænge, har 
forstået, a t verden er blevet lille, og at kulturel mangfoldighed 
forudsætter et globalt perspektiv. 

Provinsielt indstillede mennesker tror således, at indvandring 
af mennesker fra fremmede kulturer medfører kullurel berigelse. 
Det gør det måske også på kort sigt. Men fle rkulturelle samfund 
er ustabile overgangssamfund, som før e ller siden vil udvikle en 
ny ensartethed. Resultatet e r, at den oprindelige koloniserede 
kultur vil forsvinde, hvorefte r verden er blevet en kultur fattige
re. 

Diskussionen om muslimske kv inders tørklæder er blot et 
symptom på denne udvikling . Det faktum, a t det idag er umuligt 
at opdrive en frosset kylling, som ikke er halal-slagtet, er e t an
det. 

Muslimsk indvandr ing t il Danmark medfører således kun - en 
i øvrigt højst tvivlsom - kulturel berigelse på kort sigt. Erfarin
gen fra andre lande v iser, at dansk kultur vil blive forbudt ved 
lov, den dag det skulle lykkes Birte Weiss & co. at tilvejebringe 
et muslimsk befolkningsflertal i Danmark. 

Der foregår ingen multikulturel udvik ling i lande, hvor islam 
har magt. Tværtimod. 

Øko logisk bevidsthed indebærer fors tåelse for, at kulturel 
mangfoldighed forudsætter en verden a f kulturer, som har frihed 
til at udvikle sig på egne betingelser. 



Heksejagten 
"1984" - og ti år efter 
Tyskerkurs på ny og dansk mini-krystalnat var de værste in
gredienser i det antinazistiske hysteri, vi nylig var vidne til. 
Bagved lurer kræfter, der vil danskheden og folkestyret til livs. 

Af cand. jur. Knud Eriksen 

Jagten går ind 
En heksejagt hærgede landet som en 

efterårsstorm. Det var, som om den mør
ke m iddelalder var over os igen med fak
kelprocessioner i natten, steninger, ar
brændinger og lynchninger. Sådan så en 
enstemmig presse og TV det dog slet ik
ke. Der blev i begyndelsen jublet over den 
"folkelige uddrivelse" af fem navngivne 
"nynazister", som sln1lle udgøre en død
sens farlig trussel mod demokratiet 

Jægerne og deres våben 
A11ført af brødrene Bent og Arne Mel

chior krævedes straffeloven strammet. 
Det gjaldt specielt paragraf 266b, også 
kaldet "racismeparagraffen". Ytringsfor
bud og trykkeforbud skulle indføres i 
Danmark. De to herrer og deres efter
snakkere så overhovedet intet problem i 
forhold til Grundlovens frihedsrettighe
der. Og de var sikre på, at danske domme
re nok skulle vide at straffe de "rigtige". 

De totalitære indskrænkninger skulle 
være lusket igennem i ly af massemedier
nes lysshow og som svar på et "uimod
ståeligt folkepres". Resultatet blev et pin
ligt flop. Kriminelle og maskeklædte au
tonome på statsstøtte blev som stormtrop
per dirigeret i dusinvis af busser til små
flækkerne Kværs og Kollund, hvor de 
med sten- og fakkelkast blandede s ig med 
lokale og gej lede stemningen op. Politiet 
var uhyggeligt passivt over for den røde 
pøbels vold. 

Men enkeltindivider blandede sig med 
indsigelser - udstillede de totalitære 
magtmennesker og deres stormtropper. 
Pressen begyndte så småt at fll øjnene op 
for det spirende diktatur, den havde agi te
ret for. Selv Politiken vendte 180 grader i 
sit syn på ytrillgsfriheden, fra en leder den 
25. september til en leder den 5. oktober. 
Bedre sent end aldrig. Nu skulle den hel
lige ytringsfrihed sandelig og pludselig 
beskyttes. TV fortsatte dog uanfægtet 
indoktrineringen i nyhedsudsendelser, el
ler som f.eks. i den maksimalt pinlige 

"Eleva2ren" den 14. oktober, hvor Ole 
Stephcnsen, i mislykket forsøg på at ma
nipulere diskussionen, talte i munden på 
Tille Bryld i henved et halvt minut, hvor
efter han skyndsomst stillede om til "fa. 
miliefinnaet Stephensens bedste bryster, 
Nina 's•·, som en TV-anmeldelse af Ole 
Hyltoft lød dagen efter. 

Politikere i snor 
I mellemtiden havde de højest placere

de personager i landet nået at være med i 
heksejagten. Statsministeren, Poul Nyrup 
Rasmussen, udtalte gang på gang, også 
fra Folketingets talerstol - med et fejlci tat 
fra "Bertolt Brecht" - at man måtte prote
stere nu, inden det var for sent" ... til sidst 
kom de for at hente mig, men da var der 
ingen til at protestere". Disse ord stam
mer fra pastor Martin Niemoller. "Men 
hva' fa'en. Man er vel en god socialde
mokrat - og det ka' jo smutte, det lort!", 
som Rudi KJeuss så rigtigt siger. 

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

Også Venstres formand, Uffe Elle
mann-Jensen, ville have sine tropper med 
i "den folkelige uddrivelse" med en spag 

påmindelse om, at der vist også var et par 
problembørn på den yderste venstrefløj, 
som man burde demonstrere imod. Og 
adskillig flere hylede med. 

Men lå der noget bag hele dette postyr? 
Var den gamle Thies Christophersen, der 
havde levet fredeligt i Kollund i otte år, 
og som jo faktisk var en ægte politisk 
flygtning i landet, pludselig blevet så far
lig? Væk var pladderhumanisternes, spe
cielt Melchior-brødrenes, henvisning til 
Flyi,,tningekonvention og Melllleskeret
tigheder. "Sig det med sten" var pludselig 
blevet deres højeste intellekruelle for
måen. Der var ikke plads til en gammel, 
utilpasset mand, hvis "forbrydelse" var, at 
han udbredte skrifter, der havde en anden 
historie om Auschwitz og jøderne end 
den ofl'icielt godkendte med "de seks mil
lioner gassede". I et land, hvor alskens 
narko- og voldsforbrydere modtages med 
kys og klap. 

Der var tilsyneladende 4-5 flere, der 
også skulle jages - stenes - brændes, men 
selv om de s~-ulle have et par hundrede 
flere tilhængere, hvilken forbrydelse hav
de disse da begået? ingen - var svaret. 
Helt i modsætning til de røde, politiker
beskyttede og statsfinansierede bøller -
de autonome - hvis synderegister efter
hånden fylder en telefonbog. 

Det egentlige mAl 
To mindre kendte motiver lå bag: 
For det første skulle hele den medie

definerede "højrefløj" i landet efterhån
den kulllle få samme tur. Forfølges, forby
des og udryddes med terror og lovgivning 
efter den nu prøvede opskrift - som i 
øvrigt er ældgammel, lige så gammel som 
diktaturet. Totalitær kontrol som i Or
well's "1984" og i øvrigt med brug af for
bryderbander ganske som Hitlers brun
skjorter eller bolsjevikkernes gangster
bander. Den Danske Forening er længe af 
medieme gjort til "nazister'' trods tydeli
ge domme mod det. De autonome har 
længe med vold overfaldet foreningens 
lovlige møder. Denne forening frygtes af 
vore landsforrædere mere end noget an
det. Den og andre lovlydige indvan
dringsmodstandere var det virkelige mål. 

Fornyet tyskerkurs 
For det andet var det bestilt arbejde for 

tyskerne. I 50 år har tyskerne haft mund
kurv på m.h.t. Anden Verdenskrigs begi
venheder og specielt jødespørgsmålet. 
Omfanget af jødeforfølgelserne, jødeud
ryddelserne og de skyldige har været ta
buemnet. Blot at rykke lidt ved den offici-
elle version af begivenhederne har været 
en forbrydelse. Og fra I. december i år 
skærpes straffen for den "forbrydelse" at " 
nægte, at 6 millioner jøder blev udryddet ,.. 
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af tyskerne ("Auschwi12-løg11en), til at 
kunne give op til fem års fængsel. Thies 
Christophersen var en revne i denne 
mundkurv, som nu skal sættes på 80 mil
lioner mennesker. Et meget ambitiøst 
projekt, og også et meget lidt demokratisk 
projekt! 

Også mere "moderate" revisionshisto
rikerc har fået kærligheden at føle, når de 
forsøgte at se Anden Verdenskrigs hæn
delser i nyt lys. En af disse er den tyske 
historiker Ernst Nolte. Han var - og er -
verdens førende autoritet vedrørende fas
cismen og nationalsocialismen. Men da 
han i 1987 udgav et mesterværk af en 
bog: "Der Europaische Burgerkrieg 
1917-1945", hvor han ser denne epoke 
som et opgør mellem konununismen og 
fascismen/nationa1socialismen, hvor kom
mm1ismen i øvrigt kom først, og hvor 
begge ismer har utallige millioner menne
skers liv på samvitigheden, ja, så startede 
en syndflod af angreb pil ham. Ved at 
sanunenligne forbrydelser og folkemord 
lød anklagen på, at han havde "nedvurde
ret nazisternes forbrydelser", som altså 
skulle have stået ganske alene i menne
skehedens bevidsthed. 

"Historiker-striden" raser endnu. 
Det var altså "Over-tyskland", der bad 

"Over-danmark" om et rask lille ytrings
og trykkeforbud. Ganske i modstrid med 
Den Europæiske .Menneskerettigheds
konvention m.m. Men hvad er vel en søl
le konvention mellem store ånder, hvis 
denne konvention da ikke lige passer i 
disse ånders, det vil sige herskernes 
kram? 

Orwell bekræftet 
Er faren &i drevet over nu? Nej, på in

gen måde. Diktaturstaten - "Fagre Nye 
Danmark" - ganske som Orwells "1984" 
eller "Kanunerat Napoleon" - er på vej 
fra Oere kanter. Det er på høje tid, hvis vi 
skal have en chance for at stoppe delle 
vanvid. I "1984" hed Sandhedsministeri
ets tre slagord "Krig er fred", "Frihed er 
slaveri", "Uvidenhed er styrke", og i 
"Kammerat Napoleon" viste det sig snart, 
at selv om alle dyr var lige og havde lige 
rettigheder, så var grise mere lige. 

Læs de to bøger. Vi er midt i udførelsen 
af dem. 

Meningsdiktaturet skal indføres ved en 
skærpet domstolsanvendelse af "racisme
paragraffen". Og Bent Melchior er jo sik
ker på, at det kun vil være ude-rigtige•·, 
der bliver dømt. Raeismeparagraffen er i 
forvejen hentet lige ud af Sovjet-samfun
det. 

EU som medspiller'/ 
Desuden er EU på vej med bl.a. har

monisering af ·'racisme-bekæmpelse" og 
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straffelove. Et registerdirektiv, der skal di
skuteres/vedtages på Ministerrådsmødet 
den 8. december, vil måske fremover for
byde statistiske registreringer, der af
slører folks etniske baggrund. En under
søgelse som f.eks. den nyligt fremkomne 
"Udlændinges kriminalitet'' vil herefter 
være ulovlig. Vi skal ikke vide, og ikke 
kunne beskytte os i mod, at vores land la
ves om til et forbrydernes paradis. For
brydernes paradis er traditionelt forløbe
ren for politistaten. 

I Orwells rædselsvisioner foregår al 
terror og tankepoliti til folkets bedste. Og 

når det i den såkaldte "Dybkjær-rapport" 
eller "Informationssamfundet år 2000" 
hedder, at samkøring af registre sker, 
"fordi vi ikke kan være bekendt at spørge 
borgerne to gange", er der ingen forskel 
på dette llhyrlige nonsens og det "New
speak" (nysprog) og "Doublethink" (dob
belttænkning), man kan læse om i 
"1984". 

Læs Orwell, der beskriver køreplanen, 
og gør modstand, inden mørket sænker 
sig helt omkring 0$. 

Knud Eriksen 

Lovgivning som i Sovjet 
Straffelovgivning bliver far1ig for rets

sikkerheden, uår "forbrydelsen" beskri
ves i så rummelige vendinger, at stats
magten vilkårligt kan straffe dem, magt
haverne ikke bryder sig om. Det var 
f.eks. det, man oplevede i Sovjetunio
nen. 

Men nu er Danmark på vej i sanune 
spor - for at ~~imødegå. at Danmark bli
ver elfristedjor udbredelsen af nazistisk 
og racistisk propaganda". Justitsmini
ster Bjørn Wcsth fremsatte sit lovforslag 
herom - L 46 "Lov om ændring af straf
feloven" - den 9. november. Det er for 
øvrigt årsdagen for "Krystalnatten"s jø
deforfølgelser under Hitler-regimet og 
samtidig årsdagen for Berlin-murens 
fald. Lovforslaget skal iflg. ministeren 
ses bl.a. på baggrund af "de stadig mere 
jrf!mtrædende tendenser til intolera,ice. 
fremmedhad og racisme". 

De foreslåede stramninger indebærer 
bl.a. følgende: 

J. Hvis umcisme-gerningen° anses for 
at være "propaganda" er mind~testraffen 
hæfte 01idtil udelukkende bødedomme). 

2. Anklagemyndigheden opfordres til 
selv at rejse "racisme-sager", hvis det 
drejer sig om "propaganda". Hidtil er 
anklagemyndigheden blevet opfordret til 
at være tilbageholdende og har kun star
tet en sag efter anmeldelse. 

Ændringen har været øverst på ø11ske
sedlen hos det såkaldte "Nævnet for cl-

"En flok venstrerabiate fordrev deres 
nazi-brune åndsfrændcr fra K værs. Bare 
de herefter ville aktionere mod de 80 
fremmede terrororganisationer} der iflg. 
PET opererer fra danske baser. For her 
skal politikerne (heller) ikke have noget 
klinket. De lukker øjnene, mens de spe
kulerer på, hvordan de dog kan fjerne 
nazisterne uden at genere de andre for
brydere, som virker under politisk dække. 

nisk ligestilling" og lignende foretagen
der. Et indicium for, at anklagemyndig
heden af egen drift skal tage sagen op, er 
bl.a., at "en sag har været genstand for 
oj]'entlig omtale". 

3. Det er både "nazisier" og 0 ra
cister .. , regeringen vi l til livs. 

Indicier for. at den skærpede straffere
gel skal anvendes, er i øvrigt bl.a., at 
"propagandaen" systematisk udbredes 
herunder til udlandet, og at den udbredes 
i trykt skrift eller ved hjælp af elektroni
ske medier. Anskaffelse eller besiddelse 
af trykke- eller kopi-maskiner er også et 
indicium for, at forholdet gør sig fortjent 
til skærpet straf, og det samme gælder 
oprettelse af database, der via telefon
nettet er almindeligt tilgængelig. Ligele
des udbredelse gennem telefonaviser -
eller at overtrædelsen "er begået af flere 
i forening ... herunder hvor de samvir
kende tilhører samme parti, forening el
ler anden organisation, og fremsættelse 
af ytringer af den omlta11dle11de karakter 
er et led i den pågældende organisations 
virke." 

Lovforslaget er fremprovokeret af efter
årets anti-nazikorstog og fremlagdes til 
en såkaldt "offentlig høring" i landstings
salen 28/11 . 

DDF har for øvrigt netop fået afslag 
på at låne landstingssalen til en offentlig 
høring om "racisme, anti-racisme, trus
ler og vold". 

Det er uværdigt og i det lange løb kata
strofalt. Det er antagelig for sent at gøre 
noget; den politisk-kriminelle under
grund er blevet for stærk. Man må nøjes 
med nogle slag i luften, mod nazisterne, 
naturligvis, mens det i øv1i gt går ad hel
vede til.u 

Afdelingsforstander P.H. Bering. Ålborg, i Jyl
lands•.Po,sten l 8/lO 1994. 



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

Af Harry Vinter 

"De hugger danske piger" var et hyp
pigt udsagn i en undcrs.øgelse af holdnin
ger blandt eleverne i 8. klasserne på sko
lerne i Esbjerg. Dette og andre udsagn fik 
undersøgelsens forfattere til at konklude
re, at eleverne er stærkt præget af racisti
ske holdninger, at de har et væld af for
domme og mangler viden om de fremme
des baggrund og adfærd. 

En nærmere undersøgelse af fænome
net "pigehugst" vil imidlertid afsløre, at 
racismen findes et helt andet sted end 
blandt danske skolebørn, og at det er rap
portens forfattere, der er uvidende og 
fyldt med fordomme. 

Blandt civiliserede folkeslag er det 
ganske almindeligt, at man "hugger" hin• 
andens piger - og drenge. Forbindelse 
mellem musl imske mænd og ikke-mus
limske kvinder er også hyppige. Derimod 
er forbindelse mellem en muslimsk kvin
de og en ikke-muslimsk mand nærmest 
en umulighed. 

Sandheden i udsagnet «de hugger dan
ske piger" understreges af det faktum, at 
danske drenge (næsten) ikke har den rin
geste mulighed for at "hugge" muslimske 
piger. Denne diskrimination er sandsyn
ligvis den eneste form for racisme, der 
findes i Danmark. 

Med loven i hånd 
Mens muslimernes interne love forhin

drer danske mænd i at komme i nærheden 
af muslimske kvinder, sikrer den danske 
lovgivning, at mu.slimskc mænd har fri 
adgang til danske kvinder. Et godt eksem
pel er et nyligt afsluttet opgør om ad
gangskontrollen ved københavnske dis
koteker. 

Diskoteker er som bekendt steder, hvor 
piger og drenge/kvinder og mænd mødes 
for at danse og more sig - og hvor sød 
musik ofte opstår. En nogenlunde ligelig 
repræsentation af de 10 køn er derfor en 
forudsætning for den gode stemning. Det 
er imidlertid et problem for den gode 
stemning på mange diskoteker, at de inva
deres af store skarer af muslimske mænd, 
hvorimod der ikke kommer en eneste 
muslimsk kvinde. Det må de nemlig ikke 
for de muslimske mænd. 

Et socialdemokratisk byrMsmedlem 
skrev d. 15/9 1993 i Det Fri Aktuelt: 

"Ødelæg ikke byens natteliv ved at hindre 
jeres kvinder i at komme ud. Danske 
mænd er ikke sure over, at muslimske 
mænd lægger an på danske kvinder. De er 
sure over ikke at kunne danse med mus
limske kvinder" . 

Bl.a. for at afbøde virkningen af musli
mernes kvindediskrimination praktisere
de nogle diskoteker adgangskvotering for 
muslimske mænd, typisk 15 ad gangen. I 
efteråret 1993 iværksatte mænd fra ind
vandrerorganisationen IND-SAM da de
monstrationer mod diskotekerne med 
krnv om ubegrænset adgang til diskote
kerne og indgav politianmeldelse mod 5 
diskoteker på grund af "diskrimination". 
T V2 deltog med flere indslag i kampag
nen. 

D. 25. april faldt der dom ved Køben
havns Byret med bøder til en bestyrer og 
en dørvogter. De muslimske mænd skal 
have ubegrænset adgang til diskotekerne. 

En sund reaktion mod de muslimske 
mænds dobbeltmoral er med andre ord 
forbudt. 

.I ura og moral kolliderer. 

Plakat/ro kommunalvalget 1993. 

Kulturforskel 
Årsagen er, at to vidt forskellige kultu

rer skal omfattes af den samme jura. 
I Danmark er der ældgammel tradition 

for at unge mennesker mødes og lærer 
hinanden at kende og danner par i forbin
delse med dans. !dag foregår det på 
diskoteker. Før i tiden blev det kaldt bal. I 
bondesamfundet kendtes f.eks. høstbal og 
legestue. Sidstnævnte var en kombination 
af sanglege, kædedans og pardans, oftest 
til levende musik. Selv om forældrene of
te havde et stort ord at skulle have sagt i 
forbindelse med indgåelse af ægteskab, 
blev kønnene ikke holdt adskilt, og kvin
den har altid haft et stort ord at skulle ha
ve sai,>t i vor kulturkreds. En arabisk rej
sende, der besøgte Hedeby omkring år 
900 berettede forarget, at danske kvinder 
havde ret til skilsmisse og skilte sig, når 
det passede dem. Det er bemærkelsesvær
digt, at forskellen på arabisk og dansk syn 
på kønsrollerne er uforandret I I 00 år se
nere. 

l nyere tid har det været almindeligt for lliir.. 
unge kvinder i Vesteuropa at forsøge sig ,.. 
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på egen hånd i nye omgivelser. F.eks. er 
polske roepiger udvandret til Danmark, 
og i alle vesteuropæiske lande er mange 
kvinder vandret fra land til by. MU$limske 
kvinder har aldrig haft frihed til at søge 
lykken på egen hånd. 

Dette gælder selvsagt også på det sek
suelle område, hvor førægteskabelig kon
takt med det modsane køn er forbudt for 
kvinden:; vedkommende, den være s ig al
drig så uskyldig. Adskillelsen mellem de 
to køn begynder i en tidlig alder. Fra pu
bertetens indtræden er den total. 

For mus! imerne er de unges ægteskab 
ikke et anliggende, der angår de unge. 
Det er noget, som forældrene aftaler og 
arrangerer. Især pigen er i den forbindelse 
fuldstændig uden indflydelse. Hun betrag
tes ofte som en handelsvare. Som objekt 
for køb og salg. Mænd kan derimod anta
ge flere koner og skille sig af med dem 
igen efter behag. 

Dansk lovgivning har som udgangs
punkt, at alle mennesker er frie og lige. 
Derfor kan muslimske mænd med loven i 
hånd jagte danske kvinder på diskoteker
ne. Muslimernes kønsnormer henregnes 
imidlertid til den religiøse privatsfære, og 
danske mænd kan ikke med loven i hånd 
forlange adgang til den muslimske ægte
skabsinstitution. 

Hermed kommer dansk anti-diskrimi
nationslovgivning i vit'keligheden til at 
miderstøtte en diskrimination, som nok er 
den eneste eksisterende racisme i Dan
mark. 

Sex og bistand som drivkraft 
For unge mænd er muligheden for at få 

kontakt med det modsatte køn nærmest 
uopnåelig i de muslin1Ske lande, hvor 
mændene vogter deres hunner med stor 
nidkærhed. 

Muligheden for sex er derfor en meget 
væsentlig bevæggrund for, at unge mus
limske mænd i milliontal strømmer mod 
Europa og andre frie kulturkredse. 

Dernæst kommer, at ægteskab med en 
dansk kvinde åbner muligheden for at 
s lippe bort fra social elendighed og hårdt 
arbejde til en livsvarig ferie på danske 
skatteyderes regning. Danske kvinder er 
derfor ikke blot attraktive af seksuelle år
sager, men også af økonomiske. Der fin
des næppe mange enlige kvinder i Dan· 
mark, som har været i nærheden af ind
vandrere, uden at være blevet foreslået en 
eller anden form for ægteskabeligt arran
gement. Det gælder bl.a. flere medlem
mer af Den Danske Forening. 

En kvinde fra Århus oplyser at have 
modtaget 200.0-00 kr. for indgåelse af pro 
forma ægteskab, hvilket altså er den kapi
taliserede værdi af danske bistandsydel
ser. På trods af afsløringen bliver kvinden 
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ikke straffet og tyrken ikke udvist. Det er 
aldeles risikofrit at tage danskerne ved 
næsen. 

Muslimske kvinder lever under kon
stant skarp overvågning og har ikke en til
svarende mulighed for at søge friheden. 
"En muslimsk kvinde forlader sit hjem to 
gange, til sit bryllup og til sin begravelse. 
Sådan har traditionen bestemt det", skri 
ver forfatterinden Nina Bouraoui i sin ro
man "Udsigten" om muslimske kvinders 
livsvarige fængsel. 

De unge mll$limske mænd, som i mil
liontal søger mod de frie samfond, udgør 
en skarp konkurrence for de grupper af 
indfødte mænd, som af forskellige årsa
ger er svagere stillede på "kønsmarke
det". Disse mænd bliver ofte margina1ise· 
ret til et liv i ensomhed. 

Allahs kvinder 
Koranen sura 2. 222 påbyder: "Og gift 

jer ikke med kvinder fra afgudsdyrkerne, 
førend de tror, thi en troende slavinde er 
bedre end en afgudsdyrker, selvom hun 
også måtte behage jer. Og bortgift ikke je
res kvinder til afgudsdyrkerne, førend de 
tror, thi en troende slave er bedre end en 
afgudsdyrker, selv om han også måtte be-

Denne proces, hvor en befolkning i 
opløsning begynder at udsende signa
ler, som viser, at rivalerne kan komme 
og udslette dets afkom og overtage 
dets hunner og territorium, er formo
dentlig den mest sørgelige og mest 
beskæmmende, se! vdestruktive hand
ling, som naturen påfører et menne
skeligt samfund. 

Fra "Økologisk Ideologi" 
af Eduardo Farah 

bage jer." Der gælder altså samme regler 
for mænd og kvinder, men i praksis hånd
hæves de kun for kvinder. 

I det ansete pakistanske blad The Fron
tier Post opregnes i udgaven fra 3/l 2 1993 
en række leveregler for muslimer. Det 
hedder blandt andet: "Muslimske mænd 
kan gifte sig med kristne (og jødiske) 
kvinder. Det er forbudt ikke-muslin,ske 
mænd at ægte muslimske kvinder. Et 
sådant ægtepar er hjemfalden! til døds· 
straf." Det er denne regel muslimer i 
praksis efterlever. 

Reglens efterlevelse bidrager til Islams 
ekspansion. For hver ikke-muslimsk 
kvinde, en muslim bemægtiger sig, er der 
en kvinde mere til at føde muslimske 
børn og en kvinde mindre til at føde ikke
muslimske børn. 

Imidlertid er det forekommet, at en 
muslimsk kvinde har haft et forhold til en 
ikke-muslimsk mand. Blandt andet i Ju
goslavien, hvor det socialistiske styre be
vidst forsøgte at modvirke religionens 
indflydelse. I islamiske samfund er det 
uhyre sjældent. Geoffrey Lewis omtaler i 
sin bog Modem Turkey et eksempel, som 
fandt sted i 1908: "En muslimsk kvinde 
og en græsk gartner, som hun var løbet 
bort sammen med, blev arresteret på for
anledning af kvindens far. Politistationen, 
som de blev ført til, blev stonnet af en fol
kemængde, som råbte 'den hellige lov bli
ver krænket! ' ... Gartneren blev dræbt og 
kvinden blev hårdt såret." 

Det er almindeligt, at kvinder, som 
bryder "den hellige lov" bliver dræbt, of
te af faderen, som skal forsvare familiens 
ære. Når kvinden slipper billigst, bliver 
hun udstødt af familien. Flere muslimske 
kvinder har filet opholdstilladelse i Dan
mark med den begrundelse, at fan1ilien i 
hjemlandet har udstødt dem. I TV2 d. 
24/8 1994 omtaltes et pakistansk søsken
depar, en mand og en kvinde, som begge 
har giftet sig med danskere. At sønnen 
har gjort det accepteres, mens datteren er 
blevet udstødt af familien. Men i modsæt
ning til flere muslimske medsøstre er hun 
ikke blevet slået ihjel. 

Kvinder behandles med stor strenghed 
i de muslimske samfund. Piger er blevet 
stenet til døde for at have båret en - efter 
de rettroendes mening - for kort kjole. I 
Danmark søger v9ldsramte indvandrer
kvinder til kvindecentre i så stort antal, at 
de fleste centre bar måttet indføre kvoter 
for at undgå, at de bliver rene indvandrer
centre. 

Vor tids tyskertøse 
Før i tiden kunne mindre attraktive 

mænd og mindre attraktive kvinder finde 
sammen og give hinanden indhold i livet. 
!dag er de mindre attraktive mænd sat ud 
af spillet og dømt til et liv i ensomhed, 
mens de mindre attraktive kvinder kan 
sole sig i "smiger" fra udenlandske 
mænd, som kan bruge dem som spring
bræt til en bedre tilværelse i Danmark. 
Efter 2-3 år belønnes mændene med livs
varig opholdstilladelse. 

På det tidspunkt er den lyserøde tid for 
den danske kvinde ofte forbi, og hun bli
ver kasseret som en forslidt karklud. Hun 
sidder ensom tilbage i et socialt boligbyg
geri - ofte med børn Ih det blandede æg
teskab, - hvis børnene da ikke er bortført 
for at få en "ordentlig" opvækst i islami
ske omgivelser. 

Det sker endda, at de smarte muslim
ske fyre, når opholdstilladelsen er i hus, 
presser eller forsøger at presse de indfød
te kvinder til at gifte sig med andre mil$• 



limske mænd, så de også kan få opholds
tilladelse. 

Hvis charme og gyldne løfter ikke er 
nok, tilbydes kvinderne ofte klingende 
mønt - og i nogle ti lfælde tørre tærsk -
for at få dem til at indgå ægteskab. 

I Gellerupparken ved Århus er der star
tet et projekt "Stærk og Dejlig", som for
søger at hjælpe disse misbruf.'le kvinder. 
En socialrådgiver ved projektet fortæller: 
"De er vor tids tyskerludere, mens ud
lændingene bare nøjes med at kalde dem 
ludere0

• 

Mange danske kvinder har giftet sig 
med muslimske mænd uden at vide, at de 
indgik et pro-forma-ægteskab. Det opda
ger de først den dag, da mandens op
holdsti11ade1se er i hus, og han begærer 
skilsmisse. Derpå følger oftest en familie
sammenføring med familien, som tåltno
digt har ventet i hjemlandet. 

Ønsket udvikling 
Der er talrige indicier for, ae denne ud

vikling ikke er tilfældig, men tværtimod 
tilsigtet. 

F.eks. har dagbladet Politiken igennem 
mange år braf.'l talrige artikler om det be
rigende ved blandede ægteskaber og nær
mest reklame-lignende beskrivelser af 
lykkelige forhold mellem danske kvinder 
og udenlandske mænd. Men Politiken har 
aldrig omtalt noget forhold mellem en 
muslimsk kvinde og en dansk mand. Dis
se ensidige beskrivelser har tilsyneladen
de ikke vakt nogen kritisk sans hos Politi
kens skribenter, som aldrig har udtrykt 
den mindste undren over de blandede æg
teskabers ensidige karakter. 

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

Det officielle Danmark har bevilliget 
store beløb til afholdelse af "mennesker 
mødes"-arrangementer mellem indvan
drere og danskere. I praksis er det imid
lertid kun muslimske mænd, der kommer 
til disse arrangementer, som derfor i 
praksis har fungeret som kontaktsteder 
for disse og danske kvinder, der bar følt et 
behov for at opleve den højt opreklamere
de kulturberigelse. 

På alle niveauer reklamerer det offici
elle Danmark massivt for forbindelser 
mellem danske kvinder og muslimske 
mænd. Det ses ikke mindst af billedsæt
ningen i officielle publikationer, hvor der 
gang på gang vises billeder af danske 
kvinder i samvær med muslimske mænd. 
Danske mænd i selskab med muslimske, 
f.eks. chador-klædte, kvinder forekom
mer derimod ikke. 

Så sene som d. 1/9 1994 bragte TYi en 
reklame-lignende udsendelse om be1i
gende blandede ægteskaber mellem dan
ske kvinder og muslimske mænd. 

Kvindernes bevæggrunde 
At økonomisk trængte kvinder indgår 

pro-forma-ægteskaber af økonomiske år
sager er forkasteligt, men til en vis grad 
forståeligt. 

Andre gør det af politiske eller "huma
nitære" årsager, for at hjælpe enkeltperso
ner til en bedre tilværelse i Danmark på 
deres landsmænds bekostning. Den slags 
ægteskaber forekommer f.eks. blandt u
lands frivillige, og de blev f.eks. indgået 
mellem palæstinensiske kirkebesættere i 
Blågårds Kirke og politiske prostituerede, 
som på den måde mente at kunne give 
"det racistiske samfund" en på trynen. 

Dernæst er den massive offentlige 
propaganda for ae få danske kvinder til at 
gifte sig med muslimske mænd utvivl
somt ikke uden virkning. J skolerne lov
prises "det berigende kulturmøde". Reel 
oplysning om Islam får skoleeleverne ik
ke. En af konsekvenserne nævner for
manden for de bortførte børns mødrefor
ening "Giv os vore børn" i Det Fri Aktu
elt d. 25/8 1992: "Den muslimske mands 
opfattelse af sit ejerskab til børnene kom
mer bag på danske piger". Årsagen er na
turligvis, at skolerne ikke kan (og måske 
heller ikke vil) give reel oplysning om 
Islam, da en sådan nemt kan udlægges 
som "racistisk" kritik af Islam. 

Gennem den massive propaganda bi
bringe$ mange kvinder en opfattelse af. at 
det er smart og progressivt at stille sig til 
disposition for Allahs sønner. Mange af 
disse kvinder angiver som grund til deres 
ægteskab med muslimer, at de har villet 
"bevise" overfor familien og omgivelser
ne iøvrigt, at et sådant forhold kunne lyk
kes for dem. At færdes sanunen med en 

mørklødet mand er for mange af disse 
kvinder en del af et personligt image, 
som i deres egne øjne er meget progres
si,1. Det er simpelthen en måde, de kan 
gøre sig selv interessante på. 

Til Indvandrerbladet har danske piger, 
som færdes sammen med muslim.ske 
drenge, forklaret, at de føler sig tiltrukket 
af disses kontante aggressivitet. I Besæt
telsestiden følte mange "tyskerpiger" sig 
tiltrukket af tilsvarende egenskaber hos 
de nazi-tyske soldater. 

Indvandrerbladet har ikke fundet det 
interessant at spørge muslimske piger, 
hv-.1d de mener om danske drenge. Måske 
fordi de savner forndsætninger for at svare. 

Konsekvensen 
Tilgang ved indvandring til eller fødsel 

i Damnark af eksempelvis 20.000 musli
mer, hvorafhalvdelen er piger og halvde· 
len drenge, medfører, at der bliver I 0.000 
flere mænd på "kønsmarkedet'', mens an
tallet af kvinder på samme marked forbli
ver uforandret. De 10.000 kvinder kan 
sikre, at yderligere I 0.000 muslimske 
mænd kan komme til Danmark ved hjælp 
af ægteskab og fam.iliesannnenføring. 

Af de 10.000 muslimske mænd vil et vist 
antal indgå ægteskab med danske kvinder. 
Resultatet er, at et tilsvarende antal danske 
mænd vil blive uden partner af modsat køn 
medmindre det lykkes dem at finde en part
ner i en kulturkreds, hvor de ikke udsættes 
for diskrimination. Mange vil ikke få ad
gang til at fore slægten videre, og de vil i 
mange tilfælde fa en tilværelse præget af 
ensomhed og misbrugsproblemer. 

Kvinder, der får børn med muslimske 
mænd, vil føde børn, som vil blive kaldt 
danske. Men disse børn vil, i takt med at 
muslimernes andel af befolkningen vok
ser, i stigende grad blive opdraget som en 
del af det muslimske erobrerfolk. 

Danske kvinder, som ikke kan affinde 
sig med dette, kan ikke leve sammen med 
en muslimsk mand. Islam betyder under
kastelse, og underkastelse er, hvad disse 
kvinder må affinde sig med. Dansk fri
bedstradition gør det stadig muligt for 
kvinder at bryde ud af disse forhold. I 
sådanne tilfælde ses det ofte, at de fælles 
børn bortføres til muslimske lande, hvor 
de opdrages i "den eneste sande tro". 

Det er almindeligt, at muslimske mænd 
modsætter sig, at døtre, de har faet sam
men med en "vantron kvjnde, gifter sig 
med "vantro" mænd. 

Konsekvensen af muslimernes køns
diskrimination er let at forudse. Der er et 
nærmest ubegrænset antal mænd på 
'"kønsmarkedet", men kun et begrænset 
antal kvinder: de danske. Flere og tlere 
danske mænd vil derfor blive uden livs
ledsager og vil ikke få efterkommere. 
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Denne udvikling ses at være i fuld 
gang overalt i Danmark, hvor flere og fle
re muslimske indvandrere ses i selskab 
med danske kvinder. Derimo<I ser man in
gen danske mænd i selskab med muslim
ske kvinder. 

I løbet af X antal år vil den sidste dan
ske mand have sat børn i verden. 

Nogle tal 
Et antal danskere indgår hvert år ægte• 

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

Men når det drejer sig om danske stats
borgeres ægteskaber med personer fra 
muslim.ske lande er der ingen "balance". 

I 1993 blev der i Danmark indgået 43 
ægteskaber mellem danske og tyrkiske 
statsborgere. Af de danske statsborgere 
var 38 kvinder og 5 mænd. Sandsynligvis 
er de 5 mænd i virkeligheden tyrkere, 
som har fået dansk statsborgerskab. 

Der blev i 1993 indgået 29 ægteskaber 
mellem danske og pakistanske statsbor
gere. J 9 af de danske statsborgere var 
kvinder mens 10 var mænd. Pakistanere 
søger i langt hojere grad end tyrkere 
dansk statsborgerskab, og sandsynligvis 
er de JO mænd "papirdanskere". 

Der blev i 1993 indgået 23 ægteskaber 
mellem danske og iranske statsborgere. 
Af de danske statsborgere var 8 mænd og 
15 kvinder. iranere får i meget stort tal 
dansk statsborgerskab, og de 8 mænd er 
formodentlig "papirdanskere". 

Der blev i 1993 indgået 14 ægteskaber 
mellem danske og marokkanske statsbor
gere. Af de danske statsborgere var 11 
kvinder og 3 mænd. Også marokkanere 
søger i stort tal dansk statsborgerskab. 

Derudover indgås der et ukendt antal 
ægteskaber mellem indfødte danskere og 
indvandrere, der har fllet dansk statsbor
gerskab. 

Konklusion 
Det kan konkluderes, at danske kvin

der er alle-mands-kvinder mens muslim
ske kvinder er Allah-mands kvinder. Det 
kan man føle s ig fristet til at græmmes og 
skarnme sig over, men det skal man ikke. 

Vi skal glæde os over, at kvinder og 
mænd er frie og ligeberettigede menne
sker i vor kulturkreds. Sådan sl-ulle det 
gerne blive ved med at være. Derfor er der 
bydende nødvendigt, at der bremses for 
folkevandringen fra de muslimske lande, 
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hvor kvindeundertrykkelse er årsag til en 
voldsom befolkningsvækst. 

Samtidig må vi sikre os, at de musli
mer, som befinder sig i Danmark, enten 
repatrieres eller tilpasser sig de friheds
normer, som det danske samfund bygger 
på. I mod.sat fald vil vor frihedstradition 
udvikle sig til folkeligt og kulturelt selv
mord. 

Vi har i Danmark et Nævn for Etnisk 
Ligestilling, som gerne vil "påvirke hold
ninger". Der l igger en kæmpeopgave for 
Nævnet i at påvirke muslimske indvan
drere til at acceptere danske drenge/mænd 
som ligeberettigede mennesker, som de 
kan tage imod som svigers0nner med 
samme imødekommenhed, som muslim
ske svigersønner er blevet modtaget i tal
rige danske familier. 

Lineratur: 
$Qren Mørch (red.): Det Ewx,pæiske Hus. Bd. S. 
Nordisk Sexologi. nr. 1-2 1988. 
Sex og Sundhed, maj 1991. 

Judith Jcsch.: WomeJ> in 1he viking age, 199 1. 
Geoffrey Lewis: Modem Turkey. 
Tidsskriftet Indvandreren, 1991·1992. 
Koranen, Sorgens Forlag, 1980. 
The fronticr Post, 3. dec. 1993. 
Ane.ue Warring: Tyskerpiger - Wldtr besættelse og 
retsopg.ør, 1994. 
ÆgtcskabsstatiS1ik fro Danmarks Statistik. 
Artikler i -Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands
Posten og Det Fri Akruelt fra perioden 1991-1994. 
TV! 119 1994. TV2 24/8 1994. 

Beretninger th disko1eksgæster. 

l·ltlrry Vinter 

En giftig historie 
Pia, mor til fire, traf en channerende 

marokkaner på en restaurant og blev ret 
hurtigt gravid, som hun siger til B.T. 24/4. 
I starten gik det godt, men efterhånden 
blev charmetrolden voldelig. Til gengæld 
fandt Pia ud af, at han nok opholdt sig 
ulovligt i landet. Han forsøgte af den 
grund at fll Pia til indgå et proformaægte
skab. 

Men ak: Det gjorde Pia gal. Derfor fik 
hun klø. Men det lykkedes hende dog at 
smide charmøren ud. 

Derefter sto<I hans venner så uden for 
vinduet og gjorde sigende tegn med en 
kniv over halsen. Men som Pia siger: Po
litiet antyder, at det er næsten umuligt at 
gøre noget ved den slags, førend blodet 
flyder. 

Det blev imidlertid ikke blod, der fl0d. 
Pia glemte nemlig at lukke vinduet. Og 
gennem dette blev der lempet en giftig 
skorpion ind i Pias seng. 

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

Denne konklusion modsiges dog af de 
mange tegn på, at mange nye hjemme
værnsfolk ser den nye trussel i indvan
dringen til Danmark. En sådan virkelig
hedstro og fleksibilitet i tankegangen sav
nes derimod i hjemmeværnsledelsen, 
som åbenbart ikke har bemærket kommu
nismens død og islams fremst0d. 

Denne blindhed fremprovokerer direk
te kommende konfl ikter. Et forsvars op-

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

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

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

Peter Neerup Buh), Kobeuhavn, 
i Jyllands-Pos.ten 25/7 1994. 
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Balkanmorads 
Mediebehandlingen af de seneste års begivenheder i eks-Jugoslavien har været meget ensidig 
og den offentlige mening om dem tilsvarende partisk. Dette er efterhånden åbent erkendt. Men 
hvordan gik det til? Og hvad med vore soldater i dette skånselsløse rænkespil? 

Af Ole Hasselbalch 

Eftersommeren 1993 tilførte dansker
ne særprægede oplevelser. 

Medens unge, friske flygtninge spise
strej kede i vore asylcentre, fordi de ikke 
fandt en menu. der er bedre end mange 
danskeres, varieret nok, gik Folketinget i 
gang med at sende unge danske soldater 
til Jugoslavien for at s ikre spisenægtemes 
hjem. 

Gennem en sand mediestonn fik vi at 
vide, at denne militære ekspedition er 
nødvendig, og at når man har meldt sig til 
det danske forsvar, må man også være 
forberedt på at sk-ulle i krig. 

At det kunne tænkes, at de, der har 
meldt sig til forsvaret, har gjort det for at 
forsvare Danmark, var der ingen, som tal· 
te om. Ej heller blev der gjort meget ud af 
at overveje, hvordan tilslutningen til det 
danske forsvar mon vil blive i fremtiden, 
såfremt den indebærer, at man kan blive 
sendt på uigennemsigtige ekspeditioner 
ude i den store verden. 

Og er uigennemsigtighed ikke lige net
op det, der har præget konflikten på Bal
kan? 

Vi fik f.eks. i lang tid at vide, at musli
merne var på sammenbruddets rand, 
udsultede og hjælpeløse. Men i august 
1993 kom det pludselig frem, at de mus
limske styrker var gået frem siden april 
J 993 (se f.eks. kortet i Jyllands-Posten 
24/8 1993). Hvordan kan styrker, der er 
afskåret og udsultede, gå frem? 

Og nu i efteråret 1994 har muslimerne 
indledt større offensive operationer og 
været i stand til at vinde terræn fra de 
bosniske serbere. 

Hvem er skurken? 
Serbien er blevet fremstillet som skur

ken i tragedien. Men er billedet så 
sort/hvidt, som medierne har tegnet det? 

Det erindres f.eks., at nogle af de begi
venheder, der oprindelig blev fremstillet 
som eksempler på serbernes rædselsger
ninger, senere afsløredes som led i en 
kroatisk/bosnisk medieoflensiv. Forrige 
vinter konkluderede Jyllands-Posten til 
eksempel efter en omfattende under
søgelse, at de massevoldtægter, som ser
berne påstodes at have iværksat, sandsyn-

ligvis aldrig har fundet sted. Der vil også 
erindres, hvorledes flere morteroverfald i 
Sarajevo, der blev udlagt som eksempler 
på serbiske forbrydelser, viste sig at være 
forårsaget af muslimske styrker til ære for 
fotograferne og for at fremkalde FN-ind
greb mod serberne. 

Allerede i sonuneren 1992 kom det da 
også frem, at Kroatien/Bosnien havde hy
ret mediefirmaet Ruder & Finn i Was
hington til at understøtte billedet af ser
berne som skurken. Serbisk materiale er 
tilsyneladende endog blevet holdt for
sætligt væk fra danske læsere. I et læser
brev i Kristeligt Dagblad 21/4 93 gør en 
bibliotekar således opmærksom på, at det 
mest alsidige tidsskrift fra området, "Vre
me», udgives i Serbiens hoved~tad Beo
grad og derfor omfattedes af handelsblok
aden. Senere greb Journalistforbundet og 
Bibliotekarforbundet ind for at få hævet 
informationsblokaden. 

Endnu mere uroJig bliver man ved at 
lede udenfor de danske medier. Endetal
jeret gennemgang af konfliktens grund
lag og forskellige aspekter blev f.eks. 
31/12 1992 trykt i tidsskriftet "Defense& 
Foreign Affairs Strategic Policy". Dette 
er tilgængeligt ved forsvarets institutio
ner, hvor de, der nu sendes ind i det jugo• 
slaviske morads, kan studere det nærme
re. Skriftet indeholder vel derfor ikke lm
ter desinformation. 

Det skjulte folkemord 
Under overskiften "Hiding Genoeide" 

("I færd med at skjule et folkedrab") be
retter chefredaktør Gregory Copley her 
fra Balkan. 

Baggrunden for dagens siruation er 
den, fortæller han, at op mod 2 millioner 
serbere blev massakreret af kroater i åre
ne 1941-45, hvor Kroatien gennem den 
såkaldte Ustasha-organisation stod på 
Nazitysk lands side. Dette har serberne al
drig glemt, og der sidder en dyb frygt be
gravet i dem for en gentagelse. Denne 
gentagelse mener de at se i disse år - de 
trækker en direkte parallel fra ustasha
styret og til den nuværende kroatiske le
delse. Dette ser de bestyrket af, at mange 
kroater i dag faktisk er flygtet fra Kroati-

en og til Serbien, hvor de har dannet kro
atiske eksilorganisationer. 

Redaktøren hævder at have set uigen
drivelige beviser på, at der er foregået så 
omfattende massakrer på serbere i Kroa
tien og Bosnien som led i den nuværende 
konflikt, at det kan karakteriseres som 
folkemord. Han gør opmærksom på, at 
ofrene har været serbere, der har boet i 
disse områder i århundreder. Redaktøren 
har haft lejlighed til at gennemgå en ræk
ke af de videoer med billeder af ofre for 
massakrer, der er blevet vist i de vestlige 
medier som eksempler på serbiske gru
somheder. "I mange tilfælde", beretter 
han, Hhar familiemedlemmer til ofrene 
imidlertid kunnet identificeret disse som 
serbere''. 

Som eksempel nævner han kampene 
omkring byen Vukovar sent i 1991, som i 
de vestlige medier blev skildre! som en 
heroisk kroatisk modstand imod overvæl
dende serbiske styrker. Sandheden er 
imidlertid, fortæller redaktøren, at fra 1/6 
til 23/11 1991 forsøgte kroaterne at ud
slette de serbere, der ikke havde haft held 
til at flygte fra området. Mindst I 000 ser
bere - i hovedsagen kvinder, gamle og 
børn - blev myrdet på to nærmere angivne 
lokaliteter (Borovo skotøjsfabrik og Vu
kovar Roklub). Det var dis.~e serbere, der 
forsøgtes undsat gennem serbernes offen
siv mod Vukovar. 

!øvrigt berettes om en række tilfælde, 
hvor overgreb er blevet tillagt serberne, 
uagtet de rent faktisk blev begået af kroa
ter eller muslimer. Det drejer sig f.eks. 
om nedskydningen af et italiensk hjælpe
fly ved Sarajcvo. De skyldige var ifølge 
FN kroaterne. 

Sådan opstår det skæ,·e mediebillede 
Redaktørens begrundelse for skævhe

derne i de vestlige mediers informations
formidling er interessant: Han gør op
mærksom på, at næsten hvert ene-~te bille-
de, der kommer ud af det tidligere Jugo
slavien, kommer enten gennem Kroatiens 
hovedstad Zagreb eller gennem muslimsk 
kontrollerede områder i Bosnien. Alt, 
hvad der kommer fra Serbien, stemples .... 
automatisk som "neo-kommunistisk " 
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propaganda" og afvises følgelig systema
tisk af de vestlige medier. Redaktøren 
hævder at have beviser på denne afvis
ningspolitik. Han gør videre opmærksom 
på, at den eneste TV-satellitforbindelse i 
Jugoslavien fandtes i Zagreb, af hvilken 
grund kroaterne rent praktisk havde let 
ved at kontrollere denne kanal. 

Redaktøren forklarer den bosnisk/kro
atiske succes på informationsområdet 
bl.a. med, at det tidligere .Jugoslaviens 
enemægtige leder gennem mange år, Tito, 
var kroat, og at han lod kroater i eksil i 
fred, medens den jugoslaviske efterret
ningstjeneste koncentrerede sig om at 
jagte eksil-serbere. Resultatet blev i det 
lange løb, at mange eksilkroater nåede at 
etablere sig i respekterede positioner i Ve
sten. Redaktøren påviser et eksempel på, 
hvorledes en af BBC's "upartiske" kom
mentatorer på området i virkeligheden 
har denne baggrund. 

Artiklen peger også på andre årsager til 
det skæve mediebillede. Således gør den 
opmærksom på, at j ournalister generelt 
har en tendens til at rapportere det ny
hedsstof, det er lettest at få fa t i, og som 
passer bedst ind i de ahnent accepterede 
forestillinger. Journalister, der arbejder 
hårdere og tager flere risici, som prøver at 

Præsidentord 
"Først og vigtigst: Der kan aldrig råde 

fred eller sameksistens mellem den isla
miske tro og ikke-islamiske sociale og 
politiske institutioner." 

"En islamisk bevægelse bør og kan gri
be magten, så snart den i moralsk og 
talmæssig henseende er så stærk, at den 
fonnår ikke blot at styrte det ikke-islami
ske styre, men også at oprette et nyt isla
misk.'., 

"Islam nægter entydigt enhver frem
med ideologi ret og lejlighed til at virke 
inden for sine onuåder." 

"Presse, TV og film må kontrolleres af 
personer, hvis islamiske moral og in
tellektuelle autoritet er indiskutabel." 

Disse teser er fremsat af Alija !zetbego
vic, Bosniens muslimske præsident og le
der af det Demokratiske Aktionsparti 
(SDA), som for øjeblikket besætter 
næsten samtlige ministerposter i den 
bosniske regering. De findes i hans mest 
kendte skrift "Den islamiske deklarati
on", der er skrevet allerede omkring 
1970 og udgivet adskillige gange siden på 
serbokroatisk, arabisk, engelsk og tyr
kisk. Her citeret efter artikel af Per Jons
son i Dagens Nyheter 17/3 1994. 
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forstå, og som evl derfor fortæller en an
den historie, bliver ikke ligefrem hyldet 
for deres resultater, siger han. Tværtimod 
misbilliges de som regel for at have 
"brudt rækkerne". De, der holder sig til 
de gængse sandheder, er jo langt fra be
gejstrede for at blive konfronteret med en 
reportage, der viser. at de har gjort deres 
arbejde dårligt. Og deres redaktioner er 
ikke interesserede i at skolie indrømme, 
at de har taget fejl. 

Hvad skal vi tro? 
Det er i sig selv uhyggeligt, at der i 

l 990'ernes Europa foregår en krig som 

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

Ole Hasselbatch 

"Situationen er ude af kontrol. Den ene 
dag er det muslimerne, den næste er det 
kroaterne og den tredje er det serberne, 
der gør det umuligt for os at arbejde. De 
skulle have det glatte lag allesammen." 

Ledende FN-officer fra Bosnien citere t i Jyl
lands·Posteo 2011 l 1994. 

Erfaringer på eget skind 
Sommerens palæstinensiske bandeterror 

mod beboerne i Århus har ført til, at Århus 
byråd måtte sætte fremmedproblemet på 
dagsordenen. Til brug for byrådets smukke, 
humanistiske overvejelser blev der udarbej
det et baggrundsmateriale, som fortæller, 
hvad der foregår i byens institutioner. 

Vi bringer en montage af repræsentati
ve afsnit herfra. 

Og medens politikerne snakker og 
snakker og snakker, bliver problemerne 
bare større og større og større ..... . 

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

Af Peter Neerup Buh/ 

"Hvis I eller De personlig føler respekt 
for vores tænkemåde eller for vores reli
gion, så er det fordi, den er stærkere, eller 
fordi I mangler tillid til jeres tro.( ... ) Når 
to rel igioner står over for hinanden, så er 
det ikke for at sammenligne hinanden el
ler for at udveksle komplimenter, men 
snarere for at bekæmpe hinanden. Derfor 
vil I ikke høre fra os, at vi agter jeres tro. 
Fra jeres side ligner respekten for vores 
tro selvopgivelse: I giver afkald på at lå 
os til at opgive vores tro, vi giver aldrig 
afkald på at udbrede islam. ( ... ) Materielt 
har I ved jeres militære styrke og jeres in
dustrielle magt behersket os, men fra et 
religiøst standpunkt er I blevet de besejre
de.'• 

Dette citat fra et brev fra en islamisk 
lærd til en fransk islam-ekspert er at læse 
i Rudolph Chimellis bog "lslamismus" 
( 1993, 96 sider. Tilsendes gratis fra Vont
obel-Stiftung, Todistrasse 27, CH-8022 
Ziirich). Chimelli har gennem mange år 
været mellemøst-korrespondent for "Siid
deutsche Zeitung", og i sin bog skildrer 
han udviklingen og den aktuelle situation 
i mange islamiske lande. 

lslamismens fremmarch 
lslamismen eller fundamentalismen 

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

Det vest-allierede monarki i Saudi
Arabien er ikke fundamentalistisk i mo
derne forstand, så her skrev I 07 islami
ster fra landets universiteter i 1992 et me
morandum til kongen. De krævede bl.a. 
afbrydelse af forbindelserne til vesten, 
konsekvent anvendelse af islamiske love 
på alle samfundslivets områder samt op
sti Iling af en hær på I million mand, som 
overalt i verden skal kæmpe mod islams 
fjender. Kongen lod imidlertid islamister
ne arrestere, afskedige, forvise eller gav 
dem forbud mod at prædike. Nogenlunde 
sanune skæbne har islamisteme foreløbig 
fået i Algeriet, og i Jordan er der siden 
Golfkrigen også opst.1et splittelse mellem 
regeringen og de stadig mere radikale 
islamister, som tidligere havde enkelte 
ministre. I Tunesien, hvor der er 3.000 
islamister bag tremmer, idet deres parti 
siden terrorhandlinger i 1991 har været 
forbudt, siger præsident Ben Ali: "I Tune
sien bliver der aldrig givet plads til et reli
giøst parti." I Syrien lod præsident Assad 
allerede i 1982 byen Hama jævne med 
jorden, idet den var centret for islamis
men. Chimelli kommenterer, at de syriske 
islamisters program derfor nu kun er af 
akademisk interesse: "De var for fri fore
tagsomhed, fordeling af statsejendonune 
til bønderne og for privatejendom." Han 
mener, at der blandt islamisterne eksiste
rer realister og pragmatikere såvel som 
fanatikere, hvorfor en fornuftig politik fra 
vestens side vil være alt, hvad der styrker 
de førstnævnte og ikke gavner de sidst
nævnte. Hvis vesten skærer alle islamister 
over en kam, vil det blot skærpe konflik
terne, hævder Chimelli: "Over for prag
matikerne burde en interesseafgrænsni.ng 
være mulig, en modus vivendi, en slags 
vagtsom sameksistens. Ikke mere." 

Fra den anden side udtaler lederen af 
islamismen i Sudan, Hassan al-Turabi, at 
eftersom islam vil komme til magten un
der alle omstændigheder, vil det være for
nuftigst for alle at lade den komme som 
fredelig evolution. Hvis den holdes nede, 
sejrer den blot i stedet ved en revolution. 
Han fortsætter: "At afgøre, hvad islam er, 
er muslimernes sag. Verden er stor nok 
for mere end en civilisation. Pluralisme 

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

Vesten i defensiven 
Af Chiniellis kapitel om muslimer ind

vandret til vesten synes det snarere at 
fremgå, at det er islam, som er ved at 
støbe verden i sin form: "I franske skoler 
læres, at Karl Martell i 732 ved Tours og 
Poitiers slog den islamiske invasion i 
Frankerriget tilbage. I nogle år har denne 
historiens voldgiftskendelse forekommet 
mindre endegyldig." Med 4 millioner tro
ende er islam nu den næststørste tro i 
Frankrig. Frem til l970'erne var der kun 
en moske i landet, nu er der 150 alene i 
Paris. I nogle år har ''Muhammed" været 
det hyppigste navn, nyfødte drengebørn 
har fået i Frankrig. Tre fjerdedele af lan
dets muslimer erklærer sig for "troende". 
Den franske efterretningstjeneste taler 
om et "khomeinistisk greb" om muslim
ske arbejdere, der "kan lamme hele dele 
af vort erhvervsliv". I den franske hærs 
øvelsesmanøvrer tages der nu højde for, 
at dele af indvandrerbefolkningen vil 
være illoyal i en krise. 

I Tyskland er der næsten 2 millioner 
muslimer. I dette land vil flertallet af 
muslimer ifølge eget udsagn ikke assimi
leres, men vil "endnu i 200 år leve her 
som tyrker og muslimer", som det bl.a. 
hedder. Hver 6. tyrkiske arbejder i Tysk
land tilhører en islamisk forening. Den 
tyrkiske fundament.11ist Cemalettin 
Kaplan, der kaldes "Khomeini fra Koln", 
samt mange andre ligesindede bruger 
Tyskland som fristed for produktion af 
propagandaniateriale, som sendes til 
hjemlandet, hvor det er forbudt. Så længe 
'Jyskland tillader dette, behøver Danmark 
såmænd ikke have dårlig samvittighed 
over Thies Christophersen & Co. 

I Storbritannien findes der ca. I milli
on muslimer og ca. 1.000 moskeer, et 
"lslamic Party ofBritain", der bl.a. vil be
kæmpe "blasfemi" ( = Rushdie ), samt et 
militant "Islamisk Parlament". I Spanien 
åbnede kong Juan Carlos i 1992 den Sto
re Moske i Madrid - nøjagtig 500 år efter, 
at maurerne blev fordrevet fra Granada. 
Selv Rom har for første gang i historien 
nu en moske. Ingen steder betragter mus
limerne deres nye hjemsted som en smel
tedigel, men derimod som omgivelser for 
religiøst-kulturelle enklaver. 

Chimelli betragter islamismens frem
vækst som en af vor tids to store omvælt
ninger - den anden er kommunismens 
sammenbrud. Imidlertid ser han ikke isla
mismen som en fare på linie med kom
munismen, idet de muslimske lande sav- a... 
ner militærapparat og industrielt 1,>Tundlag ,.. 
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for at kunne udgøre et modstykke til den 
nu opløste Warszawapagt. Desuden me
ner han, at muslimerne savner kommuni" 
sternes beslutsomme vilje til overherre
dømme: "Der findes ingen islamistisk 
verdenssanunensværgelse og følgelig for 
vesten ingen grund til, at man i stedet for 
den nyligt faldne fjende opbygger en ny." 

Følgeslutningen forekonuner naiv -
der behøves ingen verdenssammensvær
gelse, hvis planløs indvandring i det lange 
løb kan udfylde den samme funktion. 

Islams invasion 
Modsat Chimelli mener amerikaneren 

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

Morey spår, at England bliver det 
første muslimske land i Europa. I Norda
merika findes der over 4 millioner musli
mer, som for det meste føler sig mere som 
arabere end som amcrikancre1 hvilket vi" 
ste s ig under Gollkrigen: Kun 18% af 
dem støttede den. Australien, som Chi
melli hævder næppe er berørt af islam, 
havde ifølge Morey i 1955 800 muslimer, 
i 1990 200.000, og strømmen af arabiske 
immigranter øges stadig. Morcy mener, 
det er med rette, at vesterlændinge spør
ger: "Hvorhen retter de muslimske arabe
re egentlig deres loyalitet? Er det mod de 
vestlande, som har givet dem mulighed 
for et bedre liv, eller er det stadig bare 
mod de atabiske lande?" Morey sætter 
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det betænkelige ved at acceptere bønnen 
mod Mekka i relief med følgende ord: 
"Tænk, hvis der fandtes en russisk religi
on, som krævede, at vi fem gange skulle 
bede vendt mod Moskva?" - eller for
såvidt en amerikansk religion, der kræve
de bøn mod Washington. 

Morey giver "en moderne lignc1se", 
hvor han skildrer en tænkt religion, der 
betragter George Washington som guden 
Baals profet. Wash.ingtons værker bliver 
herefter guddonuneligt inspirerede, er 
evige leveregler og kan ikke oversættes. 
Alle skal klæde sig, som Washington 
gjorde, og kun spise det, ban spiste - der
med bliver ærter forbudt, da Washington 
ikke kunne lide ærter. Fem gange daglig 
skal alle troende bede mod Washington
monumentet i Washington D.C., hvor Bi
belens personer levede, og hvortil alle 
mindst en gang i livet skal pilg1imsrejse 
for at gå rundt om Washington-monu
mentet syv gange. Alle ville finde delte 
skørt, men besynderligt nok indtages en 
anden holdning som regel til islam. 

I modsætning til kristendommen, som 
er "overkulturel", er islam i virkeligheden 
en subtil fonn for racisme, hævder Morcy, 
idet 600-tallets arabiske kultur med dens 
politiske forhold, familieliv, diætlove, reli
giøse riter, sprog etc. skal påtvinges alle 
andre lmlntrer: "Når islam bl iver den do
minerende religion i et land, ændrer den 
kulturen i det land og forvandler den til 
kulturen i 600-tallets Arabien." Islam er en 
guddommeliggørelse af denne kultur og i 
dybeste forstand derfor mere kultur end re
ligion. Derfor er islam også en "religion", 
der er speciel for den arabiske kultur. Or
det "Allah" er da heller ikke blot et andet 
ord for den kristne Gud: "Allah er en rent 
arabisk tetm, som hentyder til en arabisk 
guddom." Ved en grundig historisk udred
ning viser Morey, at Koranens opfattelse 
om guddommen blev udviklet på w1ikt 
arabiske præmisser af den før-islamiske 
hedenske Allah-religion. Frem til Muham
meds dage var Allah en hedensk gud 
blandt mange, og hans navn et specielt 
navn på den månegud, som blev tilbedt i. 
Arabien. Denne overbevisende konklusion 
står i skarp kontrast til f.eks. Uffe 
Østergårds overfladiske påstand om, at 
islam har samme forhold til den klassiske 
europæiske kulturarv som jøde- og kri
stendommen (se Jyll.-Post. 20/9 94). 

Islam nazismens forløber 
Moreys gennemgang af Muhammeds 

liv og værk får en til at tænke på, om han 
ikke snarere burde have valgt Hitler end 
Washington som parallel til Mubanmied i 
sin "moderne lignelse" tidligere i bogen. 
Det tiltag, som i den første svære tid styr
kede det økonomiske fundament og pre-

stigen for Muhammed og hans tilhænge
re, var beslaglæggelsen af jødisk ejen
dom. I begyndelsen havde Muhammed 
overtaget elementer i den jødiske tro, men 
da det mislykkedes for ham at omvende 
egnens jødiske købmænd, gik ban tilbage 
ril sine forfædres hedenske riter. Det var 
ved denne tid, han begyndte at dræbe jø
der - i begyndelsen lod han dem dræbe en 
for en, senere angreb han jødiske byer sy
stematisk, plyndrede dem, halshuggede 
de mandlige indbyggere og solgte kvin
der og børn som slaver. Også på andre 
måder kan Muhanuned kaldes Hitlers 
forløber: I Koranen står der (Sura 3: I 06-
107), at på dommedag skal kun menne
sker med hvide ansigter reddes. Morey 
kommenterer. at dette er racisme i sin 
værste form, og at sorte muslimer i Ame
rika burde have at vide, at araberne stadig 
kun betragter dem som slaver. 

Koranens indhold berettiger således, at 
den kan kaldes arabernes "Mein Kampf", 
og i sin fonn ligner den også Hitlers un
derlødige værk. Morey citerer således en 
ekspert: "Fra et litterært synspunkt har 
KOr<illen ringe værdi. Ordvalg, gentagel
ser, naivitet, mangel på logik og sammen
hæng slår den uforberedte læser på hver si
de. Det er ydmygende for det menneskeli
ge intellekt at tænke sig, at denne mid
delmådige litteratur har været genstand for 
utallige kommentarer, og at millioner af 
mennesker stadig spilder tid på at fordybe 
sig i den." Ifølge muslimerne er Koranen 
skrevet på Allahs sprog (arabisk!), og intet 
dødeligt menneske kan oversætte den til 
noget andet sprog. Koranen har ifølge 
muslimer ikke sin lige i nogen litteratur -
en påstand, der er lige så absurd og latter
lig, som kinesernes begejstring for Maos 
platte " lille røde" var, kunne man tilføje. 

Morey skildrer Muhammed som en 
magtsyg, blodig og hævngerrig diktator
skikkelse med et unaturligt begær efter 
småpiger. Han konkluderer, at Koranen til 
fulde kan forklares ud fra før-islamiske 
kilder i den arabiske kultur, hvorfor den 
islamiske "religion" på grund af s ine 
påstande om det mo,faatte er falsk: "Det 
er derfor ikke overraskende, at eksperter i 
vest har draget den konklusion, at Allah 
ikke er Gud, at Muhammed ikke var hans 
profet, og at Koranen ikke er Guds ord." 

Imidlertid tilslutter stadig tiere sig den
ne vulgære guddonuneliggørelse af ara
bernes kulturelle egenart, hvilket Chimel
lis bog "lslamismus" beskriver i detaljer. 
Moreys bog afslører derimod dybere ge
nerelle træk i islams væsen, og tilsammen 
giver de to bøger et forstemmende billede 
af den trussel, vesten står over for, og som 
vi allerede i vidt omfang har inviteret in
denfor vores grænser. 

Peter Neentp Buh/ 
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