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Danmark på spil
Selv gamle garvede sportsreportere kunne ikke min- sympati ligger stadig entydigt hos de undertrykkere,
des, at det danske fodboldlandshold før har spillet de er "flygtet" fra.
Med rette kommenterede formanden for de danske
på udebane i Parken, berettede Ekstra Bladet 11. oktober om landskampen Iran-Danmark dagen før. Af de roligans Steen Bille dagen efter kampen i B.T.: "Hvis
vi skal spille
godt 13.000 tilmod et. land som
skuere var hovedTyrkiet,
så bør
parten iranere DBU nok gøre
"flygtninge", der
mere ud af sikimidlertid så enkerheden, for eltusiastisk støttelers kan tyrkiske
de deres hjemfans
i Danmark
lands propagandajo uden problesportshold, at de
mer købe bj]letfå tilstedeværenter til danske tride danskere altså
buneafsnit."
fik følelsen af at
Den herskende
befinde sig på et
naive
forestilling
stadion i et fremom det uproblemed land
matiske ved at
Hvor mange iraskabe "nye dannere, der nøjagskere" er måske
tigt var tilstede,
ingensinde bleer svært at sige,
vet så åbenlyst
da de som "nye
afklædt
som
i
Parken
JO.
oktober.
Men
skabelsen af
danskere" som en selvfølgelighed blev bænket sammen med gamle danskere. Stik modsat sædvanen papi rdanskerne fortsætter med stadigt accelererende
med at holde modspillernes tilhængere på adskilte tempo. Efter årtiers ensidig propaganda og infameområder af tilskuerpladserne. De nye og de gamle ring af kritiske røster har de toneangivende medier
danskere blev opfattet som en gruppe, men sympa- og politikere stadig intet lært.
Læs videre s. 2,4,5 og 7.
tierne var altså tydeligvis delt. De "nye danskeres"

Ikke stueren

Folkeuretten

Hvilke forpligtelser?

For Socialdemokratiet; der ellers er
så tolerant, er det ikke kun i Dansk
Folkeparti, at menneskene ikke er
stuerene. Også i egne rækker skelnes der mellem over- og undermennesker.
Side 6 og 8.

Den folkeret, som oprindelig blev
udformet for at sikre et ordnet verdenssamfund, misbruges nu af po1itisk korrekte krigsliderlige i sager
verden rundt, som i bedste fald er
os ligegyldige.
Side 16.

En gennemgang af de vigtigste internationale konventioner, Danmark
har tilsluttet sig, dokumenterer, at
den megen snak om vore "forpligtelser" til at udlevere vort land til alverden ingen rod har i virkeligheden.
Side 19.
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Idioter
Da den ledende konservative britiske politiker Nonnan Tebitt i 1990 gik imod at
give 50.000 Hong Kong-familier britisk
pas, begrundede han det bl.a. med at henvise til, hvad ban kaldte "Kricket-prøven".
Den går ud på at undersøge, hvem indvandrerne holder med, når det britiske hold
spiller landskamp mod deres hjemland.
Hvis de ikke holder med Storbritannien,
har de ikke bestået prøven. Ved at holde
med det land, de stammer fra, har de vist,
at deres loyalitet er "delt", mente Tebiu.
Denne tilosoferen fik Labour til at kræve
ham anklaget for at ophidse til "racehad",
og over hele landet protesterede asiaterne.
Margaret Thatcher kom under intenst pres
fra sine asiatiske vælgere for at tage afstand fra Tebiu, og mange af hans partifæller opgav da at se ham som hendes efterfølger. Skønt TebiU direkte erklærede,
at han gik ind for integration, var slaget for
han1 tabt.
I Danmark faldt vore "nye danskere af
iransk herkomst" ynkeligt igennem ved
kricket- eller snarere fodboldprøven i Parken 10. oktober, ved landskampen IranDanmark. De iranske tilskuere havde malet deres lands rød-hvid-grønne farver i
ansigtet. og til overmål bar mange hvide t·
shirts med initialerne I.R. Iran • Islamic
Republic Iran.
Irans fodboldforbund er et propagandaapparat styret af politikere og præster, og
kampen amingeres af landets amba.~sade.
De iranske "flygtninge" i Danmark benyttede altså alligevel lejl igheden til en entydig tusindtallig sympatimanifestation for
terrorstyrets diplomati ved at "fylde" og
"kolorere" Parken med en "glad og familiær armosfære". Sådan skrev Berlingske
Tidende dagen efter kampen under overskriften "Iran på hjemmebane i Parken".
Så massiv var altså tilstedeværelsen af
iranere i Parken, at man med vemod mindes
samme Berlingers afvisning af "myten"
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om, at "tlygtningene er vælte! ind over
grænserne". Det skete i en helsides artikel
19. februar 1988 under o,,erskriften "De
kan stå på langsiden i Idrætsparken" (se
gengivelsen nedenfor s. 4 • 5).
Berlingske Tidendes behandling af
fremmedproblemet ved den lejlighed er et
typisk eksempel på, hvordan det borgerlige Danmark gik i alliance med venstrefløjens ideologer under "humanismens"
misbrugte banner. Den nævnte 1988-artikel fra Berlingeren var en del af avisens
stærblinde og ensidige kampagne om "De
nye danskere". Her fik læserne igen og
igen at vide> hvor onde, dumme, inhumane, j a renL ud sagt r.icistiske de menne-

sker er, som ikke tilsluttede sig de holdninger, artiklerne repræsenterede.
Da Ole Hasselbalch, efter at kampagnen havde kørt i 14 dage, påpegede den
toiale mangel på kritiske spørgsmål i avisens mange artikler, blev han af dens redaktion indkonstrueret i sanunenhæng
med nynazister. En række mystiske "fejl"
i avisens gengivelse af den videre debat
virkede også systematisk til at fremstille
de kritiske røster i fremmeddebatten som
idioter.
Has.selbalch og andre advarere i 1988
fokuserede imidlertid på de skæbnesvangre fremtidsperspektiver ved masseindvandringen. I dag, hvor alene en del af iranerne
i Danmark altså "kan stå på langsiden i
Idrætsparken", burde de virkelige idioter
være skamfulde og i det mindste tie stille.
I stedet fremturer de uden blusel med
begejstring for en tilstand, som de engang
sarkastisk afviste nogensinde ,,iJJe blive
realiseret!
Ja, som det fremgår nedenfor (s. 7),
fortsætter vore politikere endog med at
forværre den aktuelle situation, som kun
"idioterne" for ti år siden kunne forudse.
Og det sker stadig med det borgerlige
Danmarks støtte, nemlig hver gang Folketinget giver endnu nogle tusinde illoyale
fremmede dansk indfødsret.
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Ny rapport fra FNs Befolkningsfond

6. 000. 000. 000
"Den 12. oktober 1999 vil der bo 6 milliarder mennesker på jordkloden. En forøgelse på en milliard på bare 12 år. Næsten halvdelen vil være under 25 år. Mere
end I milliard mellem 15 og 24 - næste
generations forældre.''
Med disse ord indledes dette års rapport om verdens befolknings tilstand fra
FNs Befolkningsfond, United Nations
Population Fund, UNFPA.
Rapp0rten bringer den glædelige nyhed. at verdens befolkningsvækst er for
nedadgående. I 1990 forventede man at
verdens befolkning i 2025 vil udgøre 8,5
milliarder mennesker. I dette års rapport
er skønnet reduceret til 7,8 milliarder
(hvilket sandelig også er alt for mange).
H vordao det i virkeligheden kommer til at
gå. afhænger af de beslutninger, som træffes af de omkring 2 milliarder børn og unge. som bliver forældre i de kommende år.
Verdens befolkning er blevet fordoblet
i løbet af de seneste 40 år. Der er samtidig
sket en markant ændring af befolkningens
geografiske fordeling. I 1960 levede 2, l
milliard af verdens 3 milliarder i u-lande,
hvilket svarer til 70% af verdens befolkning dengang. Ved slutningen af 1999 udgør befolkningen i u-landene 4,8 milliarder svarende til 80% af verdens befolkning. 98% af befolkningsvæksten indtil
2025 vil finde sted i u-landene.
Med en fødselsrate på over 5 børn pr.
kvinde har den kraftigste vækst fundet
sted i Afrika. Der lever tre gange så man-

ge afrikanere idag som i I 960. I Asien og
Latin Amerika er befolkningen fordoblet
i den samme periode.
Derimod er befolkningstallet kun vokset med 50% i Nordamerika og kun med
20% i Europa. I Europa er væksten idag
ston set gået i stå.
Afrikas andel af verdens befolkning
skønnes at ville udgøre 20% i 2025 imod
kun 9% i J960. Derimod forventes Europas andel at falde fra 20% i 1960 til 7% i
2025.11960 var Afrikas befolkning halvt
så stor som Europas. I 2025 vil den være
næsten tre gange så stor som Europas.
En anden markant ændring i befolkningens fordeling er, at en stadig større andel
bor i byer. I 1960 boede en tredjedel af
verdens befolkning i byer. I 1999 er det
næsten halvdelen. Det skønnes at over
60% af verdens befolkning vil bo i byer i
2030. Samtidig vokser byerne ti.I rene myretuer. I 1960 var der to byer med indbyggertal over IO millioner. l 1999 har I7 byer
mere end 10 millioner indbyggere. I år
2015 vil antallet være vokset til 26.
Den voldsomme befolkningsvækst i ulandene, hvor den økonomiske udvikling
halter bagefter befolkningsudviklingen,
få r flere og flere til at emigrere til lande,
hvor befolkningstallet er stabiliseret og den
økonomiske udvikling er positiv. I 1990
udgjorde indvandrere 4,5% af befolkningerne i de udviklede lande og 1,6% af befolkningerne i u-landene. Tallene for vandringer mellem lande er imidlenid behæf-

tet med sto r usikkerhed, hedder det i mpporten. Der findes faktisk kun en håndfuld
lande, som laver regelmæssig statistik
over ind· og udvandring. Dertil kommer.
at indvandrere ofte undgår at blive registreret samt det faktum, at opgørelsesmetoderne varierer fra land til land. FNs Befol kningsfond ser sig derfor ikke i stand
til at lave prognoser over udviklingen.
Rapporten indeholder en række statisti·
ske tabeller med interessante oplysninger.
som ikke nævnes i rapportens tekst. F.eks.
angives den gennemsnitlige årlige befolkningsvæk.~t fra 1995 til 2000 for alle verdens lande. For verden som helhed er væksten 1,3% pr. år. Danmark er typisk for et
udviklet land med en vækst på 0,3% pr. år.
Kina har fået styr på sin befolkningsudvikling med en vækstrate på 0 ,9%. Indien, som tidligere havde en voldsom be·
folkningsvækst, har nu en vækst på 1,6%.
Det muhamedanske naboland Pakistan
fortsætter derimod derudad med en vækst•
rate på 2,8%. I Afghanistan er væksten
2,9%. At befolkningsvækst og økonomisk formåen ikke har ret meget med hinanden al gøre fremgår af det faktum, at
Saudi Arabien præsterer en vækst på
3,4%, mens Oman og Yemen præsterer
vækstrater på henholdsvis 3,3% og 3.7%.
Disse tal betyder. at de arabiske befolkninger fordobles på under 20 år.
Dette års rapport udtrykker sig betydeligt mere forsigtigt end tidligere års rapporter om årsager og virkninger. Budskabet fremgår imidlertid tydeligt af en sætning som denne: "Der er en klar forståelse
for. at mindre familier og langsommere
befolkningsvækst er resultatet af en p0li·
tik, som gør det muligt for alle, og især for
kvinder, selv at bestemme over alle
aspekter af deres liv".
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Berlingeren i osteklokken
11988 kørte Berlingeren en serie, "de nye danskere". Formålet var at "gå ind
bag de myter, der alt for ofte præger debatten".
Nu, 11 år efter, har udviklingen vist, at myterne var sande, men at Berlingeren
ikke kunne tage sig sammen til at bringe kendsgerningerne.
- Dengang blev OOF's nuværende formand imidlertid hængt ud, fordi han anfægtede Berlingerens mytemageri.
Ifølge Berlingerens sportssider 11. oktober i år mllue vort landshold dagen før
spille på udebane mod Iran i Idrætsparken. Parken var nem.lig fyldt med "nydanskere" af iransk oprindelse, der heppede
på "deres" - altså det iranske - hold.
Nu kan indvandrede iranere altså dominere parken.
Serien "de nye danskere"

I den tidlige vinter 1988 bragte Berlingeren en artikelserie om "de nye danskere".
Meningen var at gå bag "myterne", som
redaktionen skrev.
En af de store artikler i serien beroligede læserne med, at der ikke var flere indvandrere i Danmark, end at de alle kunne
være på langsiden i Idrætsparken.
Serien kørte med det ene fantasteri af
denne art efter det andet. Bladets redaktion var åbenlyst langt fjernet fra virkelig-

heden. Den savnede blik for. hvad der fo.
regik ude i verden, og hvad dette kunne
tænkes at føre Lil hos os, hvis vi ikke passede på. Ja, den kunne end ikke forstå, at
det afgørende ikke var, hvor meget indvandrerne fyldte i Idrætsparken i året 1988,
men derimod hvor mange de ville blive i

det lange løb.
Redaktionen sad kort sagt mæt og veltilfreds i sin osteklokke og hyggede sig

med de anunestuehistorier om verden
udenfor, som de humanitære organisationer diskede op med.
Det var naturligvis også det letteste.
Læserbrevsdebatten

Mængden af sludder og vrøvl fra osteklokken blev imidlertid efterhånden for
meget for Ole Hasselbalch, dengang pressetalsmand for DDF. Han skrev derfor et
læserbrev, "presse og propaganda", som

underligt nok blev trykt (Berlingeren 5/3
1988).
Heri anholdt han Berlingeren for enøjethed og mangel på perspektiv saml for
misvisende og urigtige oplysninger. "Det

er ikke et stort dagblads opgave at understøtte en sådan fantasiverden". sluttede han.
Tværtimod er det "et sådant blaci, (>pgave
at tvinge også de tankedovne til at tænke
på andet end det, de mener at vide i forvejen, eller som det er behageligst eller lettest at tro".
Reaktionen udeblev ikke. Den 10/3 trådte en af de meget aktive aktører for Flygtningehjælpen, Bent Østergaard, på scenen
med et modindlæg. Budskabet heri var, at
Hasselbalch havde undskyldt og forsvaret
terror og trusler på livet udøvet mod indvand,ingslobbyen (hvor dette er foregået
vides den dag i dag ikke). Samtidig lagde
Østergaard op Lil reprc.,salicr mod Ha.,sclbalch på dennes ansættelsessted.

Iran på hjemmebane i Parken
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an
M
tonefl den ir.11nske-

kan sjge. .it ditn un-

drende 1sratltr ramte
i
tN.rtenng. som landskampen blev
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De kan stå på l

langsiden i

Idræts~~
Og den 11/3 optrMteen anden trofast indvandringslobbyist, Jørgen Homemann,
med et indlæg om, at det var nødvendigt
at forbyde nazisterne. Dette læserbrev blev
af Berlingerens redaktion illustreret med
et klip fra læserbrevsdebauen med Ole
Hasselbalch(!).
Desuden omvikledes Hasselbalchs indlæg med diverse andre fejl og redaktio-

·

Ægte kærlighed?

nelle misforståelser . som underligt nok

alle bidrog til at undergrave billedet af
ham og alvoren i hans budskab.
Sandheden ud af banen
Sådan var forholdenedengang. Således terroriseredes kendsgerningerne ud af banen.
Derfor kan alene iranerne nu fylde
Idrætsparkens langside og mere til.
Og skal der bygges et stadion, hvor
både de og alle de øvrige indvandrere kan
være på langsiden. skal der nu skaffes
plads på denne til op mod en halv million
mennesker.
Men det ville endda kun være en lille
del af den regning, som den menige dansker må betale for Berl ingerens og vore
andre mediers totale svigt!

· Elsker dtt mig, lille far?
• Ja, naturligvis skat, jeg elsker da alle mennesker!
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Ekskluderet af partiet, der
vil have plads til alle
11

11

Da det kom frem, at et medlem af Socialdemokratiet står i
Den Danske Forening, gik alle gode kræfter på barrikaderne
for at få ham ud af partiet
En sen aften i august blev jeg på min arbejdsplads ringet op af en mand med åndenød.
Det var en journalist fra Ekstrn Bladet
der fortalte mig, at der var nazister i den
socialdemokratiske kreds i Valby som jeg
var medlem af og havde været el års tid.
Jeg spekulerede over hvem det mon
kunne være, indtil det gik op for mig, at
det var mig han mente.
Sagen var den, at nogen havde fundet et
indlæg jeg havdeskrevet for snart JO år si•
den i Danskeren. Det var bevismaterialet.
Journalisten fra Ekstra Bladet tilbød
mig gratis taxakfsrsel ind til Eksu·a Bladet, for redaktionen var oppe på tæerne.
og der skulle billeder på.
Jeg takkede nej og ville vende tilbage,
når jeg havde fundet ud af, hvad det drejede sig om.
Da jeg kom hjem, lå der en besked fra
min kredsfonnand om Øjeblikkelig at ret·
te henvendelse til ham. Jeg lagde mig til at
sove i stedet for.
Næste fonniddag kom så kredsformanden i egen høje person. Han hedder Erik
Vinding og er tidligere DKP'er. Han betroede mig, at joumalisteme føg som

hvepse for at få fat i mig og ville geroe
vide om jeg var nazist. og hvem jeg plejede omgang med og hvad jeg havde bedrevet og var medlem af.
Det var jo meget skægt. Jeg kunne fortælle ham, at jeg havde BZ'at huse og været VS'er og kommunalkandidat for Dansk

Chang Claus Lembirk
Center Parti og medlem af Den Danske
Forening i JO år.
Der blev så ringet op til den socialdemokratiske parLisekretær Willy Stig Andersen og aftalt et møde i hovedkvarteret
et par dage efter. Senere på dagen skulle
jeg på arbejde. og det første jeg rendte ind
i var en kamer.ivogn og en jounialist fra
TV Danmark, der ville have en kommentar. Han lik ikke meget andet end besked
på aldrig mere at vise sig på min arbejdsplads.
I deres nyhedsudsendelse om ai'tcnen
læste TV Danmark op fra Danskeren og

Set på nettet
Mads Kierkegaard Ottos
hjemmeside
På adrc.~sen www.get.to/mko finder vi
ikke mindre end en perle. En virkelig
smuk hjemmeside, som er nem og overskuelig at finde rundt i.
Siden er lavet af en 20-årige HF-studerende, som hedder (ikke overraskende)
Mads Kierkegaard Otto. Mads skriver om
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fo1målet med hjemmesiden: "På denne
side vil jeg videreformidle min store interesse for historien, folkeminderne og
den nationale åndskamp".
Om sig selv skriver Mads: "Min hovedinteresse er studiet af danskernes og vores
etniske frændefolks ældste historie, og i
den forbindelse bruger jeg meget tid på
læsning af ældre og nyere litteratur om

beskrev mig som en yderligtgående højreekstremist. Ser man det.
Jeg skulle så til kammeratligt møde hos
socialdemokraterne. Deltagerne var Erik
Vinding. Willy Stig Andersen og jeg selv.
De havde måske forestillet sig et slags
forhør, hvor de kunne få sådan en lille
dansk arbejder til at blive ked af det. I så
fald blev de skuffede. De omtalte flere
gange nogle billeder. som DEMOS skulle
have taget af mig. Dem ville jeg da gerne
se, men det måtte jeg ikke.
Vi gik derefter hver til sit, og om aftenen i TV Danmarks nyheder var jeg fortsat en yderligtgående højrebmtalist.
En uges tid senere fik jeg brev om, at
der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i den socialdemokratiske
kreds i Valby. Den skulle finde sted d. 8
september, og der kom 65 socialdemokrater som alle besluttede. at jeg skulle ekskluderes. Selv var jeg ikke til stede. Jeg
stod på Sao Paolo stadion i Napoli og så
Danmark vinde 3-2 over Italien. Det var
en dejlig aften.
Når el medlem skal ekskluderes er det
først op til partiforeningen. Dernæst kan
man indbringe sagen for forretningsudvalget, som træffer endelig afgørelse. Det
havde nogen gjort. Jeg vidste ikke, at jeg
lå til behandling i forretningsndvalget,
men de besluttede ligeledes, at jeg skulle
ekskluderes. Bliver man ekskluderet i to
instanser, så kan det kun laves om, hvis et
nyt og anderledes sammensat forretningsudvalg beslutter at beslutte det om. Det er
i den konkrete sag og efter et folketingsvalg ikke urealistisk. Når fx socialminister Karen Jespersen forsøger at lancere
sig som statsministeremne ved at udtrykke Per Madsen-sympatier, så er SocialdemokratietS problemer udmærket illustreret.
For det er nok sådan, at Socialdemokratiet har mere brug for mig, end jeg
har for Socialdemokratiet.
Chang Claus Lembirk
emnet. Mine yndlingsforskere og forbilleder er filolog dr. phil. Gudmund Schutte
og forfatteren og folkloristen Thorkild
Gravlund - begge store "væroemænd for
den dansk-nationale ret og sandhed"
(Schutte i forordet til "Udvalgte Epistler").
På første side ser vi et kort over det
gamle Danmark, - inklusive Skåne, Halland, Blekinge og Slc.~vig.
Klik på kortet. Vi kommer da Lil et billede af en ligbrænding på Lindholm Høje.
Under billedet er der et citat, som skifter
for hver gang man åbner siden. Sidst jeg
besøgte siden lød teksten: "Man scal se-

edh følghe eller Jandh Oy • dansk ordsprog af Peder Laales samling".
Ttl venstre fot billedet finder vi menuen (indholdsfortegnelsen), som opdeler
hjenuuesiden i følgende kapitler:
Hovedsiden
Dansk folkekultur og historie
Kilder til historie og myLologi
Samfundsudvikling
Gæstebog/debat
Søgning på siden
LitteraturlisLe
Nyheder på siden
Om denne side
Lænker til netLel
E-post til webmester
Kilder til historie og mytologi indeholder
en samling omhandlende Danmarks æld·
ste historie. Blandt de mange kilder kan
nævnes Gallerkrigene, Vølvens Spådom,
BjarkemåJ og Valrnvneu.
Samfundsudvikling indeholder nutidige tekster. blandt hvilke pastor Søren
Kraiup er rigt repræsenteret. Blandt andre
forfattere kan nævnes professor Bent
Jensen: "Amsterdamtrakuiten og Østeuropa" og Monica Papazu: "Forbrydelse
mod civilisationen" (Om NATOS krig
mod Jugoslavien).

Undh<>lm Høje. Fra Mads Kierkegaard Ottos hjemmeside.
Søgning på siden indeholder en søgefunktion, som gØr det muligt at søge på
hjemmesiden ved hjælp af ethvert tænkeligt stikord.
Litteraturlisten er emneopdelt og inde·
holder henvisninger til litteratur fra
Snorre Sturlason over Jens Toldstrup til
Peter Neerup Buhl.

Under lænker til nettet finder man henvisninger til nationaldemokratiske partier og
foreninger, - blandt andre Den Danske
Forening.

Mads Kierkegaards Hjemmeside er en
perle for enhver, der interesserer sig for
Danmarks histo1ie. Se den!
H.V.

Undergravende virksomhed
Intet uodenninerer i al stilfærdighed Danmark mere end de stadig flere tusinder af "nye danskere", der flere gange hvert år skabes via indfødsretslovene. De sid~te par gange har loven haft
form af en hel bog, i lovforslaget fra 6. oktober på 143 sider.
3157 personer bliver her papirdanskere, ca. 75% fra muhamedanske lande. Med de 3157 følger 2386 børn under 18 år. for
størstedelens vedkommende givetvis tilhørende muhamedaneme.
Der burde sættes et loft på I000 statsborgerskabstildelinger pr.
år. Fra de ca. 850 fr'" ikke-muhamedanske lande, som er med i
det sene.~te lovforslag. skulle også de øvrige mest kulturfrem-

mede sorteres fra (Sri Lanka, Indien, det centrale Afrika).
Justitsminister Frank Jensen hævdede i Folketinget sidste år,
at det er "usmageligt" at inddrage ansøgerens etniske baggrund i
statSborgerskabssager, men i virkeligheden burde dette aspekt
være det primære. Husk Ank.er Jørgensens kloge kornment.ir i
lokalavisen Vestegnen 9. november 1994 til udsagnet om, al de
fremmede fonnerer sig som rotLer: "Det kan da godt være, men
det gjorde danskerne også for et par generationer siden. Det er et
spørgsmål om forskellige kulturer."
Netop den kulturelle afstand til danskheden er det altoverskyggende problem ved den aktuelle masseindvandring.
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DET MENER VI:

Pludren i kravlegården
Nævnet for Etnisk Ligestillings i efteråret udkomne bog "Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestill ing" vil givetvis om 100 år stå som et
monument over fladpandetheden i en
tid, som med vidtåbne øjne vellystent
styrede mod katastrofer af simpel ørkesløshed og vellevned. Næsten alle aspekter af den multiemiske samfundspyromani fremgår af denne bog. Et forbillede for bidragyderen Zahid Abdullah er
således et multietnisk land som Singapore, hvor politikerne må overholde en
streng politisk korrekthed for ikke at
bryde den flerkulturelle harmoni.
"Kommer man med en racistisk udtalelse, er det ind i brummen, og det gælder
alle." Det mere end antydes, at dette
også bør være målet for retstilstanden i
Danmark. Og "racistisk" er selvsagt ønsket om at vende den muhamedanske

masseindvandring. Den invasion. som
bl.a. er den primære årsag til planerne
om en grundlovsændring.
Religionshistorikeren Tim Jensen ønsker på linie med Nævnecs biskop-formand Kjeld Holm en reform af skoler-

nes religionsundervisning i "tolerant"
retning. Jensens egen tolerancetærskel
over for alt dansk fremgår af, at han
hører "næsten skingre toner" i følgende
programerklæring: "Undervisningen i

kristendomskundskab skal være oplysning om det fælles liv, vi har med hinanden på godt og ondt. På trods af pluralismen er der noget. vi er fælles om. og det
er, at vi alle har fået et liv, der skal leves.
Denne tro på, at vi er fælles om noget,
gør at vi kan holde skole." Danskerne
må ikke mere have et fællesskab sammen. Faktisk er Nævnets verdensbillede. at dette fællesskab er en "konstruktion" - ligesom heller ikke indvandrerne
eksisLerer! Enhver ku1Lur ses som en

hindring for den forskelsløse utopi,
hvorfor de alle udpeges som en "konstruktion". Som propagandateknikken
frimodigt bekendes: "Den stærkeste politiske position i dagens indvandrerdebat
er at hævde, at indvandreren ikke eksisterer." Man kunne vel lige så godt
hævde, at den bedste mulighed for at
overleve et fald med defekt faldskærm
er at hævde, at tyngdekraften ikke eksisterer... Men Nævnets ideologer kalder
uden at blinke indvandrerne en "fantasikonstruktion, som bruges til at definere
det 'særligt danske'."
Dette er jo den toneangivende "konstruktivistiske" tænkemåde i alle såkaldte åndsvidenskaber i dag. Virkelighedernes forskelle og identiteter som valgfrie
projekter, der uden videre kan tænkes
bort, eller noget helt andet kan realise-

res, når blot man har den gode vilje.
I bogens slutord hedder det om den
"vision", der er fælles for alle indlæggene, at det er ønsket om "at undgå
konfrontationen og i stedet skabe vækstbetingelser for flerheden." Det er såvist
let nok at undgå konflikt, når man blot
giver efter for modstanderens krav. Men
efter Chamberlains eftergivenhedspolitik kræves dog en Winston Churchill.
Det etniske ligestillingsnævn og dets
ideologer minder mest af alt om børnene
i en kravlegård, som lever i deres egen
beskyttede drømmeverden. Der er ikke
grænser for. hvad man kan gøre eller
være i en sådan lilleputverden, uden
anelse om den virkelige verdens strid og
gru. Hvad de kære små ikke aner er. at
deres sorgløse leg helt er betinget af et
hjem, som voksne ude i det pulveriserende liv må stride for at opretholde og
besk-ytte mod den skånselsløse verdens
krav. Hvis børnene i kr.ivlegården ved
forældrenes svigt får rådighed over nøglen til hoveddøren, falder hele deres verden inden for hjemmets hidtil sikre fire
vægge hurtigt som bytte for tyveknægte
og mindre naive sjæle.
Så vil de små måske for et øjeblik hive.~ ud af deres fantasifuldt konstruerede
drømmeverden og hyle efter moar.
P.N.B.

Stuerene
Vor utrolig moralske siatsminister og hans
lige så moralske væbnerske Mimi J" der
som alle ved kun trækker i rejckællingetøjet, når modstanderes uanstændighed
gør det uomgængelig nødvendigt, er
gået på talerstolen - endda Folketingets for at gøre det klart for alt fol ket. at Pia
Kjærsgaard og hendes Dansk Folkeparti
ikke er "stuerene" og aldrig bliver dec.
De skal derfor behandles som gamle dages spedalske.
Årsagen er de bander af unge fremmede eller "nydanskere". der i årevis siadig mere og hæsligere har hærget adskillige danske eller tidligere danske byer og
kvarterer. DF har fo reslået, at dis.~e
håbefulde ynglinge ikke blot seh•. men
ledsaget af deres kernefamilier. reeks-
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pOrteres tiJ, hvor de kom fra, da de masede sig ind i Damnark og bl.a. bistået af
"danske" menneskekærlige hjælperes lovbrud og særlove fik ophold og forsørgelse her. Forslaget er så forfærdeligt, at
det får Mimi J. til at iale om "under- og
overmennesker".

Familien bør sandelig etter dansk retsopfauelse ikke undgælde for, hvad dens
enkelte medlemmer måtte have gjort.
Familien er her ikke en enhed. Det er
den derimod åbenbart. når det gælder familiesammenføring. Så er der ingen
snævre grænser for familiens ret til en-

hed. Talrige tilfælde viser. hvordan en
enkelt "flygtning" eller indvandrer ad
den vej har etableret hundredtallige stor·
familier her. Det betragtes af de stuerene

som en menneskeret og desuden som et
led i de fremmedes kultur, som endelig
bør respekteres.
Der tales derimod ikke om, at det vist
også er led i denne "kultur" at betr'.igte
familiemedlemmers handlinger som et
anliggende for hele familien med krav
om endog drab på dem, der krænker
dens "ære". Adskillige myrdede fremmede kvinder er tavse vidner herom.
Men drab. voldtægt, mishandling. røveri
osv. mod de vantro og foragtetige danskere hører såvist ikke til det familierne
skal stå inde for. Og deri får de medhold
af vore Nyrup'er, Mimi'er og konsorter.
Over- og undermennesker? Hvem er
egentlig hvad?

S.D.

Brevkassen
Redaktionen takker for udklip m.m., som
folk landet over indsender. Bliv ved med
det, og indsend også gerne oplysninger
om sager og begivenheder, som ikke har
været nævnt i pressen!
I sidste nummer spurgte vi vedrørende
vore magthaveres ftenunedimport: "Hvorfor gør de det imod os?". En læser i
Kalundborg skriver:
"Det spørgsmål stillede jeg engang om
t,/le de mennesker, der pd tværs t1f ptlrtiskel og lignende nærer en sygelig forkærlighedfor i11dva11drerne. Personer der
romantiserer alt hvad der erfremmed kultur, frenunede me,uiesker, der tilsynela•
dende er i en eller tmdenform for afhængighedssilllt1tio11.
De fprer frem, ar vi skt,1 hjælpe menne,
sker i nød. og almi11delig menneskekærlighed byder os aJ tage imod dem der
ba11ker pd ved Danmarks græ,Mer. Vi kender ogsd strømmen af argumemer. De
flygter fra krig, sult, 11ød og elendighed.
De beriger vor kultur. de er fredselske11de,
og de rejser hjem ige11, ,uir der er fred i
deres omr!ule. De imegrerer sig ogsd
geme og ka11 på den mdde være lige så
gode som gammeldanskerne. I øvrigt har
der jo altid været indva11dring.
Sandheden er desværre en anden. De
rejser ikke hjen~ ndr der er fred i deres
område, de integrerer sig kun på deres
egne betingeL<er, da de ikke agter at forlade Da11mark, undtagen for at tage på
ferie i hjemlande/. De bevarer i høj grad
deres religion, vaner og livsførelse. Deres
bøm da11ner bander, der forøver tyverier,
vold, luerværk, og de selv udnytter systemet
uden blusel.
Vore gamle, der trods alt lwr taget tiet
store læs med at opbygge landet gennem
fyrrerne, halvtredserne og tresserne til
det, det er i dag, er ikke genstand for
samme næsegruse beundring. Hvorfor
dog ikke?
Fordi de har gjort sig fortjent! ... Det
lyder paradoksalt. Me11 der er en mening i
galskaben. Godhedsindustriens folk søger
ros og tmerke11delse for deres uselviskhed
og deres morals høje stade. Tænk, de giver
gaver til memiesker, der slet ikke har gjort
sigfortje111til det.
Logikken, hvis 11wn kan tale om logik, er,
at giver n,011 noget til de114 der har gjort sig
fortjent, har de ingen grund til at elske giveren. A1en giver num til dem, der ikke har
gjort sigfortje11t, høj11er ma11 sig selv.
Godhedsi11dustrie11s folk eksisterer ikke
på trods af dig, nien på grund afdig.

Systemet gør de fremn,ede til nyttige brikker i godhedsindustriens spil. De fremstår
som e11 sdrbar og underlegen kaste, specielt i Øj11e11e pli godhedsindustrie,u mennesker. Godt 110k vil de aldrig indrømme
det, nie11 de bruger de fremmede på den11e
måde i deres egen jamelov, for at hævde
sig selv. Usmageligt. men smult.
Men som snyltere11, der 1ulsuger sit offer, og bagefter smider det tomme hylster
væk, sådan vil godhedsi,uu,strien kassere
de fremmede den dag, de ikke længere er
11.yt1ige for dem. Vent og se.
Det vil ironisk nok vise sig, at det er os,
'racisterne', der reelt respekterer de
.fremniede som ligeværdige mennesker.
Men da har godhedsindustrien kastel sig
over 11ye ofre, som bliver holdt i bag•
hdnden.
Gti dig en tur i skoven. se ud over markeme. Du vil genkende a/f, hvad der er
da11sk. Duftene, ly<letie er der. Gli e11 tur i
byen og tænk dig tilbage i di11 banulom eller ungdom. De billeder du sd dengang er
ikke mere, de er helt forandret. Den danske pige går nied hovedtØrklæde. Over
forretningen sidder skiltet 'Ali's fn,gt og
grø11t', og udfra det dbe111stående vindue
hører du ryrkisk musik. Bymuseet havde
for nylig 11ds1illi11gen 'det forsvundne
Danmark'.
Det er begy,u/t."

Stadig mange med mod

Fra Rødovre skriver "M.B." den 15. oktober: "Man blev i helt godt lwmør. da man
læste brevkasse11 i Da11skere11 nr. 5, oktober
1999. Selvfølgelig er der e1u/11u mange
brnve og djærve da11ske mæ,u/ og kvint/er,
der vil fædrela1u/e1 det godt, og ikke viger
til.bage for at tilkendegive det.
Det handler nemlig ikke om rncisme,
nazisme, .fascisme. fremmedhad, fremmedfje,ulskhed for slet ikke at tale om den indre svi11ehund. Forreste11 --- er det længe
siden, man har hør1 1ioge1 til kræet, mon
det kære dyr skulle være afgået ved døden? Ja, så fred være med de,c
Det var helt andre t011er. der i si11 tid
lød fra Købe,,/iawM Rådhus. Her havde
en kreds af borgerrepræse111a111er sat sig
for at bagvaske Da,ukere~ samt frabede
sig aJfd de11 tilse,u/1. Det må siges at være
imponerende den professio11alisme, hvormed de gik til værks med denne lurvede
nietier. Det signalerede så stor øvelse, at
num næsten skulle tro, det var et job, de
jævnligt beskæftigede sig nied.

En af dem holdt sig d.o8 for god til at hyle
med i det kor. I et senere interview har
han udtalt, at han da synes, det er helt
fim, m De11 Danske Fore11i11g sender ham
Danskeren, sd kan lum orientere sig om,
hvadforeningen står for. Han synes ove,t
i løbet, det er venligt, nårfolk sender ham
mat.eriale helt gratis. Jo jo, det må konstateres, aJ der swdig findes folk, der har
mod og ma,ulshjerte til a1 sige fra over for
fusentasternes uhyrligheder."

Nazistisk logik

En læser fra Norge citerer general Otto
Ruge, som var med i kampene mod Tyskland i 1940. Ruge omtaler nazisternes
propaganda for at få tyskerne til at få flere
børn: "Parolen var, at hvert menneske
skulle brnkes som argumelll for T)•sklands
uomtvistelige rett til mer livsrom pd a,u/re
nasioners bekostning." Brevskriveren
slutter: "Så vid! generalen. Jeg overlater

til lesernes fa111asi li mene hvem som i dag
praktiserer denne nazisriske logikk".

FN's forræderi

Bent Jacobsen fra Taastrup skriver under
overskriften ''FN's infame forræderi"
netop om verdensorganisationens støtte
til denne nazistiske logik:
"Når FN på gru11dlag afsin.e såkaldte
prog11oser akcepterer ll,5 milliarder
mennesker i verden inden i 50 år, er det i
virkeligliede11 FN's j(,rudsætning, at et
par mi/lian/er skal overføres til den vestlige verden!
Der er simpelthen ikke livsmuligheder
for fem millit1rder flere memiesker i u.fo,ulene, og da Kina naturligvis ikke vil
have dem, er der kun Vesten tilbage som
losseplads for disse milliarder. lykkes det
at overføre dem, vil det være de vestlige
folkeslags sikre død og undergang. FN er
derfor et kormpt og forræderisk foretagende, der tilsigter et Holocaust mod
Europa. Enhver luederlig og virkeligfolke,
styret regeri11g ville øjeblikkeligt protestere
og erklære, at landet ikke længere modtog
hverken migramer eller asylsøgere fra
Asien eller Afrika, og at den ikke ville
drømme om at l,eha,uile deres ansøgninger
om opholdstilladelse. Befolk11i11gseksplosionerne kan ikke bringes til standsning
ved at ofre europæernes fremtid pd dem.
Ku11 en sådan ltårti afvisni11g vil bringe Il•
landene til fornuft.
En sddan. holdning kaldes foragtende
for neomalthusianisme, og de,i stemples
helt fejlagtigt som e,1 fom1 for menneskeforagt. Den lægges for lwd ligesom 1U1tio- ~
nalstate11, der som beketult tillægges de
samme egenskaber som historiens værste
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imperialiststater. Men både 11wlthusitmismen og 1,arionalstaten bygger på sand respekt for nU!1uU!ske1. Malthusianismen er
en antiimperialistisk livsholdning, idet el
lavt fødselstal ikke giver grobund far et·
nisk eller militær aggression mod andre
ft,lkesl<1g. 7T/ gengæld skt,1 mulre folkeslag så naturligvis heller ikke have lov til
ar udny11e 'tomrummet' til i stedet at begå
etnisk t1ggression mod ansvarsbevidste
malthusianere gennem indvandring.'
Parodien er, at det er den betingelsesløse u-kmdshjælp, som har skabt befo/Jr..
ningsekspl()simum., og i FN ved de det.
Ikke et eneste u-land havde behøvet u/a,u/shjælp en eneste dag længere. hvis
landet havde sWppet sin befolkningstilvækst. Og delle faJ:tum gør FN og de humanitære svindelorga,1isati.oner alt for at
skjule!"
RedakLionen kan vedrørende dette
emne vam1t anbefale den netop til dansk
oversatte bog "Hinsides Malrhus", som
foreløbig må ses på internet-adressen
www.nu6m.ia.dk.
Chikane og dødstrusler
Fra en læser i Odense har vi bl.a. modtaget
følgende:
"Skønt 'Mein Kampf' er forbudt i Tysk-

land, findes en tyrkisk-sproget udgave af
den i vistnok al/.e tyske nwskeer; det1e er
tyske politikere næppe uvidende om.
Dette antyder. ar der er en nøje farbin·
de/se mellem nazisme og islamisk fwulamenttlfisme, som nok især er udbret/J
blandt anden genera1ions-bulvandrere.
Er dan.ske politikere i dette spørgsmål
som i tmdre kynisk beregnende eller bl.ot
11anstæ1u/ig1 uvidende. eller uforbederlige enøjede ideologer?
De mange smukke avisindlæg om berycbiingen af at udvise tolerance 1110</ de
stakkels fremnU!de. som ltar sd svært ved
ar fi.,u/e sig tilrette i vort uforsrl'iende samjimd forfattes dog vist hovedsageligt af
personer, som har problenU!me med dem
pli så stor afstand. at de ingen fomem melse har af de faktiske forhold (Lise
Togeby ved sir Århus-kateder m.fl.).
Her er vi havnet i er lille (ret faJtigt)
villakvarte,; so111 1-igger mellem to /.ejekasen1er, som er ved at have et flertal af ind·
va,ulrere so111 lejere. Hvad det medfører
behøver jeg næppe udtLybe. Og s/'i er vi
endda,foreløbig i hvert fald,forskånet for
den ulidelige plage der er at bo i en bebyggelse so111 Vollsmose i der østlige
Odense, hvor danske lejere, so111 lykkelige
flyttede bul i dette supermodenie og raffi·
nerede kompleks, da det b/.ev opført for en
snes år siden, nu flygter som ofre for en
uhørt rerror, men de mindre bemidlede

1Q
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kan ikke slippe væk. fordi ledige boliger
rundhåndet uddeles til de fremmede.
skønt disse har bejimder sig kartere tid i
boligkøer. Jeg kom tilfældigt i komala med
en tidligere lejer forleden dag. Ha,, kwuU!
forræl/.e 0111 daglig chilwne, hæn•ærk og
ødelæggelse fra 'De unge•, så tilværelsen
var ulidelig. Selv var Iran robust nok til at
have mOtL'ittiet h}'ppige dødstmsler, men
ita,, havde oprigrigr ondt af de lejere, som
ikke havde nogen c/,ance for ar slippe bort
fra delle helvede. Og boligforeningen der·
ude er toralt ligeglad med danskeme."

Talerstolen
Chr. Lindtner

.'1 l

Muhamedanisme og totalitarisme
En anden odenseaner. Hans E. Pedersen.
har også overvejet den herskende holdning
til datidens og nutideM totalitarismer:
"I mange år jj;r 2. Verdenskrig var der

mange da,,skere. der sd 1,azismen som en
god ting for Tyskland, eftersom nazisme,c,
styre _fjemede næsten al arbejdsløshed
ved at opbygge et stort krigsmaskineri.
De ville ikke indse faren fra det sydlige
naboland. For som mange sagde dengang
og også siger i dag: 'Så slemme kan andre
memiesker ikke være.' Men lier var
mange, der måtte sande anderledes under
2. Verde,iskrig.
Efter krigen var der e11 del danskere,
der troede på kommunismen, og det er der
stadig nogle der gø,: Me111111der den kommwiistiske styreform er der ligesom under nazismens unde,trykkelse tJg propaga,ula. Ikke plads ri/ personer, der har en
anden indstilling til systemer.
Så er der den muslimske trosretning,
som faktisk er lige så slem som både den
navstiske og den kommunistiske styreform. med undertrykkelse. ttl'ide11hed og
propaganda. På grundlag af koranen,
som br11ges 11wd mennesker med en a,ulen
tro og ho/dJ1i11g. uden respekl for det demokrt1tiske system.
I b1111d og grund er 1,azjs111e1~ kommu-

nismen og islam næsten ens. og en trussel
mod det danske demokratiske velfærdssanifund."
Redaktionen tilslutter sig denne sammenligning og supplerer med følgende citat fra filosoffen Bertrand Russells bog
"Theory and Practice of Bolshevism''

Stormen på de
nationale værdier
I den kulturkamp, der står for døren, må
det stå klan. hvilke værdier det gælder om
at fastholde og videreføre, og med hvilke
midler dette lader sig gøre.
DDF ønsker på den ene side at sikre
dansk kultur. sprog og levevis, på den anden at modvirke kaos, overbefolkning,
vold og fanatisme. Med dette nationale
formål står den i en vis modsætning til de
toneangivende kredse, som synes at have
indstillet sig på at Danmark er blevet et
multietnisk og multireligiøst samfund.
På omtrent samme måde, som DDF ønsker al bevare nedarvede danske værdier.
bestræber utallige nationale bevægelser
og foreninger sig andetsteds på at værne
om særlige tyske, franske og engelske
værdier og tr•ditioner osv. Også her gør
frygten for de skræmmende følger af et

(1921):

multietnisk og -religiøst samfund sig

"Blandt religi()nen1e må bolshevismen
sammenlignes med muhamedanismen
snarere end med krisrend.om og bttddJzisme. Kriste,ulom og buddhisme er pri·
mært perso11lige religioner, med mystiske
d.okrri11er ogforkærliglU!dfor det ko111emplative. Muhamedanisme og bolshevisme
er praktiske, sociale, uåndelige. fokuserer
pli m vinde herredømmet i de1111e verden:·

stærkt gældende. Da der således ikke er
tale om et specifikt dansk problem, men
om ec alment europæisk, er der en klar
fælles interesse i at holde sig gensidigt
orienteret om tingenes tilstand. En god
dansker må kunne tænke og føle europæisk.
Trods alle nationale forskelle består
den overordnede opgave i at bevare og
videreføre en fælles europæisk arv med

•

rødder i Grækenland og Rom og, længere
ude, det ariske Indien. Danmark har aldrig stået isoleret over for påvirkninger
udefra, og vil heller ikke kunne overleve
noget forsøg derpå. Fædrelandet er en
1,>ren på Europas træ. De tyske, de engelske, de franske og de andre europæiske
grene på samme stamme henter stadig
næring af sanuue rødder. Tysk grundighed. fransk klarhed, engelsk humor osv.
fremstår som sæmæk. der hører med til
helhedsbilJedet. Der kræves en samdr.egtighed, et samarbejde, der bygger på gensidig forståelse og sympati og sund kappestrid.
ldag trues den europæiske tradition
med opløsning fra flere kanter. Uhyre farlig er den ame1ikanistiske nyheds- og
underholdningsindustri. Den har skabt
pop- og kioskkulturen, den styrer massemedierne, og den danner den offentlige
mening. Den sætter den politiske dagsorden og er overhovedet den sta1rkeste magt
i de moderne demokratier. Dybest er de
kongeliges fold. fra Guds til pressens
nMe. Den er tegnet på tidens ukultur.
Historisk set kan visionen om USA
som en "smeltedigel" (melting pot) af alle
racer føres tilbage til zionisten Israel Zangwill i begyndelsen af von århundrede. Det
er helt i hans ånd at oprindeligt europæiske områder omdannes til et potpourri
af fremmede racer og kulturer. Amerikanismen skal svække Europa.
Kioskkulturen styres af fordækte økonomiske og magtpol itiske interesser.
Overalt på kloden genfinder man i kioskerne de samme tarvelige glansbøger, de
samme tendentiøse tidsskrifter, de flove
ugeblade, de overfladiske dagblade. National og god litteratur finder man derimod
uhyre sjældent på kioskernes hylder. Som
en lænkehund vogter bæstet om den politiske korrekthed. Døgnet rundt foregår
gennem massemedierne. en øredøvende
systematisk ensretning og national nedbrydning. Nyheds- og underholdningsindustrien har en vital interesse i en verden
der præges af forvirring, krig, katastrofer
og opløsning. Jo værre se- og læsestof jo
bedre. Globalisering og omsætning hører
sanunen. Mammon er Gud.
Al historisk erfaring viser, at et multi·
etnisk og -religiøst samfund er kimen til
kaos og national opløsning. Det står klart,
at stormen mod Europa er følgen af en be·
vidst international magtpolitik. Der skal
skabes åndelig, etnisk og religiøs forvil'ring. Med massemedierne som medskyl·
dige skal der skabes et velorganiseret vin'.lr.
Med en national bevidst og stødkraftig
åndelig elite havde det været en smal sag
for Europa at afvise de underlødige angreb.

l Europa er det • med få undtagelser· kirkens og urtiversitetemes folk, som har
svigtet. Den amerikanske kioskkulturs
frygtelige magt har bragt den gamle elites
naturlige modstand til tavshed eller
underkastelse; præsterne og de intellektuelle har givet efter. Deres knæfald nærmer sig gammeldags landsforræderi. Eliten er lammet. Hverken kirken eller videnskaben formår nu at dæmme op for
den amerikanske kioskkulturs syndflod.
Eliten er nu afløst af filmskuespi llere,
journalister, musikere og andre "stjerner
og idoler" osv. Det er gennemgående folk
uden grundige kundskaber og højere dannelse. For det meste politisk korrekte
folk, der sjældent har haft åndelig volumen til at yde en nationalt positiv indsais.
På de imellektuelle, oppottunisterne
blandt dem, skal ikke spildes mange ord.
Disse bedrøvelige hoveder er gerne de
mest politisk korrekte, man kan tænke
sig. Formelt nyder man stadig forskningsfrihed, men det hjælper kun lidt i praksis.
God forskning kræver medfødte evner og
personligt mod. Begge dele er mangelvarer i den lærde republik, der idag er
præget af frygtsomhed, stort hykleri og
slem historieforfalskning.
Jeg beklager, at intellektuelle gejstlige
så sjældent råder over brugbare remedier
til at overbyde den tarvelige og usle
kioskkultur. Disse har deres egen ukultur
i kirkerne, som hine har det på læreanstalterne. Men jeg beklager også de mange
fremmede der er blevet ofre for de magtpolitiske bestr.ebelser, som ser store per·
sonlige fordele i at omdanne Europa til et
multietnisk og -religiøst samfundsvirvar i
de amerikanistiske smeltedigler.
En national kultur er aldrig faldet ned
fra himlen. Den er knyttet ti l land og folk
og altid en følge af enkeltindividers pligtopfyldende indsats. Danske videnskabsmænd, håndværkere, arkitekter, forfattere, kunstnere osv. har skabt værdier,

Arme EUansøgere
Krav om statsborgerskab til fremmede - det
er hvad EU lægger op
til over for de nye
ansøgerlande.
Nogen husker måske, at vor udenrigsminister UffeElleman i begyndelsen af90-eme

som er til glæde og gavn for efterslægterne. Det er sandt, at ved ofte er Danmarks og nationernes ære skabt.
Det nationale spørgsmål handler især
om forholdet til de nedarvede værdier. Vil
man bevare dem og videreføre dem? EJier
vil man blot udnytte dem? EIier måske
nedbryde dem? Eller helt negligere dem?
Tære på dem? Ja, kender man dem overhovedet?
Svaret afhænger af, hvordan man har
det med fornuft, samvittighed, anstændighed og mandsmod. Og af om man kender
og lever med sin historie. Og vedkender
sig denne.
Chr. Lindtner

Cltr. Lindlner (f 1949), dr. phil. 1982, har
siae11 1979 udgiver og oversat e11 /(mg
række filosofiske og religiøse tekster fra
sanskrit og andre orientalske sprog.
Alle er velkomne til at indsende bidrag til talerstolen, som ikke nødvendigvis udtrykker DDF's synspunkter.
indledte et nyt korstog mod Estland, hvor
Dannebrog i sin tid faldt ned fra himlen.
Anledningen var, at esterne ville have
begrænset mulighederne for, at de derboende russere kunne få estisk statsborgerskab. Esterne forlangte således, at en russer skulle have boet i Estland i 3 år, bestå
eksamen i estisk sprog og sværge troskab
mod landet for at blive naturaliseret. Det
brød Uffe Elleman sig ikke om.
Estland følte sig tvunget ud konfrontationen med vor verdensomfavnende udenrigsminister, fordi russerne i sovjettiden
massebosaue sig i Baltikum. I f.eks. Letland er 34% af befolkningen derfor i dag ~
rus.~ere og i Estland 30%.
Balterne gjorde alt for at undgå denne
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overtagelse af deres tenitorier. Medens
Vesten vendte ryggen til og tænkte på noget mere behageligt, kæmpede en frihedsbevægelse således helt op til 60-eme mod
Sovjet. - Der er rapporter om faldne i kamp
så sent som 1964. 75.000 civile blev dræbt.
Skønnet over faldne russere i militære
sammenstød alene i Litauen varierer fra
80.000 (litauiske kilder) til 20.000 (russiske kilder. se John Pmdos Preside,us' Secret \~1rs, s. 37ff.).
Men den slags spillede altså ingen rolle
for vor verdensfavnende udenrigsminister.
Derfor pressede han Estland for at få
esterne til at vise større åbenhed.
Nu er presset blevet endnu alvorligere: I
srrømmen af "antiracisme"-papirer fra
EU er der også kommet et, der angår bekæmpelse af "racisme, fremmedhad og
antisemitisme i ansøgerlandene" (KOM
1999 256).

Bekæmpelsespapiret tager afsæt i et mani•
pu leret referat af FN's racismekonvention.
Det oplyser således, at denne definerer
racisme som "enhver forskel, udelukkelse,
begrænsning eller fortrinsstilling på
grundlag af race, hudfarve, afstamning
eller national eller etnisk oprindelse, hvis
formål eller virkning er at ophæve eller
svække den ligelige anerkendelse. nydelse
eller udøvelse af menneskerettigheder på
det politiske. økonomiske, sociale. kulturelle eller hvilket som helst andet område
af samfundslivet".
Papiret fortier imidlertid herved, at konventionen rummer et meget vigtigt forbehold i denne definition. Således finder
konventionen efter sit udtrykkelige indhold (art. I, punkt 2) ikke anvendelse på
"sådan forskelsbehandling, udelukkelse,
begrænsning eller fortrinsstilling, som en
i konventionen deltagende stat foretager

Indvandrere skal
være officerer!
En af de sidste rene danske bastioner,
nemlig forsvaret, står nu for fald - hvis det
stårtil forsvaret se! v.
Berlingske Tidende l--unne d. 07/10-99
berette om at Forsvarets Værnepligt og
Rekruttering, FYR, nu aktivt vil til at
rekruttere officersemner blandt Danmarks etniske minoriteter.
I disse uger tager folk fra Forsvarets
Rekrutteringsinstitution kontakt med unge fra "etniske miljøer'' gennem indvandrerklubber og deres eventuelle foreningsblade. oplyser chefen for FYR,
oberstløjtnant Jørgen Stom1.
Dette kulminerer omkring juletid hvor
forsvaret iværksætter den årlige hvervekampagne rettet mod især unge i gymnasiet, for blandt disse at skabe interesse for
officers~hvervet.

Alt dette gøres idet FYR mener at der
blandt de 200.000 unge med indvandrer•
baggrund er potentielle kandidater til et
job i forsvaret.
Hvorfor det gøres står imidlertid hen i
det uvisse idet forsvaret med dets nye tiltag direkte går i.mod dets egen efterretningstjeneste.
En artikel i "Danskeren" Nr. 3/1998 behandlede præcis dette emne, idet Forsvarets Efterretningstjeneste i en rapport på
daværende tidspunkt blandt andet oplyste
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at: "Danskforsvar udpeger 11u unge med
i11dva11drer-baggr,1n,l der gør tjeneste i
forsvaret som e11 potentiel risiko for l<mdets sikkerhed... Forsvarets Efterretningstjeneste fastslår s!iledes, at terrortruslen
på sigt md påregnes rettet mod Danmark
og danske interesser".

I rapporten blev det endvidere oplyst at
udviklingen i Danmark i retningen af multietnisk samfund giver en vis risiko for at
have folk i forsvaret, "der af l.ayalitetsmassige årsager eller begrnndet i aj1wmgighedsforhold vil kunne agere for eller
sympatisere med respektive opri11del.ses·

landes terrororga11i.Satio1ier og i den forbindelse udføre efterretningsvirksomhed''.

Hvis man ser bort fra den rent sikkerhedsmæssige risiko i fredstid, presser et
spørgsmål sig på. Vil indvandrerne i en
eventuel storkonflikt være loyale over for
Danmark, eller vil de vende våbnene
imod danske soldater1
I disse år, hvor forsvarets flagskib, Den
Danske Internationale Brigade, for alvor
er blevet søsat er det endvidere vigtigt at
påpege at udsendelse af"danske" indvandrersoldater til FN-kriseområder, hvor
indvandreme selv kommer fra, for alvor
kan sætte tingene på spidsen. idet situationen vil blive uholdbar, hvis danske
soldater skal dele skyttegrave med ind-

mellem sine egne staL~borgere og udlændinge".

Ud fra den falske definition på racisme
kritiserer papiret baltemes fastholden af
stramme betingelser for statsborgerskab.
- Men naturligvis kan man ikke vente, at
de politikere, der har åbnet ophørsudsalget
over kongeriget Danmark, forstår, hvordan
det føles at have truslen om snart lige så
mange fremmede som egne landsmænd
inden for landets grænser.
For os andre er der imidlertid grund til at
mærke sig, at papiret er ganske i overensstemmelse med den linje, den danske regering har lagt for danskernes fremtid: Om
føje år vil Danmark være i samme situation som falland - blot med den forskel, at
det ikke er russere, der fylder landet, men
derimod arabere, afrikanere, tanJ.i.ler m.v.

•
vandrere hvis loyalitet ikke kan fastslås.
Alle disse kraftige og velmente advarselssignaler har FYR således valgt at
overhøre for at tage del i kulturberigelsen.
Set i lyset af at de tre værn, hæren, flyvevåbnet og søvæmet samtidig skal reduceres fra 35.000 mand til 30.000 mand, falder det ekstra meget i øjnene at man nu
med lys og lygte leder efter officersemner
blandt indvandrerne!
Fra Forsvarets side oplyser man officielt at man i adskillige år har haft unge
med anden etnisk baggrund ansat som
menige og befalingsmænd, men endnu
ikke som officerselever.
Ved en rundspørge til kilder indenfor
forsvaret er det imidlertid blevet DDF oplyst at man indenfor de sidste år har haft i
hvert fald en muslimsk officer der er blevet hjemsendt med graden Prem.ier/.øjtnant af reserven.
Den Danske Forening vil naturligvis
følge disse nye tiltag - endda fra første
parket, idet det her må huske_~ at DDF
blandt sine medlemmer tæller adskillige
befalingsmænd og officerer indenfor de
tre værn.

Forsvaret står i disse måneder ved en
meget vigtig skillelinje: Vil man fortsætte
den hidtil sikre linje der er præget af
bomogen.itet og sikkerhed, eller ,•il man
kaste sig ud i den multietniske eksperimentalfa.~e som Forsvarets Efterretningstjeneste advarer så kraftigt imod.
Tiden vil give svaret. I mellemtiden
kan vi andre trøste os med at der nok vil
gå mange år inden vi herhjemme vil se
den første Generalmajor fra lNDSAM

eller en somalisk F-16 pilot!
I.Ars Peter Larse1c

De rettroendes vrangsider
I anledning af V.S. Naipauls forkætrede nye bog om islam gennemgås en
række værker af fagfolk, som bekræfter Naipauls erfaringer. Desværre
synes de islamiske unoder at blive godkendt i Vesteuropa.
V.S. Naipaul har tidligere i rejsebogen
Blalldt de rettroellde (1981) beskrevet
islams forstemmende katastrofehærgen i
Indonesien, Iran, Pakistan og Malaysia. l
den netop på dansk udkomne Ikke til at
tro (Gyldendal 1999. 423 sider) skildrer
han sine nye besøg samme steder halvandet årti senere for at registrere den
videre udvikling. Som så sandelig ikke er
tlatterende for de renroende.
Sin vigtigste erkendelse, der underbygges med en lang række iagttagelser gennem bogen, redegør Naipaul for i sit forord: "Islam er oprindeligt en arabisk religion. Enhver muslim der ikke er araber, er
en konvertit. Islam er ikke blot et spørgsmål om den enkeltes tro og samvittighed.
Den stiller imperiale krav. En konvertits
verdenssyn ændrer sig. Hans hellige steder ligger i arabiske lande; arabisk er hans
hellige sprog. Hans forestilling om historien ændret sig. Han forkaster sin egen;
ban bliver, om han så bryder sig om det eller ej, en del af den arabiske historie. Konvertitten er nødt til at afvise alt det som er
hans. Det afstedkommer en kolossal samfundsmæssig uro som selv efter tusind års
forløb fortsat kan være lige uafklaret; afvisningen mil gentages igen og igen. Folk
udvikler fantasier om hvem og hvad de er~
og der er et element af neurose og nihilisme i de konverterede landes islam.
Disse lande har meget let ved at komme i
kog."

Som eksempel på det muhamedanske
sinds letantændelighed beretter Naipaul
om en pakistansk journalist. der fik den
uheldige ide i den shiitiske sørgemåned at
bringe en artikel om kaliffen Alis sønnedatter, den shiamuslimske helt. Artiklen
rummede en smigrende omtale afkvindens
udseende og kunstneriske begavelse.
Shiitterne blev voldsomt forargede; for
dem var det fornænnende og kættersk
blot at sige at Alis sønnedatter var smuk.
En demonstration på 40.000 mennesker
blev planlagt, ligeledes afbrænding af
journalistens avis, der i tre dage ikke
kunne udkomme. Journalisten var også
selv i fare.
At muhamedanske skoleelevers opførsel
i Vesten ikke er noget særtræk for eksilsituationen, fremgår af Naipauls beskrivelser af pakistanske elevers rutinemæs-

sige uroligheder - afbrænding og kidnapning af skolebusser, opsplitningen af skolerne i rivaliserende grupper, der tæver
hinanden med kæppe osv. Man forstår
godt, at Sandholmlejrens biler må fornyes
hver måned.
Et muhamedansk samfundsideal

Den ''kulturelle Ørken", som islamisk indflydelse skaber, har i i"akistan sin ideologiske ophavsmand i Muhanunad lqbal, den
danske "dialog-orienterede" muhamedaner
Aminah Tønnsen Echanuuaris store idol
(se Danskeren 1998 nr. 5 s. 21-22). Da
Iqbal i 1930 argumenterede for et helt
igennem muhamedansk Pakistan. sagde
han betegnende: "Islams religiøse ideal er
organisk forbundet med den sociale orden
religionen har skabt. Forkaster man det
ene, vil det ende med at indebære at man
forkaster det andet." Som Naipaul konstaterer, er det lqbals mening, at muhamedanere kun kan leve sanunen med andre
muhamedanere.
Den af bl.a. Echammari opreklamerede
muhamedanske "tolerance" fremgår af, at
mens mere end hundrede millioner
muhamedanere fik lov at blive i Indien, blev
praktisk talt alle hinduer og sikher jaget ud
af Pakistan for at realisere lqbaJs drøm om
en helt igennem muhamedansk samfundsorden. Med to millioner dødsofre opstod
Pakistan på denne tanke, der primært gik ud
på at bringe landet stadig længere tilbage, til
profetens tidsalder i det syvende århundrede. Programmet for Pakistan hvilede med
Naipauls ord simpelthen på "ideer om
regelmæssig bøn. om koranske straffe, om
afskæring af hænder og fødder, om tilsløring og effektiv indespærring af kvinder,
og om at udstyre mænd med skønejægerreuigheder over fire k-vinder ad gangen, at
benytte og kassere efter forgodtbefindende.
Og tanken var at derud at·dette, ud af et lukke~ gudfrygtigt sanl.fund med uuddannede
mænd der havde travlt som sk,ørtejægere,
ville staten helt af sig selv komme på ret køl,
og magten ville konune, som den var kommet til islam i den allerførste tid."
Sarkasmen i disse ord af Naipaul er
tydelig; hans tiltro til et islamisk samfunds
trivsels.~kabende evner kan med rette ligge
på et meget lille sted. Hele tiden på grundlag af samtaler med de konkrete menne-

sker, han møder, beskriver han fx indfØ·
lende, hvordan det muhamedanske flerkoneri forårsager "et hav af smerte for de involverede personer, og smerten kunne
som en sygdom gå fra generation til generation, fordi folk tilsyneladende følte sig
drevet til at videregive den mishandling jalousien, pinslen, vanrøgten - de selv
havde lidt under." Det efter manges opfattelse "berigende" muhamedanske familiemønster fører til en art "semi-forældrcIøst'' samfund. En familie der var blevet
forladt af en far som nu var på vej til at
stifte fanl.ilie nununer to eller tre; d~t var
en historie Naipaul StØdte på gang på
gang. En kvinde udtaler om sin typisk muhamedanske situation: "Det forventes af
mig at jeg ikke morer mig eller føler
glæde." Vedrørende den med kvindesynet
forbundne befolkningseksplosion, der er
ved at få mange samfund til at bryde sammen, gengiver Naipaul bl.a. følgende
karakteristiske udtalelse af en pakistaner:
"Der er for mange bøm i skolerne nu. Ikke
pladser nok. Men det er vores tro at børn
er skænket af Gud, og at man ikke må forhindre dem i at blive født. Allah vil sørge
for dem. Når et barn undfanges, har Allah
allerede besluttet at dette barn skal fødes."
Imperialisme og hellig krig
Der har sandsynligvis ikke eksisteret en imperial.isme magen til islams og arabernes,
bemærker Naipaul. "Konverterede folkeslag er nødt til at give totalt afkald på deres
fortid; af de konverterede folkeslag
kræves intet mindre end den rcne,,te tro,
islam, underkastelse. Det er den mest
kompromisløse fonn for imperialisme."
Gallerne kunne genvinde deres gamle
guder og ærefrygten efter 500 år under
romerne; de trosformer var ikke døde, de
lå lige under den romerske overflade.
Men islam stræber som en trosa1tikel
efter at udslette fortiden; de troende ærer
til syvende og sidst udelukkende Arabien;
de har intet at vende tilbage til. Muhamedanismen søger bevidst at fortrænge et
erobret lands oprindelige historie. Den
skal miste enhver betydning. Under Pakistans islamiske renæssance gøres landets
historie i skolernes historiebøger således ~
blot til et aspekt af islams historie. De muhan1edanske angribere, især araberne, bli-
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vcr heltene i den pakistanske historie.
Den lokale befolkning figurerer knap nok
i dens eget land, eller figurerer blot som
talstørrelser der var blevet fejet til side af
troens repræsentanter. Det er en skrækkelig radbrækning af historien, kommenterer Naipaul. "Historien er blevet til en
form for neurose. Alt for meget ignoreres
eller vinkles; der er alt for meget fantasi."
Således udstyrer mange pakistanere sig
med opdigtede arabiske forfædre for at
stige i status under den i sandhed racistiske islams herredømme. Er det egentlig
ikke en beslægtet mentalitet, vi allerede
ser herhjemme, hvor fremmeddyrkende
politikere m.fl. manisk søger efter udlændinge i deres stamtræ for at pukke på
dem som argument for fremmedinvasionens velsignelser?
En veluddannet pakistaner belærer
Naipaul om hellig krig: "Hvad godhed
angår, er intet mere fottjenstfuldt end
djihad i Allahs navn." Og dette er ikke
ment billedligt: "Koranens ord skal forstås heil bogstaveligt. Det er blasfemisk
så meget som at tænke på det som en allegori. Koranen lægger stor vægt på djihad.
Det er en af Mohameds udtalelser - ikke i
Koranen, men i en af traditioneme- 'Hvis
du ser en uislamisk handling, skal du
standse den med magt. Hvis du ikke har
magt til at standseden, fordømmer du den
med ord. Hvis det heller ikke er muligt,
fordømmer du den i dit hjerte.' Så langt
ti lbage jeg kan huske, har jeg kendt denne
udtalelse", betror pakistaneren Naipaul.
"Jeg mener at denne tradition giver muslimen ret til at optræde voldeligt."
Denne blåstemplings konsekvenser viser sig tydeligt i lrnn, hvor Naipaul kan
læse på skiltet over Martyrernes Kirkegård med faldne fra Iran-Irak krigen: "Tro
ikke at de som er faldet for Allahs sag er
dØde. De lever, og Allah drager omsorg
for dem". Krigens mest berømte martyr
var tretten år gammel. Han havde bundet
en bombe til sig selv og havde kastet sig
ind under en af fjendens tanks. Khomeini
havde omtalt hans offer i en af sine taler.
Det muhamedanske carte blanche
til amokløb skal ses i forbindelse med
en konstatering udtalt af en "liberal"
pakistansk advokat, som for Naipaul
fremsiger et digt om at ekspedere vantro
over i evigheden: ''Ingen frygt i verden
Muselmanden kender". Og denne advokat er vel at mærke ifølge sit eget ud.~agn
så "liberal", at hvis den jævne pakistaner
på gaden vidste hvor liberal han var, ville
han være "klynget op inden der var gået
en halv Lime"!

Naiv tolerance
Om muligt endnu værre virkninger end i
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fører Ibn Warraq rammende, at når de
mange forsvarere af islam i Vesten bortforklarer "islamisk fundamentalisme"
med økonomisk dårligdom, identitetskrise, "følelse af trusler fra Vesten" eller
"hvid racisme", så legitimerer de islambegejstrede i realiteten barbariet og gør
det til Vestens ansvar. "Problemet er ikke
islam, men ekstremisterne der har taget
koranen som gidsel. Islam er en tolerant
religion og ayatollah Khomeini fulgte
ikke islams sande ånd eller principper."
Warraq stempler sådanne argumenter som
uærlige. idet motivet er at undgå at anklage
selve islams grundlag, som inJidlert:id er årsagen til hele miseren. Begreber som "muslimsk fundamentalisme" og "muslimsk fanatiker" er upassende, pointerer Warraq,
thi alle muhamedanere tror, at koranen er
Guds bogstavelige ord. Der er således ingen forskel mellem islam og islamisk fundamentalisme, for islam er pr. definition
fundamentalistisk. Det er sigende, at
næsten alle muhamedanske intellektuelle
under Golfkrigen forsvarede Saddam Hussein, fordi han "stod fast over for Vesten".
lemnee beskriver Naipaul forsåvidt angår Det er heroverfor, ikke internt blandt muUSA. hvor bl.a. den pakistanske funda- hamedaneme, at skellet går. Med rette har
mentalist og fanatiker Fazel-ur-Rehman på en filosof kaldt Allah, som han præsentebizar vis nyder godt af den akademiske res i koranen, for en slags kosmisk Sadfrihed på Chicagos universitet. Han kan dam Hussein.
V.S. Naipauls bog er herhjemme karaksove godt om natten, beskyttet af landets
love, fjernt fra den ufred han ønsker for teristisk blevet lagt for indigneret had af
sine landsmænd derhjemme. Og han og fx Weekendavisens Lars Bonnevie, men
hans slags finder vel at mærke ikke, at der Warraqs værk dokumenterer med utallige
er nogen grund til at takke den ikke-isla- kildehenvisninger, at sandheden om muligt er værre end Naipauls beskrivelser.
miske verden for noget som helst.
Vesten giver asyl til stadig flere af disse Warraqs bog er som oversigtsværk et
"politiske flygtninge" m.v., der uden at pionerarbejde, for som han selv fastslår.
ville gi ve afkald på årsagen til alle de on- har vestlige fagfolk totalt svigtet i deres
der, de angiveligt er flygtet fra, påberåber forpligtelser som intellektuelle. De har
sig "rettigheder" her, som deres eget forrådt aJle deres kritiske idealer. når det
totalitære trossystem ikke ville tillade en drejer sig om islam.
Som Naipaul pointerer Warraq den
brøkdel af et sekund, får de magt, som de
har agt. En af de mest destruktive vestlige manglende evne til rationel tænkning unlivsløgne i disse år er givetvis troen på der islam. Som den arabiske middelaldermuligheden af at støtte "moderate musli- filosof Ibn Khaldun selv observerede,
mer". Eksistensen af sådanne er en illu- spillede araberne næppe nogen rolle i udsion. Som en indoneser, der er uddannet viklingen af arabisk videnskab: "Det er
på et amerikansk universitet, fastslår for mærkeligt, at blandt musIimeme er de fleNaipaul: "Kornnen er et værdisystem. Det ste. der har udmærket sig i de religiøse elkan sammenlignes med en bil. En bil er et ler intellektuelle videnskaber med
system.Hvis du kun har et dæk og et hjul. sjældne undtagelser ikke-arabere; og selv
så har du ikke nogen bil. Islam er et sy- de tænkere, der hævdede at være af arnstem. Det er nødvendigt at have det hele. bisk herkomst, talte et fremmed sprog,
Ellers må man opgive. Man kan ikke være voksede op i fremmede lande, og studehalvt muslimsk eller en trediedel mus- rede under udenlandske mestre." Warraq
limsk. Enten er man muslim af hele sit sætter spørgsmålstegn ved islams frugthjerte, eller også er man det slet ikke."
barhed selv under dens klassiske storhedstid, for næsten alle de store filosoffer
Nalpaul dokumenteret
og forskere var kristne. jøder eller i hvert
I sin fortræffelige bog Why I am nota MLL<· fald ikke muhamedanere. Som Ernest
Renan skrev i Islamisme et la science
lim (Prometheus Books 1995. 402 sider).
der kritiserer alle aspekter af islam, an- (1883): "Videnskab og filosofi blom-

Pakistan har islam haft i Iran. På shahens
tid var der omkring 1-2 millioner som var
helt eller delvist uden arbejde. I dag er der
ti millioner arbejdsløse. Khomeini, inspiratoren til dette fallitbo, fik lov til frit at
udøve sin ødelæggende propaganda fra
Vesten (Frankrig), inden han tog hjem for at
fuldføre sit "værk"; en lignende forfejlet to-

strede på muslimsk jord gennem den
førs te halvdel af middelalderen, men det
var ikke på grund af islam, det var på trods
af islam." Ingen original tænker undgik forfølgelse. Allerede David Hume havde i
Enquiries Conceruing 1he Human Under·
sta11di11g and Concemi11g the Princip/es of
Morals (1748-51} skrevet, at koranen er
en "vild og absurd forestilling." Hvis man
lytter til Muhamed, opdager man ifølge
Hume snan, at han roser forræderi. inhumanitet, grusomhed, hævn og snæversyn
i en sådan grad, er det er ganske uforeneligt med et civiliseret samfund. "Enhver
handling kritiseres eller hyldes kun i
samme grad, som den skader eller gavner
de rettroende." I tråd henned skrev Sir W.
Muir i The Life ofMuhammad (1856-61),
at så længe koranen var lrosgrundlag,
ville visse onder være fremherskende:
"Polygami. skilsmisser og slaveri ødelægger den offentlige moral ved roden,
forgifter familielivet og nedbryder samfundet, mens sløret fjerner kvinden fra
hendes retmæssige position og indflydelse i verden. Åndsfrihed og selvstændig
dømmekraft knuses og til intetgøres. Tolerance er ukendt, og muligheden af frie og
liberale institutioner udelukket."
I koranen ophæver de nyere vers de ældre, og det er sigende, at der er enighed
om, at 124 vers, der påbyder tolerance og
tålmodighed. ophæves af sura 9.5: "Dræb
de vantro overalt hvor du møder dem".
Som et eksempel fra moderne tid på muhamedansk aggression anfører Warraq
bl.a. de op imod 600.000 indonesere, som
i 1965 blev slagtet. Førende i grusomhederne var unge muhamedanere, der
hængte deres ofres ører på snor og brugte
dem som halskæder. Men Indonesien er et
typisk eksempel på, at muhamedansk
intolerance bortforklares som alt muligt
andet.
En parnllel til Naipauls skildring af muhamedansk vrede mod en dristig pakistansk avi~ gives af økonomen John
Kenneth Galbraith, der kom i vanskeligheder som anibassadør i Indien (1961-63), da
det blev kendt, at han kaldte sin kat
''Ahmed", som var et af profetens navne.
Og da avisen Deccan Hera/di Bangalore
skrev om en gal mand, der tilfældigvis
hed Muharned, blev avisens kontor
brændt af muhamedanere. Muhamedanernes manglende humor og skønsomhed
fremgår også af, at i flere muhamedanske
lande gennemsøger det religiøse politi
jævnligt legetøjsbutikker på jagt efter
Miss Piggy-dukker. SMan en gris kan
ikke sælges til reuroende børn.
Vedrørende det muhamedanske kvindesyn, som Naipaul omtaler med begrundet
afsky. fremhæves det i G.H. Bousquets

klassiker L'Ethique Sexue/Je de l' fslam
(1966), at det muhamedanske begreb om
ægteskab intet har at skaffe med det
kristne. l islam er ideen om ægteskabet
som et fællesska b, pannerskab eller kammeratskab helt fravæ rende. Det arabiske
ord for ægteskab er sigende "nikah", med
den franske parallel "niquer", der her blot
skal bringes i sin engelske oversættelse

"fuck".
Den muhamedanske mand kan uden
videre opsige et ægteskab, hvorfor skilsmisser er meget hyppige i muhamedanske
lande. Som symptomatisk for kvindebehandlingen der kan i øvrigt anføres, at i
bl.a. Pakistan er gennemsnitslevealderen
for kvinder lavere end for mænd (51 mod
52 år). Muhamedanere ser altid fødslen af
en pige som en årsag til sorg, og 99% af
alle efterladte spædbørn i Karachi er piger.
72% af alle kvinder i pakistanske fængsler misbruges seksuelt af politiet. Osv.
osv. I modsætning til den herskende myte
om, at islams fremvækst forbedrede arabiske kvinders lod, fastslår Perron i sin

bog Femmes Arabes Avant et Dep"is L'!slamisme, at islam begrænsede rettighederne for kvinden, der tidligere selv kunne
vælge sin ægtemand og i det hele taget
selv kunne bestemme over sin person.
Farlige gæster
Naipauls ord om islam som uovertruffen
imperialisme støttes af den kendte algeriske forfatter Kateb Yacine (1929- 1989).
der undsagde denne imperialisme til fordel for sit berberiske ophav. Han anså Algeriet for et land, der af sine erobrere var
underkastet myten om at være en arabisk
nation: "Vor væbnede kamp afsluttede
den ødelæggende myte om et fransk Algeriet, men vi har underlagt os magten
udøvet af en endnu mere ødelæggende
myte om et arabisk-islamisk Algeriet. Det

franske Algeriet varede i 104 år. Det arabisk-islamiske Algeriet har varet i tretten
århundreder! Den dybeste fonn for fremmedgørelse er ikke længere troen på, at vi
er frans ke, men troen at vi er arabere. Der
er ingen a.rabisk race og ingen arabisk nation. Der er et helligt sprog, koranens,
brugt af herskerne til at forhindre folket i
al opdage sin egen identitet." ( Le Mo11de
3/11 1989).
Under muhamedanernes erobring af
Egypten blev over 30.000 kirker Ødelagt.
Og da de rettroende indtog Indien beordrede sultanen, at alle templer skulle brændes. Det gamle Indiens største kulturskatte forsvandt mellem de Ørkendannende muhamedaneres hænder. Der har
aldrig været nogen "gylden tidsalder" under muhamedanismen. N.A. Stillman
skriver i The Jews ofArab Lands (1979),
at selv i perioderne med størst tolerance
hadede muhamedanerne deres jødiske minoriteter, fordi de var jøder. Usikkerheden
var altid nærværende, idet herskeren
pludselig kunne håndhæve de strengeste
regler. "Selv i de bedste tider kunne minoriteterne på ethvert niveau i samfundet
pludseligt og brutalt blive mindet om deres sande status." A.S. Tritton konkluderer på samme måde i sin The Caliphs and
1heir Non-Muslim Subjecrs: "Skønt minoriteterne kunne nyde stor rigdom, var de
altid kun tålt, udsat for herskerens luner
og pøblens lidenskaber." C.E. Bosworth
supplerer i The Concept of Dhimma in
Early lslan4 at minoriteterne altid kun var
andenklasses borgere i forhold til muhamedanerne, som kun tolererede de vantro,
fordi de ikke kunne undvære dem som
læger. økonomer, sekretærer m.v. Og Bat
Ye'or(jf. Danskeren 1999nr.4s. I l)sluttcr op om denne enighed ved at konstatere, at minoriLeterne under islam perma·
nent var hadeobjekter, der - forsynet med
synlige diskriminationsmærker fx i fonn
af gule tøjmærkater • gradvis blev decimeret via massakrer, tvangsomvendelser
og forvisninger. Deres gennem flid erhvervede velstand vakte misundelse, de
blev undertrykt og berøvet deres ejendele
og udvandrede tilsidst.
noos disse erfaringer bliver der som bekendt nu Oere og flere muhamedanere i Europa, og på linie med fx Mervyn Hiskett i
bogen Some to Mecca
To Pray,
/slamic Va/ues a,ui the Modem World
(London 1993) advarer Warraq mod at
give efter for deres krav. Som eksempel
på den muhamedanske holdning citerer
han Dr. Zaki Badawi, forhv. leder af det
Islamiske Kulturcenter i London: "En
missionerende religion kan ikke stå stille. ~
Den kan enten ekspandere eller trække
sig sammen. Islam søger at ekspandere i
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Storbritannien. Islam er en universel religion. Den har som mål at bringe sit budskab til alle klodens hjørner. Den håber, at
en dag vil hele menneskeheden være 6t
muslimsk samfund, Umma."
Følgerne af de muhamedanske krav til
bl.a. det britiske samfund vil være
enonne, fastslår Warraq. "Medmindre der
udvises stor agtpågivenhed, vil vi sandsynligvis alle opleve, at det britiske samfund bliver stærkt moralsk for.irmet, og
alle de opnåede sociale og moralske goder kan meget vel fortabes i et orgie af
multikulturel liberalisme.'' Som eksempel
nævner han indrømmelseme til de rituelle
slagtemetoder. Men vigtigere gives der
også indrømmelser til den muhamedanske kvindebehandling. Efter Rushdie-affæren i 1989 blev der derfor i Storbritannien oprettet organisationer af muhamedanske kvinder, der følte sig trueL Bn af
lederne af disse organisationer, Hannana

Siddiqui, udtaler: "Kvinder tvinges ind i
arrangerede ægteskaber, hjemløshed, og
de nægtes uddannelse. Multikulturalisteme undlader at gribe ind til støtte for
disse kvinder. For dem er det alt sammen
del af en kultur og religion, der skal tolereres. Og anti-racisterne tillader dette at
fortsætte, fordi de ser kampen mod racisme som den centrale kamp."
Mcrvyn Hiskett skriver i sin førnævnte
bog om indrømmelseme til muhamedanerne:

"Som så ofte med overvejelser angående
islam må man indrømme magten af visse af
dens ideer. Men når det drejer sig om agitation for disse ideer inden for vore egne
gr:enscr, og som altemativer til vore egne
institutioner, må man spørge sig selv: Hvad
foretrækker man? Vestlige sekulære, pluralistiske institutioner, ufuldkomne som de
er? EUer det islamiske teokratiske altema·
tiv? Og hvis man beslutter sig for sine

egne instituLioner, med aJJe deres fejl. må
man igen spørge: Hvor langt kan agitation
for islamiske alternativer gå, før de bliver
direkte undergravende? Og hvad skal der
så gøres 01od det? Endelig, har liberale
demokratiske politikere det politiske og
moralske mod til at gøre det nødvendige?
Eller vil de simpelthen lade stå til. skridt
for skridt, stykke for stykke, over for
stædigt og vedholdende pres fra det muslimske 'parlament' og andre lignende
muslimske lobbyister?"
Det er på høje tid, at vore politikere alvorligt overvejer hvilken side, de vil
vælge. Modtagelsen af Naipauls bog
og planer om et etnisk klageorgan m.v.
antyder dog, at de toneangivende herhjemme allerede har truffet afgørelsen for
vort vedkommende. Og det ikke til
Danmarks fordel.
Peter Neerup Buhl

Overmagtens dilemma
"Det internationale samfund" i skikkelse af USA, NATO, EU eller FN
optræder stadig mere i storebror-rollen som det godes og retfærdiges
håndhæver - med Danmark som deltager. Og dobbeltmoralen bagved
bliver stadig tydeligere.
Af Sune Dalgård
De godes ret

Folkenes ret burde vel være grundlaget for
folkeretten. Folkeforbundet efter den I.
verdenskrig og FN efter den 2. skulle
netop sikre de enkelte folks og nationers
tilværelse og sikkerhed ved fælles indsats
mod uretmæssig overmagt. Derfor fastSat·
tes bestemte regler for magtanvendelse,
hvis denne skulle være folkeretslig lovlig.
Vi ved nok, at disse regler er blevet
krænket utallige gange siden, når et land
under et eller andet påskud overfaldt et andet. Nyere er det, at store internationale alliancer eller sammenslutninger, der ellers
skulle være til fælles forsvar og sikkerhed,
optr'ædcr i rollen som angribere, selvsagt i
det godes og reLfærdiges navn, som de dog
selv forbeholder sig at bestemme og fortolke.
Efter afslutningen af "den kolde krig"
mellem de to supermagter og kun den
enes overleven har billedet ændret sig under søgen efter "en ny verdensorden". Der
tales om "det internationale samfund",
som dog ikke beskrives nøjere, og kræves
en ret for denne ubestemte størrelse til at
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optræde som en slags verdens politibetjent, der kan gribe ind mod dem, som
sætter sig op mod det selvbestaltede verdenssamfunds vilje eller mod det, som
dette finder godt og rigtigt.
Tilløbene til iværksættelsen af en sådan
politik har været synlige længe, men fik
sin vold~omme ilddåb i 1999 med Kosovo-krigen. Uden hensyn til bestående
folkeretsregler angreb den hidtidige forsvarsalliance NATO den suveræne stat
Jugoslavien eller dens ledende delstat
Serbien, der ikke ville acceptere ultimative krav om forholdene i den serbiske
provins Kosovo. Den klare krænkelse af
folkeretten, som dog ikke indrømmedes,
forklaredes med det gode forrnål, nemlig
at beskytte det albanske flertal i Kosovo.
Dette hævdedes kun at kunne ske med militære midler. Politikerne bag aktionen og
deres folkeretseksperter siger så derefter,
at der nu med Kosovo-krigen er skabt en
ny folkeret. Andre vil mene, at det kun bekræfter det gamle ord, at "Hvo som haver
mag~ har og ret".

Multismen

Den nye folkeret har åbenbart ingen for-

kærlighed for det enkelte folks ret til dets
historiske nationalstaL Den har det tværtimod for multismeo. Det multietniskc, det
multireligiøse, det multikulturelle, det
multi-mig-her-og-der, er det, der skal
fremmes og beskyttes, det nationale derimod mest muligt undertrykkes som farlig
"nationalisme", der åbenbart gøres til det
samme som "chauvinisme". "impcriaJis"

me" eller "kolonialisme".
Denne tendens har længe kunnet følges
i navnlig Vesteuropa. o.!r møder den dog
sej modstandskraft i de gamle nationalstater, som er opstået på grundlag af nogenlunde velafgrænsede folkeslag elleretniske
grupper. Opløsningen af tvangsstyret på
Balkan og dette områdes mange sammenfiltrede etniske og religiøse grupperinger,
som et halvt årtusinds tyrkisk-mu.~limsk
fremmedherredømme havde efterladt, gav
derimod en herlig arbejdsmark for multismens modeluner. USA-kulturens og den
vestlige radikalismes selvforherligende
overlegenhedstro prædikede et samfund
bygget på multievangclierne. Alle skuJJe
gr:esse fredeligt saillJlleo, og landene
skulle have åbne gr:enser med adgang for
helst alle, der ønskede at si§ sig ned i dem

