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De forrådte 
Vi er ikke i krig. Vi lever i dyb fred 

- udråbes det fra alle Over-Danmarks 
mediehøjtalere. Alligevel tæller det 
danske folk. dag for dag flere ofre. 
Fremmedpolitikkens ofre. På en lang 
række områder ser de, der tør se sand
heden i øjnene, hvordan hverdagens 
jævne dansk.er nedgøres og rykkes ba
gest i køen i forhold til de fremmede i 
kraft af den virkelige diskrimination -
den omvendte. 

Politikere, ikke mindst fra de 
såkaldt borgerlige partier, påtaler 
jævnlig den megen forståelse, hjælp 
og omsorg over for den stigende volds 
og kriminalitets forbrydere og kræver, 
at der mere skal tages hensyn til for
brydernes uskyldige ofre .. Nu har po
litiet på ny - som besk.revet i en arti
kel inde i dette blad - med tørre tal 
påvist en enorm overkriminalitet 
blandt udlændinge i Danmark. og især 
af de groveste forbrydelser. Alligevel 
kappes politikere fra alle fremmedpo
litikkens partier om at bedyre, at tal
lene ikke kan bruges, da de fremmede 
forbryderes sociale baggmnd nok er 
en anden end tilsvarende danskeres. 
Som om det hjalp de danske ofre for 
mord, mishandling, legemsbesk.adi
gelse, narkosmugling, voldtægt o.s.v., 
at de, der forbrød sig mod dem, var 
socialt belastede. Her forbigås ofre
nes I idelser åbenbart i tavshed. 

Vore egne socialt belastede mærk.er 
sandelig heller ikke meget til den for
ståelse og gavmildhed, der vises mod 
fremmede - for danskernes penge. De 
udstødte, de hjemløse, de sindsliden
de på gaden må klare sig, som de kan. 

Dem bygges der ikke dyre asyllands
byer til. De gamle, plejetrængende må 
for en del leve en uværdig alderdom, 
mens plejehjem nedlægges for at spa
re penge. Folkepensionen forringes. 
Pensionister med eget hus må i deres 
alderdom leve af murstenene. 

Danskere, der søger bolig og måske 
har ventet i årevis, må træde tilbage i 
boligkøen, fordi fremmede skal frem. 

Stillingssøgende danskere skal nu 
efter arbejdsministerens planer i prak
sis diskrimineres i forhold til fremme
de. Arbejdsgivere, der ikke tager 
fremmede i arbejde i stedet for ledige 
danskere, skal sortlistes og udelukkes 
fra den statslige arbejdsformidling. 
Der tales åbent om at indføre omvendt 
bevisbyrde, så den anklagede skal be
vise sin uskyld. 

Danske skolebørn udsættes for, at 
horder af fremmede børn fra et utal af 
folkeslag, kulturer, religioner og sprog 
hindrer dem i at fa en dansk skole
gang, som deres forældre og forfædre 
fik det. I stedet får de indoktrinering 
og hjernevask. efter Global Genera
tion 's Goebbels-inspirerede propagan
dametoder. 

Det ville være let a t fortsætte med 
at opregne andre grupper af danskere, 
som er blevet skammeligt forrådt af 
politikerghettoens, mediemafiaens og 
godhedsindustriens svig mod Dan
mark og det danske folk. Men dan
skernes afsavn og sorger gør åbenbart 
ikke indtryk, når vore herskabers mo
derigtige image skal plejes. 

Hvad bryder man sig så om folk.et -
det billige skidt. 



Meningsløst 
værnemager1 

Under besættelsen 1940-45 arbejdede mange danskere i tyske 
virksomheder og støttede derved Tysklands krigsmaskine og for
længede således de fi-emmedes ophold i Darunark. Disse dan
skere kunne undskyldes ved, at de enten blev tvunget af de dan
ske myndigheder eller tilhørte samfundets mest underprivilege
rede. l dag er situationen omvendt: De, hvis arbejde direkte bi
drager til at forlænge eller forevige de nye fremmedes ophold 
her, tilhører samfundets mest forkælede grupper, og de bidrager 
til deres fædrelands underrvingelsc ganske frivilligt. 

I lederartiklen i akademiker-fagforeningsbladet "Magisterbla
det" den 19. oktober var begejstringen således utvetydig: "Har du 
dansk eller et andet sprogfag på bifags- eller sidefagsniveau, så 
er der undervisningsjob i sigte", lød det indledende glædesbud
skab i artiklen, der fortsatte: "Fra nu af og ind i 1996, vurderer 
Dansk Flygtningehjælp, vil der blive brug for 600 · 700 nye fuld
tidsansatte lærere til at undervise voksne flygtninge og indvan
drere i dansk.'' Baggrunden er, at de 17 .000 bosniere, der får asyl, 
nu flytter fra Røde Kors-centrene ud i konununerne. 12.000 af 
dem er voksne, der skal have tilbudt danskundervisning i 18 lek
tioner om ugen. Udgifterne hertil er beregnet til den nette sum af 
289 mio. kr. alene i 1996. Desuden skal de danske lærere have et 
150 timers "indvandrerlærerkursus", der er lovpligtigt, hvis man 
skal undervise. 

Er nu sådan en uendelig kæde af beskæftigelses-ordninger for 
akademikere, der ikke kan bruges andre steder, ikke en herlig op
fmdelse? Nej selvfølgelig ikke, fordi det, de laver, er at ''løse" et 
tmødvendigt skabt problem, endda på den dårligst tænkelige må
de. At lære bosnierne dansk er jo den korteste vej til at skabe et 
stort muslimsk mindretal i Danmark, og så er et nyt land blevet 
bragt til det permanente multietniske kogepunkt. At glæde sig 
over stigende beskæftigelse til indvandrerlærere svarer samfunds
økonomisk til at glæde sig over, at læger, psykologer, politi og 
militær har travlt. Det er endog værre: De sidstnævnte bekæm
per som regel kun uundgåelige onder, mens indvandrerlærere 
fej lbehandler el politisk skabt problem. 

Til de arbejdsløse akademikere med jobmulighed i bosnier-in
dustrien er der kun at sige: Lad være med at deltage i løgnen om 
at få et sådant "meningsfuldt" arbejde. Tag i stedet et rengørings
job, vær taxichauffør, hjemmehjælper, dagplejemor eller hvad 
som helst andet, der er brug for i samfundet. Er der brug for et 
arbejde, er det meningsfoldt uanset den kunstige "status", det er 
blevet tildelt af de toneangivende. Meningsløst og uværdigt er 
kun sådant arbejde, som det ikke er i samfondets interesse at få 
udført eller endog positivt skader det. Blandt denne heldigvis_ re
lativt sjældne type "arbejde", der altid er skabt af det offentlige, 
hører i første række indvandringsindustriens stillinger, herunder 
dem som bosnierlærere. 

Sen erkendelse 
Flygtninge fra Vietnam bar i snart en menneskealder været et 

problem for mange lande i både øst og vest og er det til dels end
nu (jf s. J 7). Også Danmark har modtaget et betydeligt antal. 

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at FN's flygmingehøjkom
missær Sadako Ogata 15. november i Geneve udtalte, at det 
måske var en fejltagelse at bosætte en million af dem i vestlige 
lande. »Muligheden for at komme til et rigt land var afgjort en 
faktor, som skabte flere flygtninge« erkendte hun nu (Jyll.-Post. 
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16/11 95). Det v-.ir som bekendt hendes organisation UNHCR, 
der stod for fej ltagelsen. 

Mon hun nu bliver udsat for samme forargelses- og vredes
storm, som for nogle år siden herhjemme ramte de hjerteløse og 
menneskefjendske individer, som tillod sig at benytte udtrykket 
»bekvemmelighedsflygtninge« om nogle af de tydeligst økono
misk motiverede emigranter? 

Andersens nye eventyr 
Af den i maj udkomne publikation "Arbejdsministerens rede

gørelse til Folketinget om status for arbejdet med at modvirke et
nisk diskrimination på arbejdsmarkedet" fi-emgår det, at der al
deles ikke er nogen som helst saglig begrundelse for de yderli
gere forslag, som arbejdsminister Jytte Andersen anbefaler som 
værn mod diskrimination på arbejdsmarkedet (jf. Danskeren 
1995 nr. 4, s. 2 og 8). Tværtimod er der allerede gjort mere end 
nok for at cementere Danmarks status som "flerkulturelt sam
fund". 

De nuværende bestræbelser for at gå endnu videre blev kendt 
af offentligheden ved statsministerens ord i hans åbningstale i 
Folketinget 1994: "Regeringen vil i alle sammenhænge modar· 
bejde etnisk diskrimination. Vi forbereder udspil herom, bl.a. 
mod diskrimination på arbejdsmarkedet." Af nævnte status fra 
maj i år ses allerede alle spirerne til det multikulturelle særbe
handlings-mareridt, som det bl.a. kendes fra USA · samt udgif
terne hertil. Punkt l og I 5 i oversif,>ten over de hidtidige initiati
ver er således en "pulje til gensidig kulturforståelse" og "pulje til 
støtte af uddannelses- og beskæfiigclsesprojekter" på i alt 12 
mio. kr. Herudover er der en mængde forsøg på uddannelses-, 
tolke- og "oplysnings"-områdeme. Bl.a. skal også lærerne på er
hvervsskolerne have tilbud om efteruddannelse i "gensidig kul
turforståelse", hvilket der nok kan blive behov for under arbejdet 
med 0 farvcrige1

' klasser. 
Inden for undervisningsministeriets område er der iflg. rede

gørelsen også iværksat forsøg på jobområder, der angivelii,>t bar 
særligt behov for "kulturformidlere"· et behov, der dog kun ek
sisterer, hvis man bevidst stræber efter det "multikulturelle" 
samfund. I denne retning går tydeli1,>vis et projekt på Odense Se
minarium, hvor man fra efteråret 1995 har etableret "et særligt 
hold for indvandrere, som får almindelig dansk lærerudda11Del
se, men det ene (af de to) liniefag bliver deres modersmål ... , som 
skal studeres med henblik på, at de færdige lærere kan arbejde i 
den danske folkeskole, men som ægte tokulrurelle og med en 
dansk læreruddannelse i deres modersmål." Dette er selvsagt 
første skridt til opløsningen af folkeskolen som dansk, om end 
myndighederne selvfølgelig vil benægte det. 

Af publikationens bilag E fremgår udgifieme bag de tiltag, 
som i maj 1995 var igang for at "nedbryde kulturelle, vi
densmæ.%igc og holdningsmæssige barrierer, som virker hæm
mende for etniske minoriteters integration på arbejdsmarkedet". 
Tolkebistand til Arbejdsfonn idlingens betjening af fi-emmede 
l ,6 mio. kr., afprøvning af fremmedes medbragte k-valifikationer 
2,6 mio. kr., vejledningskurser med tolk 3,24 mio. kr., udvidet 
danskundervisning ialt 38,7 mio. kr., supplerende undervisning 
for frenunede ialt ca. 40 mio. kr. 

Alt dette er vel at mærke kun tids· og geografisk begrænsede 
forsøg. Hv-ad mon regningen bliver. når Jytte Andersen efter egen 
opfattelse nu først rigtigt vil til at bekæmpe "diskrimination på 
arbejdsmarkedet"? Og det medens buodrederusinder af danske
re tilsyneladende stadig mangler kvalifikationer til at få et fast 
arbejde! 



Udlændingekriminalitet 
Genvej til landets ødelæggelse 
Af cand. jur. Knud Eriksen 

Jo, vist er de fremmede langt mere kriminelle end os danske. Tre statistikker el
ler rapporter fra Danmarks Statistik og fra rigspolitichefen på 6 år beviser det, som 
vi andre hele tiden har vidst. En rapport, som netop er kommet fra politiet, under
streger det fortvivlede v-anvid, de naive politikere indlod sig på - og tvang dan· 
skerne til - da de åbnede vore sikre og trygge grænser på vid gab. Rapporten, som 
juristen Knud Eriksen her gellllemgår, dokumenterer de grusomme tal: At &em
mede er 8 gange værre end danskere, oår det gælder voldtægt og narko, 6 gange 
værre, når det gælder vold, 7 gange værre, når det gælder drabsforsøg ... 

Om de landsskadelige politikere, som har skabt grundlaget for Danmarks tragedie, 
skriver Knud Eriksen: » ... deres rolle er i dag at fungere som en femte-kolonne, en 
trojansk hest, der indefra lukker byporten op til den slumrende by, så fremmede 
horder kan indtage den og hærge med drab, plyndring og voldtægt.« 

Det var så den næste rapport fra rigspo
litichefen om udlændinges kriminalitet, 
der blev offentliggjort 11. oktober. Viste 
den noget, vi ikke allerede var klar over? 

Næh ... men nu var det anden gang, 
Quraishy, Mousti, Elmquist m. fl. måtte i 
gang med at bortforklare. 

Udlændinge er efter rapporten 3 l/2 gang 
så kriminelle som danskere. Som ved sid
ste rapport 2. maj 1994. Som ved statistik
ken for 1989, der så måtte skjules i 4 år. 

Og det er slet ikke hele historien. Ud
lændinge er nemlig ikke kun særligt til
bøjelige til butikstyverier, som trods alt 
ikke er ødelæggende for landet. Det var 
ikke desto mindre, hvad formanden for 
Folketingets retsudvalg, Bjørn Elmquist 
(R), havde fået ud af rapporten. Meu det 
er så sandelig på de alvorligste kriminali
tetsområder, vi skal kende problemets ful
de omfang: 

Gennemsnitsprocenten for straffelovs
sigtelser mod udlændinge er 13. Det vil si
ge, at de er 3,42 gange så kriminelle som 
danskerne (når vi regner med 3,8% ud
lændinge). Men på området "vold med 
skade på legeme eller helbred" er procen
ten 21 og ved "kvalificeret vold med grov 
skade" er den 22. Det vil sige en overkri
minalitet på knap 6 gange. Mht. "mand
drab" er udlændinge "kun" 3 l/2 gange så 
slemme som danskerne, men ved "forsøg 
på manddrab" 7 gange. Helt galt er det 
ved "voldtægt'' og "smugling af narkoti
ka"; begge: 8 gange så kriminelle som 
danskerne! 

Og blandt "udlændingene" igen er afri
kanere, jugos laver og statsløse palæsti-

nensere stærkt overrepræsenterede, lige
som udlændinge var overrepræsenterede i 
samtlige aldersgrupper. 

Men det er heller ikke hele historien. 
Ønsker vi at kende mængden af alle straf
felovsovertrædelser, må vi huske, at det 
kun er en del af anmeldelserne, der fører 
til sigtelser, og det er disse, som dallller 
grundlaget for den foreliggende statistik. 
Men anmeldelserne kan meget vel være 
begrundede, ja er det vel oftest, selv om 
beviset ikke er stærkt nok til en sigtelse. 
Vold bliver oftest slet ikke anmeldt. Ska
destuen i Glostrup har f. eks. vurderet, at 
kun 5% af de voldstilfælde, den tager sig 
af, overhovedet anmeldes til politiet. Det 
er altså kun toppen af isbjerget, vi ser. 

Og det er endnu ikke hele historien. 
Skadevirkning og størrelse af forbrydel
sen fremgår ikke af sådan en undersøgel
se. Et enkelt tilfælde af narkotikasmug
ling omfattede f.eks. 5,9 kg heroin (Syed 
Ali Shah, pakistaner, Jyll.-Post. 17/11 
93), nok til tusinder af unge danskeres 
ulykke, men også, hvis det var lykkede.~, 
til en fortjeneste på ca. 70 mio. kr. for for
bryderne til videre gangstervirksomhed. 

Stadig er det ikke hele historien, for der 
er indbygget forhold i statistikken, som 
sminker indvandrerkriminalitetens virke
lige omfang. Det er ikke Rigspolitiets, 
men politikernes skyld. Ca. 4.000 ud
lændinge får årligt dansk statsborgerskab 
og tæller herefter som "danskere" i denne 
statistik. Det har stået på i mange år. De
res høje krim.inalitetstal burde have vejet 
under "udlændinge" og ikke under "dan
skere", når det gælder fremmedkrimi.nali-

teten. En anden sag er, at de gradvis påvir
ker danskerne i retning af forråelse, i sig 
selv en alvorlig virkning, og i det lange 
løb måske den alvorligste. Mindreårige 
kriminelle udlændinge bliver ikke sib>tet 
og indgår derfor slet ikke f statistikken, 
men udgør dog en meget stor del af pro
blemet. Således kunne Berlingske Tiden
de 18/8 95 berette, at en bande på 80-100 
unge udlændinge lammede politi og 
sportsklubber i Odense. De fleste af ban
demedlemmerne var under den kriminel
le lavalder. (Jf. s. I 5 i dette ur. af Danske· 
ren). Videre kunne Berlingske Tidende 
24/8 95 oplyse, at indvandrerbørn i alde
ren 15-18 årnu er ved at fylde landets luk
kede institutioner for unge kriminelle. 

Og endda er det ikke hele historien. De 
stakkels turister er også talt med - for fuld
stændighedens skyld - men selvfølgelig 
misbrugt af hærskaren af bortforklarere. 
Det medfører en tydelig forvrængning, 
men igen ved politikernes og ikke politi
ets skyld. Allerførst er det selvfølgelig en 
tilsnigelse at tælle ulovligt indrejste ud
lændinge med som "turister". Men det gør 
man. De rigtige turister er slet ikke pro
blemet. Vi modtager hvert år ca. 3,4 mio. 
udenlandske turister (anslået afDarunarks 
Turistr.ld). 4 .015 ud af i alt 205.002 sig
telser eller 2.744 af de i alt l l.117 sigtede 
udlændinge vedrørte "turister". I forhold 
til de 3,4 mio. er det en næsten ikke-må
lelig størrelse. Fratrækkes ulovligt indrej 
ste udlændinge, som, hvis de var talt 
særskilt, ganske givet havde stået for ho
vedparten af de 4.015 sigtelser, er der så
ledes overhovedet ingen grund til at være 
bange for eller kaste mistanke på vore rig
tige turister fra hovedsagelig Tyskland, 
Sverige, Norge, Holland, USA, England, 
Italien, Japan og Frankrig, i nævnte orden 
efter antal, og med 0, I mio. fra den tredie 
verden, hvor hovedparten af de ulovligt 
indrejste kommer fra. Altså endnu et røg
slør, der er lagt ud til at skjule det virkeli
ge problem. 

Pressens omtale 
Dele af pressen er blevet mere ærlig 

over for emnet. Berlingske Tidende skrev lilii,. 
13/10 på forsiden med store, fede typer: ,.. 
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"Udlændinge er mest kriminelle" og be
rettede, at politiet i 1994 havde sigtet pro
centvis flere udenlandske statsborgere 
end danske, nemlig l l. l l 7 udlændinge og 
86.799 danskere. Udlændinge var overre
præsenteret i aJJe aldersgrupper. Specielt 
stort var problemet med 2. generations 
indvandrere på 17-25 år, der lå helt i top 
med kriminalitet. Her punkteredes endnu 
en myte, nemlig den, at 2. generations 
indvandrere ville være langt bedre funge
rende ertd deres forældre. Den usandhed 
kunne vi for længst have lært fra Frankrig, 
der er ''foran" os med problemerne. D6r 
ved man, at også 3. generations indvan
drere giver store problemer med krimina
litet. l Jyllands-Posten kunne man 14/JO 
læse, at "Udlændinge raser over politiet" i 
anledning af rapporten, der viser, at ud
lændinge er "mere end dobbelt så krimi
nelle som danskere. Fastboende udlæn
dinge udgør 3,8% af befolkningen men 
står for hele 13% af s igtelserne." 

Både Bashy Quraishy og Hamid El 
Mousti var uti lfredse med og afviste un
dersøgelsen. Den er "et forsøg på at mis
tænkeliggøre fremmede" ( BQ), "politi
folk har den fordom, at udlændinge er kri
minelle, og derfor skal der ikke noget til, 
før de sii,>ter indvandrere og flygtninge" 
(BQ). "At rejse en sigtelse er ikke ensbe
tydende med, at man bliver dømt" (HM). 
Denne kritik afvistes if. bladet af rigspoli
ti et med begrundelsen: "at se på sigtelser 
giver det mest korrekte og aktuelle bille
de. Der kan gå måneder, inden folk tilta
les, og dermed ville mange tilfælde slet 
ikke optræde i 1994-statistikken.» 

Politiken havde tro mod sin unationale, 
landsødelæggende holdning i udlændin
gespørgsmål en leder 14/10, der "påpege
de", at man med statistikkerne i hånd lige 
så godt kunne have skrevet f. eks ., at dan
skerne begår flere trafikdrab end udlæn
dinge. Hvor fordrejende kan man blive? 
Svar: Læs Politiken. 

Politikerne 
Blandt danske politikere kritiserede, 

som man kunne vente, først og fremmest 
Bjørn Elmquist rapporten for ikke at se på 
udlændinges sociale baggrund. Han 
" hæfter sig ved, at den væsentligste kri
minalitet er tyveri". I Jyllands-Posten 
18/10 fulgte han op med et indlæg, der 
yderligere skulle bagatellisere rapporten; 
han fortæller, at han som formand for Fol
ketingets retsudvalg har bedt om yderli
gere oplysninger om udlændingenes soci
ale baggrund (det bliver et samarbejde 
mellem Rigspolitiet og Danmarks Stati-

. stik vedr. 1995-sigtelserne). Han siger 
endvidere: "men hvis det viser sig, når 
disse spørgsmål foreligger belyst, at der er 
tale om større kriminalitet hos ndlændin-
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ge i Dann1ark end hos danskerne i grup
per, der kan sammenlignes, kunne forkla
ringen formentlig findes i vor særlige må
de at bekæmpe kriminalitet på!' Den 
råhed, vore politikere tvinger os til at 
mo<ltage, åbner han således også for, at vi 
skal forstå og forklare. Men selvfølgelig 
kun hvis ... 

Anne Bostrup, retspolitisk ordfører for 
Socialistisk folkeparti, mente, at rappor
ten var ubrugelig, og at Rigspolitiet slet 
ikke burde have lavet den. Interessant - og 
desværre karakte1istisk - mente også 
Venstres retspolitiske ordfører Birthe 
Røm1 Hornbech, at "uden den sociale bag
grund kan man ikke udlede noget som 
helst''. Kun Dansk folkeparti og Frem
skridtspartiet ville på baggrund af rappor
ten fremsætte lovforslag om, at kriminel
le udlændinge, der afsoner fængselsstraf
fe i Danmark, skulle udvises efter endt af
soning. Dette og supplerende forslag til 
ægte stramning på udlændingeområdet 
blev fremsat af Fremskridtspartiet - for 
Gud ved hvilken gang - 24/1 0 og 26/10. 
Hvis et mirakel ikke indtræffer, vil det 
igen blive afvist af det store politikerfler
tal. 

Regeringen og Dansk Flygtningehjælp 
Landets justitsminister, Bjørn Westh, 

mente ved rapportens fremkomst helt for
udsigeligt, at den ikke kunne bruges t il 
noget, til trods for Rigspolitiets helt klare 
sprog om den kriminalitetssvulst, udlæn-

dinge har bragt til landet, og som han helt 
ubekymret lader vokse sig større, mens vi 
venter. Men det var helt på linie med hans 
forgænger i det høje embede, Erling Ol
sen, der bagatelliserede den første rapport 
fra 2. maj I 994. 

I Dansk Flygtningehjælps lille " Oplys
ningspjece" kaldet "25 spørgsmål og svar 
om flygtninge" fra 15/ 10 1993 og med in
formationschefen Klaus Rothstein som 
ansvarlig redaktør hed det om spørgsmål 
23: "Er flyi,,tuinge kriminelle?" følgende: 
"Der findes ingen samlet statistik eller 
opgørelse over flygtninges kriminalitet. 
Intet tyder på, at flygtninge er mere kri
minelle end gennemsnittet af den øvrige 
befolkning. Dog begås en del butikstyve
rier af asylansøgere, der netop er kommet 
til landet." Jeg ved ikke, om denne pjece 
er kommet i en senere udgave, men svaret 
på spørgsmål 23 vil nok ikke være ændret 
væsentligt. For på trod~ af nu hele to un
dersøgelser af udlændinges krin1inalitet 
fra rigsp0litichefen (den første af 2/5 94 
anmeldt af mig i Danskeren 1994 nr. 3), 
der samste1nmende og uomtvisteligt viser 
den uhyggelige overk:ii minalitet blandt 
udlændinge i landet, fortsætter Over-Dan
mark med at lyve om sagen og føre det 
danske folk bag lyset. 

Allerede da den nævnte pjece blev lavet 
var svaret forkert. Trods dele af pressens 
jævnlige forsøg på at skjule udlændinge
kriminaliteten (som "god presseskik" 
åbenbart kræver) var det for almindelige 

Der er tusinder af kriminelle danskere 

Hvornår bliver der plads til dem i fængslerne? 
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avislæsere tydeligt, at det vrimlede med 
forbryderhistorier om udlændinge. Man
ge havde selv haft denne særlige form for 
"kulrurberigelse" inde på livet - på disko
teker, i forretninger, på togstationer eller 
ved strandlivet - dog folks egne iagttagel
ser var naturligvis ikke statistik. Men en 
sådan fandtes såmænd, om end godt gemt. 
Del viste sig nemlig ved nærmere under
søgelse, at såvel Justitsministeriet som 
Danmarks Statistik havde standset en ty
delig statistik med udlændinges krimina
litet opdelt efter nationalitet osv. Den hav
de været offentliggjort frem til 1989 (se 
min artikel "De skjulte tal" herom i Dan
skeren 1994 nr. 1). Begrundelsen var den
gang som nu: Der var ikke taget hensyn til 
forskellige kategorier af udlændinge og 
disses sociale baggrund. Nu skal vi igen 
vente, til sådanne " interessante" oplysnin
ger måtte fremkomme, før noget med sik
kerhed kan siges om udlændinges krimi
nalitet i forhold til danskeres - trods talle
nes klare tale. 

Retssamfundets ødelæggelse 
Det ret indlysende synspunkt, at vi dan

skere kan være hamrende ligeglade med 
disse forbryderes sociale baggrund, når 
blot vi slipper for at blive plaget af deres 
kriminalitet, falder åbenbart slet ikke vo
re "ledere" ind. 

Hvor dum og blind kan man som poli
tiker t illade s ig at være? Eller skulle man 
hellere sige: Hvor stort et forræderi kan 
regeringen og politikerne tillade sig at be
gå, før folket kræver disse landsøde
læggeres hoveder på et fad? En nærsynet, 
middelintelligent puddelhund kunne fatte 
situationen hurtigere og klarere end disse 
vort lands "ledere". H,,ad enten deres 
blindhed skyldes utilladelig dumhed eller 
beregnende forræderi, er deres rolle i dag 
at fungere som en femte-kolonne, en tro
jansk hest, der indefra lukker byporten op 
til den slumrende by, så fremmede horder 
kan indtage den og hærge med drab, plyn
dring og voldtægt. 

Knud Eriksen 

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

Som nævnt i bl.a. Danskeren 1993 nr. 4 
s. 11 findes en uforholdsmæssig stor og 
stadig stigende del af nye HIV-smittede 
blandt fremmede i Danmark. Konsekven
serne af uforsigtig seksuel omgang med 
medlemmer af risikogrupper er selvfølge
lig den enkeltes eget ansvar, men kravet 
om, at indvandrere fra bestemte lande ob
ligatorisk skal HIV-testes, før de evt. luk
kes ind, synes at være stadig mere velbe
grundet, efterhånden som umuligheden af 
at sikre sig mod smitte bliver kendt. Se
nest har tekst-TV 8/10 1995 oplyst, at 
AIDS-virus kan leve uden for kroppen i 
op mod to uger, hvilket næppe formind
sker farligheden ved de mange inficerede 
fremmede i landet. 

Et skelsættende negati\'l helhedssyn på 
muligheden af at "sikre" sig mod ATOS 
kom i december 1994, da den ansete hol
landske Thomas Hobbes-stiftelse frem
lagde en bemærkelsesværdig forsknings
rapport med titlen ''AIDS. Ghost or Threat'', 
skrevet af dr. R. Johnstone og prof. dr. 
J. Knappen. De konkluderer, at selv med 

brug af kondom er smitte-risikoen 15-
30% ved seksuel omgang med smittede. 
Den eneste måde, hvorpå væksten i 
AJOS-tilfælde kan standses, er iflg. rap
porten at gå tilbage til den traditionelle 
moral - bort fra den statsstøttede moralske 
relativisme: "Vi må stille os selv spørgs
målet: Hvilken virkelighed, hvilken ver
den ønsker vi at sætte vore unge ud i? Den 
med immoralitet, skilsmisser og AIDS? 
Eller den med ægteskab, familie og an
svarlighed?" 

Den ideologiske sammenhæng mellem 
muliggørelsen af fremmedinvasionen og 
af AIDS-spredningen ligger i den gene
relle "moderne" afvisning af begreber 
som troskab, bundethed og ansvar - den 
begejstrede åbenhed over for stadig nye 
"berigende" indvandrere og trætheden 
over for de velkendte meMesker er for
såvidt en form for promiskuitet. Forslag 
til effektive indgreb mod AIDS-sprednin
gen bliver da også imødegået med den 
samme type argumenter, der benyttes 
mod indvandringskontrol. I "AJOS. Ghost 

or Threat" citeres således en udtalelse af 
den kendte AJOS-ekspert prof. Roger 
Henrion: 

"Vi må tage i betragtning det meget 
stærke handicap for denne forebyggelse 
(af AIDS). Det er en sygdom, hvor de eti
ske, sociologiske, filosofiske og endog 
ideologiske overvejelser har forrang over 
for de rent medicinske overvejelser, en 
ting som jeg aldrig tidligere har truffet på 
i min karriere, hverken vedr. tuberkulose, 
syfilis eller nogen anden sygdom. Ingen 
prøvede at standse syfilis-testene den
gang denne sygdom nåede sit højdepunkt 
i Frankrig! Hvis man derimod i dag beder 
om tests blandt nogle minoriteter i fare 
(aktive og beskyttede minoriteter) som 
f.eks. de homosexuelle og narkomanerne 
eller de sorte afrikanere, hvis lande uhel
digvis er så frygtelig ramt, så mistænkes 
vi for racisme! Når vi publicerer statistik
ker, som blot giver fakta, fortælles vi: 'I er 
ude efter nogle grupper'. Som en konse
kvens heraf bremser disse absurde hold
ninger stærkt forsøgene på at fremme op
dagelse. I denne sag er vi klart bagefter." 

Professor Henrion "har været udøven
de læge i 4-0 år. Dette er første gang, jeg 
ser, at en sygdom ikke behandles som en 
sygdom. Hvad angår AJOS, stoller vi ar
gumenter, som er ikke-medicinske. Med 
HIV følger en følelsesmæssig faktor, som 
forhindrer kolde og klare tanker. Denne 
usikkerhed er åbenbar under diskussionen 
om obligatorisk testning." Og rapporten 
konkluderer: "'Med andre ord blev den of
fentlige sundhedsinteresse negligeret for 
at tilfredsstille minoritetsgrupper, for 
hvilke den seksuelle promiskuitet har 
større værdi end livet selv." 

Selv med den bedst tænkelige udvik
ling i folks opførsel og i fremgangen i 
AJOS-forskningen vil der derfor nu i år 
2002 være 15 gange flere AIDS-dødsfald 
i USA end i 1988. Frankrig er i dag i den 
samme situation, som Zaire var i i 1985 -
her er nu 30% af befolkningen HIV-smit
tet. 94% af den franske befolkning går ind 
for systematisk testning, men en sådan 
forhindres af de "progressive" pressions
grupper. Det er i vid udstrækning det sam
me persongalleri, der står i vejen for ind
vandringskontrol. Allerede hver for sig 
åbner svigt i d isse to sager for farlige ud
viklingslinier. Sammen skaber den uhin· 
drede vækst i AIDS og i indvandring mu
lighed for en ond cirkel med forfærdende 
perspektiver. Peter Neerup Buh/ 

Rapporten "AIDS. Ghost or Threat" 
kan rekvireres gratis ved at fremsen
de A4-kuvert med porto (8,75 kr.) til 
Den Danske Forening. 
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Censur i 
Det Berlingske Hus 
Visse bladhuse mener, at der er noget, læserne ikke har godt af 
at vide. 

l september annoncerede Den Danske 
Forening omfattende i de husstandsom
delte lokalaviser. Vi mente, at del var en 
god ide, hvis folk fik lejlighed til at kun
ne bestille vort materiale. En lille del af 
lokalbladene afviste imidlertid annoncen. 

Det viste s ig, at det var hos blade kon
trolleret af Det Berlingske Hus og Aal
borg Stiftstidende, det var galt. Her var 
der udstedt forbud mod at trykke annon
cen. 

Del drejer sig om følgende Berlingske 
blade: Amager Bladet, Ballerup Bladet, 
Frederiksberg Bladet, Rødovre Avis, Taa
strup Avis, Østerbro Avis, Frederiksværk 
Ugeblad, Ugeposten Helsinge, Haderslev 
Ugeavis og Kolding Ugeavis. 

Aalborg Stiftstidende bortcensurerede 
annoncen fra Hobro Avis, Midt-Vest Avis, 
Nørresundby Avis, Oplandsavisen Brøn
derslev og Vejgaard Avis. 

Det lyder af mange. Men der findes fle
re hundrede lokalblade, og vi fik den trykt 
i langt de fleste. Det mest interessante i af
færen er således, at der altså er store blad
huse, som bevidst unddrager deres læsere 
oplysninger. 

Hvad var det da for en annonce? 
Såmænd den her gengivne. Vi tillader os 
at trykke den, uagtet den åbenbart er me
get farlig. 

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

Vibeke Bds.berg, Virum. i Jyllands-Posten 26/lO 
1995. 
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Berlingeren saboterer 
et antinazistisk møde 

På Sønderborg Ugeavis under Berlinge
ren endte censurforsøget som en ren paro
di: I kraft af ccnsurinstruksen "fra oven" 
afviste man i første omgang at annoncere et 
antinazistisk møde, DDF holdt i byen. Ef. 
ter at have taget sig tid til at læse den afvi
ste annonce nåede redaktøren imidlertid til 
den konklusion, at hans overordnede havde 
ført ham bag lyset. Redaktøren beordrede 
derefter mødeannoncen trykt. 

Affæren har faet nogen i det sønder
jyske til at opstille den teori, at censurens 
ophavsmand i virkeligheden er en hen
gemt skabsnazist, der har haft held til at 
placere sig på en nøgleposition hos De 
Berlingske L-Okalaviser. Men i den ældre 
generation findes også folk af den ansku
else, at Berlingeren muligvis har faet til
bagefald. De henviser til, at Berlingeren 
holdt en højst ejendommelig redaktionel 
kurs under den tyske besættelse - så mær
kelig, at modstandsbevægelsen kaldte 
Berlingske Tidende for Berlinske Tidende 
(uden "g"). 

Vi skal for vort vedkonunende undlade 
at gætte. Men måske er det en god ide, at 
læserne af de mørkelagte blade spørger 
deres leverandør af censurgods, hvad me
ningen egentlig er. Ole Hasselbalch 

Jyllands-Post.en bragte 4/12 og 18/12 
94 i Indblik artikler om det multi-etniske 
Danmark. Der udtaler Johannes Bang, 
Undervisningsministeriets pædagogiske 
konsulent for fremmedsprogede, bl.a.: 
"Politikerne er veget tilbage for at fortæl
le befolkningen, at vi skulle være et blan
det, etnisk land. De ville ikke risikere, at 
befolkningen sagde: 'Det vil vi ikke.' Nu 
mærker vi, at befolkningen ikke har for
stået, hvor det bar hen ... " 

Hvis folkevalgte politikere bevid~l fortier 
vital information for deres vælgere for egen 
vindings skyld, hvad kalder man så det? 

Hvis de med fuldt overlæg fører den 
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danske bcfolklJing ud i et socialt eksperi
ment, som ingen kan overskue konse
kvenserne af, men som i værste fald kan 
blive en katastrofe for kommende genera
tioner, hvad kalder man så det? Hvis det 
ikke er landsforræderi, hvad er det så? 

" 
Vibeke Edsberg, Virum, i JylJaJlds·POS!en 26/10 
1995. 

Som dansker af navn og gavn er det min 
opgave at forsvare landet, hvadenten fjen
den kommer ad hoveddøren eller kravler 
ind ad kældervindue!." ... 

Bjamc Sarnd, Bron;;hoj,; Jyll.-Post. 10/10 1995. 



Dagligliv i Danmark 1995 
Borneracisme 

Et dagblad var for nylig på besøg på en 
skole i Hasseris. Man ville vide, hvad ele
vernes holdninger var til "fremmedhad og 
racisme". Det havde børnene ingen pro
blemer med: Hovedparten erklærede sig 
beredvilligt som "racister". 

Lærerinden var forstemt. Klassen hav
de ellers brugt megen tid på fælleslæsning 
af uinformations"materialct fra den sene
ste 12-mill ioners statsbetalte elsk-de
fremmede kampagne: "Global Generati
on". Og så dette. Det hele forgæves. 

Podernes holdning burde ellers ikke 
være kommet som en overraskelse. Det 
lykkedes som bekendt ikke gennem 70 år 
med den hedengangne Sovjetunions sam
lede statsbudget i ryggen at fil folk til at 
tro på løgn. Hvordan kan vore hjemlige 
rermenende så tro, at deres fåtall ige milli
oner kan udrette mere? Selv når Tøger 
Seidenfaden, Nils Foss & Morten Kjærum 
stabler sig oven på hinanden, kan sandhe
den jo ses i baggrunden. D'herrers akro
batnummer fører derfor ikke til andet, end 
at de selv l1lr ondt i ryggen. 

"Humlebæk lrregulars" 
Igennem en lang periode er en vekslen

de flok af skolebørn fra 12 til vel 14 år 
dukket op i mit hjem på mærkværdige 
tidspunkter. Som regel med en rekognos
cering i spidsen, der ringede på for at for
visse sig om, at ingen ondsindet humanist 
eller pædagog lurede om hjørnet. 

Deres meddelsomhed med hensyn til, 
hvem de overhovedet var, har ikke været 
påfaldende. Så jeg vænnede mig til at kal
de den vekslende skare med skjorten uden 
på bukserne og hueskyggen i nakken for 
"Humlebæk lrregulars". 

De på deres side var til gengæld ikke i 
tvivl om, hvad de kom efter. De ville have 
fat i meningsforbryderiske skrifter - altså 
den slags, som f.eks. Det Berlingske Hus 
end ikke tillader annonceret i sine lokal
aviser - samt klistermærker med forfær
dende, fremmedhadske påskrifter, såsom 
at "der er 30.000 hjemløse danskere, 
hvornår bygges der asylbyer til dem? ". 

Sådan "racistisk" kontrabande bar de un
ge mennesker efterhånden bortbåret i et om
fang, så at man skulle trO, de udgjorde for
syningsleddet til en bel landsdel. Det var de 
måske også. Jeg har i hvert fald konstateret, 
at det er lykkedes m1ger helt fra Helsingør at 
bringe sig på modtageposition i buskadser 
ved min gadedør midt i skoletiden. 

Medløberne ruller foretagendet op 
For riden er der en pause i de uanmeld

te besøg. Formentlig har "Humlebæk lr
regulars" været uforsigtige. "Securityen ., 
er svigtet, og foretagendet er derfor blevet 
rullet op af stalinistiske pædagoger eller 
forældre, der er kommet til at tisse i buk
serne af skræk over, hvad poderne var vik
let ind i. Disse har så fået gardinprædike
ner om fremmedhad og racisme samt be
sked på at opføre sig sådan, som me
ningsherserne i TV I's multismarte ung
domsudsendelser vil have dem til. Og det 
gør de jo vel &i en stund. Indtil de finder 
nye veje til at mene det, de selv vil. 

Det varer næppe længe. "Humlebæk lr
regulars'' skal nok dukke op igen. Jeg kan 
dårligt tænke mig, at deres øjeblikkelige 
forhindringer skulle være særligt alvorli
ge. Som et af de unge mennesker opgi
vende svarede, da jeg spurgte, hvad hans 
lærer mente: "Jamen han er jo bare en 
landsforræder''. 

Der må være hyggeligt i skoleklasserne 
nu om Stunder. 

Gummidukkerne 
Men det, børnene er oppe imod, er vel 

heller ikke så frygtindgydende: Nogle op
pustede gununidukker, der kan klappe hin
anden på ryggen og gentage humanistiske 
reklameslogans, når de trækkes op med en 
fjeder. Hvad er de værd? Hvad skulle de 
kunne udrette med alle statsmillionerne -
andet end at fylde dem i hinandens lommer 
og i pjat som f.eks. Global Generation
kampagnens falske cigaretpakker med de
res indhold af falske fakta, der let lader sig 
afsløre sorn humbug og derfor kan bril1ges 
til at smække tilbage i hovedet på anstifter
ne af dette nonsens? Enhver, der gider, kan 
jo ved at kigge ud ad sit vindue se, at han 
bliver fyldt med løgn. 

Det er nok derfor, gummidukkerne har 
grebet til den sidste desperate udvej og er 
begyndt at lovgive om, hvad folk må mene. 
Dårligt har vi fået sundet os oven på stram
ningen af straffelovens racismeparagraf, 
som endog har gjort det til en betænkelig 
sag for mennesker med forkerte meninger 
at eje en kopimaskine. Så rykker arbejds
ministeren ud med en lov, som forhindrer 
samfundsbevidste arbejdsgivere i at fore
trække danske statSborgere frem for Abdul 
fra Langtbortistan> som meningsautoma
terne på Christiansborg har skaffet ind i ar
bejdsløshedskøen med det formål at se me
re renfærdige ud i hinandens blinde øjne. 

Og som toppen på det hele er overgum
midukkerne i EU altså nu i gang med at 
oprette et "Overvågningscenter for Racis
me og Fremmedhad", som skal kontrolle
re, at tanken om, at Europa tilhører euro
pæerne og ikke folkeslag fra fjerne him
melstrøg, ikke tænkes. Det æt,>te menings
politi er på vej. 

Viljen til modstand 
Også det vil jeg imidlertid møde med 

sindsro. For heller ikke den slags over
vågningscentre vil naturligvis kunne 
overbevise "Humlebæk Irregulars" om 
noget som helst. Og så længe de unge 
menne.c;kcr ikke kan overbevises, vil de 
blive ved rned at udgøre et livstruende 
problem for meningsmafiaen. 

Jeg afventer altså roligt og ser med et 
smil på læben trækningerne i de renfærdi
ges ansigter. 

Overbevist om, at det, der sker med de 
unge, jo intet som helst har med racisme 
at gøre. 

Det er blot et udtryk for ansvarlighed 
over for vore egne og modstand mod løgn, 
urimelighed, misbrug og bortforklaring. 

Ole Hasselbatch 

500.000 fremmede 
i Danmark 

Torsdag den 9. november havde Radikal 
Ungdom et offentligt møde i medborgerhu
set på Danasvej på Frederiksberg. De to tale
re ,,ar Bashy Quraishy og folketingsmed
lemmet Elisabeth Arnold (Rad. V.), emnet 
var selvfølgelig den "berigende" indvan
dring. Elisabeth Arnold, der har adgang til 
flere oplysninger end folk flest, kom med en 
bemærkelsesværdig oplysning: 4% af be
folkningen er udlændinge, og 5% er ud
lændinge, der har l1let danskstatsborgerskab. 
På et spørgsmål fra et af de tilstedeværende 
DDF-medlemmer, om 9% af befolkningen i 
realiteten er fremmede, bekræftede Arnold 
dette, og gav det absolutte tal: Eo halv 1nilli
on (altså snarere ti procent). "Jeg ved, hvor 
mange der er", fastslog hun med eftertryk. 

Når de sammenspiste føler sig i sikkerhed 
blandt meningsfæller, kommer der åbenbart 
ting på bordet, som ellers søges skjult i de of
ficielle statistikker. Hvornår bliver de tal, 
som Arnold har adgang til, alment tilgænge
lige, på tryk og med dokumentation? 
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Vi er røde, vi er hvide .. . 
Rene Brinck fra Frederiksberg fortæller Harry Vinter om sine møder med de humanistiske 
menneskevenner. 

Harry Vinter: Rene, du er et af DDFs 
yngre medlemmer. Hvor gammel er du? 

Rene Brinek: Jeg er 27 år. Til dagligt 
arbejder jeg med at udvikle og sælge elek
tronik.. 

H. V.: Hvor blev du klar over, at indvan
dringen er et problem? 

R.B.: Jeg tror, det var i de sidste skole
år. Men det var nu først senere, at jeg blev 
politisk bevidst og aktiv. Det startede med, 
at jeg indsamlede underskrifter for Mo
gens Glistrup. Det var kort tid efter, at han 
var røget ud af Folketinget. Lidt senere 
lærte jeg DDF og Danskeren at kende. 

Jeg var også med GliStrup i Fælledpar
ken d. 1. maj et par gange. Det var en me
get stor oplevelse - mest negativt, men og
så positivt, for jeg mødte nogle menne
sker, som kunne modstå det mest utrolige. 

Første gang oplevede jeg at blive om
ringet af en flok på 300 autonome, som 
skreg helt vildt. Hvad de skreg, var svært 
at høre. Det var vildt og skingert. Men i 
aviserne kunne jeg læse, at de skreg: Ra
cister, fascister skal hakkes til medister. 
Stemningen var ophidset, og det regnede 
med æg, flasker, kanonslag og maling. 

H. V.: Siden har du sd engageret dig i 
DDF. Hvad var der første. du rog del i? 

R.B.: Det var mødet med Søren Krarup 
i Hillerød i februar 1993. Det var en ufor
glemmelig oplevelse. Dels var Søren 
Krarup en god taler, dels var det en speci
el oplevelse at tage S-toget hjem bagefter. 

Jeg satte mig ind i en vogn sammen 
med andre medlemmer af DDF, som jeg 
ikke kendte den gang. Lidt efter kom en 
flok autonome, som politiet havde fulgt til 
toget, og de satte sig tilfældigvis ind i den 
vogn, vi sad i. 

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

kom, tænkte jeg, at nu skulle jeg ligne 
sådan en halv-psykopat. Så jeg satte be
nene ud på gangen, hvor den er aller smal
lest, så folk måtte vade hen over mine ben, 
når de skulle forbi. Det virkede helt fint. 
De troede, jeg var en af deres. 

Da det så gik løs og de begyndte at 
lynche folk nede i den anden ende, gik jeg 
ned til dem og satte mig ved siden af en 
dame, som formodentlig bar været over 
80 år. De autonome prøvede at smide folk 
af toget, blandt andre Kim Miinster. Der 
sad også en journalist fra Ekstra Bladet, 
som sagde, han ville skrive om det. Men 
det gjorde han aldrig. 

Det gik løs hele vejen fra Hillerød til 
Hellerup station. Den dame, som sad over 
for mig, fik frataget sin plasticpose med 
materiale fra DDF. Det blev tømt ud på 
gangen, hvor de brændte det. De var me,. 
get væmmelige over for hende. Til sidst 
gik visiteringen så vidt, at nogle af dem 
fik fat i hendes briller med etui og det he
le, som de løb med, da de væltede ud af 
kupeen på Hellerup station. 

Der var dog nogle af de autonome, der 
syntes, det var gået for vidt, og som sør
gede for, at hun fik sine briller igen. 

Først på Vesterport fik vi toget stand
set, og politiet kom og fik anholdt en en
kelt af de autonome, for øvrigt en af de 
mest ondskabsfulde. Så det var da altid 
noget. 

H. V.: Det var en voldsom debut i fore-

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

R.B.: Ja, og deres metoder bar ikke 
ændret sig siden. Tværtimod synes jeg, de 
er blevet mere hårdhændede. 

Grundlovsdag sidste år i Hillerød stod 
jeg for at sætte højttalere osv. op. Der var 
en del unge deltagere i mødet. De forven
tede, at der ville blive ballade. Det troede 
jeg ikke på. Men midt i Glistrups tale, net
op som han kritiserede de autonomes brug 
af politisk vold, kom 45 mænd med hand
sker og hætter og køller stormende og 
overfaldt mødet. En af de unge mød ed el -
tagere var gået ud som vagtpost for at hol
de øje med, om de autonome skulle kom
me. Lige da han kom forbi en busk, blev 
ban omringet af 8 autonome, der slog løs 
på ham, og jeg så, at han faldt blødende 
om i græsset. Han kom senere på skade
stuen. Mange af deltagerne i mødet løb 
omgående frem mod de autonome. De, 
der havde flasker, kastede dem efter dem, 
og efter et kortvarigt slagsmål løb de 45 
autonome deres vej, selvom vi vel kun var 
15-20 stykker, der gik imod dem. 

Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, 
hvis det ikke var lykkedes for os at for
svare mødet. Der var jo både ældre men
nesker og børn til stede. 

H. V.: Hvor var ordensmagten? 

R.B.: Der var tre betjente mellem os og 
de autonome, men de fortrak meget hur
tigt og tilkaldte forstærkning. De blande
de sig overhovedet ikke. De var vist mest 
bange for deres eget skind. 

H. V.: Til gengæld blev der for første 
gang rejst sag mod nogle af disse volds
mænd. 

R.B.: Ja, jeg var til stede ved retssagen 
fra start til slut. De 13 anholdte havde 
utroligt mange domme fra tidligere for
hold. Nogle af forholdene var mere mor
somme end voldelige - for eksempel at 
slippe høns løs i Folketinget. De fleste fik 
20 dages hæfte. 

H. V.: Alligevel var der lagt op til over
fald på grundlovsmødet i Hillerød igen i 
år. 

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



nået ned til os. Men det ville være blevet 
en frygtelig kamp, hvis de var nået frem. 

Det, at der mødte nazister op, gjorde, at 
vi blev nødt til at aflyse mødet. Det var et 
klogt træk af hensyn til pressen, selv om 
mange medlemmer blev sure over aflys
ningen. 

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

R.B.: Ikke bortset fra, at det i øjeblikket 
vælter ind ad min brevsprække med ting, 
som er bestilt fra kuponhæfter, efter at jeg 
kritiserede TV-Stop i et læserbrev. 

Jo, jeg var nær ved at blive udsat for 
vold, da jeg for nylig deltog i et offentligt 
møde arrangeret af Mosaisk Trossam
fund. Man kan sige, at jeg blev verbalt 
lynchet. 

Man skulle tro, der var tale om en lov
givende forsamling, for mødet handlede 
om, hvorvidt man skulle forbyde nazister
ne, eller om man skulle tie dem ihjel. De 
må åbenbart have stor indflydelse på pres
sen. Hvordan skulle de ellers kunne tie 
dem ihjel?! 

Under mødet blev det imidlertid klart, 
at de journalister, der var tilstede, ikke øn
skede at tic dem ihjel. De har åbenbart 
brug for dem. Jeg ved ikke, om de sælger 
a,•iser, eller om de er en uundværlig del af 
deres fjendebillede. 

Jeg mødte op, hvor mødet atb.oldtes, 
nær ved Rådhuspladsen. Der var vagt og 
overvågning med skjult infrarødt kamera. 
For øvrigt af en type, jeg selv sælger. 

Jeg siger til vagten: Jeg er ikke invite
ret, men jeg har hørt om mødet; må jeg ha
ve lov at komme ind? 

Han beder om mit navn, og da han har 
filet det, siger han, at det er i orden. Der 
blev så åbnet et hav af elektrisk låsede 
døre, så jeg kunne konune ind. 

H. V.: Blev andre også afkrævet navn? 

R.B.: Nej, det har nok været folk, som 
vagten har kendt. Nå, jeg satte mig så al
ler forrest. Der kom lidt over hundrede 
mennesker. Først så vi en TV-Z film om 
nazisterne. Da filmen er færdig, vader 
Kennan Seebcrg, som havde lavet den 
famøse film, ind, og jeg tillader mig så at 
spørge, om jeg kan fil lov at dementere no
get af det, han har sagt. 

Jeg benytter så tiden, før ordstyreren og 
panelet er samlet, til at tilbagevise nogle 
forhold, som er bragt i forkert sammen
hæng. 

Siden da går så den vilde heksejO!,'I. Elon 
Kohn fra Berlingske Tidende var ordsty
rer, og bl.a. Klaus Rothstein fra Dansk 
Flygtningehjælp og Michael Alisebusser 
sad i panelet. 

Det hele starter med, at Michael 
Altschusser protesterer mod min tilstede-

værelse og siger, at han er bange for sil<
kcrheden ved mødet. Han afkræver mig 
mit navn to gange for at være sikker på, 
han har hørt rigtigt, hvorefter han tager et 
kæmpejournalistkamera frem og fotogra
ferer mig både med og uden blitz. 

Som en grotesk spøg, for jeg har aldrig 
været ude for noget lignende, insisterede 
jeg på, at han også skulle se mit kørekort 
og skrive personnummeret af. Jeg tager 
det frem og smider det op på bordet. Elon 
Kohn giver mig det tilbage uden at åbne 
der med ordene: "Vi kan godt finde dig, 
hvis vi vil finde dig". Og det blev ikke 
sagt pænt. 

Jeg var en af de fil, der forsøgte at dis
kutere aftenens emne. Men det lykkedes 
ikke. De fleste indlæg drejede sig om mig. 
De ville have, jeg skulle forlade mødet. 
De gentog gang på gang, at de var bange 
for sikkerheden. Det måtte være min sik
kerhed, der var tale om. For de var mange, 
og de var vrede. 

En kvinde rejste sig op og sagde, at hun 
vidste godt, hvad jeg ville have gjort, hvis 
jeg havde haft magten: Jeg ville enten ha
ve brændt hende eller have ætset hende i 
syre. 

Jeg fik så sagt på en uheldig måde, at 
jeg var bange for muslimerne - hvorefter 
det hed sig på resten af mødet, at jeg ville 
brænde og ætse muslimer. 

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

H.V. Hvtul nåede du atfå sagt? 

R.B.: Jeg kom med det forslag, at da 
nazisterne kun er 30 personer, så syne$ 
jeg, at de skal have den presseomtale, som 
30 mennesker i al almindelighed får. 

En anden tilstedeværende foreslog, at 
der burde afholdes en folkeafstemning om 
indvandringspolitikken, hvorefter hun 
øjeblikkelig fik at vide, at hun da vist måt
te være medlem af Den Danske Forening. 
Og det er hun faktisk også. Men det var ty
deligvis ment som det værste af alt. 

H. V.: Lad os kigge fremad. Hvordan 
tegner fremtitlen sig/or kampen for Dan
mark? 

R. B.: Jeg håber, at indvandringen bliver 
stoppet meget snart. Ellers vil der blive for 
sent. Det er jo sådan allerede idag, at 25 
pct. af de nyfødte i Danmark ikke er dan
skere, men af frerruned herkomst. De fø. 
ler sig ikke som danskere, og de kalder sig 
ikke danskere. 

Vi er oppe mod en hård mediemafia, 
som ønsker at slukke ly$et for danskerne. 

Men jeg føler i høj grad, at tingene be
væger sig, og at der sker noget - især 
blandt dem, der er yngre end mig. 

Jeg mener, at slaget skal slås i ytrings
frihedens navn. Man skal gøre alt for at 
skabe alternative medier, og jeg vil gerne 
ringes op af folk, der vil deltage i udvik
lingen af alternativer til de herskende me
dier. Mit telefonnummer er 35 36 29 28. 

H. V.: 'fok for samtalen. 

En soldat må bevidst overveje sin vil
lighed til at ofre sit liv for sagen og sin be
redvillighed til at slå andre ihjel for sagen. 

Er sagen Danmarks frihed og selvstæn
dighed, svarer sagens alvor til alvoren i 
det at skulle sætte sit liv ind og udslette 
andres. 

Og fjenden er den, som vil undertrykke 
og udslette os som nation. Her er alt hvidt 
eller sort, ven eller fjende. Der er fuld 
klarhed. · 

At være soldat i en international styrke 
er at kæmpe for, at andre holder op med at 
kæmpe og bekæmpe hinanden, og det in
debærer også at b1inge en udsat civilbe
folkning hjælp og beskyttelse. 

Men sandheden og virkeligheden er, at 
der findes ingen international retfærdig
hed og der eksisterer ikke noget internati
onalt samfund, som virkelig vil stå bag en 
sådan postulerer retfærdighed. 

Med indførelsen af den internationale 
soldat afskaffes den grundsætning, at hu
manitær hjælp skal være civil og neutral. 
At bruge militær magt i hjælpearbejdet 
medfører den inkonsekvens, ar man må 
skyde nogle, for at andre ikke skal d.ø af 
sult. Hvor mange skal man så skyde, for at 
andre kan f! mad? 

Af eventyrlyst kan man måske få lyst til 
at være international soldat, men det kan 
aldrig blive en æressag, for der vil altid 
mangle klarhed over, hvem der er ven el
ler fjende, og sådan en sag fortjener ikke, 
at man sætter sit liv ind eller tager livet af 
andre." 

Pastor John W. Hort>o. Nykøbing S., i Jyllands
Posteo 2919 199S. 

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

Fhv. oberst C.F. Hagen, Ringsted. i Jyllands-Po
sten 28110 1995. 
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Rødt kort til Røde Kors 
Pr. I. januar 1995 blev Dansk Røde 

Kors' (DRK) Asylafdeling optaget på fi
nansloven. Den samlede bevilling udgør 
1.729 millioner kr. 

De humanitære organisationer gør et 
stadig større indhug i Darunarks ressour
cer, der så må modsvares af nedskæringer 
på de sociale områder. 

Det er derfor vigtigt, at befolkningen 
bliver grundigt informeret om, hvad de 
store milliard-beløb, der bliver stillet til 
rådighed for de humanitære organisatio
ner, bliver anvendt til. Der må altså af
lægges et udførligt regnskab, hvor intet er 
skjult. 

Lad os nu se lidt på DRKs Asylafde
lings regnskab for 1994, hvor der er nog
le enkelte forhold, som må ses lidt efter i 
sønunene. 

I balancen er under aktiver ikke anført, 
at DRKs Asylafdeling har nogen egenka
pital, men derimod likvidbeholdninger på 
58,7 mio. kr. Det er der en forklaring på. I 
1994 blev der oprettet en rammeoverens
komst mellem Indenrigsministeriet og 
DRK, som var det økonomiske grundlag 
for asylarbejdet i I 994. I 1993 tog DRK 
imod 15.738 asylsøgere, men tallet faldt 
til 8.134 asylsøgere i 1994. Indenrigs
ministeriet betalte således i 1994 for h.øje 
forlodsafregninger til asylafdelingen, som 
derfor var i stand til at samle en mindre 
formue, der afkastede et beløb på 8,8 
mio. kr. i renter. 

Blandt noterne til regnskabet hedder 
det i note 8 Fi11a11sposter: 

"De medregnede finansindtægter på 
8,8 mil!. kr. er ifølge aftale med Inden
rigsministeriet forlods tilbagebetalt d. 11. 
april 1995." 

I bemærkninger til resultatopgørelsen 
anfører revisor yderligere om dette punkt: 

"Fra og med 1994 fremgår asylafdelin
gens finansielle poster eksplicit (på 
dansk: klart og tydeligt) afregn.~kabet." 

Det har åbenbart ikke tidligere været 
tilfældet. 

Et andet interessant punkt er anført un
der note i O Eventualforpligtelser: 

"Told- og Skatteregion København I 
(City) har fremsendt krav om, at Dansk 
Røde Kors' Asylafdeling skal indbetale 
10 mil!. kr. Beløbet udgør 8,5 mill. kr. A
skat (60%), arbejdsmarkedsbidrag 0,7 
mil\. kr. og renter 0,8 mil I. kr. Baggrunden 
for kravet er, at Told- og Skatteregion Ci
ty anser Dansk Røde Kors' Asylafdeling 
for at have udvist forsømmelighed ved ik
ke at have indeholdt A-skat og arbejds
markedsbidrag ved udbetaling af honorar 
til freelance tolke. 

Dansk Røde Kors' Asylafdeling har, 
bistået af landsretssagfører Aage Spang
Hanssen samt KPMG C. Jespersens skat
teafdeling, anket sagen til Told- og Skat
testyrelsen. Anken har imidlertid ikke op
sættende virkning, hvorfor Dansk Røde 
Kors' Asylafdeling umiddelbart er for
pligtet til at betale de pågældende A-skat
ter og arbejdsmarkedsbidrag. Asylafde
lingen godtgør, at man stort set har fulgt 
den samme pmksis for afregning af hono
rar til freelance tolke, som anvendes af 
Rigspolitiembedet, Justitsministeriet m.fl. 

Såfremt den endelige afgørelse resulte
rer i, at Dansk Røde Kors' Asylafdeling 
skal indbetale de pågældende A-skatter 
og arbejdsmarkedsbidrag vil der som føl
ge heraf skulle afregnes feriepenge i en 
størrelsesorden af7,7 mil!. kr." 

Hvordan sidste afsnit skal fortolkes, vil 
jeg afstå fra at komme nærmere ind på, 
men nøjes med at tilføje, at Dansk Røde 
Kors som arbejdsgiver må være fuldt ori
enteret om reglerne for indeholdelse af 
kildeskat m.v. Det sanune må vel siges 
om Rigspolitiembedet, Justitsministeriet 
m.fl. Det bliver interessant at følge sagens 
videre gang. 

Ib Hofmeister 

Negre eller sorter? 
Da Dansk Sprognævn for et par år siden 

udtalte sig om betydningen af begrebet 
"racisme", hed det sig, at nævnet udeluk
kende registrerede den faktiske sprogbrug 
og ikke gav sig af med vurdering af kor
rekthed eller hensigtsmæssighed. 

Sådan er det ikke mere. Den 1/11 frem-
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kom Dansk Sprognævn med en erklæring 
om brugen af ordet "neger". Nævnet kon
staterede, at neger er den almindeligt 
brugte benævnelse for - en neger. Allige
vel anbefaler nævnet, at man i stedet for 
anvender ordet "sort". 

Tillægsordet "sort" skal altså bruges 

som navneord: en sort, sorten, flere sorter, 
alle sorterne. Det giver unægteligt nogle 
forvekslingsmuligheder. Hvis man hæv
der, at der er mange sorter på Vesterbro i 
København, kan man ikke umiddelbart 
vide, om det drejer sig om kartoffelsorter, 
kornsorter - eller negre. Pudsigt lyder det 
i hvert fald, at man nu skal sige, at "tre sor
ter kom gående hen ad gaden". 

Ved at bruge ordet sort løber man yder
mere en risiko for at blive beskyldt for 
frcmmcdordshad. Neger kommer af det 
latinske "niger", som betyder sort. Man 
må da formode, at det for rettroende an
tiracister og nysprogstilhængere vil sma
ge af nationalchauvinisme med en snert af 
indre svinehund at foretrække det danske 
ord frem for det fremmede. Der er vel 
nærmest tale om diskrimination. I Det 
Danske Center for Menneskerettigheder 
kender man formodentlig en eller anden 
international konvention, som Danmark 
"risikerer at overtræde". 

Under alle omstændigheder får begre
bet "det sorte Afrika" ny aktualitet. 
Spørgsmålet er så, om man kan være be
kendt at benævne staten Niger ved dens 
hidtidige navn, eller om den i dansk 
sprogbrug bør kaldes Sort. Nigeria kan jo 
passende benævnes Sortia og en nigeria
ner sortianer. 

Folk, som måtte have aversion modne
gre, vil utvivlsomt bruge benævnelsen 
"sort" med ~1or fornøjelse. For som be
kendt forbindes ordet sort med alt nega
tivt: sort reaktion, sort arbejde, sort sam
vittighed, den sorte børs, den sorte skole 
osv. 

Dette latterlige vås er for øvrigt iværk
sat af en indvandrer ved navn Eric Tinor
Centi. Det, som andre benævner arbejds
tiden, tilbringer han sammen med bl. a. 
pakistaneren Bashy Quraishy i vi-kræver 
foreningen Ind-Sam. Når han skal impo
nere, kalder Tinor-Centi sig Dokumenta
tions- og Rådgivningscenteret om Racedis
krimination. Det lyder da flot! 

Tinor-Centi taler for øvrigt ikke særlig 
godt dansk. Det lyder nærmest, som om 
han taler sort. 

"Der ydes støtte til flygtninge og ind
vandrere, til flere hundrede musikere, 
skuespillere og andet godtfolk, der stiller 
op til en storartet forestilling og til meget 
andet, mens de gamle, danske borgere bli
ver tilsidesat på både den ene og den an
den måde. Man må have lov at spørge: 
Hvad er meningen? Er vi på vej derhen, 
hvor der en dag med posten kommer en pil
le, som skal indtages på et bestemt klokke
slet, og så er det slut med de gamle?" 

l. Jensen. Frederiksberg, i JyJlands·Postcn 7/5 
1995. 

' 



Den planlagte indvandring 
AJPH Bering 

Skindebat i Foll<eti.oget 
- hvorfor? 

I begyndelsen af april havde folketinget 
udlændingedebat. Det var en deprimeren
de oplevelse. Kristian Thulesen-Dahl 
sammenfattede indtrykket: "Det er som 
om, det er aftalt på forhånd, at der ikke må 
ske noget i debauen. Det er en skindebat 
til ære for pressen". (EkstrabladetS "god
hedens pris"-ka.tnpagne,phb). 

Lige netop, ja! Men hvorfor? Det var 
den fordi en inderkreds af politikere fra 
alle partier minus Fremskridtspartiet an
tagelig allerede i ?O'erne besluttede at 
indvandringen skulle øges stærkt. Der 
skulle skaffes nye skatteydere til erstat -
ning for dern. der ikke blev født på grund 
af det drastisk faldende fødselstal (spira
ler, p-piller, fosterdrab, mange flere kvin
der ud på arbejdsmarkedet efter 1973). 

Det blev afsløret d. 24. marts 1995. 
Weekendavisen skrev at finansminister 
Mogens Lykketoft ser en fordobling af 
indvandringen fra I 0.500 til 21.000 om 
året som en nødvendig forudsætning for 
bevarelse af velfærdsstaten, for "demon
tering" af den meget omtalte "pensions
bombe". (Det må ikke glemmes at Mo
gens Lykketoft har været Socialdemokra
tiets strateg gennem mange år, og at han er 
meget glad for at lege med computer-mo
deller til beregning af vores allesanunens 
fremtid. Det må heller ikke glemmes at 
økonomiske computermodeller tæller ho
veder; kulturforskelle har de næppe for
nemmelse for). 

I 1973 var fuv. minister Arne Sørensen 
formand for Selskabet for Fremtidsforsk
ning. Han anbefalede en fordobling af 
indbyggertallet fra fem til ti millioner 
gennem indvandring og integration. Det 
lå i tiden. 

Men det kunne naturligvis ikke accep
teres af vælgerne, endsige af fagbevægel -
sen. I 1973 var arbejdsløsheden begyndt 
at kunne mærkes, og Folketinget havde 
(presset af fagbevægelsen) indført "ind
vandringsstop". 

Derfor kørte man frem med alverdens 
andre argumenter (smedet af Dansk 
Flygtningehj ælps daværende formand, se
nere ombudsmand professor Gammeltoft
Hansen), da man pressede den nye frem
medlov igennem Folketinget i 1983, og 
dermed effektivt ophævede "indvandrer -
stoppet''. 

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

Her er vi· jeres red11i11gsmænd! 

Det siger sig selv at strategien ikke er 
lagt af Mogens Lykketoft alene. Også i 
Tyskland (hvis socialdemokrati har nære 
forbindelser med det danske) hører man i 
debatten om frygten for "Vergreisung": fa. 
ren for "gammelgørelse" af befolkningen. 

Nu er et af planens hovedpunkter røbet. 
Vælgerne har omsider mulighed for at dis
kutere og evt. protestere mod indvan
dringsideologien på et reelt grundlag. 

Nu forstår vi endelig hvorfor politiker
ne nægter at nedsætte en uvildig konunis
sion til at kulegrave hele problematikken 
omkring fremmedlovgivningen og dens 
konsekvenser. Nu forstår vi hvorfor det 
endelig ikke må diskuteres hvor mange 
indvandrere, landet skal modtage. Nu ved 
vi endelig hvorfor "flygtninge" med asyl 
efter to år skal have permanent opholds
tilladelse, og dermed gøres til indvandre
re. Nu fors tår vi endelig hvorfor danske 
skatteydere skal betale for familiesam
menføringer og undervisning i dusinvis af 
eksotiske modersmål fra fjerne lande. 

Nu forstår vi endelig hvorfor V og K ik
ke vil gå til valg på indv-,mdringsspørgs
målet, hvorfor 18.000 jugoslaver absolut 
skulle flyttes til Danmark selv om flertal
let var i sikkerhed i 'fyrkiet, hvorfor p0li
tikerne understreger at vi så sandelig skal 
blive ved med at tage flere flygtninge ind 
i landet, og hvorfor vi ikke må fil en fol
keafstemning, selv om det Jet kunne have 

været gennemtvunget på spørgsmålet om 
jugoslaverloven - hvis viljen havde været 
der hos V og K! 

Nu forstår vi hvorfor Socialdemokrati
et i 1988 kvalte rapp0rten fra sit eget 
flygtninge- og indvandrerudvalg (der for
udså drastiske konsekvenser af indvan
dringen) og fyrede Vibeke Storm Ras
mussen. Hun bekræfter i Jyllands-Posten 
4/12 94 at hun de fac10 blev fyret som for
mand for flygtninge- og indvandrerudval
get. 

Nu forstår vi hvorfor de reelle omkost -
ninger ved udlændingepolitikken holdes 
skjult, og hvorfor vi aldrig ser en reel sta
tistik over hvormange fremmede, der fak
tisk befinder sig i landet. 

Nu forstår vi, hvorfor Pastor Johan 
Nielsen, MF, ca. 1975, udtalte at "der går 
en lige linje fra bestræbelserne på at 
mindske det danske fødselstal mest mu-
ligt ved hjælp afpiller, aborter m.v ...... og 
videre over indkaldelsen af asiater og an
dre os vildtfremmede folkeelementer, til 
et snigende halvhenuneligt arbejde her i 
Folketinget for at gøre det lettere at opnå 
dansk indfødsret. Formå/el er at skabe 
grundlag for en fuldstændig omstyrielse 
afde1 danske samfund og rive dets rødder 
i den his1oriske fortid over". 

Nu forstår vi hvorfor samtlige partier 
kvæler en åben debat om indvandringen 
blandt deres medlemmer. 
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Nu forstår vi hvorfor alle partier (minus 
FRP) understreger at Danmark fortsat 
"skal tage imod flygtninge". 

"Angrib fjendens strategi!" 
Den gamle kinesiske hærfører Sun Tzu 

skrev: "Det bedste er at angribe jje11dens 
str~tegi, det ",C;Stbeds/e er tit b1yde hans 
al ltancer........ . 

Hidtil har vi kun kunnet reagere på po
litikernes skinmanøvrer, fordi deres mål 
og strategi var ukendt. Nu ved vi at målet 
er en stærk forøgelse af landets befolk
ningstal uden hensyn til denne befolk
nings nationalitet. Dette tilstræbes af øko
nomiske og partiegoistiske og antagelig 
tillige afideologiske grunde. Nu kender vi 
st,megien: Den består i at udnytte presset 
fra den tredje verdens befolkningseksplo
sion, som man fremmer gennem "ulands
bistand". Den tager særligt sii,>te på at ned
bringe børnedødeligheden og at højne ud
dannelsesniveau'et, til trods for at de 
pågældende landes infrastruktur slet ikke 
er moden til disse " fremskridt". Afrika 
har brug for asfaltarbejdere og bønder, ik
ke flere studenter. Der er snart ingen bru
gelige veje tilbage, og så går udenrigs
handelen, som landene kunne blive rige 
på, helt i stå. 

Afrikaneme holdes systematisk på al
missestadiet for ikke at true Europas land
brug. Unge afrikanere med (en selv nok så 
beskeden) eksamen strønuner til byerne 
og bliver politisk aktive og/eller kriminel
le og/eller udvandrere/flygtninge, i stedet 
for at bygge veje og drive landbrug. (Se 
f.eks. Jørgen E. Petersens Midtpunkt i Jyl
lands-Posten 3/4 95). 

Politikernes ttlktikhar længe været åben
bar. Den består i at skamride alskens huma
nistiske argumenter, at producere slagord af 
typen "vi er alle indvandrere" (historisk og 
begrebsmæssigt noget vitterligt vås), og 
"plads til alle" (samtlige 1400 millioner 
nødlidende på denne overbefolkede klode?) 
og at oppiske frygt for "højreekstremister, 
racister, frenunedhadere og nazisLer" for at 
rekruttere naive gloriepudsere som kanon
føde i den skindebat, danskerne hidtil har 
måttet affmde sig med. Hæderlige og ube
rygtede borgere, som protesterer mod mas
seindvandringen, er systematisk blevet til
sværtet på det groveste; flertallet er skræmt 
til tavshed. Af gode gmnde undgår politi
kerne at omtale fremmedpolitikkens egent
lige mål, som vel også kun den øverste po
litiske højadel er indviet i. Der forberedes 
direkte undertrykkelse af den folkelige op
position via skærpelse af straffelovens 
§266b (bemærkningerne til lovforslaget er 
uhyggelig læsning). 

Nu kan vi omsider angribe politikernes 
strategi. Henuneligholdelsen viser at den 
er meget sårbar. Det kan enhver økonom 
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se her i 1995. Det er åbenbart at indvan
drerne, i stedet for at blive et økonomisk 
aktiv, vil blive en uhyrestor,ja vel ubærlig 
belastning indenfor oversk-uelig fremtid. 
De integreres ikke i tilstrækkeligt omfang 
indenfor en overskuelig tidshorisont, og 
den "dagpengekultur", der har udviklet 
sig s iden "lykketoftplanen" blev fasllagt, 
gør det usandsynligt at de vil blive særlig 
produktive. Dertil kommer at produktivi
teten (produktion pr. mandtime) er steget 
enormt med udbredelsen af computertek
nologi indenfor snart sagt alle områder. 
Der er slet ikke behov for alle de mange 
mennesker. 11975 tænkte manstadigpåar
bejdere som store flokke af blåklædte per
soner, der mødte op ved fabriksporten hver 
morgen med deres madpakker. De tider er 
for længst forbi, som Ugebrevet Mandag 
Morgen påpegede en gang i januar. 

Lykketofts dilemma 
Kan Mogens Lykketoft da ikke se det? 

Han er dog ikke nogen tosse. Her bliver 
jeg svar skyldig, men meget tyder som 
sagt på at indvandringsplanen blev sat i 
værk allerede for en snes år siden. Den 
gang vidste man ikke så meget om kultur
forskelle og integrationsvanskeligheder, 
som man gør i dag, og dengang var ideen 
med at skaffe erstatningsarbejdskraft me
re rimelig, al den stund produktiviteten 
var lavere. Der skulle helt enkelt mange 
flere menneskehænder til at skabe vel
standen. Nu er han så låst fast: det vil være 
skrækkelif,>t for ham at skulle sige: "I må 
undskylde, men vores p/;w Jwr vist sig at 
være en boomerang. Den gør langt mere 
skt1de end gavn, og velfærdsstaten vil slet 
ikke blive reddet, hvis vi følger de11 -
tværtimod! Den vil køre i smadder endnu 
hurtigere. Hvad pokkerskal vi gøre????" 

Kort sagt, jeg tror at Lykketoft klamrer 
sig til sin gamle plan og fremsiger sine 
gamle mantra'eromat vi skal uddanne os 
ud af problemerne, trods en åbenbar man
gel på iværksæuere, fordi han ikke aner 
sine levende råd. Her kan vi desværre ik
ke hjælpe ham; gid vi ku1111e! For vel
færdsstaten, som de 179 MF'ere (fordelt 
på one mere eller mindre socialistiske 
partier) på Christiansborg har ansvaret 
for, er desværre en dødssejler. Man kan se 
hvordan det allerede er ved at gå i Sveri
ge. Det vil gå værre endnu. 

Lykketoft har tidligere fremført ideen 
om indvandringen som velfærdsstatens 
redningsplanke Men det er karakteristisk 
at han ikke omtaler dette med et eneste 
ord i sin store artikel i Jyllands-Posten 7. 
april 1995. I stedet luftes gamle travere 
om mere uddannelse til alle. Lykketoft vil 
åbenbart ikke erkende at der næppe er no
gen særlig positiv sanunenhæng mellem 
statsdirigeret uddannelse og produktivitet 

på et fri t marked. Ejheller vil han erkende 
at private iværksættere er blevet en ud
døende dyreart her i landet. Vækstlaget i 
de produktive erhverv er døende. Kun 12 
pct. af20-29 årige har i dag lyst til at star
te egen virksomhed, og lysten er mindre, 
jo højere uddannelsen er. Havde der været 
en positiv sammenhæng mellem uddan
nelse og tyst til at gøre en indsats og tage 
den deraf følgende chance i socialistiske 
lande ville Sovjetunionen have været sær
deles velstående. Men Lykketoft vil på 
god betonsocialistisk vis bevare velfær
den med mere statsdirigisme! 

Den socialistiske formynderstat, hvad
enten det er den brutale kommunistiske, 
den bestialske nationalsocialistiske, den au
toritære fascistiske eller den vammelsødt
humanistiske socialdemokratisk/radikale 
version, kan ikke bestå i virkelighedens ver
den. Me!Ulesker du'r ikke til at spille forsyn 
for hinanden. Når vi prøver at agere Vor
herre, ender vi i muddergrøften, selv om det 
måske tager nogle årtier. Det gælder også 
politikere og det folk, der lægger alt forme
gen magt i hænderne på dem. 

Og det gælder det folk, som bevidstløst 
legitimerer indvandringsprofiterende or
ganisationer ved at bidrage til deres hus
standsindsamlinger. "Et folk uden for
stand er et folk, der går til grunde". (Ho
seas 4.14). 

Propagandamaskinen 
Hvordan kunne Folketingets formand, 

Svend Jakobsen, fare ud med en fordøm
melse af Den Danske Forening, endnu in
den formålsparagraffen var vedtaget? 
Hvordan kunne maskerede bøller stå parat 
med røg- og sprængbomber allerede ved 
det sti ilende møde i marts I 987? 

Forklaringen må nok søges i socialde
mokratiets uhyre effektive efterretnings
og propagandamaskine. Har man bare en 
enkelt gang oplevet et socialdemokratisk 
massemøde, hvor alle sejl er sat til, glem
mer man del ikke. Arrangeret hyldest til 
lederne, taktfast fællessang, fanebor
ge ....... Man mindes nationalsocialistiske 
partistævner. 

Men he,; som i Nazitysk/and, er dette 
lam den udvendige del. Bagved ligger et 
stort og effe!..1ivt efterret11i,igs- og propa
gandaapparat. 

Ole Hasselbalch kalder nogle af ind
vandringslobbyens værste propagandis
ter og voldsmænd for "Hitlers Børn". Det 
er kun delvis rigtigt; Hitler kalkerede 
Nazi-tysklands socialpolitik af efter 
socialdemokraterne i Wien, og hans pro
pagandaapparat var såmænd ikke mere 
originalt. 

I sin berømte bog "Vejen til Trældom" 
gør F.A. Hayek opmærksom på at "det vtlr 
under disse anstrengelser for at frembrin-
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