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Imperialismens ansigter
Det var tæt på, at Danmark fik sine kampfly involveret
i NATO's uerklærede krig mod Serbien, der entydigt er
blevet udpeget som skurk af »verdenssamfundet«.
NATO, der tidligere var en bereuiget forsvarsalliance
mod kommunismen, er i færd med at forvandle sig ti l
et redskab for en aggressiv imperialisme, der ikke vil
Jade folkene være herrer i deres eget hus.
Udgangspu nktet for denne mentahtet ligger i FN,
hvis flertal består af anti-vestlige diktaturer, som paradoksalt nok sammen med USA står sammen om den

såkaldte nye verdensorden, hvis første offer bliver Europa.
Men også i vor verdensdel vi nder en imperialisme
frem via EU , igen rettet imod de forkætrede nationalstater. Nyimperialisternes fælles mål er klan: De europæiske folks modstand skal knebles, og det multietniske skal fremmes med alle midler - selvfølgelig under
menneskerettighedernes, demokratiets og fredens fa.
cade.

Læs videre side 2, 5, 8, 9, 19 og 20

Tvivlsom kriminalitetsrapport

Kampen for området

DDF og PET

Ifølge rapport fra Det Kriminalpræventive Råd er kriminaliteten
blandt fremmede næsten helt begrænset til en lille »hård kerne«.
Rapporten bryder dog på talrige
måder med hæderlig metode.

Mennesket har en uudryddelig drift
til at forsvare sit område, sit territorium. Del fremgår klart af nyere adfærdsforskning og biologi. Men de
såkaldte humanister tror stadig på
det grænseløse menneske.

Medierne er i efteråret fremkommet med fantasifulde historier om
samarbejde mellem Den Danske
Forening og Politiets Efterretningstjeneste - men der er tale om sædvanligt Frede Farmand-pjat.
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For nylig udkom på forlaget Centrum
bogen »Lune jyder« med vittigheder om
kultursammenstødet, når Øst- og Vestdanmark mødes. Et sidste skud på en farverig tradition, der også har g ivet o phav
til Molbo- og Århushistorier, uden at nogen har haft ondt af det.
Et helt anderledes spektakel blev vakt
pga. vittigheder og skildringer i Kå.re Bluitgens skolebog »Nye danskere«. Kritikken og den midlertidige tilbagetrækning
af bogen viste tydeligt endnu engang
muslimernes og deres danske håndlangeres totale mangel på humor. skønsomhed
og selvironi. Hvad danskeme uden blusel
kan sige om hinanden. om svenskerne, tyskerne og andre europæere, vækker hysteri. had og polarisering i forbindelse
med muslimerne, som denned atter de·
monstrerer deres væsensfremmede mentalitet. Hvad der over for andre gn1pper.
blot giver anledning til en kvik udveksling af replikker. virker over fo r de
såkaldte nye danskere »farligt, fordomsfuldt og konfliktskabende«. Nu lykkedes
det ikke de· fremmede og danske. »etni ske« organisationer at indføre censur

denne gang, men hvad med alle de ting.
som af frygt for raceriet aldrig sendes på
gaden?
Gyldendals direktør Kun Fromberg
sagde rammende efter frigivelsen af
Bluitgens bog, at minoriteterne i Danmark må til at lære humoristisk sans:
»Man kan ikke begynde at ændre på danskerne. Og man kan heller ikke lovgive
om det.« Derimod hævdede Dokumentations- og rådgivningscentret om raced iskrimination typisk, at Undervisnings-

Indholdsfortegnelse
Mørket sænker sig over Europa " side 3

ministeriet »ifølge internationale konventioner har pligt til at gennemse undervisningsmateJ'iale.« Ifølge Grundloven kan
censur dog ingensinde genindføres . men
det skal måske ændres, når paragrafferne
engang skal »tilpassc.s« menneskerettighederne?
De demokrati -undergravende kræfter
viser såvist suidig mere frimodigt deres
ansigter, hver gang deres udanske selvhøjtidelighed antastes. Københavns kulturborgmester Hans Thustrup Hansen,
som i september k lagede over, at hans 84årige mor skulle have en negeonand som
hjemmehjælp, blev ligesom Camre anmeldt til politiet for racisme. Og Pia
Kjærsgaard kunne i modsætning ti l sædvan ligt for kendte fo rfatte re hverken få
lov til at signere sin nye bog i Magasin eller Illum • tydeligvis pga. butikkernes
frygt for »antiracistiske« uroligheder.
Det tidstypiske udtryk for »tolerance«
eksemplificerede de Radikale på deres
Jandsmød~ dette efterår. Den rabiate islamist Mazhar Hussein blev næsten valgt til
de radikales EU-liste, hvilket partileder
Jelved ikke så noget pr,;,blem i. Som hun
komm~nterede: » Vi har ingen kontrol af
meninger i vores parti.. Vi er et meget frisindet parti.« Et spejlbiUede af den herskende ensidige to lerance over for alt »etnisk« og overfølsomhed over for enhver
protest mod fremmedkursen. Islamisk
fundamentalisme er intet problem, europæisk demokratisk indvandringsmodstand er djævelen selv. Sådan er grundlaget fo r det radikale »frisind«, som er den
frembrydende censurs forudsætning.
PN.8.
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Mørket sænker sig over Europa
I en ny såkaldt handlingsplan har EU-Kommissionen taget næsten alle de redskaber frem
fra skabet, som er totalitære styrers gamle, efterprøvede midler i ensretningens tjeneste.
Kun Gulag-lejre og fysisk udryddelse af opsætsige er udeladt. Men planen forbereder de
retsregler, som vil muliggøre lejrene...

EU-Kommissionen har udsendt en såkaldt »handlingsplan mod racisme«.

Det racistiske Europa
Begrundelsen angives at være, at »racisme fonsat er en stor udfordring for vort
samfund. Dene bekræftes af de mange racistiske episoder og tilfælde af forskelsbehandling, der finder sted, og af den
seneste Eurobarometer-opinionsundersøgelse ... «.
I parentes bemærkes, at i denne (fra
1997) beskriver 33% af de adspurgte
åbent sig selv som »ret rncistisk« eller
«meget racistisk«.

Den berigende multikultur
Denne omsiggribende ondskab må naturligvis bekæmpes, mener Kommissionen. for »racisme står i diametral modsætning til alt. hvad Europa står fo r med
hensyn til menne-skelig værdighed. gensidig respekt og fo rståelse og samfundssind
i ordets bredeste betydning. De europæiske samfund er multikulturelle og multi etniske. og deres mangfoldighed. som af-

spejles i de mange forskellige kulturer og
traditioner, er en positiv og berigende faktor. Bekæmpelsen af racisme går hånd i
hånd med initiativerne til at fremme et
samfund for alle. et samfund, som aktivt
går ind for integration og fuld medbestemmelse.«.
l papiret henvises dell1æst til det. der i
EU-regi er gjort i denne sag. Således nævnes Det europæiske »År mod Racisme«.
som blev støttet med millioner af ECU.
Ligeledes Amsterdam-traktaten, som
rummer en generel bestemmelse om ikkeforskelsbehandling, og som hjemler rådet
ret til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling p.g.a. køn,
race, etnisk oprindelse. religion eller tro,
handicap. alder eller seksuel orientering.
Endvidere henvises til oprettelsen af et
særligt, europæisk observatorium for racisme og fremmedhad.

Handlingsplanen
Den handlingsplan, Kommissionen opstiller for de kommende år, er særdeles
omfattende. Den rummer bl.a. forslag til
såkaldte »pannerskaber«. Heri ligger. at

Kommissionen vil inddrage de enkelte
medlemssrnter. private organisationer, arbejdsmarkedets paner. lokale myndigheder og ikke mindst medieme i ami-racismearbejdet. Hvad sidstnævnte angår forudsætter planen, at medierne ,,både skal
levere oplysninger. som fremhæver racismens farer, og sikre, at oplys11ingeme
ikke er stereotype og fordomsfulde«.
Kommissionen hilser i denne henseende
en fælleserklæring om tolerance i medi erne. som blev vedtaget i 1997 af de store
europæiske medie- og joumalislOrganisa-

lioner. velkommen.
Også sportens organisationer vil Kommissionen inddrage i arbejdet. og »den
rolle. som spon kan spille i kampen mod
racisme. vil få en fremtrædende plads i
Kommissionens kommende meddelelse
omspon«.
Desuden vil Kommissionen indføje
ikke-diskriminationsbestemmelser i de
fo rskellige fællesskabsretlige regelsæt.
Racismen skal i det hele taget bekæmpes
på tværs af EF-politikkerne. F.eks. skal
der på beskæftigelsesområdet laves aktio- ~
ner, der sætter fok us på fordelene ved en
blandet arbejdssri•rke. EUs strukturfonde
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skal også anvendes til racismebekæmpelse
Videre vil Kommissionen sæne ind
med uddannelses- og ungdomsprogrammer over for de unge »til fremme af den
gens idige forståelse og nedbrydning af
fordomme«. støue til tilrettelæggelse af
årlige anti-racisme aktiviteter i skoler og i
ungdomssekto ren m.v. Herunder skal
,,ungdomsarbejdere uddannes i. hvorledes racismen kan bekæmpes. Kommissionen agter i Øvrigt at gøre kampen mod
racisme til et af hovedemneme i fremtid ige informa tionskampagner renet mod
unge og vil færdiggøre en særlig publikation om racisme lil brug i skolerne. S:erligc intere.~~ant er Kommissionens be-

mærkninger om informationsteknolog ien. I så henseende bemærkes det nemlig. at »borgernes eksperimenter med informationssamfundets muligheder kan

c)gså have negative aspekter«.
Kommissionen sigter her til væksten i
antallet af såkaldte »hate-sites« på Internet og på spredningen af racistisk materiale gennem dette. Der er derfor udsendt
en særlig handlingsplan (KOM 97 582 af
26/ 1 I 1997) »til fremme af sikker brug af
Internettet (som omfatter) foranstaltninger ri l bekæmpelse af brugen af Internettet som middel til at provokere racehad eller racediskrimination.«
Desuden ser Kommissionen inden for
rnmmerne af Unionstraktatens art. 3 K
hjemmel fo r, at der gøres en fælles indsats
på det retlige område. Således tænkes der
etableret regler om bekæmpelse af »ansporing til fo rskelsbehandling, vold eller
racehad; billigelse af fo rbrydelser mod
menneskeheden eller nægtelse af, at sådanne forbrydelser har fundet sted: spredning eller distribution af racistisk og

Vigtig indsnævring af
flygtningebegreb
Begrebet krigsflygtninge er efterhånden i nogle lande blevet udvidet til at
omfaue også andre end dem. der er personligt forfulgte og truede. Blot det at
komme fra et land. der er ramt af borgerkrig eller indre uroligheder. er blevet anset for nok til at give asyl. Hele befolkn inger eller befolkningsgrupper er på
denne måde blevet omfattet af flygtninge·
begrebet med adgang til at få asyl. hvis de
blot kan trænge ind i et af de lande. der
anvender dette udvidede eller udvandede
flygtni ngebegreb.
f S torbritannien har man nu fået nok af
dette. Indenrigsministeriet d6r har for
længst anlagt en anden og snævrere for-
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fremmedfjendsk materiale; og deltagelse
i gruppers eller organisationers aktiviteter
præget af racediskrimination, vold og
had.«
Det understreges j øvrigt, at >)ordreg_ivende myndigheder og enheder kan blive
opfordret til at tage soeialpoliriske aspekter. herunder fremme af lige muligheder. i
betragtning, når de tildeler komrakter,
fordi offentlige indkøb i praksis er et vigtigt middel til at påvirke virksomheders
adfærd.«
Kommissionen støuer i øvrigt en række
forskningsprojekter og -netværk, som fokuserer på racisme, berettes det.

.

.

Vurdering
Med handlingsplanen har Kommissionen taget næsten alle de redskaber ud af
skabet, som er totalitæ re styrers traditionelle midler til at ensrette en befolkning.
Undtaget er indtil videre kun anbringelse
i KZ-iejre og fysisk udryddelse af opsætsige personer. Men med det, der er i
anmarch på retsomådet, kan lejrene hurtigt komme på tale • fængslerne er det allerede.
L igesom i totalitæ re samfund er de forbudte handlinger således uklart beskrevet.
På den måde bliver det op til magthavernes forgodtbefi ndende at bestemme. om
der er begået en forbrydelse. Kommissionen undlader således at klar-gøre, hvad
,,racisme« er, og hvor bekymret for folkevandringen mod Europa (FN's flygtnin•
gehøjkommissærs udtryk), man har lov til
al være, uden at bekym.1ingen i Kommissionens øjne er bekæmpelsesværdigt
»fremmedhad«. Og hvad der f.e ks. skal
til. for at ens Internet-hjemmeside bliver
til en »hate-site«, vides heller ikke.

to lkning, men kunne ikke få sin holdning
godkendt ved den almindelige appelret.
Sagen er derfor blevet forelagt den britiske højesteret i overhuset. House of
!..-Ords. Denne har nu bestemt, at asylsøgere. der er flygtet fra deres hjemland
pga. borgerkrig o.l., fo r at få asyl skal bevise1 al de er i større fare end andre med lemmer af deres gruppe. som forbliver i
hjemlandet. Det vil derfor ikke længere
være tilstrækkeligt at hævde, at flygtningen frygter fo,følgelse som medlem af en
gruppe, der er indblandet i en indre kon-

flikt.
Anledning ti l sagen var en somalier.
der forlod Somalia i 1988. men blev nægtet asyl i Storbritannien. skønt han påstod
ar ville blive forfulgt, hvis han vendte
hjem. Danmark har som bekendt på
samme måde modtaget vist over I I .000

Ligeledes blandes »racisme« hulter til
bulter med »forskelsbehandling« . . Men
visse former for forskelsbehandling måjo
i sagens natur være tilladelig: Selv om
Amsterdam-traktaten vender sig mod fo rskelsbehandling p.g.a. alder. har traktatens fædre vel f.eks. næppe meot, at det er
»forskelsbehandling« at fyre folk p.g.a.
opnået pensionsalder. Hvomår forskelsbehandling er ti lladelig og hvornår den
ikke er, kan vi imid lenid kun gisne om.
Hertil kommer, at det nu ikke blot er »racisme« og »fremmedhad« og lignende til
dels uklare fænomener, der planlægges
ramt. Det er også ((ansporing«. til »forskelsbehandljng<.< m.m.
Stort set alt, der kommer i nærheden af
de konrroversielle emner, vil med dette
påskud kunne dømmes ulovligt. For det er
jo en skc,nssag, hvad der indebærer en ansporing.
Hertil kommer altså, at Kommissionen
åbenbarLogså planlægger at gdbe ind i
ytringsfriheden, nemlig over for »sprcd·
ning« af »fremmedfjendsk<( materiale.
Ligeledes vil man gribe ind i forsamlingsog foreningsfriheden. nemlig over for
»deltagelse i gruppers eller organi~ationers aktiviteter«, når de er »præget af«.
f.eks. had. Hvornår er de mon det?
Handlingsplanen er således et af de
mest rystende dokumenter i nyere euro pæisk historie. Det er en skæbnens ironi.
at et sådant papir ser dageos lys netop i
50-året for Menneskereuighedserklæringen.
Kommissionens projekt er et dybt bekymrende tegn på, at Europa - endnu engang - er i færd med at skride ud i totalitæ11 mørke.
(Kilde: Meddelelse fru Kommissionen: Handlings•
plan mod racisme. KOM( 1998) 18, endel;g udg.)

somaliere. som ikke vil hjem, skønt der
ikke vides noget om, at de er personligt
forfulgte. Alle eller langt hovedparten af
dem kunne utvivlsomt uden videre være
afvist og sendt hjem, hvis vi havde anlagt
samme fornuftige bedømmelse som den
britiske højesteret.
(Kilde: UNHCR Refugees nr. 112. 1998).

Prisopgave
JL-Fondet har udskrevet en prisopgave med emnet: )>H,·ordau kan ,·or natio,wfe kulturarv o,·erleve på længere
sigt?« Yderligere oplysninger kan rekvireres hos:
JL-Fondet · Sankt Annæ Plads
1291 København K
Tlf. 33 96 84 43/Fax 33 15 00 90
E-mail: jllra@Jauritzen-holding.com

DET MENER VI:

Vor balkankrig
Så skete det, der længe har været lagt
op til . Det såkaldt danske forsvar skal nu
brnges til at føre krig på Balkan. hvis da
de stmer d6r. som af de politisk korrekte
i Vesten stemples som ukorrekte. af
nogle kaldt slyngelstater, ikke bøjer sig
for barske militære trusler om ødelæggelse pr. fjernpost. Et stort flenal i Fol-

kels albanere i den jugoslaviske provins
Kosovo. som efter et århundredes formeringskrig og ernisk udrensning mod
deres serbiske naboer (se Danskeren
I998 nr. 4) nu er mange nok til at kræve
løsrivelse og stane en krig mod serberne
med krav om. at Vesten og NATO hjælper dem til at smadre Serbien og nå deres må.I. Serbemes militære svar på det
militære oprør fremstilles af villige medier som brutalt folkedrab på uskyldige
civile. og den fulde skyld for krigens
grusomhed lægges ligesom i Bosnien på
de blodtørstige serbere.
Hyk leriet og dobbeltmoralen er svær
at skj ule, når man lader blikket glide lidt
mod øse fra de muslimske albanere cil
deres muslimske brødre og tidligere

kultur, men dog med samme muslimske
religion. nemlig kurderne. De har også
ønsket at være sig selv, og efter I. verdenskrig, da U.S.A. endnu stod for folkenes selvbestemmelsesret, ønskede
amerikaneme endda en selvstændig
kurdisk stat. Nu har kurderne i Tyrkiet
~åmænd villet nøjes med en form for

flagen over denne krigsgalskab, som synes at grassere ikke mindst blandt radi-

lig en næsten fuldstændig parallel til
det, der foregår i Kosovo. I den østlige
del af Tyrkiet levere! helt andet folk end

selvstyre inden for Tyrkiet med ret til at
pleje eget sprog og egen kultur. Men det
har tyrkerne ikke villet Jade dem få, og i
snan 15 år har der raset en borgerkrig i
område!. hvor tabet af menneskeliv ikke
som i Kosovo tælles i hundreder. men i
titusinder. Der har NATO dog ikke fundet anledning til at drage i felten mod
NATO-partneren Tyrkiet. NATO-land
nr. I U.S.A. har tvænimod lagt hårdt
pres på EU-landene for at få dem til a l
optage Tyrkiet i EU. skønt det ikke er et
europæisk land.
Så det er en smuk balkanisering, vore

kale tidligere militærhadere, er de srak-

tyrkerne med et andet sprog og en egen

vise politikere tnekker os ind i.

ketinget st~>tter, at danske styrker, der er

overladt til NATO, så må deltage i militære operationer for at nedkæmpe
disse staters forsvar. Ae det drejer sig om
suveræne stater, der hverken har angre-

bet os eller noget andet NATO-land, er
åbenban ligegyldigt. I tidligere tider
havde man dog den høl1ighed i det
mindste at tilstille stater, man angreb, en

krigserklæring. Det er tilsyneladende
også gået af mode i vore dage med erk Iærede menneskerenigheder.

Kamu-

herskere tyrkerne. Der fi nder man nem.

S.D.

Ansvarlighed?
Ansvarlighed i politik er viljen ti l at
prøve at forudse og til derefter at handle
således, som forudseenheden tilsiger. Vi
forlader snar! det 3. årti. i hvilket ind·
vandringen har skabt problemer. Samtlige politiske partier har erkendt disse
problemer, omend der er forskell ig OP·

fatte Ise.af deres vægt. Man kunne derfor
mene. at pan ierne hver for sig ville have
fundet stunder til på et eller andet tidspunkt at sætte sig roligt ned og under·

søge, hvor vi står. og hvad det herudfra
er nødvendigt at gøre. Sådan fungerer
tingene imidlertid ikke på ChriSliansborg.

Bonset fra Dansk Folkepani har ingen tilsyneladende brugt så meget som
brøkdelen af et sekund på at tænke tingene systematisk igennem. I stedet har
partierne fyret løs på. hinanden med hu-

hej forslag og godtkøbspåstande. (Se
side 6-7 1nærværende nummer).
De borgerlige gør det bedste, de kan,

for at give indtryk af. at de står for en

er lykkcdc.~ at få sat indvandringen på
den politiske dagsorden. Det er efter de
toneangivende paniers udlændingeoplæg at dømme også lykkedes at få dem

stramning. Regeringssiden derimod imø-

til at forstå, at multietniseringsprojekter

dekommer vælgerne ved at love dem, at
der ingen problemer er. som ikke lader
sig løse gennem "integracion".
Men hverken de borgerligeeller regeringen har udarbejdet noget så elementært som en problembeskrivelse
som baggrund for deres respektive oplæg. De opstiller med :rndre ord løsninger på noget. de ikke forinden har klargjon, hvad er. Derfor kan vi med nogenlunde sikkerhed gå ud fra, at de lovede
resultater vil udeblive, medmindre de da
skulle indtræffe ved et slumptræf.
Stillingen er sålede-~ pr. dato den, at
det . bl.a. gennem DDF's virksomhed •

kun sælger billetter til marginalgrupper
og naive personer. Men det er ikke lykkedes at få dem til at tage deres ansvar
så højtideligt, at de har tænkt ordentligt
igennem, hvad de har med at gøre.
Følgen heraf vil namrligvis være den.
som er indtruffet alle andre steder, hvor
der er opstået "multikultur" af den an,
som i ly af denne uansvarlighed er under
opbygning i Danmark: Det ender med
borgerkrig mellem de nye og de gamle

danskere - medmindre danskerne da ender med gradvis at rømme landet.
O.H
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Hvor står de politiske partier?
DDF har gjort opmærksom på, at der er fire punkter, som er helt afgørende for, om vi ender i
et multietnisk kaossamfund. På disse fire punkter må udlændingepolitikken strammes dramatisk. Se senest Danskeren nr. 3 1998. Hvor står de politiske partier på disse helt afgørende
punkter? Vi skræller omsvøbene af - så vidt det nu er gørligt - og giver det svar, som kan udledes af partiernes programmer, pjecer samt de oplysninger, de har givet til Håndbog i dansk
Politik 1998

1. Det er 11ødve11digl: Al 1mdgtz, al 11ye,fremmede kult11rgr11pper etablerer sig perma11e11I i Danmark. Der mlz
/pigelig k1111 gives statsborgerskab til dem, som ka11 forsor-ge sig selv og er assimilerede i det danske samfund.

A Socialdemokmtiet ønsker ingen stramning af statsborgerskabskriterierne.

kundskaber og kriminalitetsfri fortid skal være en betingelse for statsborgerskab.
Z Fremskridtspartier vil kun tildele statsborgerskab inden foren kvote på højst 1000 om året og ønsker opstramning af statsborgerskabskriterieme.

Ø E11hedslisren kræver lempelse af statsborgerskabskriB Det radikale Venstre ønsker ingen ændring i statsborgerskabskriterierne. Og de fremmede skal integreres med
respekt for deres kulturelle og religiøse baggrund. F.eks.
skal modersmålsundervisningen sikres.

C Det ko11sen·ative Folkeparti ønsker "integration", men
tilsyneladende ikke assimilation. Kræver dog stramning af
bl.a. kravene til opholdstid og sprogfærdighed som betingelse for statsborgerskab.
D Centrwn-Demokrareme ønsker ingen ændring i statsborgerskabskriterierne. De fremmede skal integreres med
respekt for deres kulturelle baggrund, for det er en berigelse at få et multikulturelt samfund.
F Socialistisk Folkeparti ønsker lempelse af statsborgerskabskriterierne. Integration skal ske på en sådan måde, at
de fremmede får mulighed for bevare deres kulturelle og
religiøse baggrund.
0 Da11sk Folkeparti ønsker, at statsborgerskab først give.s efie r ti års ophold og under skærpede krav til de pågældendes indlevelse i danske samfundsforhold. Ønsker
også at nye statsborgere skal have en karenstid på nogle
år, hvor kriminalitet vil medføre inddragelse af statsborgerskabet. Allerede tildelte statsborgerskaber, som er opnået uretmæssigt, skal inddrages. Der må ikke ydes offentlig støtte ti l opbygning af fremmede kulturer her.

terierne.

2. Det er 11ødve11digt: At 1111dgli, at de fremmede bare
bliver her og derved efterhlinde11 de facto apnlir perma11e11t etablering i Da11111ark. Derfor mtz udlæ11di11gefra de
lande, hvorfra illdva11dri11gspresset kommer, hjemsendes, sti s11art de ikke læ11gere har e11 alvorlig gru11d til al
forblive her.

A Socialdemokratiet ønsker ingen stramning af hjem sendelsesreglcrne.
B Der radikale \lensrre ønsker ingen stramning af hjemsendelsesreglerne, men det nuværende "indvandringsstop"
skal fastholdes. De fremmede skal integreres.

C Det konservative Folkeparti har ingen tanker om en
generel hjemsendelsesordning, men ønsker kvoter for,
hvor mange udlændinge, vi skal modtage årligt. Indvandringen må således begrænses. Retskravet på familiesammenføring må ophæves og kursen mod kriminelle udlændinge skærpes.

D Cenrrum-Demokrateme ønsker ingen stramning af
hjemsendelsesreglerne. Tværtimod skal der findes plads til
de fremmede - de skal f.eks. indsluses på arbejdsmarkedet.
F Socialisrisk Falkeparti er ikke skræmt af det nu-

Q Krisreligr Folkeparti ønsker ingen opstramning. De
fremmede skal indgå i samfundslivet på linje med danske
borgere.
\I Venstre ønsker at kun meget "velintegrerede" personer
får dansk statsborgerskab. Kræver. at danskundervisning
skal være en betingelse for offentlige ydelser, og at dansk-
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værende antal udlændinge, som ikke er nogen som helst
trussel, men på mange måder en berigelse.

0 Da11sk Folkeparri opfatter masseindvandringen som
en alvor Iig trussel og ønsker derfor en klar hjemsendelsespolitik - også for flygtninge her i landet. Der skal således
være sikkerhed for, at disse kun opholder sig her midlerti-

digt. Har udarbejdet omfattende forslag til udvisninger,
inddragelse af statsborgerskaber m.v. Ønsker i øvrigt
stramning af familiesammenføringsregleme og kræver udvisning af kriminelle udlændinge.

Ø Enhedslisten ingen stillingtagen foreligger ud over
den generelle lempelsespolitik på området.
4. Det er nødrendigt: At mtdgti, at asylregleme bruges

Q Kristeligt folkeparti ønsker ingen opstramning.

V Venstre har ingen generel stillingtagen til problemet,
men ønsker en kontrolleret indvandring. Vil også have en
forstærket humanitær indsats i flygtningenes nærområder
til dæmpelse af presset pfi vore grænser. Kræver ligeledes
øget adgang til udvisning af kriminelle udlændinge og
strengere straffe for menneskesmugling, ligesom der
ønskes en stramning af fami liesammenføringsregleme.

til at omgd illdva11dringsstoppet. Da folks motiver til at

flygte reelt ikke lader sig kontrollere, er det 11ødve11digt "'
forhihdre, at flygt11i11ge opn.tir e11 kvestandardforbedri11g
ved at placere sig i Danmark. De ml! derfor fors,rges pci
samme niveau, som de har hjtmme, og sti mart, det er
forsvarligt, md de hjemsendes.

A Socialdemokratier har ingen tanker vedr. problematikken og ønsker ingen stramning af hjemsendelsesregleme.

Z Fremskridtspartiel kræver fuldstændigt indvandrings-

B Det radikale Venstre har ingen tanker vedr. problema-

stop og udvisning af fremmede, der har levet på offentlig
hjælp i e n vis periode. Fremmede her skal kunne klare sig
selv. Vil også have en stramning af familiesammenføringsregleme.

tikken og ønsker ingen stramning af hjemsendelsesregleme

Ø Enhedslisten mener, at industrilandenes historiske undertrykkelse e r årsag til fl ygtningeproblemerne. Alle indbyggere i Danmark skal have lige rettigheder.

C Det konservative Folkeparti ønsker, at de sociale ydelser til flygtninge nedsættes betydeligt, samt e n stramning
af hjemsendelesregleme, men ingen definitiv hjcmsendelsesordning. Mener, at flygtninge kun skal have midle1tidig
opholdstilladelse i de første 7 år, og kun hvis vedkommende har læn dansk og er velintegreret. Grundlaget for
sådanne opholdstilladelser skal løbende vurderes.

3. Det er 11ødve11digt: At u11dgci, at i11dvan.dri11gsst.oppet
omgcis ge11n.em ægteskaber, der reelt ku11 er in.dgtiet med
i11dva11dring for øje. Derfor nul personer, der har skaffet
sig opholdstilladelse ge1111e111 ægteskab med e11 dansker,
hje111se11des, sti snart ægteskabet opløses.

hjemsendelsesregleme.

D Cemrum-DemokrOieme ønsker ingen stramning af
F Socialistisk Folkepani har ingen tanker i denne retning.

A Socialdemokra1ier ønsker ingen stramning af hjemsendelsesreglerne.

B Det radikale Vensn-e ønsker ingen stramning af hjemsendelsesregleme.

C Der konservative folkeparti ønsker en moderat stramning af hjemsendelsesregleme, der dog ikke er konkretiseret i forhold til netop proforma-problemet.
D Ce111rum-Demokrateme ønsker ingen stramning af
hjemsendelsesregleme.

F Socialistisk Folkeparti ønsker ingen stramning af

0 Dansk Folkeparti kræver flygtningene placeret i lejre,
og at ankommende spontanflygtninge skal sendes til FNlejre. Så snart forholdene er forsvarlige hjemme, skal
flygtningen hjemsendes.
Q Kristeligt Folkeparti har ingen tanker i denne retning.

V Venstre ønsker at undgå. at flygtninge gøres til indvandrere. Kræver derfor opstramning af hjemsendelsesreglerne, men ingen definitiv hjemsendelsesordning. Der
skal således kun gives midle11idig opholdsti lladelse i de
første 7 fir, og en sådan tilladelse skal revurderes, når forholdene i hjemlandet ændres.

hjemsendelsesreglerne.

0 Dansk Folkeparti ønsker en generel opstramningspolitik, jf. ovenfor under 2.
Q Kristeligt Folkeparti har ikke taget stilling til problemet

V Venstre ingen konkret stillingtagen fore ligger.

Z Fremskridtspartiet kræver totalt stop for bekvemmelighedsflygtninge og spontanflygtninge. Mener, at flygtninge ikke skal integreres, men kun have mad og husly.

Ø Enhedslisre11 mener, at Danmark tager imod for få af
verdens flygtninge og knever de1for le mpelse af asylkriterierne.

Z Fremskridtspartiet ingen konkret stillingtagen foreligger, men partiet ønsker en generel opstramning.
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Paradigmeskift
De danske jagerflys udflugt til Italien har skabt helt nye perspektiver i dansk sikkerhedspolitik. Det havde derfor været
ønskeligt, om politikerne, der sendte dem, havde besvaret de
mange spørgsmål, ekspeditionen rejser...
Bortset fra et kedeligt interme-,zo under sidste krig, hvor Rigsdagen mcdvir·
kede i Hitlers forsøg på at skabe et »nyt
Europa•. har det i 250 år været et kardinalpunkt i dansk udenrigspolitik. at von
militær kun må bruges til forsvar af vort

retho lde viljen til at deltage i dette hos
dem. der kun er villige til at medvirke.
hvis de aldrig vil blive brugt til andet end
netop at forsvare dansk og allieret territorium? Skal vi bare kaste deres værnevilje
over bord?

eget og vore allieredes terricorium.

Efter Murens fald begyndte politikerne
imidlenid at omdefinere. hvad et »forsvar
for Danmark(( er. Afgørelsen herom blev

nu Jagt i hænderne på det såkaldte »inter-

nationale samfund«. Deue var visse1ig
noget nyt. Men vi kunne dog i hven fald
regne med ikke at blive sendt på militære
event)'r uden enighed i FNs sikkerheds·

4) Hvormeget skal der egentlig til, for at

dansk militær kan indsættes i »humani·
tære« angrebsoperationer på andre lande?
Risikerer vi f.eks. også en dag at skulle
bombe !enerne i anledning af overgreb på
det russiske mindretal i Letland? Skal vi
bombe for at hjælpe det tjetjenske min -dretal i Rusland eller det kurdiske i Tyrkiet?

råd.
Nu er åbenbart heller ikke sådan enig-

hed nødvendig længere. Tværtimod kan
vi når som hels1 i »humanitetens« tjeneste
blive kaldt til våben mod andre lande.
Det dramatiske sikkerhedspolitiske paradigmeskift har fundet sted uden nogen
synderlig offentlig diskussion. En sådan
d iskussion havde ellers v,eret på sin
plads. For der rejser sig jo en lang række
spørgsmål. som det er pinende nødvendigt at få de ansvarlige politikeres svar på:
I ) Hvilken virkning har omdefineringen af For.varets opgave for det hidtil af
Danmark hårdt fo rfægtede princip om, at
intet land har ret til at blande sig i et andet
lands indre anliggender med militære
magtmidler• Hvilke konsekvenser vil opgivelsen af dette princip f.eks. kunne få i
Østersøområdet og Baltikum den dag.
Rusland er kommet på benene igen?

2) Hvilken virkning har den nye sikkerhedspolitiske profil på russernes verdensbillede? Vil de evt. se den som en udnyt·
telse af deres øjeblikkelige svaghedstil·
stand. så at der dermed skabes et fundament til en ny æra af mistro mellem øst og
vest i Europa'! Forpasses derigennem den
historiske chance for europæisk smbilitet,
som Murens fald skabte?
3) Hvorledes vil ændringen af det danske militærs opgaver påvirke rekrutteringen til Forsvaret? Hvorledes kan man op-
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5) Hvad er det af Folketinget højt respekterede »internationale samfund«
overhovedet for noget? Hvem er det, og
hvorledes træffes dets beslutninger'? Er
det i virkeligheden USA. vi taler om?

Smigrer amerikanerne os så kvalmende,

som tilfældet er for øjeblikket, blot for desto lettere ar rn os til at være stik-i-rendd reng for deres egne interesser? Og hvis
det i virkeligheden er USA. der har tiltaget sig retten til a1 være alverdens sanwittighed. Jigger vi så i Kosovo-sagen under
for USAs behov for at markere sig til fordel for muslimer, uden at dette sker på Israels bekostning? Var alt rabalderet med
krigsflyene i Italien bare noget, der skulle
bruges ti I at skabe good-will på arabisk
side i de nyligt afviklede fredssam taler

mellem palæstinensere og hraclcre i
USA? Er der i det hele taget ikke en risiko
fo r, at amerikansk politik påvirkes for
meget af dem. der har fles t reklamekroner
at spendere?
6) Har »det internationale samfund«
egentlig moralen på sin side i Kosovo-sagen? Danske forskere med intimt kendskab til fo rholdene på Balkan har jo
næsten entydigt karakteriserer den danske
mediedækning som urimeligt ensidig i

•

serbernes disfavør? «Man har valgt side i
konflikten, og historierne tyder på, at
journalisternes hukommelse er hullet som
en si. De vælger bevidst at overse, at
begge parter har begået overgreb«. som
lektor Henning Mørk fra Slavisk Institut
ved Århus Universitet siger i Aktuelt 16/6
I 998. Se også Danskeren nr. 4 1998.
7) Hvis Danmark deltager i bombning
af serberne, hvilke reaktioner vil det så afføde hos de tusinder af serbere, som Fol·
ketinget har ladet slå sig ned her, og som
er loyale over for deres hjemland? Skal
Hjemmeværnet indkaldes for på uvis tid
at beskytte vore fab rikker, transportmidler, humanitære politikere o.s.v.1 EJier
skal de intemeres eller hvad? Efterlader
den »humanitære« udlændingepolitik
overhovedet nogen mulighed for krigsførelse mod de lande. hvorfra de »nye
danskere« kommer?

8) Og hvis det i sidste ende lykkes at
bombe det serbiske militær ud af Kosovo
for at få stoppet de rædselsfulde begivenheder der. hvilken garanti har vi så fo r, at
ikke albansk paramilitær rykker ind i stedet og fortsætter rædslerne med modsat
fonegn? Skal vi så bagefter til at bombe
albanerne?

Svar udbedes!
Ole Hasse/batch

•

Set på nettet -rL!lm
•
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Det er en kedelig kendsgerning, at
det store medieudbud ikke har
medført en større alsidighed i nyhedsformidlingen. Alle TV-stationer og alle store aviser kappes om
at bringe de samme nyheder belyst
fra samme synsvinkel med opbud
af de samme kulturradikale fordomme. En sag belyses ikke fra
flere synsvinkler. De førende medier kender kun til skelnen mellem
"de gode" og "de onde" . Hvad enten det drejer sig om situationen
herhjemme eller f.eks. i Jugoslavien fremstilles muslimerne ubetinget som "de gode" . De som ikke
v il underordne sig muslimerne
fremstilles per rygmarvsrefleks
som " de onde" . Det gælder selvsagt også Jugoslaviens præsident,
som speakeren på DR-TVs TV-avis
12/1 O tillader sig at benævne " en
fyr som Milosevich" .

www.serbia-info.com/news
På ovennævnte adresse ht1r man imid"

lenid mulighed for at stifte bekendtskab
med. hvordan virkeligheden ser ud for
"en frr som Miloscvich". Det er unægtelig en noget anden fremsti lling end den

Metohia. har sit udspring i Prizren Organisationens program fra 1878. som har
det mål at etablere CL Stor-Albanien v<:<I al
Grækenland. Makedonien og Jugoslav-

til l 988 fandt der 203 angreb sted mod
medlemmer af den jugoslaviske hær og

ien. hvor der bor albanere. Dcuc program
udgør idag det p<>litiskc grundlag for de

dere.s familie r, og 3 11 gange b lev medlemmer af hæren og deres familier udsat

albanske terroristers aktiviteter. Efter deres forrolkning ligger halvdelen af det al-

for m1sle1·. I ,amme periode var der 254
angreb mod militære anlæg.

forene Albnnien og de områder nf

banske territorium udenfor Alhanien, og i

årtier har albanere. som ønsker at forenes
i een stat, fremstillet sig selv som en
"truet del af nationen·· og har forsogt at tl
det til a t se ud som om de bliver uretfær-

digt behandlet. En forudsætning for en
forening af alle albanere er et etnisk rent
territorium. Med det fo rmål er den serbi-

ske og montenegrinske befolkning i Kosovo og Metohia blevet udsat for systematisk forfølgelse, hvorfor der er foregået
en konstant udvandring af fo lk fra d isse
befolkningsgnipper. Efter I. Verdenskrig
dannede etniske a lbanere Kosovo Komi-

Albansk terrorisme i Kosovo og
Metohia
"Albansk terrorisme med det fonnål at
drive .serberne og andre ikke-albanere ud

med terroraktiviteter i Kosovo og Metohia.

sov,l og J\1ctohia med det fascistiske Italien og det nazistiske Tyskland. En af

ger en oversæltelse (fm engelsk) af hele
afsnittet:

sig stadig stærkere gældende i forbindelse

Under 2. Verdenskrig samarbejdede et

disse organisationer. Saban Poluza, fort-

rensning. hedder d et p:1 nudansk. Vi brin-

Den 2. juli 1992 udråbte albanske separatistledere "Republikken Kosovo". Siden 1991 har islamisk indflydelse gjort

antal albanske terrororganisationer i Ko-

præsenterer os for.
Fra hjemmesidens forside kan man
klikke sig frem ril er væld af nyheder og
uddybende artikler fra Serbien. F.eks. om
Et afsnit omhandler "albansk terrorisme i Kosovo og Metohia". Etnisk ud-

Den mest tragiske begivenhed fandt
sted på kasernen i Paracin om natten den
2. september 1987, da terroristen Aziz
Keljmendi dræbte fire soldater mens de
sov og sårede adskill ige andre.

teen i 19 18. som udøvede terror med det
formål at løsrive Kosovo og andre områder med mange albanere.

muslimeme og de danske TV-stationer

"'Kosovo og Metohia".

•

Den politiske og voldelige aktivitet,

som udøves af a lbanere i Kosovo og

sane sine aktiviteter indtil 195 J. I
1960'erne blev <ler dannet e t antal illegale

grupper under ledelse af Den Revolutionære Komite til Albanemes Befrielse.
I 1974 blev den illegale organisation

Postbudet Nenad Jaredic dræbt af
albanske terrorister

Kosovo National Befrielsesfronts aktivi-

teter afsløret. Ved slutningen af I 970'erne
blev 8 albanske nationalistiske grupper
afsløret, hvilket tydede på, at disse organisationer var ved at blive stærkere.

I løbet af 1980.eme blev Kosovo Nati-

I løbet af 1990'eme er Kosovo Befrielseshær b lcvcl me re og mere a ktiv i

udøvelse af terrorisme. Den præsenterede
sig for første gang for offentl igheden ved

onale Bevægelse dannet ved e n sammen-

a t sende en :,;kriftlig erklæ ring til albansksprogede aviser i Kosovo. Et brev med til-

slutning af fire organisationer: Den Nati onale Bevægelse til Befrielse af Kosovo

svarende indhold blev sendt til "Deutsche
Welle" d. 20. juni 1996:·

af Kosovo og Metohia har stået på i
århundreder.

<.>g a nd re dele af Albansk Jugoslavien,

I slutningen af det 17. å rhundrede ti1-

Kosovo Marxistisk-Leninistiske Organi-

Albansk terrorisme i Kosovo og Mcto-

sation. A lbanske Jugos1averes Kommunistisk-Marxistisk-Leninistiske Parti og
Rø<l National Front. Disse organisationer

sluttede mange serbere sig det kristne Europas kamp mod det Osmanske Impe,'ium
og bidrog til de kristne hæres succes.

hia var ,ærlig stærk i det 19. århundrede,
hvilket medføne, at den serbiske befolkning blev stærkt decimeret i kraft af fysisk

Da e n mægtig tyrkisk hær besejrede de

udryddelse. overtagelse af serbi:sk ejen-

ble,, i 1990'eme til Kosovos Befrielseshær.

kristne og slog det serbiske oprør ned.
turde serbenie ikke at al'veme tyrkernes

dom. og chikane og pression. som med-

Den Jugoslaviske hær var det primære

og albanernes hævn. I massevis flygtede

mill for deres angreb. I perioden fra 1981

folk fra vore dages Kosovo sammen med

førte l vungen udvandring.
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den vigende ø:,.trigske hær. Denne begi-

de,· i verden · får mange flere børn end de·

Et lille afsnit på den serbiske hjemme-

venhed i 1690. som involverede 200.000
mennesker. kaldes i serbisk historie "den
store serbiske exodus·. De fleste slog sig
ned i del område. som idag kaldes VojvO·
dina.

res ikkc-musJimske naboer. Men dertil
kommer a t de etniske udrensninger af

side omhandler de senere års demografi-

Tyrkerne bo~auc systematisk muslim-

ske albanere fra det albanske højland på
det Gamle Serbiens frugtbare højland.
Serberne, moderland. Fm da boede der
kun få albanere i Gamle Serbien. De bo·
ede der som enkehper.oner. ikke som
kompakte etniske samfund.

ikke-muslimer er fonsa1 indtil idag. I år
,ane den jugoslaviske regering sig til
modværge. hvilket som bekendt har fåe1
NATO til at true med krig.

W~%,·"~---- ·

~

.

'

Denne begivenhed. som er kendt i europæisk historie. ændrede fremtiden i den
centrale del af Gamle Serbien. Den var et
resulta1 af kampen mellem det kristne Eu·
ropa på den ene side og de ind1tængende
mu~limer p~ den anden.
Befolkningsudviklingen
Det er imidlertid ikke begivenhederne i
længst svundne tider alene. som bes1crnmer befolknmgssammen,ætningen i Ko·
sovo. En lige så vigtig faktor er det. al
mus Iimeme i Ko~ovo - som alle andre ste-

ske udvikling i Kosovo. Siden har fol·
gende indhold:
"Et etnisk rent territorium er en forudsætning for en forening af alle albanere.
Den systematiske forfolgelse af den serbi·
ske og mon1enegrinskc befolkning og den
hoje fodselsra1e-poli1ik har fuldstændig
ændret den emiske og demografiske be·
folknings-sammensætning i området
Det demografiske billede af Kosovo
har ændret sig flere gange i lpbet af dene
århundrede. Den serbiske og momenegrinske befolknings påtvungne exodus
var .;ærlig vigtig ved begyndeben af 2.
Verdenskrig. I samme 1ak1 som serbere og
montenegrinere blev fordrevet blev alba·

•

nerc fra Albanien og Tyrkiet bosat i om-

...

'J

Albansk mujahedin fra Kfecka

rådet Alene i løbet af 2. Verdenskrig blev
omkring I00.000 serbere deporteret Efter krigen l'orbod datidens kommunistiske
myndigheder serberne at vende tilbage.
og i perioden 1968-1988 blev yderligere
220.000 ,erbere og montenegrinere for•
drevet med magt. og mere end 700 landsbyer blev emisk rene. På den måde forlod
flere end 400.000 serbere og montenegrinerc Kosovo og Metohija i l1>be1af 40 år."

Det Kriminalpræventive Råd borttryller udlændingekriminalitet
bredt vrangfores1illing i den danske be·
folkning«.
Dette var da også det referat. medierne
massivt ga,, af rapponen.

Af Ebbe Vig
Det Kriminalpræventive Råd
har udarbejdet en rapport
med titlen: Etniske Grupper Kriminalitet og forebyggelse
(1998). Den holder sig inden
for de rammer, ,,politisk korrekthed« afstikker. Det betyder, at der ikke kan fæstes lid
til den.
Allerede forordet fordrejer den virke·
lighed. skaneydeme jo ellers har betal!
Råde1 form få besked om.

et

100 mand om 7981 tyverier på år!
I I. afsnit. 3. linie. læses f.eks" at »i
Danmark er det omkring 100 unge. der
sæncr overskrifterne om udlændingekriminaliteten«. I 3. afsnit fastslås. at »disse
100 unge har skabt grobund for en ud·

lQ
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Etniske Grupper
Kriminalitet og forebyggelse!

H"is man imidlenid - drevet af sine
»vrangforestillinger« - slår forstanden lil
og kikker i Rigspolitichefens sidste hæderl ige kriminali1e1sopgørelser. oplyses
folgende antal forbrydelser begået af udlændinge i 1993: 10 manddrab. 44 forsøg
på manddrab. 966 tilfælde af vold. 76
vold1æg1er. 90 blufærdighedskrænkelser
40 forsætlige brandstiftelser, 176 rove•
rier, 895 indbrud. 7981 tyverier. 1708
tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri.
1847 overtrtcdelser af Lov om euforiserende stoffer. 748 overtrædelser af våbenloven. Man kunne fonsæue gennem alle
hovedkategorierne af kriminelle gcrnin•
ger. Og man kunne også angive tallene for
1994 i samme rækkefølge: 8. 49. 1013.
58. 70. 38. 176. 757. 6985, 926. 1549.
723.
Det er kort sagt en rem ud mirakuløs

•
•

foretagsomhed, de omtalte I00 unge
fremmedkriminelle viser: Godt ~t tyveri i

Hovedkategori af

timen, afvekslet med to voldelige over"

kriminel gerning

fald. 5 bedragerier og 5 hashhandler om
dagen plus krydderier i form af diverse
voldt:~gter, mord. brandstil'telser m.v.!
Nlen sådan er det jo som regel. når man

•

søger at frems1i lle en ru1den virkelighed
end den, der eksisterer.
Falske gennemsnitsberegninger
På side 7 fastslås, at 64% flere af mand-

lige efterkommere med udenlandsk herkomst er blevet kendt skyldige i mindste,
kriminelt forhold end landsgennemsnittet Derimod er kun 21% flere indvandrere blevet kendt skyldige i mere end et
forhold end landsgennemsnittet.
Så der er ahså under alle omstændigheder en væsentlig overkriminalitet. ogs.å
efter Rådets mening. Men den er omend
endnu større, end de lige nævnte tal lader
ane. <<Landsgennemsnitcet« er nemlig ud-

regnet fælles fo1· fremmede og danskere.
Det betyder, at Rådet bruger en pseudosammenligning. Man kunne lige så godt
sammenligne farven på blæk med farven
på indholdet af et glas. hvoraf I0% er

blæk og re.~ten vand.
Den samme progandasammenligning
bruger rapporten i 3. afsnit p,l side 8. hvor
det hævdes. at »de mandlige efterkommere har en kriminalitetshyppighed. som
er 80% højere end landsgennemsnittet
både blandt 15-19 årige og 19-29 årige«.
Tilsnigelsen, der tjener til at dæmpe billedet af overkriminalitetens omfang blandt
de fremmede. blev i øvrigt viderebrngt
massivt af medierne i september-oktobe,·
1998.

Men det er naturligvis meget smart at
basere sig på delte »landsgennemsnit«.
For efterhånden som årene går. bliver forskellen mellem landsgcnncmsniue1 for
krjminalitet og udlændingekriminaliteten
naturligvis mindre og mindre. Dette vil
gælde selv om kriminaliteten blandt udlændinge eventuelt endog målte eksplodere.
Konklusion

•

Rappon indeholder også en mængde
andet som ikke overholder de sædvanlige
s1a1is1iske metoder. Det kan måske undskyldes med. at folkene bag rapporten
ikke ser ud til at have noget videre kendskab til disse metoder endsige ditto analyse. Arbejdet er således angiveligt bl.a.
udføn af en jurastuderende. Og den hovedansvarlige er juraprofesso1· Eva Smilh.
der også præsentel'ede resultaterne på TV

i den bedste sendetid. Hun har ingen statistisk baggrund. men er en af mediernes

Udenlandske statsborgeres overhyppighed ved kriminalitet•

Forsøg p~ manddrab
Vold i all
Blufærdighedskrænkelse
Forsætlig brandstiftelse

4,6
2,3
2,2

Røveri

1,5
2,8

Voldo. lign. mod off. ansat
Indbrud i alt
Tyveri i alt
Butikstyveri
Tyveri fra bil,restau.,hosp.,m.v.
Salg af narkotika
Våbenloven
Lov om euforiserende stoffer
Toldloven
Hæleri
Spiritus og promillekørsel

1,0
2,0
2,3
1,4
3,7
2,1
2,4
1,9
2,4
0,7

ter. Kriminalitetsrapporten bør imidlertid
ikke indgå i indstillingsgrundlaget for en

eventuel Nobelpris til Eva Smith.
Men det betyder narnrligvis ikke sil
meget, når bare rapportens resultater viser
verden sådan. som medierne og den ånd-

løse formynderklasse ønsker. den skal se
ud.
Hvor står vi da?
Den seneste hæderlige sammenlignende kriminalitetsundc1-:-;t>gclse er udføn
af forfaueren til denne artikel og gælder
året 1994.'
Den viser ovenstående pMidelige overhyppighe.der for hovedkategorierne af krimine11c gerninger.

En gennemgang i JyllandsPosten fra 4.
september l 996 specifikt af unge udlændinges kriminalitet i Århus inden fo,· områderne straffe-. våben- og narkotikaloven

2,3

bekræfter disse tals holdbarhed. Den viser
således. at 10% fremmede unge begik 3035% af kriminaliteten inden f,>r disse gerningskacegorier.
Det er vel at mærke - omsat til forståe-

ligt sprog - ikke 80% merc. men 300350% mere!
Derfor kan man ikke undres over. at

JyllandsPusten kort efter meddelte, at opgørelsesmåden ikke ville blive brugt
mere. Den havde givet anledning til for

megen debat, hed det sig. Ja. na1urligvis
havde den det!
NOTER
I.
Uclgfre1 j _:.ept,•mber /99.5. Umlersø,~t /:,('11
,il hli1·t indlagt på DDF'.t hjemmt!tide
på lmerne1.
2.

1.0 bel\'dtJ' s,m,me J.nmur,,!11e1 .tom dalJ·
.d:e. J .7 hel\·der 3 .7 g(J11gt men• J.nminelle
og 0.7 !,('tyder JO~ miruhv: J..riminel!e.

Dagens løgnehistorie

spørgsmål og svar«. 1991.s. 17.
>>Danskeme og indvandrerne er lige

Apropos · Du blev fyldt med løgn:

kriminelle«.
Enslwlende 01·erskrijie1· i Jvl/am/.,.
Posten 2616 1992 og Politiken 2416

>>Udlændinge og indvandrere er

ikke mere kriminelle end danskerne
generelle.
Journalist /arne Notkin i Weeke,uJ.
m·isen 17111 1989
»Med den viden, vi har. er der ikke
grundlag for al hævde. at flygtninge

f.eks. skulle være mere kriminelle end
befolkningen som helhed«.
Dansk F/ygmi11geltjælps pjece »25

1992 bygger på »tmderspgdse« fra
Mellemfolkelig1 Samrirke.
»At indvandrere og flygLninge
skulle være skyld i øgc1 kriminalitet
har ingen rod i virkeligheden«.
Nils Foss.formandfor Dansk Ffrgtningehjælp. Berlingske Tidende 1911

1992

40-50 politisk korrekte såkaldte cksper-
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