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Denne folkeoplysningsbog er et led i et con amore-forfatterskab,
som NuDanmarks fordomsfyldte og fremtidsfjerne magthavertop
søger at tie ihjel.
Ikke alle fremstillinger skal være som et halvt stykke knækbrød. Udførlighed er påkrævet, for at synspunkterne kan stå i den
sammenhæng, hvori de alene har en mening. Og for at tilvejebringe altovervældende information som artilleri mod monopolindoktrinærfæstningen.
Jeg har derfor fordybet mig i de senere års udlændingelovspropaganda fra Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt
Samvirke, de politiske partier og Danmarks Radio med følgesvende. Det konfronterer jeg med virkeligheden. Udfaldet bliver
det stik modsatte af frifindelse. Den registrering er ikke min
skyld. Men fuldt ud firebandens.
Den var ophavet til, at gældende udlændingelov formedes
udfra fortidens problemstillinger. Lovens mødre og fædre lukkede deres øjne for den helt anderledes verden, som er opstået, og
som meget sandsynligt betyder, at danskhedens overlevelse eller
nationalt selvmord beror på, om Folketinget kraftigt ændrer eller
bevarer loven. Det dystre tema formuleredes præcist i Danskeren
for juni 1991: "En af de mest indgribende og skæbnesvangre
udviklinger i dansk samfundsliv og historie nogensinde, er den
hastigt fremadskridende fremmedkolonisation af landet, den
gradvise udskiftning af danskerne med fremmede og de omkostninger, danskerne selv må betale for at afgive deres land og
samfund til andre".
Den 9. april 1991 betonede justitsministeren særdeles stærkt
fra Folketingets talerstol behovet for et åbentsindet, sagligt oplæg. Det får offentligheden hermed.
Hvis nogen med medieadgang omtaler bogen, vil det høre til
deres uberettigede kritik, at de savner materiale, som først kom
mig for øje efter den S. september 1991. Så sent har jeg kun haft
små muligheder for at indsætte forbedringer.
Mogens Glistrup
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KAPITEL 1

Folkepresset
Udlændingepolitikkens fundament i alle andre danske partier
end Trivselspartiet er Genevekonventionen. Dens flygtningebegreb fastlagdes i 1951. Jordens folketal var da 2 1/2 milliard.
Men den 11. juli 1987 rundedes det dobbelte. Folkeboomet er så
kolossalt, at der ventes 6 milliarder indbyggere i 1999, 7 i 2010 og
8 i år 2022.
Årsagen er, at U-landene — i tillæg til de mange andre velsignelser, disse katastrofernes og elendighedernes umuliusstater
gennem tiderne har modtaget fra den euroamerikanske kultur også har fået vestlig sundhedsteknik forærende. Procenten af
U-landsbørn, der dør før deres femårsfødselsdag blev halveret fra
1960 til 1980, og verdensbefolkningens gennemsnitlige levetid
er steget fra 46 år i 1951 til 62 i 1990. Selv om fødselstallet pr.
kvinde er nogenlunde uændret,løber hver fødselsårgang herefter
op i 150 millioner børn; hvoraf kun ca. 5% i I-landene.
Hvert eneste menneske ønsker bedst mulige fremtidslevevilkår
for sig selv og sine efterkommere. Men stadig større myriader er
født på steder med rædselsfulde mangler: På mad, uddannelse,
sundhedsvæsen, underholdning, udholdelige boliger, sanitetsforhold, rimelige samfundsstrukturer og næsten alt andet trivselsfremmende. I deres fremtidsperspektivløse nød søger flere og
flere indædt målrettet et sted i "den rige verden", hvor slap
lovgivning overhovedet giver dem en chance. Som hvepse i
utallighed sværmer hen til sukkerbrødsbutikken.
En succesfyldt fremtid begynder for milliarder af desperate
mennesker med en vellykket flugt fra hjemlandet. Christian
Winthers "Flugten til Amerika" dækker deres ambitiøse Slaraffenlandsdrømme om at grundlægge en gylden familiefremtid.
De kommer ikke som individuelle tilflyttere, men som dele af
en kollektiv folkevandring. Bevæggrunden er at forlade fattige
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og konfliktfyldte områder for at finde en materielt lettere og
rigere tilværelse i et udviklet vesteuropæisk overflodssamfund
med langt højere levestandard og langt bedre socialt sikkerhedsnet end i det land, hvor de har rod og hører hjemme.
De nye generationer der gror op i fremmede verdensdele, vil
endog langt, langt stærkere end deres skæbneresignerende fatalistforfædre forlange at leve i bedre kår end de nedarvede. Som
årene går, udhules de barrierer, der endnu fastholder næsten alle
ulandsmennesker i deres hjemregion. Jo bedre stillet og des yngre
udlændingen er, des større risiko for, at han/hun kan realisere sin
attrå om at bosætte sig i lande som Danmark. Det gælder blot om
at finde den påskudsgrimasse, der kan passe ind i den til enhver
tid gældende udlændingelovs skabelon.
Den københavnske flygtningemafia himmelvender sine øjne
og hulker: ingen forlader sit hjemland uden at have dybt alvorlig
anledning til det.
Nok er det korrekt, at sproglige, klimatiske, geografiske og
andre forhold gør Danmark mindre fristende for mange. Men de
udvandringslysenes tal er så enormt i den tredie verden, at så
længe indtrængende kan tilegne sig dansk offentlig sektors
velfærdsgoder, der er tusinde gange så rigelige, som det, de ellers
kunne forvente, vil uacceptabelt store dele af befolkningseksplosionstrykket i Nordafrika og Sydasien med kreativ opfindsomhed søge at bane sig vej til Danas Have.
De pågældendes situation er simpelthen den, at de og deres
efterkommere reelt ingen menneskeværdige fremtidsudsigter har
derhjemme. Under alle omstændigheder indbringer det jackpot,
når de kan fixe en dansk bopæl. Hvem går ikke gladeligt ind i et
spil, hvor han har alt at vinde og intet at tabe? Alene en enkelt
dansk kvartals-børnecheck repræsenterer ufattelig rigdom.
Vildtfremmede mennesker aflejres derfor på dansk grund.
Bliver de mange, etablerer de sig i minoritetsgrupper, der hver for
sig klamrer sig til de respektive hjemlands folketraditioner.
Over 3 milliarder ville opnå langt bedre tilværelser, hvis de
kunne flytte hertil og derigennem opnå de øjeblikkelige danske
levevilkår for dem selv og deres efterkommere.

Naturligvis magter det bagatelfnug på kloden, som Danmark
dækker med kun fem millioner indbyggere, overhovedet ikke at
hjælpe blot en promille i legionerne af fremmede, som mener at
have hjælp behov.
Også det danske folk har ret til en fremtid. Og modsat Nordamerika og Australien/New Zeeland i tidligere århundreder henligger det danske territorium ikke som et ret mennesketomt
kontinent klar til opdyrkning af de hyperenergiske, der dukker op
med bare næver og robust gåpåmod.
Skal Danskheden bestå, kan vi altså ikke blot med Ebba
Strange slå armene ud og byde enhver udenlandsk skælm velkommen til at indvandre som forsørget gæst hertillands.
Problemet er alt for alvorligt til, at vi bare uovervejet og
letsindigt kan lade os lede af spontane reaktioner, som vi opgejles
til af Flimmerkassens og lignende overfladepopperes påkaldelse
af, at det er synd for de mennesker, som i tusindvis strømmer ind
over os.
Velfærdsdanskeren anno 1991 er nok vant til at hyle op som en
jammerkommode, når for eksempel hans telefon eller fjernsyn
ikke fungerer i 10 minutter, eller livet byder på andre trivielle
småmodgange. Når nogen bryder ind med krav, brokker han
nærmest pr. refleks, at det må staten da virkelig klare, så han
uforstyrret kan fortsætte sit forkælede liv. Sans for proportioner,
nationaløkonomiske sammenhænge eller videregående konsekvenser hører ikke til det, som Danmark i de seneste årtier har
bekymret sig om at undervise landets børn i.
Der ligger dækningsløs sentimental tanketomhed bag snakken
om, at den danske stat evner at gøre noget positivt ved blot en flig
af fremmede landes fremmede problemer.
Det er også utvivlsomt, at en omfattende masseindvandring fra
fattige lande væsentligt vil øge den skatteudpresning, som er
skyld i et skralt levegrundlag for den danske menigfamilie uden
fanden til oldemor eller andre tilsvarende forbindelser. Og katastrofeøkonomi for vore egne småkårshusstande. Forud for de
fremmede må vi i stedet prioritere vore egne syge, handicappede
og ældre. Forsvar af eget territorium mod indtrængen er et gen,

som blev nedlagt i alle dyr for hundrede af årmillioner siden. Så
længe det hovmodige folketingsflertal er raslende ligeglad med
en sådan fundamental itet, må det uundgåeligt gå galt i masser af
tilfælde.
Hvis Folketinget i eftergivenhed fremturer med at dynge
tilflagrende fugle op på vor grønne gren, knækker den over. Den
er tilmed indvortes rådden. De sidste 31 års folketingselendighed
har belastet dansk fremtid med så mange tikkende gældsbomber
og andre storproblemer, at det, der syner som velstand, er
bluffglimmer i ganske vidt omfang.
Derfor er det til alles fordel, at Danmarks udlændingepolitik
ikke åbner den mindste sprække for fremmedes retskrav på, fra
menneskefyldte områder med stor afstand fra dansk livsmønster,
at flytte til det forlængst udbyggede bagatelareal, som Danmark
geografisk udgør.
Følgeligt var det godt med det indvandrerstop, som indførtes
29. november 1973. Altså under den val gkampsl utspurt, da Fremskridtspartiet var stærkest.
Men fundamentalt er de regerende gammelpartier dårlige
ledere, realitetserkendelsesblottede og uden fremsynssans for
langsigtede perspektiver. 1973 blev derfor 10 år senere, da Fremskridtspartiet stod svagt, efterfulgt af, at Danmark blotlagdes for
fremmed indstrømning. Justitsminister Erik Ninn-Hansen fik sin
danmarkshistorieskelsættende dag den kulsorte fredag den 3.
juni 1983. Da vedtoges hans omkalfatrende udlændingelov til
ikrafttræden 1. oktober 1983. Jastemmere var alle folketingspartier på nær eet. Alene Fremskridtspartiet stemte mod denne
åbning af sprækken på vid gab.
Ninn-Hansen og hans medsammensvorne kaldte invasionisterne for "flygtninge" og "familiesammenførte". Men navne gør
ingen forskel. Alle, der med magnetkraft tiltrækkes af Danmarks
sociallovsflotheder, kan meget let — so oder so — tilrettelægge
deres forhold, så de med lidt lykke og held kan bilde danske
sagsbehandlere ind, at de opfylder de lempelige lovbetingelser
for at komme hertil.
Enhver tilrejsende har med et gran af sandhed flygtninge-

element i sin situation. Hans problem er alene med hvilken
overbevisningskraft, han magter at overspille det. Familiebånd
kan også ret let fingeres.
Den reelle hoveddrivkraft bag den accellererende indvandringsmaskine er presset fra befolkningsmasserne i det fremmede. Forbinder man — som flertalspartierne gjorde i 1983 — to
fulde kar, vil der løbe vædske væk fra det, som er under tryk, og
over i det idyllisk udseende Danmarkskar. Det stadigt gældende
1973-stop undergraves derfor i uhyggelig grad af 1983-lovens
retsgarantier for påståede flygtninge og ditto familiemedlemmer.
Gældende udlændingelovs uegnethed skyldes først og fremmest, at den ikke dæmmer op for menneskebølger fra særdeles
fremmede kulturer og religioner. Vidt forskellige i vaner, tankesæt og leveregler bryder de ind i et relativt harmonisk enhedssamfund som det nudanske.
Med sigte på at holde udlændingene hjemme foregøgler Danmarks regerende justitsminister som rationel løsning i JyllandsPosten for 3. marts 1991: "I de kommende år må vi i højere grad
sammenkæde udenrigspolitik, u-landspolitikogflygtningepolitik.
Ved at hjælpe på stedet kan vi give disse mennesker et perspektiv,
så de ikke forlader deres hjemland".
Engells synspunkt er bundnaivt. Det vil øge danske offentlige
udgifter umådeholdent, og de styrkede kontakter til ulandsverdenen vil afføde endnu større indvandringspres mod os. Og
hvorfor skulle en ung inder afstå fra en Vesteuropa-karriere, fordi
der blev 100 kroner mere om året til hver af de 3 milliarder
asiater? Jo mere svaghed vi viser over for ulande ved at pøse
penge i dem, des mere vil de kræve og des kraftigere vil deres
statsapparaters muligheder blive for at styrke deres menneskeundertrykkende militærdiktaturer.
Dansk eftergivenhed og imødekommenhed giver alene de
fremmede blod på tanden til at forstærke deres aggression og
udnyttelse af danske velfærdslove. Befolkningernes fortsatte
fattigdom og sygdom er givetvis den enkeltfaktor, som stærkest
miniserer de fremmedes overrenden af vor del af verden.
Skal det danske folketing handle fornuftigt, er det nødvendigt,
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at det erkender virkeligheden. Også når den er grim og følelsesmæssigt afskrækkende. Justitsministerens og andres skønmaleri-romantik fører ud på tragikmættede afveje, når den bruges som
beslutningsgrundlag, som om den afspejlede realiteternes verden.

KAPITEL 2

Asylfolkeretten
Den grundlæggende folkeretlige regel fastsætter, at et land selv
bestemmer, hvem det vil have inden for sine grænser af folk, som
ikke har landets statsborgerskab.
Danmark har begrænset sin handlefrihed ved at tiltræde nogle
traktater om, at vi er villige til at huse folk uden dansk indfødsret.
De vigtigste omtales i de næste kapitler.

sempel for det fællesnordiske arbejdsmarked (Bekendtgørelse
nr. 33 af 29. juli 1954) og for nordiske statsborgeres fritagelse for
pas og visum (Lovtidende C fra 12. maj 1958, 27. februar 1961 og
9. november 1979).
Ca. 23.000 fra de andre nordiske lande bor i Danmark. Heraf
er 8.000 svenskere. Mens der (i 1985) var godt 25.000 danskere
bosat i Sverige. Mere end 35.000 danskere har herudover erhvervet svensk statsborgerskab i perioden 1948-1985.
Problemerne omkring interskandinaviske flytninger er ikke
stort værre end tilpasningen ved bopælsskift indenfor det samme
nordiske land fra en landsdel til en anden.

KAPITEL 4

EF-borgere

Igennem århundrederne før formynderiske folketing belemrede
os med finmaskede masseparagraffers tyranni, foregik uhindrede
menneskeudvekslinger i Nord. Pelle Eroberen havde således i
årtierne omkring 1890 over 35.000 følgesvende, som indvandrede til Danmark fra det forarmede Sydsverige.
I det store og hele udtrykker efterkrigstidens nordiske samarbejdsaftaler derfor redning af hævdvundne traditioner. For ek-

Fremmedlovgivningen hører til blandt de mange samfundsanliggender, hvor EF afgørende vil præge fremtiden.
Flommeeuropæernes storvision ved EF-etableringen pr. 1.
januar 1958 var, at alt — mennesker og dyr, kapital, varer og
tjenesteydelser — skal kunne bevæge sig frit i et Europa uden
indre grænser af erhvervs-, færdsels-, handels-, kulturmæssig
eller anden art. Langdistanceforbindelser såvel som lokale grænseoverskridelser skal udfolde sig uden myndighedsindblanding.
De første tilløb var typiske EF'ske. Langsommeligere end
sneglen, der ikke synes at komme ud af stedet. Men med stædigt
fastholdt unionistisk målsætning i samspil mellem alle EForganerne.
Et hovedpunkt var Romtraktaten af 25. marts 1957. Især
artiklerne 8 og 48 — 66 knæsatte det princip, at enhver med
statsborgerskab i et EF-medlemsland har vidtstrakte rettigheder i
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KAPITEL 3

Nordisk samarbejde

hele EF-området i arbejds-medfør (lønnet såvel som selvstændig
virksomhed). Nærmere regler blev udformet ved direktiv nr. 360
af 15. oktober 1968, der trådte i kraft i 1970. Hertil slutter sig
Kommissionsforordning nr. 1251 fra 1970 om arbejdstageres
adgang til at blive boende i et medlemsland efter at være ophørt
med arbejde der og det tilsvarende Rådsdirektiv nr. 194 af 1972
om næringsdrivende.
En aktiv del af det EF, som Danmark tilsluttede sig ved
folkeafstemningen den 2. oktober 1972, var således MøllerHansen-syndromet om dem med de rødbedefarvede pas. Også
de, der må betragtes som statsborgere i England og Frankrig, men
som reelt kommer fra disse landes tidligere kolonier. I de forløbne snart 19 år har de dog ikke givet anledning til alvorlige
problemer. Kvantitativt er det heller ikke blevet til så forfærdeligt
mange. På det punkt er Danmarks Statistik næppe særligt utroværdig. Herfra angives et antal fremmede EF-borgere i Danmark
svingende omkring de 26.000 (efter Østtyskland-indlemmelsen
var det 27.761 ved seneste årsskifte).
Det juridiske grundlag er nu ved at komme i principskred. Det,
der hidtil kun har drejet sig om arbejdende folk, skal måske gælde
med stærkt udvidede rettigheder for alle de pt. ca. 238 millioner
med indfødsret i et EF-medlemsland. Rom-topmødet december
1990 noterede således "med tilfredshed, at der blandt medlemslandene er enighed om, at begrebet europæisk statsborgerskab
skal tages op til overvejelse". Allerede et par måneder senere
offentliggjorde EF-kommissionen tolv paragraffer, som kan indsættes i en revideret Romtraktat. Herefter skal hver af de 233
millioner, som benytter deres ret til at bosætte sig i Danmark have
folkepension, valgret, børnepenge, studiestøtte, gratis lægehjælp
osv. på lige fod med danske.
Blot truslen om nogle få af den slags foranstaltninger, involverer Danmark dybt i, med hvor stor lempelighed de andre medlemsstater meddeler indfødsret til fremmede bumser.
Forsigtighed er også en markedsudvalgsdyd, selv om det nye
begreb europæisk statsborgerskab i første omgang bliver en stort
set symbolsk indholdstom skal. Hidtidig EF-udvikling advarer
14

nemlig om, at en start der nøjes med højtravende retorik, på
længere sigteren resultatgivende metode, som lokker ubefæstede
til at træde ud på det glatte skråplan.

KAPITEL 5

EF-flygtninge
I. Andre end medlemsstaternes borgere optog ikke særligt meget
i de første 16 år. I EF-Tidende for 22. maj 1964 kunne man dog
læse, at de daværende seks medlemsstater havde iværksat arbejde med henblik på at give Genevekonventionsflygtninge fri
bevægelighed inden for EF-området. Men det var dengang, da
flygtningekonventionen kun gjaldt Europas verdenskrigsflygtninge.
II. Kampråbet "Borgernes Europa skal afløse Nationernes Europa" blev lanceret af EF-topmødet i Paris den 9./10. december
1974. Blandt meget andet tænktes også på ikke-EF'ere.
EF-Parlamentet gik 9. juni 1983 ind for harmonisering af
udlændingelovgivningen.
Herom afstak kommissionen i meddelelse nr. 48 af 1. marts
1985 særdeles vidtgående retningslinjer forfællesskabets indvandrerpolitik ved gradvis at uddele et væld af rettigheder (Forprang
var sket, da direktiv nr. 486 af 25. juli 1977 om EF-børns
undervisning i andre EF-lande blev ledsaget af en politisk tilkendegivelse om at arbejde henimod også at undervisningsopvarte
børn fra alle andre lande).
I beslutning nr. 38 af 8. juli 1985 barslede kommissionen med
procedureregler for forhåndsunderretning og samråd vedrørende
indvandrerpolitikken. Det fulgtes otte dage senere op af råds-
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resolution C 186/04. EF-domstolen godkendte disse skridt 9. juli
1987, hvorefter kommissionsbeslutningen skærpedes ved beslutning nr. 384 af 8. juni 1988.
III. Efter endnu en periode på næsten 16 år igangsattes en
dramatisk acelleration af EF-dynamikken. Inden for øjenvidde
kom omsider den sandhedens time, hvor grænserne fordamper i
EF- uni onskedlen.
Super-EF'ere ønsker, at de, som har fået opholdsret i et EFland,
frit skal kunne bosætte sig i for eksempel Danmark. Den 28.
september 1990 offentliggjorde EF-kommissionen en international ekspertgruppes kæmpestore rapport (nr. 1813). Den anbefaler
dels vidtgående imødekommenheder overfor nye indvandrere,
dels store skatteyderbetalte udgifter til de fremmedes socialsikring i kostbare relationer (forsorg, undervisning, sundhedsvæsen, rettigheder, bolig, pension osv.). Alt andet angribes som
reduktion af tredielandsborgere til stavnsbundne tredierangsborgere i det grænsebefriede EE
Som altid når noget stort godt bryder igennem rummes der
altså også ved fjernelse (eller blot indskrænkning) af grænsekontrollen komplicerede og bekymringsfulde enkeltspørgsmål.
Kan de end være store for EF-borgere, er de mange gange så
alarmerende, når det drejer sig om personer uden indfødsret i
noget EF-land.
EF stikker sig selv blår i øjnene, når man bobler af humanisme,
fordi de officielle statistikker kun kender 6,1 millioner problemater (der er registreret 7,9 millioner fremmede i Fællesskabsstaterne, men heraf er de 1$ millioner fra industrialiserede
nationer).
Nærmere sandheden ligger givetvis Berlingske Tidende 5. maj
1991: "Der findes ca. 15. mill. indvandrere med hovedsageligt
nordafrikansk, asiatisk, tyrkisk og caribisk baggrund i EF-landene."
Den demografiske aktualitet er, at befolkningstilvæksten i
Middelhavsområdet for 95%'s vedkommende sker på havets
sydside. Disse genboer var 69 millioner i 1950 og 170 i 1985.

Hvis de bliver hvor de er, vil der være 349 i 2025 ifølge
1990Europarådsanalysen "World demographic trends and their
consequences for Europe". Praktisk er det let at krydse over til
Sydeuropa. I de betydelige muhamedanerfolkehave, her, er det
ukontrollabelt at blande sig for dem, som vil sige endeligt farvel
til hjemlandets fattigdom, vildskab og vandmangel.
Kommer araberne først ind i for eksempel Grækenland —
måske helt illegalt, måske på på besøgs- eller turistvisum er det
derefter let for dem bare at blive i et grænseløst EF og give sig til
at arbejde sort og/eller i strid med straffelovens berigelsesforbryderparagraffer.
Professor Sture Oberg fra Uppsalas kulturgeografiske institut
beretter i Dagens Nyheter den 12. december 1990, at en million
hvert år indvandrer illegalt til Italien. Den Internationale Arbejderorganisation ILO skønner, at der er fire millioner nordafrikanere, tyrkere og arabere, som arbejder illegalt i EF — dvs.,
uden på nogen måde at være registreret hos myndighederne og
dermed heller ikke beskyttet af den lovgivning og de lønaftaler,
der normalt gælder på arbejdsmarkedet.
Den, som pønser på at være ondskabsfuld om nogle år, kan
lagre, at vor justitsminister den 16. august 1991 i EF-Avisen
sagde: "Manglende kontrol med illegal indvandring vil forsinke
eller hindre fri passage for tredje landes borgere."
Jydske/Vestkysten refererede 11. maj 1991 den variant, at
marokanere tager over Danmark, når de vil bosætte sig i Vesttyskland. Modsat Tyskland kræver vi nemlig ikke visum af
marokkanske turister. De sluses så af sønderjyllandslokalkyndige
formedelst 10.000 kr. ind i det forjættede D-markparadis.
Principsloganet om et "Europa uden grænser" kan på den ene
side være en hjælp i vor kamp mod de hjemlige Ole Espersen-Slumstrup-pere. De andre EF-lande har nemlig gennemgående mere fornuftige magthavere end vi. Men på den anden side
indebærer det enorme farer, hvis dette "Borgernes Europa" også
dækker de "Borgere", som hører til i muhamedanske områder.
VK-ministrenes sædvanlige trang til at være artige logrehunde,
når Tyskland og Frankrig er enige, fornægter sig desværre heller
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ikke i denne sag. Derfor vil Hans Engel! totalt ophæve al
udlændingekontrol fra 1. januar 1993 ved indrejser fra andre
EFlande. Det stod på Berlingskes forside Valdemarsdag 1991.
Den socialdemokratiske ressortordførers modstand herimod i
Folketinget 19 dage før, skulle man ikke klynge noget realistisk
håb til. Som så ofte omsindede de sig hurtigt og gik i markedsudvalgets møde 12. juli 1991 ydermere med til, at visumudstedelser og lister over uønskede udlændinge bliver fælles for
hele ER
Når danskbeskyttelsesmodstanden opgiver en skanse, forbereder regeringen tilbagetog fra den næste. Sådan går det til, at alt
for mange af de fremmede så småningom vil kunne bosætte sig,
hvor de vil i EF. Men det enorme danske behov for at forsvare sig,
mod at blive forvandlet til et af verdens indvandrer-social-kontorer tilsiger os at være overomhyggelige med EF-arbejdet i
denne sag.
Opretholdes hidtidig dansk overdådighed over for de fremmede, vil Gavebod-Danmark tiltrække sig uforholdsmæssigt
mange af dem, der ikke kan eller vil klare sig selv. En blinkende
advarselslampe er det, at EF-landenes fremmedelementer er ved
at opbygge en fælles pressions-organisation (Indvandrernes Forum). Ved 1994 EF-parlamentsvalget vil den søge at få flere ind
end de to indvandrere, der fra 1989 har sæde i 518-medlemsforsamlingen. Parallelt hermed deltager Dansk Flygtningehjælp
i European Network of Asylum (ELENA) og European Consulting on Refugees and Exiles (ECRE).
En hollandsk bevægelse "International Alert" var 28. juni
1991 stifter af et fælleseuropæisk servicecenter til fremme af
interesserne for indvandrere, flygtninge og etniske minoriteter.
Til ikrafttræden 1. januar 1992 er i Schengen indgået aftale
mellem de seks oprindelige EF-stater og nu tiltrådt af de to
iberiske . Her fjernes indbyrdes grænsekontrol, så landene fører
fælles asyl-, visum-, indvandrings- og opholdsretspolitik. En
sådan kæmpemundfuld kræver selvsagt intensivt juridisk samarbejde.

Mens vi danske endnu tøver, kan vi måske få drattende de
gratisappelsiner i vor turban, at Schengen-landene med tysk
grundighed og akkuratesse opbygger et centralt computerværk,
der registrerer mængder af data omkring EF-borgernes uønskelige adfærd. Et sådant poli ti højteknol ogisk nytteredskab ville
det være svært at skaffe sig, hvis Danmark var med. I så fald ville
det SF-inficerede registerskrækflertal alarmere alle danske medier til at gå til modstand. Alle klynkere som M.
Tilsvarende gælder det præcedens, som Tyskland, Frankrig og
andre skaber i tiden omkring Schengenetableringen ved at udvise
et meget stort antal asiater fra de store flygtningeleverandørlande.
IV. 12 lande-EF har hidtil kun klaret spørgsmålet: "Hvilken
myndighed skal behandle en asylansøgning?" Indtil videre har
EF-apparatet som sådant ikke kapacitet hertil. Derfor bliver
asylansøgningsbehandleren et af medlemslandenes nationale
myndigheder. Siger den behandlende myndighed Nej, skal det
have virkning for alle andre lande.
Derfor vil asylansøgerne blive kræsne med at vælge det mest
føjelige land til at behandle deres sag.
Om muligheden herfor blev der den 7. juni 1990 udfærdiget et
konventionsudkast, som den 15. s.m. i Dublin blev underskrevet
af de 11 medlemslande. Socialdemokratiet, SF, Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti fastslog 11. juni 1990, at det tolvte
medlemsland (Danmark) ikke ville underskrive.
Som vanligt sørgede Ritt — med udenrigsministerfoster — i
maven — Bjerregaard for, at hendes Socialdemokrati skiftede
over til at underkaste sig regeringens Ja-standpunkt. Den traktat,
vi herefter er med i, har som reel hovedbestemmelse, at den
enkelte asylansøger selv vælger ansøgningsland. Mange vil sikkert foretrække Danmark frem for noget af de elleve andre. Gør
de det, vil de have ret til at opholde sig her i landet, mens
asylsagen behandles. Og det vil jo ofte betyde en evighedsperiode
(se kapitel 21, A). Derfor er Dublinkonventionen et særdeles
betænkeligt brud på 1986-forbedringen af udlændingeloven (her-

om nedenfor i kapitel 16). Stort bedre er det ikke, hvis ansøgeren
får et ja i et land med en letfærdig sagsbehandling, når Danmark
er tvunget til at betale regningen efterpå.
Besværligheder er også lette at forudane som følge af, at
konventionen kun gælder den del af asylansøgningen, som støtter
kravet på Genevekonventionen.
V.Men hvad hvis Grækenland (eller et andet af EF's snart 15-20
medlemsstater) muligt imod klækkelig gebyrbetaling (eller bestikkelse) giver de fremmede opholdstilladelse ud fra en forvisning om, at de fleste vil rejse videre til socialhjælpsgavmilde
EF-lande?
Hermed opstår behov for fælles asylregler. Formentlig ved, at
de sidste fire EF'ere tiltræder Schengen-aftalen. Seneste skridt på
den vej var Topmødet i december 1989's igangsættelse af udarbejdelse af oversigt over hvert af delt landes regler og praksis.
Rapporten forventes i efteråret 1991. Den vil også beskrive
arbejdsopgaverne med totalharmonisering af EF-landenes indvandrerbestemmelser.
Vælger Danmark på længere sigt at stå udenfor, bliver vi for
alvor en magnet for de mest belastende fremmede.
Men meget taler for, at vi for en tid skal overlade arbejdet til de
andre og altså hos os berostille indføring af EF-udlændingelovgivning. En gang indført vil den være svær at ajourføre og
justere. Og ingen kan i dag nogenlunde bedømme, hvor mange
der vil søge indrejse. For eksempel fra en Sovjetblok og et
Mellemøsten i opløsning.

samarbejdsmønstre fra jemtæppebloksituationen, som henlå fastfrosset i årene 1946-1989. De mange organisationsapparater,
som opstod under de forhold, leder nu efter nye opgaver, så de
kan undgå — eller i al fald begrænse — deres nedlæggelse. Verden
i Opbrud må være afventende, før det nye lægges i bestemte
rammer. Bedre overblik må først afløse den nuværende udviklingsfases uoverskuelighed. Derefter skal vi give os tid til påpasseligt at udforme fremtidens samarbejdsform, så de tilpasses
Fremtidens Forhold.
I sin evindelige kamp for at indynde sig hos verdensdiplomatiets toppinger snakker Venstres formand i New York og
andetsteds om at give FN dominerende indflydelse på indvandrerfordeling og flygtningepolitikken i øvrigt. Bestræbelserne
har bragt Danmark nær bronzemedalje i absolutte dollartilskud til
FN's to store flygtningeorganisationer (Hartlings UNHCR og
Arafats UNRWA).
I øvrigt griner man stort set af lille Danmarks entreprenante
internationalist med Palme-komplekserne. (Justitsministeren
valgte ordmæssigt en noget anden formuleringsstil, da han 2.
august 1991 detaljebeskrev emnet på side 24-28 i en beretning til
Folketinget). Uffe Ellemann-Jensen må (også her) mødes med et
klart Nej. Det er flygtige engangskonstellationer, som på det
seneste har givet universel goodwill til FN. Såvel i bredde som i
top, i ideologi som i snusfornuftig handledygtighed er verdensorganisationen en dødsensfarlig sovepude at placere 1-landenes
hoveder på. I de næste hundrede år skal Danmark derfor være
særdeles tilbageholdende med at give De Forende Nationer afgørende indflydelse på nogetsomhelst væsentligt.

VI. En yderligere god grund til ikke at forhaste sig er, at der på
udlændingeområdet — som mange andre steder — pt. råder stor
usikkerhed om de rigtige fora for internationale samarbejder. FN,
Geneveklubben, EF/EFTA samarbejdet, NATO, Europarådet,
CSCE, GATT, OECD og andre byder sig til som bredere (og
derved måske bedre) muligheder end ER Baggrunden er den
sædvanlige sagsbehandlerkyniske. Her i den version, at en verden i stærk forandring ikke mere giver fornuft i de internationale
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KAPITEL 6

Genevekonventionens
tilblivelse
I 1930'eme og 1940'erne forekom det i Tyskland og andetsteds,
at magthaverne førte sig frem med dødstrusler mod egne statsborgere, hvis politiske overbevisning eller nationale oprindelse
ikke var i kridthuset hos det regerende parti.
Disse mennesker flygtede — oftest over hals og hoved — ad
illegale rejseruter fra deres fædreland derhen, hvor de nu kunne
komme. Så at sige altid til et naboland. Det vigtigste danske
eksempel er de ca. 17.800 frihedskæmpere og jøder, som i
besættelsens to sidste år drog over Øresund til Sverige og derfra
vendte hjem igen straks efter 4. maj 1945.
De opsamlede erfaringer udgjorde konceptet til Genevekonventionen af 28. juli 1951. Den er kun ændret &I gang i de siden
da forløbne fire årtier. Det var til gengæld en overmåde voldsom
og tragisk omvæltning af konventionens hele basis og betydning.
Katastrofen indtraf, da New York-protokollen den 31. januar
1967 udvidede den beskyttede kreds fra alene at omfatte europæere, der var blevet flygtninge som følge af begivenhederne før
1951, til at gælde Alverden.
Det gør naturligvis den danske praktisering langt sværere og
usikrere end dengang, vore sagsbehandlere alene skulle være
orienterede om de europæiske landes udvikling i en forlængst
udrunden tid, og hvor de indrejsende kom fra de kulturbeslægtede
områder, der fra Istidens ophør til 1960'erne, har været så godt
som ene om at forsyne Danmark med indvandrere. Det er aldeles
overspændt urealistisk at forvente overkommelig praktisering
når kravet er ekspertise i de totalt uoverskuelige, hastigt omskif-

telige problemkredse i fremmede verdensdeles indbyrdes stærkt
afvigende og fuldstændigt fremmedartede heksekedler.
Blandt andet derfor bør Fremtidens Fremmedlov bygge på
forskelsbehandling mellem udlændinge fra vor kulturkreds og
helt fremmede. Deres indpasning i det danske samfund volder
også overvældende vanskeligheder. Redressering skal altså ske
af den blåøjede New-Yorker-livsløgn fra den gryende 1968' er
epoke.
Det er ubeføjet snak, at "politiske flygtninge" skulle rejse fra
deres elskede fædrelandshjem en trediedel af jordkloden rundt,
og så nødtvunget havne i antipoden for deres hjemlands kultur og
livsmåde.
Nogle lande — for eksempel Tyrkiet og Ungarn — har da også
begrænset deres tilslutning til Genevekonventionen til alene at
angå europæiske flygtninge.

KAPITEL 7

Konventionsflygtninge
Den stadigt gældende 1951-definition på konventionsflygtninge
er: Udlændinge, der som følge af "velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en
særlig social gruppe eller politiske anskuelser", befinder sig
uden for det land, i hvilket han/hun har statsborgerret, og som
ikke er i stand til — eller på grund af en sådan frygt ikke ønskerat søge dette lands beskyttelse, og som befinder sig her i landet
eller på grænsen, og som har et akut behov for beskyttelse i
Danmark.
Ifølge hjemlandets love er de pågældende straffelovsover-

trædere: Oprørsophidsere, hærværksfolk, deltagere i tyverier
med politiske over- og undertoner osv. I et (helt) fremmed land
vil der herske usikkerhed om, hvorvidt kriminaliteten i overvejende grad er sådan, at den bør udløse universel afsky og fordømmelse, eller om de fleste af sagens aspekter taler for urimelig
statsforfølgelse. Blekingegadefolkene vil sandsynligvis blive
kaldt politiske flygtninge, hvis de undslipper til Iran eller Libyen.
Dansk administration er ikke et hak bedre. Da tusindvis af
tamiler strømmede hertil i midtfirserne, var det danske embedsværk betaget af, at her var en socialistisk frihedskæmperbevægelse, der gjorde modstand mod den fæle kapitalistmagt
Colombo. Det er nu engang 1968-magthavernes skrøne i Sydafrika, Chile, Nicaragua og masser af andre steder. Også fra
Ceylon var det bander af terrorforbrydere af værste skuffe, som
de danske myndigheder gav dansk asyl. Siden har de i det store og
hele levet højt på dansk socialhjælp.Massiv dokumentation findes for eksempel i Mette Herborgs detaljemættede artikel i
Tidehverv 1991, side 133 ff.
Blandt andet fra kapitlerne 42-45 kan uddrages endnu mere
rædselsvækkende perspektiver, for så vidt angår muhamedanere,
som vort embedsværk har tildelt politisk asyl i Danmark.
Og politisk asyl betyder under dansk 1983-lov i praksis, at
man efter to års ophold kan forblive her til evig tid for sig selv og
ens efterkommere.

KAPITEL 8

De facto B-flygtninge
At 1951-konventionen var håbløs, fordi den var så nær bundet til
sine specielle historiske forudsætninger, erkendtes, da Danmark
(og mange andre lande) fra 1960' erne begyndte at godkende "de
facto-flygtninge": Folk, som ikke opfylder Genevejuristerierne,
men hvis faktiske situation alligevel er, at myndighederne tipper,
at tilbagevenden til hjemlandet vil indebære en personlig risiko.
Den oprindelige de facto-kærnegruppe var hjemstavnsfordrevne
på grund af krig, besættelse eller lignende. Endvidere militærnægtere og politiske afhoppere. I og med at de i protest havde
forladt deres hjemland, var de nemlig ofte blevet afskåret fra at
vende tilbage (efter DDR benævntes de "republikflygtninge").
Den danske udlændingelovsbetænkning nr. 968 (fra november
1982) har på siderne 309-319 en særdeles instruktiv gennemgang
af mange forskelligartede tilfælde. Flygtningehøj kommis ær Stoltenberg oplyste september 1990, at "hovedparten afflygtningene
nu hører til de facto-gruppen" (i Danmark omkring dobbelt så
mange som konventionsflygtningene).
For tiden gør dansk ret kun forskel på de to grupper på
småpunkter. Som for eksempel det papimusserfjollede, at Geneveflygtningens danske pas udskrives på en anden formular
(konventionspas) end de facto B-flygtninges (fremmedpas).
I abstrakt udtryksform betyder sidestilling af B-flygtninge
med konventionsflygtninge, at asylsagsbehandleren i stedet for
at analysere årsagen til flugten, skal lægge den afgørende vægt
på, hvorvidt den pågældende må forventes at blive udsat for
forfølgelse ved tilbagevenden til hjemlandet.
Det er forkasteligt, når subtilitetsjurister som Hans Engel! o.l.
hidser sig op over at ligestille B-flygtninge med konventions-

flygtninge. Fejlen er den stik modsatte: at man ikke har indset, at
milliarder af jordens befolkning burde behandles mindst lige så
godt som dem, der vandt kulturoverklassens bevågenhed hin
snæversyns-sommerdag i Geneve i 1951.
Årsagen er, at jurister, der skriver love, i Danmark pr. tradition
er folk, hvis forestillingsverden forstenede årtier tilbage. Det er
ikke godt i en verden, som forandrer sig så lynhurtigt som vor
tids. Hvis lovgiveren for eksempel vil begrænse folkepensionisternes tal, kan han jo gøre det ved ikke at give pension til dem,
hvis efternavn begynder med K eller S. Tilsvarende kan det
omnipotente folketing selvfølgelig vedtage, at de facto flygtninge ikke skal have asyl. Som led i en lovskærpelse indskrænkede Sverige således fra 15. december 1989 B-flygtningenes
asylret til dem, der har ganske særlige behov for beskyttelse.

KAPITEL 9

Fattigflygtninge
Endnu mere fatalt er det for den internationale flygtningekonvention, at vor tids mand på gaden ikke tror på fornuften i, når
I-lande måske kan hjælpe &I ud af 10.000 i uforskyldt nød, at man
så absolut med Genevekriterierne skal sortere menneskene efter
typen af farer, der truer deres liv. Og endda ensidigt foretrække
dem, der selv har valgt at stikke snuden frem og involveret sig i
terror og /eller anden kamp mod deres egen regering, men nu har
opgivet at slås i eget land for at forbedre forholdene der eller
drage til et naboland, hvorfra de kan indgå i en brigade eller
modstandskamp mod de hjemlandsherskere, de ikke apprecierer.
145 millioner mennesker bor i områder, som trues alvorligt af
ørkenspredning. Tørkekatastrofen for en halv snes år siden i
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Nordøstafrika skabte 10 millioner flygtninge. Ghettostorbyer
afføder massevis af skæbnetragedier for mennesker, der hårdt
trængte søger at opretholde tilværelsen. Hvad enten de stammer
fra samme land eller for eksempel er rejst fra Philipinerne til
Saudiarabien for at kunne tjene en løn til familien hjemme i
Manilla, men hvor oliesheikerne nu sender dem ud, så de må gå
på valsen andetsteds.
I 1951 havde den slags socialt lavtstående ingen praktiske
udrejsemuligheder. De var uafvendeligt fordømte til livslang
armod derhjemme og måtte dø, når deres magre husdyr var
bukket under for sygdomme, og deres udpinte jorder ikke mere
kunne afkaste afgrøder. Eller når lossepladsens madrester var for
få til alle beboerne i gaderendestenene og blikkasseskurene.
Mange føler nuomdage mere entydig verificabel sympati for
disse sagtmodige, der har kastet af i de nærmeste krav de få
ressourcer, der har været dem forundt, men hvor jordskælv,
religionsdogmer, tørke, hungersnød, korrupte uduelighedsregimer, vulkanudbrud, oversvømmelser, tyfoner, stammerivaliseringer, sandstorme, græshoppeangreb, krige, overtro og/eller
andre (natur)katastrofer nu har tromlet familiens primitive stenalderlandbrugslevemuligheder ned under det udholdel i ges grænse. Eller for dem, der siger farvel til slumuendelighedernes
aldeles udsigtsløse bedrøveligheds-huse, hvor den arkitektoniske
afvekslen blot er mellem papkasser og blikdåser, og hvor overklassefornemmelser alene opstår ved den endnu større sociale og
økonomiske overlevelsesnød hos dem, der overnatter i helt fri
luft.
Det enkelte menneskes modstandsdygtighed og fremtidsudsigter formindskes yderligere af, at samfundsstrukturen ingen
støtte giver dem: Sundheds-, social- og uddannelsesvæsenet er
elendige. Infrastrukturer, fritidsoppepninger og retssikkerhed er
stedse i aftagende fra meget lave udgangspunkter.
Det er ikke alle forundt at dele Preben Beyers Malthusdoktrin
om, at hjælpsomhed blot gør ondt værre:
"Millioner vil formere sig til yderligere millioner, og elendig-
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heden vil accelerere til dimensioner, som ingen da vil kunne
afhjælpe. Mest humant vil være at lade Vorherres naturlove
regulere, hvor mange mennesker det frugtbare Central-Afrika
kan brødføde og opretholde." (Jyllands-Posten 30. januar 1991).
Beyerbudskabet er i al fald ikke trængt ind hos 95% af Vesteuropas asylsøgende i 1990. Så mange af dem — eller ca. 475.000 har nemlig forladt deres sammenbrudte hjemland, fordi Vestens
økonomiske indtjeningsmuligheder fristede. Det sagde FN-flygtningekoordinator Jonas Widgren i morgenradioavisen den 17.
april 1990.
Om deres muligheder for at få noget ud af deres asylansøgning
oplyste FN's flygtningehøjkommissær, nu norsk socialdemokratisk udenrigsminister Thorvald Stoltenberg i TV-Avisen 23. juli
1990: "Nyt talmateriale viser, at halvdelen af de asylsøgere vi
modtager og giver opholdstilladelse i disse år, forlader deres
hjemlande bare for at få et rigere liv i Vesten. Fattigdomsflygtninge er ikke ringere mennesker end de politiske flygtninge,
og i mange tilfælde er det værre for dem at blive sendt tilbage til
fattigdom, sult og død, end det er for politiske flygtninge at vende
tilbage."
Hardy Hansen har derfor lodret uret, når han — overensstemmende med den herskende opfattelse — hævder at hele problemet
med de indstrømmende skulle forsvinde, blot man bliver fri for
"Undertrykkere, konflikter og krige" i deres hjemlande. Denne
klassiske flygtningegruppe udgør kun en meget lille del af de
lidende mennesker, som nu- og fremtidens udlændingelovgivere
skal finde en fornuftsholdning til.
Dramatisk er spørgsmålet fremme om vietnamesere. USA' ernes sort/hvide verdensbillede henregnede længe alle der forlod
Ho-Chi-Min-landet, til de politiske flygtninge. Og så stod man
pludselig med 110.000 fattigdomsflygtninge i Hongkong, Australien og på en række sydøstasiatiske pladser (især i Indonesien). Hvad kan og skal man gøre ved dem? Det snakker og
snakker man om på den ene diplomatkonference efter den anden.
Selv om det er fjernt fra Danmark, er det et konflikttema, som
i disse år får større og større betydning for os. Blandt andet i den
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form, at Vietnam og andre kommunistlande igennem 1980' erne
forsynede Østeuropa med fremmedarbejdere_ Snesevis af tusinde af dem står efter arbejdsløshedens indtog i de befriede
lande på spring til at rejse videre til Vesten.
På EF-topmødet 28. juni 1991 foreslog Kohl fælles EF-regler
for alle fattigdomsflygtninge. Man besluttede at kortlægge emnet, så beslutning kan tages på decembertopmødet.

KAPITEL 10

Sovjetimperiets
sammenbrud
Om kort tid opdager snesevis af millioner af Østeuropæere, at
Socialismens Forbandelsesarv er så gigantisk grusom, at trylleordene "Markedsøkonomi" og "Demokrati" ikke på en studs skaber Velstand, Velfærd og Velvære.
Verdensbanken har ret i, at et acceptabelt fremtidsperspektiv
kræver en vedholdende, larmende vækning fra ini tiati vløshedens
frygtsomhedsmentalitet. Den eneste adækvate skarpludsmedicin
er hurtig overgang til særdeles udstrakt gammelkapitalisme.
Også selvom prisen i de første mange år vil være lavere meningmandslevefod end i 1989.
I stedet for at gå så grueligt meget ondt igennem i en ny
fyrreårsdyst med dagligdagsgråhed og gnidninger for at forbedre
egen hjemstavns bureaukrati, økonomi og økologi, vil de frustrerede i kæmpetal benytte stærkt lettede udrejsemuligheder. De
kommer som jævne arbejdere fra landbrug og andre erhverv, som
etniske minoriteter (folketyskere, jøder, zigeunere m.fl.), som
fordrevne (fra Albanien, Baltikum, Georgien, Armenien, Molda-
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afslag.
At undgå Østeuropa-infiltrationen ville imidlertid kræve, at et
EF-jerntæppe sænkede sig langt mere brutalt, end hvad Erik
Honecker nogensinde har nærmet sig. Pigtråd og landminer langs
med de tusinder af kilometre grænse. Og uden mur-huller politi-soldater der skød med skarpladte maskingeværer mod alt, hvad
der bevægede sig væk fra tidligere kommunistområde. Selv om
det havde været realistisk, ville det i al fald være upræferabelt.
Disse mennesker ligger nemlig vor kulturkreds så meget nær-

mere, at de så langt må foretrækkes frem for muhamedanere, der
derfor også må fravælges for at give plads til østblokkerne.
Danmark er bundet til ganske langt at disponere under hensyntagen til, hvad det øvrige EF gør. Hidtil har toppolitikere her
improviseret ud fra egne snævre personforfængligheder: Mitterand udviste den opstyltede selvovervurderingssvulstighed, som
franskmændene kalder gloire i historiens øjne, ved at slutte sin
præsidenttids sidste franske EF-formandsskab med den berygtede 80 milliarder-tilskuds-middag over syv timer en aften i
december 1989. Hermed havde man avlet den Østbank (EBRD),
som fødtes 15. april 1991 i London med Mitterand-vennen
Jacques Attali som leder. Den skal nok blive et forfærdeligt dyrt
bekendtskab for EF's skatteborgere, uden at den foretager sig
noget, som ikke de jordnære, private banker kunne gøre nyttigere.
December 1990 sikrede Kohl sig genvalg, fordi han løskøbte
sine østtyske folkefæller fra at lide Østeuropaskæbnen ved at
pøse masser af penge i Gorbatjov. Denne fik yderligere store
dollarsummer for at redde B ush igennem vælgermodstand i 1990
(og endnu vigtigere 1992) ved at muliggøre hans Irakeventyrs
vedtagelse i sikkerhedsrådet.
De personlige gevinster de tre Nato-stormagtsledere har opnået, har kostet store skatteyderofre. Men de vil ikke hjælpe i
nogetsomhelst væsentligt omfang. De økonomiske (og andre)
fordele ved at flytte væk fra totalkollapsen i Østlandene er
simpelthen så gigantiske, at de, der har praktiske muligheder for
det, ikke ville opnå kompensation, selv om Nordvesteuropa så
gav en trediedel af sit nationalprodukt de næste tyve år til de
hidtidige marxistlande.
Det er således uhyre let at fremføre tungtvejende kritik imod
det, som hidtil er gjort.
Men umuligt er det under det nuværende kaos at planlægge en
langsigtet realistisk strategi til beskyttelse af danske interesser.
Folketinget må derfor i allerhøjeste grad have eventuelle grå
hjerneceller i alarmberedskab til hurtigt og fast at handle, efterhånden som de ustyrlige, uforudberegnelige folkedybsvulkankræfter manifesterer sig.
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via osv.), som dessertører eller med alskens andre forklaringer:Det gælder blot at komme af sted hurtigst muligt. Væk fra
håbløsheden før morgendagen opviser tilbageslag, der udsletter
dagens emigrationschance.
Oveni muhamedanerinvasionen lurer altså lige om hjørnet en
anden folkevandrings-storbølge. Den vil skylle ind fra kæmpeområderne fra Oder-Neisse til Vladivostok, fra Murmansk til
Jugoslaviens sydspids. Langt de flestes nærmeste flugtlande i det
forjættede paradis er det østlige Vesteuropa. Altså blandt andet
Danmark.
Set i Geneveperspektivet er udviklingen bedsk ironisk: Så
længe der var statsforfølgelse af anderledes tænkende, holdt
Jerntæppediciplinen de fleste hjemme. Med demokratiets komme
blev det lovligt frit at rejse ud. Men nu er man ikke længere
politisk forfulgt.
Skal man anvende det traditionelle flygtningebegreb, må man
derfor give dansk bopæl til østtyske Stasifolk, rumænske Ceausescu-tilhængere, separatist-oprørere og KGB-stalinister. Og
stort set sige nej til alle andre fra Østeuropa. Herunder den
gruppe, som Dansk Flygtningehjælp så sørgmuntert skildrer i
sætningerne: "I togene fra Rumænien nordpå sidder passagerer,
der håber at få mulighed for at komme ud af togene enten som
flygtninge eller som arbejdskraft i andre lande".
Dansk praksis svingede over i 1990. Før fik Østflygtningene
næsten altid asyl. Så kom usikkerhed, sagsudsættel ser og konkret
begrundede afgørelser. Alt ud fra den gamle embedsmandsdevise:
Kommer tid, kommer råd. Fra juni 1991 har der været byger af

Og så folde hænderne med Mr. Micawber i håbet om, at noget
vil vise sig, når Ragnarok for alvor bryder ud over Østeuropa og
Nordasien.
Mareridtscenariet er Det Store Eksplosionsbang, hvor millioner fra Øst bosætter sig i Danmark over en kort periode. Albanere
i Syditalien sommer 1991 var kun et famlende tilløb til, hvad der
kan ske. Også hos os.
Hans Engell sagde til Berlingske 21. august 1991, at han — som
Ove Sprogøe's Egon — har en plan. "W vil naturligvis være parat
til at hjælpe mennesker i nød. Det er klart". Nok klinger sådan
snak fagert. Men en dansk ministers opgave er — som de italienske fædrelandsforsvareres i Bari — at forsvare egne borgere. Den
eftertænksomme må derfor fordømme øllebrødsblødsødenhedssignalet. Han får ikke sin høje løn for selvopgivende ligefrem at
indbyde fremmede til at skabe kaos og katastrofer hertillands.
Der gik da også kun seks dage før han — nu i Jyllands-Posten erkendte, at gældende lovgivning og procedurer ikke muliggør,
at vi kan klarer masseindstrømning af fremmede.
Undgås en uoverkommelig stormflod, er det mere godt end
skidt for det danske samfund at opsuge en del: Kulturelt vil de
sikkert kunne indpasses som venlige og omgængelige mennesker. Finanspolitisk er der næppe tale om krævere eller klynkere.
Nationaløkonomisk vil det på længere sigt være en fordel at få
stræbsomme, nøjsomme, flittige mennesker ind i landet. De vil
ret givet være enormt mobile. Altså geografisk søge derhen, hvor
der er produktionsflaskehalse, og tage arbejdstid, som det passer.
Også nat- og overarbejde, lørdag/søndags-vagter osv. Rynken på
næsen af ikke menigsfyldt eller beskidt arbejde vil næppe være
Østflygtningenes stil. Alt i alt vil de yde et betydeligt bidrag til det
gennembrud for økonomisk storvækst, som socialt er underskudsplagede Danmarks redningsplanke.
Men de LO-mindede opviglere vil nok oppiske betydelig uro
med racistiske hadkampagner om social dumpning. Et begreb,
som Folketinget hurtigt må nedkule. LO-dogmatikken er nemlig
pamperbevarende og asocial over for samfundets svage. Deres
fattigdomsproblemer øges, når produktionsomkostningerne ikke

er lavest mulige. Men nye ubalancer vil blive udløst i samfundet.
De skal stables oven på alle de ulykker, der allerede er bygget op
af Jens Otto Krag, Hilmar Baunsgaard, Gert Petersen, Uffe
Ellemann, Svend Auken, Poul Schluter, og hvad de ellers hedder
fra de uheldige heltes sammenspiste gammelpartier.
Langsigtet må Danmark derfor droppe al skattebetalt Ulandshjælp. Endog til det nære i opløsning værende Warzawapagtområde. Så længe østtilstrømningen er minimal, må vi bruge
penge til hurtig omskoling af de indsivede til at gøre nytte til
forøgelse af det danske nationalprodukt.
Hvad vi gratis kan foretage os for at få nogle til at holde sig
hjemme derovre østpå, skal vi gøre. For eksempel totalophæve
den COCOM-embargo, som siden 1949 har beskyttet vestlig
industri mod Sovjetblokplagiater.Ud fra det hykleri, at vi af
militære grunde havde behov for at gardere os mod den overopreklamerede røde hær. Havde det været sandt, skulle alt —
Illinoiskom, gummistøvler eller hvad som helst andet — med
samme ret kaldes strategiske varer. (Mere krudt til kanonen mod
(amerikanske) koncerners rent egoistkortsynede usaglige subsidiering via COCOM kan hentes i de mange detaljerede folketingsinitiativer som Fremskridtspartiet gennem årene har taget mod
våbeneksportforbud og andre udenrigshandelsboycotter).
Den 24. maj 1991 tog COCOM betydelige skridt i den foreslåede retning, men langtfra nok.
Der er masser af andre handelshindringer for østvarers adgang
til frit at konkurrere om den danske forbrugers gunst. Alle disse
barrierer må fjernes med eet hastigt hug. Ud fra alle fornuftssynsvinkler. Holdbar erhvervspolitik må føres for at markedets
billigste priser slår igennem. Ikke for at opbygge søvndyssende
beskyttelsesmure til at de i øjeblikket værende danske erhvervsdrivende kan opnå bekvemmelighed. Den vil nemlig hurtigt vise
sig dræbende for dem.
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KAPITEL 11

Gældende flygtningebegreb må yt
I virkelighedens verden findes et utal af chatteringer mellem
bevæggrundene for de mange fremmede med attrå om at bosætte
sig i Danmark.
Kapitlerne 5-21 giver nogle eksempler på, at begrebet politisk
flygtning er barn af en for bestandig svunden fortid og derfor et
aldeles forældet fundament at bygge fremtidens fremmedlov på.
Men ikke blot er begrebet pass. Det er — efter den uigennemtænkte 1967-gigantudvidelse (kapitel 6) — også teknisk uanvendeligt (kapitel 14). Som så mange nutidsændringer er heller
ikke denne gået op for Folketingets partier. De rabler derfor i
deres vankundighed videre med hyldester til det Genevebegreb
fra 1951, som de aldrig har givet fornøden kritisk omtanke.
Bernhard Baunsgaards, Kirsten Lee og deres ligesindedes
pølsesnaksværksteder producerer patetiske forsvar for de politiske flygtninges privilegier med hysteriske ord om, at for dem
gælder det friheden. Og den er meget mere end usselt mammon.
Det er forskellen mellem liv og død. I valget pengene eller livet,
må det sidste altid vælges, hævder de.
Men det at leve, er for enhver kvindefødt, at kun &.1 ting er helt
sikker: Hvad der så end sker, vil man miste livet efter et kort
åremål på højst et dusin årtier.
Døden ligger nærmere for milliarderne i dybeste armod, end
for konventionsflygtningene, som danskerne har haft så rig anledning til at studere i de otte år, vi har henslæbt under NinnHansens udlændingelovsåg. Kommer man ned fra blålufthøjderne, må man erkende, at de frihedsgoder, som fattigdomsflygtningen har, er så mikroskopiske, at de i al fald ikke kan være
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større end den luksuskulturelle ideologiske businessclassrejsende, klassiske politiske flygtnings. Som Genevekonventionen og dermed udlændingeloven — er udformet, er langt fra alle
asylberettigede livsfrihedstruede. Og langt de fleste livs- og
frihedstruede er uden mulighed for asylret.
En anden foreteelse, som Genevefædrene ikke forudså var, at
der permanent skulle komme så stor en gruppe som ca. 15
millioner i elendighedslejre. Denne masse overstiger langt hvad
modtagerlandene har ressourcer til.
Når de politiske spontanflygtninge kom i focus skyldtes det
altså, at de var så godt som de eneste på flygtningemarkedet, da
den nugældende tankeverden fostredes for et par generationer
siden. Hovedopiniondannere i efterkri gstidssamfundet ( kvartseklet 1945-70) var Himmlerkoncentrationslejrnakspejlskikkere.
1990'erne skal imidlertid ikke tilpasse sine regler efter det forgangne, men efter de ganske anderledes forhold, som må forudses som mest sandsynlige i det 21. århundrede.
Genevekonventionstilhængerne har derfor udviklet sig til
dumstædige på linje med historiens mange forblindede militærliderlige, der altid er optaget af at kæmpe fortidens krige.
Deres principielle fejltagelse er, at de vil granske nyrer, hjerner
og hjerter for at finde årsagen til, at udvandrerne vil væk fra
hjemmet. Noget sådant er hverken muligt eller rimeligt.
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Kernen i Geneveprincippet er, at ethvert deltagerland har pligt til
at give opholdstilladelse til de personer, som ønsker det, og som
opfylder flygtningebetingelserne. Når det reelt i praksis er blevet
milliarder af mennesker, fordi fattigdomsflygtninge ikke kan
udskilles og ikke er mindre hj ælpeværdi ge, kommer man frem til,
at opretholder Danmark sit Genevemedlemskab, betyder det
reelt, at enten må vi snyde os uden om vore forpligtelser, eller
også må vi erkende, at milliarder har ret til at bosætte sig på vore
få kvadratkilometre. Intet af disse alternativer er acceptabelt.
Det grundlæggende begreb (politisk flygtning), som hele
Genevesamarbej det er bygget op på, er altså en gang opstyltet vås
under nuverdenens total ændrede realiteter. Derved undermineres
den internationale flygtningekonvention — og med den folketingflertallets hele fremmedpolitik.
Ergo er det (som forklaret i Fremskridt 1985-13 side 2) fornuftigst, at Danmark hurtigst muligt melder sig ud af Genevekl ubben.
Heri ligger ingen stillingtagen til, om det var rigtigt af os at
melde os ind under de helt andre forhold, som rådede i 1951. Men
blot at det nu er torskedumt, at Folketinget skal være umyndiggjort af New Yorker-protokoludskejelsen (kapitel 6).
Udmeldelse kan ske nårsomhelst og træder i kraft på etårsdagen efter dens modtagelse i FN's generalsekretariat. Den juridiske virkning af at gå ud er ene og alene, at derefter kan
Danmark henholde sig til den almindelige folkeretlige grundregel
(kapitel 2). Selvsagt hindrer den os ikke i at give opholdstilladelse, socialbistand osv. til hvemsomhelst, vi ønsker. Som ikke-

medlem kan vi overholde helt eller delvist alle de Geneve-regler,
som det ønskes af det til enhver tid siddende folketing.
Fordelene ved udmeldelse af Geneve-foretagendet er især tre:
1) Folketinget kan i udvidet omfang bestemme, afpasset efter
aktuelle udviklinger, hvilke udlændinge, vi vil lukke ind i Danmark, hvor længe vi vil have dem, betingelserne for deres tilstedeværelse og hvilke asylprocedurer, vi i en hvilken som helst
situation foretrækker.
2) Danmark bliver fri for pligten ifølge Geneveaftalens artikel
23 og 24 til at indrømme flygtninge, der lovligt bor inden for vort
område, samme behandling som vore egne statsborgere med
hensyn til en hel del socialordninger. Endvidere for (næsten) lige
så skrappe behandlingsklausuler på andre områder. Danmark tog
oprindeligt en del forbehold, men dem sløjfede daværende udenrigsminister Poul Hartling ved bekendtgørelse nr. 60 af 12. juni
1968.
Pt. opnår mange herefter større ydelser, end danske ville have
fået i en ganske tilsvarende situation (kapitel 26).
3) Blandt flygtningenes mange Geneverettigheder findes i
artikel 34 en pligt for medlemslandene til at lette deres optagelse
i samfundet, herunder deres opnåelse af indfødsret her.
De nævnte tre forhold gælder ganske vist direkte kun dem, der
opfylder Genevetraktatens definition. I praksis er det imidlertid
umuligt at udsondre dem fra andre såkaldte flygtninge, hvorfor
alle får mestbegunstigelsesbehandlingen.
Det ligger altså uden for det administrerbare at følge Konservative Folkepartis sommergruppemødes 1990-beslutning om
alene at give konventionsflygtninge fortrinsbehandling.
Muhamedanerimportørklanen vil nok vrøvle om, at det vil
skade Danmarks anseelse i det internationale selskab, hvis vi
ikke vil være medlem af noget så sakrosankt som Geneveklubben.
Typisk er for eksempel afslutningsordene i den kæmpekronik,
som Jyllands-Posten 6. august 1990 gav Finn Slumstrup spalteplads til: "Igen står Danmark med en international placering, vi
godt kan være stolte af, og som vi burde være kloge nok til al
bygge videre på."
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KAPITEL 12

Udmeldelse af
Geneveklubben

Den slags fine (klasseegoistbegrundede) fornemmelser må vi
imidlertid her — som tusinde andre steder — aldeles sætte os ud
over i den fallittrængte situation, hvori landet befinder sig. Og
iøvrigt er argumentet ukorrekt. Udmeldelse vil nok snarere gavne
Danmarks stilling som et land, man vil respektere og tage hensyn
til. 1 det omfang udlandet i det hele taget ænser, hvad den lille
vorte på det tyske kontinent foretager sig.
løvrigt er kun 82 lande — altså mindre end halvdelen — med i
Geneveaftalen, og 27 foregiver mere eller mindre at respektere
den. Sandheden blandt de 109 er i stadigt stigende omfang, at
Danmark er et af de meget få blåøjede lande som efterlever
Genevekonventionen til 100% eller mere. (Næsten) alle andre
lande unddrager sig i praksis deres forpligtelser. Dels under
påberåbelse af, at de ikke ene kan bære de store byrder, når andre
laver numre. Dels med henvisning til, at Genevereglerne var
udformet for en helt anden situation, nemlig at flygtninge var folk
med samme kulturmønstre som modtagerlandenes, og hvor det
derfor var muligt at finde ud af, hvilke af de forholdsvis få og ikke
særligt forskelligartede af de ankomne, der have ret, når de sagde,
at de var flygtninge. I dag er det derimod aldeles umuligt at finde
frem til hvem af dem, der opfylder betingelserne. Det bliver
derfor helt vilkårligt, hvilke asylansøgninger, der imødekommes,
og hvilke, der afslås (kapitel 14).

KAPITEL 13

Udlændingelovasyl
Fremmelovgivningens nyere folketingshistorie indledtes 10. november og 16. december 1970. Med eftertidens bedreviden er det
kuriøst at genlæse debatterne. Konservative (med Palle Simon-
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sen som ordføret) var forrest til at byde de fremmede velkomne.
Som "nyttig inspiration til den almindelige kulturelle udvikling i
et samfund som vort — en ganske fornuftig og god stimulans for
dansk kultur og folkeliv". Heroverfor satte han "de trods alt
eksisterende, dog forhåbentlig beskedne tendenser i samfundet til
diskrimination." SF's stifter advarede: "Når det drejer sig om
gæstearbejdere, der kommer fra lande med helt andre forhold og
en anden kulturkreds, fra de såkaldte udviklingslande, så melder
problemerne sig, navnlig når der kommer temmelig mange af
dem". Han beklagede, at man ikke forlængst havde etableret "et
effektivt centralregister omfattende samtlige fremmedarbejdere i
Danmark."
Hanne Reintoft krævede "svindelenmedindvandringen" stoppet. Hun konkluderede med "endnu en gang at fremhæve kravet
om et Øjeblikkeligt stop for indvandring af flere fremmedarbejdere".
Fremmedarbejderproblemet er opstået på grund af industriens
ønske om at holde lønnen nede for at kunne holde profitten oppe.
Sådan lød hovedbudskabet, som igen og igen tordnedes fra de
mest fremmedmodvil lige. Det var såmænd Venstre Socialisterne.
Men da den nuværende TV-boss i Danmarks Statslige Radio
Preben Wilhjelm i januar 1975 kom i Folketinget, blev det
navnlig VS, der kæmpede for at åbne Danmarks port for alskens
udlændinge.
Den socialdemokratiske regering fandt det i 1976 opportunt at
begrave sagen i et udvalg. Nedsættelsen heraf fik man trukket ud.
Men vor tids redaktionsbehov for kampagnestof førte i 1977 til et
hamrende uretfærdigt overfald på daværende justitsminister, pastor Orla Møller. Han havde udvist en mexicansk terrorist.
Gulpressevoldsomhederne herimod blev så grove og så langvarige, at justitsministeriet den 14. december 1977 måtte frembære
det sonoffer at nedsætte et udvalg til at se på alle fremmedlovsproblemer. Inspirationen var ganske klart den gamle erfaring: Da fanden ville at intet skulle ske, nedsatte han den første
komit. Justitsministeriet var sikret udvalgsflertal. Dermed skulle
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garantien være hjemme for, at alt ville blive ved det gamle, når
bare Mexicanervrøvlet først var glemt.
Med den afledningsmanøvre slingrede sagen videre. For eksempel i Folketingets sovepudedebat 13. maj 1982.
Men så kom Schluter-regeringen og genvakte Palle Simonsens illusioner. Firkløveret lovede at fremskynde fremsættelse af
et forslag til ny udlændingelov. En sådan gennemførtes (med alle
partiers stemmer mod Fremskridtspartiets) til ikrafttræden den 1.
oktober 1983. I alt væsentligt fulgtes anvisninger fra den daværende Flygtningehj æl ps formand (nuværende ombudsmand) Hans
Gammeltoft-Hansen.
Hans hovedindstilling var "at udforme bestemmelserne på en
måde, der stiller udlændingene så gunstigt som muligt". Det
tungtvejende måtte være "de humanitært begrundede hensyn til
den enkelte udlænding".
Blandt de protesterende var Dansk Politiforbund. Til lovforslagets behandling udtalte det den 29. marts 1983: "Det er Dansk
Politiforbund endog særdeles væsentligt at henlede opmærksomheden på, at en ny udlændingelov bør have en så bred opbakning
i befolkningen, at social uro undgås. Det er ligeledes væsentligt,
at man ikke går længere med liberaliseringen af den danske
udlændingelovgivning, end det sker i de Øvrige nordiske lande,
ligesom der også bør tages hensyn til den udvikling, indvandringspolitikken i det øvrige Europa er inde i." De medieleflende
flertal spartier var bedøvende ligeglade hermed.
Lovens mindst skræmmende asylgruppe omhandles i § 8. Det
er de "kvoteflygtninge", der kommer hertil ifølge aftale med De
Forenede Nationers Højkommisær for Flygtninge. De har typisk
siddet i lang tid i lejre i Afrika og Asien. En almindelig dansk
årskvote var på 250, men forhøjedes fra 1989 til 500. I de seneste
år har det i vidt omfang været vietnamesere. Finland har netop
afkalkeret den danske 1989-forhøjelse. Svensk 1991-valgkamp
førte til 2.500, efter at man siden 1975 havde hanen kvotestørrelse
på 1.250 pr. år. Norge har 1.000 fra 1986. Ulemperne ved sådanne
enkeltstående begrænsede kvoteaftaler er så nogenlunde til at
overskue på forhånd og de særarrangementer, som i disse år

indgås til at forhøje de 500 med ca. 50%, har ikke hidtil kunnet
fremkalde de store kritik-bogstaver.
De centrale lovhjemler for de falske flygtninges oversvømmelse af Danmark blev lovens dødsensfarlige §§ 7 og 9. De drejer
sig på papiret først og fremmest om Genevekonventionsflygtninge og de facto-flygtninge.
I den forbindelse valgte 1983-flertallet at hæve den danske
fane så højt, at man kun tager forbehold, når det findes påkrævet
af hensyn til statens sikkerhed, mens man dropper muligheden
for at afvise fremmede ved "omfattende indstrømning af Flygtninge" . Under disse abstrakte ord skjuler sig en omfattende
principdebat om, hvorvidt flygtningeasyl skal være noget eksklusivt for enkelte personsager eller en basis for massive udvandringer fra menneskeretsundertrykkende misregimenter. 1983Folketingets herostratiske idealhævden kan komme til at svie
hårdt til os. For eksempel ved forestående Sovjet-tilbageslag
eller andre tumulter på vore breddegrader svarende til 1991albanerudvandringerne. Fremtidsdramatik kan meget vel tårne
sig op også hos os. Det vi har Folketinget til, er på forhånd at
gardere landet mod sligt.
§ 7 giver endelig asylret til "udlændinge, som ikke befinder sig
her i landet, såfremt Danmark på grund af udlændingens tidligere, længerevarende, lovlige ophold her i landet, herboende nære
slægtninge eller anden tilsvarende tilknytning må anses for
nærmest til at yde den pågældende beskyttelse".
Ud over § 7-flygtningeasyl giver § 9 stk. 2 regler om opholdstilladelse til udlændinge som for eksempel har væsentlig tilknytning til Danmark, eller som vil uddannes eller arbejde her i
særlige jobs eller "hvor ganske særlige grunde i øvrigt taler
derfor".
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KAPITEL 14

IL Flygtningejuraen er bygget op om den situation, at den flygtende i egen forhutlede person fysisk dukker op ved den danske
grænse for at få beskyttelse her.
Men spontanflygtninge nuomdage er ikke, hvad de var engang, og hvad de stadig er i lovens forestillingsverden.
I stedet er det meget ofte velstående og velformulerende

mennesker, der vælger og vrager mellem, hvor det betaler sig at
flygte hen.
Man kan blive klog af for eksempel med eftertænksom hed at
læse følgende lille notits (hentet fra Berlingske Tidende for 9.
august 1990): "36 personer fra Somalia og Iran bad onsdag om
politisk asyl i Danmark ved deres ankomst til Københavns Lufthavn i Kastrup. Det viste sig dog, at nogle af asylsøgerne var på
vej til Sverige, og at de fejlagtigt troede, at de allerede var landet
der. Da dette var opklaret, blev 13 af dem sendt videre til deres
rejsemål."
10 dage efter fortsætter Berlingske føljetonen med en flyladning på 55, hvoraf 37 havde billet til Sverige og videreekspederedes dertil, mens 18 pastøse (13 iranere og 5 somaliere)
kunne forblive i Danmark til at forøge kæmpebunken af evighedsasylsøgere hos danske myndigheder. Af bladet fremgår videre, at Kastrup-politiet "i dag" venter en ny tilsvarende luftfragtsleverance. Et andet illustrativt eksempel er de mange Tamiler fra Ceylon (11.000 km. fra Danmark). De kan forlade borgerkrigens trusler mod personlig sikkerhed og økonomisk vækst ved
at svømme eller padle over det smalle Palkstræde til Indiens
sydøsthjørne. Her har ca. 50 millioner af deres egne folkefæller
egen stat.
En herboende tamilsk flygtning fortæller i Jyllands-Posten for
19. oktober 1990 at "de først flygtede til delstaten Tamil Nadu tidligere Madras — i Indien, som er deres oprindelsesland, og
hvor de er i sikkerhed. Derfra betaler de ca. 15.000 kroner for en
billet til Danmark".
Andre tamiler har været fremmedarbejdere i for eksempel
olielandene. Når konjunkturene svigter, må de rejse. Et Singaporerejsebureau har tjent fedt på fra 1987 at tilrettelægge den
med fly næsten halve jordomrejse til Kastrup. For det er nu
engang mere mondænt end den Tamilstat, der har deres sprog og
deres fædrene kultur, men som ikke svælger i de rigdomsprægede
socialbistandsorgier, som udbydes af Brødrene Baunsgaards
konkursl and.
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Fup flygtninge
I. Den, der tager gældende asyllovregler for pålydende, overser
ganske det plat-umulige i at få sagerne betryggende oplyst.
Mildt sagt er det ofte svært at skue en fremmed på hårene, så
bureaukraterne paragrafpedantisk kan afgøre, om han er flygtning i lovens forstand. Hvor objektivt velbegrundet er for eksempel hans frygt for, at forfærdeligheder vil ramme ham, hvis han
vender hjem? Hvor dybtgående og omfattende har han udvist den
politiske opfattelse, som han hævder at blive forfulgt for? Hvor
meget i hans forklaringer er maskeradeskuespil ud fra synspunktet, at dansk sociallovsstatus vel er en messe værd?
Opnår en person nemlig blåstemplet som flygtning i Danmark,
kan han og hans efterkommere i praksis ikke verfes ud igen.
Heller ikke, når forholdene i hans hjemland ikke mere giver ham
rimelig grund til at frygte noget ved tilbagevenden. Der er to
specielt danske baggrunde herfor: 1983-lovens regel om beskyttelse af den, der har været her i to år, samt at han ret kort tid efter
med Folketingets bundnaive praksis kan opnå dansk indfødsret.
Om disse forhold nærmere nedenfor i kapitlerne 21-23 og 34-35.
Udlændingelovens § 19 stk. 3 giver ganske vist klar hjemmel
til, at en opholdstilladelse kan inddrages, hvis udlændingen har
opnået tilladelsen ved svig. Men denne bestemmelse foretrækker
myndighederne at betragte med kikkerten for deres blinde øjne.

En tredie variant er, at tamiler, der aldrig har været udenfor
Indien, rejser over til Ceylon. Alene for at få adresse der, som de
kan flygte fra. Op til os med de struttende socialkontorer.
Ak Danmark på Rænker, du dig aldrig forstod.
Ganske tilsvarende med muhamedanerne: Shia-muslimer kan
blot flygte til Iran, Sunni-muslimer til Irak og sådan kan de
næsten alle finde tros- og meningsfæller, der regerer i andre
islamiske lande. Og i det nærliggende Syd-Sovjet har de et
ottecifret antal trosfæller. Alligevel sender Orientens rejsebureauer dem til Vesteuropa.
III. Succeschancen i hele dette forargelige spil øges ved, at den
organisation, som har arrangeret rejsen hjemmefra, som en del af
sine ydelser har belært kunden om, hvordan han skal optræde for
at nå baronseng-overdådighederne, som det danske velfærdssystem repræsenterer for Jeppe på Kurderbjerget.
januar fortalte professor Eberhard Haner til Welt am Sonntag,
at ca. 140.000 (vest)tyske asylsøgere i 1990 havde bistand fra
menneskesmuglerorganisationer, som også virker i den internationale narkobranche, og som har tæt kontakt til specialiserede
tyske advokatvirksomheder. Selv om tallet skulle være 90%
forkert, er det dybt alarmerende.
Danskeren april 1991 oplyser:
"Bagmændene har kontorer og akkvisitører i afskibningslandene. I Hovedstæder som Colombo og Ankara sælger rejsebureauer asylpakke rejser med alt nødvendigt inkluderet: falske pas
og visa, flybilletter til den rigtige afvisningsfrie rute, opdigtede
beviser for politisk forfølgelse, vejledning om myndighedshenvendelser osv. Repræsentanter for asylsyndikaterne gennemtrawler systematisk landsbyerne i hele provinser og prædiker for
den fattige landbefolkning om Vestens slaraffenlande, som blot
venter på deres arbejdskraft. Når en familie har ofret måske alle
sine midler på at få en af sine yngre mænd afsted, vil han normalt,
så snart han har skaffet sig penge i ankomstlandet, sende midler
hjem, så andre af familiens medlemmer efterhånden kan følge
efter.

Hvis rejselystne ikke har midler nok til at betale smuglerne,
kan de betale med at transportere narkotika til indvandringslandet og evt. at forhandle det der. I Hamborg J. eks. mener
politiet, at 70% af narkohandlerne er udlændinge og af dem igen
80% asylsø gere."
Mellemøstens indvandrerproduktionsmaskineris fiduskatalog
instruerer den emigrerende om før indgivelse af asylanmodning
til Danmark at bortsmide identifikationspapirer og rejsebilletter
og derefter oplyse forkert hjemland. Rejserådgiveren i Asien har
videre tilrådet, at kunden ved ankomst til Kastrup tager den med
ro og først henvender sig til danske myndigheder, når adskillige
fly er landet, så ingen ved med hvilken maskine, asylansøgeren er
ankommet.
Man har de danske myndigheders skemablanketter liggende,
og før afrejsen har man tålmodigt indviet kunden i, hvilke
svarformuleringer i hver enkelt rubrik, der erfaringsmæssigt gør
danske myndigheder mest imødekommende.
Til Berlingske den 4. juli 1991 fortæller chefen for Direktoratet for Udlændinge nærmere om de asiatiske bureauer, som "har
studeret, hvordan vores regler er nu, og hvordan vi administrerer
dem", så de kan indrette deres kunders rejseruter derefter (for
eksempel via Bulgarien).
3 uger senere har Jyllands-Posten en beretning om en århusiansk filial af en græsk specialforretning i at bringe arabere til
Norden. Politiet fandt 1.000 stjålne pas, der skulle forfalskes.
26. august giver retten i Nykøbing Sjælland et halvt års
fængsel til lederen af en gruppe herværende tamiler, som indsmugler landsmænd en masse.
5. september 1991 anholdes en libaneser, der med falske pas
sørgede for indsmugling af palæstinensere.
Højst sandsynligt afslører politiet mindre end &I procent af
denne art forbrydelser.
Efter at den ghanesiske historiker Emanuel Aning i et par år
nøje har gransket emnet, fremlægger han i Samspil 1991 nr. 3
dokumentation for, hvordan spil på danske myndigheders næse
afgør afrikanske asylansøgninger.
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Afhoppere fra Flygtningehjælpklanen oplyser, at ca. tre fjerdedele af asylanterne gennem de senere år er filurer som for
eksempel uden problemer rejser hjem på ferie eller for at deltage
i familiefester og så kommer tilbage til fortsat nydelse af det
danske flygtningevelfærdsasyl. Gang på gang gribes herværende
folk med flygtningestatus i åben kommunikation (for eksempel
pr. post eller telefon) med hjemlandet. Ligeledes uden at det får
følger.
Mest publicity som grossist i menneskesmuglerbranchen er i
vor region gået til den i Uppsala bosatte iraner Amir Heidari. I
1980'erne hjalp han 20.000 af sine landsmænd til svensk asyl.
Efter adskillige frifindelser led han i marts 1990 et tilbageslag
ved, at kun to ud af fem svenske højesteretsdommere ville
frikende ham, mens flertallet gav ham otte måneder i fængsel.
Herfra drev han så virksomheden videre.
Allerede den 19. august 1985 sagde Arlanda-politichefen
(Sven Smedjegården) til Svenska Dagbladet, at udtrykket spontanflygtninge gav en klar forfalskning af virkeligheden. Den er,
at de fleste asylsøgere kommer til Sverige via forretningsdrivende organisationer. Tilsvarende bedømmelser kom fra fremmedpolitiets Gteborgchef Georg Svensson og fra det svenske
rigspolitis Per-Åke Eriksson i Giiteborgtidningen for 28. december 1987 og Svenska Dagbladet for 11. maj 1988.
Dagens Nyheter berettede 8. juli 1990, at Sverige nu har
30.000 af de "Identitetsløse flygtninge", og at så at sige alle
asylsøgere, der nu kommer til Arlanda lufthavn, hører til gruppen.
60% af de danske spontanflygtninge i 1990 kom hertil uden
rejsedokumenter (se nærmere kapitel 16).
Præmien for tålelig skuespilkunst er, at dyb armod forvandles
til dansk overflod for hele familien. Herfor kan man da godt
betale rigeligt til farce-iscenesætterne.
Et af de konkrete belæg for de nærmere enkeltheder fandtes i
Berlingske Tidende for 18. februar 1991:
"En gruppe iranere med dansk asylstatus har gennem en

længere periode stået bag omfattende menneskesmuglinger fra
Mellemøsten.
Organisationen har haft en god fortjeneste på at sælge færdigsyede rejsepakker til folk fra Mellemøsten, der ønskede at komme
til Skandinavien og i mange tilfælde videre til Canada.
Foreløbig er der ved retten i Roskilde rejst tiltale mod fire
iranere, men i alt 23 iranske mænd og kvinder har været sigtet i
sagen.
Fra Danmark har organisationen sørget for at skaffe forfalskede nordiske fremmed-, flygtninge-, og danske pas, så nye
asylsøgere kunne komme med et rutefly til billigste pris fra
Mellemøsten til Skandinavien.
Når folk ankom til Danmark, blev de samlet op af personer fra
organisationen, og meldte sig senere til de danske myndigheder
uden de forfalskede papirer, som man var udrejst på eller meldte
sig direkte til paspolitiet i Københavns Lufthavn, men havde
forinden sørget for at rejsedokumenterne var forsvundet.
Når folk havde opholdt sig et stykke tid i Danmark eller et
andet skandinavisk land fik mange afde betalende et fremmedpas
Dette pas sørgede "organisationen" for at ombytte med forfalskede danske pas, i de tilfælde hvor flygtningene ønskede det.
Et dansk pas gør, al man frit kan rejse rundt i lande, der er
medlemmer af EF og bevirker samtidig, at man visumfrit kan
rejse ind i Canada.
Typisk tog folk videre — med falske danske pas — til Midteuropa
og fik billetter til Canada. Men da de ankom til Canada sørgede
de for, at deres rejsedokumenter var forsvundet, og derved har
myndighederne ikke kunnet ramme flyselskaberne, fordi de personer der havde rejst med selskaberne havde forevist dokumentation — pas — for, at de var danskere ved købet af billetterne.
Passene var ganske vist falske, men var så godt udført, at det ikke
umiddelbart kunne gennemskues.
Og under sagen, der startede i august i fjor, har det danske
politi da også beslaglagt adskillige stempler og dokumenter hos
de tiltalte, som gjorde, at organisationen har kunnet fremstille
særdeles vellignende pas og andre dokumenter.
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Prisen for en "flygtningepakke" og for organisationens
"hjælpearbejde" var beløb fra 25.000 kroner og opefter.
Politiet korn på sporet af den iranske organisation, da man
havde talt med adskillige asylsøgere om, hvordan de var kommet
ind i Skandinavien.
Næsten alle fortalte enslydende historier om de store summer,
de havde måttet betale".
Jyllands-Posten refererer 13. april 1988, at Københavns Byret
har dømt to iranske brødre for at udføre organiseret rejsebureauvirksomhed med "flygtninge" til Danmark. Men ifølge
Ninn-Hansen er det uden betydning for asyl-bevilling, om den
fremmede er kommet hertil på den måde (Folketingstidende
1987/88, 1. samling, spalte 9999-10001).
Griber Folketinget ikke ind, er dette helt klart begyndelsen til
en kæmpegivtig masseforretning for Mellemøstens initiativrige
rejsebrancher. Når fagfolk udpønser strategier for den kommende sæson, sammenligner de selvsagt modtagerlandenes praksis med hensyn til at bevilge asyl og deres skattemiddelsspenderingsflothed over for dem, der afventer og opnår asyl.
Som tiden går, bevæger vi os fra de famlende pionerforsøg og
over i fasen, hvor de professionelle afsendere i og omkring
Mellemøsten forbedrer deres snedighedsproduktudvikling skridt
for skridt henimod stadig mere industrialiseret tilrettelæggelse af
panislamismens menneskeeksport i stordriftsstil.
Utvivlsomt er en stor del kamuflerede agenter, som er sendt af
sted af de hjemlige regimer for under flygtningemaske at ophidse
til uro og usikkerhed i vor del af verden efter de løbende instrukser, som de modtager fra hjemlandet. I første omgang sporadisk
terror, senere hen egentlige undergrundsstyrker.
Reaganperfektionsmagerens august 1990 og januar 1991-aktioner i afrejseområdet bombede et velkomment pusterum i
denne vækst ved at give muhamedanerne hjemmefrontsproblemer at koncentrere de fleste af deres kræfter om for en tid.
Men det ville være overoptimistisk at tro, at det i det blot lidt
længere løb skulle blive lettere at skille fårene fra bukkene i
indrejsestrømmen, bare fordi Warzawapagtens bortsmuldring
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ikke længere giver USA's Ondskabens Imperium-fraser nogen
undskyldning for at opretholde sit militæretablissement, og Guds
eget Fædreland som beskæftigelsesarbejde derfor måtte iværksætte vor tids nådeløse Korstog mod Muhamedanismen.
IV. De cirkelkvadraturagtige problemer forværres mangefold
ved, at selve sagsbehandlingssituationen gør asylparagrafferne
overmåde lette at fixe. Realitetsvurderet afhænger asylsagens
udfald nemlig af ansøgerens egen forklaring. Ikke mindst, når
han mangler papirer. Så bliver det udslagsgivende let, at han
virker seriøs, når han søger at bibringe myndighederne tro på, at
han virkelig er forfulgt. Hvis asylsøgeren (ofte godt instrueret af
flygtningevenneorganisationer og advokater) på plausibel vis
former sin fremstilling, så den er tilpasset lovens betingelser, er
det umuligt at afkræfte hans påstand. Danske myndigheder kan jo
ikke basere noget på at spørge for eksempel Bagdads politidirektør, hvilke bemærkninger den irakiske stat har til asylansøgerens nærmere fremstilling om at være forfulgt af Saddam
Husseins myndigheder.
I de mange tilfælde, hvor de danske myndigheder ikke forstår
ansøgerens sprog, er det interessant, om de i sagen medvirkende
tolke giver en plausibel gengivelse af det, som er asylbetingelserne. Med andre ord: Det er tolkenes udformning, som ofte reelt
bliver afgørende for, at asyl opnås (uddybes i kapitel 31).
Men selv om tolken ikke kan lide den pågældende, får han ofte
mange nye chancer i det videre forløb. For det første fik Dansk
Flygtningehjælp i 1983 indsat en lovbestemmelse om, at myndighederne som oftest har pligt til at fortælle asylsøgerne, at de har
ret til hjælp i Dansk Flygtningehjælp (nu § 48e). For det andet fik
Dansk Flygtningehjælp sig også møvet ind med repræsentanter i
det øverste appelorgan udpeget af tidligere Flygtningehjælpsformand Gammeltoft-Hansen (kapitel 41). For det fjerde forlanger Mellemfolkeligt Samvirke "at der gives adgang til asylvejledning af Dansk Flygtningehjælp i lufthavnen".
Enhver som nøgternt erkender lille Bankerot-Danmarks vanskelige situation, indser let det splittertossede i at opretholde
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udlændingelovens blåøjede paragraffer syv og ni med deres i
bund og grund ukontrolerbare kriterier. Deres virkelighedsindhold er, at der står en araber i Kastrup og hjerteskærende
jamrer Sesamordene "Mig Muhamed — Mig Asyl". Samtidig ser
han så ulykkelig ud og er beredt til at udsprøjte hele registeret af
1001 Nats Eventyr i moderne version, som han har indstuderet så
nøje på Rejsebureauets Forførelsesskole derhjemme i Orienten.
Det skaber uacceptable spændinger og vanskeligheder i det
danske samfund, når tomhjerner negligerer disse realiteter med
Brundtlandinspirerede flotbemærkninger om, at det skal komme
de måske forfulgte til gode, hvis der er skabt mindste tvivl om, at
et afslag kan kaste ham hjem til fængsel eller henrettelse. Det
realistiske indhold heri er, at den danske statskasse står på vid gab
for charmeløgnere og deres afkom ud i al evighed.
Der er betydelige belæg for den uro, som Svenska Dagbladet
omtalte 23. august 1988: En svensk politiefterretningschef (Krister Hans&1) formoder, at også terrorister bruger disse muligheder
for at komme ind i Skandinavien. Narkokredse, mere almindeligt
kriminelle, debitorer, skilsmissefolk, andre brudte eksistenser,
lykkeriddere, slapsvanse, plattenslagere og charlataner er givetvis også kunder i flygtningerejsebureauerne. Deres vare er jo
særdeles velegnet for dem, der — under opgivelse af falsk navn og
falsk nationalitet — vil bore sig ind til en ny tilværelse et sted i
Nordvesteuropa. Særdeles typisk er sikkert en sag, hvor en af de
danske forgreninger pådømtes af Østre Landsret 11. december
1990 og Højesteret 29. maj 1991: En politimand i Teheran
startede et heroineksportfirma. Han sendte et hav af iranere til en
række vesteuropæiske lande, hvor de udgav sig som politiske
flygtninge. Foretagendet har hidtil fungeret i adskillige år og
tilført Irans handelsbalance kæmpemæssige valutaindtægter.
Aftenposten omtalte 8. marts 1991 en afghaner, der havde
afsonet en lang hollandsk fængselsstraf for narkohandel. Derefter drog han til Norge og søgte flygtningeasyl. Mens han ventede
herpå ernærede han sig ved at sælge for 10 millioner kroner hårde
stoffer i Tønsberg.

V. Når et rimeligt stærkt dansk modspil skal tilrettelægges over
for alle de forhåndsfordele, asylsøgere har, er det jo sådan, at
myndigheden i første instans må afgøre sagerne på grundlag af
praksis i Flygtningenævnet, som er øverste myndighed til at
bevilge asyl. Det fungerer normalt med syv medlemmer. To
kommer fra justitsvæsenet, mens fem er disponeret til at støtte
ansøgerne (to fra Dansk Flygtningehjælp, &I fra socialsektoren,
&.1 fra udenrigspolitikken og &I, der som flygtningeadvokat har
erhvervet indsigt i området). Skal man endelig indlade sig på at
have politiserende repræsentanter for ensidige synspunkter i den
offentlige forvaltning, måtte det da retfærdigvis afbalanceres
med lige så mange fortalere for det modsatte synspunkt (paritetisk nævn) — altså for eksempel 1 jurist + 2 fra Den danske
Forening og 2 fra flygtningevennegrupperne.
Som Nævnet i øjeblikket er missammensat, er der ekstra god
grund til, at loven skaber en stærk førsteinstans. Håndfasthed,
sund sans og umiddelbar mulighed for fysisk magtudfoldelse er
de vigtigste egenskaber for dem, som i det daglige skal håndtere
sagerne om hvilke udlændinge, vi ikke vil have i landet. Det var
derfor en af 1983-lovens store mistag, at den ideologisk højtravenhed flyttede området væk fra politiet, hvor det havde hørt
hjemme, siden Arild var barn. Erfaringen har vist, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre i praksis, hvorfor Rigspolitichefens
Centrale Politiafdeling år for år genvinder mere og mere af det
terræn som før 1983 var fremmedpolitiets.
Fremskridtspartierne vil fuldt ud redressere 1983-brøleren og
har argumenteret udførligt herfor i L 188 af 26. februar 1985
(især ændringsforslagene nr. 21-27 sætter den forvaltningsretlige
side på skinner).
Omvendt vil flygtningekollaboratører flytte udlændingesager
til indenrigsministeriet. Men det er utvivlsomt, at det traditionelle behandlingssted — justitsministeriet — i fremtiden endnu
mere suverænt end hidtil vil være bedst egnet. Ikke blot fordi EFudviklingen og andre internationale forhold skaber nødvendighed for folk med juridisk ekspertise og hår på brystet. Men også

fordi justitsministeriet er resortministerium for politiet (se også
kapitel 51,6).
VI. En anden af 1983-tåbelighederne var, at enhver asylansøgningssag skal finkæmmes af myndighederne — om krævet af
ansøgeren endda i flere instanser. Lovgivningsfejlen beroede til
dels på den misopfattelse at det danske samfund har råd til at
tappe af sine knappe ressourcer uden at sætte særdeles snævre
grænser for mængderne af skrivebordsherseri. Asylsagsbehandlingen er et af hundredevis af eksempler på, at folk bragesnakker
om, at såkaldt retssikkerhed ikke må være et spørgsmål om
penge, men hvor følgen bliver mindre reel velstand, fordi landet
i stedet for at producere nyttegoder bliver bureaukratiseret ihjel
af skatteyderbetal te advokater, sagsbehandlere og lignende, mens
retssikkerheden endda formindskes realistisk betragtet. Fordi
mere kompleksitet giver flere urimeligheder.
Udgangspunktet er nøje kendskab til samfundstilstanden netop nu i den egn på kloden, som ansøgeren kommer fra. Selvfølgelig kan de danske diplomatiske repræsentationer overalt i
verden ikke leve op til fejlfrit, indiskutabelt og uden fortolkningstvivl at levere dette grundmateriale i perfekt udformning.
Bestandig blokeres det vanskelige sagsoplysningsarbejde med
forskruede retssikkerhedskrav. Principuenigheden her mellem
magthaverne og Trivselspartiet er, at Preben Wilhjelms folk kun
tænker på forbryderens betryggelse mod overgreb fra statsmagten, hvor vort udgangspunkt er at skabe retssikkerhed for, at den
almindelige dansker ikke udsættes for krænkelser.
Et typisk eksempel gav samrådet 1. november i folketingets
retsudvalg: Avisforlydende om verdensmesteren i muhamedanerjagt, den israelske efterretningstjeneste Mossad, fik justitsministeren til at love, at asylansøgere fremover skal have sikkerhed
for, at deres ansøgninger ikke forelægges danske eller udenlandske efterretningstjenester uden de pågældendes samtykke. Hans
Engell ville derudover vende tilbage til retsudvalget til drøftelse
af alle de praktiske tiltag, som skal til for, at man kan være helt

sikker, på at myndighederne kommer til at fungere som det er
bedst for asylansøgerne. I sager, der er så svære at få ordentlig
oplyst som de her foreliggende, er det da stjernetosset, at den
myndighed, som står i svag position, skal yderligere handlingslammes ved at give afkald på en af de efterprøvelsesmetoder, som
bedst vil kunne give sandfærdige informationer.
En af de nærliggende forbedringer ville være at optage fingeraftryk af enhver, der søger flygtningestatus i Danmark. Det vil
mindske danske offentlige myndigheders vanskeligheder med at
have hold på de mange fremmede, der strømmer ind i vort land.
Myndighederne har ikke lokalpersonkendskab til disse fremmede. Tit optræder de under skiftende navne. De hører til den
gruppe, som der er størst chance for forlader landet. De udgør en
høj procentdel af dem, som tegner sig for terrorisme, narkogrossisthandel, knivstikdrab og andre topalvorlige forbrydelser.
De hører til de mindst bofaste, så de med korte mellemrum
dukker op i de forskellige landsdele og hyppigt er i udlandet i
kortere og længere tid.
Sproglige misforståelser undgås, når talen overlades til det
universelle fingeraftrykningssprog — gerne også på sygesikringsbevis, i pas, på kørekort osv. Herved dannes også et fortrinligt
grundlag for det samarbejde, som netop i den slags sager er så
påkrævet med udenlandske offentlige myndigheder, der også
tages ved næsen af de muhamedanergrupper med flere, som
ulykkeligvis for tiden tillades at oversvømme landene i den
kulturkreds, hvortil Grundtvigs fædreland hører. Man kan blot
tænke på Interpols aktiviteter eller på et tilfælde, hvor de samme
udlændingefamilier forskaffer sig mangedobbeltforsørgelse i
form af samtidig socialhjælp på flere steder. I det hele skal
retsvæsenet se at komme op på mærkerne med den rivende
udvikling, deri øjeblikket foregår på fingeraftrykslignende identificeringsområder og på de praktiske muligheder for teleoverførsel
af dette i mange livsforhold billige og sikre bevismateriale (se
nærmere Folketingstidende 1988/89, spalte 4549-4551).
Den nuværende tilstand baseret på forhistoriske strafferets-

plejedogmer, som ikke svarer til Nuverdenens barske realiteter,
vil givet bryde sammen under sin egen vægt efterhånden som
flere og flere søger væk fra deres hjemlande.
Asylbehandling efter udlændingeloven er og bliver et Sisyfosjob. Det hører til under noget af det mest uproduktive af alt
papirnusseri. Hans Engell afsatte alligevel i oktober 1990 yderligere 50 mand hertil. Måneden efter var han i finansudvalget og
fik tillægsbevilling, fordi Flygtningenævnets arbejde var forøget
fra 12 til 35 sager pr. gennemsnitsuge.
Så længe udlændingeloven ikke forandres totalt, må det befrygtes at skatteyderudgifterne til asylbehandlinger fortsat vil
stige ganske drastisk. I OECD-landene sammenlagt overstiger
årsbeløbet nu 40.000.000.000 kroner (Folketingstidende 1990/
91, 2. samling, spalte 4298).
Det er naivt at tro, at når bureaukraterne skal anvende lovens
hårfine flygtningekriterier har de foran sig noget, der blot nærmer
sig forudsætninger for korrekt sagsbehandling, nemlig et klart
billede af sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden. Men i hvert led, hvor dette billede krakelerer, nærmer
danske asylsagsafgørelser sig det rene lotterispil.
Det anslås, at behandlingen af en asylsag, hvor Direktoratet for
Udlændinge meddeler afslag gennemgående er en halv snes
gange så papirarbejdekrævende som sager, hvor ansøgningen
imødekommes, og at en trediedel af dette merarbejde falder i det
direktorat, som på lykke og fromme afgør om asylansøgningen
skal imødekommes uden sværslag.
Sålænge retssikkerhedsgarantierne for danskheden er så slappe, kan det ikke undre, at de virkelighedsfjerne elfenbenstårnborgere meddeler en betydelig overvægt af asylbevillinger, sammenholdt med hvad man måtte forvente, hvis man alene henholdt
sig til udlændingelovens betingelser for at opnå asyl.
"Vi bliver nok bundet noget på ærmet. Det er en følge af et ret
liberalt system" har Udlændingedirektoratets direktør Frederik
Schydt sagt (Jyllands-Posten 4. oktober 1988). En af misbrugerne
siger selv til en af sine danske hjælpere: "Den historie jeg fortalte

dig den gang (til brug for asyl m yndi ghedeme), var løgn. Men den
fungerede jo." (Weekendavi sen 27. januar 1989). "Der er mange
glasklare misbrug", konstaterede FN's flygtningehøjkommisær
til Svenska Dagbladet 18. marts 1990.
VII. En vesttysk rapport offentliggjort i august 1986 viste, at blot
16% af asylsøgere opfyldte FN's krav for at blive anerkendt som
flygtninge. En undersøgelse fra oktober 1988 siger endda kun 9%
og Die Welt for 5. februar 1991 5,7%. Politiken 29. juni 1991
angiver 4,4% (af ca. 150.000) for hele 1990. Det er altså ikke
uden belæg, når Baden-Wtirttembergs ministerpræsident Lothar
Spath har sagt: "Det ville være mere anstændigt og humant at
blokere for asylansøgere ved grænsen" .
Danmark og Sverige lå længe på, at blandt dem, der slap ind i
vore lande, godkendtes omkring 80% (og næsten alle fra den
resterende femtedel fandt — som uddybet i kapitel 21 — anden
mulighed for at blive i landet). Folkestemningen mod den slappe
flygtningeadministration har i begge lande fra 2. halvår 1990
medført, at følgagtigheden over for de indrejsende nu falder
stærkt. Foreløbig til godt 40%. Udviklingen i Norge er noget
foran med godkendelsesprocent i årene 1986-90 på 79 — 76 — 67
— 57 — 39 (men 1. halvår 1991 steg den til 45%).
En af de grupper, hvor uretfærdigheden nu omsider er i Fremskridt er palæstinenserne. Så længe de PLO-entusiastiske VSaktive kommunistgrupper endnu sad tungt i kommandostolen fik
de asyl "efter utroligt vagt begrundede" ansøgninger, der bare
sagde, at de ikke kunne holde ud at være i Libanon. Men nu får de
fleste nej (Information 14. og 16. marts 1991). Måtte dette
1968'er tilbageslag være en forårsbebuder for alle fremmedlovssagsbehandlinger og måtte ombudsmanden med opsluttende
Vesterbropoppræster få fiasko med deres september 1991-råd for
evigt at påprakke vort land disse sikkerhedsrisikobelastninger fra
(jfr. kapitlerne
den verdensomspændende terrorismes topgrupper.
19 og 21).

KAPITEL 15

Mørketals -flygtninge
De toneangivende i velfriserede Bureaukratdanmark tror at det
eneste med eksistens i denne verden, er det, man kan aflæse
myndighedernes EDB -registre.
Disses udvisende er imidlertid intet andet end, hvad de har fået
af input. Men dels er dansk udlændingepolitik under opbygning,
dels findes i hundredmillionvis af desperate velstandstørstende,
der hverken vil ind i de for dem særdeles fremmede, fjentligvirkende myndighedsstatistikker eller aner, hvordan man gør det
(eller hvorfor man bør det).
Derfor findes ret så betydelige mørketal, som skjuler, hvor
mange og hvem Danmark huser fra fremmede lande.
Indrejsekontrollen er dårlig. 20 millioner udlændinge passerer
hvert år grænsepolitiets dør. Falske pas er udbredte. For eksempel
overlader flygtningen og andre deres danske fremmedpas til
slægtninge, bekendte eller menneskesmuglere. De frækkeste får
så erstatningspas under påberåbelse af, at de har tabt passet. Det
kan de gentage den ene gang efter den anden, fordi nummeret jo
ikke lader sig afsløre. Andre sniger sig ind i Danmark uden om de
officielle indrejsesteder. Nogle fordi de er politieftersøgte. I
Slesvig kan man hyre professionel bistand til ulovlig indrejse i
Danmark. Måske antyder det udviklingen, at Gråsten Ret idømte
32 af disse slusere ubetingede domme i 1989 og 57 i 1990.
Udrejsekontrollen er endnu svagere: Folk lader bare være med
at forlade landet igen. Uanset om de kommer ind på besøgs-,
turist- eller forretningsvisum med kort gyldighedsperiode.
Allerede i november 1970 fremhævede Aksel Larsen (spalte
1017) at regeringens skøn på ca. 15.000 fremmedarbejdere meget vel kunne være 10.000 for lavt. I dag er differencen givetvis
væsentlig større.
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Politiinspektør ved Fremmedpolitiet i Oslo Stein Haugen regner med, at der opholder sig mellem 5.000 og 10.000 illegalt bare
i hans by.
I Tyskland formodes at leve 250.000 illegale polske indvandrere. I andre EF-lande 150.000— hovedsagelig beskæftiget med
rengøring og lignende servicefag. Tallene er i stærk stigning efter
DDR's indlemmelse, og de suppleres af tjekker og ungarere.
Foran i kapitel 5, afsnit III, berettedes om, at en endnu værre
bølge slår ind over Sydeuropa.
Når en sådan først er begyndt, er den selvforstærkende — som
man bl.a. har set det med evighedsmaskinetilstrømningen af
mexicanere, cubanere og puertoricanere med flere over Rio
Grande til Texas, over Kariberhavet til Florida og over den
sydcal i forni ske grænse.
En anden illegalitet beskrives i Time International 21. januar
1991: Kinesiske menneskesmuglerkoncerner, der sender store
mængder af landsmænd ind i USA. En dansk forgrening heraf
blev tilsyneladende opdaget 3. april 1991 ved ransagning i
Matthæusgade 48 (Politiken 6. april 1991).
Nok har den illegale indvandrer det barsk, men aktualiteten og
fremtidsperspektiverne er tusind gange værre i hjemlandet. Har
en egn først leveret nogle snese illegale til Danmark er brohovedet skabt, så større mængder efter nogle år følger efter.
Som Anne-Lise Nielsen fra Tåstrup så karsk dækker emnet i et
læserbrev: "hvis B.T.'s oplysninger om, at der kun er 160.000
indvandrere i Danmark er korrekte, så bor de alle i Albertslund."
En molboagtig reaktion herpå udtrykte Danmarks Statistiks
Arbejdsgruppe i 56 siders-betænkningen nr. 1214 af 11. marts
1991: Der skal ofres langt flere skatteyderpenge på at detaljegøre
og mekanisere statistikken på området.
Direktoratet for Udlændinge har med usædvanlig hast kastet
sig over opgaven. Det er imidlertid ikke pengene værd at finde ud
af, hvor mange fremmede vi har i Danmark, hvordan de fordeler
sig og hvor mange oplysninger, statistikkontornusserne med
udvidede ressourcer kan opfange. Det eneste afgørende er, hvor-
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Fup-flygtningeproblemets opståen hænger ganske meget sammen med, at et af 1983-lovens største flop var at kaste vrag på et
hovedprincip fra al tidligere dansk fremmedlovgivning: Vidtgående adgang for grænsepolitiet til at give det røde kort til
indrejsende, før de har overskredet dansk grænse. Der er stadig
lang vej hjem til det sunde, frie politiskøn fra før 1983. Men
Søren Krarup-kampagnen i september 1986 førte da til en vis
lovforbedring måneden efter.
Opstramningens væsentligste godvirkning er, at folk ofte henvises til — via lokale danskambassader — at søge skriftlig asyl fra
det land, hvor de opholder sig. I 1988 blev det til afslag til 6401
af 6641 af den slags ansøgere og derefter er afslagsprocenten
endda steget til ca. 98, så der i 1990 kun var 164 ja'er i in
absentia-sager. Danmark slipper alligevel langt nådigere, end når
asylsøgeren først er kommet ind i Danmark og har hele troubadourkorpset fra Dansk Flygtningehjælp, TV-A og VS-admi ni stra-

tionen til højlydt at akkompagnere hans hulkehistorier. Selv når
fjernansøgeren findes flygtningekvalificeret, får han afslag, hvis
han ikke har en sådan tilknytning til Danmark, at vi anser os som
hans naturlige kommende opholdsland. Det hidtidige mest tankevækkende enkelteksempel er fra 1990: En horde afghanske flygtninge væltede muren omkring den danske ambassade i I slamabad
for at få udleveret asylansøgningsblanketter. Afghanerne havde
selvsagt tid nok til kollektivt at sidde og finpudse omfattende, på
overfladen bestikkende ansøgninger. Det blev det år til 12.564
stk. Da disse individuelt — &I for en var gennempløjet af indtil
flere danske embedsmænd, var Danmarks fattigdom øget derved,
men over 99% af sagerne endte med, at ansøgeren modtog
afslagsbrev. Heri stod bl.a., at der var klageret til Flygtningenævnet. Formedelst udgift til et frimærke kunne hele udlændingelovens system derfor være sprængt. I det tilfælde var lykken
bedre end lovgiverens forstand. Men den slags redninger skal det
danske Folketing ikke regne med fortsat at opnå.
Når den fremmede fysisk er på vej ind i Danmark, afvises han
alene ved grænsen, hvis han ikke nogenlunde overbevisende på
stedet, på myndighedernes forespørgsel giver en ikke alt for
dødsyg forklaring på, hvorfor han anser sig berettiget til at
komme hertil.
Hjælpeformularen vil ofte være: "Mig flygtning". Men dette
er ikke altid nok, selv når det ikke i situationen virker helt
utroværdigt. Myndighederne har nemlig i udlændingeloven § 7
stk. 3 det forsvarsberedskab, at "opholdstilladelse kan nægtes,
såfremt udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet
land eller på grund af længerevarende ophold, derboende nære
slægtninge eller andre tilsvarende forhold har nærmere tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne
opnå beskyttelse."
Dette er — sammen med lovens § 48a stk. 2 — grundlaget for det
såkaldte førsteasyllandprincip. Den fremmede må affinde sig
med det første "sikre" land, han er kommet til.
I flygtningepropagandaen råder den misforståelse, at et "sikkert land" skulle være et sted, der vil imødekomme den pågæl-
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dan vi vil have fremtidsudviklingen. For politisk stillingtagen
hertil er opdyngning af statistikpapirer aldeles uden nyttevirkning. Med Fremskridtspartiets dengang vanlige forudseenhed
dyrkedes synspunktet principielt og mere udførligt omkring Lovforslag nr. 10 af 8. januar 1974 om nedlæggelse af Danmarks
Statistik.
En anden tosset bureaukratreaktion skildres i et Berlingske
læserbrev 31. juli 1991 fra K.E. Hauberg-Tychsen: "Seriøse
udenlandske forretningsfolk må vente i måneder på deres visa, så
millionforretninger går i vasken".

KAPITEL 16

Afvisning

dendes asylansøgning. Men rent faktisk betyder lovordene om
"at kunne opnå beskyttelse" alene, at anmodningen må forventes
at få en fair, grundig og individuel behandling med respekt for
Genevereglerne. Hvad enten det så sker i det land, hvortil Danmark sender den asylsøgende eller i et land, hvortil vedkommende derfra videresendes. Det er, hvad der lægges op til i
Genevekonventionens artikel 33 og 3 stk. 5 om "non-refoulement", og den danner basis for sikkert-land begrebet. (Folketingstidende 1990/91, 2. samling, spalte 6859-6862).
I det internationale kasteboldspil, som disse regler giver anledning til, er det selvsagt en geografisk kæmpefordel for Danmark
med den bufferzone af Genevelande, som ligger mellem os og
Mellemøst-afsenderlandene. Men at det ikke altid er nok i
vilkårligheds-magtspillet belyses af to karakteristiske afgørelser,
som blev truffet den 20. og 21. februar 1991, og hvor Danmark i
begge tilfælde blev Sorteper. Den første angik 16 tamilere, der af
Singaporeafsenderen var dirigeret til Wien. Men her var vejret
for dårligt til at lande og derfor gik maskinen ned i Frankfurt for
benzinpåfyldning og fortsatte så til Kastrup, da vejret stadig var
skidt i Wien, og tyskerne ikke ville have passagererne. Da de 16
søgte asyl i Danmark, nu de var kommet her til, og da Frankfurtmellemlandingen blev så kort, godtog de danske myndigheder at lukke de 16 ind i Danmark som spontanasylansøgere.
Dagen efter kom vi til at hænge på yderligere 18 tamiler. De var
fløjet fra Bangkok til Madrid. Men efter et døgn her sendtes de til
Danmark. De spanske myndigheder fandt nemlig ud af, at de
havde mellemlandet i Kastrup, selv om de ikke havde været uden
for transitområdet der.
Danmarks chance for at gå fri øges selvsagt efterhånden som
vi betragter de hidtidige socialiststater som sikre retssamfund.
Pioner i så henseende var luksusflygtningelandet par excellence Sverige. Fra marts 1990 tilbageviste det folk, der ankom via
det ludfattige Polen. Omslaget struttede af sort humor over for
dem, der i Teheran har betalt for et forgyldt Sverigesophold med
indfaldshavn Trelleborg. Danmark har nu fulgt trop i relation til
Polen, og den 3. oktober 1990 opnåedes den størst mulige

enkeltgevinst på området: DDR's Ansschluss gjorde Østtyskland
til Vesttyskland (allerede den 13. juli 1990 tyvstartede vi med at
sende folk tilbage til DDR). Senere er Ungarn og Czekoslovakiet
blevet Genevelande.
Internt i EF erstattes første asyllandreglen og ambassadeansøgere af asylkonventionen, når den er ratificeret af alle 12
medlemslande.
1990 frembød 5.292 indrejste spontansøgere. Henved halvdelen kom helt uden papirer, og uden myndighederne kunne kortlægge, hvor de havde mellemlandet. 1.544 havde et papir (familiesammenføringstilladelse, eller visum som turist, forretningsrejsende eller besøgende), men da de var kommet gennem
grænseformaliteterne afleverede de en asylansøgning, så papiret
var nok kun en camouflage. Andre 800 brugte som tryllemiddel,
at de havde været fikse nok til at mellemlande i Rumænien,
Bulgarien eller et andet usikkert første asylland. 402 var enten
født i Danmark eller statsborgere i et land, hvorfra Danmark ikke
kræver visum (hovedeksemplerne var Jugoslavien, Algier og
Gambia). Altså var der kun et lille antal af den type, som loven i
og for sig er baseret på: Folk, som kommer direkte fra det
hjemland, som angiveligt forfølger dem.
Med den udviklingslinie, som var gældende fra skæbneåret
1983 og frem til Søren Krarup-skærpelsen i 1986, er det sandsynligt, at der var kommet ca. fire gange så mange spontanansøgeresager i 1990, hvis ikke Folketinget havde bøjet sig for den
folkestemning, Seem-præsten rejste. Men havde regeringen stået
fast i folketingssamlingen 1982/83, havde vi højst haft et par
procent af de 5.292.
Første halvår 1991 gav et fald på 27 % i antallet af indrejste
spontanansøgere. Men en svale gør som bekendt ingen sommer.
En særgruppe, som der er ekstra god grund til at afvise er
personer under mistanke for ikke at have indfødsret nogetsteds. I
praksis har det navnlig været palæstinensere, i 1990 kom 1.451.
Sålænge danske myndigheder kritikløst gav dem asyl, kom problemet ikke op til overfladen. Efter 1991-praksisskiftet sender
man dem til Libanon. Det går tilsyneladende godt, fordi
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desorganisationen stadig er stor der. Men når deres statsløshed
kommer mere i opmærksomhedsfeltet bliver det sikkert svært at
finde noget bortskaffelsesland. Det vil betyde, at den omstændighed, at de ikke er afvist ved deres oprindelige indrejse i Danmark,
medfører at de uanset asylnægtelse reelt får adgang til at leve her
i landet ud i al evighed. Specielt hvis vore nabolande ikke
fremturer som lignende dumrianer, kan Danmark blive belastet
med ganske mange af disse terrorverdensmestre. Justitsministeriet øger vanskelighederne ved ofte at give dem asyl. 4. maj 1991
behandles problemkredsen mere nuanceret i Jyllands-Posten.

KAPITEL 17

Grcenseoverløbere
Allerede H.C. Hansens dage indgik Danmark og (Vest)Tyskland
en grænseløbertraktat (Lovtidende C nr. 37 af 27. august 1954).
Danske myndigheder kan derfor ret formløst tilbagesende en del
udlændinge, som indenfor de sidste par uger ulovligt er indrejst
fra det tyske område til Danmark.
I forhold til Sverige/Norge løses tilsvarende problemer i
politihverdagen som led i det vidunderligt formløse samarbejde,
der i praksis er naturgroet så fortrinligt over Øresund og Skagerak.
Lidt fyldstofviden herom fås i Folketingstidende 1988/89, spalte
1495.

KAPITEL 18

Familiesarnmenføring
Det er menneskeligt selvfølgeligt, at mange, der opholder sig i
Danmark, gerne vil have familie, venner og bekendte til at slutte
sig til.
Men det beror på et totalt fravær af forståelse for statskassens
betalingsevne, at folketingsflertallet i de sidste 30 år har forfægtet,
at når et behov er letforståeligt, skal dets opfyldelse også betales
af de danske skatteydere.
Som et led i dette tosseri gled familiesammenføringsopgaven
i 1980 ind i de andre folketingspartiers lange række af frådserier
med andre folks (skatteydernes) penge. Fra 1985 betaler de også
rejseudgifter med at komme hertil. Herfor kvitterer familierne
ved at basere deres økonomi på sociale bistandskonti i stat og
kommune. Det burde derfor være et minimumskrav ad modum
USA, at indrejse altid nægtedes indtil der var stillet fuld og
betryggende sikkerhed for hjemrejseudgifterne til afholdelse, så
snart vedkommende ikke var i stand til — for eksempel gennem
familien — at fremskaffe midler til livets løbende opretholdelse.
Selve familiesammenføringsspørgsmålet (for egen regning)
var næsten problemfrit, så længe bosættelsesmulighederne var
ret frie. Skærpelsen heraf begyndte den 6. marts 1970. Uanset det
fastholdt administrativ praksis næsten konstant familiesammenføringsadgang. Lovfæstet ret hertil kovi dog først ved NinnHansen lovens ikrafttræden 1. oktober 1983.
Familesanunenføringsstatistikken begyndte 1. august 1987.
Siden da har registranterne fået fat i godt tyve pr. gennemsnitsdøgn. Nogenlunde uændret gennem perioden. I 1990 således
8.397. Fordelingen mellem landene er stadig ret uoplyst. Helt
mangler oplysninger om hvor mange, der familiesammenførte
med herboende, som har dansk indfødsret erhvervet ved natura-

desorganisationen stadig er stor der. Men når deres statsiøshed
kommer mere i opmærksomhedsfeltet bliver det sikkert svært at
finde noget bortskaffelsesland. Det vil betyde, at den omstændighed, at de ikke er afvist ved deres oprindelige indrejse i Danmark,
medfører at de uanset asylnægtelse reelt får adgang til at leve her
i landet ud i al evighed. Specielt hvis vore nabolande ikke
fremturer som lignende dumrianer, kan Danmark blive belastet
med ganske mange af disse terrorverdensmestre. Justitsministeriet øger vanskelighederne ved ofte at give dem asyl. 4. maj 1991
behandles problemkredsen mere nuanceret i Jyllands-Posten.

KAPITEL 17

GrænseoverlØbere
Allerede H.C. Hansens dage indgik Danmark og (Vest)Tyskland
en grænseløbertraktat (Lovtidende C nr. 37 af 27. august 1954).
Danske myndigheder kan derfor ret formløst tilbagesende en del
udlændinge, som indenfor de sidste par uger ulovligt er indrejst
fra det tyske område til Danmark.
I forhold til Sverige/Norge løses tilsvarende problemer i
politihverdagen som led i det vidunderligt formløse samarbejde,
der i praksis er naturgroet så fortrinligt over Øresund og Skagerak.
Lidt fyldstofviden herom fås i Folketingstidende 1988/89, spalte
1495.

KAPITEL 18

Familiesarnmenføring
Det er menneskeligt selvfølgeligt, at mange, der opholder sig i
Danmark, gerne vil have familie, venner og bekendte til at slutte
sig til.
Men det beror på et totalt fravær af forståelse for statskassens
betalingsevne, at folketingsflertallet i de sidste 30 år harforfægtet,
at når et behov er letforståeligt, skal dets opfyldelse også betales
af de danske skatteydere.
Som et led i dette tosseri gled familiesammenføringsopgaven
i 1980 ind i de andre folketingspartiers lange række af frådserier
med andre folks (skatteydernes) penge. Fra 1985 betaler de også
rejseudgifter med at komme hertil. Herfor kvitterer familierne
ved at basere deres økonomi på sociale bistandskonti i stat og
kommune. Det burde derfor være et minimumskrav ad modum
USA, at indrejse altid nægtedes indtil der var stillet fuld og
betryggende sikkerhed for hjemrejseudgifterne til afholdelse, så
snart vedkommende ikke var i stand til — for eksempel gennem
familien — at fremskaffe midler til livets løbende opretholdelse.
Selve familiesammenføringsspørgsmålet (for egen regning)
var næsten problemfrit, så længe bosættelsesmulighederne var
ret frie. Skærpelsen heraf begyndte den 6. marts 1970. Uanset det
fastholdt administrativ praksis næsten konstant familiesammenføringsadgang. Lovfæstet ret hertil koni dog først ved NinnHansen lovens ikrafttræden 1. oktober 1983.
Familesammenføringsstatistikken begyndte 1. august 1987.
Siden da har registranterne fået fat i godt tyve pr. gennemsnitsdøgn. Nogenlunde uændret gennem perioden. I 1990 således
8.397. Fordelingen mellem landene er stadig ret uoplyst. Helt
mangler oplysninger om hvor mange, der familiesammenfØrte
med herboende, som har dansk indfødsret erhvervet ved natura-

liseringer over de senere års indfødsretslove og/eller ved ægteskabsindgåelse, som den fremmede køber sig til ved at betale
penge til en dansk statsborger.
Ude i det virkelige liv oplever vi imidlertid de besynderligste
tilvækster (eller kulturelle indsprøjtninger, som det hedder i de
kredse):
Ubeviselige påstande om familieforhold tages for gode varer
af embedsmænd med det livskald at åbne flest mulige afløb fra
den danske statskasse. Som så mange andre steder bør i det
mindste indføres udbredt brug af DNA-arvemateriale-"fingeraftryk". I sit princip går det ud på, at blot man kan fremskaffe en
eneste enkelt lille celle fra et menneske, kan genteknologerne
beskrive hele arveindholdet hos den pågældende. Hidtil har man
kun anvendt metoden i få promille af sagerne. Beroende på bl.a.,
at ansøgeren ønsker det, og Udlændingedirektoratet ellers ville
sige nej (Udlændingedirektoratets 1990-årsberetning side 6971).
Som udslag af den jernhårde familiefaderdisciplin (tvangs-)giftes 80% af anden- og trediegenerations tyrkere med en fra
Tyrkiet. Mindreårige presses — ofte mens de går i dansk skole ind i ægteskaber, hvor den af forældrene udkårne kommer fra en
fjern tyrkisk eller pakistansk landsby. Familieaftalerne har sædvanligvis klausuler om, at den ene familie skal betale ganske
mange penge til den anden. Den muhamedanske vielsesmyndighed — også i Danmark — påser, at aftaler om mahr er opfyldt før
ægteskabet.
Efter to års ægteskab har den tilflyttede — uanset senere
skilsmisse — ifølge Ninn-Hansen-loven retskrav på at blive boende her i landet.
Kriminalinspektør Palle Sandvig fortæller herom til Berlingske Tidende (27. august 1989): "Ofte får kvinden et beløb på ikke
under 10.000 kr. for at skrive under på vielsesattesten, hvorefter
hun modtager mellem 500 og 2.000 kr. om måneden i to år, indtil
manden automatisk får opholdstilladelse. Derefter opløses ægteskabet".
Overensstemmende hermed er annonce 12. november 1989 i
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Søndagsavisen: "Min ven, 26 år, høj slank og dannet fra Nigeria
(sort) Ønsker pige, som vil hjælpe ham med at få opholdstilladelse her i landet. Skriv uforpligtende og lad os mødes."
Dansk Politi 1989 nummer 4 giver følgende variant:
"Fremmedafdelingen er bekendt med flere tilfælde. hvor tyrkiske mænd, der allerede er gift og har børn i Tyrkiet, lader sig
skille, rejser til Danmark og gifter sig med en dansk pige. Efter 2
år lader han sig skille fra den danske pige, hvorefter han rejser til
Tyrkiet og bliver "genforenet" med sin fraskilte tyrkiske hustru.
Han gifter sig med hende igen, og kort tid efter kommer han med
kone og børn til Danmark. Ringen er sluttet, og det hele tager
altså kun to år."
En erfaren iagttager skrev i Danske Kommuner for 2. september 1981: "Jeg har ikke mødt nogen blandede ægteskaber i Ishøj,
uden at det har været begrundet med, at manden skulle opnå en
opholds- og arbejdstilladelse."
Det hedder i en oktober 1989-rapport fra den norske regering
om EF: "I alle medlemslande, bortset fra i Danmark, vil en
ægtefælle, som er kommet til landet gennem familie-genforening
miste sin opholdstilladelse, dersom ægteskabet opløses." Den
danske ægtefælleknopskydningsmaskine fræser som nævnt derudaf ved, at enhver her i landet kan skaffe sig en ny fremmed
ægtefælle hvert andet år, og tidligere importerede ægtefæller kan
jo også indgå nye toårsgiftermål.
167 af de 179 naive lovgivere vil imidlertid give 100% friløb.
De tror nemlig på trods af kendsgerningerne i det pulveriserende
liv, at ægteskabsvielsesattester dokumenterer, at de to vil dele
hele livet sammen, og det må myndighederne så respektere. Men
tankegangen er ofte det modsatte: Kan man løfte en bekendt og/
eller en pengebetaler op af for eksempel landsbyfattigdomstrøstesløsheden i Tyrkiet, bruger man arrangerede ægteskaber
som et egnet redskab.
Ved en detaljespækket, ordrigt motiveret — og derfor også
ganske præcist skønsbegrænsende — regel i § 1 nr. 3 i lovforslag
188 af 26. februar 1985 gik Knud Lind ind for, at familiesammenføringsretten mindskedes en del. Blandt andet ved et
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krav om, at ægtefællen eller samleveren har dansk statsborgerret,
"da det har vist sig, at flere ægteskaber mellem to udlændinge
uden dansk statsborgerret har været indgået med det formål at
skaffe udlændingen opholds- og arbejdstilladelse".
De mellemliggende 5-6 års ændringer i forholdene bevirker, at
der nu er overvejende grund til at stramme yderligere.
Der kan faktisk drejes højre om på så at sige alle skruer, der
nævnes i 1985-lovforslaget, og derudover må spærreregler indføres for folk fra muhamedanske lande.
Det konservative Folkepartis daværende politiske ordfører var
anderledes beskeden i den store fremmedinvasionsadvokatur som burde have fældet hende — i Jyllands-Posten 8. august 1990.
Hun ville 100% bevare familiesammenføringsreglerne for flygtninge. For andre ville hun helst have reglen, at "forældre,
ægtefællers forældre og særbørn m.fl. ikke automatisk skal kunne
komme hertil".
Blandt andet hendes flygtningefavorisering er forrygende.
Flygtninge er jo principielt kun i lille Danmark på en kort visit. Er
de virkelig forfulgte af et ondt despoti derhjemme, er det forunderligt, at hjemlandet tillader familien til dets oprørere frit at rejse
ud.
Men bortset fra fortidsrøster som Connie Hedegaard, så det i
sommeren 1990 ud til, at fornuftsudviklingen omsider ville bryde
igennem med en vis kraft. Det virkede helt altmodisch, at alle syv
Ikke-Fremskridtspartier i Folketinget samdrægtigt nedstemte Pia
Kjærsgaard-forslag:
"Folketinget bekræfter nødvendigheden af at prioritere danske interesser højt og pålægger regeringen inden udgangen af
1990 at fremsætte lovforslag om at skærpe familiesammenføringsreglerne med henblik på at mindske disse sammenføringer.
Denne nedstemning ligger så langt tilbage i fortiden som 22.
marts 1990.
Men jo længere de manglende 78 stemmer i Folketinget
bragesnakker i stedet for at handle, des større er risikoen for, at
de, der tørster efter påstået familiesammenføring, dels vil frem-

skynde deres igangværende aktioner, dels ruster sig til, hvordan
de vil finde svagheder i Danmarks hegn, når 1983-lovens urimelighedshuller bliver lukket.
Fremskridtspartierne har intet imod, at udlændinge er sammen
med deres ægtefæller og øvrige familie. Men partierne mener, at
når de Ønsker genforening, må de i de fleste tilfælde gøre det
andre steder end i Danmark. For eksempel i hjemlandet.
Vil man gifte sig med en tyrker, kan man da blot bosætte sig i
Tyrkiet.
I strid med proportionssans, korrekt jura og rimelighed har
journalisterne i 1991 drejet familiesammenføringsdebatten over
i, at de tamiler, som aldrig har haft noget sagligt behov for asyl i
Danmark, babu — babu i 1988 skulle have haft deres familier
hertil med ekspresfart.
Herom skriver Ulrik Høy i Weekendavisen fra 31. maj 1991:
"Det såkaldte retskrav, § 9, der giver flygtninge i Danmark
krav på at få deres nærmeste pårørende til landet, er en eksotisk
gevækst, som aldrig burde have set dagens lys i dansk lovgivning.
Kernen i Tamilsagen kan beskrives med et billede: Behjertede
redningsfolk hjælper en flok druknende op i båden, hvorefter
samme redningsfolk trækkes ind i en langvarig retssag. De
druknende har nemlig krav på, at den nærmeste familie også
reddes. I stedet for en medalje, får redningsfolkene en retssag på
halsen. Det er absurd, det er vanvittigt, og derfor ryster de fleste
danskere på hovedet.
Konsekvensen må være, at redningsfolket Danmark tager sin
hjælpsomhed op til overvejelse. Skal vi fortsat have en lov, der
sætter redningsfolk i forlegenhed, eller skal vi afpasse idealerne
til virkelighedens verden?
W skal naturligvis gøre det sidste".
Fremturen med nugældende ordning er opbygning af vort eget
fædrelands ligbål.
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KAPITEL 19

Humanitært asyl
1983-lovens fem asylgrupper (kapitel 13 og 18) blev i 1985
suppleret med, at Danmark også kan huse fremmede, når "væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for det".
I femåret 1986-90 havde vi 1.111 af den slags asylbevillinger.
Denne ikke-retskravsbaserede asylgruppe udgør principteoretisk en lovforbedring, idet opholdstilladelse nu diskretionært
kan meddeles personer, som ønskes her i landet af justitsministeren. Altså reelt af flertallet i Folketinget.
I den nuværende lovramme må meningen med en sådan regel
være, at den ikke skal anvendes særlig hyppigt. Den opsamler
blot folk i situationer, som ikke er forudset af lovgiverne. Skal der
antydes Trivselseksemplifikationer kan det være udlandsdanskere, der har haft deres opvækst i Danmark (herunder Slesvigmindretallet), og som sådanne varigt har bekendt deres danske
sind og tilknytning, eller folk med særlig fremragende kundskaber/evner, som vil gøre dem til en nyttig pryd for vort fædreland.
Vojens ishockeymålmand var engang på tale (i indfødsretsforbindelse).
Omsat til virkelighedens NuDanmark betyder de humanitære
nådesakter imidlertid, at fremmedlobbyens mediepaver med TVA, Ekstra Bladet eller sådan nogle blot skal affyre en ensidig oftest helt forløjet — medlidenhedskanonade. Temaet er tit, at det
ikke kan udelukkes, at vedkommende vil blive skudt eller i al fald
tortureret, når han på den umenneskelige-hensynsløse ministers
kolde ordre ankommer til sit hjemland. Så spiller Ebba Strangeklaveret straks i Folketingets slapperprægede retsudvalg. Journalisten får sin Cavlingpris, og hans subjekt med slægt og venner
kan forblive i Danmark.
Under disse jævnligt tilbagevendende hetzkampagner er det
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umuligt at få ørenlyd for, dels at udlændingen oftest kan rejse
andetssteds hen, og dels at Danmark alligevel ikke kan hindre
alverdens ondskab, eller blot begrænse den mærkbart.
løvrigt har justitsministeren oplyst, at der intet tilfælde foreligger dokumenteret "hvor hjemvendte asylansøgere er blevet
udsat forforfølgelse med baggrund ide forhold, der har foreligget
for danske myndigheder ved deres stillingtagen til asylansøgningen" (Folketingstidende 1987/88, 1. samling, spalte 62471).
Men i den muhamedanske verden og i adskillige andre lande,
kan ingen føle sig sikker på at overleve ret længe. Sociale
fattigdomsårsager, terror og myndigheders vilkårlighedsdespoti
er nogle af årsagerne. Uomtvisteligt kan Danmark ikke huse alle
fra disse lande. Den tilfældighed, at et menneske har haft den
fordel frem for sine landsmænd at leve et stykke tid hos os, skal
naturligvis ikke bevirke, at vedkommende skal yderligere begunstiges med at få lov til at forblive her. Disse puddelkærnerealiteter
fortrænges aldeles af præstemennesker og andet godtfolk, som
plages af afsindig kløe for at udvise tilsyneladende næstekærlighed på TV-skærmen.
Et eksempel på flæberiets afsindighed fik vi fra en herboende
iraner, der var dømt for syv voldtægter. Efter fængselsstraffen
betalte danske skatteydere for at få prøvet hans påstand om, at
hans oprindelige udvisningsdom ikke skulle opretholdes. Da han
havde tabt i Højesteret i maj 1991, gik han videre til Strasbourgmenneskeretsdomstolen. For dette enøjede højtlønnede
foretagende var det virkelig en ønskesag. For tænk sig, at Iran
nok vil synes mindre godt om at få ham hjem og højst tænkeligt
ikke ville opvarte stalden, som Europarådets menneskeretsnaivister så gerne vil have. 8. juli 1991 hengik med en lang
procedure om hvorvidt danske kvinder derfor skal affinde sig
med, at han på livstid kan fortsætte med at bedrive sin hobby i
vort land.
Faktisk blev sagen udsat indtil videre, men uanset hvordan den
falder ud, er der et nyt memento om, at Danmark aldrig skulle
have tilsluttet sig Strasbourg-blålyset.
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KAPITEL 20

A lenebørn
Fremmede børn findes af og til som hittebørn i lufthavne eller
andetsteds. Det sker også, at voksne, der har haft børn med til
Danmark, dør eller sporløst forsvinder.
I øjeblikket bruges ofte den metode, at et mellemøstligt rejsebureau indtegner nogle småbørn i passene for kunder, der så
kører ind i Danmark med børn på bagsædet og efterlader dem et
eller andet sted.
Alt i alt kom der 22 "uledsagede mindreårige" i 1990. I 1991
blev tallet væsentligt større, og det var det også i sidste halvdel af
1980 'erne.
Regeringen anbringer dem i Sandholmlejren og på danske
børnehjem, for så vidt den ikke kan sætte dem i familiepleje hos
deres egne landsmænd. Forholdene beskrives udførligt i Jyllands-Posten for 28. juli 1991.
Ikke overraskende blæser folketingsvinden og BUPL-stormen
i den retning, at skatteyderne skal belastes yderligere. Et par
talskvinder er socialrådgiver Hanne Windmar fra Odense Rådhus
og retspolitisk ordfører Dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet.
Naturligvis kan de finde en blåøjet FN-konvention at hænge
deres modehatte på. Hvor personaleraten på døgninstitutioner for
for hvert barn, er der kun 16 ansatte på
danske børn er
Langerød optagelseshjem til at passe 42. Sådan diskrimination af
fremmede strider mod børnekonventionen. Derudover vil man
give de fremmede børn aflastende psykologbistand samt bisiddere og værger i forhold til myndighederne. Altsammen dejligt
med ekstra offentlige stillinger og ben.
Justitsminister Hans Engel] nedsatte straks (marts 1991) et
hurtigtarbejde udvalg med repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors med flere. Jo større eftergivenhed, der vises
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Windmar og Bennedsen, des kraftigere vil flygtningebørnenes
tal vokse. Og dermed skattetrykket.
SF's overbud går på, at når nogen ude fra den store verden
melder sig som forældre eller anden nær slægtning skal familiesammenføringsretten udvides til også at gælde dem.
Trivselsløsningen på problemet er fra vore egne adoptantventelister at finde danske adoptivfamilier til disse børn. Det
giver dansk indfødsret (indfødsretsloven § 2A).
Sættes grænsen foren sådan regel ved niårsalderen, er risikoen
ikke overvældende for systemudsugningstendenser og/eller muhamedanisme. Ældre børn vil ofte være uopretteligt ødelagte.
Endnu mere børnesentimentale bør gennemtænke følgende
ekstrakt fra Danskeren for december 1990: "For nogle år siden
blev det almindeligt, at børn uden ledsagelse korn til Sverige,
mest fra lande i Mellemøsten, og søgte asyl. To ud af tre af dem er
under 14 år og undertiden ikke mere end 6-7 år. Der er kommet
ca. 500 børn årligt. Næsten alle disse asylbørn har mindst en af
forældrene i live og har haft normal skolegang efter deres alder.
Når de søger asyl, fortæller de typisk fabrikerede historier.
Massemedierne reagerede med hulkereportager om disse stakkels forfulgte børn. De skulle selvfølgelig have lov til at blive.
Store ressourcer sættes ind på at tage sig af dem. Forældre og
andre slægtninge får senere automatisk opholdstilladelse.
Nu skriver en indvandret forsker Reza Eyrumlu helt åbent om,
hvordan det hænger sammen:
"Børn og unge, som uden ledsagelse kommer til Sverige og
søger asyl, ved som regel med sig selv, at de må forsøge at få
opholdstilladelse i landet for derved at kunne hjælpe deres
forældre til senere at komme hertil. Den, der spiller den vigtigste
rolle i disse børns og unges daglige kontakter, er menneskesmuglere; den information, han giver dem, skal hjælpe forældrene til at komme til Sverige. Børnene bliver derved ofte tvunget
til at give falsk forklaring over for svenske myndigheder. De gør
hvad som helst for at opfylde deres eneste pligt over for deres
egen i hjemlandet."
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Ikke engang fra et humanitært synspunkt er det godt at give
"barneflygtninge" asyl og dermed give menneskesmuglerne lejlighed til at fortsætte deres udnyttelse.
Der er også andre måder. Udvisningstruede familier gemmer
ofte et eller flere børn hos slægtninge eller venner.
Ingen ofre er for store, når det gælder om at komme til at bo i
et vestligt land. At udnytte bedende barneøjne er et effektivt
middel til at appellere til vor medlidenhed. den fornuftsmæssige
tanke erstattes da af følelsesmæssig reflekser."
Det kan endda tilføjes, at afsenderbranchens vareudbud også
omfatter, at børnene er købte til at henvise til helt fremmede, som
var det deres forældre. Det er bare et betalingsspørgsmål.

KAPITEL 21

Udvisning
Danske statsborgere kan ikke udvises fra Danmark. Også de
udlændinge, der endnu ikke er tildelt dansk indfødsret, opnåede
imidlertid ved Ninn-Hansens udlændingelov fra 1983 vidtgående rettigheder til at forblive her i landet:
A. Det gælder for det første alle asylansøgere. I det mindste indtil
der er truffet endelig afgørelse i sagen.
Den danske stat betaler deres kost, logi, tøj, lommepenge,
tobak, skolegang m.m. Derfor har vi til stadighed alt for mange af
slagsen. Omkring 2.700 ved årsskiftet 1989/90, 3.787 pr. 4. juni
1991. Cirka 80% af dem bor rundt om i landets ca. 25 Røde Korsasylcentre, hvor de frit kan komme og gå som statsunderstøttede
turister. Så længe de er her, har de reelt vundet de danskerlevevilkår, som deres sag drejer sig om, hvorvidt de overhovedet
har ret til.
72

Derfor ikke så mærkeligt, at de med de dårligste sager ivrigt
bistår hinanden med at opbyde udstrakt opfindsomhed for til det
yderste at presse alle klagemuligheder.
Normalproceduren går ud på, at afslag kan indbringes for
flygtningenævnet og/eller ombudsmanden. Masser af tid kan gå
med at spille ping-pong mellem de to instanser. Ingen af dem
rider jo den dag, de sadler. Meddeler de omsider afslag, kommer
der ofte begæringer om genoptagelse under henvisning til, at
påstået nyt bevismateriale nødvendiggør, at myndighederne begynder forfra på sagen. Det kan også være ansøgninger om
opholdstilladelse på andet (lov)grundlag end det, hvorpå den
afgjorte sag blev behandlet. Der findes ingen kvotebegrænsning
for, hvor mange genoptagelsesbegæringer o.l., hver enkelt asylsøger i sin desperate ulykkelighed kan komme med. Ofte er det
med papirer på et helt fremmed sprog skrevet under det fremmede lands forudsætninger. Det tager tid for danske myndigheder at få korrekte oversættelser og derefter vurdere betydningen.
Masser af andre krumspring giver også pote. For eksempel:
1) I stort set alle tilfælde, hvor flygtningenævnet har sagt nej,
søges humanitært asyl (kapitel 19).
2) Den udvisningstruede kan også nå helle ved for gode ord og
betaling at gifte sig med en dansker eller herboende udlænding.
Holder det i to år, er bestandigt ophold sikret. Men selv kortere
ægteskaber kan være nok efter udlændigelovens §26: Et skøn om
at fraskilte personer får det svært i den fremmedes hjemland
bevirker, at hun (han) fortsat kan blive boende her.
3) Med opfindsomhed — sultestrejker, medynkspåkaldelse osv. —
inddrages journalister, præster, BZ'ere, forfattere, politikere og
andre medieliderlige i offentlighedsappel om, at lige præcis de
pågældende stakler skal forblive her.
Foreningsglade Danmark har endog en organisation — Landsforeningen Danske Flygtningevenner— hvis væsentligste kræfter
bruges på at styrke, at det går i svang. Den er oprettet i februar
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1986. Hovedtalsmand er familiesammenføringsindvandreren
Brian Patrick MeGuire, som de sidste 14 år er blevet forsørget
over Københavns Universitets lønkonto.
4) Til støtte kan ofte fremskaffes generelle eller individuelle
henstillinger fra FN's flygtningehøjkommission, Amnesty International og andre, der stræber efter at opbygge et fint PRomdømme, og for hvem det er aldeles gratis at danskere skal bære
byrderne fremover.
5) "Flygtningevenner" skjuler udlændingen (typisk opgejlet af
Danmarks Statsradios og andre mediers bragende klapsalver).
6) Når lokummet for alvor brænder, lader den fremmede bare
være med at udrejse og bliver boende i asylcenteret. Til den
gruppe hørte i marts 1990 120 polakker og 21 libanesere.
Regeringens Flygtningeudvalg bestemte da, at de skulle udbringes af landet ved politiets hjælp. Uanset om de fandt på nye
klager til Folketingets ombudsmand over Direktoratet for Udlændinges afslag på asyl eller over Justitsministeriets afslag på
opholdstilladelse af humanitære grunde. Forudseende nok er
Ritzau meddelelsen herom dateret på aprilnarsdagen. 4 måneder
senere — 13. juli 1990 — kunne en storreportage i Frederiksborg
Amtsavis i al fald dokumentere, at Justitsministeriet bare havde
ladet 141 være lige, og gruppen var derfor vokset. Regeringspartiet det Radikale Venstre lod derefter ca. 11. september 1990
sin folketingsgruppe anmelde slendrianen til ombudsmanden for
at slippe lettere gennem sit landsmøde den følgende weekend.
Den 12. marts 1991 gentog Hans Engell den nu årgamle erklæring over for Folketingets Retsudvalg. Da selv ombudsmanden
ikke vil redde dem, går i september den store mediemaskine i
gang, omkring kirkeasyl til muhamedanere hos sagligt nærsynede københavnerpræster, som tror at statskirkens ejendom er
deres (og menighedsrådenes) private.
Ilse Dupont mener: "Palæstinenserne kan lige pludselig godt
bruge den danske folkekirke i deres medieshow. I hverdagen er
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det lige omvendt. Næsten alle indvandrer- og flygtningebørn
bliver fritaget for kristendomsundervisning i skolen, selv om det
ikke på nogen måde er en prædiken. Undervisningen er blot et
lille indblik i danskernes kulturelle baggrund og mønster. De 60
enlige mænd, der har slået sig ned i en kirke på Vesterbro i
København, er nok ikke ensomme ret længe. Hvis de får asyl, vil
der ikke gå længe før hustruen og børnene kommer ilende hertil.
Palæstinensernes leder, Arafat, er jo en god ven af Gadaffi og
Hussein, så skulle de 60 mænd ikke hellere tage til Libyen eller
Irak? Det vil spare deres familier for en lang rejse." Det er i BT
6. september 1991.
Sammesteds er Eduard Sørensen ikke mildere: "De ældre, der
behandles dårligt skulle sætte sig hen i Enghave Kirke. Så kunne
præster og andre humanitære hjælpere komme dem til undsætning. De har betalt kirkeskat, og er der nogen, der har brug for
hjælp, så er det de ældre".
7) Sker det endeligt, at en af de fremmede efterkommer et
udvisningspåbud, tager han ofte til Flensborg og vender — måske
ved brug af et andet navn — samme eftermiddag tilbage over
Aventoft/Tønder grænseovergangen.
Summen af de beskrevne forhold er deprimerende for de mange
blåøjede, som endnu tror på myten om Danmark som et retssamfund. Samspils aprilsnummer 1991 side 11 beretter for eksempel om, hvordan de 177 ghanesere, som fik afslag i 1980'eme,
stadig alle bor her i landet og Direktoratet for Udlændinge
fastslog på side 44 i beretning af 24. maj 1991 ganske generelt "at
det i realiteten er et lille antal asylansøgere, der tvangsmæssigt
udvises af landet efter et endeligt afslag".
Hvor kritisabel danske myndigheders fejhed end er for at hytte
eget skind, fordi de vil undgå kritik fra vor venstrefløj-journaliststand, må man dog erkende, at tilstanden er endnu værre
andetsteds.
Thailand indførte eksempelvis i 1987 den selvforsvarspolitik,
at slæbe vietnamesere i deres både ud på åbent hav med ordre til
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at fortsætte deres sejlads. Men med kurs væk fra Siam. I USA
"tåles" fremmedes illegale forbliven indtil nogen tager sagen op.
Denne form for privat påtale fremmer afpresningstrusler om, at
udlændinge bliver meldt til myndighederne, hvis de ikke makker
ret med for eksempel underbetalt arbejde, pervers sexdeltagelse,
eller hvad udnyttelse ellers kan gå ud på.
Vesttyskland og Frankrig har længe haft lignende tilstande,
men er i andet halvår 1991 som led i Schengen-forberedelserne
begyndt at rydde op med den målsætning, at langt de fleste
ulovlige fremmede udvises af landene.
B. Begår den fremmede noget kriminelt, kan udvisning altid
undlades ud fra en vurdering af hans personlige forhold (alder,
helbred, mulighed for at klare sig i hjemlandet, familieforhold
osv.).
Men i masser af tilfælde forbyder Ninn-Hansen-loven endog
udvisning. Jo skrappere, des længere udlændingen har boet her.
Efter 7 år kan udvisning kun ske, hvis han vedholdende har
begået grov kriminalitet eller er idømt mindst seks års fængsel
ubetinget. Med de domme, der gives i dag, når man normalt kun
så højt op, hvis udlændingen har begået drab, væbnet røveri af
særlig farlig karakter eller narkohandlet i den helt store stil.
Et eksempel på ikke-udvisning er de 10 kurdere, som den 5.
august 1987 med våbenmagt iværksatte en gidseltagningsbesættel se af Lufthansas kontor i København (Folketingstidende 1987/
88, 2. samling, spalte 15730.
Et andet eksempel er Iranerflygtningen Hossein Giholi Abelechian (omtalt i BT 28. september 1990). Han fik 8.400 kroner
danske statspenge i kvartalet som børnechecks. Dem investerede
han i rejser hjem til Mellemøsten og køb dernede af heroin, som
han så indførte via Kastrup Lufthavn til videresalg på det danske
marked. Han fik kun tre års fængsel og kan derfor forblive som
forsørget gæst hos de danske skatteydere til sine dages ende. I en
tilsvarende iraneropiumssmuglersag viste Vestre Landsrets dom
af 11. september 1991 samme slaphed.
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Et tredie eksempel er mindreårige fremmede, som dømmes for
alvorlig kriminalitet. Her sker udvisning aldrig.
C. Når Danmark som følge af folketingernes manglende økonomiske styringsevne i stadigt stigende tempo synker dybere og
dybere i bankerot-afgrunden, må et sparesynspunkt blandt mange
være: De stærkt beskårne, offentlige udgifter, Danmark i de
kommende år får råd til, må først og fremmest reserveres til
landets egne børn. Denne retfærdighedsgrundsætning stemmer
med god international tradition om, at fremmede ikke skal ligge
værtslandets skattebetalere til byrde. Når danske har været i for
eksempel Schweiz eller USA, har de måttet rejse hjem, når der
blev knapt med arbejde. Fordi førstefødselsret til egne arbejdspladser forbeholdes egne landsmænd.
Socialbistandslovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989
§4 har følgende ordlyd:
"Bliver der behov for vedvarende hjælp til forsørgelse af en
person, der ikke har dansk indfødsret eller ret til hjælp i medfør
§3, afgør socialministeren eller den myndighed, ministeren giver
bemyndigelse hertil, om pågældende skal hjemsendes.
Stk. 2. Der kan dog ikke træffes beslutning om hjemsendelse af
udlændinge, der bor i landet med henblik på varigt ophold, og
som lovligt har boet her i mere end de sidste to år."
(Den nævnte §3 lyder sådan: "Der kan ved aftale med andre
stater eller internationale organisationer gives personer, der
ikke har dansk indfødssret, ret til vedvarende hjælp til forsørgelse
under ophold her i landet.").
Som det fremgår af socialministerens svar af 7. august 1990 på
folketingsspørgsmål nr. S 1067 (Folketingstidende spalte
11708ff) har den udgiftsligeglade regering næsten ikke benyttet
denne lovregel. Heri må ske en opstramning. Vi burde i det
mindste vende tilbage til grundtanken bag fremmedlovgivningens rødder i enevoldsårhundredet: Ikke-danske, "tiggere, løsgængere, tatere, betlere og omløbere" var forment adgang til
Kongens Riger og Lande (Lauritz L. Kongslev: "Den Danske og
Norske Private Rets Første Grunde", 1781).
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Til forrykthedseksemplerne hører at Schliiters justitsministre
på rad og række har ladet sig kyse af propagandaen mod, at
administrationen i spidsbelastningssituationer for en tid har indkvarteret de indstrømmende i fængsler, eller hvor de nu har
kunnet skaffe plads. Uanset at ophold i Vestre Fængsel er et
femstjernet hotel sammenlignet med, hvad vedkommende med
livet i behold er flygtet fra og også sammenlignet med levestandard, asylmuligheder og flygtningelejre andetsteds i Verden. I alt
væsentligt drejer praksis sig om tilpasningsbesværlige barske
fyre uden identitetspapirer — altså den gruppe, hvis adfærd beskrives i kapitel 14 om fup-flygtninge.
Alligevel spilder danske skatteydere tonsvis af deres penge på
en af Hans Engell i 1990 forordnet dommerundersøgelse af
området. Smagsprøver herfra gives i referat i Jyllands-Posten for
4. maj 1991, i Information 16. s.m. og i TV-Aktuelt'en "Sort
Uheld" i eftersommeren 1991.

Jeg søgte at tage højde for udviklingen ved lovforslag nr. 247
af 24. maj 1989. Heri anførte jeg, at det "for at få ensartet praksis
over hele landet, ikke mere skulle være nogen kommunal opgave
at udtage dem, der skal udvises. Den centralmyndighed, som skal
forvalte opgaven, skal være en minister, som direkte kan komme
til at stå skoleret i Folketinget og dets udvalg, hvis han for
eksempel findes at have set for flot på udgifterne for staten
(kommunerne har oftest nettoindtægter på disse mennesker, der
har været her under to år).
Ved vurderingen af det væsentlighedskriterium, som skal være
afgørende for, om en given fremmedfamilie skal udvises eller ej,
må der ses på de offentlige midler som helhed. Det er selvsagt
ikke afgørende, om det er socialvæsenets, arbejdsministeriets
konto, retsvæsenets, undervisningssektoren, boligområdet eller
en sjette eller en syvende afdeling af de betrængte skatteyderes
kasse, som særlig drænes i det enkelte tilfælde."
Hvor det er plat umuligt at returnere fremmede, der ikke kan
forsørge sig selv, til deres hjemland, skal danske skatteydere
allerhøjst betale for, at de anbringes i en lejr med nødtørftige
boligfaciliteter og så billig bespisning som muligt til at opretholde livet. Den fremmede skal så til gengæld yde vederlag ved
en arbejdstjeneste. Er han uvillig hertil, har han selv sat sig uden
for enhver menneskeretsbeskyttelse.
Når Danmark er asylstat, skal det altså ikke være mildere end
vi gjorde det i perioden frem til 1949 med de 240.000 civilflygtninge, vi fandt efter 4. maj 1945: lejrindespærring plus
hurtigst mulig re-eksport til Tyskland var hovedingredienserne.
Det offentliges opgave er alene at sørge for, at asylanten undgår
tortur eller mishandling og kan få kost og logi, hvis han arbejder
acceptabelt herfor. En nok så skrabet lejr i Danmark vil under alle
omstændigheder være paradisisk sammenlignet med flygtningeophobningerne i for eksempel Libanon, Etiopien og Pakistan.
Eksempelvis kan anvendes nogle af de forladte udsteder og
tidligere udsteder i Grønland. Her står solide bygninger, maden
kan jages og fiskes lige uden for døren, kultursammenstød undgås med mere end 100 kilometer til nærmeste mennesker.

D. For godt en snes år siden havde nogle danske virksomheder
besvær med at få så megen dansk arbejdskraft, som de havde brug
for. Derfor ansatte de i årene op til 1970 udlændinge.
Den første oliekrise forvandlede i eftersommeren 1974 situationen til en uafbrudt siden da opretholdt arbejdsløshed. Ved dens
udbrud var her i landet tilbage som fremmedarbejdere et helt
tilfældigt udpluk fra folkeoceanerne af pakistanere, tyrkere, marokkanere, jugoslaver osv. De har fået deres — efter hjemlige
standarder — fyrstelige aflønning for det arbejde, de i sin tid blev
engageret til. Ingen af dem har nogensinde haft juridisk eller
moralsk krav på mere.
At de fik vor lillefinger i 1968 berettiger dem selvsagt ikke til
at gribe hele den danske hånd og på vore skatteyderes regning
blive siddende, som var de indbudt til at spise med ved danskernes bord ud i al evighed. Endsige i den mangfoldighed, de
udvikler sig til, generation efter generation.
Dette er den helt entydige konklusion af den historiske gennemgang, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen foretager i bogen
"Islam i Danmark" (Århus Universitetsforlag 1990):
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E. De fremmedes hovedvej til Danmark er nu anerkendelse som
flygtning.
I al fald for disse mennesker må den altovervejende hovedregel være, at de ikke varigt forbliver her i landet. Ganske som de
danskere, der den 4. maj 1945 var flygtninge i Sverige disponerede hurtigt, efter at Danmark atter var frit.
John Ingemann udmejslede i Fremskridts 1990 aprilnummer
fyndordene: "Danske politikere bør ikke lade sig bruge som
flygtningebarnepige for at jævne vejen for de uindbudte flygtninge, som det har behaget at komme her til landet. Vore politikere bør erkende, at den danske gæstebeværtertålmodighed er

ved at være slut — idet man vel må formode, at flygtninge straks
sendes tilbage, når forholdene i hjemlandet tillader det — alt
andet vil være misbrug af danskernes gæstfrihed."
Dette er jo blot almindelig sund fornuft. Sober jura siger, at
flygtningenes asylretsforudsætninger er væk, senest når hjemlandets farefuldhed for dem forsvinder.
Men også her har Gammeltofterne smidt grus i maskineriet.
Efter kun to års opholdstilladelse er flygtningen (og med ham
hans efterkommere m.fl.) reelt en indvandrer, og som sådan
næsten ikke til at smide ud. Toårs-paragraffen (§19 stk. 2) er også
derfor en af de allermørkeste blandt 1983-lovens mange sortheder.
Om hele dens blæverværk af juristerifinurligheder til sikring
af flygtninges forbliven i Danmark, belærtes folketinget den 23.
september 1988 (spalte 1569) af lovens fader.
Tiderne er gået i forfald. Taknemmelighed mod dem, der
hjælper i nød, er afløst af egoistisk mere — vil — have — mere amoral.
Forfærdelige udslag heraf frembyder de, der fra jordklodens
anden side stak halen mellem benene, da deres elskede ChileSocialiststyre brød sammen den 13. september 1973. Det, de nu
har at frygte ved tilbagevenden, er alene deres landsmænds foragt
for, at de mæskede sig i de skandinaviske velfærdsorgier, i stedet
for at rydde op i de forfærdeligheder, som altid er ethvert
soci al i stregi me s kendingsmelodi.
I Danskeren for december 1990 redegør en nordmand (Harald
Tredell) for sagen:
"Chilenere flygtet etter sigende hit fra forfølgelse og tortur
under Pinochet's regime. De vil slet ikke rejse hjem igen, når
Chile nå har fået en demokratisk valgt regering. Selv ikke etter
opfordringer fra Chiles ambassadør i Norge om å gjøre dette. De
siger faktisk rett ut, at de nå har så gode økonomiske forhold i
Norge, at de kan ikke akseptere å dra fra sin norske velstand til en
lavere levestandard i Chile! Men burde ikke nettopp disse, som
appellerte til norsk solidaritetsfølelse, da de kom hit, nå vise så
pass solidaritet overfor sine egne landsmenn, at de nå rejser
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"Det blev fra alle sider i det danske samfund i slutningen af
1960'erne og begyndelsen af 1970'erne taget for givet at tilstedeværelsen af arbejdsmigranter var et midlertidigt fænomen. De
ville kun være her, så længe der var arbejde at få, og når der ikke
længere var det, ville de søge andre steder hen.
Den første større videnskabelige undersøgelse af arbejdsmigranternes forhold i Danmark korn i 1970 udarbejdet af bl.a.
arbejdspsykologen Eggert Petersen under titlen "Gæstearbejder
i København" . De interviews, der lå til grundfor rapporten viste,
at "hvad tyrkerne angår, er der grund til at tro, at de allerfleste,
for ikke at sige alle, vil vende hjem til Tyrkiet". Endnu 20 år efter
kan man møde samme udsagn. De ældre indvandrere understreger alle, at det oprindeligt var meningen, at de kun skulle have
været i landet for at spare et beløb op, som kunne sikre familiernes fremtid i hjemlandet — enten til supplerende jordopkøb eller
til investering i en butik eller i en lille virksomhed.
Det er ikke alene arbejdsmigranterne i Danmark, der oprindelig forestillede sig, at de kun skulle være her i en kortere årrække.
Det samme har undersøgelser foretaget i England, Frankrig og
Vesttyskland vist."
De, som tror på, hvad folk i politik strør om sig af fremtidsforsikringer, får et nyttigt lærestykke med generel gyldighed,
når de nedenfor — bl.a. i kapitlerne 26, 32, 38 og 44 — erfarer, at
det gik helt, helt anderledes, end der var lagt op til.

hjem, og hjelper til å skape det gode samfunn de etter sigende
kjempet for?"
Overfor disse nøgterne kendsgerninger har Dansk Flygtningehjælp vidt og bredt publiceret medynksappellerende glittet
— papir — dybtrykfotomontager med føleord om, at de chilenere,
der fortsat vil leve på nas i Danmark skal kunne fortsætte med det.
Hvis de rejser hjem til Chile, skal danske skatteydere betale for
det, og de skal have fortrydelsesretskrav til, hvis de synes bedre
derom at vende tilbage til deres danske forhold igen. Deres
talskvinder (Luisa Lange og Irma Bravo) og talsmand (Luis
Caroca-Vasquez) opregner derudover et væld af poster, som
danske skatteydere løbende skal betale dem også efter, at de har
forladt os, og mens de etablerer sig i deres fjerne fædreland.
Af de herboende chilenske såkaldte flygtninge rejste alene ni
hjem i 1989 og syv i 1990. Af andre med flygtninge-status i
Danmark vendte knapt 100 hjem årligt i perioden 1985/89. Men
da verden blev fredeligere steg dette tal ikke. Tværtimod faldt det
til 63 i 1990 og til godt en snes i de første fem 1991-måneder. Det
er i overvejende grad polakker.
Berlingskes Siiren Kassebeer besøgte september 1991 Palæstinenserne i Libanon. Han fik et stærkt indtryk af, at det ikke var
sympati, som ville møde de landsmænd, der havde svigtet den
fælles sag og i stedet søgt bekvemmelighed for sig selv i Danmark. Som de andre, 1983-loven har givet asyl, havde de ikke
haft det værre end andre.
I maj 1991 skreg en palæstinensisk kvinde fra Nakkebølle på
Sydfyn i TV-avisen: "14 vil ikke hjem. For vi er kommet til
Danmark, for at vore børn kan blive læger og advokater".
Virkeligheden laurbærkranser altså Tredell som realisten og
Dansk Flygtningehjælp som tomtøndebuldrer i sin smiskelokken:
"14 behøver ikke være bekymrede for, om flygtningene nu også
rejser hjem, når og hvis muligheden opstår, såfremt vi konsekvent
fastholder, at der skal være tale om frivillig hjemrejse. Flygtningene vil gerne hjem. De elsker faktisk deres fædreland mindst
lige så højt, som vi andre gør".
Derimod har Flygtningehjælpen nok ret, når den i hæftet:
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"Frivillig Hjemrejse" (februar 1989) forklarer, hvor vanskeligt
det danske bureaukrati har gjort det for den flygtning, der ønsker
at forlade Danmark. Bare med at komme igennem til, at Direktoratet for Udlændinge åbner sit pengeskab for at udtage til asylanten, det hjemlandspas, som han ved starten på sin tid her blev
tvunget til at ombytte med blåt danskerpas.
Udsigterne er små til at den enkle naturlighed vil generobre
området. Som et typisk afskrækkereksempel på embedsværkets
vokseværk belemrede justitsministrene os nemlig i 1986 med
"Den Nordiske Samrådsgruppe for flygtningespørgsmål". Den
arbejder for at samordne de nordiske repatrieringsordninger. På
længere sigt ønskes en nordisk repatrieringsmodel som grundlag
for en videre harmonisering internationalt.

KAPITEL 22

Skrub-af-prcernier
I. Vesttysk lov af 28. november 1983 gav en kontant statsbelønning til fremmedarbejdere, som rejste hjem i de første 9 måneder
af 1984.
Modellen genoplivedes, da det i 1990 viste sig, at Erich
Honeckers Folkedemokrati havde brugt ulandsfolk til hårdt under-underklasse-arbejde. Det var Genossen fra socialistiske broderlande som Vietnam, Etiopien og Mozambique. Vesttyskerne
sendte dem hjem med et blidt spark: 3000 mark i hånden og en
enkeltbillet til ruteflyveren.
II. Fremskridtspartiet har tidligere været inde på at importere
tanken til Danmark. (Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk bidrag til hjemsendelse af fremmedarbejdere og deres

familier, B44, i Folketingstidende 1984185 tillæg A spalte 16511654, jfr. forhandlingerne spalte 3308-3325).
På det mere fremrykkede sygdomsstadium, som den forarmede danske offentlige sektor nu er kommet ud i, bør sådan noget
skrinlægges.
På Z-partiets vegne gik jeg derfor den 19. juni 1990 imod, da
de andre syv partier indførte betalt Danmarksafsked.
1990-nydannelsen kan komme til at medføre:
a. De fremmede, som ikke ønsker at forlade de danske velfærdsorgier, kan undlade at benytte reglen. Rent faktisk benyttedes den i sit første halvandet leveår kun af godt 100, som nok
under alle omstændigheder var rejst hjem.
b. Tilskud til fremmede, der vil rejse, er en ny statsudgift. Det har
det rige Vesttyskland og Holland råd til, men ikke den fattige
danske statskasse.
c. De tyske erfaringer viser, at det er nok så svært at afgrænse
kredsen, uden at man kommer ud i et enormt frustrerende
tovtrækningsbureaukrati om, hvem der skal have lov til at få
pengehjælpen.
d. Udbetalingsordningen kommer i offentlighedens miskredit,
når der dukker det ene tilfælde efter det andet op i aviserne om
udlændinge, der har brugt afskedsbetalingen anderledes, end de
naive forslagsstillere forestillede sig. Narkofinanciering, kvindekøb, etablering i andre vesteuropæiske lande og endnu større
fremmedfamilier er nogle af de umiddelbart forudsigelige måder,
hvorpå de danske skatteydermidler vil blive investeret.
e. Når skrub-af-præmien først er modtaget af den fremmede, vil
der efter nogen tids forløb gå den prås op for ham, at det trods alt
var lettere at leve i Danmark end i hjemlandet. Mere eller mindre
fordækt i forhold til myndighederne vender han så tilbage til
Tivoligardens Fædreland. Uden alt for tydeligt at gøre opmærk-
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som på, at han er identisk med en person, som fik vederlag af den
danske stat for at forsvinde. Penge, som han typisk forlænget har
brugt, uden at danske inkassomyndigheder nogensinde evner at
få ham til at tilbagebetale nævneværdige dele af det modtagne.
f. Flygtningevennepamperne vil misbruge deres mediebeherskelse til uophørligt at kræve pengeudbetalingssatserne forhøjet
— generelt for grupper af fremmede eller i enkeltsager. Det er så
let for dem at producere medlidenhedstrommeildskarnpagner til
støtte af familier, der virkelig som starthjælp til en ny tilværelse
i hjemlandet godt kan bruge flere penge. Hvorfor skal rige
Danmark dog være mammonnærig over for mennesker i nød?
Det holdt for eksempel ophidserbladet Søndags-Politiken 9. juni
1991 auktion over mellem S, SF, CD, Kristeligt Folkeparti og det
Radikale Venstre.
Ellemann-Jensen flottede sig straks — naturligvis for skatteydernes penge — med 2 millioner kroner som sommergave 1991 til
"reintegrering" i Chile. Ole Espersen og Lilly Gyldenkilde ville
selvsagt ikke reduceres til anden violiner. Så de foreslog i BT 17.
juli 1991 udvidelse af adgangen for hjemvendte til i udlandet at
modtage livslange danske statspensioner samt frirejser til at
vende tilbage til de danske bistandskontorer, når de ikke længere
er fuldt tilfredse i deres fædreland.
Som sædvanligt er det umuligt at råbe de selvgode partier op,
så de ænser, at for hver million, der ekstra ruller til bosættelser i
I lun og Libanon, forsvinder endnu flere kroner fra danske sygehuse, danske folkepensionister og danske skattelettelseshungrende.
14. Moralsk set er det ret blakket, at de danske skatteydere, der i
forvejen har ofret så meget til de helt fremmede, på ny skal bløde.
Nu for at overvinde en uvilje mod det, som burde være den
fremmedes største begær: at komme tilbage til sit fædreland.
Ill. 1990-ordningen er blot en overbygning på, at den fremmede,
Nom overvejer at rejse hjem, ofte i medfør af bistandslovens
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paragraf 47 (jfr. §134 stk. 3) efter "lempelige betingelser" (socialministeriets skrivelse af 20. august 1984) får udbetalt penge, for
eksempel til ruteflybilletter, flyttegodsforsendelser etc.
Hans Engell supplerer i flygtningeredegørelse 91: "Danida
ydede i 1989 ca. 40 mio. kr. i bistand til internationale programmer for flygtninge, som frivilligt Ønsker at vende tilbage fra et
asylland til deres hjemlande. 11990 blev der ydet ca. 30 mio. kr.
direkte til UNHCR's repatrieringsprogrammer for mellemamerikanske og vietnamesiske flygtninge samt 10M's (International
Organisation for Migration) og Folkekirkens Nødhjælps programmer for hjemvendende i Latinamerika og Afrika. Sådanne
programmer omfatter blandt andet støtte til hjemrejsen og til
integration i hjemlandet samt juridisk og finansiel bistand i
forbindelse med hjemkomsten. Endvidere er der ydet mere end
100 mio. kr. til UNHCR og Røde Kors som mere generelle
bidrag".
Sandelig. Den, der vender hjem til sin fædrene asiaterlandsby
fra dansk asyl, er et godt parti. Som Mr. Swansson fra United
States i vort schlageral bum.
IV. Selvom en generel ordning med retskrav mod den danske
statskasse altså må afvises, skal man selvsagt også på dette
område være praktisk og udogmatisk: Hvis justitsministeriet
konkret skønner, at store fremtidsudgifter kan undgås for danske
skatteydere, kan det da godt få bevilling til en enkeltbillet med
billigste transportmiddel til den pengeløse udlændings hjemland.
Her kan han så etnisk, kulturelt, religiøst og i det hele i det
almindelige livsmønster falde ind i naturlig harmoni med det
omgivende samfund. Langt bedre end i det Danmark, hvis
fedtethed og racisme de fremmede har så travlt med at kritisere.

KAPITEL 23

Udlevering
En variant af Udvisningsinstituttet forekommer, når en fremmed
stat — ofte vedkommendes hjemland — anmoder Danmark om at
få udleveret en udlænding, der befinder sig her.
Typisk i forbindelse med straffesager. For eksempel for at få
den pågældende retsforfulgt eller for at få hans fængselsophold
til at foregå derhjemme.
Med storkriminalitetens internationalisering bør udleveringsinstituttet få langt større anvendelse i fremtiden med tæt samarbejdende nationer. Men vi skal naturligvis ikke udlevere terrorister til rnuhamedanerlande, jfr. nærmere Folketingstidende 1977/
78 tillæg A spalte 1497-1508 (lovforslag L 86 af 8. november
1977 om samfundets dødssstrafsnødværge mod topfarlige terrori ster).

KAPITEL 24

Trivselshovedsynspunkter
Naturligvis er det umuligt og uønskeligt for Danmark at være sig
selv nok i verden af i dag. Endsige i Verden af i Morgen. Den
tilhører givetvis kosmopolitterne. Men under alle omstændigheder er de internationale forbindelser så righoldige og varierede, at
ingen vægtig argumentation kan fremføres om, at trivselsforsig-
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A. Spørgsmålene omkring de fremmede i landet er meget langt
det politikerklassiske problem om fordelingsøkonomi:
Hvordan skal det danske produktionsresultat skæres ud i forbrugsmuligheder for de forskellige familier?
Her er Trivslespartiets holdning, at danskere skal have mest
muligt. Så langt denne tankegang følges, er fremmede uvelkomne, hvis de er nettoforbrugere og velkomne, hvis de hidfører
nettoforøgelse af nationalproduktet.
Dette udtrykkes koncist i mit lovforslag om offentlige besparelser på udlændinge (L 247 af 24. maj 1989). Dets fulde tekst er

nemlig: "Justitsministeren udviser personer uden dansk indfødsret, såfremt den husstand, hvortil de hører, belaster de danske
offentlige kasser i væsentligt omfang, medmindre sådan udvisning uomtvisteligt strider mod juridisk bindende folkeretlige
forpligtelsen"
Lovforslaget er ikke ondsindet forfølgelsesvanvid.
Det gengiver blot den faste internationale tradition, som Danmark først forlod for få årtier siden. Inger Dilbeeks udlændingelovshistoriske studier dokumenterer, at Danmark tidligere stort
set kun gav adgang til fremmede, der medbragte kapital eller
kundskaber til "fabrik-eller manufakturvæsenet" (Fremmede i
Danmark", udgivet 1987 af Odense Universitet).
Denne fortrinlige tilstand blev opgivet ved Ninn-Hansen loven
fra 1983. Umiddelbart åbnede den sluserne for mængder af helt
anderledes fremmede. En hoveddrivkraft var at give stødet til
formidabel opfindsomhed over næsten hele den offentlige sektors spektrum til at malke skatteyderne for flere blodsugerudgifter
af jættestørrelse bestemt for den nye målgruppe. Først og fremmest til løntung virksomhed — altså netop toppunktet af den
allerværste forureningskilde over for samfundsressourcerne.
Når Slumstrupperne overfladeflopperisk hamrer på, at danskerne ikke skal lade indvandrere blive syndebukke for de af vort
eget folketing skabte økonomiske vanskeligheder, kan vi andre
med større vægt mene, at en nations offentlige sektor ikke
tossegod skal påtage sig den sure opgave at være honningdepot
for fremmede. Når gammelpartierne lader milliarderne fosse ud
af den gældstyngede statskasse til udlændingene, betaler den
med penge, den ikke har. At something derfor is rotten in the state
of Demark bekræftedes til overmål af Finn Slumstrup himself,
da han den 19. september 1990 kl. 15.58 i TV oplyste, at
intetsteds i verden opnår flygtninge så gode vilkår som i NuDanmark. Danske skatteydere betaler lige så meget til en af de
såkaldte gennemsnitsflygtninge i hans modtagelsesperiode som
til 12 gennemsnitsfolkepensionister, som er født i Danmark, har
arbejdet hele deres liv i Danmark og aldrig haft tilknytning til
noget fremmed land.
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tigheden isolerer Danmark som et lukket selvtilstrækkeligt,
degenererende, goldt stagnationssamfund.
Danmarks herskere har alligevel i vanlig realitetsblottet overmodighed og af egen bekvemmelighedstrang valgt at forsimple
fremmeddebatten, så katastrofetruende kendsgerninger undertrykkes.
For at få flest mulige med i saglig meningsudveksling skal det
derfor med syvtommersøm slås fast, at de finkulturelles letbenetheder også på dette område er helt ved siden af.
Trivslespartiet ønsker ved drøftelse af alle anliggender at sætte
lødigheden og væsentligheden i højsædet med fuld, fribåren
respekt for hvemsomhelst. Morten Kjærum såvel som Riis
Knudsen. Debatten skal gå på argumenternes livsnærhed og ikke
på, hvem der fremfører dem. Eller hvor gængse fladtrådte vaneforestillinger, de udtrykker.
Når følelserne svupper op på højkant til ødelæggelse af nøgterne, nuancerede overvejelser skyldes det bl.a., at der dybt i de
fleste ligger Hollywoodfilmenes opdeling af menneskeheden i
gode og onde. Så enkel er verden ikke. Den helligste pave kan
tage fejl og den blindeste høne finde et korn. Skal verden forbedres, må man aldrig respektere nogetsomhelst helligko-tabu, men
afprøve ethvert standpunkt fordomsfrit.
De skærpelser, Trivselspartiet ønsker af udlændingeloven bygger på to hovedsynspunkter. Finanspolitiske (kapitlerne 25-33)
og folkelige (kapitel 34-50):

Fordi en udlænding har belastet danske offentlige kasser ved at
trække på vor danskundervisning, skal han ikke have ret til også
at lukrere på dem ved at hæve arbejdsløshedsunderstøttelse. For
hovedmassen af offentlige udgifter gælder, at det er både umoralsk og torskedumt at lade danskere betale til formål, som de
ikke selv vil støtte, men hvor et politikerflertal på måske 102 vil
tvinge 50.000 gange så mange mennesker til alligevel at slippe
pengene. Endda på den mest tabgivende dispositionsfacon af
alle: over det dødssyge, bureaukratbaserede, overdimensionerede danske KGB-skattesystem.
Et eksempel herpå er størstedelen af nærværende bogs område.
De styrende i Danmark har alene mandat til at gavne danskere.
Det er stærkt angribeligt, at selv et nok så stort flertal via
statsmagten tvinger nogen til mod sin vilje ved skattebetaling
eller på anden vis at gå fremmedes ærinde og derved undergrave
egne landsmænds kår. Økonomisk, folkeligt og kulturelt.
T.T. Jensen har derfor megen ret i følgende læserbrevsberetning: "Hundredvis af unge danskere nægtes en kollegieplads og
må kaste sig ud i mere eller mindre halsbrækkende boligarrangementer. Langt hovedparten af disse problemer skyldes
Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 105 af 10. marts 1987. I denne
bekendtgørelse slås det fast, at udlændinge, såkaldte "Flygtninge" har samme fortrinsret til kollegieværelser som flittige og
dygtige unge danskere. Dette er noget svineri. Det kan aldrig
være den danske stats opgave at sørge for kollegieværelser til
alverdens ungdom. Nej, sagen er klar: Kollegier opført af den
danske stat i Danmark må tilkomme studerende unge danskere."
(Berlingske 7. august 1991).
Kommer en herværende udlænding i den situation, at han i en
kortere periode ikke endnu af egen kraft (fuldt ud) kan klare sin
og sin herværende families forsørgelse, skal det ikke være aldeles
udelukket at staten betaler, så de kan opretholde livet. Men
betingelsen er, at et konkret fremtidspertivskøn sandsynliggør, at
de derefter vil blive selvhjulpne.
Skal der herfra ydes yderligere hjælp, bistand eller anden
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varetagelse af udlændingenes interesser, må det være op til den
enkelte offervillige velgører — eventuelt i foreningsvirke med
ligesindede — at klare opgaven. Frivilligt og af egen lomme.
Måske ved at lade dem bo hjemme hos sig. Det kan aldrig være
en opgave for de danskere, der ikke ønsker det, at blive tvunget til
over skattebilletten at bekoste udgiften. Statssocialiseret gavmildhed er bestemt ikke nogen god ting. Man skal ikke regne de
humanist-prædikanter, som pudser egne glorier, mens den gemene skatteslave tvinges til at betale derfor.
B. Ind i idealpolitikken går også bevarelse og styrkelse af trivsel
og velvære i uforstyrrethed for den hyggegennemsyrede afslap
perlivsstil, som rent faktisk i løbet af det 20. århundrede har vist
sig at passe så eminent godt for næsten alle danske. Den kraftigste
modpol til og dermed trussel mod vor lyslette toleranceuhøjtidelighed er muhamedanismen. Dens værdisæt og kulturbaggrund er
så fjern fra vor helt anderledes samfunds 1990'er væremåde, at
det er overmodigt russisk roulettespil rettet mod danskernes
fremtid, når folketinget søger at integrere islamitterne.
Grumme realiteter afslører ubarmhjertigt afgrunde til forskel
mellem folketingspolitik om, at Danmark skal huse for eksempel
200.000 svenskere, tyskere og polakker og så Ninn-Hansens lov
fra 1983 om, at begynde med at lade 10.000 Muhamedaner
Hellig-Krigere belemre vort lille land.
Jo mere forskelligartede elementer af nævneværdig udbredelse i en befolkning, des større gnidninger må lovgiveren søge at
forebygge. Med andre ord: I jo højere grad træder statens
kommandostyring i stedet for den enkeltes frihed.
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KAPITEL 25

Skatteplyndring
I over 31 år har folketinget frådset med offentlige udgifter. Fordi
1940'ernes tragiske politiske udvikling bevirkede, at de dominerende blandt de 179 blev partisoldater og fremmedgjorte fra
virkeligheden i deres Christiansborgafsondrethed. Herfra lover
og lover de at spendere ud til alt og alle, der kan klage deres nød
i TV eller andre medier. Eller som støttes af store organisationer
eller partibidragydere. I pressernes stormløb for at læsse deres
økonomiproblemer over på det offentliges kasser.
Radioavis og andre poppublikationer begår grove misforhold
ved vægtningen mellem de til kedsommelighed reducerede økonomiske sammenhænge og forargelsesfelttogene mod den nærige statskasse, som ikke betaler til netop den enkeltgruppe, som
den pågældende dag puttes i medlidenhedskassen: Underforståelsen er klar, at det kun kan skyldes ond vilje og uduelighed
hos det offentlige. At statens pengemidler er begrænsede er der
kun få, som for alvor kan og vil tro.
Politikere, der vil genvælges i et demokrati, elsker ikke ordninger, som de fleste vælgere finder horribelt urimelige. Over
90% af vælgerne er imidlertid ikke bibragt sammenhængsforståelse. Derfor er det uundgåeligt, at politikerne må vedtage et
væld af ordninger, som det store vælgerflertal fordømmer. Politikernes problem er derfor alene at vælge imellem enten at lade
tilfældigheder afgøre, hvad de vil have af uacceptabiliteter. Eller
statsmandsagtigt at styre landet, så det afgørende er befolkningens trivsel på langt sigt.
"Et demokrati kan kun eksistere indtil vælgerne opdager, at de
kan stemme sig til velgørenhed fra statskassen. Fra da stemmer
flertallet altid for de kandidater, som lovede dem de største
ydelser af offentlige midler". Sådan skrev Alexander Tyler i
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1700-tallet og forudformulerede hermed en hovedforklaring på,
at Danmark nu er så langt ude i moradset, at lovgivningen på
næsten alle samfundsområder nødvendigvis må udformes efter,
hvordan det offentlige sparer udgifter. Folketingsukyndighed og
folketingsmedlemmers kortsynede topprioritering af eget genvalg har gjort Danmark langt fattigere end nødvendigt. Gammelpartifejheden forværrer bestandig tilstanden ved på lånt tid, for
lånte penge at lade os leve, som var vi langt rigere, end vi er.
Letsindighedsfejlvurderingeme koster hvert år uforsvarlig
bortødslen af trecifrede milliardbeløb. Det er omkostningsbevidsthedsformindskende. Ressourcerne vil mere udbyttegivende
kunne bruges af den private indkomstindtjener selv end af det
offentlige.
Selv en uigennemskydelig argumentation for at staten bør
bruge penge på dette eller hint, er i de fleste tilfælde interesseløs.
For der er mindst tusinde gange så mange gode formål, hvor det
vil være fornuftigt — i langtidsperspektivet— at anvende statsmidler, end der vil være penge til rådighed i fremtidens finanshovedkas se.
Der er derfor ikke råd til, at de bestemmende kapitulerer over
for postulatet om, at det moralsk og økonomisk vil højne samfundet at give tilskud til netop den pressionsgruppe, som har egenfordele af øgede offentlige udgifter på det felt, der lige den dag er
i orntalefokus. Alle hævder de, at på lidt længere sigt vil den
forøgede statsudgift rigeligt tjene sig selv ind ved de følgevirkninger, som håndsrækningen udløser.
Danmarks Ulykke er, at vor tids folketingsflertal har været alt
for lydhøre over for den type argumentation. Hyppigst har den
ikke hold i virkeligheden, når man lidenskabsløst analyserer hele
udviklingen i tilfælde af, at staten trak sig ud af det pågældende
område og overlod det til markedskræfterne.
De hundreder af milliarder som hvert år hales op af skatteydernes lommer, fordeles mellem tusindvis af gode formål. Derfor er
det forholdsmæssigt set begrænset, hvad hver enkelt (ny) opgave
koster. Det giver anledning til det helt forrykte bagvendte "argu-
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a. Den opståede statsgæld — nu over 500 milliarder kroner — skal
afvikles med renter og renters rente.

Næsten alle danskere underdriver og forflygtiger i deres
sorgløshed de omfattende og voldsomme kraftanstrengelser, som
må til, og som vil gribe meget stærkt ind i den urealistisk høje
levestandard, man er blevet tilvænnede af gældsætningsperioden.
Den må nødvendigvis afløses af en tilbagebetalingsepoke, hvor
både store afdrag og høje renter vil tynge slemt.
Til trods for 20 år med tusindvis af konkrete spareforslag fra
Fremskridtsbevægelsen, vedtog folketinget alligevel den 1. februar 1991 en af de sædvanlige udgiftsgigant-finanslove. Denne
gang var hovedtallet, at staten i 1991 skal øge sin gæld med 30
milliarder, 374 millioner og firehundrede tusinde kroner.
Det gav fuld føje for C.J. Colberg til at skrive i Berlingske 8.
februar 1991:
"Stod den borgerlige regering til karakter for den nu vedtagne
finanslov måtte det da være absolut dumpekarakter.
Det er fuldstændigt uacceptabelt for landets borgere, at regeringen præsenterer en finanslov med underskud på 30 milliarder
kroner.
Hvem skal senere betale dette underskud?
Har man på Christiansborg da fuldstændig glemt de gamle
dyder om at sætte tæring efter næring? Der påstås ustandseligt,
at Danmark er et rigt land, men hvorfor finder man så ikke de
nødvendige midler til at betale gildet her og nu? Kan man ikke
skaffe de nødvendige indtægter, må man selvfølgelig skære udgifter ned — hvad ellers?
Sparsommelighed er tilsyneladende et ukendt begreb, når det
drejer sig om andres penge. Det er synd for vore efterkommere."
I første halvdel af 1991 forstærkede staten sit skørlevned. De
30 milliarder bliver derfor sandsynligt til omkring 40.
Og det nye finanslovforslag spår 30,5 milliarder i 1992, der
meget vel kan blive mere end 50% større.
Det er derfor en grov nedvurdering af afdøde Johannes Petersens minde kun at sige, at økonomiminister Fogh Rasmussen har
Super Fjer på hjernen, når han pralende overbyder sin misvejledende det-går-ufatteligt-godt-chef med æresrunden om grandios Superligaplacering for dansk statsøkonomi. Dennes hund-
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ment", at når det offentlige har råd til ditten, må staten da også
kunne overkomme at betale datten, som den pågældende gruppe
vil påkalde interesse for hos det folketing, som sidder ved
vejkrydset, hvorfra skatteindtægterne videreekspederes.
Så længe Danmark er et økonomisk knaphedssamfund, består
folketingets vigtigste opgave altså i at fastslå, hvilke velbegrundede offentlige pengeforbrug der skal undlades. I stedet for
at overveje at sige ja til ansøgninger skal de udvise kæmpebrutalitet ved at sige nej til hundredvis af offentlige udgifter, som de
måske vældig gerne ville bruge penge til. Ved disponeringen af
skatteydermidler er nærighed i 1990'erne så langt at foretrække
for gavmildhed. Totalt må afvises realitetsblottede demagogier
som, "at det i et samfund som vort ikke kan passe, at der ikke
skulle være penge til dette eller hint" eller at "ved afgørelsen af
den foreliggende sag må det ikke være et spørgsmål om noget så
inferiørt som fremskaffelse af penge."
Alle må vænne sig til at penge er noget, man i de fleste tilfælde
ikke skaffer fra offentlige kilder, men gør sig fortjent til hos
private. Derved vil danskerne normalt få mere for de samme
midler. For hvor staten betaler, ophører påpasselig sparsommelighed hos brugeren. Udover dette snævert kortsigtede rost/
benefit-argument kan man på mangfoldige områder forvente, at
når folketinget holder op med at indpakke danskere i vat og andre
kvælende.emballager, vil deres mulighed og anledning til selv at
tage flere initiativer for forløbet af deres tilværelser medføre en
flerdobling af Livskvalitet-Trivslen. Det var lykke for de familier, som tog Wienerbørn i 1918 og Finner i 1940. Hjemme hos
Ole Espersen og Enghavepræsten vil man forhåbentligt få samme
glæde ved — ligeledes for egen pengepung — 1991 at huse
Pinochetfordømmere og Libanesere.
Men uanset alt dette er den uundgåelige nødvendighed, at det
offentlige skal indskrænke særdeles drastisk. Bl.a. fordi to mål
skal nås samtidigt:

reder af milliarders akkumulerede underskud får Nordisk Fjerkoncernens tabstal til at fremstå bolehebutikagtige.
b. Skatteminister Fogh Rasmussens skatteplyndring skal lettes
drastisk. Danskerne skal ikke fortsat trænges så hårdt af ham i
forsøget på at få deres privatøkonomi til at hænge sammen. Når
skatteministeren ikke kan plukke hår af skaldede, skalperer han
befolkningens hovedbund. Samtidig oplever mange hver dag,
hvor de færdes, hvordan der ødsles og frådses med skatteydernes
penge til fordel for de fremmede. Den mest knægtede borgerret i
VK-Danmark er retten til selv at bestemme, hvortil man vil bruge
sin egen indtjening.
Trivslespartiet vil gøre noget ved det. Men skattelettelser kan
alene opnås ved at nedsætte de offentlige udgifter. Jo flere
offentlige udgifter til folk udefra, des færre midler er der til at
styrke eksistensgrundlaget for vore egne. Hvad der lanceres som
humant over for de fremmede, er inhumant over for danskerne.
Vi lader os altså ikke slagte af, at levebrødshumanisterne i
deres upstairs-placering for at udstille egen selvgodhed må
nedtrampe de landsmænd, der ikke bliver råd til at sørge for, når
landets indtjening flyder ud til de mest fremmede.
Ret beset er flygtningelobbyens holdning til den fordelingspolitiske grundproblemstilling blot identisk med, hvad der så
dybt tragisk præger næsten alle (danske) vælgere:
Man fastlægger sine standpunkter ud fra, hvordan den interessegruppe man selv hører til, kan rage mest til sig selv fra de
offentlige kasser. Bagefter går man i gang med at opstille en
argumentation, som opfinder og styrker et etisk grundlag for at
snabelsuge til egen fordel i medborgernes lommer. For eksempel
ved brug af det dårende fraseord "solidaritet". Oversat til nudansk betyder det: "Jeg vil ikke hjælpe dig, men hvis du ikke
hjælper mig, skal du have rigtig dårlig samvittighed."
Når folketingets partier i deres handlinger lægger et tykt
klædebon ud over, hvad de så udmærket ved er sagligt rigtigt,
skyldes det, at valgdagsgevinsten erfaringsmæssigt er betydelig,
når man intet gør ved problemerne og derfor ikke generer nogen

vælgergruppe i det, den opfatter som dens velerhvervede rettigheder. Og da ganske særligt ikke de offentlige lønlisters herremandsklasse, som har vænnet sig til at blive forkælet, og som
derfor med en kæmpe(medie)magt reagerer særligt hårdt, når
nogen politiker er under mistanke for at gå imod de offentligt
ansattes kortsigtede interesser.
Hvad hårdtarbejdende danskergenerationer før har bygget op
og mere til, har de sidste tre årtiers finanslovsflertal forbrugt for
at opnå genvalg.
Den nationalidræt, som har sat de mest sublime rekorder i de
sidste 30 års Danmark, er de bedrestilledes asociale manipulation
om, hvad der er godt for dem selv personligt, også er det, som den
dårligt stillede befolkning må betale kæmpebeløb til af deres surt
tjente indkomster. Derigennem skulle man være særlig moralsk,
human og næstekærlig. Når Trivselsfolk er opvakte nok til at
oplyse sagernes rette sammenhæng, udfejes de fra det gode
selskab med injurier om, at de jo er racister.
Det begyndte med, at Palle Simonsen på vegne Det konservative Folkeparti fandt det rimeligt ved støtte fra stat og kommune
"ad den folkelige kulturelle vej at være med til at få gæstearbejderne til at føle sig mere hjemme her i landet" (Folketingstidende 1970/71 spalte 2627)
Her såedes frøet til, at fremmedsagen blev en kæmpeplante i
undertrykkerklassens urtegård. Ikke blot kan den udstilles som
indlysende ædel i sin næstekærlighed. Men der er også spændende fede jobs i massevis til forskere, integrationsledere, fremmedsprogundervisning og på et væld af andre områder.
Det er nemlig et helt afgørende trumfkort i de offentligt
ansattes herskerspil, at 10.000 med et væld af forskellige, eksotiske tungemål og baggrunde kræver langt flere sagsbehandlere
(sagsbefamlere) og andre højt betalte offentlige embeder for at
udrede og løse misforståelser, angstpsykoser, uvidenhedsusikkerheder osv., end hvad man for eksempel kan slippe af sted med
at bruge af embedsmænd på 10.000 fynboer. Det belyses af
statistikken fra Sverige. Her henregnes en femtedel af befolkningen til fremmedgruppen. Disse 20% står for40% af voldtægterne,
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21% af AIDS'erne, 50% af socialhjælpsgruppen og 50% af de
arbejdsløse. Når den offentlige sektor får en stor gruppe med så
mange forskelligartede problemer, er det grænseløst, hvad man
for eksempel skattefrit kan opnå af herlige efteruddannelsesseminarer på fyrstelige kongres slappeafhoteller.
Hjemme på kontoret igen er man forvirret på et højere niveau
og er derfor moden til at forstå, at der til sags behandlerstaben må
knyttes givtige konsulentstillinger. De sagstyper, som 'man før
kunne klare alene, må fremover supervises, d.v.s. gennemdrøftes
med kolleger og fagfolk fra tilstødende områder. Det gør jo så
lidt, at den slags intrigepludren er en arbejdstidsbortødslende,
særdeles ineffektiv og ansvarsforflygtende måde at bruge skatteydernes penge på. Energi og interesse afledes let til arbejdsligegyldige snakkerier. De ansattes sociale samvær med hinanden i mødedille-molukkens hellige navn misbruger 10 medarbejdere i fem timer på noget, som en enkelt på ti minutter kunne
afgøre bedre. Fastere og mindre kompromisudvandet.
Eller som Ann Hostrups fremragende skildring af Danmark
netop nu i Holstebro Dagblads kronik den 13. november 1990
formulerer det: "Det er et samfund, hvor de offentlige skrankepaver har magten, og hvor der er alt for mange af dem, hvor
ansøgninger og rapporter hober sig op, mens de "ansvarlige"
drikker kaffe og delagtiggør hinanden i deres 30-års kriser, 40års kriser osv. osv. Hvor er respekten for de klienters sager, som
de skulle varetage? Så vidt jeg ved, er socialpædagokker ansat til
at varetage befolkningens interesser. I stedet for venlighed og
forståelse fremturer de med et hovmod og en bedreviden, som kan
fratage en den sidste gnist af selvværd. Men uanset, hvordan vi
ser på det, så har de jo desværre magten, og den slendrian der
bliver udvist inden for de mange offentlige sektorer, er også
ensbetydende med, at mange opgiver og ikke får den hjælp, de
med rette kan tilkomme."
Den af Forlaget Kommuneinformation udsendte "Håndbog
om Indvandrere og Flygtninge" (1991) supplerer, "at livet som
flygtningemedarbejder er en oplevelse af meningsfyldthed. De
sagsbehandlere, som plejer at møde ressourcefattige danske,
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møder nu inspirende klienter med samme sociale status og uddannelsesniveau som dem selv. Mange behandlere siger, at for
første gang i deres professionelle liv har de oplevet, at de havde
lyst til at lave det professionelle forhold om til et egentligt
venskab. En del kvinder beretter at de bliver seksuelt tiltrukket af
disse mænd, som har en holdning og en seksuel udstråling som er
yderst pirrende for dem." Tilmed er deres politiske holdninger
som sagsbehandlernes.
Afsenderindustrien (hidtil især i Levanten og Golfregionen)
og SF.modtagerindustrien i Danmark trækker altså på samme
hammel og har så mange fællesinteresser, at stadig styrket makkerskab imellem deres magthavere så afgjort hører til blandt
fremtidsmulighederne. Cand. Oecon. Erik Lund skriver i sit åbne
brev af 17. oktober 1990 til statsministeren om "Dansk Flygtningeimports hvervetryksag "Velkommen til Danmark", der på
relevante sprog efter sigende findes i enhver landsby og bazar
Mellemøsten".
Men uanset, hvor varmt bankende et hjerte, man så end måtte
have for de indrejsende, må man ydmygt respektere den offentI i ge sektors manglende ydeevne i Falittenborg-Danmark. Statens
og kommunernes udgifter er mere end dobbelt så store, som
landet har råd til. Næsten alle udlændingeudgifter falder klart
uden for den lille halvdel, der er grund til at bevare (sygdomsbekæmpelse, folkepension, vejvæsen, politi m.v.). Når de offentlige
udgifter falder, gavnes erhvervsklimaet og dermed menigdanskeres levestandard og frihedslyksalighed ved generelt udformede skattelettelser.
Trivselspartiets fremmedpolitik dirigeres af disse finanspolitiske nødvendigheder. Dens ophavsmænd er derfor ikke Trivselsfolk, men derimod de gammelpartier, som i mere end et kvart
århundrede har ført leflende stemmekøbspolitik ved at forøge de
offentlige udgifter langt ud over landets økonomiske formåen.
På grund af det folketingsfastlagte skatte- og restriktionstyranni eksporterer vi i stadigt stigende tempo visionære hjerner
(især unge og/eller dynamiske), som skulle øge den danske
velstand. Gammelpartierne vælger reelt at jage ud af landet

mange af de danske, der ellers havde skabt værditilvækst og
valuta-tilgang herhjemme og dermed Fremtidens Arbejdspladser
for vore egne børnebørn og deres børnebørn. Disse foretagsomme opgøres i Jyllands-Postens kronik for 13. oktober 1990 til
13% af de nuværende ungdomsårgange.
Bevares, 13% er langt fra majoritet. Men dels er det da en hel
del, og dels vokser gruppen givetvis i størrelse fra hvert femår til
det næste. Og en stigende udvandring af danske bidrager selvsagt
til at øge de fremmedes procentvise andel af dem, der bor i
Danmark.
Mere og mere af provenuet af de ubærlige skatteplyndringer
kastes samtidig bort til den stadigt stigende import af bekvemmelighedsflygtninge. Ofte med et rutefly fra den muhamedanske
verden, hvis kultur er os så fjem. 1 1990 blev der således i den
officielle statistik registreret en nettoudvandring på 2528 danske
statsborgere og en nettoindvandring på 10.860 udlændinge (heraf
5.036 fra Mellemøsten og Asien iøvrigt). Hertil kommer så de
mange illegalt indrejste. Denne stadigt pågående udskiftning af
befolkningen er ikke ligefrem fornuftsmættet.
Kort sagt: Folketinget skal ophøre med at være blåøjet virkelighedsfjernt, og udskifte Tingets gennem-u-nationale holdninger
med en fjernelse af de reelle trusler for at ufredelige, voldelige og
intolerante fremmede får mulighed for at undergrave Danskhedens Bevarelse i Danmark.
Så længe tinget mangler evnen til at klare danskernes problemer, er det forkert at slå så store brød op, som at den danske stat
gennem gavegramskastning og på anden vis skal fjerne vanskeligheder for de 99,9% af jordens indbyggere, som ikke er danske.
FN's flygtningehøjkommissær klarer med et årsbeløb på godt
tre milliarder kroner (550 millioner dollars) bl.a. 15 millioner
lejrflygtninge. Heroverfor står, at den årlige skatteyderudgift til
de fremmede i Danmark nu er ca. 15 milliarder kroner. Sandsynliggørelse af dette niveau findes specificeret og dokumenteret i
Danskeren september 1987 med ajourføringer og udbygninger i
tidsskriftets informationsblade nr. 1, 3 og 7 samt i Folketingstidende 1988/89 tillæg A spalte 5873f. Med udgangspunkt i Dan-
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skeren for juni 1989 må det fastslås, at 160.000 personer er et
rimeligt skøn over, hvor mange der opholder sig mere fast i
Danmark, men har større tilknytning til den tredje verden end de
har rod i danskerkulturen. Det vil sige, at de brutto belaster de
danske offentlige kasser med i gennemsnit ca. 94.000 kr. årligt.
Det lyder særdeles plausibelt for dem, der uden skyklapper
færdes i det danske samfund.
Da Danmark har ca. 2,2 millioner husstande, vil det sige, at
gennemsnitsfamilien må klare ca. 600 kroner om måneden til de
fremmede. Da mange ikke betaler særlig meget i skat, er tallet
omkring de 1000 kroner for den almindelige familie, som tjener
nogenlunde.
Da der ikke foreligger nogen fuldt udspeciferet opgørelse over
totalbeløbet, hvormed de skatteudpinte danske yderligere blokkes på grund af de fremmedes tilstedeværelse her, er man også på
Herrens Mark når man skal pejle sig ind på, hvordan den samlede
udgift udvikler sig år for år. Et fingerpeg fik man dog, da
Direktoratet for Udlændinge den 24. maj 1991 meddelte at
usylcenterudgifteme fra 1989 til 1990 steg med 45%. Det er jo fra
denne første fase i fremmedindvandringen, at skatteplyndringsbølgen henter en væsentlig del af sin fremtids-drivkraft.
Hidindtil har magthaverne altid oplyst langt lavere beløb end
de 15 milliarder (se eksempel spalte 1019-1022 i Folketingstidende 1989/90 B). Det beror på, at de finder det belejligt at
afgrænse særdeles snævert.
Et mangeårigt pres på regeringen for at få dens viden offentliggjort fik omsider tilløb til et resultat i Mellemfolkeligt Nyhedsbrev for september 1991:
"Et udvalg bestående af repræsentanter for en række ministerier, de kommunale organisationer og Dansk Flygtningehjælp
har kortlagt omkostningerne i forbindelse medflygtningearbejdet
for såvel staten som kommunerne. Der er ingen planer om at
offentliggøre rapporten".
Det, der interesserer, er selvsagt alle de offentlige udgifter, som
skyldes de fremmedes tilstedeværelse.
Herunder for eksempel: Politi, domstoles og fængslers be-
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skæftigelse med de fremmede. øget tryk på Christiania. Merudgifter, fordi ikke alle skoleklassers elever behersker det danske
sprog på ungefåhr samme niveau. Mange uddannelser koster i
Danmark over en million kroner pr. stk. (plus den studerendes
leveudgifter i læreårene). Børnehaver og andre institutioner må
normere mere personale, når klienterne rent sprogligt og på
anden vis adskiller sig enormt fra dansk almindelighed — og fra
hinanden indbyrdes. Ikke blot fortrænger de fremmede vore egne
på uddannelsessteder. Det samme sker i venteliste-, institutions, bolig- og fængselskøerne og vel snart også i plejehjemskøen. De
danske, der kommer gennem nåleøjnene, får ofte ubehagelige
besværligheder, når ophobninger af de helt fremmedes skikke og
vaner pestilerer danskernes tilvante liv.
Børsens kronikør 5. april 1991 (Ib Jørgensen) konkluderer i, at
tiden er inde til at fordyre by- og regionalplanlægning ved at
"inddrage problemet med et voksende antal indvandrere".
Undervisningsministeriets 1990-rapport om "uddannelsesvæsenets forhold for flygtninge og indvandrere" slår til lyd for
stærkt øget efteruddannelse af lærere samt flere tolke og flersprogede undervisere. Men blot det enkelte område med tolkebistand (kapitel 31) frembyder perspektiver, som vil volde åndedrætsbesværligheder hos den finansminister, som Danmark har
til gode, med bekymring for de offentlige udgifters størrelse.
Vistnok det eneste hidtidige tilløb til at oplyse området er artiklen
i Danskeren februar 1991. Den antyder et gennemsnitstimehonorar på ca. 450 kroner brutto. Holder det, er vi oppe på en
skatteyderudgi ft i milliardstørrelse. En nyttig bremse herfor er, at
storforbrugerne — kommunerne — ikke opnår statsrefusion på
denne udgiftstype.
Danmarks omdannelse til et mangesproget land indebærer
mangfoldige andre ressourcespild.
Regulerende myndighedsordninger i hobevis, som gennemsyrer vor tids formynderstat, må for at begrænse antallet af alvorlige
misforståelser nødvendigvis kommunikeres ud til paragrafadressaterne. Når disse har snesevis af forskellige modersmål, bliver
det nødvendigt at foretage oversættelser i masser af retninger: Og
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det gør man ikke blot med Gyldendals Røde. Translatører skal
samarbejde med specialister på hvert eneste lovområde.
De nye sprogskabte udgifter er blot et af de mangfoldige
eksempler på udlændingeopvartningsudgifter, som i den offentlige sektors regnskabsopgørelser helt forsvinder under et tusindtal af kontobetegnelser, der ser ud som rent dansknationale. I
regnskabsafsnittene om politi, socialvæsen, administration,
skoledrift osv. osv.
Et andet eksempel vil man finde ved analyse af arbejdsmarkedsudgifter i stat, amt og kommuner. Her vrimler det med
projekter, planer og andre tiltag, som (så at sige) udelukkende har
muhamedanere som begunstigede.
Politiken rapporterede 14. december 1990, at AOF, Arbejdsformidlingen, SiD og Teknisk Skole i fællesskab har iværksat et
statsfinancieret projekt, hvor 14 tyrkere o.l. bruger deres lønnede
arbejdstid i fem måneder på at bygge et 35 kvadratmeter lille
skovtursmadpakkespisehus i den københavnske Vestskov. Foretagendets værdi skal være, at de 14 "lærer noget om dansk
arbejdskultur".
Over hele landet lægger Flygtningehjælpen dag ud og dag ind
uforholdsmæssigt stærkt beslag på Arbejdsformidlingens nedskårne ressourcer. Derudover bruges disse også til særbehandling
af de fremmede. En illustration er det i 1991 i Hillerød oprettede
heldagshold af 26 ugers varighed, hvor fremmede skal trænes i
bl.a. sprog, jobsøgning og faglig oplæring.
Storstrøms- og Vestsjællands amter iværksatte samtidig forberedelseskurser for flygtninge og indvandrere til pædagog-, social- og sundhedsuddannelser.
Skive kommune holder 15 måneders kurser, så de fremmede
kan blive indviet i "feks. importleksport, video og værkstedsfag".
November 1990 kom følgende pressemeddelelse:
"Kulturkælderen i Randers vil ansætte en virksomhedsudvikler. Projektet skal bl.a. skaffe lønnede beskæftigelsesmuligheder for de indvandrer- og flygtningekvinder, som har gennemført
el længere designkursus på det lokale AMU-center."
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Om lignende skatteyderåg skriver Mellemfolkeligt Samvirke:
"En del af de korte arbejdsmarkedsrettede uddannelser er forbeholdt flygtninge (AMU-kurser) gennem særlig bevilling og dertil
kommer de erhvervsintroducerende kurser (EIFU) i arbejdsministeriets regi. En lov om kommunal beskæftigelsesindsats, der
trådte i kraft 1. januar 1991, rummer muligheder for indsatsen
for indvandrere og flygtninge. Loven er knyttet til ændringer på
bistandsområdet.
En ny rapport fra MS over beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger i Hovedstadsområdet viser , at der findes en
bred vifte af private og offentlige projekter, som sigter på at
forbedre indvandrernes muligheder på arbejdsmarkedet. Projekterne er sat i gang ud fra en erkendelse af, at der skal noget
særligt til for at indvandrerne og flygtningene kan blive i stand til
at fungere."
Århus amtsråd vedtog et ambitiøst "Erhvervs- og Beskæftigelsespolitisk Handlingsprogram for Indvandrere og Flygtninge" dækkende perioden 1991-1994. På trods af de fiaskoer,
som har præget offentlige iværksætterprojekter for danskere,
sprang man lige ud i at etablere et amtsligt Iværksætterinstitut for
Indvandrere og flygtninge. I foråret 1991 fulgte Arbejdsmarkedsstyrelsen op med en iværksættervideo på tyrkisk, arabisk,
engelsk, urdu og dansk. Begge projekter iværksætter et stort
skatteyderforbrug til kurser og anden vejledning.
Til drøftelse på en konference til efteråret udsendte LO's
Indvandrerudvalg i april 1991 omfattende arbejdsmarkedsintegrationsprogrammer, mens Temakonference 23. maj 1991 i SiD's
hovedkvarter inspirerede forbundets afdelinger til at arbejde for
flygtninge og andre indvandrere. Sådanne meddelelser fra landets stærkeste lobbyorganisationer rædselsslår den, der er angst
for øgede offentlige udgifter_
AOF i Slagelse afholder lejrskoler for tyrkiske kvinder med
deres børn som et led i damernes indslusning som daginstitutionspædagogmedhj ælpere.
Tilsvarende offentlig sektor-eldoradoer dukker op utallige
steder: København har oprettet en "Daghøjskole for indvandrer104

kvinder med småbørn" med undervisning bl.a. i kropsbevidsthed
og selvtillidsskabelse. Ca. 40% af Krisekvindeeenterfrekventricerne er fremmede tvangsgifte. På telefon 31 27 27 36 kunne
man længe blive hjulpet til en af de mange skatteyderbetalte
rejser. Det drejede sig om samarbejde mellem det danske og det
tyrkiske undervisningsministerium om koordination af de to
landes skolesystemer (det blev opgivet april 1991, fordi Martin
Rømer-medlemmerne blev fornærmede over, at tyrkerne ikke
behandlede dem, som de var vant til fra Fagforeningsdanmark).
Socialministeriets indvandrerkonsulenter har kontor på Østerbro, mens ministeriets flygtningekonsulentafdeling ligger inde i
den røde bygning.
Drejer man telefonnummer 31 26 98 50 fortæller Søren Hertz
og hans stab, hvordan det offentlige giver børnepsykiatriske
tilbud til fremmede børn, ved at man inddrager hele barnets
situation, inclusive dets familie og netværk. Den hertil påkrævede fremmedkulturindsigt mangler det danske personale formentlig totalt.
Nordjyllands amt kører en §91-institution for foreløbig 25
flygtninge med psykiske vanskeligheder.
Kulturministeriets cirkulære nr. 8 af 10. januar 1991 hjemler
fuld elevstøtte til fremmede på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler.
Danskeren oplyser.
"Den 9. juni 1991 blev der afholdt kvindesommertræf i Medborgerhuset i Valby.
Initiativtager til festen var fr. Gillendam Yildiz fra Indvandrernes Fællesråd. Mens indfødte danskere almindeligvis
selv må betale for deres fornøjelser, så blev denne fest støttet af
Socialministeriet med 8.000 kr. Det glemte de dagblade, der
omtalte træffet, bare at fortælle."
Konsulent for formidlingen af Socialministeriets udviklingsmidler i Sydvestjylland, Anette Nicolaisen har i knap to år
undersøgt forholdene for 36 iranske og palæstinensiske børn i
Sønderborg, Vejle og Odense.
Om dette bekostelige forskningsprojekt afholdtes 28. januar
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1991 en konference i Esbjerg. Den konkluderede, at nu må fru
Nicolaisens ideer udmøntes, så flygtningebørn og deres familier
får deres fra hjemlandet medbragte sjælelige sår bearbejdet af
statens eksperter. Det vigtigste middel er oceaner af personaleforøgelser. For de mange offentligt ansatte skal inden for den
fagforeningsfastsatte arbejdstid ustresset føre beroligende small
talks med de fremmede og sikre, at de bliver tokulturelle, hvilket
er trylleordet for, at de får gode liv. Behandlerne skal også bruge
store dele af deres arbejdstid på deltagelse i kurser, så de virkelig
får viden om alle de fremmedes hjemlige baggrunde. Altså
tilfredsstillet de behov, vi andre i en svunden tid fik dækket ved
at betale entre til Hakon Mielche foredrag i vor fritid.
Socialministeriet og Det Danske Filminstitut støtter dels Flygtningefestivaler, dels de to film om indvandrerbØrn, som etnografen Lone Abenth har produceret. Den første flygtning, som
Danmark har uddannet til filminstruktør (iraneren Amir
Rezadeh), havde 11. september 1991 premiere på sin debutfilm.
Den handler om ordløshed, isolation og længsel.
Den danseinteresserede Tove Vestmø dyrker sin hobby med
venner, som hun indforskriver fra ind- og udland. Da hun kalder
sit dansen om en ægyptisk prinsesse fra for 4.000 år side for "et
indlæg mod fremmedhad og racisme" og i vidt omfang kun vil
have kvinder som publikum, siger det sig selv, at hun kan få store
skatteyderbetalte tilskud. De konteres ud over socialministeriet,
Musikrådet og Københavns Kulturfond (Berlingske 24. maj
1991).
Med statsstøtte producerer TV2 tre dokumentarfilm om indvandrernes og flygtningenes hverdag og levemåde.
Landscentralen for Undervisningsmidler bruger løs af sine
bevillinger bl.a. til videoserier til ikke-danskere. For eksempel
om, hvordan de danske metoder adskiller sig fra de asiatiske, når
man på en bæverding vil have fat i en smaddersød ung dansk
pige, som man gerne vil have til at gå med sig hjem (filmtitlen er
"På cafe — mennesker mødes").
En uendelig syndflod udgår af kostbart udstyret lækkerleflende
propagandamateriale for at få befolkningen til at falde på halen
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for de fremmede. Bøger, storhæfter, pjecer, film, dias, video,
udstillinger, brochurer, foldere osv. Ofte med Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke eller lignende som udsender. Men det er næppe troligt, at finacieren ikke reelt er den
danske skatteyder. Et typisk eksempel er det af Flygtningehjælpens Informationsafdeling med jævne mellemrum producerede undervisningsmateriale: "Flygtningeideer til undervisningen". Det fordeles gratis til samtlige landets folkeskoler og hver
af udformningerne sigter mod en speciel aldersgruppe. Materialet er grydeklart, så det kan anvendes af læreren uden yderligere
forberedelse.
Århus kommune smovser med sine skatteyderes penge som
sponsor for en række kommunalfjerne foretagender. For eksempel "Medieværkstedet for flygtninge og indvandrere", der fremstiller videofilm til brug for en 1991-festival om kvinder som
komikere.
En anden af Smilets By's udskejelser var en afrikansk kulturfestival i juli 1991. Den fortsatte til medio september med diverse
udstillinger, bl.a. i Rådhushallen (og med aflæggere i København
og Odense). Til denne "hyldest til den afrikanske sjæl og dens
ukuelige livsvilje" varmedes op ved, at skoler over hele landet i
foråret underviste i afrikansk hårfletning, ditto madlavning og
konservesdåselegetøj. Alt med indforskrevne afrikanske gæstelærere.
Det er et af de eksempler, hvor skatteyderne også må kigge på
udenrigsministeriets finanslovsparagraf (konto: Danida) for at
finde en af de regnskabsmæssige posteringer for tvangsindlæggelse til at betale for udenlandsk tant og fjant. Da også kommuner
og Kulturministeriet spædte til var det alt iberegnet tæt ved en
halv snes millioner skatteyderkroner, som sattes på kant.
En af de førende er betegnende nok lektor ved Institut for
Udviklingsstudier på Roskilde Universitetscenter Bodil Folke
Frederiksen, som tilbragte 1980'eme med at give danske skattebetalere det vederlag for sin løn, at hun befattede sig med
storbykultur i Kenya.
Yderligere smil stivnede, da Århus ridehus i ombygget stand i
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sommeren 1991 var rammen om tidages-festivalen "Tyrkisk
inspiration".
Marius Andersens stad vil aldrig stå tilbage for Jyllands største
by. Det viste kommunens Flygtningesekretariat i weekenden
25.— 26. maj 1991 med storfestivalen "Det internationale Ålborg". De lokale udlændinge boltrede sig med tværnational
mimik, underholdning, teater, kultur, dans, leg, boder, billedkunst, musik, varesalg og udstillinger.
Ølgod kommune etablerer et netværk i et nyt flygtningeprojekt.
Karlebo, Hundested og Nyborg konstaterer, at de almindelige
kommunale sagsbehandlere ikke er gode nok til at klare flygtningesager, hvorfor der hertil skal ansættes specialeksperter.
Et permanent "Indvandrermedborgerhus" forberedes af det
København, hvis uformåenhed beror på, at det fik socialiststyre
14 år før Sovjet og uafbrudt har haft det lige siden uden tilsyneladende at tage mindste notits af Østbloksammenbruddet.
Albertslund kommune arrangerer for ansatte og andre interesserede en tyrkisk eftermiddag. Derefter følger til yderligere fem
lønnede arbejdsdages forkortelse en pakistansk, en chilensk, en
iransk og en vietnamnesisk.
Det i overvejende grad statsbetalte Forbrugerråd udgiver en
pjece på tyrkisk, om hvordan tyrkisk mad bedst tilberedes. Social- og Kulturministerierne søsatte efteråret 1990 storprojektet
"Indvandrerkvinder og det indre marked".
I det for danske bøger kollosale førsteoplag på 50.000 eksemplarer bekoster Socialministeriet en muhamedansk eventyrbog
til gratis uddeling bl.a. i DSB's Intercitytog. Herom meddeles, at
man har ansat professor Jes P. Asmussen til at redigere den, og at
den er et led i kampagnen mod det voksende fremmedhad og
bidrag til forståelsen af vore mange nye landsmænd. Initiativet
kom fra Kulturministeriet, og som en statsinstitution fandt DSB
ikke at kunne sige Nej.
Social v idens kabsfol kene på Københavns Universitets Institut
for Kultursociologi deltager i den internationale propagandaproduktion for kulturelle nyskabelser: undertrykkelse omkring
nationer, stater, klasser, samfund, race, køn, etnicitet og identitet.
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Januar 1991 går det inderligt overflødige Socialforskningsinstitut i gang med som led i udlændingebetjeningen at "samle
den forskningsbaserede viden om bl.a. befolkningspolitik, børn
og skole, arbejdsmarked, mødet med systemerne, kulturmødet
hverdagen, kommunikationsproblemer og strategier". Dermed
vil instituttet understøtte "behovet for viden hos beslutningstagere for dels at sikre en kobling mellem forskning og beslutningsprocessen, dels af forbedre beslutningsgrundlaget".
Aalborg Universitet har et Center for Integrationsforskning,
og på Københavns Universitet kan man få en etårig uddannelse i
hele jordklodens minoritetsproblemer, ligesom indvandrer- og
flygtningeområdet er genstand for store ambitiøse såkaldt videnskabelige undersøgelser på Danmarks Lærerhøjskole og i mange
af de luksusprojekter, som diverse Forskningsråd svælger i.
27. august 1991 redegør Jyllands-Posten for, at kredse med
tilknytning til Flygtningehjælpen og Århus Kommunehospital
leverer kvalitetsgodkendt, sygdomsfri sæd fra "deres egen race"
til indvandrerkvinder, som gerne vil insemineres.
4. februar 1991 oplyste Ugeskrift for Læger, at danske sygehuse vederlagsfrit udfører den muhamedansk begrundede circumcisio-omskæring på nyfødte drenge, og at muslimske kvinder kan kræve tilsvarende ikke-lægeligt begrundede henvisninger til kvindelige specialister (eventuelt via reglerne om almenlægeskift).
Folkeskolens Udviklings Råd (tlf. 33 92 53 00) er en pengebestillingsautomat til et utal af "skolerelaterede" tidsfordriv.
Eksempelvis til at få de fremmede til at bruge kulturinstitutioner
og i det hele taget at forbedre fritidssamkvemmet mellem danske
og udlændinge. Virksomheden overlappes af den ligeledes undervisningsministerielle pulje "7 punktprogrammet — Folkeskolen
som lokalt Kulturcenter". I undervisningsministerens afsnit i
regeringens flygtningeberetning af 2. august 1991 siges:
"Der har vist sig et voksende behov for at yde psykologisk
bistand til flygtningebørn med psykiske skader, der er opstået på
grund af krig, fængslinger og flugt. Ministeriets folkeskoleafdeling har derfor etableret en kursusvirksomhed for skolepsy109

kologer i Nordjyllands amt med henblik på at uddanne skolepsykologerne til at varetage denne opgave."
Kommunalpolitikere, Mellemfolkeligt Samvirke, Røde Kors,
Toturoffercenteret, Dansk Flygtningehjælp og de mange andre
som spreder ud til udlændinge, spekulerer ikke så meget på, hvad
deres gavmildhed koster. Der er nemlig stor statsrefusion. Sådan
tikker det danske smørhulsguldur ad mangfoldige åbne og dulgte
veje moneter ned i de fremmedes lommer.
I stigende omfang afholdes omkostninger af EF's kasser. For
eksempel Kommissionens og Parlamentets almindelige rådighedsbeløb og Socialfondens spenderinger. Men disse har kun eet
sted at hente pengene: Fra skatteydere i EF. Altså også i Danmark.
Og så er der naturligvis også alle de mange helt og halvoffentlige fonde, som politikerne mere gedulgt stikker deres
fingre ned i, fordi det reelt er skatteydernes (Tipsmidler, Kulturfonden, statsradioens licenskasse, Helsefonden, Momsfonden,
koncessionerede selskaber, mange erhvervs- og arbej dsmarkedsfonde, puljemidler til forsøg og udvikling osv., osv.).
Sådan skal der en uendelighedsbogføring til, før man når frem
til det relevante tal for de fremmedes selvbetjeningsadgang til de
danske offentlige kasser.
En typisk illustration findes i Henning Dyremoses svar af I.
november 1990 på folketingsspørgsmål S 86:
"OASIS er en privat forening, som bl.a. yder psykiatrisk hjælp
til flygtninge og torturofre samt undervisning. OASIS-foreningens aktiviteter financieres både gennem de myndigheder, der
henviser klienter til OASIS-behandling, og gennem tilskud fra
private, fonde, de sociale udviklingsmidler (SUM-midler), tipsmidlerne mv.
Taksten for en behandling følger psykologforeningens overenskomst, der er indgået med Finansministeriet.
OASIS skønner, at ca. halvdelen af klienterne i behandling er
henvist af kommunerne. Kommunerne dækker halvdelen af disse
udgifter mens staten dækker den anden halvdel, idet støtten til
behandling i de fleste tilfælde ydes efter bistandslovens paragraf

110

46a om hjælp til sygebehandling mv. Det skønnes, at de offentlige
udgifter hertil vil udgøre ca. 1 mill. kr. i 1990.
Endvidere skønner OASIS, at den anden halvdel af klienterne
i behandling hovedsageligt henvises af Dansk Flygtningehjælp
og i visse tilfælde fra Røde Kors. Udgifterne hertil, svarende til 1
mill. kr. dækkes af staten.
Herudover modtager OASIS bl.a. støtte fra SUM-midlerne, i
1990 på 0,2 mill. kr., til konkrete projekter i form af konsulentbistand og erfaringsopsamling med henblik på vidergivelse til
kommunerne.
Endvidere har OASIS i 1990 modtaget støtte til hjælp for
torturofre fra EF-kommissionen på knap 0,2 mill. kr."
Dette Strandboulevardforetagende beskrives på side 296-297
i I ndvandrerbogen som "en bredt sammensat behandlergruppe "
med bl.a.. psykologer, socialrådgivere, afspændingspædagoger,
fysioterapeuter, rådgivere, supervisere, undervisere og bibliotekarer.
På Nørrebrogade i København ligger hovedsædet for "Center
for psyko-socialt arbejde med Flygtninge" (CEPAR hedder det
blandt venner). Drejer man om ad Skt. Hansgade, ser man T.T.T.
(Transkul turelt Terapeutisk Team for Unge Indvandrere og Flygtninge).
Hver gang det offentliges medarbejdere får vristet sig igennem
med en ny aktivitet for de fremmede, er den selvvoksende. Der
skal selvsagt etableres kursusvirksomheder (baseret på forskning, lærebogsmateriale og cirkulærer) for dem, der befatter sig
med det nye område. Senere skal det hele løbende evalueres og
(knopskydnings)udbygges. Der udgives statusrapporter og andet
Løjtnant von Buddinge-agtigt materiale. Nytten er ringe, fordi
forfatterne næsten altid er egeninteresserede i, at det beskrevne
område fremover opnår øgede bevillinger.
Ribe amt forfærdiger et periodisk tidsskrift om den lokale
indvandrerundervisning, mens Tyrkerkonsulenttjenesten arbejder på det tosprogede trebindsbogværk om "Tyrkernes Danmarkshistorie". Den skal følges op af et Museum for Indvandring.
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"Det kunne være morsomt at have den første kuffert, en
indvandrer korn med til Danmark", hedder efterlysningen i Aktuelt for 16. maj 1991. Skatteyderfinancieringen skaffes ved at
misbruge ordningen om langtidslediges beskæftigelse og hvad
kreativ tænkning i øvrigt kan skaffe udgiveren (Kursuscenter for
Erhvervstræning, Moderne Teknologi og Integration).
Alt dette — og meget mere af samme skuffe — iagttages med
forundring af de indrejste. Det er en almenmenneskelig reaktion,
når mange af dem herefter opfører sig som forkælede børn, der i
deres spolerthed kræver ind langt ud over grænsen for enhver
rimelighed. Hvor skulle de dog med dette lands forunderlige
sagsbehandleropvartning selv kunne trække grænser? De anede
jo intet om den store mængde af basale behov, som de nu får at
vide, at de hele tiden har haft. Tilbuddet er simpelthen for
overvældende fra myriader af højt betalte specialarbejdere i
Dansk Flygtningehjælp og associerede institutioner.
Da de samme penge ikke kan bruges to gange, er det at gøre de
fremmede gøgeunger til superførsterangsfolk ensbetydende med
at nedpresse de danske til anden, tredie eller fjerdeklasses udskud. Det videre udviklingperspektiv er skræmmende i det Bente
Høegh-læserbrev, som "kun" er en banal historie fra dansk
hverdag 1990:
"Ved Harboøre venter man ca. 50 flygtninge. De skal bo i den
nu nedlagte ungdomsskole. Nedlagt af økonomiske grunde. Men
vi har nu pludselig penge til at genoprette stedet plus at ansætte
personale. Andre institutioner spares væk."
Ulykkelige nedtrykte patrioter genopliver det klassiske udtryk
om Die dummen Dynen.
De, der betaler, er jo i vidt omfang tvangsauktionstruede, der
ikke kan få enderne i deres egen økonomi til at hænge sammen,
fordi skattereformtåbelighederne klemmer livet ud af dem. Eller
lidelsesplagede, der på grund af sygehuspengemangel må stå på
venteliste kvartal efter kvartal for at få udbedret en let reparabel,
men særdeles smertefuld sygdom, der hindrer dem i at fungere og
at nyde livet, så længe de må vente i køen for hofte-, brok-, stærog andre operationer.
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Det er forloren selvgladhed, når samfundets "pæne" støtter
siger, at Danmark har råd til at vælte formuer ud til de helt
fremmede, men at danskerne ikke som enkeltpersoner, af egen
pengepung, frivilligt skal dokumentere redebon, økonomisk gavmildhed. Folketingsflertallet udsender for andre folks penge
invitationer til, at tusinder og atter tusinder for en helt tidsubegrænset fremtid kan prinse sig som gratister, der bruger løs af
det danske produktionsresultat og af, hvad vi låner i udlandet.
Denne politik fra den sammensvejsede blok af flertalspartierne er
en af de stærkeste enkeltfaktorer, som truer med økonomisk at
nedslide Danmark til en af det 21. århundredes fattiggårde.
Sådan er livets fatale sandhed om den berigelse af dansk
kultur, som Finn Slumstrups ligesindede taler så varmt og sorgløst om fra deres velbjergethedsplaceringer i skatteyderbetalte,
betryggede jobs.
Det er en af tidens hovedopgaver for Folketinget brutalt og
håndfast at stoppe den fremtrædende — ja ofte dominerende stilling de fremmede og deres lobbybagmænd kan kringle sig til
ved snyltning på de ressourcer, Danmark har til socialsektoren,
retsvæsenet, arbejdsløshedsunderstøttelserne, bolighjælp, arbejdsanvisning og masser af andre offentlige indretninger. I
øjeblikket er vi tæt på den helt utålelige tilstand, at der som pr.
automatik i stort og småt pibler nye skatteyderdyre stiklinger
frem. Næsten altsammen som overskridelser af, hvad der er råd
til at ofre af de særdeles knappe offentlige midler.
Men befolkningen kan ikke rende fra skylden ved at henvise til
den uomtvistelige sandhed, at tåbeligheden ligger hos Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Folketingsmedlemmerne er jo valgt af de danske vælgere, der nu ni gange i træk har
haft et Fremskridtsalternativ. I 1990 endda to. De, der også tiende
gang krydser ved de samfundsskadelige, kan ikke tillade sig at
brokke sig over, at folketingerne vitterligt gør et elendigt stykke
arbejde, som koster danskerne det skattekronemilliardhvide ud af
øjnene.
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KAPITEL 26

Socialhjælp
I. Selvbehagelige skønånder fjernt fra denne verdens realiteter
har forlængst fået masser af danske til at forsumpe som klynkere,
krævere og nassere. Det er derfor ikke flere af den slags, vi har
brug for, ved befolkningstilførsel fra det fremmede. Det er derimod mennesker, der i praksis beviser, at de kan smøge ærmerne
op og vedholdende sætte tæring efter næring i uegennyttig,
disciplineret slidsomhed. De fremmede, som ikke hurtigt bliver
og forbliver selvhjulpne, må ud af vagten. Muhamedanere, som
overvejer at tage til Danmark, skal hellere skræmmes end lokkes
af rygterne om deres økonomiske udsigter.
Men et fotografi af dansk hverdag i 1990'erne viser pt. noget
helt andet:
Næsten alle, der er kommet under 1983-loven, forsørges af det
offentlige: Dansk Flygtningehjælps juli 1990-bog oplyser, at
mere end 95% af flygtningene ikke kan forsørge sig selv 18
måneder efter, at de har fået dansk opholdstilladelse. Nykøbing F.
er antagelig noget nær en gennemsnitskommune. Flygtningegruppen er 1,4% af befolkningen, men fik i 1990 28% af socialkontanthj ælpen. Holstebro Posten 1. maj 1991 specificerer tilsvarende tilstande i Venstresparehelten Anders Poulsens smørhul.
Konsekvensen af Levebrøds-Flygtningevennernes stræben er,
at det såkaldte rige Danmark skal forære de fremmede en levestandard skyhøjt over, hvad de kunne have drømt om i vildeste
fantasi derhjemme, hvor de hører til: Spændende, velfungerende
konfliktfrie miljøer med varm menneskelig psykologisk, social
og pædagogisk hensyntagen i alle ugens 604.800 sekunder. I
enhver henseende skal de føle sig veltilpassede. De opvartes i
hoved og hale til at få dækket ethvert behov — også behov, som de
ikke selv har anet det mindste om i forvejen, men som opfind114

somme sagsbehandlerstillingsexpansionister og deres organisationer kan opbyde fantasi til at opfinde. Og selvfølgelig skal det
skatteyderbetalte personale være så stort, at det altid (også når
kolleger er syge, til kursus eller på ferie) kan fungere med
afslappet, ustresset venlighed over for de ulykkelige uskyldigheder, som har beæret Danmark med deres nærværelse.
Salonkystbanesocialister i og uden for det Radikale Venstre
skriger hele tiden op om, at den sociale bistandslov skam ikke
kender til A og B mennesker. Den er tværtimod farveblind.De,
der i folkesproget hedder de fejlfarvede, gives skam "kun" det
samme som de danske. Selv om dette havde været korrekt, var det
mere end slemt. Hvorfor skal man kunne flyve fra den anden side
af jordkloden og uden videre tilegne sig, hvad vi og vore forfædre
har bygget op?
Den grumme virkelighed er imidlertid, at de fremmede får
positiv særbehandling i forhold til danskerne forærende på blandt
andet følgende punkter:
1) Mens danske bistandsmodtagere sjældent opnår etableringshjælp (bistandslovens §46), er en sådan sædvanlig forfremmede.
Generøst indkvarteres de i lange perioder på hoteller. Tålmodigt
udbetaler forvaltningerne penge til dem til møbler, fjernsyn, tøj,
cykler, køleskabe og meget mere. Kostbare tidsskrifter udsendes
til dem. Alt for de danske skatteyderes penge.
Ind under etableringshjælpen går ofte alskens behandlingsformer, "feks. akupunktur, fodterapi, hårtransplantationer, alm.
massage, enetimer i svømning, behandling på Rigshospitalets
afdeling for torturofre (uanset at klienten sandsynligvis aldrig
har været udsat for totur). Herudover ydes ofte højskoleophold"
(Danskeren, september 1990).
12. september 1991 beretter aviserne, at Sønderborg socialkontor har betalt 60.000 kroner til fem palæstinensere, så de kan
få kørekort.
København Tandlægehøjskole har konstateret, at de fremmedes og deres børns tænder ikke er perfekte. Navnlig fordi de
spiser mere slik og får mindre hjælp i hjemmet til tandbørstning.
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Derfor betaler det offentlige for de fremmedes tandbehandling
langt mere rigeligt end til danskernes. Det sker bl.a. gennem
eksperten i at mingelere med den offentlige tilskudslovgivning,
den såkaldte private forening OASIS.
Nybagte mødre med helt anden kulturbaggrund end den danske, står over for meget store vanskeligheder med at klare problemerne omkring de spæde. Det overrasker derfor ikke, at kommunerne ofrer væsentlig mere af sundhedsbudgettet på hver af de
mange fremmedbabyer end på gennemsnitsdanskerbarnet.
En kvalitetsvurdering af omsorgen for gravide og fødende
fremmedkvinder er udsendt fra Socialmedicinsk Institut ved
Århus Universitet. Selvfølgelig mener også disse specialister, at
skatteyderne på deres særområde skal indfri en alenlang ønskeseddel.
Når moderkagen eller fostervandsprøve afslører et foster af
hunkøn begærer de fremmede kvinder ofte abort. Hvis de kun
kan få en pige undervurderes de. Undertiden udstødes de endog
af familien.
Mellemfolkeligt Samvirke udgav august 1991 bogen "Unge
indvandrerfamilier". Her opstilles behovet for langt flere sundhedsplejersker til hyppigt at besøge de fremmedes hjem for at få
dem til totalt at ændre sammensætningen af den kost, de giver
deres børn.
Mange ureflekterende danske mener, at det er da i alt fald altid
godt, at bruge skattepenge på at forbedre menneskers sundhedstilstand. Men sandheden er, at den begrænsende faktor i det
nutidige Danmark ligger i, at der ikke er penge nok i hele landet
til at gøre alt, hvad der med den moderne udvikling i læge-,
apoteker-, og hospitalsteknikker er fornuft i. Derfor udløser
enhver sundhedshjælp til fremmede, at danske ikke kan behandles eller må stå længere på venteliste. Det må man vel acceptere
ved kortvarige behandlinger af akutte sygdomstilfælde, men når
man ved kroniske lidelser enten skal fravælge danske eller udenlandske syge, må det offentlige sundhedsvæsen give landsmanden prioritet.
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2). Flygtningenes akutte behov løses ved, at Flygtningehjælpen
skaffer dem boliger. Hyppigt dyrere, end bistandskontorene vil
betale for danske klienter. Disse finder jo nok selv et andet sted at
bo, er magthavernes ræsonnement.
Herudover er boligstøtten alt andet end farveblind. Den har en
lang række favørparagraffer for de fremmede. Detaljeret dokumentation fremkom fra regeringen ved svar af 7. og 18. september, samt 5. oktober 1990 og 26. marts 1991 på spørgsmål stillet
af Kirsten Jacobsen og Annette Just (S 1184, 1228, 28 og 368).
Supplerende fidushjælp findes på siderne 80-83 i "Håndbog om
indvandrere og flygtninge"— redaktionen (Ole Hammer) betonende da også ved udsendelsen, at bogen skulle afhjælpe den
"uretfærdighed", atudlændinge får for lidt i socialhj ælp (Politiker
7. juli 1991).
3). Mellemfolkeligt Samvirkes Nyhedsbrev maj 1991 nævner
rækken af sager, hvor indvandrere raser over den danske told på
de mange guldsmykker, de har med sig. De, som forstår vore
gæsters kultur, vil vide, at det er horribelt at beskatte det, som for
muhamedanere m.fl. modsvarer en danskers livsforsikring. Så nu
tygger Told- og Skattestyrelsen — forkortet TOSSEN — på, hvordan myndighederne afbøder den Nød.
4). Mange flygtninge gelejdes ind i socialhjælpens højeste takstklasse (revalideringsbistand): Før var det bistandslovens §42, nu
§ §43-45. Når de sammenholdes med folketingssocialudvalgets
16 sider tillægsbetænkning af 12. december 1989 (til L 62) og
Socialministeriets vejledning af 6. august 1990, vil man se, at der
fra 1. oktober 1990 er skaffet endnu mere generøse forhold.
"Kulturelle forhold" trækkes nu frem. som væsentlige for merbegunstigelsen. Den, der ikke er fortrolig med danske forhold, har
behov, som skal dækkes ved ekstra-støtte. Forskydningen er så
betydelig, at Socialministeriets femte kontor den 27. maj 1991
skrev til finansudvalget, at den tegner sig for hovedparten af
stigningen i 1991 på Dansk Flygtningehjælps udgifter pr. flygtning under forsorg.
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Hvis man imidlertid blot holder sig til den kendte §42-praksis,
levede danskene kun op til den, hvis de var alvorligt handicappede. Derimod indlemmede Socialministeriets vejledning af 26.
juni 1987 de fremmede i denne V.I.P.-gruppe fra den dag, de
starter som elever i Dansk Flygtningehjælps integrationsprogram.
Forbliver de indskrevet til undervisningen i halvandet år, bevarer
de også fremover bistandsydelser, som var de revalidenter (BT 7.
juli 1990). Når de fremmede har så let ved at skaffe midler til at
købe grønthandlerbutikker o.l. er pengemaskinen ofte revalideringsreglen. Da en Vibyudlændingefamilie på socialbistand modtog kørekort og bil betalt af socialforvaltningen, fik folketinget
den Århushistorie fra kommunen, at sådan ville man skam også
have begunstiget en dansk familie i samme situation (Folketingstidende 1987/88, 2. samling, spalte 827f). I Folketingstidende
1987/88, 1. samling, spalte 5.787f fortælles nærmere om en
flygtningefamilie, der fik udbetalt §42-hjælp svarende til en
årsløn på ca. 500.000 kroner.
I perioden 1. juli 1983 — 31. december 1989 blev flygtningestatus givet til ca. 29.000 personer. Hvis 25.600 var her i
december 1989 udgjorde de en halv procent af befolkningen.Socialministeriet meddeler imidlertid i svar af 24. juli 1990 på
folketingsspørgsmål S 1037, at gruppen leverer ca. 23% af dem,
der i den måned fik §42-hjælp.
5) Om daginstitutioner se kapitel 29.
6) I de første 18 måneder er Dansk Flygtningehjælp socialkontor
forflygtningene. Staten refunderer al le udgifterne. Gavmildheden
hos Flygtningehjælpens socialrådgivere er blandt andet derfor
langt større end i de skøn, som sagsbehandlerne anlægger på de
kommunale socialkontorer. Her er kun halv statsrefusion for
deres gemene klienthob af danske indfødte.
Det er ganske almindeligt, at flygtninge tager ubehersket for
sig af retterne ved at begære de længste og de dyreste revalideringsuddannelser (læge, civilingeniør eller lignende). Når de
18 måneder er gået, kan kommunens socialkontor dårligt afbryde
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en iværksat uddannelse, og i kommunen er man også meget
tilbageholdende med at fravige, hvad Flygtningehjælpen ifølge
sit overgivelsesbrev har stillet den fremmede i udsigt.
Når man skal give et overskueligt indtryk af den indstilling,
der præger kæmpebunken af utilfredshedstilkendegivelser, er det
rimeligt at vælge en sober udformning som den HaNan Taan
giver i et af Dansk Flygtningehjælps hæfter: "Overgangen fra
Dansk Flygtningehjælps forsorg, som var af personlig art, til
kommunens meget upersonlige behandlingsforløb resulterede i
at jeg ikke Ønskede at komme til de aftalte møder. Jeg havde
forventet en større forståelse og en større indsigt i min kulturelle
baggrund."
Man læser ydermere i Den Danske Forenings særhæfte fra
sommeren 1990 om de virkelige fakta i udlændingepolitikken:
"Indvandrere og specielt flygtninge får bedre rådgivningsvejledning end danske.
De ved nøjagtigt, hvilke knapper der skal trykkes på, og kan
ofte køre sagsbehandleren rundt. Allerede mens flygtningene er i
Dansk Flygtningehjælps regi, er der forskel på dem og danske.
De får to sagsbehandlere, nemlig en. almindelig sagsbehandler
og en boligsagsbehandler, hvis primære formål er at putte dem
ind før andre i boligkøen.
Man har endvidere udgifter til specielle indvandrerrådgivninger og kvinderådgivninger. Møder en almindelig klient til
samtale koster denne intet ud over sagsbehandlerens løn. Mange
indvandrere, familiesammenførte og flygtninge møder derimod
med tolke og venner, familie mv., der tolker og kræver og får ca.
180 kr. i timen (sædvanligvis for mindst 2 timer)."
7) Den særlige lave ungdomssats, som socialkontorene opererer
med over for danske, benyttes ikke i forhold til unge flygtninge.
Deres socialhjælp udmåles efter fuld voksensats (godt 50%
mere).
8) Et andet almindeligt typetilfælde på favorisering foreligger
når de fremmede deltager i en eller anden form for voksenunder119
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visning. Her kan de eksempelvis få gebyrfrihed (et af områderne
belyses i Folketingstidende 1988189, spalte 2323-2325). Det
kommer også på tale med direkte uddannelsesstøtte. Og med lidt
manipulering kan udlændingeaktiviteter sammenknyttes med et
lønarbejde (for eksempel skolerengøring). Så glider "uddannelses-" og arbejdstimerne over i hinanden ved lønberegningen.
9) Et væld af andre fiduser organiseres efter alt at dømme på
stribe. Det komplicerede tilskudssystem, som præger det danske
samfund, afgiver utallige muligheder for udspekulerede Flygtningehj ælpere.
Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed udsender brugsanvisninger (såsom "Sagsbehandlerhåndbogen", "Gratis Glæder" og
"Indvandrerhåndbogen") om, hvordan de fremmede kraftigst
kan malke danske offentlige kasser.
Et illustrerede eksempel er de mange, der kommer fra Tyrkiet
og andre lande for at blive gift med herboende. I januar 1991 har
den Sociale Ankestyrelse bekræftet, at de umiddelbart har ret til
dansk socialhjælp, "hvis de har måttet opgive deres hidtidige
arbejde for at flytte hertil". Er de nygifte blot opmærksom herpå,
er det kommunale socialkontor selvsagt uden blot en kvart
kinamands chance for at afkræfte en forklaring om den tilflyttedes
arbejdsforhold derovre i Asien.
Dansk sociallovgivning giver fornuftigvis medarbejderne
mange muligheder for at skønne efter en sags individuelle forhold. Adgangen hertil bør udvides, når man alene ser på danske
forhold. De fremmedes ankomst har imidlertid forrykket den
finanspolitiske mulighed for sådanne fornuftsafgørelser.
Og det skal nok blive endnu værre efterhånden som stadig
flere flygtninge dukker op som socialvæsensansatte. På vej gennem systemet er nemlig ganske mange, som har benyttet bistandslovens §§42 og 43 til de særligt tilrettelagte uddannelser,
som kan give de fremmede fuld kompetence i stillinger inden for
social-, pædagog- og sundhedsuddannelserne.
Et af statens indvandrerfremmeblade (Samspil) fortæller i
årgang 1990 nummer 8:
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"Århus kommune åbnede den første oktober dørene for en ny
indvandrer- og flygtningerådgivning.
To grupper garvede sagsbehandlere skalfor fremtiden tage sig
af integrationsarbejde med det sigte at bakke indvandreres og
flygtninges egne integrationsbestræbelser op. Samtidig vil man
tilgodese den specielle personlige familie- og erhvervsmæssige
støtte, som erfaringerne siger, der er behov for. Normal sagsbehandling bliver lagt ud til områdekontorerne." Af tidsskriftets
nærmere omtale fremgår, at kommunen til arbejdet i vidt omfang
ansætter "mennesker, der har prøvet en integrationsproces på
deres egen krop". De skal nok være tilbørligt kritiske med at
spare på danske skattekroner.
Endnu en tilbøjelighed til noget sådant fordamper ofte i noget
så ærkedansk som en løbeild af frygt for eget liv og førlighed eller
"ære og velfærd" som det hedder på fagforeningssprog.
Holder vi os til Århus-eksemplet, skal det ses på baggrund af,
at der i byen på fire forskellige gader tillige er, "Informationskontoret for Udlændinge", "Flygtninge og Indvandrerrådgivningen", "Psykosocialt revalideringscenter for Flygtninge" og i Fredensgade — "Psykologisk Rådgivning for Flygtninge og
I ndvandrere".
Disse bastante hverdags-adfærdspåvirkninger derude, hvor
skattepengesvineriet virkelig foregår, fortoner meget langt dansk
sociallovs historiske fundament, som er, at den kommunale
socialforvaltnings medarbejdere har nærkendskab til kunderne
og dyb loyalitet over for skatteyderne. Disse forudsætninger er
mange steder gået fløjten til danske supplikanter.
Endnu værre står det oftest til, når den hjælpsøgende er ikkeeuropæer. Skulle socialrådgiveren tøve med at imødekomme et
eller andet ønske, er den fremmede klient straks oppe på mærkerne. Aggressivt truende og/eller jamrende fremmaner han monomant nationalkulturelle traditioner, som nødvendiggør, at netop han skal have tilskud til det ene eller andet eller være fri for
at opfylde danske myndighedskrav. Forvirrede og usikre over de
efter dansk målestok stærke følelsesudbrud siger danske embedsmænd og ditto kvinder ja. Dels af frygt for at blive udsat for
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vold, dels for ikke at blive beskyldt for racisme over for mennesker, der siges at have været udsat for så meget ondt. Psykolog1968'eme har jo også instrueret dem om at vise hj ælpeparathed,
velvilje, takt og diskretion, så snart man er inde på områder, hvor
der kan tænkes særlige (måske religiøst eller muhamedansk
funderede) normer, symboler, skikke og regler. Værre end døden
er det for vor tids socialarbejdere, at blive beskyldt for racisme
og/eller lakaj beskyttelse af kapitalisternes pengepugeregoistiske
skattebetalerfedæthed.
Er det psykiske pres mod sagsbehandlerne ikke tilstrækkeligt
resultatopnående, går den fremmede tit over til slående argumenter. Ekstra Bladet beretter 13. juni 1991 om en iraner der i en
børnefjemelsessag truede med at skyde et par af de ansatte på et
af Aalborgs socialcentre.
En anden iraner havde haft dansk opholdstilladelse fra 1985 og
fandt sin bistandshjælp for lav. Derfor gik han 17. maj 1991 op i
Frederiksberg Socialdirektorat og uddelte en lille halv snes knivstik. Kun dn af de angrebne døde (en mor til to børn). Sikkerhedsleder Flemming Meyer i Århus Socialvæsen siger, at det
kunne man da bare have undgået ved at gøre som i Århus. Her har
kommunen ombygget rådhuset, så der er sikker flugtvej for det
truede personale. Uanset, hvor den ophidsede muhamedaner
opholder sig i lokalerne. Derudover sørger Meyer for foredragsholdere og kurser for offentligt ansatte om, hvordan de kan
undvige konflikter med klienterne. Frederiksbergs første reaktion var at ansætte en ekstra vagtmand og at forlænge modtagelsesproceduren, når kunder henvender sig. Dernæst gav man
sig til at gøre lokaliteterne hyggeligere under påskud af, at det vil
skabe en anti-vold atmosfære. Panserglas, alarmsystemer osv. er
også på tale. Jo mere det offentlige forskanser sig, i des højere
grad ødelægger man selvsagt arbejdet med at gøre rådhuse mv. til
serviceindretninger, hvor kunderne lige kan droppe ind og få
ønskede oplysninger eller på stedet klaret en eller anden ekspedition. Det er særdeles ulykkeligt, at muhamedanernes tilstedeværelse i Danmark skal besværliggøre disse særdeles ønskværdige
opblødninger af en alt for stærkt regeldyneforvaltning. Selv om
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man vil ofre forenklingen af administrationen på de kulturarvberi gelser, et multietnisk samfund siges at begave os med, må
man gøre sig klart, at enhver af de iværksatte eller påtænkte
foranstaltninger under alle omstændigheder øger de i forvejen
katastrofalt store offentlige udgifter. Blot fordi folketinget lukker
muhamedanere ind i Danmark. Når socialhjælpschecks udskrives langt niere large end til danskere i tilsvarende situationer,
finder den kommunalt ansatte bistandsbehandler ofte trøsten i
bistandslovens paragraf 134 stk. 3.
Ifølge den giver staten fuld — og ikke kun halv — refusion efter
regning for socialhjælp til flygtninge i de første 6 1/2 år, efter at
pågældende fik opholdstilladelse. Fristen er nu ved at udløbe for
nogle af de første, som kom efter 1983-lovens ikrafttræden.
Statsrevisorerne anbefaler forkortelse af 6 1/2 års perioden.
Fuld statsrefusion forudsætter nemlig "en endog helt usædvanlig
ansvarsbevidsthed hos de kommunale myndigheder", når alene
staten sparer ved indslusning af en fremmed til at blive selvhjulpen i hans danske tilværelse.
Men kommuner med særligt mange udlændinge er kompensationsliderlige. Som en socialdemokratisk borgmester (Jørgen
Witte fra Aabenraa) så rørende ømmer sig: "Det er staten, der har
budt til gæstebud, så må den også betale". Kommunernes Landsforening har foreløbig krævet de 6 1/2 år udvidet til 8 1/2 år.
Rent faktisk er der allerede mange andre statsrefusionsordfinger. 11991 for eksempel 12.652 kroner årligt pr. fremmedsproget 6-16 årig og 2718 for andre. Endvidere på boligstøtte og
institutionsudgifter. I folketinget har socialdemokratiet samlet
flertal imod, at det offentlige system skal motivere til sparsommelighed. I VK-regeringens overlevelseskamp falder den over
sine egne ben efter at frådse mere end Aukenitterne. Ved regeringens gaveforlig på Fandens junifødselsdag 1991 med Kommunernes Landsforening hørte det således med til løjerne at de i
forvejen overbebyrdede, uigennemsigtige love om mellemkommunal pengeudligning yderligere skal belastes ved at kommuner
med få flygtninge fremover skal betale endnu mere til dem, der
har mange. I samme kortsigtede retning trak de snørklede kom123

munale budgetgarantier, som folketinget lovgav om i travlheden
efter at komme på sommerferie i slutningen af maj 1991 (L 60 og
til dels L 62). Derimod nåede tinget ikke i hæsblæsheden at
færdigbehandle L 199 af 15. maj 1991 (førstebehandlet 21 s. ni.)
om opblødninger af 6 1/2 års reglen. Men ved 11. juni-aftalen
blev der med virkning fra 1992 stillet kommunerne i udsigt, at de
får "bedre Økonomiske muligheder for integration afflygtninge".
Finanslovforslag 1992 viser da også en 12% stigning i forhold til
1991 på det indenrigsministerielle tilskud til kommunernes udlændingeaktiviteter.
10) Kommunernes konkurrence om at hoppe og springe for de
fremmede viser sig yderligere i et hav af skatteyderbetalte
samlingssteder. Sydjysk Universitetsforlag har i 1990 udsendt en
hel bog udelukkende om fem års erfaringer fra et omsorgsforsamlingshus for tyrkiske mødre, der som 16-18-årige er eksporteret til Albertslund som brude til derboende tyrkere.
I denne kappestrid mellem borgmestre om at fremstå som mest
humane er Høje Tøstrup et tankevækkende eksempel. Alle
nytilkomne fremmede opsøges af kommunens folk inden tre
måneder efter ankomst, så det kan blive noteret ned, hvad lige
præcis den pågældende ønsker af offentlig service. Kommunernes Landsforenings 17. januar 1991-blad berømmer kommunen
for at tage tredieverdensfolk ind i fireårige projekter. Nænsomt
tilpasses de her til ud fra deres egne individuelle situationer at
klare sig i det danske samfund, som man nu definerer dette
begreb blandt de kommunale indoktrinører. Kommunen har hidtil været så snedig af kalde det et forsøg. Så kan forestillingen
nemlig opføres, uden at ens egne skatteydere og vælgere skal
betale. Kommunen skovler bare ind fra de mange statsskatteyderkonti for tilskud til forsøgsprojekter.
11) Skulle de fremmedes igangværende eksperimenteren med
grænserne for, hvad skatteyderpenge kan bruges til, blive opdaget, har de alle tiders chance for at slippe skrammefrit derfra ved
at stille sig helligt an. Et eksempel herpå er Århussagen om de
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mange fremmede, der ved et uheld "kom til" at hæve boligsikring, bistandshjælp, børnetilskud osv. De påstod frejdigt, at de
skam ikke vidste, at de skulle have børn her i landet for at få disse
offentlige tilskud (Aarhuus Stiftstidende 12. august 1990).
I de sidste 18 år har fremmedarbejderne været kolossalt
overrepræsenterede i sager om at snyde sig til sygeløn. Ifølge
Aktuelt for 2. og 5. august 1991 er det strafbar racisme at oplyse
denne kendsgerning.
12) BT omtalte 12. februar 1990 et eksempel på, hvordan det
går, når vælgerne bliver ved at give så mange stemmer til andre
end Fremskridtspartierne:
"En nævningesag mod en pakistansk stor-godsejer, tiltalt som
Godfather i en kæmpe herionsag, afslører et lystigt og ukontrolleret brug af skatteplagede danskeres penge. Gennem mindst ti år
har millionæren Najabat Khan suget en formue ud af statskassen
i invalidepension. De sociale myndigheder var i sin tid så venlige
at give ham pensionen, fordi hans ene hånd blev Ødelagt af
pistolskud — angiveligt på grund af en familiefejde.
Det store, seks-cifrede beløb blev hovedsagelig sendt til Pakistan. Najabat Khan brød sig ikke så meget om det danske klima.
Han foretrak at slå sine folder på kæmpegodset nær grænsen til
Afghanistan i selskab med blandt andet sin fraskilte kone.
Fordelen var også, at han for danskernes surt betalte skattekroner kunne forsørge storfamilien.
En mindre del af invalidepensionen brugte hans medtiltalte
.sønner Faizal Khan og Sikander Khan i Danmark. De havde
fuldmagt til at hæve efter behov.
Jorddrotten korn oprindelig til Danmark for en snes år siden
som ubemidlet gæstearbejder. Han fik job på en virksomhed i
Nordsjælland. Her arbejdede han indtil det famøse, invaliderende
skud.
Ulykken synes til at bære. Najabat Khan fik en slags dæklejlighed på Østerbro. Her opholdt han sig maksimalt fire måneder om året.
Da sønnerne Faizal og Sikander, i dag 20 og 22 år, blev gamle
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nok, kom de til Danmark efter reglerne om familie sammenføring.
Najabat Khan har tilstået indsmugling af heroin. Men det ville
han selv bruge. Et helt kilo til en værdi af mindst ni millioner
kroner.
Han indsmuglede stoffet imprægneret i pap. Det er en kendt
sntglermetode. Heroinen kan senere vaskes ud og inddampes
som pulver igen.
Foreløbig har han erklæret, at han er en meget velhavende
mand med enorme jordbesiddelser og formuer i pakistanske
banker.
Det er almindelig praksis, at tidligere gæstearbejdere i Danmark kan få sendt både falke- og invalidepension til deres egentlige hjemland."
Denne praksis beror på, at Danmark i efterkrigstiden har
indgået en hel del aftaler med fremmede lande om at give deres
borgere vidtgående rettigheder i henhold til dansk sociallovgivning. Eksempelvis tyrkerdræns-aftalen af 22. januar 1976 (Socialministeriets cirkulære nr 9 af 18. januar 1978 om "konvention
mellem Danmark og Tyrkiet om socialsikring"). Fremskridtspartiet har kæmpet en hård — men i Folketinget særdeles ensom kamp mod dette forargelsesuvæsen, hvor Danmark bruger løs af
sine udlandslånte penge til fremmede, der engang har været i
Danmark. Men de syv partier, der hårdhændet farer frem over for
danske handicappede og andre pensionister, smykker sig med at
være så fantastisk storsindede: De danske skatteydere, som betaler gilderne, må da være stolte over, at deres fædreland har
oprettet denne "sociale eksport", hvortil socialministeriet har et
helt "internationalt kontor". De gør derfor kort proces mod
formastelige Fremskridtsfolk, når vi bare så meget som vil have
sagen drøftet (se for eksempel Folketingstidende 1979/80, 2.
samling, spalte 11.315f).
II. Det samlede resultat af godgørenheden over for de fremmede
forties af det mangehovedede uhyre, som offentligsektoren er
med socialministerium, finansministerium, kommuner, uden-

rigsmi ni sted um, Socialforskni ngsi ns ti tuttet, Flygtningehjælpen,
Danmarks Radio osv. osv.
Derfor må man nøjes med casestories, som fra tid til anden
dukker op i debatten:
Jyllands-Posten berettede 14. december 1989 om to palæstinensiske flygtninge, der via især børnefødsler og familiesammenføringer på få år blev til 23. De lever alle af dansk bistandshjælp
og lægger beslag på seks lejligheder i skatteyderstøttet socialt
boligbyggeri.
Ole Hasselbalch omtaler i bogen "Viljen til modstand" (på side
21) en tamilsk familie på tre, som det lokale socialkontor begaver
med 17.587 kroner månedlig efter skat (derhjemme er landarbejderlønnen på 10 kroner). Og udover pengene kommer oftest
særydelser som børneudstyr, møbler, briller, medicin osv. osv.
Den 10. juli 1990 læste man i BT om en tyrkisk familie i
Sønderborg, der udelukkende levede på hjælp fra det offentlige:
For 20 år siden kom to tyrkiske brødre til Danmark som fremmedarbejdere. Hvor længe de havde arbejde, oplyses ikke, men
det er i hvert fald længe siden. De har hentet deres koner hertil,
børn også, og flere har de fået her. Svigerbørn importeres fra
Tyrkiet. Nu består familien af 15 personer, og familiesanimenføring vil bringe endnu en hertil i 1991. Denne familie får ca.
60.000 kr. om måneden af det offentlige plus ekstra tilskud af
forskellig art. Trekvart million kroner skattefrit hvert år til en
tyrkisk familie. Blot fordi de to for 20 år siden havde midlertidigt
arbejde her. Grinende fortæller livsnyderne om, at det altid
lykkes for dem at blive fyret, når de sættes til beskæftigelsesarbejde. Og at målet nu er, at deres børn og børnebørn "kommer
godt ind i tilværelsen" med en fin uddannelse. Alt dette sættes i
relief af, at det koster ca. 30 øre om dagen at holde liv i hvert
menneske i det hungersnødplagede afrikanske område. Altså ca.
7000 liv reddet for den samme pris, som folketinget betaler en
fremmed familie i dansk skatteydertilskud.
Det er svært at indse, at de, der strømmer ind i Danmark skal
have det økonomisk bedre end derhjemme for danske skatte-

borgeres regning. De har dog ikke været med til at opbygge den
danske velstand, og de er ikke indstillede på at tilbagebetale den
del af vor overflod, der stammer fra gældsætning af nationen.
Skal man tale om ligestilling, skulle man da ikke yde mere til de
fremmede, end en dansk familie ville modtage fra den offentlige
sektor, hvis den rejste til Iran eller hvor den fremmede nu hører
hjemme.
Den 6. september 1991 holdtes retsmøde i Hvidovre om nogle
marokkanere. De havde overfaldet sagesløse danske med knivstik, spark og slag. Til sagen oplyste kommunens socialforvaltning, at en af de sigtede tilhørte en familie på otte, som giver
heltidsbeskæftigelse til to fuldtidsansatte i kommunen, der også
havde betalt for, at hele familien kunne holde to måneders ferie i
Marokko.
III. De danske skatteydertilskud flyder ad gedulgte kanaler til
alskens helt urimelige formål.
På ny dækker myndighederne totalt over de faktiske forhold.
Derfor må belysningen også her ske på grundlag af sporadiske
eksempler:
Sammenstykning heraf gør det evident, at fjerne landes landsbyer får levestandarden markant forbedret gennem de overflødighedsbeløb, som det danske socialsystem udbetaler herboende fremmede, og som fra dem vandrer hjem til slægtninge.
Endnu farligere er det, at muhamedanerne i Danmark — til dels
under afpresning — yder penge, som direkte eller indirekte kommer deres trosfællers terrororganisationer til gode. Fyns Amts
Avis supplerer 5. oktober 1990 dette med "at tamilske flygtninge
udsættes for pengeafpresning af landsmænd, der er medlemmer
af terror-regimet Tamilske Tigre på Sri Lanka."
"Opkrævningsgrupper fra LITE — de tamilske tigre — har
ifølge kriminalinspektør Frede Rosenberg, Holstebro, det seneste halvandet år ulovligt indkrævet flere hundredetusinde kroner
hos flertallet af de 5.000 tamiler i Danmark.
De månedlige opkrævninger koordineres især fra større byer
i Jylland og på Fyn af kontaktmænd, der kanaliserer pengene
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videre til LITE'S hovedkontor i Struer, hvorfra de bliver sendt
videre til en adresse på Cypern, der også fungerer som modtager
af LTTE-beløb fra andre lande.
Politiets efterforskning har stået på et halvt år med udgangspunkt i henvendelser fra tamiler, der alle har betinget sig anonymitet af frygt for repressalier.
Onsdag aften i Struer Ret blev to LITE-medlemmer varetægtsfængslet for 14 dage, en tredie fik anholdelsen opretholdt, mens
yderligere fire blev løsladt. De sigtes for pengeafpresning eller
medvirken, men nægter og siger, at der er tale om frivillige penge
fra tamiler i Danmark til især sårede landsmænd i kampen mod
regeringsstyrkerne i Sri Lanka.
Tidligt onsdag morgen gennemførte politiet ransagninger på
LITE'S kontorer i Struer og København, hvor man anholdt 10
personer og blandt andet beslaglagde indsamlingslister med
navne og beløb.
Ingen af de tilbageholdte lagde skjul på, at der foregår månedlige indsamlinger, men de afviste, at det sker under trusler eller
vold. Tamilerne bliver opsøgt af grupper på tre-fire LTTE-folk,
men her var forklaringen, at det er hyggeligt at tale med landsmænd."
Kriminalinspektøren nævner to tilfælde — "det ene mere sikkert end det andet" — på, at tamiler i Sri Lanka er blevet
frihedsber øvet, indtil deres familiemedlemmer i Danmark betalte
30.000 kroner i løsladelsespenge til de Tamilske Tigre.
Politiet har under efterforskningen skaffet sig oplysninger om
LITE'S pengetransaktioner med udgangspunkt i Struer, der har
godtgjort en pengestrøm ud af landet.
Jeg har en sikker formodning om, at pengene stammer fra
afpresning af en større flok tamiler i Danmark. Den røde tråd har
hidtil været, at tamilerne er bange for at stå frem. Nu håber vi at
finde frem til flere ofre, siger kriminalinspektøren.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken
LITE'S kontor i København eller hovedkontoret i Struer."
Jyllands-Posten for 11. oktober 1990 følger op:
"Alene i Vesteuropa bidrager 150.000 tamilske flygtninge med
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penge til oprørsbevægelsens kamphandlinger og dens humanitære arbejde, hævder De Tamilske Tigres talsmand for Europa,
Lawrence Thilakar, som var i København i går. Han arbejder til
daglig på et kontor i Paris, som har tæt kontakt til det europæiske
hovedkvarter i London".
Lavurene Thilakar vil ikke sætte tal på, hvor mange penge
organisationen er i stand til at rejse. Men alene i Danmark er der
indsamlet ca. 4000.000 kroner siden 1988.
Størstedelen af beløbet er kanaliseret til oprørerne på Sri
Lanka via kontoret i London og en mellemmand på Cypern.
Ifølge Lawrence Thilakar er pengeindsamlingen nu blevet så
omfattende, at den singalesiske regering opfatter den som en reel
trussel. Derfor har den sendt dødspatruljer til Vesteuropa for at
likvidere bagmændene bag indsamlingen.
"Jeg vil ikke sige, hvilke lande dødspatruljerne er kommet til.
Det kunne få patruljerne til at slå alarm. Men vi ved, at en række
personer er ankommet, og vi holder dem under opsyn", siger
Lawrence Thilakar.
Han besøgte tirsdag De Tamilske Tigres danske hovedkontor i
Struer for at blive orienteret om den verserende kriminalsag, hvor
syv tamiler er sigtet for pengeafpresning i forbindelse med
indsamlingerne i Danmark_ Thilakar skal senere aflægge rapport
til hovedkvarteret i London.
"Der har aldrig været afpresning af folk eller voldelige handlinger i forbindelse med indsamlingerne", siger tamilernes talsmænd i Danmark, Mahes Ponnampalam.
"Tamilerne i Danmark giver penge af egen fri vilje. Selv
flygtninge på bistandshjælp vil gerne undvære et måltid for at
give et bidrag. For folk dør på Sri Lanka", siger Mahes Ponnampalam.
Igen står vi altså over for det dilemma, som er klassisk i de
straffesager, hvor begivenhederne udspiller sig i lukkede miljøer,
dominerede af frygt for vold mod dem der snakker over sig.
Vitterlige forbrydelser passerer ofte ustraffet på grund af manglende beviser. Det blev også det strafferetlige resultat i den
beskrevne sag. Men de citerede oplysninger er særdeles re130

markable, når der politisk skal tages stilling til et helt andet
spørgsmål end det strafferetlige: Hvor store skatter skal de med
garanti sagesløse danskere udpresses for til gramskastning til de
fremmedes skaltevalten. Her går pengene til støtte af de grupper
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) — hvis grusomheder
har betinget, at de fremmede overhovedet har opnået flygtningestatus i Danmark. Den foregivne myndighedsenfold er
sælsomhedsubegrænset.
I skolen lærte vi, at Ceylons hovedeksport er the, men Sri
Lankas valutakasse modtager nu mere end thesalgets provenue i
form af investeringer og gaver til stat og venner fra såkaldte
flygtninge i Europa og Canada. Alle disse Rupees stammer
selvsagt ikke fra danske socialkontorer. Men en uforholdsmæssig
stor del gør det.
Den sydindiske ø indtager i så henseende langt fra nogen
særstilling i forhold til andre af Dansk Flygtningehjælps leverandørlande.
I V. Centralt i analysen af de fremmedes socialhjælpsmisbrug står
dog, at asiater o.l. er opvokset med, at omsorg får man fra
familien og ikke hos det offentlige. Derfor har de ingen indsigt i,
hvor langt et system som det danske rækker. Følgelig må man
også på dette punkt konkludere at skylden alene ligger hos de
gammelpartier, som danske vælgere i dyb bevidstløshed bliver
ved med at genvælge.
Problemet løses derfor bedst ved, at danskerne (frem for at
brokke sig ukonstruktivt) fejer for egen dør ved aktivt at kaste
folketingspartierne ud af Christiansborgtemplet.
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KAPITEL 27

Integrering
I. Traditionelt overlader "værtslandet" det til fremmede at klare
sig selv. Ofte hjælpes de så af landsmænd, trosfæller eller andre
private sympatisører. Kan de alligevel ikke forsørge sig selv,
bliver den pågældende (familie) udvist. Hvis man ikke kan
gennemføre det, anbringes de i en lejr under de mest kummerlige
— og dermed mest skatteydervenlige — forhold. Hvis det er for at
redde livet og ikke for at få bedre økonomi, de kommer til
Danmark, er der ingen saglige indvendinger imod at give ydelser
under hjemlandets laveste niveau.
Er grundlaget for at komme til Danmark derimod, at man vil
forbedre sin livskvalitet, må man da også selv betale de hermed
forbundne udgifter i videste forstand. Tredieverdenens milliardbefolkninger skal ikke gøre sig (beføjede) forestillinger om den
danske skatteyder som en Mads Dumprås, der i selvplagerfryd
opsøger skattebilletudsugning for at forgylde tilfældige fremmede. Eventuel hjælp må være op til den enkelte dansker at yde
ganske frivilligt på den måde og i det omfang, han finder passende som en del af eget husstandsforbrug.
Når man et for et analyserer det femcifrede antal enkeltproblemer, som tilsammen udgør det nudanske politiske univers,
ender man oftest i, at såvel områdets egne forhold som nødvendigheden af, at lovgivningen skal indpasses i helheden, fører det
til, at den bedste løsning er, at den offentlige sektor skal blande sig
udenom og overlade til den enkelte private og hans initiativer at
være egen ulykkes eller lykkes smed.
Således også når man spørger om de fremmede skal tilegne sig
dansk sprog og samfundsindsigt. Lad dog den enkelte selv om det
med de muligheder, han nu engang kan forskaffe sig inden for
rammerne af de i Danmark gældende regler.
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Den sidste generations galskabsudvikling i den offentlige
sektor har imidlertid også her ført ud i helt nye overdådighedshorn. Med påstået pligt i Genevekonventionen gives social
forsørgelse på mere end det for danskerne selv gældende danske
normalniveau (kapitel 12 og 26). Derudover bortkaster de danske
folkevalgte den ene skattemilliard efter den anden for at integrere
de fremmede. Og som sædvanlig udløser gaver fra det offentlige
utilfredshed hos modtagerne. Uanset hvor meget de får, vil de
altid have mere og mere. Birte Weiss og Piel Christensen pisker
de rørte vande op. Som der aldrig savnes overbydere, når det
gælder forøgelser af offentlige udgiftskonti.
Det påståede mål er, at hver eneste indrejst ud fra sine forudsætninger skal ledes til forankring som reelt ligestillet i hele
danskerlivet i dets fulde bredde (arbejdsmarked, erhvervssektor,
uddannelse, lokalpolitik, fritidsliv, kulturvæsen m.m.).
Nogle tilstræber endda, at forandre de fremmede til at blive
som os danske. Dette svarer til en bevidst politik i Sverige i
1970' emes første halvdel. Sammenbruddet heraf analyseres udførligt i Jonas Widgrens "Svensk invandrerpolitik" (Lund 1980).
Mellemfolkeligt Samvirke ønsker opgør med hidtidig integrationstilrettelæggelse, idet "integrationen kun kan lykkes, hvis
man tager udgangspunkt i• den enkeltes etniske, sproglige og
kulturelle baggrund og samtidig udformer samfundets tilbud, så
alle er i stand til at bruge dem." Det må være "en langstrakt
proces". Fordi "det er nødvendigt at give indvandrerne og
flygtningene mulighed for selv at vælge hvor meget af dansk
kultur, de Ønsker at optage. Det er nødvendigt at give dem
mulighed for selv at sætte tempoet."
Hvilken af modellerne fremmedlobbyen end kræver, er der det
fælles træk, at i det omfang integrering overhovedet er mulig, vil
arbejdet ikke tilnærmelsesvis kunne udføres inden for grænserne
for de danske skatteyderes betalingsevne. Men sligt bekymrer
ikke. Så længe Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. kan tiltuske sig
selv givtige jobs, vil den tid, som er gået godt for dem, da i alt fald
ikke komme skidt tilbage.
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Barokt nok er fordanskningsbestræbelserne kraftigst for den
gruppe af fremmede, som flygtningene udgør. En gennemgående
linie i nærværende skrift er jo, at de fremmede, man kalder
flygtninge, stort set ikke skal behandles anderledes end andre
fremmede. Men skulle det endeligt være, måtte det da i integreringskapitlet være stik modsat: at man ikke tilstræbte assimilering af dem, som man for alvor tror på som flygtninge. De er jo
netop nogle, der ikke forventes varigt at have tilknytning til
Danmark, men folk, der på blot lidt længere sigt hører andetsteds
hjemme. Typisk i deres fædreland. Hvis forholdene der ikke
forbedres, må de finde deres nye livsgrundlag et eller andet andet
sted. Det vil være besynderligt, at det lige skulle blive det land,
som de tilfældigvis havnede i, da de under vanskelige omstændigheder med geværkuglerne piftende om ørerne måtte flygte
over hals og hoved fra den statsforfølgelse mod liv, førlighed og
helbred, som de var ofre for derhjemme. De er i LidenDanmark
med dets mærkelige sprog og mangel på større grupper af landsmænd, 7ordi de (endnu) ikke kunne komme ind et andet sted"
(Samspil 1991-3).
Af disse betragtninger drog folketinget (alle undtagen Fremskridtspartiet og med CD i den mindst rabiate position i flertallet)
i kommunaludvalgets beretning af 10. maj 1990 den bizarre
konklusion, at nu skal alle fremmede have et sammenhængende
og systematisk integrationsprogram af samme topdyre model,
som den, der hidtil fortrinsvis har sigtet på flygtninge.
Dette behandles i to store tryksager, der udkom i efteråret
1990, og som kan købes i Indenrigsministeriet for 50 kr. hver.
Den første fra en tværministeriel embedsmandsgruppe (af 27.
september og i december i det store og hele tiltrådt af Kommunernes Landsforening). Modrapporten er fra Indvandrernes Repræsentantskab (13. november).
Der er almindelig enighed om til hele landet at overføre en
grille fra Høje Taastrups pædagogiske legestuer for kurderbørn
o.l.: BUPL'er og lærerforeningsmedlemmer "stimulerer" børnene, mens deres mødre er til stede og sideløbende undervises i
dansk.
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II. Kærnepunktet i integreringshjernevasken er i det hele, at de
stakkels forfulgte skal tvangslære det danske sprog. Det kræver
enormt med kræfter og pinsler. Også for de fremmede, som ofte
er (delvist) analfabeter i deres eget fædrelands kultur. Og hvorfor
skal de dog spilde deres tid på et sprog, der, uanset vi selv finder,
at vort modersmål er dejligt, dog immervæk ikke er af så stor
udbredelse, at det kan være rimeligt at forlange, at fremmede skal
tilegne sig det.
Råt og brutalt er kendsgerningen, at det simpelthen er blottet
for fornuft (endsige humanisme) at påbyde medmennesker fra
Langtbortistan at spænde deres kaperingsgrænse til bristepunktet
for at lære det meget fremmede fremmedsprog Dansk. Selvfølgelig gælder dette stærkest, hvor skatteyderudgifterne er mindst
udbyttegivende, nemlig når der er tale om ældre elever, som
aldrig har fået nævneværdig skoleundervisning der, hvor de
kommer fra.
Argumentet taler den modsatte vej for de reelt bestemmende:
De af gammelpartierne ejede oplysningsforbund og deres infiltrationsorgan Dansk Folkeoplysnings Samråd ser den største
offentlige pengestrøm til sig selv, jo mere sisyfosumulig opgaven
er.
III. Specielt vedrørende de voksne fremmede fik vi i 1986 en
særlov om danskundervisning (nr. 355 med bekendtgørelse nr.
450). Ingen må ifølge ordningen hindres i at få arbejde, på grund
af manglende kendskab til sprog, kultur eller samfundsforhold i
Danmark. Denne officielle begrundelse vejer næppe så tungt
som, at amterne får arbejdet udført ved at betale til de lobbystærke
oplysningsforbund fra de store politiske partier og den lige så
skatteyderdræningsfingememme Dansk Flygtninge—hjælp. Da
man har svært ved med pisk at drive de udsete ofre ind i dette
tosseri, prøver man med — ligeledes skatteyderbetal te — gulerødder såsom lejrskoler, hobbytilvalgsfagpjatterier og andet gøgl,
der spænder sig ud over en vifte af offentlige udgiftskonti
( Voksenuddannelsescentre, gymnasiesærundervisning, A rbejdsmarkedsAMU'er osv.).
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Man vil gøre selve loven endnu dyrere. Herom handler en
kulturminister-id rapport fra marts 1991.
IV. På landsplan er antallet af folkeskolens fremmedsprogede
elever fordoblet blot fra 1985 til 1990. De udgør herefter 4% af i
alt 554.000. Men hvad vedkommer det familier på Københavns
Vesterbro, hvor få udlændige, der går i Åkirkeby kommuneskole? Derfor retter storinteressen sig mod de hårdest belastede
egne. Her fortæller statistikken bl.a., at fremmedsprogede elevers tal i de københavnske folkeskoler i de sidste 12 år er eksploderet fra 4% til 21% (af i alt 24.604). På Gasværksvejens Skole er
det blevet 76,4% (imod 63,2 skoleåret før). Danmarksrekorden
(84,6%) ligger pt. hos den århusianske Nordgårdsskole. Dens
børnehaveklasse havde i efteråret 1990 46 ud af 48 børn med
fremmede efternavne. Også for eksempel Alsgades skole på
Københavns Vesterbro og Gjellerupskolen i Brabrand ved Århus
oplever dramatiske forringelser af mulighederne for rimeligt
undervisningsudbytte. "Det er svært at skabe en dansk folkeskole, når der næsten ingen danske børn er", konstaterer de
resignerende.
Slagmarken for krigen om skolepigers muslimhovedtørklæder
— den københavnske Grøndalsvængeskole — er dog foreløbig
"kun" kommet op på 43% fremmedbørn.
De mange fremmede giver det herligste tidsfordriv og god
(penge) indtjening for den danske lærerstand. I disse år er den jo
trængt, fordi det hidtidige arbejdsgrundlag — de danske børn svigter i antal. Undervisningsfolket holder derfor Parkinsonkonference efter konference om at udbygge de fremmedes Danskundervisning. Et eksempel refereres i Jyllands-Posten for 1.
november 1990: Lærer Helle Trolle vil tvinge de fremmede børn
over i danske fritidshjem, så de på danske skatteyderes regning
også efter skoledagen kan fortrænge deres hjemmesprog til fordel for det, i hvis undervisning den danske undervisningssektors
ansatte har monopol. Skoleinspektør Ole de Voss supplerer med
at angribe udlændingelovens §17 om, at opholdstilladelse beva-

res her i landet, selv om man er væk i seks måneder om året. Som
tyrkere meget ofte forlader den trælsomme danske vinter. Det
benytter flygtningebørnene i vidt omfang til halvårsrejser til
hjemlandet i stedet for at forblive som tvangsindlagte
omsætningsforøgere i den danske folkeskole. Haarder udsendte
en måneds tid senere en pjece ("Pligt og ret") for at dæmme op
mod, at de fremmede familier sådan gør brug af deres personlige
frihed til selv at vurdere, hvordan deres børn får den efter
forældrenes mening bedste opvækst. Matthæusgades skole lufter
endda forslag om at fratage forældrene deres danske arbejdstilladelse, hvis man ikke på anden vis kan komme børnenes grove og
gentagne skulkeri til livs og dermed undgå den skade for kammeraterne, der opstår, når de fremmede vender tilbage med store
huller i det allerede gennemgåede pensum. Det vrimler med
drøndyre specialpædagogiske ordninger, så de fremmede på alle
stadier af skoleforløbet kan blive specialundervist i dansk på
småhold eller endog ud fra Martin Rømers frådsedrøm &I elev/
&I lærer. For at de skal undgå overanstrengelse kan de til gengæld
blive fritaget for skolens for dem vigtigste fag, engelsk.
En anden metode til at modvirke tiltrængte ressourcebesparelser, som tilsigtes med højere klassekvotient, er at flerdoble
lærerantallet i klasseværelset. Kan man fast proppe for eksempel
både tyrkiske, jugoslaviske og danske lærere ind, forvirrer, forstyrrer og formindsker det selvsagt børnenes udbytte af skoletimerne. Men hvad? Så kan der jo efter nogen tid hævdes behov
for flere storforbrug af lærerkrævende hjælpeklasser.
Der findes eksempler på, at børnene i en skoleklasse taler en
halv snes forskellige sprog og kommer fra familier med endnu
flere typer hjemstavnskikke. Men selv om spredningen er væsentlig mindre, kræver de talrige, uløselige storforskelle i elevernes baglande betydelig opmærksomhed. Akceptabel undervisning af de danske klassekammerater bliver derved umulig. Manglende sammenhæng i skoledag efter skoledag kan bevirke en
livslang dybt tragisk uret mod danske børn. De går i skole for at
indøve gode arbejdsvaner, men opnår det stik modsatte: at blive

demoraliserede, ukoncentrerede og flagrende. De danske forældre, som vil have ordentlig skolemiljø for deres børn, påtvinges
derfor at overflytte dem til private betalingsskoler.
Udlændingeelevernes forældre viser total ligegyldighed over
for den danske skole, ifølge udsagn fra lærer Lisbeth Dyveling på
Gasværksskolens seminar den 31. oktober 1990. Ja, undertiden
er de direkte fjendtlige over for den institution, der tramper på og
modvirker muhamedanermoralen.
Birte Frandsen fra Taastrup skildrer det sådan: "En muslimsk
skolepige må i visse tilfælde ikke synge med på danske sange i
skolen, hvor hun heller ikke må tegne dannebrogsflag eller sidde
ved siden af en dansk pige, der har sin dåbsgave —Dagmarkorset
— om halsen.
Naturligvis må hun slet ikke sidde i nærheden af en dreng, og
hun må ikke komme med til skolebal, deltage i gymnastik eller
svømning, og da slet ikke modtage undervisning i seksuallivet og
høre om AIDS. Selv visse timer i skolekøkkenet må hun ikke
deltage i". (Jyllands-Posten 19. maj 1991).
Familiernes største aktivitet er at begære deres børn — særligt
pigerne — fritaget for disse dele af skoleundervisningen og for
eksempel lejrskole, ekskursioner og diverse juleforberedelser.
Herved skabes problemer af juridisk såvel som af praktisk art.
Sameksistensvanskelighederne kan ikke undgå at gå yderligere
ud over de danske klassekammerater.
Det giver kun en stakket frist at følge Ishøjmodellen med at
begunstige de fremmede familier med skatteyderbetalte tilskud,
når de vil lade deres børn gå i skole langt fra hjemmet. Der ligger
ulykkessvanger fremtidsbelastning i, at det fik den succes i
august 1990, at børnehaveklasserne blev jævnt fordelt. Det jævne
ligger nemlig allerede på det niveau, at de fremmede udgjorde
25%, 31%, 32%, 34% og 38% på de skoler, der var med i
udligningsordningen.
Alligevel er kvoteordningen med at buskøre de fremmede
børn rundt til fjerne skoler i kommunen også indført i Albertslund
og Farum. Århus overvejer et tilsvarende system, ligesom det

anbefales af seksministerieembedsmandsrapporten fra september 1990.
Som de fremmedes antal øges bliver disharmoniulykkelighederne større og større. Fortvivlelsens selvhjælp i traditionel
embedsmandstænkning er naturligvis ikke at lade det praktiske
liv selv løse opgaven i kræfternes frie spil, men derimod at
tilplastre sårene med endnu mere uproduktiv såkaldt kultursoeiologiforskning, statistikudarbejdelse og andet bureaukrati.
Så har man fred så længe og får tilmed indarbejdet nye forvaltningsenheder såsom Københavns Kommunes særlige administrativtpædagogiske kontor for fremmedsprogede børn og undervisningsministeriets pædagogiske konsulentvirke for udlændingeelever.
Flugtpsykologien bekræftes også ved, at i takt med at folkeskolerne ikke kan klare deres opgaver i forhold til udlændingeeleverne, bruges flere og flere skattepenge på udenværker. Nogle
eksempler fra foråret 1991 er Hvidovreudstillingen "Flerkulturel
skole", Århus-videooptagelser af dramaundervisning i modtagerklasser og Københavns Kommunes bog "En multikulturel udfordring" om reaktionerne på skolepsykologi hos muhamedanske
elever (til salgs for 73 kr.). September 1991 holdt Direktoratet for
Københavns kommunale skolevæsen en ugelang tværkulturel
børnefestival. Reelt er slægtsskabet nær til det, den fallerede
Venstrefløjs såkaldte græsrodsaktiviteter er ved at redde sig op
på, at komme på finansloven de steder, hvor folk som SF's
københavnske skoleborgmester Tom Ahlberg regerer. Alt imens
integreringsflosklerne udstilles i al deres Birte Weisske nøgenhed, kvidrer hun bare videre med forslag om, at danske børn i den
offentlige folkeskole skal tvangsanbringes i klasser med mange
muhamedanerbørn:
Venstres formand, undervisningsminister og politiske ordfører (samt vælgerrottefængermester) slås for større offentlige
udgifter til udvidelse af fremmedsprogede elevers danskundervisning. Kvantitativt såvel som kvalitativt.
Den dybt alvorlige kærne er imidlertid, at hvert menneskeliv

kun rummer en barndom, der aldrig kommer tilbage, og at det er
danske politikeres opgave at sørge for, at også denne livsperiode
forløber lykkeligst muligt, uden at danske i Danmark påføres
læsioner, der kraftigt kvalitetssænker de sidste 80% af den enkeltes liv.
Derfor skal dansk folkeskole overalt baseres på, at eleverne
har dansk hjemmefamilieliv. Kan fremmede så ikke følge med, er
det deres egen sag. Forstyrrer de ligefrem alvorligt undervisningen, skal de bortvises fra skolen. Deres forældre må så have
frihed til at bestemme, hvilken skoling de vil give deres børn.
Dansk (folke)skole er for danskere. Juridiske undervisningspligter og ditto rettigheder bør ophæves for fremmedsprogede
børn.
Borgerlisten mod indvandring gik til kommunalvalg 1989
med bl.a. følgende programpunkt: "De kommunale skoler i
København afskaffer alle særlige foranstaltninger, der er indført
af hensyn til de fremmedes børn og byens skoler genopstår som
danske skoler".
V. Fremmedinvasionen volder også problemer for danske skatteydere, når de unge kommer længere frem i livsforløbet.
Symptomatisk er et par Århusundersøgelser. Den ene fortæller, at ingen af de unge tyrkere, som i 1986-88 startede på en EFGuddannelse, har gjort den færdig, og at 80% er arbejdsløse blandt
dem, som kom igennem basisåret. Den anden drejer sig om 15
palæstinensere, som i efteråret 1990 fik kursus i "tæt kontakt,
danskundervisning, praktiske aktiviteter og kontant klubtilskud"
De syv forlod kursuset og de otte andre fik næppe noget nyttigt ud
af alle de lærerlønninger m.v., som skatteyderne betalte for dette
mærkelige skema. Afdelingsleder Bodil Thomsen har herudfra
vundet den erfaring, at man forud for arbejdskurser for fremmede, for hver enkelt skal finde ud af, om han "overhovedet gider
den slags arbejde, kurset kvalificerer til". Hertil kan afdelingsledernes personale nok øges, men opgaven er uløselig og moralundergravende.
Aalborg har flere hundrede fremmede, som kommunen uden
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positive resultater har spildt integreringsundervisning på i femseks år. "De har prøvet alle former for skoler og kurser og orker
det ikke mere, for de ved, at de alligevel ikke kan finde arbejde
bagefter", siger en af kommunens kulturformidlere (Ole Berthelsen). Pr. 1. april 1990 søsatte man så et nyt skatteyderprojekt.
Man fik 12 på et otte måneders kursus. I første fase skulle de tale
med hinanden om deres problemer, mens de lavede "forskellige
kunstværker". Anden fase gik med at bygge kulisser til udstillinger og udføre gavlmalerier på huse. I sidste fase drog de rundt
til efterskoler o.l. i Nordjyllands Amt og spillede guitar for
eleverne samt lavede mad til dem.
Kun otte af de 12 holdt ud på hele kurset. Til statsbladet
Samspil understreger jobkonsulent i Aalborg kommune, Anders
Christian Nielsen, at der herefter vil blive indgået individuelle
aftaler med dem. For det har været en del af projektet, at man ikke
bare slipper dem af syne, når det er afsluttet. "For nu har vi fået
nogle i gang, som ellers aldrig ville være kommet i gang."
Allerede nu ligger det fast, at to af de tilbageværende otte skal på
daghøjskole og en på sprogskole. Desuden vil kommunen forsøge at få aftaler i stand med arbejdsgivere for at kunne tilbyde
flygtningene et praktikophold. Kursusbestyrelsen må dog erkende, at trods de otte måneder taler nogle af deltagerne fortsat
dansk "meget dårligt". Sådan gik det altså for de otte, der vel har
været eliten iblandt de flere hundrede i en enkelt dansk kommune.
Men slige absurde erfaringer bekymrer ikke de danske skatteyderpiskende storånder i de integreringspartier, som får opbakning fra ca. 94% af de danske vælgere. Da det var blevet en
drønende fiasko for Aalborg kommune, hvad den satsede på
aprilsnardagen i 1990, gik Nordjyllands Amt på årsdagen derefter i gang med en daghøjskole for de flygtninge, som ikke har
kunnet klare kravene på sprogskole eller AMU-centre. Tilbuddene er bl.a. metal-, træværk- og medieværksteder som forsøg i
to år.
Esbjerg Seminarium afholdt september 1990/maj 1991 sit
første basiskursus for indvandrere og flygtninge. Af de 18 kursi-

141

ster opnåede e n fuldtidsarbejde, mens de resterende søger videre
uddannelse. Et nyt hold kan man komme på ved at ringe til
telefon 75 14 32 44. Silkeborg kommune tilbyder nye indvandrere et 18 måneders daghøjskolekursus. I Århus er det på 24
måneder og Holstebro lever op til sine dyrhedsrekorder (36
måneder).
Et lignende Frederikshavnerprojekt omtales 2. juni 1991 i
Vendsyssel Tidende. Og her slipper trolden ud af æsken. Alt dette
vokser netop nu så stærkt, fordi kommunerne er interesserede i at
få de, der har været her mere end 5 år over på en anden
kontoplacering end den socialhjælp, som de nu selv skal til at
betale 50% af (kapitel 26, I, 10).
Løber øjnene ned over de senere års EFG-statistikker, ser man,
at danske får praktikpladser i omkring 90% af tilfældene efter
basisåret, mens livets realiteter dømmer de fremmede, så de kun
en sjettedel så ofte (ca. 15%) findes passable. I stedet for at
indrette sig efter, at sådan er altså egnetheden, vil November
1990-integrationsrapporten stampe imod brodden og have det
offentlige til at blande sig ved at foreskrive positiv særbehandling
for fremmede til EFG-praktikpladseme. Sådan noget vil givetvis
yderligere svække den desperate nødvendighed for at styrke
dansk produktion.
VI. Systemet befæster yderligere stadig flere skatteyderlønnede
jobs ved at opstille den for hvert enkelt udlænding mest attraktive
individuelle plan for hans uddannelse og erhvervsplacering. Med
store forundrede øjne iagttager udlændinge, hvordan kommuner,
Flygtningehjælp, ministerier osv. bistår, opmuntrer og følger
ham i hans ønskedrømmefabuleringer.
Særlige forberedelseshold forefindes for de Danskergæster,
som vil vise os den gunst at frekventere de enkelte længerevarende uddannelser.
Først — i 1985 og 1982 — kom pædagog- og lærerseminarer.
Videre presser undervisningsministeren på, ved stadig at udvide
særlige, gymnasiale indslusningskurser for flygtninge. Så er

vejen åbnet for, at SF'eren Morten Langes Jakob-søn stolt kan
forkynde, at flygtninge år for år lærer langt flere forskellige
universitetsfag — ikke blot læge og ingeniør, men også overflødighedsfag som humaniora og økonomi. Den hollandske undervisningsminister Jo Ritzen foreslår ligefrem, at børn med indvandrerforældre får ekstra lod i den lodtrækning, der afgør, hvem der
kommer ind på adgangsbegrænsede studier.
27. maj 1991 praler hans danske kollega over for Ri tzaus
Bureau: Undervisningsministeriet baner nu vejen for, at 690
flygtninge kan optages på videregående uddannelser i det kommende undervisningsår.
Projektet ventes at koste 23 mio. kr. i år. "I det kommende
undervisningsår ventes optaget 275 flygtninge inden for fagene
samfundsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab samt
415 flygtninge på erhvervsuddannelserne. Det ventes at koste ca.
20. mio. kr. i driftsudgifter samt udgifter til information og
vejledning til flygtningene og til introduktionskurser og andre
specielle foranstaltninger". De nævnte beløb er selvsagt kun
mindre poster i en langt dyrere skatteyderudplyndring. Det kan
man læse i specifikationen i Aktstykke nr. 224.
I de fremmedes mange studieår baseres deres økonomi almindeligvis på ikke-tilbagebetalingspligtig revalideringshjælp (kapitel 26, I). Derfor har de det væsentligt bedre end de danske
kammerater med SU-banklån (detaljer findes i Haarders svar
(med bilag) af 15. maj 1991 på folketingsspørgsmål S 517).
En samlet oversigt over, hvorvidt galskabskavalkaden var
fremskreden primo 1990 findes i undervisningsministeriets rapport "Uddannelsesmæssige forhold for flygtninge og indvandrere". Den holdes årligt ajour af RUE (Rådet for Uddannelsesog Erhvervsvejledningen, Æbeløgade 7, 2100 København ø).
VII. Uden mindste skelen til de offentlige udgifter og personaleforbrug var det et dominerende hovedpunkt for Det Konservative
Folkeparti ved udlændingelovsdebatten 9. april 1991, at aktivere
integrationspolitikken, så det bliver obligatorisk for de fremmede

i bred almindelig at blive langt dygtigere i dansk sprog, kultur,
demokratiske traditioner, erhvervskundskab, samfundsforhold,
uddannelsesvæsen m.v. (spalte 4270-4272).
Men tvangsintegrering af mennesker med en vildtfremmed
baggrund fører ofte(st) ud i lediggang, en socialhjælpsbaseret
tilværelse og/eller identitetsfortabt modløshed. Måske slår det
endda ud i (forbryderiske) (affekt)handlinger, som gør betydelig
skade både på andre mennesker og på værtslandets ressourcer og
offentlige kasser.
Men værst er det for dem, som socialakrobaterne vil dressere:
Abo Shadi kritiserer i Ekstra Bladet 16. maj 1991, at han og
hans gruppe skal hjemsendes til Libanon. Selv i den situation
anfører han: "Tro mig: vi føler os ikke hjemme her i Norden med
dens kultur. Vores hjemland blev os berøvet, men vi tilhører
kulturen i Det mellemste østen".
referat fra landsrådet i Indvandrerforeningens Sammenslutning havde Politiken den 3. maj 1987 en anden meget sigende
bemærkning: "Lad være med at sige, at vi skal være danskere.
Det er jo tortur, når I vil have, at vi skal glemme vores opdragelse
og kultur".
Bladets chefredaktør Herbert Pundik, hvis saglige erfaringsgrundlag er mellemøstligt, ligger på samme linie: "Muslimerne
er i mange henseender eksklusive. Deres Ønsker om at blive
danskere på dansk vis er meget begrænset. De beundrer vor
materielle kultur, men ikke vore spirituelle værdier. Mange
muslimer i Danmark betragter os med uro, nedladenhed og
nogen medynk. Integrering er i mange muslimers øjne ikke en
attraktiv mulighed."
Udtalelserne åbner døren til et principielt problem i integrationspolitikken: At integrere er jo at lade danskeradfærd træde i
stedet for hjemlandets traditioner. Men de partier, som kæmper
for fordanskningen, er de samme, som i 1971 forøgede den i
forvejen overforstoppede lovsamling med en lov om forbud mod
forskelsbehandling (nu lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987).
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Den siger i §1: "Den, som inden for erhvervsmæssig eller
almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve,
nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering
nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre,
straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder.
Stk. 2: På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk.
1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme
vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst
eller lignende, der er åben for almenheden."
Ifølge §2 omfatter loven ikke uagtsomt forhold.
Den som ivrigt sætter kraft bag ved at adlyde flertalspolitikernes integrationshalløj, falder ned i straffegraven, når det er
antidiskriminationskasketterne, som myndighederne tager på.
Loven beskytter jo ifølge sin udformning også danskernes
race, hudfarve, nationale, religiøse og seksuelle tilhørsforhold.
Hver gang man favoriserer de fremmede, begår man altså forskelsbehandling mod de danske.
Og hvorfor skal restauratører, der vil føje danske kunders
ønsker, belastes hårdere end skolelæreren, der vil integrere muhamedanere til at deltage i gymnastikomklædning, skolekøkkenundervisning med svinekødsvarer eller fjerne hørevanskelighedsforårsagende hovedtilsløringer?
Lad dog de fremmede selv tilfredsstille deres mulige integreringsønsker uden indblanding fra den danske offentlige sektor
eller dennes pengekasser. Blot de ikke på anstødelig vis krænker
alle gæsters grundregel: Skik følge eller land fly. Vil man fremture på faconer, der er anstødelige for større kredse i værtslandet,
må man søge andetsteds hen.
Skulle de såkaldte indvandrere endelig lære dansk kultur
burde det være Nørregadebagersangen:
Og har du penge,
så kan du få,
men har du ingen,
så kan du gå.
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KAPITEL 28

Anti-integrering
Angiveligt for at hindre, at nogen indrejst fremmed påføres
neuroser på grund af omskiftelser, vil mange organisationer med
speciale i at dræne offentlige kasser — upåvirkede af, at skatteyderne forbløder under presset — styrke hver og en af udlændingenes selvrespekt for netop hans hjemlige identitet.
Det statsfinansierede blad "Samspil" gav oktober 1990 et
symptomatisk bud:
"Der må først og fremmest skabes politisk vilje til at foretage
videnskabelige undersøgelser af indvandreres levevilkår. Socialog sundhedssektoren bør indarbejde kurser i deres uddannelsessystem omhandlende fremmede kulturer, religioner og sociale
forhold, som vedrører indvandrere.
Man bør regelmæssigt invitere repræsentanter fra indvandrerorganisationerne til foredrags- og debataftener på Den sociale
Højskole og andre relevante uddannelsessteder. Socialrådgivere
og sagsbehandlere bør — også efter deres uddannelsesforløb have mulighed for at deltage på efteruddannelseskurser og seminarer omhandlende indvandrere, og i tæt samarbejde med indvandrerorganisationerne ."
En af de førende hetzere — Ole Tonsgaard fra det berygtede
århusianske Institut for Statskundskab — formulerer det: "Det er
et dansk problem at integrere de etniske mindretal. At forsøge
assimilation er et overgreb". Sprograseriet mod at spare på
bevaring af det kulturelle særpræg går i diskant, som når de
samme kredse præsenteres for erhvervsøkonomiske argumenter
i drøftelsen om Regnskovens dyre- og plantearter, der forsvinder
ved udbygning af Sydamerikas landbrug.
Tårepersende udredninger strømmer ud om den danske offentlige sektors pligt til at bevare hjemlandets skikke og sikre menne-
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skelig kontinuitet hos dem, der har presset sig ind i Danmark, og
som derved er havnet i spændingsfeltet mellem to forskellige
kulturmønstre — deres og vores hjemlandes.
I jagten på at øge de offentlige udgifter sætter ikke engang
logikken grænser for muligheder i serviliteten over for de fremmede.
Derfor håndhæver gammelpartierne, at det skatteyderbetalte
integreringsarbejde afbalanceres med modgående — ligeledes
skatteyderbetalt — indsats for de fremmedes menneskeret til selv
at bestemme individuelt, hvordan og hvorvidt de vil forblive sig
selv.
Det er især udlændingenes reelle mulighed for at kunne vende
hjem, som Dansk Flygtningehjælp trækker frem, for at vi skal
være varsomme med at kræve, at de "så hurtigt som muligt skal
blive så danske som muligt".
Den danske offentlige sektor betaler derfor også for, at landets
(permanente) gæster kan bevare og udbygge tilknytningen til og
indlevelsen i deres hjemegns skikke, traditioner, sprog og moralopfattelse.
Århus kommunale skolevæsen oplyser, at det dagligt meddeler modersmålsundervisning i 37 forskellige sprog ud over dansk.
Undervisningsministeriet har fastsat pligt hertil i de første ni
klasser med mellem 3 og 5 undervisningstimer ugentligt. (Herom
berettes en del i Folketingstidende 1987/88, 2. samling, spalte
1496-1498 og 1989190, spalte 11.846f).
Embedsmandsintegreringsrapporten af 27. september 1990
søgte kommunernes pligt begrænset til de fire første skoleår. Som
forudseligt mødtes dette med højlydte protester fra Københavns
SF—kultur— og skoleborgmester, Danmarks Lærerforening og
såmænd også Pernille Forchammer fra Socialdemokratiets folketingsgruppe. Straks efter, at hun havde fået sit pressemeddelelsessamråd den 5. marts, udsendte Undervisningsministeriet
til en to-måneders høring et bekendtgørelsesudkast overensstemmende med septemberønsket. De hidtidige dødsfjender, Indvandrernes Fællesråd og Indvandreforeningernes Sammenslutning,
faldt pludselig hinanden om halsen i kamp for at hindre danske
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skattebetalere i at opnå den lettelse. Som våben mobiliserede de
modesloganet "menneskerettigheder". De vil have, at danske
videregående uddannelser også skal foregå på deres hjemsprog.
Det tager lærerlobbyen selvsagt op. For eksempel i Informations
kronik 11. juli 1991 og i Forlaget Thorups samtidige bog "Menneskerettigheder — også for børn".
Herefter blokerer Folketinget for offentlige besparelser. Selv
om dets modstand overvindes, vil der stadig være mere end
rigeligt tilbage af integreringsmodvirkende aktiviteter. Også udover de mange gruelige anstødeligheder, som gennemgås i kapitel 25 og 42 samt andetsteds i nærværende bog.
Kulturministeriet behandler årligt omkring 150 sager om tilskud til "kulturelle aktiviteter for indvandrere". Et eksempel på,
hvad de finkuturelle forstår herved er to-dages konferencen i maj
1991 "Om sprog og litteratur i det flerkulturelle samfund".
Måneden efter vankede skatteyderpenge til, at "Teatret Det
Gode Håb" kan opføre stykket "En engel kommer til Babylon".
Uden at det af bevillingsmeddelsen fremgår om englen er CNN,
Saddam Hussein, general Schwartskopf eller en helt fjerde.
Alligevel må Kulturministeriet jamre i Mellemfolkeligt Samvirkes Nyhedsbrev September 1991 over endnu ikke at have
ansøgninger nok til at forbruge Kulturfondens bevilling til "at
bygge bro mellem den folkelige og professionelle kultur".
Men nu lysner det: Den 26. oktober slår den nydannede
Mavedanserforening dørene op for indvandrerkvinder. Og fra
Istedgade proklameres samtidig, at Forbundet af arbejdere fra
Tyrkiet har åbnet "Tværkulturel informationsbutik". Allerede 8.
november 1990 nævntes statstilskud hertil i svar på folketingsspørgsmål S 105.
Det er naturligvis i orden, at det statsstyrede tyrkiske TV,
Reklame TV'er osv. sender i Danmark, for så vidt det ikke hverken direkte eller indirekte — lægger beslag på danske skatteyderpenge eller på bølgelængdekanaler, som vi kan bruge bedre.
Men det er aldeles forkert, at danske statsmidler betaler til den
i 1988 i Københavnsområdet oprettede muslimske fjernsynsstation CA-Sharq TV. (Den støttes også af mellemøstlige ambassa148

der, og derudover kan den gratis benytte alt stof fra 20 arabiske
TV-selskaber). Presset er stort for offentlig støtte til mere etnisk
fjernsyn. Det kan man tale med om for eksempel i KTAS's
Hybridafdeling og i Ishøj Kommunale Antenneforening. En af
Dansk Flygtningehjælps mange forgreninger hedder "De Forenede I ndv andrerradioer". Med foretagendets mangel på vandtætte
bogholderiskodder over til dets intime økonomitilslutning til
offentlige kasser, må den mistænksomme frygte, at skatteyderne
reelt blokkes også her.
En 1991-konference for indvandrerkvinder protesterer imod,
at der kun høres tre asiatiske sprog på den særlige kanal, som
Danmarks Radio anvender til indvandrerprogrammer. Derimod
er det ikke til at få ørenlyd for, at dette statsforetagende i
Regnbuen, Orientering og andre udsendelsesflader er groft ensidig og tendentiøst fjendevendt mod Danmarks forsvarere.
Danske bibliotekarer hører også til gruppen, der vej rer morgenluft i Ninn-Hansen-lovens Danmarksåbning: Punkt 1 skal de
fremmedsprogede ligestilles med danske i adgang til deres hjemlands litteratur (ældre som nyudgivelser, skønlitteratur og fagværker osv.). Punkt 2 gør man det klart, at netop flygtninge har et
kæmpeproblem — der skal opfyldes — for at følge dag til dag
udviklingen i fædrelandet. Og punkt 3 er det en menneskeretsnødvendighed, når man er langt hjemmefra, særligt intensivt
at kunne dyrke sine nationale hjerte-rødder gennem et væld af
fædrelandshistoriske værker. Alle tre områder skal naturligvis
afpasses efter, at danske biblioteker fuldt ud skal betjene alle professoren og rengøringsdamen, landsbymanden og byboeren,
den unge og den ældre.
Biblioteksskolen holdt november 1990 et tredageskursus om
kurdernes sproglige og kulturelle baggrund, deres litteratur og
musik samt muligheder for bedre betjening af denne gruppe
lånere. Nogle måneder senere udsender Bibliotekarforbundets
lndvandrerfaggruppe til samtlige biblioteker "Retningslinier for
flerkulturel bibliotekstjeneste". I februar 1991 beretter Mellemfolkeligt Samvirke om, hvordan Københavns Kommunes biblioteksvæsen er i gang med konkrete forbedringer. "I første om-
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gang skal der ikke ses på økonomi". På landsplan arbejdes med
opgaven fra institutionen "Folkebibliotekernes I ndvandrerbiblioteker".
Til bibliotekernes værste skammeli gheder hører at dette skatteyderbetalte væsen nægter patrioterne i Den Danske Forening at
fremlægge deres skrifter og bruge offentlige mødelokaler (se for
eksempel Folketingstidende 1987/88, 2. samling, spalte 1596 og
608 ff. og Danskeren juni 1991). Samtidig indkøber man i store
mængder, hvad Flygtningevennerne producerer. Indsamlingsmateriale o.l. fra Dansk Flygtningehjælp fremlægger man generøst. Og udstillinger stables på benene for eksempel for et rent
kommercielt indvandrerkvindeforetagende, der hedder Harem.
De har hjemme i Valby og falbyder beklædning til private og
tæpper til det offentlige samt arrangerer koncerter med professionelle udenlandske musikere. Kul turmi ni steri el pengehjælp får
det også. Jyllands-Posten gav det en hel side tekstreklame den 11.
juli 1991.
Anti-integreringsproblematikken er et af de lettest løste politiske "problemer". Så længe dansk lov overholdes, må de fremmede da synge deres hjemlands vemodige sange og dyrke
oprindelseslandets skikke, sprog og hobbies ganske som de vil.
Individuelt, i familierne, i foreninger eller hvor de nu foretrækker. Men det kan aldrig være tilstedeligt at tvinge danske skatteydere til at betale for deres fornøjelse.
I modsætning til parasitteriet, som foregår hertillands, kan
som aktuel inspiration, fremdrages det Dansk-Amerikaner-museum til 40 millioner kroner, som er under opførelse i Iowa.
Folkene bag det afviser offentlige midler og kunne næppe heller
komme igennem med anden finansiering, end hvad interesserede
frivilligt yder af egen pengepung.

KAPITEL 29

Børnehaver
Eksempel 1: Man læser i oktober 1990-nummeret af Samspil:
"Fremmedsprogede børn udgør en stigende del af børnene i
kommunale daginstitutioner og dagpleje. Deres integration stiller særlige krav til pædagoger og dagplejere.
Social- og sundhedsforvaltningens Børn- og unge-sektor i
Århus kommune har derfor tilrettelagt et omfattende kursusprogram, som henvender sig til alle, der arbejder med indvandrere og
flygtninge, primært i, men også uden for den kommunale medarbejderkreds.
Via en række informationsaftner og temadage kan deltagerne
få kendskab til tyrkisk, pakistansk, iransk og tamilsk kultur og
opdragelse. Programmet beskæftiger sig også med skolestartparathed, tosprogede medarbejdere i daginstitutioner, fremmedsprogede 0-2 årige, sprogudvikling, tosprogethed og sprogstimulering, ligesom der tilbydes studietur til København og
Malmø.
Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at
kontakte supervisionsteamet, cand. psyk. Heidi Kromeyer og
Kirsten Raal, tlf. 86 14 18 00, lokal 5187 og 5188."
På landsplan er det Undervisningsministeriets fremmedsprogkonsulenter, som holder foredragsserier for pædagoger med
fremmedsprogede småbørn.
Fælles for foretagenderne er, at skatteyderne betaler både
aktører og tilhørere. Og at BUPL' emes målrettede anstrengelser
for at øge kundekredsen sårer dybt den tyrkiske mor, der ser det
som sin mission i tilværelsen at opdrage egne børn, der nu stjæles
fra hende af de danske duller.
I .:ksempel 2: Københavns kommune og BUPL udsendte midt på
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året 1990 bogen "Indvandrerbørn på Vesterbro. 1. delrapport:
Daginstitutionernes erfaringer". De går ud på, at de undersøgte
28 børnehaver og vuggestuer bør supplere deres danske personale med pædagoger, som behersker de fremmedes modersmål.
De skal styres af en ny kommunal afdeling, der sørger for dels
den fornødne flerkulturelle viden og dels til at bedrive pædagogik, der fremmer børnenes forståelse af deres hjemlige kultur og
bygger broer til de andre kulturer — herunder eventuelt den
danske — som på det givne tidspunkt frekventerer daginstitutionerne. Naturligvis skal disse nydannelser så spredes ud fra de 28
Vesterbropionerbørnehaver til resten af Dannevang. Psykologen
Heidi Kromeyer supplerer i 134 siders-fremstillingen — også fra
1990 — om "Udvikling af integrationsmodeller for fremmedsprogede børn i daginstitutioner". Videoer om projektet har man
hidtil kun udsendt på fem sprog.
Eksempel 3: Finansieret af EF og Socialministeriet drev Høje
Taastrup kommune fra 1983 til 1991 "Legestedet". En stor
rapport er udsendt om, hvordan pengene gik til at lære de tyrkiske
og kurdiske børn at klæde sig af og på, sætte sig op på en stol,
spise selv, rydde op, vaske hænder og lukke for vandhanen.
Ulla Søgaard Thomsen meddeler i det såkaldte 1991-forår:
"Inden sommerferien vil Høje Taastrup kommune henvende sig
til alle tyrkiske familier i kommunen, som har børn på 4 eller 5 år,
for at få dem til at sende børnene i børnehave pr. 1. august. Hver
børnehave får 12 tyrkiske børn, som skal integreres i de eksisterende børnegrupper, så der bliver 6 tyrkiske og 18 danske børn i
hver."
Tilbuddet til de 4-5 årige tyrkiske børn omfatter tre timer i
børnehave hver dag til en pris på 300 kr. om måneden (de penge
får man nok i ekstra socialhjælp). Samtidig gives mødrene adgang til at deltage i en mødregruppe en gang om ugen. Der er
oprettet seks mødregrupper, og kommunen har ansat to medarbejdere hertil.
Eksempel 4: Københavns skoleborgmester vil lette de frem-
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medsprogedes skolestart: Den begrundelse giver han i et 1991forslag om, at de fremmedes børnehavepladser skal være helt
gratis for indvandrerfamilierne.
Eksempel 5: Danskeren april 1991:
"Det kan være svært for den lavtlønnede dansker at forstå, at
vedkommende skal betale for vuggestue og børnehave, når indvandrere uanset deres indtægtsforhold automatisk får fripladser
i en lang række kommuner. Med skattesystemet kan det svare til et
tilskud til indvandreren på 34.000 kr. pr. måned pr. barn. Og den
betalende dansker skal oven i dette jo betale indvandrernes
fripladser gennem øget kommuneskat."
Dette sidste ord holder sjældent vand. Næsten alle kommunale
børnepasningsordninger for flygtningebørn har 100% statsrefusion.
Eksempel 6: Fra mandag den 30. september til fredag den 4.
oktober 1991 afholdt Børne- og Ungdomspædagogernes Fagforbund på deres eget naturskønt beliggende luksuskongrescenter
kursus om tilrettelæggelse af hverdagen med indvandrer- og
flygtningebørn. Det er helt givet, at så at sige al betaling herfor
kommer fra offentlige kasser.

KAPITEL 30

Ældreomsorg
Når de indvandrede om føje år i større mængder kommer op i den
tredie alder, vil de sædvanlige pressionstrommer gjalde om det
menneskenødvendige i, at dansk offentlig sektor skaber værdige
alderdomme, som vi kan være bekendte over for de fremmede og
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os selv. Dansk Flygtningehjælp finansierer forberedelserne blandt
andet med et hold bestående af socialrådgiver Lizi Jepsen, Hjørring, konsulent George Leesom, Ensomme Gamles Værn og Le
Dinh Trong, der er vietnamesisk tolk i Aalborg og selv oppe i
årene.
Den 28. september 1990 skildrede Jyllands-Posten problemkredsen:
"Ældre indvandrere risikerer at komme i klemme i Danmark.
Mange må opgive drømmen om et otium i hjemlandet, og familien i Danmark kan sjældent give husly og pleje, som traditionen
foreskriver i muslimske lande.
Samtidig taler flertallet dårligt dansk og har ikke den ringeste
lyst til at ende på et dansk plejehjem. Men det bliver formentlig
udgangen for stadigt flere.
Derfor opfordrer en arbejdsgruppe under Indenrigsministeriet kommunerne til at indrette ældretilbuddene, så de også
passer til indvandrere. Især er der behov for at uddanne personale, der både kender indvandrernes sprog og kultur.
Rapporten anbefaler, at indvandrere fra samme land samles
på et plejehjem, så de ældre ikke føler sig alt for isoleret. I enkelte
kommuner kan det blive nødvendigt at åbne centre udelukkende
for indvandrere."
Med typisk folketingsbuskstrudseagtighed skubber indenrigsministeren bare rædselsperspektivet ud til hver enkelt kommunes
betalingsvillighed (svar af 4. oktober 1990 på folketingsspørgsmål nr. 5).
I samme måned udkom en gennemgang af de fremmedes
retskrav på danske sociale pensioner. Ajourført manuduktion om
enkeltheder fås på telefon 31 29 9122.

154

KAPITEL 31

Tolkene
Finn Slumstrup oplyser, at 1980'ernes flygtninge kom fra 69
forskellige lande (plus de statsløse). Mange stater har flere
stamme- og lokalsprog, m.v.
Illustrativt for forvirringen er Jugoslavien med 18 hovedsprog. Halvdelen skrives med russiske (kyrilliske) bogstaver,
resten med vore (latinske). Så er det lettere med dem fra Pakistan.
Her taler de fleste urdu eller junjaki eller sindhi eller pushtu. Så
får man blot fat i en tolk med et af de fire sprog, vil man have
heldet med sig hver femte gang.
Skal man i kontakt med en tyrk, viser det sig tit at tolken kun
kan berbisk eller omvendt.
De henved 15.000 kurdere i Danmark har et ca. 3000 år
gammelt sprog. Det er helt forskelligt fra de arabiske, persiske og
tyrkiske sprog, som er rigssprog i de lande, de kommer fra.
Kurdisk er gennem århundreder i bjergområder blevet til et hav af
vidt forskellige dialekter og underdialekter. Derfor er der langt
mindre end en fifty-fifty chance for at to kurdere indbyrdes kan
forstå hinandens tale. Deres skriftsprog er helt uudviklet. Stort set
er de analfabeter.
I 1988 iværksatte Herlev kommune sit hundedyre Ole Hammer-integreringsprojekt. En af de få snusfornufter var at have
både afghanere og iranere. Vi har jo i skolen lært, at de taler
samme sprog (farsi). Men da de var kommet i gang, viste det sig,
at det var pasthi, som nogle af afghanerne gik rundt og snakkede.
Fluks brugte man bare endnu flere skatteyderpenge på vildmandsfrådserierne med ublufærdigt at overbefamle disse for
Herlev Rådhus så spændende fremmedmennesker.
Da de mange udlændinge er spredt over Danmarks 275 kommuner, er kommunikationsopgaven betragtelig, når de for at
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opnå ligeværdige livschancer skal betjenes med alskens tekniske
detailoplysninger om det restrikstionsfyldte danske velfærdssamfund. Og vel at mærke sådan, at personlige oplysninger ikke
lækker, og at den enkelte udlænding hurtigt opvartes af en person,
som efter sit køn, sin alder, sin religion, sin politiske opfattelse og
alskens andet nyder tillid hos kunden. Han adskiller sig jo fra
normale butikskunder ved ikke selv at betale en øre af prisen for
det, han forlanger. Fuldt ud overlades det til de åh, så artige
danske skatteydere (vælgere). De fremmede har vidt forskellige
baggrunde, så de hver for sig må have mindst en tolk i hæren af
støttepædagoger, hvormed den danske offentlige lakajsektor
højagter dem. Fejlkilderne er utallige, når et selv for mange af os
danskfødte ganske svært tilgængeligt finmasket offentligt vildvoksesystem skal klare klienter fra ekstremt fremmede områder.
Det gælder ikke blot ansøgninger om asyl (kapitel 14 og 21, A),
men også under hele det fortsatte ophold her i landet. Hos lægen,
i retssager, på bistandskontorer, ved skoleforældrekontakter osv.
Man får en EDB-slip. Måske en gasregning, en skattenedsættelse,
en boligsikringsberegning eller noget helt fjerde. Løses gåden
herom, skal man finde ud af, hvad det betyder, og hvordan det
motiverer til rationel tilrettelæggelse af ens fremtidsadfærd.
Både for danske sagsbehandlere og for tolkene er det svært at
få Øje på, hvad der for den fremmede p.t. er det uforståelige
problem og forklare forholdene uden at skabe mere usikkerhed
end forståelse.
Ved den hårdt tiltrængte udlændingelovsadministrationsrengøring skal også tolkevæsnet derfor gås efter i krogene.
Når man frem til uden videre at afvise de fleste rejsende fra
eksotiske lande, kommer tolkene selvsagt ikke til at spille den
kæmperolle, som de har nu.
Men selv efter en udlændingelovsforbedring vil det være naivt
at tro at de — som for eksempel EF-tolkene — blot er neutrale,
objektive formidlere til overvindelse af sprogbarriererne. De
spiller ofte hovedroller til at farve sagernes udfald efter deres
egne ideologiopfattelser. Og de er under stærk mistanke for at
lægge ordene i munden på asylansøgere m.fl. De bliver nok så
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meget fortolkere som oversættere. Ikke sjældent vistnok endda
de, der kreativt skaber historien i deres eget idealbillede. Det har
den, der senere skal afgøre sagen, normalt ingen chance for at
opdage eller gardere sig imod.
Ingen ved, hvor megen realitetsadvarsel, der ligger i historien
om tolken, der instruerede klienten i ved visse spørgsmål at tælle
til ti på sit sprog og indtage en bestemt attitude, hvorefter tolken
selv udformede det svar, han fandt nyttigst.
Det er simpelthen ikke muligt at skaffe tolke til de mange
fremmedartede sprog, uden at ty til folk der personligt er dybt
engageret i fremmedlovsproblemer og har deres bastante meninger og sympatier og antipatier i relation til netop den geografiske
region, hvorfra den fremmede kommer. Til gengæld savner disse
folk oftest den fagtekniske viden, som er nødvendig i de særdeles
specielle sagsforhold, der oftest er tale om (medicinsk, juridisk
osv.).
Tolke jobbet sættes i relief, når man med sund skepsis gennemtænker følgende Mellemfolkeligt Samvirke-holdninger
"W har i vores arbejde erfaret, hvor vigtigt det er altid at bruge
tolk, hvis man er det mindste i tvivl om klientens forståelse af
dansk, ja selv når flygtningen har tilegnet sig et pænt dansk. Mere
følelsesmæssige emner udtrykkes nu engang bedst på modersmålet.
Det burde ikke længere være nødvendigt at gøre opmærksom
på, at man aldrig skal benytte et familiemedlem, en ven eller et
barn som mellemled.
For sagsbehandleren repræsenterer tolken et potentiale. Tolken kender begge kulturer og kan bidrage med væsentlig information om egen kultur og med at afdække det kulturspecifikke
en samtale eller situation.
Mange ting kan klargøres og mange misforståelser undgås,
hvis sagsbehandleren sætter tid affør og efter en klientsamtale til
drøftelse med tolken. I det hele taget er det vores indtryk, at de
fleste tolke er mere end villige til at formidle vigtig viden om deres
baggrundskultur og bidrage med deres egne eksilerfaringer.
Det er således en stor hjælp, hvis sagsbehandleren ikke bare
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anskuer tolkning som noget rent mekanisk, men benytter sig af
tolkens evne som kulturformidler."
Disse synspunkter udtrykker ulykkeligvis, hvad vore økonomi-analfabetiske magthaverkredse mener. Derfor er Herlev og
Albertslund gået i spidsen med storkurser for deres personale, så
tolkenes opgave transformeres fra at være et neutralt teknisk
oversætterarbejde til, at de bliver kulturelle sagsbehandlere. Men
selvfølgelig uden at fortrænge nogen af de hidtidige sagsbehandlere.
Sådan vokser den offentlige sektor. Keine Hexerei — Nur
Behåndigkeit.
Tilfredsstillende endeligtløses problemet først, når alle jordens indbyggere bruger samme sprog, (se nærmere mit udførlige
B abel tåmskatastroferedresseringsfol keti ngsforsl ag af 4. oktober
1978).
Sålænge dette ikke er sket, er manglende danskfærdighed i det
land, hvor dansk er almensproget, at sammenligne med andre
handicaps, såsom døvhed, gangbesvær osv. Trivsel sprioriteringen
er, at de til rådighed værende danske skattepenge først og fremmest anvendes til at mildne danskeres skrøbeligheder.

KAPITEL 32

Arbejdsløshed
Uafladeligt fra og med 1974 har jeg fremført midlet til arbejdsløshedens afskaffelse. For eksempel i Folketingstidende 1987/
88, 1. samling tillæg A, spalte 5061-5064 og 5105 samt 1988189
Forhandlingerne spalte 1655-1658, 1666f og 1670.
Sålænge folketingsflertal let foretrækker, at der ikke skal være

arbejde til alle, er det rationelle, at arbejdsløsheden rammer den
del af arbejdsstyrken, som er dårligst egnet.
Udbuddet af jobs er imidlertid varieret. Alle vil derfor være
bedre egnet til nogle jobs end til andre.
Portørarbejde, kloakbeskæftigelse, sæsonarbejde, rengøring,
etniske spisesteder, oversættelser, døgnkiosker og småbutikker
m.v. er visse af de indvandrede ofte gode til. Forlængst har
imidlertid langt flere af de fremmede anbragt deres arbejdskraft
her, end vi har købedygtigt behov for. Deres store svagheder i
dansk arbejdspladsperfektionisme, i dansk sprog og dansk samfundstilpasning gør det herefter rationelt at lade dem være arbejdsløse i vidt omfang, når Folketinget absolut ikke vil vedtage Arbejde-til-alle-lovforslaget, og når kollektive aftaler kræver ligestilling mellem alle med det samme arbejde. Når man skal
gå i spand sammen på en arbejdsplads er det oftest uhensigtsmæssigt, at nogle har afvigende baggrunde, vaner og traditioner.
Kun i ringe omfang efterspørges og efterspørger de fundamentalistisk sindede orientalske landsbyfolk derfor til højteknologiens arbejdspladser i et land med et socialsystem, som forærer
den ikke-arbejdende et liv i uvant overdådighed.
1 Mellemfolkeligt Samvirkes hæfte "Beskæftigelsesforanstaltninger for indvandrere" (oktober 1990) findes talspecificeret
dokumentation for, at arbejdsløsheden jævnligt rammer over
50% af dem fra de muhamedanske lande. Mens 26% danske var
arbejdsløse på et eller andet tidspunkt i 1990, gjaldt det ca. 73%
af de fremmede. Maj 1991 melder SiD's afdeling i Høje Taastrup:
"Vi har 700 indvandrer-medlemmer i afdelingen. Halvdelen er
konstant arbejdsløse. Vores medlemmer repræsenterer 21 forskellige sprog. Det er et problem" . Overarbejdsløshedsbilledet er
lige trøstesløst i Norge. En Trondhjemundersøgelse oplyser, at
90% af flygtninge og asylansøgere får socialhjælp, og at gruppen
tærer 27 gange så meget herpå som deres nominelle andel af
byens befolkning (Dagbladet, Oslo 24. oktober 1990).
Finanspolitisk og nationaløkonomisk må hertil — både i Norge

og i Danmark lægges folk, der i statistikken rubriceres under
uddannelsessøgende og oppebærere af offentlige pensioner.
Gammelerfaringen, at lediggang er roden til alt ondt, gælder
med særlig styrke for dem, som er i et helt fremmed land.
Ydermere bør danske skatteydere selvsagt ikke betale understøttelse til udenlandske (langtids)arbejdsløse. Derfor bliver konsekvensen, at de fleste af disse må forlade Danmark.
Altså ganske svarende til hvad god international tradition
forlængst har etableret, men hvor den uforstandige 1968-generation kastede vrag på den som på så mange andre af de nedarvede
værdifuldheder. Forstumme må al den landsforræderiske tale
om, at de fremmede skal have positiv særbehandling ved fordeling af arbejdspladser (eller af erhvervsuddannelser i form af
praktikpladser, lærlingeskab eller anden skattefinansieret aktivitet).
Men passer vi nationsforsvarere ikke på, bliver det unægteligt
mest sandsynligt at de fremmede også i arbejdsløshedskøen skal
springe foran vore egne danske: En københavnsk SF-borgerrepræsentant har således foreslået pligt til for alle arbejdspladser at
ansætte en indvandrer for hver ti danske. Dansk Flygtningehjælp
mener, at staten skal betale for de fremmedes gøgeungeindtrængen på virksomhederne ved at lokke med, at de ikke skal
betale løn de første 3-4 måneder.
Udviklingen er skræmmende fra, at der i 1970 var 100%
enighed i Folketinget, om at fremmede ikke kan få arbejde i
Danmark, såfremt der kan skaffes en dansker til jobbet.
Nu breder sig mere og mere den dirigering fra oven: De
fremmede først i alskens køer og så skidt være med danskerne.
Et kuriøst udslag heraf er følgende hjertesuk (hentet fra
pressionstryksagen Mellemfolkeligt Samvirkes Nyhedsbrev for
september 1991): "Efteråret byder på et væld af nye kurser, flere
end nogensinde før. Så mange, at det kan være vanskeligt at
overskue og langt sværere at vurdere kvalitet og indhold".
Mindre floromvundet rammes udlændinge-arbejdsløshedens
kærne af Tom Carstens: "Hvad stiller vi i grunden op med de
asylansøgere, der er vokset op med en kalashnikov i hånden,
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aldrig har gået i skole og nu er forfulgt på grund af røverier,
snigmord, gidseldrab og bombeattentater?
Danmark er et "humant" land. Vi giver dem VIP-behandling
og ofrer milliard efter milliard af kroner på passiv forsørgelse".

KAPITEL 33

Bopæl
I. Øster Højst, Ommestrup, Slette Strand, Odder og Blokhus er
eksempler på små samfund, som Dansk Flygtningehjælp har
overbelastet med procentvis mange fremmede. Flygtningehjælpen må på sin kappe tage skylden også for væksten i asylansøgerboliger. Hos Flygtningehjælpen findes nemlig bl.a. hovedårsagen til, at sagsbehandlingstiden er blevet så lang.
Til Aktuelt 30. juli 1990 oplyser Flygtningehjælpen, at nogle
uroligheder i Gilleleje har lært den ikke fremover at placere
fremmede i samfund, "hvor de unge bistandsklienter udgør en
relativ stor del af befolkningen". Derfor har Flygtningehjælpen
definitivt besluttet, at Gilleleje er uegnet som indkvarteringsted.
Sådan noget kan Flygtningehjælpen gøre, fordi den er langt
infiltreringsstærkere end de af landets egne indbyggere, som
trænges i boligkøen og der må tage, hvad de kan få. Til de
fremmede har derimod til stadighed kunnet skaffes varige boliger
til at dække efterspørgslen på godt 4.000 om året. 53% går til det
såkaldte sociale byggeri. Reelt er det også skatteyderne, der
betaler boligudgiften for den lille halvdel, der placeres i den
private boligmasse.
II. I Gjellerupparken står helt fremmede navne på 40% af entredør-navneskiltene. Lignende ansamlinger af udlændinge kan
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man støde på for eksempel i Ishøj, Taastrup, på Københavns
Vesterbro samt i Vollsmoseboligblokkene i Odense og Jenumparken ved Randers.
Robert Christensen var forudseende, da han for 20 år siden i en
folketingsfremmeddebat konstaterede: "Når en familie har fået
en lejlighed, varer det ikke ret længe, før der bor 3-4 familier i
lejligheden."
Når tilstrækkeligt mange udlændinge i en periode har klumpet
sig sammen i en etnisk ghetto, får den bid af Danmark de factokarakter af at være afstået til de indstrømmende. Men Danmarks
udstrækning er for lille til, at vi skal mindske landet med nye
enklavedannelser i stil med Christiania-"fristaden" og "BZ-ejendommene".
Lommefilosoffer ligger i vild strid om, hvorvidt det er godt, at
folk fra samme nationalitet klumper sig sammen et sted, hvor de
kan støtte hinanden, eller om det er en sag for offentlige myndigheder at hindre slig frivillig apartheid. Blandt andet for at påtvinge de indrejste at gøre mere brug af deres danskkundskaber.
De forvitrer jo, før de er indøvet, når indvandreren døgnet
igennem lever og ånder i lukkede kredse med lutter landsmænd
fra samme modersmålområde.
Hvor mange sådan bor tæt på hinanden, er det naboskabsbelastende dag ud og dag ind at opleve fremmede med andre
husordensmønstre end de danske. Affald og nødtørftsforretning i
opgange og skrigen som på et persisk marked, stank fra hvidløg
og andre uhumskheder osv. osv.
De mere naturfolksprægede mødes i Moskeer, til omskæringsfester, i ndvandrerforenings møder osv. med muzak og andet spektakel. Bilparkeringer spærrer de omboende inde. Hærværk, indbrud i haver osv. må de danske i kvarteret også affinde sig med.
Men det anses for deres egen fejl, at de ikke er flyttet. Så må de
da tage skade for hjemgæld. Med vanlig ubeslutsomhed tyggede
Bygge-og Boligstyrelsen længe drøv på, hvorvidt de såkaldte
sociale boligselskaber må arbejde med muhamedanerkvoter. 22.
januar 1991 efterkom Østre Landsret herefter en påstand fra
Ishøj-komiteen mod Fremmedhad om, at ventelistekøen skal
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overholdes, så de fremmede ikke kun placeres, hvor kommunen
helst ser dem. For eksempel for ikke i enkeltbebyggelser at få
særlig høje koncentrationer af problemskabere. Aldrig så snart
havde flygtningevennerne vundet sejren mod, hvad de kalder
diskrimination, før de var ude med krav om særprivilegielove,
som pligter for større udlejere til at tage en kvote udlændingelejere
i "særlige indvandrerboliger". Med bindet tæt bundet om sine
øjne afventer den hårdtprøvede Fru Justitia, hvad det mon udvikler sig til i byggemyndighedernes cirkulæreskriverier. En prøve
får man i Svendborg, hvor kommunen ejer kolonihaverne og lejer
dem billigt ud. Nu skal 10% af dem forbeholdes indvandrere og
flygtninge.
III. Alle disse gordiske knuder hugges over af Trivselspolitikken:
Danske skattebilletter og dansk restriktionsafskaffelsespolitik
skal ikke belastes nævneværdigt af de fremmedes boligproblemer. Vi forkaster derfor enhver tale om offentlige boligtilskud til
dem. Endsige om, at myndighederne skulle påføre boligejere
pligt til at leje ud til fremmede.
Folk, der lovligt opholder sig i Danmark, kan bo hvor det
passer dem, hvadenten de køber sig en bolig eller træffer (leje)aftale med en boligejer. Men udgifterne må udlændingen selv klare.
Kan eller vil han ikke det, udvises han af riget. (Se nærmere
kapitel 21 afsnit C). Særregler for kommunernes økonomi kan
herefter udryddes på fremmedområdet.
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KAPITEL 34

IndfØdsrettildeling
Dansk indfødsret (statsborgerskab) er juridisk den klare skillelinie for, om man har danskerrettigheder. I forhold til andre lande
er det (næsten) umuligt at blive af med folk, som det danske
Folketing har givet indfødsret i Danmark.
Alligevel har Schltiterepoken frembragt en kæmpestigning i
indfødsretslove med tusinder af asiatiske, afrikanske og andre
tungebrækkende navne — folk, der efter opnåelsen af dansk
statsborgerskab endnu mere uforstyrret end hidtil fremturer i
deres fremmedartethed. Enhver indfødsretlovvedtagelse er derfor en konsolidering af femtekolonner på dansk grund, og altså en
forlængelse af de jastemmendes forbrydelsesalbum. Iran var i
1990 topnationen til at levere naturaliserede danske.
De naturaliseredes børn følger med i indfødsreterhvervelsen
og senere tilkommere er i juridisk forstand ganske almindelige
danskere fra fødslen. Uanset om de opdrages i muhamedansk
krigertradition. Befolkningsbilledet bliver derfor varigt mere
udenlandsk de tre dage om året, hvor Folketinget hæmningshensyns- og kritikløst vedtager en ny mammutindfødsretslov.
Trivselspartiet håber, at folketingsflertallet i de kommende år vil
blive mere tilbageholdende med at forære dansk statsborgerskab
til mennesker, som må befrygtes at komme til at tynge de danske
offentlige kasser, så landet må sørge dårligere for de ægte danskere. Nationalproduktet kan jo kun bruges en gang. Men vi skal
videre endnu:
Det at give fremmede dansk indfødsret bør blive en absolut
sjældenhed. Først når en tilflytter (eller oftest hans efterkommere) er kommet i så dyb harmoni med det danske samfund og
dets måde at leve på, at han simpelthen ikke hører til nogetsomhelst andet sted, kan det under nutids forhold være rimeligt at
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overveje den undtagelsesdisposition pr. myndighedsakt at adoptere den pågældende som dansk statsborger. Derudover kan
hensyn til familieenheder, hvor de fleste har dansk indfødsret,
gøre det praktisk rimeligt at imødekomme en naturalisationsansøgning for kærnefamilien iøvrigt.
Man må gøre sig den hårde jura helt klar: Man skader meget
lidt ved at nøle meget længe med indfødsretstildeling. Men har
Folketinget først taget skridtet, er løbet uigenkaldeligt kørt.
Danmark hænger utilbagekaldeligt på den pågældende og hans
efterkommere helt indtil Jordens Undergang.
Grundlovsgiver Grundtvig var derfor viis, da han formede
poetli ni en "Indfødsret for alt det danske" (Tilføjelsen "gæsteret
for alt på jord" forklarer hovedbudskabet og kunne forsvares ud
fra det 19. århundredes danske erfaringer). i det selvsamme år
(1848), hvor grundlovsreglen udformedes, skrev han:
Til et folk de alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild.
Resten selv som dragedukker
sig fra folket udelukker,
lyse selv sig ,ud af æt
nægte selv sig indfødsret.
Fremskridtsgruppen havde fra efteråret 1987 og et år frem adskillige lange drøftelser om indfødsretspoli tikken. Dette førte frem
til mit indlæg i Fremskridt for 23. september 1988.
Opsatsen blev indgående drøftet af gruppen i oktober 1988.
Gruppen besluttede, at den skulle udgøre Fremskridtspartiets
indfødsretspolitik. Der er ikke siden taget ændringsbeslutninger
på området — i al fald ikke før jeg i november 1990 blev sparket
ud af gruppen.
Artiklens ordlyd var:
"Den offentlige debat har påvist et væld af forfærdeligheder,

165

der følger af de mange muhamedaneres indstrømmen i Danmark.
Kriminalitet, skatteyderbetalte milliardudgifter og intolerance
over for danskerne bliver mere og mere dansk hverdag.
Men vier nu ved at komme derhen, hvor vi ikke kan befri os for,
at katastroferne bliver vedvarende.
Tre gange om året ekspederer Folketinget nemlig indføds retslove, hvorved de pågældende opnår dansk statsborgerskab
en masse.
Da grundloven i 1849 indførte systemet med, at Folketinget på
grundlag af helt frit skøn fra hver enkelt folketingsmedlems side
kunne give enkelte fremmede dansk statsborgerskab, havde man
ganske klart ikke forudset, at denne regel ville blive misbrugt,
som det efterhånden er blevet tilfældet.
Dengang var ophobet 12 personer, der fik indfødsret ved den
første indfØdsretslov i 1850.
Derefter var der overhovedet ingen, der fik indfødsret ad
denne vej før i 1863, men da vi kom ind i det 20. århundrede, steg
tallet til at ligge mellem 500 og 1.000 om året. Mange af dem var
imidlertid umyndige børn og adoptivbørn. For disse er der nu
indført særlige regler, så de ikke mere indgår selvstændigt i
indfødsretsloven. Derfor ville tallet med de retningslinier, der
gjaldt i begyndelsen af århundredet, nu have ligget på ca. 200 til
300 årligt.
I stedet er vi med en stadigt voksende tendens nu kommet op på
over 2.000 om året — fortrinsvis fordi Folketinget stemmer ja til,
at folk fra helt andre verdensdele ret kritikløst modtager indfødsret ved lov. Fortsætter denne linie, vil vi nok nærme os tal mellem
5.000 og 10.000 i løbet af 1990'erne.
Det store bræk i udviklingen stammer fra muhamedanerinvasionen, som iværksættes af Ninn-Hansens flygtningelov fra
1983. De deraf forvoldte skadevirkninger vil blandt andet slå
igennem i form af titusindevis af indfødsretsansøgninger i de
kommende år.
Jeg håber derfor inderligt, at Fremskridtspartiet skifter indfødsretspolitik og søger at få folkene fra de muhamedanske lande
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luget ud af regeringens lovforslag samt, sålænge dette ikke
lykkes, stemmer imod indfødsrets lovene.
Når folk først har opnået dansk indfødsret, er kendsgerningen
nemlig, at de og deres efterkommere er helt ligestillede med
danske og ikke kan udvises af Danmark, uanset hvor meget de
end ligger landet til byrde.
I løbet af få generationer vil danskhedens beståen på vore
43.075 km blive rendt over ende, hvis Folketinget fremturer i
galskaben med i grams at uddele dansk indfødsret til de aggressive danskkulturfremmede.
En ændret Fremskridtsholdning vil næppe give øjeblikkelige
resultater, men det at Folketingslovene vedtages med 163 stemmer mod 16 i stedet for 179 mod 0, vil da i det mindste indebære,
at der bliver en platform for at opnå forbedringer på dette på
længere sigt, meget, meget vigtige område."

KAPITEL 35

Dobbelt statsborgerskab
Følelsesmennesker kan ikke lide, at den, der er (bliver) dansk,
ønsker at bevare sin statsborgermæssige tilknytning til sit oprindelige land. Tilfælde af dobbelt (flerdobbelt) statsborgerskab må
imidlertid opfattes som et mindre onde, end hvis den fremmede
bliver dansker og kun dansker.
For det første kan det — for eksempel i tilfælde af krig og
besættelse — være praktisk for de pågældende (blandt andet af
hensyn til at bevare familiens enhed).
For det andet vil for eksempel dansktyrkisk statsborgerskab
kunne indebære, at Danmark i al fald ikke af Tyrkiet kan blive
påduttet forsørgerpligt for vedkommende.
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valgret for nordiske statsborgere, som havde boet her i 3 år. Det
udvidedes i 1981 til at omfatte alle udlændinge.

Danmark har imidlertid bundet sig til at være fjende af dobbelt
statsborgerskab ved at ratificere Europarådskonventionen af 6.
maj 1963. Den er et af de utallige eksempler på vor tids uskik med
at politikere og bureaukrater lever i sus og dus på skatteydernes
regninger med at holde internationale konferencer. Det kommer
der så en eller anden traktattekst ud af, og uden større opmærksomhed eller overvejelse ratificerer Danmark, at vi skal afgive
vor suverænitet for en meget lang fremtid til at inddrette vore
egne forhold, som vi efter de skiftende tiders behov synes er
bedst. Til trods for at emnet er af en karakter, hvor det ikke sagligt
er påkrævet, at der absolut skal være samme retstilstand i Danmark som i udlandet. Men kongresmiddagsherrerne får noget at
have deres tilsyneladende betydningsfuldhed i. Og de, der interesserer sig for den pågældende sag, har fået cementeret deres
kæphest langt bedre og langt lettere, end hvis de blot havde søgt
at lobbybearbejde det danske Folketing. I indfødsretscirkulæret
(senest fra februar 1990) og i Folketingstidende 1987/88, 1.
samling, spalte 5785f og 5760f, kan man studere den sørgelige
forringelse, som er opstået i dansk retstilstand om dobbelt statsborgerskab.

B. Fremskridtspartiet var imod og har gentagne gange foreslået
den nye regel ophævet. For eksempel i Folketingets forhandlinger 1988/89 spalte 6278-6282 (B54). Men alle andre stemmer
100% imod.
Z-hovedbegrundelsen er, at vælgerkredsen ikke bør udvides
med grupper, der i vidt omfang savner indblik i den offentlige
sektors virkeområde. Herunder det vigtigste, at penge til nye
udgifter skaffer Danmark ikke ved at plukke dem ned af træerne
eller fra nogle overrige oliesheikemirer.
Tilflyttere, der er vokset op i helt anderledes samfund, kan ikke
få andet indtryk, end at dansk offentlig sektor har en uudtømmelig, materiel formåen. Heri bestyrkes de af, at de danske, de har
mest kontakt til, opfører sig SF'ske. Den typiske fremmede har
derfor slet ikke forståelse for at skære ned på de offentlige
udgifter. Han er følgelig helt uegnet til at deltage i et dansk
politisk valg.
Dansk (valg)lov skal ikke ligefrem øge de letbenede, samvittighedsløse bankerotpolitikeres stemmekvægsandele. Med de
knivskarpe flertalsdannelser, som forekommer i mange byråd,
fristes flere og flere gammelpartier til at tækkes de muhamedanere, som Folketinget i sin ubetænksomme generøsitet har
tildelt dansk indfødsret eller bopælsbegrundet valgret. Jo større
vælgertyngde de danskantipodede opnår, des stærkere bastioner
får deres pressionsgrupper for skridt for skridt, at skære mere af
den danske lagkage.

KAPITEL 36

Valgret
A. Traditionen er at betinge valgret i Danmark af dansk indfødsret. For Folketingets vedkommende er det en grundlovsforskrift
(§29).
På kommunalområdet indførtes i 1978 ved almindelig lov
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C. EF-kommissionens direktivforslag nr. 371 af 1988 vil sikre, at
EF-borgere gives kommunal valgret i deres bopælsmedlems stat.
Opholdskrav kan dog stilles i den nationale lov, men ikke for
længere tid end &.1 valgperiode. Udover Danmark er Holland og
Irland de to eneste, som allerede giver fremmede valgret.

KAPITEL 37

Valgbarhed
Det danske folkestyre bygger på den grundlæggende formodning, at de mindst dårlige resultater i det lange løb opnås, når
dagligdagens øverste statsorgan sammensættes ved befolkningsvalg. Emnet i kapitel 36 — valgret — er derfor helt centralt for
samfundets mest hensigtsmæssige strukturindretning.
Helt anderledes ligger det med valgbarhedsproblematikken.
Her drejer det sig om at nytænke selvstændigt og logisk. Da fatter
man, at betingelser for valgbarhed i virkeligheden er begrænsninger i det øverste statsorgan — folketingsvælgernes — bestemmelsesret. Det er principtåbeligt at foretage sådanne indskrænkninger. Alle og enhver bør derfor være valgbar. Om han så bliver
valgt beror selvsagt på, om han kan samle tilstrækkeligt mange
stemmer fra dem, der har valgret.
Interesserer nogen sig for en lidt udførligere belysning, henvises han til Folketingstidende 1976/77, 1. samling, tillæg A,
spalte 878f.

KAPITEL 38

Multietnikkerne
Chilenseren Gonzales Vargas forkyndte 16. april 1988 i Information:
"Danskerne må acceptere, at den befolkning, der nu bor i
landet, består af flere ligeværdige etniske grupper end tidligere.
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Disse etniske minoriteter skal have mulighed for at eksistere på
egne betingelser, ud fra egne Ønsker og præmisser".
Dette manifest blev i samme avis for 22. oktober 1990 fulgt op
af Lene Frøslev med en nyudgave af Jean de France-snobberiet:
"I virkelighedens verden har Danmark slet ikke noget tyrkerproblem, men snarere et danskerproblem, hvilket, når alt kommer til alt, er meget værre.
Et problem, der bl.a. består i, at den herboende befolkning
tilsyneladende nægter at indstille sig på, at Danmark er under
forandring til et flerkulturelt samfund. Danskerne vil ganske
enkelt meget nødigt integrere sig, hvilket så i stigende grad giver
sig udslag i fremmedhadske og racediskriminerende holdninger.
Samme missionske grundsyn manifesterer sig, når den i hovedsagen skatteyderbetalte organisation Mellemfolkeligt Samvirke arbejder ihærdigt, langsigtet og målrettet på at påvirke
danskernes adfærd, så vi opnår en differentieret og nuanceret
global ansvarlighed (Principprogram af 7. april 1991, side 33).
Politikens Herbert Pundik resignerer:
"Vi må indstille os på, at man ikke kan føre aktiv solidarisk
fremmedpolitik og samtidig bevare den nationale ensartethed. Vi
må indstille os på at blive et multi-etnisk samfund. Det bliver vort
samfund ikke fattigere af. Det er i den retning USA, Storbritanien,
Tyskland og Frankrig er gået. Nu kommer turen til Danmark.
Multi-etnisk sameksistens er et spørgsmål om opdragelse. Den
må indgå i skolernes undervisning og i voksenundervisningen.
Politikerne har også et stort ansvar. At opdrage os selv må blive
en integreret del af vor fremmedpolitik. Ellers bliver der ballade".
Gro Harlem Brundtlands regering holdt 3-5 februar 1991
konference for de rigtige meningers folk. Arrangementet kostede
skatteyderne 2 millioner kroner. For de penge fik de en virakstrøm
om, at et nyt Norge skal "se sig selv i Øjnene som et flerkulturelt
samfund". Det grundlæggende skolesystem skal sikre, at alle
bliver opdraget hertil. Det skal følges op af myndighederne
vedrørende arbejdsmarkedet, boligforhold, sundhed, børne- og
1.1
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ungdomsforhold osv. Den norske kirke skal sørge for vækst for
de kulturelle, nationale og religiøse pjaltereer, som asiaterfolkevandringen bringer til Bjørnstjerne Bjørnsson-landet, der i fordums tid steg furet, vejrbidt over vandet. Men som altså styres af
vattet eftergivenhed nu, da Per Gynt har besejret Brand. Specialkongresserne begyndte på Sankt Olavs Plads den 14. maj med
temaet "Seksualitet og hiv/aids i et flerkulturelt Norge". Myndighederne har allerede fastslået, at AIDS-smittebærere lettere end
andre skal kunne opnå varig norsk opholdstilladelse (Aftenposten
8. marts 1991).
Den udførligste danske belysning af denne fagre ny verdenssmeltedigel er en 150 siders bog, som Ritt Bjerregaards mand
(sammen med Pernille Bramming og Søren Rugbjerg Rasmussen) i 1990 udsendte på forlaget Spektrum. Det skete i serien fra
det forkætrede Center for Mellemøststudier på Odense Universitet.
Interessant er bogens titel: "Bastardkultur". Den beskrives
nærmere sådan: "For første gang i verdenshistorien er der ved at
opstå noget, der med en hel del god vilje kan kaldes en enhedskultur, noget fælles for alle mennesker".
Analyseteknisk er der mere kundskabsrugbrød i den ligeledes
i 1990 på Gullunds Bokfbrlag i Sverige udsendte håndbog "Det
mång-kulturella Samhullet" — ca. 500 sider om samspil mellem
svenske udlændingeattituder og 83 af de etniske minoriteter, som
har slået sig ned hos vor Store Nabo i øst.
Mange Christiansborgere søger at smutte udenom at sige
forløsende ord om striben af himmelråbende fædrelandsfornægtelser, der let forårsager, at dansk kultur og væremåde bliver
en stadig mindre ingrediens i noget helt anderledes.
Typisk er Per Stig Møller (konservativ udenrigspolitik-orakel
indtil han i december 1990 blev gelejdet over i miljøministerstolen). Beroligende udtaler han: "Vi kan og skal ikke modtage
flere flygtninge, end vi Økonomisk og nationalt kan klare".
Hagen er blot, at flertalspolitikerne skjuler størrelsen af de
samlede udgifter og aldeles ignorerer, hvor stor befolkningsvæksten af de fremmede bliver fremover.
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Et eksempel repræsenterer Administrationsdepartementets
rapport fra oktober 1988. Den ekspederede justitsminister NinnHansen (tilsyneladende for evigt) væk fra det, befolkningen må
få lov til at blive bekendt med. En lignende skæbne vederfaredes
små tre år senere en Budgetdepartementsoversigt over de samlede offentlige udgifter til de fremmede.
Men Cocktailsamfundet befinder sig i et minefelt, der er så
dynamiteksplosivt, at den sædvanlige politikersport med fortielser og skubben ind under gulvtæppet her er endnu mere forrygende halsstarrig, end den plejer at være.
At en vejning får den tungeste vægtskål til at være modargumenternes tør fremgå af nærværende skrift.
Det gør selvsagt indtryk, at de lande, der har haft størst succes
i verden i de senere år er dem med størst indvandrer-tilbageholdenhed. Herigennem har de bevaret deres etniske homogenitet.
Vi har meget at lære af Finland og Japan (læs mere herom på side
22 i Danskeren for februar 1991). Schweiz hører reelt til samme
gruppe.
I modsat-landene — dem med stor etnisk heterogenitet — ser vi
næsten overalt, at samlivet mellem forskellige folkeslag slår
gnister. I Europa er et hovedeksempel Jugoslavien. 72 års undertrykkende jerngreb har ikke været tilstrækkeligt til at fjerne
befolkningsgruppernes uforeneligheder. Når det virkelige liv er
sådan, skal vi da gøre alt for, at rækken af utrivselsladede
Danmarksproblemer ikke forøges. Vi skal gøre meget for at
forsvare den folkefællesskabsensartethed, som så lykkeligt prægede os i hundredåret efter 1864.
Den overfladiske kan vel nøjes med at forbinde det med
finkuturelt, at den ene er opfostret med Grundtvig og den anden
med Konfutze. Og så er det da horisontudvidende, at man
fordyber sig i medmenneskets baggrund. "Netop i mod- og
samspil med andre kulturnationer besinder folk sig virkelig på
sine egne værdier" (Arne Melchior). Den barske realitet er
imidlertid, at kulturforskellighedeme ikke er så problematiske på
de fornemme gebeter, som hører til Kulturministeriets embedsområde. Det er i de gemene hverdags-menneskerelationer — det
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underbevidste såvel som det bevidste — at den stærkeste gennemslagskraft er for Rudyard Kiplings 1890-evergreen "East is East
and West is West". Never they can unite. Katastrofer vil følge af
de sociale, økonomiske og kulturelle kæmpespændinger, som
opstår ved fortsat masseindstrømning af mennesker med rod i
lande uden for vor kreds.
Den bagvedliggende sandhed er, at sammensmeltning i et
samfund nok er en fascinerende akademikerslcrivebordsromantisering. Men mennesket er et vanedyr og i den virkelige verden
begærer de fleste — i al fald i NuDanmark — derfor tryghed. Altså
forudsigelighed. Tværkulturel sammentværing er lige det modsatte: Folk med forskellige reaktionsmønstre skal i tusindvis af
hverdage på rad og række leve tæt op ad hinanden. Næsten som
bag Sartres Lukkede Døre.
I levevis, omgangsformer, begrebsværdier, værdinormer osv.
simpelthen så store, at de ikke lader sig overvinde
forskellene
er
ved et trylleslag eller magtbud fra oven.
Eksperimenter med sameksistens medfører så mange faremomenter, at man skal holde sig langt væk derfra.
I al fald i 1990'ernes yndige land.
Vi skal beskytte os mod fremmede forbrydere, danskhyggedræbere og sygdomsspredere. Ikke blot AIDS og tropesygdomme indslæber ved stor indvandringsfrihed. For eksempel
også det forjættede TB-frit Danmark er i fare. Vi var kommet
ganske tæt på dette ideal, da fremmedindvandringen tog fart. Nu
er tuberkulosepatienternes tal ikke mere faldende og stagnationen
vil blive afløst af stigning, hvis vi ikke garderer os.
Æresbegreber, udtryksmåde, dyrebehandling, minespil, fysiske berøringer, sømmelighedsbegreber og et hav af andre reaktioner er vidt forskellige i jordklodens mange traditioner. Skal vi
leve tæt på måske 20 — 25 kulturkredses folk, vil misforståelser
og deraf følgende fejder en masse være uundgåelige. Hvorfor
skal vi dog plages af, at der findes utallige måder at være
menneske på? Mødes man med markant anderledes folk, vil der
uundgåeligt opstå ståhej og misforståelser, der vokser til gnidninger, ufred og bataljer. Menneskeinstinktets udgangspunkt er
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jo at være usikker, vagtsom og forbeholden over for det fremmede og derfor ukendte.
Berigende påvirkninger i samspillet med omverdenen opnås
på tusinde måder. Uden at vi skal betale den nådesløse pris, at
masseindvandring åbner vore hjem for, at vi år efter år skal sidde
så tæt på de fremmede, at vi sidder lårene af hinanden.
1983-åbningen af den fuldt udbyggede og tilstrækkeligt tætbefolkede lilleputstat Danmarks port på vid gab hjælper meget lidt
de fremmede. Men gøres dansk område til bosted for dem, der
tilfældigt forvilder sig ind i vor afkrog af jordkloden, vil udslettelsen true dansk kultur, tankegang, sprog og levevis. Nu- og
fremtidens verden er ikke, som det flerkulturelle samfunds
fortalere foregøgler, et paradis, hvor ulven og lammet græsser
fredeligt side om side. Den er en farefyldt planet, som mere og
mere præges af kaos, overbefolkning, barbari, vold og fanatisme.
At falde for multietnikkernes teoretiker- præk om en drømmeverden er at udsætte vore landsmænd for betydelig risiko for,
at idyl og harmoni afløses af ufredelighed og sammenstød.
Herunder, at vi skal lægge krop til voldsomme indbyrdes stridigheder på dansk område mellem de hundredvis af vidtforskellige
fremmede folkeslag, der vil slå sig ned her, hvis vi ikke sorterer
hvilke etniske grupper, vi ønsker i væsentligt omfang. Dels kan
sagesløse danske meget let blive ramt ved et uheld. Dels gør det
ondt på den danske skatteyder med de af gadekampe og andre
blodfejder forvoldte merudgifter til sygehuse, socialforsorg, retsog fængselsvæsen.
Vi skal ikke lade os køre ned af talemåder om, at de, der
kommer fra fremmede lande, har lige så stærk ret til riget, som os
andre, blot fordi alle vi, der med sandhed kan synge om os og vore
forfædre: "I Danmark er jeg født", også stammer fra fremmede.
Det fastslås i den grundlæggende romerretlige sentens: Prior
tempore, potior jure (den, der kommer først til mølle, får først
malet): Som i mange andre sammenhænge rummer den også her
common sense.
Kærnen er, at når først familier har levet sammen i samme
samfund i fem, syv, to og tyve eller endnu flere generationer vil
175

de oprindelige vaneforskelle være eroderede. De fremmede er
ikke længere fremmede. Men for at komme så vidt, må millionvis
af mennesker gå så ufatteligt meget ondt igennem, at det i et
udbygget samfund som det danske er stjernetåbeligt at følge
1983-heterogonisterne, blot fordi deres skadevirkninger måske
kan blive udtømte i år 2283.
Selve det, at der er betydelige minoritetsgrupper af en di amentralt modsat kultur giver uundgåeligt langvarige perioder, hvor
samfundslivet — i og uden for Parlamentet — lammes af følelsesladede, eksplosionsfarlige normkonflikter og andre stridigheder
mellem skarpe modstridsinteresser i et hyperfarligt mix.
Heroverfor blegner kravene om solidaritet og afvisning af
nationalegoisme som illusionsfloskler. Hvis ikke danske magthavere besinder sig og prioriterer danske interesser, er der ingen,
som gør det. Kun ved et vist mål af nationalistisk fædrelandskærlighedsensidighed nås Dansk Balance med alle de andre. Ved
nærmere eftersyn varetager de andre jo alene deres egne landes
interesser. Der kommer i al fald intet godt ud af at falde i den
modsatte grøft, at alt hvad der er dansk er skidt, mens alt, hvad der
er fremmed er næsegrusbeundringsværdigt.
Også her er Trivselssynspunktet overensstemmende med Den
Danske Forening: "Vi vil fastholde, at danskerne har førstefødselsretten til Danmark og dets hjælpekilder, og at danskerne—
ikke som ofte nu de fremmede — har førsteretten til arbejde,
boliger, uddannelse, kollegiepladser, sociale ydelser osv. I det
hele taget må de fremmede, så længe de er her i landet, indrette
sig efter danskerne og ikke omvendt. Danmark kan ikke være
bistandskontor for hele verden."
Sammenblander man på jå.kla vis i et laboratorium alskens
kemiske stoffer, fjønter man sig let frem til, at endog smådoser af
artsfremmede enkeltkemikalier kan udløse noget særdeles eksplosivt. I et landområde, hvor der i forvejen bor mennesker nok,
er der bestemt ikke nogen fornuftsgrund til at etablere sådanne
risici.
Det er derfor rigeligt anstrengelserne værd at forebygge, at

multietnisk rod får muligheder for at hærge det fædreland, som vi
danske holder af som vort.
De nulevende danske har arvet landet som frugten af forfædres
slid. En sådan arv rummer en forpligtelse til at forvalte det
modtagne, så også kommende generationer får glæde deraf. De er
jo lige fuldt efterkommere af dem, der byggede Det Danske Rige.
Sidst (men ikke mindst) må selv Information — herrerne i
Åndernes Rige affinde sig med, at også noget for dem så ligegyldigt som usselt mammon for befolkningsflertallet spiller en stor
rolle. Danskerne vil ikke vedvarende være rede til det drastiske
fald i levefod, som bliver en uundgåelig følge af at skulle forsørge
et hav af indvandrere.
Ekstra Bladets grand old man (Victor Andreasen) konkluderede da også på Den Danske Forenings Sommerstævne i Snoghøj
1991: "Hvis etflertal af vælgerne sætter indvandrernes levestandard højere end forbedringen af deres egne materielle, sociale og
kulturelle vilkår, ja så skal der være indvandring. Men selv i så
fald bør det være nogenlunde hele den danske befolkning, der
udviser denne altruistiske, romantiske kærlighed til Danmark
som et internationalt asylcenter. For det kan ikke være i overensstemmelse med elementære demokratiske principper, at et tilfældigt flertal i Folketinget bruger magten til at udøve verdensfilantropi på den øvrige befolknings bekostning og mod dens
vilje".
Særligt i kapitel 45 bliver der anledning til påny at tage fat på
det forfærdelige i at gøre Danmark multietnisk. Det drejer sig her
specielt om muhamedanerne. Fordi de udgør den største trussel
mod vort land. Det indebærer, at fremstillingen om Allahs Sønner
kan gøres mere præcis til at afstikke skrækkeligheden i Vargas/
Frøslev-budskabet.

KAPITEL 39

1968'er-magthaverapartheid-arrogancen
De ideologiske multietnikkeres egoistsnæversynede slægtninge
toneangiver den filistrøse tilsmudsning, som Danskhedsforsvarere udsættes for, når de vil fremlægge deres synspunkter og
argumenter for offentligheden.
Baggrunden for Herskermentaliteten er, at det etablerede
Magtdanmarks skinhellige virkelighedsfornægtere pudser deres
fodformede pænhedsglorier. Deres sociale lag har jo gennemtrumfet de af dem selv opdigtede definitioner, hvorefter de skulle
have en pletfri moral højt hævet over den gemene hobs primitive
populisme.
Da dette falskspillerbluff, som er snæversyns-socialismens
eneste indhold, ikke længere kunne undgå afsløring, tyede magthavermafiaen til at fortsætte formynderparasitteriet på det danske folk ved at opfinde nye fatamorganaer med den kollektive
ledelse Gro Harlem Brundtland, Gammeltoft-Hansen og Hanne
Reintoft som afløsere på piedestalen for Karl Marx, Joseph Stalin
og Herbert Marcuse.
Med den gamle vin på de nye flasker fremturer den herskende
klasse af levebrødshumanister med det for dem eneste saliggørende: at skaffe sig selv de mest gigantiske bevillinger og de
enormeste personalenormeringer. Bekostet af danske skatteydere.
Altså af det produktionsliv, der er så fremmed for den umættelige, forkromede indvandrerlobby af forkælede facadehumanister. Målrettet og magtfuldt driver de deres folkeophidselseskampagne. Med Mellemfolkeligt Samvirkes indvandrer- og flygtningekonsulent Ole Hammer som en prototype.
Asiaternes og andre danskkulturfremmedes integration i det
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danske samfund kom højt op på de bestemmendes kræveseddel.
Fordi det i situationen var en af de tilgængelige redningsbåde for
the upper-ten i den forliste 1968-generation. En gang tågehorn,
altid tågehorn. Og andet end tågeåndsformørkelse har disse
Studiegårdsoverklasseoprørere aldrig haft at byde på i deres
frelsthed. Nu forsøger de så at redde deres selvovervurderinger
ved at bilde sig selv og os andre ind, at dansk gavmildhed giver
landet stor international anseelse. Med storstilet støtte fra myndigheder og appel til næstekærlighed og mindreværdskomplekser og de let bøjelige rygrade, som er så indgroet i nutidsdanskernes konfliktskyhed og tilbøjelighed til at forfalde til
medynk, svælger parnasserne skråsikkert i Erasmus Montanuslogismer og kunstigt skabte opfattelser, hvis lige ikke er set siden
Lysenko udskrev arvebiologidoktriner til Stalin. Det offentlige
bedrageris Loreleimelodunte er, at folket skal være taknemmeligt for forøgelsen af det danske samfunds værdi gennem de
fremmedes kultur og livsmønster. Det er så værdifuldt og farverigt. Det grå Danmark får kulør, når dansk skatteydermønt i
kassen klinger til fremme af importen af udlændinge.
Farisæer-svulstigt prædiker flygtningeprofitørerne højt og bestemt om deres ædle menneskesyn. Det gør alle med anden
anskuelse til de forfærdeligste stymperudskud, som i deres egoisme ikke kan undskylde eventuelle fejlgreb fra indvandrernes
N I dc. For verdensmændene er det da ellers klart, at de skyldes den
l<>rfterdelige sociale baggrund i Iran, Libanon eller hvilket andet
jordisk helvede, indvandrerne måtte komme fra. Derfor er det
grusomt at måle den fremmede gæst med gængse alenstokke for
personlig ansvarlighed for egne handlinger. At stille krav til de
fremmede er racisme.
Ved at appellere til ensomhedsføl ende luksusmenneskers tuttenuttede trang til at få lov til at være gode ved andre og med
udenomssnakkende talemåder smisker de ræve for de landsmænd og landskvinder, de vil reducere til gæs.
Den mekanisme fungerer udtalt i hverdagen. Blandt andet i
kraft af, at der er en livlig personbevægelse på alle niveauer
mellem Danmarks Radio (og øvrige medier) og de andre frem-
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medlobby-organer (Knud Vilby og Finn Slumstrup er blot isbjergets top). Eller som Ole Hasselbach formulerer det: "Det er
journalisterne, der beskriver verden. Og når de nu massivt
beskriver denne på en bestemt måde, vil beskrivelsen meget langt
træde i virkelighedens sted i mange mennesker øjne".
Man kan fortsætte fra Den Danske Forenings informationsblad
nr. 8: "Dette suppleres ofte med overdreven koncentration af
opmærksomheden på netop de dele af virkeligheden, som er mest
egnet til at give befolkningen de ønskede indtryk. Det er f.eks.
derfor aviser, radio og TV igen og igen bringer billeder af
nødlidende flygtninge, medens der så godt som intet fortælles om
den risiko, befolkningseksplosionen i den tredie verden indebærer for os".
I sin overbetoning af følelsesladede billeder og frasortering af
tungere, men nok så væsentlig videnvideregivelse, har flygtningepropagandaen således et fortrinligt udgangspunkt.
De toneangivende med deres eget på det tørre kan let og
ubesværet misudnytte deres selvtømrede pavestole til at lade de
danske downstairs selv over skattebilletten betale for, at Fremtidens Undertrykkere af det danske folk i disse år kan vinde
fodfæste på dansk territorium.
Det bliver der bødet for i lange år, hvor strømmen af skatteyderpenge dog kun er en stakket glæde for de flygtningevenneprofessionelle. økonomisk og kulturelt kører de nemlig
Danmark i sænk. Men det er heller ikke opinionsskurkene som i
det daglige (endnu) har vanskeligheder inde på egen krop. De står
øverst på samfundsrangstigen. Fra førersædepositionen ænser de
i deres frådende selvglæde ikke, at deres flotte kørsel med landets
gæster, trænger de indfødte, som sidder bagerst, ud i et fald ned
fra bagsmækken. Indtægtsmæssigt, boligmæssigt, skattefrynsegodemæssigt og på alle andre ledder og kanter er det naturligt for
de beskyttelsesvatindpakkede Slumstruppere at indtage MarieAntoinette-holdninger over for de svage landsmænd.
1968'ernes hovedkendetegn er manglende solidaritet. Med
deres egne børn, børnebørn og oldebørn. De skades, fordi blomsterbørnene ragede til sig selv. På bekostning af gældsætning og
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svækket produktionsapparatseffektivitet. Altså dum efter-ossyndfloden-m ental i tet.
Som K. Anthony så malerisk skildrer det i BT den 31. maj
1991: "De iklæder sig partisantørklæde, peruviansk hønsestrik
samt andefødder og går til det nærmeste medborgerhus, hvor der
er arrangeret fællesspisning af eksotiske retter fra de udbyttedes
hjemlande garneret med Solvejs fremvisning af sit udbytte af et
kursus i mavedans".
Lur dem: Når de uden byrde for sig selv deklamerer omsorg for
hele menneskeheden og lumske ligger på maven for de indstrømmende fremmede, er deres drivkraft egne magt- og pengemæssige egoismeambitioner. Principielt er de ikke anderledes
end Stalinynglens østblokledere, som også hyklede dybt følt
socialt engagement med at bistå samfundets svage. Socialisme er
og bliver overalt vildførelse af den brede befolkning, for at man
selv kan mæske sig i uantastede neroismer. I fremragende stilistiske udformninger er dette med et hav af eksempler dokumenteret af Ranum-forfatteren Steen Steensen. Kosteligt for eksempel
på side 172-190 i bogen "Den sociale komedie". Baggrundsdokumentationen er også et hovedtema for Ole Hasselbachs
I990-bog "Den offentlige mening" (238 sider).
Konklusionen bliver uafvigeligt Søren Krarups: "Hele den
MH'ialistiske ideologi er afsløret som løgn og djævelskab og
massemord. At være socialist er at være tilhænger af totalitarismen". (Ekstra Bladet 31. juli 1991).
På kæmpelageret af pladderhumanisternes masochistiske
vrungvridningsseenarier forefindes opgejlede historieforfalskfinger om, at Europa er skyldig kollektivt at betale aflad for at
None påstået brøde i Imperialismeæraen.
I vidt omfang skyldes flygtningestrømmen væk fra U-lande
ini idlcrtid, at disse ikke har været modne til at administrere den
I igørelse fra kolonistyret, som deres toppolitikere pressede på
I( II at opnå for 30-40 år siden. Ineffektiv økonomi, borgerkrige og
uduelig samfundsopbygning er virkninger af deres egnes selvådighed.
De ønskede at sige farvel til os.
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Alligevel påprakkes vi nu af vore knappe midler at betale for
deres vanvidsopførsel. 8,3 milliarder kroner står der på finanslovsforslaget for 1992.
Vil den enkelte Informationsfan lænse sin pengepung til det,
skal det være hans egen suveræne afgørelse. Men det er horribelt
via skattebilletten at tvinge anderledes prioriterende ud i dette
pengespild.
Den almindelige menneskelige reaktion er nu engang at blive
mere ulykkelig, når den hund, man har haft i årevis bliver kørt
ihjel, end når en million mennesker lider nød på den anden side af
jordkloden.
Forskruede blåluftfilosoffer fordømmer nok denne optagelse
af de nære ting. Men ingen kan ændre, at sådan er det bare.
Skulle man virkelig være tynget over al ulykkeligheden i den
tredie verden, ville vore egne liv også blive forpestede: Uden at
det nyttede nogetsomhelst.
Historiens beske Nemesis mindes Victoriatidens magthavere,
som godtselskabsudelukkede socialister, fordi de betegnede religion som opium for folket og som privatsager. Nutidens dominanter må søbe deres ulandsskråleri med præcis de samme
påvisninger.
Når Tøger Seidenfaden o.a. fremhæver, at den danske tradition
er at modtage udlændinge, er svaret for det første, at da befolkningstætheden var tynd, kunne man være mindre nøjeregnende.
For det andet, at Danmark helt op til 1983-loven sagde nej til de
udlændinge, vi ikke ønskede. For det tredie, at tidligere tiders
indvandrere kom fra vor egen kulturkreds, så integreringen var
langt mere problemfri, og tempoet i indstrømningen var så
behersket, at tilpasningen foregik uden større besværligheder i
forhold til de allerede bofaste danske.
Skinhumanisterne skryder så højt, når det gælder om at fremhæve egen godhed. De er derimod tavse om, at en masse givtige
forretninger for de såkaldte flygtningevenner er den anden side af
skatteydernes årlige 15 milliarder-krones betalinger i anledning
af de fremmede.
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Danskeren ramte plet i december 1990 langt ud over sit
umiddelbare sigteområde (den socialdemokratiske partiledelse):
"Man undertrykker ubehagelige oplysninger. Man lader som
om det hele kan klares ved "integration" — uden at fortælle om
det umulige i at gennemføre denne og det tåbelige i at slippe
titusindevis af mennesker ind, som vi intet skylder, aldrig har
inviteret, og som vi formentlig ikke får andet end problemer med.
Man henviser til de Øjeblikkelige (beskedne)fremmedtal og viger
uden om enhver vurdering af hvorledes disse tal vil udvikle sig i
fremtiden. Hårdt presset lyver man eventuelt — i sikker forvisning
om, at almindelige vælgere ikke har mod eller evne til at anfægte
fremtrædende socialdemokratiske politikeres standpunkter. Og
hvis nogen alligevel står frem, sværtes de ubarmhjertigt".
I sin bog "Naturens Lov" siger Robert Ardrey: "HØjtagtede
personer i det akademiske liv lyder ofte, som om de overhovedet
ingen uddannelse har fået".
Specialkundskaber er en spændetrøje. De lammer evnen til at
anvise løsninger med korrekt proportioneret helhedsrespekt.
I masser af tilfælde klares problemer derfor langt mere effektivt og langt billigere der, hvor de opstår, end ved indblanding fra
psykologer, politologer, sociologer og lignende forkromninger.
Der er dyb sandhed i neuruppinen: "Landet regeres af cand.
eolitter. Så det hele går skidter og skidter".
Folk, der dyrkes som eksperter, er hyppigt smalsporede vanelænkere. Der er et isoleringslag mellem deres intellektuelle
ophøjethed og nu'ets pulveriserende liv. Den ud i egen formening
bedrevidende åndselite lever med Hassclbalchs udtryk trygt og
afsondret på en lyserød sky. Her dyrker den fuld udblæsning på
sine humanismeglastrompeter.
Når man isolerer sig i de øvre luftlag, får man imidlertid ikke
ilt nok til at opretholde sine hjernefunktioner. I sin skråsikre Vial ene-v ide-arrogance lancerer de selvkloge i stedet oppe fra deres
høje jordforbindelsessavnende luftkasteller synspunkter ud fra
egocentrerede synsvinkler.
På sit ekspertområde har specialisten nemlig uundgåeligt opstablet et virvar af personlige egeninteresser af karriere -, prestige-
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forfængeligheds- og pengemæssig art. Han fælder derfor oftest
sine domme ud fra et vildighedspartiskhedsgrundlag (forudindtagetheder og fordomme).
Savnet af alment perspektiv fører teoretikerne ud i vildvejsmoradser. De fatter normalt ikke sammenhængene. De kikker
nemlig på dem med uskarpe tunnelsyn. Mod og evne til at trampe
samfundsnyttig nytænkning igennem er en mangelvare hos dem.
Hvis bare man holder fast ved Pinaforeinitiativløsheden strømmer fede lønoverførsler uafladeligt ind til tiden. Oveni kommer
overdådige konsulenthonorarer fra områdets særinteresseorganisationer. Hvorfor dog så gøre sig besværlig og dermed sætte de
lykkelige omstændigheder over styr?
Factsfunderede uafhængige generalister med tværgående erfaringer, kundskaber og færdigheder er så langt at foretrække for
de af tiden dyrkede specialister, som hver søger monopol på deres
revir. Derved tilvejebringer de et sektoropsplittet samfund i krig
med sig selv. God landsledelse går tværtimod ud på at indordne
de forskellige sektorer under helheden på en måde, som er
holdbar på længere sigt. Ann Hostrup har desværre en del ret i sin
diagnose: "Miseren i Danmark skyldes adskillige forhold, men
den største årsag er sandsynligvis, at det/de systemer, vi har til at
vælge "repræsentanter" til vort styre, er tilbøjelige til at favorisere middelmådighederne, og når vi så parrer en middelmådighed med en "intellektuel", får vi en middelmådig intellektuel
eller en intellektuel middelmådighed, og det er en skrækkelig
ting, når den krydsning får magt."
Magthaverhetzens næsten fuldstændige opinionspåvirkningsmonopol omredigerer og sminker i stedet virkeligheden ensidigt
med massiv kraftudfoldelse. Dette fordummelsesspils sorte tale
resulterer uundgåeligt i, at de ekspertleflende, de ubetænksomme,
de hjernevaskede, de tankeuvillige, de frygtsomme, de forfængelige, de ugidelige, de ureflekterede, de velmenende, de uselvstændige, de intellektuelt svage, de naive og de opportunistiske
medløbere gøres møre og lydige. Duperede og artige slutter de så
op om Bjørn Elmquist, fru og hr. Svend Auken og de andre
finkulturelle, der misbruger deres uddannelser og eksklusive
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sammenspisthed til at troldspejlmanipulere kendsgerninger i hobetal og derigennem mobilisere falske meningsdannelser. Distraherende fakta bortluges af de censurknive, hvormed deres knusende mediebeherskelse har udrustet dem.
Godtfolk føler sig nu engang bedst tilpas i de gældende
meningers trygge havn. Når man kan blive fri for at udtrykke
selvstændig stillingtagen ved at gemme sig bag autoriteter, undgår man at blive udstødt af det gode selskab. Demonstrerer man
de pæne, rigtige holdninger slipper man for at blive ydmyget og
nedværdiget ved at blive råbt ud med fremmedord, hvis betydning man ikke er blevet fortrolig med i sit forjagede liv, og som
derfor nager så meget værre.
De umodne øjner en let chance for at brillere ved at svare, som
der er råbt i skoven. De efterplaprer det, der umiddelbart virker
mest socialhumant. Men som i virkeligheden blot er opbakken af
et samfundssyn i forrådnelse. Der er stor snobværdi forbundet
med at være fidel og sluge det moderigtige, som leveres i
døvende mængde fra hornorkestret af ministre, (radio)redaktioner, ombudsmand og andre opinionsdannere med næstenmedie-monopol. Der indoktrineres ud fra det aksiom, at 1968'erne har patent på den eneste rigtige mening. Mange kan ikke
gennemskue, at tilsyneladende oplysninger fra Fl ygtningehj æl pskoncernen m.fl. ofte er direkte usandfærdige og i bedste fald
vi taminløse tomkalorier. Man lader sig nedgøre af smædeord
(racister, onde mennesker osv.) og anden giftladet misinformationsmagi. Nutidsdanskeren med alskens gøremål, interesser
og bekymringer overser derfor at udlændingevennerne i uhyrlig
grad totalt savner argumenter. Han orker i al fald ikke at gå imod
strømmen. Han vil ikke behandles som mindreværdig. Med et
ordvalg hentet fra Jørgen Thorgaard vælger han den lumre
gnubbevarme i kammeratflokkens stald, hvor man tiljubles og
behænges med priser og ordener.
Forfærdeligst af alt er det at stå alene. Kan man ikke tilslutte
sig den offentlige mening, er man jo ikke respektabel og udsættes
derfor for brændemærkning. Poul Henningsen og hans åndsfælle
Søren Krarup har i praksis ikke vundet gehør i dette centralemne.
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Mange hovmodige skilter derfor med de letkøbte, pseudohumanistiske sværmerier og udenomssnakken, som forfalskningsreguleringspropagandamaskineriet overvælder dem med.
Esau fik dog en ret linser for at sælge sin førstefødselsret. Det
Danske Establishment tilbyder alene luftsteg og vindfrikadeller
til den danske befolkning.
For den typiske dansker, er det ikke nogen rar tanke, at han
ikke uden videre kan stole på, at autoriteterne har uvildig,
åbensindet vilje til at tale og handle overensstemmende med,
hvad der tjener folket bedst. Hørup levede forgæves, hvad
anbelanger hans hovedbudskab om, at menigmand skal have den
største mistro til alle med magt. Ikke desto mindre er det en
særdeles sund leveregel.
Men man kan da også som Ole Hasselbalch levere en ironisk
hyldest til de indforståedes klub med de meninger og de problemstillinger, som så længe og så folkeligt udbredt har været anset
som de rigtige:
"De er dygtige. Det er jo faktisk lykkedes dem og deres
organisatoriske bagland med tilhørende markedsførings- og
medierådgivere under en saglighedens maske at tegne et verdensbillede, som politikerne har uhyre svært ved at sætte sig ud
over. At stille en kulisse op og holde ckt væk, som lobbyen ikke
Ønsker, at politikerne skal se. Og at sværte deres modstandere,
der vil rive kulissen ned, så de pr. automatik betragtes som
uvederhæftige og ikke værd at lytte til.
Metoderne hos den del af lobbyen som er sig bevidst, hvad den
går rundt og gør, er egentlig ret enkle. De består ikke, som nogen
tror, bare i middagsspisninger sammen med passende politikere,
hvor disse søges besnakket til at gøre dit eller dat. Metoderne er
mere indirekte.
Når man behersker afgørende dele af pressen, er det f.eks.
muligt at skabe interesse for tårepersende enkeltsager. Gennem
talløse små dryp af den art kan der oparbejdes en følelsesmæssig
indstilling, som stemmer udmærket med de fleste danskeres
sympati for internationalisme, åbenhed og medmenneskelighed.
Det er også muligt gradvis at opbygge en passende begrebsver-
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den, som er let forståelig og attraktiv på overfladen. Og man kan
skabe et sæt af argumenter, som understøtter denne begrebsverden.
Men samme Ole Hasselbalch skriver også: "Hvis vort samfund — inclusive lobbyisterne — skal undgå at komme galt af sted
er det vigtigt, at kendsgerningerne kommer frem, så der kan tages
pejling efter de klipper og skær, der faktisk er i farvandet i stedet
for efter falske sømærker".
Som var han Hans Scherfig, der skriver besættelseshistorie
opererer Hasselbalch med terminologien "bekvemmelighedsborgere". Det er dem, der klamrer sig til, hvad (medie)magthaverne docerer. Derfor lader de stå til over for uretten. Det er
bedst for deres privatøkonomi og mest hensigtsmæssigt, hvis de
vil forblive i det gode selskab. Alt, hvad der er skabt ved
forfædrenes slid og blod, prisgiver de derfor og lader slippe ud af
deres slappe, men tilsyneladende rene hænder. De er hudløse,
sårbare og rædselsslagne for, om sidebemærkninger og løsrevne
sætninger kan tolkes sådan, at de ikke er fuldt akcepterede hos de
toneangivende.
Forklaringen på disse svigt er ofte, at mange er tøvende, usikre
på sig selv, overforsigtige, splittede, modløse, selvundskyldende,
bøvede, sansesvage, tvivlrådige og bange for at blive ugleset,
hvis de ikke er moderne og følger trop med det oppiskede racistmassehysteri.
Den derved opståede skandaløse frygt for offentligt at vedstå
et klart og fast patriot-standpunkt forklarer Sune Dalgård:
"Mange meningsfæller skræmmes utvivlsomt til tavshed som
racister, fascister eller nazister osv. eller af frygt for mere direkte
repressalier, som kan ramme dem eller deres pårørende personligt eller på deres borgerlige stilling og erhverv eller økonomi.
Ikke mindst mange fremtrædende og kendte personer vil ofte
ligge under for dette pres og evt. i stedet snakke indvandringstilhængerne efter munden for at sikre sig".
Hvad der til enhver tid er ret og retfærdighed udstikkes af den
lovgivende magt. Dennes medlemmer, som de er flest, skriver
loven efter deres egne interesser. Retsordenen er derfor et våben
Pf
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for dem, som p.t. er magthavere. Dyb indsigt i denne selvfølgelige sammenhæng, mangler i de fleste nudanskes samfundsbedømmelse.
Mens vi andre tålmodigt forsøger at forstå magtens synspunkter for sagligt og roligt at analysere og dermed tilbagevise dem, er
medieflopperne på deres side så berøringsangste, at de kun kan
vrænge racistfloskler efter os. Reel dialog er derfor en mangelvare. Når det går højt, følger Poul Hammerich, Kristeligt Dagblad og ligesindede Kumbels anvisning om at dutte os dansksindede meninger på, hvis vanvid alle kan forstå. Men samlet
fremstilling på egen hånd eller i debat, får vi ikke selv adgang til
at fremføre under massemediernes grove misbrug af deres folketingsflertalsbaserede usurperede monopol. Fra at være oplysere,
der lagde kendsgerningerne frem for (vælger)folket, er bladsmørerne blevet engagerede med det formål, at medierne skal
pegepindsbelære (indoktrinere) befolkningen om, hvad den
værsgo har at anse for positivt. I denne påståede gode sags
tjeneste forties fakta, som blot kunne forvirre læsere, lyttere og
seere. Den udspekulerede propaganda udvælger fortrinsvis vennerne til at optræde i Orientering, Regnbuen, TV-faktaafdelingen,
kronikspalterne osv. Når der interviewes, er fløjlshandskerne
fremme over for dem med de rigtige standpunkter, mens fremstillinger fra Den Danske Forening o.l.'s hold hakkes i stykker og i
aggressiv spærreild betegnes som usandfærdige i kraft af journalistens bevidste eller misforståede opfattelse af for eksempel
statistikker eller myndighedskritikernes standpunkter. De vranggengives, så journalistvennernes standpunkter kan fremstå som
godhjertede, uegoistiske og varme.
En folkeoplysningssag af de supervigtigste er at udbrede
forståelse hos seere, lyttere og aviskøbere for at det, de ser, hører
og læser meget langt alene repræsenterer det, som den snævre
kreds, der styrer TV, radio og tryksagsformidlingen, finder
opportunt at videresprede ud fra klanens egeninteresse.
Demokratiet bygger på direkte kontakt mellem politiker og
befolkning. Eksistensen af den politiske journalist— og dermed et
medium — som filter mellem politikere og vælgere er i bedste fald
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overflødig, i de fleste tilfælde folkestyrevareforfalskning. Sålænge man har dem, skulle de stilfærdigt katalysere alsidige og
dybtgående drøftelser af de saglige synspunkter. I stedet erobrer
de via den fremherskende engageret-journali sti kfl oskel anmassende og brovtende dirigentstolen i det politiske liv og hidfører
hermed, at indbyrdes personhad i oppustet form (the human
angle) er det, som vælgerne først og fremmest bombarderes med.
Om end de styrende undertrykker fri og åben debat, og til trods
for, at vi med ukvemsord miskendes overalt i rnagthaverkredsen,
garanterer sandhedens styrke i vort våbenlager for, at de hovmodige Akademikervælde-Regnbueundertrykkere ikke så let får
bugt med forsvarerne for Danskhedens Overlevelse i Danmark.
Vi skal vide at holde vore rygge ranke, uanset hysterikernes
rasen mod os. Og uanset med hvor megen overmenneskehovmodighed, Georg Metz'er hetzer mod os ved at udstille os som
ulækre, underlødige og dumme.

KAPITEL 40

Den såkaldt Danske
Flygtningehjælp
1 1956 steg TV-feberkurven stejlt. Nymediets mest begavetprofessi onelle dansker var nok Volmer Sørensen. Han vil rotere i sin
grav, hvis han får kendskab til misudviklingen hos et barn af hans
succesombruste Ungarnsshows: Dansk Flygtningehjælp er degenereret til en manipulerende, magtsyg mafia, der selvtilstrækkeligt blodsuger, plager og piner den jævne danske befolkning med noget af det usleste af alt: At skubbe svage mennesker
foran sig for at sikre sig selv kors og bånd og mange stjerner og
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egne fede levebrød samtidig med, at man syndebuksudstiller og
terroriserer Den Danske Forening, som i Volmer Sørensen efter
mit kendskab til dette multimenneske ville have haft en varm
sympatisør, om han havde levet i dag. Tror jeg da nok.
Flygtningehjælpen er et foretagende med 762 fuldtidsbeskæftigede (1989), som staten årsaflønner med 150 millioner kroner,
hvorudover 400 millioner skattekroner går til andre af Flygtningehjælpens omkostninger.
Et snapshot af foretagendet er for eksempel en stor stillingsannonce for jobbet som leder af de 50 ansatte, der i Nordjyllands
Amt beskæftiger sig med "den sociale, Økonomiske, uddannelsesmæsssige og kulturelle integration" af nyankomne flygtninge. Stillingen aflønnes med over 300.000 kroner om året plus
tjenestemandsgoder.
I Flygtningehjælpens uophørlige volumensyge er man — for
eksempel i Viborgs og Fyns Amter — i gang med at fordoble
lønningslisterne. Dobbeltadministrationen lanceres ved at etablere "brobygger-netværk" med sagsbehandlere såvel af dansk
som asiatisk oprindelse.
I Jyllands-Posten for 16. september 1990 beretter Vejles
kriminalpolitis chef, Ib Toldbod, om en efter alt at dømme typisk
sag: Kommunen anmelder en flygtning for socialbedrageri. Forsvareren påstår frifindelse, fordi flygtningen blot havde handlet,
som Dansk Flygtningehjælp havde fortalt ham. Derefter ønskede
retsvæsenet nærmere oplysning fra Dansk Flygtningehj ælp. Dette
blev nægtet, idet Flygtningehjælpens administrerende direktør
Arne Piel Christensen tydeligvis mener, at Flygtningehjælpen
ikke skal være politistikker, men må anlægge "et mere storladent
syn på administration af offentlige midler".
Blandt de mange afskrækkende cementeringer af Dansk Flygtningehj ælps utroværdighedspræg, var Folkeindsamlingen i 1986.
Tårepersende lovede man gang på gang, at de modtagne millioner "ubeskåret" gik til flygtningearbejde ude i den tredie verden.
Da man havde fået 51,4 millioner hjem (over halvdelen kom fra
skatteyderkasserne, hvoraf nogle som fradragsberettigede reklameudgifter) sammenblandede Flygtningehjælpen pengene
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med sine øvrige midler. Da der omsider skulle til at udarbejdes et
samlet regnskab, kunne Flygtningehjælpens formand ex cathedra i Jyllands-Posten for 23. september 1990 triumferende oplyse, at 75% skam var gået til flygtninge i det fremmede. Den
resterende fjerdedel etiketterede han som "samlende administration", "oplysningsarbejde" og "international retsbeskyttelse"
(hvad det så end måtte være). Når man betænker, at Flygtningehjælpens oplysningsadministration dag ud og dag ind tilsviner
gode danske kvinder og mænd med uretfærdige beskyldninger, er
dette ikke særligt betryggende. Det er derfor forståeligt, at Københavns Politis indsamlingstilladelsesafdeling totalt kasserede
Flygtning 1986-regnskabet (BT 14. september 1990).
Niddingsforestillingen gentog sig op til den tilsvarende indsamling den 7. oktober 1990. Alle kunne i helsidesannoncer i
aviser, i radio og i fjernsyn følge, hvordan midlerne i stedet for til
flygtninge blev smidt ud til, at åndseliten rejste jorden rundt i
attraktiv flottenheimer-luksus og derved lod sig bestikke til at
indgå i Dansk Flygtningehjælps alfonsstald. Gallashows (bl.a. på
Det Kongelige Teater), brochurer på glittet papir i fire farver,
Prins Henrik, overflødighedskaskader af musik og anden kunstnerisk optræden — det er det, Flygtningehjælpens penge betaler
for direkte eller indirekte (skattefri gaver, fortæringer osv.).
Endog reportagen købte man som vanligt til at undertrykke alle
andre synspunkter end Dansk Flygtningehjælps. Indoktrineringstrommerne larmede. For med al moderne psykologis videnskabelige udspekulerthed at få utilpasgjort og samvittighedstynget hver eneste dansker, som ikke puttede et rundeligt pengebeløb i Slumstrups raslebøtte. Angiveligt skulle dens indhold
påny udelukkende gives til stakkels flygtninge ude i Ulandenes
forfærdelige lejre. Hele vagtparadekleresiet lobhudlede Dansk
I~lygtningehjælp, som det nu er sket hver eneste dag i mere end ti
år. Posthuse, rådhuse osv. særfavoriserede netop denne indsamling. Ved fremlæggelse af ensidigt propagandamateriale og på
anden vis. Det samme gjaldt bibliotekerne.
1 trods mod megaoffensiven besvarede det danske folk dørklokkestemningen med at stemme med lukkede portemonæer:
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Der kom 20 millioner kroner ind mod de 50 i 1986. Derfor måtte
Dansk Flygtningehjælp afskedige en del medierådgivere, sagsbehandlere og deslige. Det var altså til at opretholde deres
overdådige levefødder store dele af det planlagte indtigningsbeløb skulle have været anvendt. Hermed var atter en gang
afsløret, at 1968-danskerne skubber de nødlidende (her flygtninge) foran sig som påskud for at forbedre egne privatøkonomier.
Flygtningehjælpens uvederhæftige grundholdning blev også
afsløret i Jyllands-Posten for 16. juni 1988. Her afslår den at
medvirke i et uvildigt udvalg, der kan undersøge, belyse og
oplyse om forholdene omkring de fremmede i Danmark. Den
skatteyderbetalte, enøjede partsrepræsentant Slumstrups arrogante ordvalg var, at Dansk Flygtningehjælp "konsekvent udsender de faktiske oplysninger af enhver art, som er en nødvendig
forudsætning for, at en åben debat kan foregå på et reelt grundlag".
Det, som kaldes oplysningsvirksomhed, er reelt undertrykkelse af de modstående synspunkter og massiv fordrejning af de
virkelige kendsgerninger, når disse ikke entydigt giver et rosenrødt idylbillede af stakkels fremmede og deres ædle flygtningehjælpere (se nærmere kapitel 50).
Såvel af navn som af gavn er Flygtningehjælpen advokat for
asylansøgere (med betaling fra det offentlige). Alligevel sidder
den på dommersædet i asylhøjesteretten (se kapitel 14,V om
Flygtningenævnet). Topjuristen, der styrede dette 1984-1990
hedder Morten Kjærum. Han er nu Menneskeretscenterleder
(dyrt barn har dyre titler).
Autorisationen til at virke på statens vegne i mangfoldige
flygtninge-relationer modtog Dansk Flygtningehjælp straks fra
stiftelsen i 1956.
Under de siden da totalt ændrede forudsætninger må fastslås,
at Dansk Flygtningehjælps usmagelige, forstokkede kamp for at
bagatellisere muhamedanernes invasion af Danmark og denne
lobby-organisations øvrige skandaløse adfærd, aldeles har diskvalificeret den fra at have nogetsomhelst at gøre i den offentlige
sektors administration eller have adgang til skatteyderpenge.

192

Man besidder ikke den hertil nødvendige uvildighed, når man
selv lever af, at deri Danmark er flest mulige flygtninge med flest
mulige problemer - virkelige eller opdigtede.
Alligevel er Dansk Flygtningehjælp i kraft af inertiens lov
stadig socialkontor i (gennemsnitligt) de første 18 måneder efter,
at flygtningeasyl er meddelt. Nogle af ulemperne herved er
nævnt i kapitel 26.
Et andet eksempel belyses af statsminister Schltiters udtalelser
i Folketinget 20. februar 1991: Fra 1985 brugte Dansk Flygtningehjælp sin mellemregningskonto med staten til at betale rejseudgifter for folk, der familiesammenførtes med herboende "flygtninge" Da dette lovbrud opdagedes i sommeren 1987 gennemtvang Flygtningehjælpen, at den ulovlige praksis legaliseredes
blivende og med tilbagevirkende kraft. Altså både for de allerede
afholdte udgifter til flyrejser m.v. fra Asien og for fremtidige
fami lie sammenføringer (spalte 2098).
27. juni 1991 fortæller Jyllands-Posten om tre flygtningebørn,
der i to måneder havde et pasningsbehov på få timer daglig. Den
opgave løste Dansk Flygtningehjælp med tre uddannede pædagoger for en pris på 92.000 kroner.
Et af de kæmpeprojekter som Dansk Flygtningehjælp har på
stablen går ud på — med 50% EF-finansiering — at oversvømme
skoler og andre uddannelsesinstitutioner med ensidig propaganda for det politiske standpunkt, at Europas grænser skal åbnes
mere for de såkaldte flygtninge.
Det korte af det lange er, at holdningsbevægelser er for
græsrodsidealister. De skal hverken subsidieres eller tildeles
embedsmandskasketter. Privatisering er også på dette felt den
rette medicin for Bureaukratdanmark med den alt, alt for store
offentlige overbygning. I forbindelse hermed kunne immigrationspolitikerne i flygtningehjælpen så sandfærdiggøre deres
navn til "Udansk Fremmedelementimport". Dens nuværende
monopol på næsten daglig usandfærdighedspropagandabefolkningshjernevask i det offentliges elektroniske medier må også
ophøre.
Som forholdene er p.t., pestilleres mange Gode Danskes liv af,
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at de skal adlyde Dansk Flygtningehjælp. Den er som en stat i
staten, når det gælder dens rettigheder. Men magtkontrollen parlamentarisk og retligt — som findes i den offentlige sektor,
gælder kun i begrænset omfang, fordi Flygtningehjælpen henviser til, at den er en privat forening med det formål at hjælpe de
fremmede. Magtesløse må almindelige danskere derfor affinde
sig med, at den skaltevalter med, hvor mange fremmede med alle
deres problemer, hvert eneste lokalsamfund i Danmark skal
belastes med. Og i hele dette Uoplyste Enevælde er hovedsagen
tilsyneladende hensynsløshed og foragt over for det samfundsnyttigt arbejdende Danmark.
Når dette Onde fortsat kan fremture så indflydelsesrigt er
årsagen — som i så mange andre nutidige samfundsulykker degenerationen af dansk journaliststand (kapitel 39, 49 og 50).
Blandt andet i kraft af spolerende medieforkælelse er Dansk
Flygtningehjælp slet ikke længere det, som bar oprettelsen i
1950'erne. Især under Gammeltoft-Hansens formandsskab indtraf organisationens lynhurtige deroute.
Det hidtil stærkeste stormløb mod foretagendet kom fra Søren
Krarup i september 1986. Hans folkeopslutning fik Folketingets
retsudvalg til i betænkning af 14. oktober 1986 at forberede
likvidering af Flygtningehjælpen. For at bevare egen position var
den derfor nede på hælene, da den i 1987 stræbte efter "ikke at
bringe sig på kollisionskurs med Justitsministeriet", som Flygtningehjælpens forsvar lød, da den blev bebrejdet passivitet i
tamil komm issionsdomstolssagen.
Den fremtidsoptimistiske søger at drage varsler fra en af
Flygtningehjælpens november 1990-publikationer, hvor Slumstrup himself i en artikel med titlen "Lige før tæppefald" orakeldelphisk forkynder: "I det lange løb kan det ikke nytte noget at
prøve at springe over, hvor gærdet er lavest".
Er Dansk Flygtningehjælp med sin årelange erfaring i den
branche omsider havnet på den mødding, som altid bør være
placeret netop bag det gærdepunkt?
Slumstrup selv sprang til Danmarks Radio, da han fornemmede, at tæppefaldskoldvinden nærmede sig Gammeltoft-Han194

scns hjertebarn. Men som forholdene har været i mange år er
forskellen såmænd ens på, om man er Flygtningehjælpspropagandaminister eller Program 1-chef. Den svulmende månedlige indbetaling på lønkontoen kommer endda fra samme
I tedrelandsfjendske statskasse (licensen er en skat).

KAPITEL 41

Ombudsmanden
Det er særdeles uforstandigt at forbruge en eneste øre af de
knappe offentlige midler på den ombudsmandsinstitution der —
«n en af Det Radikale Venstres mange diller — fra 1955 har
I [nyset det landsskadelige papirnusserbureaukrati.
I )c sørgelige erfaringer med udlændinges parodiske misbrug
I ilNi ger i det mindste helt entydigt, at der hurtigst muligt gennem1$41Ven ændringslov, så påståede krænkelser af folk uden dansk
Int Il ødsret under ingen omstændigheder kan give ombudsmanden
ig hans fol k kompetence til at trække på skatteydernes penge. Så
kim masser af udlændingesager afvikles langt hurtigere og bedre.
I )el er smal hansforøgende i danske hjem blot passivt at vente på,
NI( himmel tofts excesser omstyrtes af offentligudgiftssparenødvendigheden, som hans østtyske sus og dusvenners blev det.
Men fremmedinvasionistemes magtfulde talsmænd vil noget
andet. I november 1990 foreslår Indvandrernes Repræsentantnital) sitledes, at der udskilles en speciel ombudsmandsafdeling,
gime til at bekæmpe såkaldt diskrimination af de fremmede.
I lede ler tilsyneladende tyske Liselotte Funcke (1981-1991).
14
ilt' Weiss foretrækker den nuance "at indvandrere bliver mere
opmærksomme på, at ombudsmanden er en institution, de kan
br liv 1 sager, hvor de føler sig diskriminerede".
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Og heri har socialdemokratnæstformanden unægtelig ret. Den
nuværende ombudsmand — der såmænd ikke er stort værre end
sine forgængere er gennemsyret af, at hans bog "Flygtningeret"
er "tilegnet Dansk Flygtningehjælp". Altså en ekstremistpart i
kampen om Flygtningerettens udformning og praktisering.

KAPITEL 42

Andre pressionsgrupper
Indvandrerlobbyen indgår reelt som en del af den danske offentlige administration af udlændingepolitikken.
Denne er nemlig gearet til slesk underdanighed over for
danskfjendtlige foretagender som for eksempel Indsam (Indvandrerforeningernes Sammenslutning i Danmark stiftet i 1981),
Fællesinitiativet mod Racisme, Folkebevægelsen mod Fremmedhad, Wind (Women Immigrant Network Denmark), Landskoordineringen for Flygtninges og Indvandreres rettigheder,
SUM- formidlingsenheden vedrørende indvandrere/flygtninge
og det fra 1976 stammende, ekstremt havesyge Indvandrernes
Fællesråd i Danmark (Vesterbrogade 40, 1 tv., 1620 København
V, tlf. 31 24 34 05 og 31 24 63 30). Indvandrerrådet har sekretariat
i Indenrigsministeriet. Alle disse foretagender får skatteydersubsidiering. Ved hvert års begyndelse slår Indenrigsministeriet
på tromme for at få "Indvandrerforeninger" til at søge statstilskud. Derfor har vi snart 200 af slagsen.
Edith Christensen fortæller i Jyllands-Posten for 14. februar
1991: "Da FN-forbundet havde inviteret Bernhard Baunsgaard
og Søren Krarup til en diskussion i Stakladen, Århus 2319 1989,
blev mødet generet voldsomt af udlændinge. Af en løbeseddel,
som blev delt ud på mødet fremgik det bl.a., at Søren Krarup ikke
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skulle have yderligere mulighed for at komme frem med sine
synspunkter. Opropet var underskrevet af en række indvandrerorganisationer bl.a. Palæstinensisk Arbejderforbund, Dansklyrkisk Forening, Århus, Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed, Dansk-Tyrkisk solidaritetsforening, Den Pakistanske Forening, Århus og Tyrkisk Kulturforening i Brabrand. Disse
ineningsundertrykkende foreninger er i 1990 blevet belønnet
med Indenrigsministeriets tilskud på henholdsvis kr. 22.500 —
1.000 —25.000 —27.000 — 18.000 — 17.000." Hertil kommer så
liciskillige tilskud fra andre bevillingskonti. Fra forsommeren
1991 kan for eksempel nævnes kulturministerielle penge til at
den tyrkiske kvindelige forening i Fredericia kan indkøbe tyrkiNke folkedragter, mens såvel Mellemfolkeligt Samvirke som
Dansk Ungdoms Fællesråd har fået Socialministeriets skatteyderstøtte til inddragelse af flygtninge og indvandrere i lokale
irrtii)ugandaarrangementer.
I
ti ken meddeler 4. juni 1991, at Socialrådgiverforeningen,
1eN -1k) rbu ndet, Indsam, diverse indvandrerorganisationer m.fl.
har stiftet en ny organisation, som prætentiøst er døbt Fair Play
9 I. Den har allerede fået kontanter fra EF og forventer statstinderstøttelse. For pengene skal drives en stort anlagt kampagne
itiud Den Danske Forening, og for at Danmark bedre efterlever
71 henstillinger om bekæmpelse af såkaldt fremmedhad, som er
kommet fra det indflydelsesjagende, selvcentrerede EF-parlanein.
I sit svar af 8. november 1990 på folketingsspørgsmål S 105
Nyir I lenning Dyremose først syv kors og fjorten halvmåner for
anledning af, at han ikke kender de samlede tilskud.
Statsfinansieringen af Indvandrerrådet og Indvandrernes Repi a,sentantskab dårligundskylder han med, "at de rådgiver regeringen i generelle indvandrerpolitiske spørgsmål." . Altså hverken mere eller mindre end den position som indehaves af centraladministrationens embedsmænd. Men for disses vedkommende
Pr det fundet så vigtigt, at deres danskhed ikke kan drages i tvivl,
Nl Nvivemle grundloven (§27 stk.1, 2. pkt.) foreskriver, at de skal
have dansk indfødsret. Hvorfor skulle de to nævnte iøvrigt have
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anden finanslovsstilling end alle andre pressionsforeninger, som
har deres gang i den røde bygning?
Folketingstidende 1989/90, spalte 11.811f opregner fem forskellige ministeriers overlappende konti med navnene "Tilskud
til Indvandrerorganisationer", "Sociale og kulturelle netværk",
"Kultur og fritidsaktiviteter", "Oplysning om flygtninge og indvandrere", "Kursusvirksomhed vedrørende fremmedsprogede
elever", "Undervisning af voksne indvandrere", "Folkebibliotekernes indvandrerbibliotek" og "Kulturelle aktiviteter for indvandrere". Stat/amt/kommuner giver i mere end rigt mål tilskud
til sommerlejre for de indrejste og til "kulturelt" samarbejde
mellem udlændinge og frelste danske.
Tilsvarende gælder for eksempel "Den selvejende institution
Indvandrerbladet", som er en storbestyrelse med folk fra Indvandrerorganisationerne, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Kommunernes Landsforening, Københavns kommunes bistandsafdeling og seks ministerier. Man gætter næppe
galt, når man tipper, at det er de sidste, som skaffer pengene, så
altså skatteyderne finansierer også dette selsskabsretligt og statsforfatningsmæssigt set besynderlige hybridamfibiums mange
flotte propagandapublikationer og øvrige fædrelandsundergravende klakørlydighed over for de indtrængende i landet.
Formand er den radikale toppolitiker Ole Vig Jensen.
Yderligere en af de kreative finanslovsmørkestreger går ud på,
at Dansk Flygtningehjælps mellemregningskonto med statskassen godskrives for beløb, som Flygtningehjælpen har udlagt til
indvandrerforeninger. For eksempel med kontobetegnelser hentet fra kultur-, informations- eller integrationsordbogen.
Belysende for interesseorganisationers infiltration af den offentlige sektor er også følgende pressemeddelelse:
"Mellemfolkeligt Samvirkes Indvandrerdokumentation skal i
1991 foretage en undersøgelse over indvandrerforeningernes
indflydelse i de nordiske lande. Undersøgelsen betales afNordisk
Råd, som ønsker at finde frem til bedre samarbejdsformer mellem
indvandrerne og de nordiske landes myndigheder."
Mellemfolkeligt Samvirke har derudover den fortrinsstilling
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frem for os andre, at have en kulturministeriet bevilling til sit
bibliotek, mens Socialministeriet betaler for Samvirkets ensidige
"Nyhedsbrev om indvandrere og flygtninge" (udkommer p.t.
med otte årlige numre). Hasselbalchs informative rapport fra
besøg i dette nutidens Dagmarhus findes på side 10 i Danskeren
for september 1991.
I det hele taget er det på de mærkværdigste steder i statens og
kommunernes regnskaber, at der dukker beløb op, som reelt er
ti Is k ud til femtekolonneforetagender. Det er derfor ikke for stærkt
Nagt, at de i aldeles overvejende grad finansieres ved, at dansk
offentlig sektor kryster landets potentielle mordere til sin barm.
Principielt set er den værste del af de 15 årlige skatteydermi I Harder, som ofres til udlændingene, de penge, der går til
indvandrerbranchens propaganda. Under den igangværende
kamp mellem flygtningevenner og den folkelige modviljes
Dunskhedsbeskyttere, er det forvridning af folkestyrets grundprincip. Det går ud på, at staten skal være neutral, så opfattelser
kun brydes på lige vilkår. Her kaster statsmagten sit centnertunge
lud i vægtskålen sammen med en stor pose af skatteydernes
mig! til den ene parts repræsentanter, mens for eksempel Dantiikei en, TidehVerv og nærværende bog har det store bagspring i
konkurrencen, at vi ikke modtageren øre i skatteydertilskud.
Dette sidste er rimeligt og rigtigt, men i ligestillingens navn
bør I kW ketinget sætte endegyldigt punktum for tilskud til muhalitvdunerlbrherligende skrifter, film, TV, radio osv.
tipi versi teterne er tilsvarende uneutrale. Eksempelvis stillede
I mdl lut for Psykologi sine lokaler til rådighed for de pædagogiske
rintni liger til et heldagsseminar den 29. april 1991 om "Flygtningobørns vilkår".
I« nl. de mange andre fejlskud foregik på uge 36's første fire
Iwordugc i 1991. Vallekilde Højskole bød på konference om
kandens indvandrer- og flygtningepolitik med modeopvisning, gallamiddag, cafe, marked osv. Opinionsdannere, projektmimre og indvandrere drøftede bl.a., hvordan folket oplyses,
NIM(' ~NS var"regeringsrepræsentant". Ombudsmanden, Finn
Nitinnitrup og Tine Bryld var indledere. De øvrige 12 foredrags199

holdere fra ind- og udland var næsten alle fra samme ensidighedshold. Alt dette var selvsagt helt i orden, hvis det ikke lige var
sådan, at arrangørerne var Socialministeriet, Direktoratet for
Udlændinge, Kulturministeriets direktorat for folkeoplysning og
det skatteyderbetalte Mellemfolkeligt Samvirke. Deltagerne var
overvejende offentligt ansatte, der brugte deres arbejdstid til at
opfange den ensidige indoktrinering. Den skatteyderbetalte statslige Danmarks Radio undser sig næppe for ukritisk at gengive,
hvad der blev forkyndt på mødet.
Politikenjournalisten Rune Bech hasteværksnedskrev en samling fortegnede og forkerte påstande om de fremmede som en
ufarlig berigelse af Danmark. Straks stod Socialministeriet på
pinde med at trykke misledningen i 30.000 eksemplarer, der blev
fordelt inden for det offentlige skolevæsen.
Ole Hasselbalch forklarer sammenhængen:
"Lobbyen har fået kæmpebeløb til at gøre godt med. I medmenneskelighedens navn. I den internationale solidaritets navn.
Og fordi de, der betaler, ikke tør sige fra over for den vedholdende, professionelle afpresning.
Og lobbyen råder over hele den pseudoprogressive venstrefløj. Især 68-generationen og dermed alle de villige hænder hos
dem, der var så heldige at vokse op i overflod og komme først til
truget. Dem, der aldrig har oplevet, at noget kan gå helt galt.
Dem, der derfor kan danne sig en hvilken som helst livsopfattelse,
som de måtte have lyst til, og som det nu måtte falde dem mest
behageligt og interessant. Med deres nu efter tøbruddet i Østeuropa ledige hænder. Med deres placeringer alle vegne, hvor man
kan sidde i stilhed og dyrke smukke tanker. Og med deres omfattende viden om, hvor der kan vrides penge ud til velklingende
formål. I fritidsundervisningen sidder de. I kulturelle institutioner. I pressen. Ide humanitære organisationer. Overalt, hvor man
kan sidde i fred og gøde spændende, eksotiske ideer — som
samtidig sikrer et job til en selv.
Men hertil kommer også en god del af det bedrestillede
borgerskab, som heller ikke konfronteres med den ubehagelige
virkelighed, og som derfor finder det belejligst at se væk fra den."
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Nogle er Hamletnationstypi ske, der kun tror godt om ukendte
mennesker. På dem udgyder de deres moderinstinkter. De fremmede er jo i al deres fugleungeubehjælpsomhed og fremmedhed
så nuttede og spændende. Gruppen svarer til, hvad Lenins Kommunistiske Internationale på sin tid kaldte "nyttige idioter". Det
ligger simpelthen uden for disse sværmeriske medløberes fatteog reaktionsevne at tænke flere træk frem og dermed indse, at de
lægger sten på sten til nedbrydelse og underminering af Dansk
I :remtid, og at det med deres handlemåde ikke er nogen selvfølge,
at et Dansk Danmark fortsat vil bestå. Når det er milliarder, der
desperat begærer at komme til lande som vort, fører det kun på
afveje at blive narret til at tage stilling ud fra skriftsteder om
barmhjertighed mod en enkelt ulykkelig, som banker på vor dør.
Jyllands-Postens leder 21. september 1991 kalder det "dumnakkenhed", når godhjertede mennesker tror, at flygtninge i
Danmark "alene er et humanitært problem og lidt om lommepenge".
En stilren illustration udspilles i september 1991. Gennem et
hul vårstid forud havde de betonkommunistiske Murerforbundsfol k, Dansk Metal afdeling 13, BZ, Preben Wilhjelms Palæstinakampagne, Fællesinitiativet mod Racisme o.l. konspireret i AntiI inperial istisk Aktionsgruppe. Slagplanen fremlokkede massiv
mumle fra folkekirke, 46 forfattere og hobevis journalister. Samt
I 111 Humme surdej Kirkernes Verdensråd, der — med Lis Jensens
ord — "altid har støttet alt, hvad der kunne kravle og gå af
►marxistiske terrorbevægelser rundt om i verden". Centreret omkring de til daglig trekvartglemte Enghave- og Blågårdskirker
blev det en succesombrust kæmpehappening. Hurtigt rendte
kom muni sthåndlangerne et ABDFQ folketingsflertal over ende
lur, ul Palæstinenserterroristerne i Naivist-Danmark skal finde
dri bomeland, de sålænge har jagtet.
Ia andet generelt betydningsfuldt perspektiv fra denne bedrøvolige historie fremlægger Børge Panduro i Jyllands-Posten 23.
Noptember 1991:
'Ib danske læger, Mogens Elmer og Anders Vinter, har mange
Ara erfaringer med flygtnigeproblemer gennem samarbejde med
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Rehabiliteringscentret for Torturofre og Dansk Flygtningehjælp.
De to eksperter, der åbenbart ikke før har haft de 70 palæstinensere i Blaagaards Kirke under behandling, er i disse dage i
færd med at udstyre de 70 med alskens symptomer og sygdomme,
der skulle gøre det muligt at få ophold her af humanitære årsager.
Det generelle søvnbesvær, smerter i arme og ben, det ekstremt
stressede, der får dem til at virke skrøbelige, anspændte med en
depressiv holdning, kan jo skyldes, at de f.eks. drikker for meget
kaffe og ryger for mange cigaretter...
Viser det sig, at de to læger, der sandsynligvis tjener en pæn
hyre hos Dansk Flygtningehjælp, har været lidt for villige til at
følge de 70's Ønsker, bør de drages til ansvar"
Komiteen Flygtninge Under Jorden har fået polititilladelse til
at gennemføre en offentlig indsamling, selv om dens virke går ud
på at hjælpe personer, der anvises "fravenstreftøjsorganisationer,
danske eller internationale", fordi de bør have asyl. Derfor skal
stramningen i dansk flygtningelov saboteres. Hjælpen går ud på
"forberedelse af politiforhør og fornuftige rejseruter". Flere
saftige detaljer i Danskeren for april 1991 og i Berlingske 16.
september s.å.
Ole Hasselbalch konkluderer sin udredning:
"Desværre kommer alle disse medlemmer af bekvemmelighedstænkningens tankedovne, trygge præsteskab næppe nogen
sinde til at betale prisen for det, de gør. Tværtimod vil de
antagelig kunne regne med til sin tid at dø mætte af dage, fede og
tilfredse. For det bliver først senere generationer, der kommer til
at betale regningen for deres letsindighed."
De første entusiastfantastmuhamedanerangrebsbøl ger væltede
ud over Europa i århundreder, hvor transportmulighederne var
besværlige. Det fjerntliggende Skandinavien undgik i kraft heraf
varige erfaringer med Islam. Deraf meget af de nordiske velfærdsdemokratiers troskyldighed under vor tids fremtrængen. Dens
start kan dateres så sent som 1967. Det år indviedes den nordiske
regions første Moské (Eriksminde AlW 2 i Hvidovre). Ved en
historisk tilfældighed tilhørte de førstankomne pakistanersekten
Ahmadiya. Den tæller på verdensplan mindre end en procent af
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muhamedanerne. Stifteren Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)
bestemte, at han er profet helt på linie med Muhamed, og at alle
sektens tilhængere hver dag skal læse i en af de bøger, han har
skrevet. Deres ideologiske mål er kompromisser mellem muhamedanismen, hinduismen og kristendommen. Derfor er koranudformning og korantolkning helt anderledes ufrastødende end
den dominerende.
Dette er baggrunden for, at den danske oversættelse af Koranen
er renset for, hvad der klinger dårligt i danske øren.
Folkeskolelærer Kaj Ove Krogh fra Holbæk/Jyderup og tidligere stud. theol. Abdul Salam Svend Aage Madsen (præstesøn fra
I isbjerg) er førende kræfter. Det skal man imidlertid ikke lade sig
narre af. Koranen, som den i praksis efterleves af millioner af
nulevende, er anderledes barsk. Og det muhamedanske førerskab
i Danmark er forlængst overtaget af de høge, der er mere repræsentative for vore dages Islam. Ahmadiyanerne bekæmpes af alle
andre Islarnorganisationer i Verden, og tæller nu kun 350 sjæle i
I )an m ark.
I de muhamedanerlande, der sender folk til Nordvesteuropa,
var det indtil Golfkrigen religionsministerierne, som disponerode over flest offentlige penge. De brugtes i stadig stigende
omfang til støtte for landsmænds infiltrering af de vantro samfund. Formidlingen sker i vidt omfang via landenes herværende
ambassader. De må betragtes med samme skepsis, som JyllandsPusten udviste over for Warszawapagtmissionerne i den kolde
krigs tid.
Niels Stensgaard gav i Politiken den 16. august 1987 en
indgående dokumentation for, hvordan den tyrkiske regering
betaler for vækkelse i Danmark. Weekend-avisen supplerede 21.
moptember 1990 med, at den tyrkiske ambassade i København
hyrer en stor del af de muslimske aktiviteter i Danmark, som den
►
herværende forlængede arm af det statslige Direktorat for religiøse anliggender i Ankara. Derfra udsendes og lønnes mange af
VeNteuropas muhamedanerpræster (imamer) og derfra finansieELM mos lcanskaffel ser m.v.
Mosk&allet har nu rundet det halve hundrede her i Danmark.
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Af de mange planlagte nye ligger en i Roskildes Allehelgensgade
tæt på domkirken, hvorfra man så kan lytte til, at der høj talerråbes
til muhamedanerbøn fem gange hvert døgn.
Horsens kommune godkendte i 1991, at den lokale restaurant
Rytterkroen ombygges til moské. Finansieringen går gennem
den tyrkiske ambassade i København. Man gætter næppe forkert
på, at det også er tyrkiske skatteydermidler, som står bag ved det
planlagte muhamedanske regionskulturcenter i Fredericia. Men
plan- og miljøudvalget siger her, at den, der har fået den kommunale tilladelse, hedder Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse.
Dansk-Tyrkisk Islamisk Forening er noget længere fremme. I
slutningen af 1989 ombyggede den en Aabyhøjvilla til moske.
Aarhuus Stiftstidende reportageskildrer 26. og 28. maj 1991,
hvordan villavejene fyldes op af de fremmedes biler. Kvarterets
aftenro forstyrres af sammenstimlen, ægge- og grøntsagshandel.
I fastemåneden går det for sig hver eneste aften. Det sammenholdes med, hvordan kommunen på grund af langt mindre problemer i samme kvarter, har lukket et dansk banko-center og et ditto
helseforetagende.
Den, som tænker i fremtidsbaner, kan ikke bortskyde muhamedanertraditionen med at bruge moskeer som våbenlagre. Kommer der politiransagninger, forsøger man at få dem ind i moskeer,
hvor intet anstødeligt ligger. Det bruger man så til højlydt jamren
over menneskeretskrænkende politistatsmetoder. Når man har
gjort det nogle gange, er der rejst en offentlig stemning, så man
kan have krudt, kugler og bombearsenaler uantastede.
Den islamiske Verdensliga (Rabitat al-A lam al-Islam) sørger
fra det saudiarabiske hovedsæde (i Mekka) for, at Islam på
verdensplan kommer til at indgå i folks hverdag. De giver direkte
pengetilskud, hvor det findes hensigtsmæssigt, ligesom der drives en omfattende forlags-, avis- og tidsskriftsvirksomhed. I
1974 oprettede ligaen kontor i København. I Skt. Jørgens Søkvarteret på Frederiksberg opbygger den et Center med administration, Nærradioen Fatiha, koranskole, moske osv. Heri indgår
også ejendommen Vodroffsvej nr. 8, der i størstedelen af dette
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århundrede har været et fol ke ki rkeopi ni onsskabende institutanneks til det teologiske fakultet ved København Universitet.
Over godt et dusin factsspækkede sider dækker kapitel 8 i
Jørgen Bæk Simonsens "Islam i Danmark" udviklingen i Det
skandinaviske Islamic Cultural Center, som muhamedanerlandenes ambassader grundlagde i 1971 og siden har drevet. Den
administrerende direktør lønnes af Libyen.
I Folketingstidende 1980181, spalte 13.500-13.502 gives nærmere oplysninger om, at Udenrigsministeriet — blandt andet "til
gavn for Danmarks mangeartede forbindelser med de islamiske
lande" — fandt frem til at forære Centeret det, der nu med et
understatement er folkekendt som Moskeen påAmager. Kæmpeprojektet, der ledes af den marokkanske, den tyrkiske og den
ægyptiske ambassade, kom i kraft af denne regeringsaktivitet i
I slands Brygge-kvarteret i besiddelse af et areal tre gange så stort
som Rådhuspladsen og kun to kilometer derfra. Staten har til
Kulturcenter-komiteen udlejet grunden uopsigeligt frem til 30.
september år 2031 for en årlig leje på knapt 7 øre pr. kvadratmeter, og man har sørget for, at grundskyldsvurderingen er blevet en
I red i edel af det niveau, der gælder for naboerne.
Der er noget ægte bittersødt dansk i, at det er vort ellers ikke
Overligt aktive Krigsministerium, der fungerer som udlejer til
denne bygning af den største muhamedanske base på dansk jord.
Ligesom det var samme ministerium, der kom ned med nakken,
du Fristaelsoprørerne 26. september 1971 erobrede 70 tønder land
midt i København (størstedelen af Bådsmands Strædes Kaserne
og hele Marinens Ammunitionsarsenal samt (senere) en del af
I ilådesstation København).
A magennoske'grundlejemålet blev forelagt Folketingets finansudvalg ved aktstykke nr. 563 af 23. september 1981. Selvfølgelig var Fremskridtspartiet ene om at stemme imod. Mere
overraskende var det, at de konservative og Retsforbundet dog
undlod at stemme. Alle andre stemte for. Regerings-gentagelse
uf, at der er tak om en skatteydermilliongave ("symbolsk leje")
korn fra finansministeren den 8. november 1990 (svar på spørgsmål S 105).
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Bebyggelsen projekteres i første omgang til at omfatte 2.530
kvadratmeter med en kuppeldiameter på 25 meter. Senest ved L
87 af 23. januar 1991 har Kim Behnke fra Fremskridtspartiet
foreslået, at staten annullerer lejemålet. 22. februar- og 27. majbehandlingerne viste, at seks folketingspartier med hud og hår
går ind for projektet. Kun Fremskridtspartiet var imod, mens
Kristeligt Folkeparti undlod at stemme.
Vil man læse mere om tragedien, fås grundigst oplysning i
Danskeren årgang 1990. Især indlæg fra lærer ved Gasværksvejens Skole, Keld Anthony, i december- og juni-numrene, samt
forsiden i februar. I Folketingstidende 1989/90 behandles
Amagermosk&n i spalterne 7619f, 8325, 8543 og 8801-8803.
Dramaets seneste tumultariske fase refererer Jyllands-Posten for
8. juni, 13. 16. og 28. juli 1991 samt Søndags Berlingeren 21. s.m.
Sagen er midlertidigt gået i stå. Reelt fordi muhamedanerstaterne fattes penge efter Bush-krig, araberbankfallit og international finansstrøm til USSR m.fl. Araberne redder så ansigt med
den parole, at tiden ikke lige nu er til at fremme sagen, dels fordi
moskeer angiveligt kun må bygges på jordstykker ejet af muslimer, dels på grund af de danske racisters protester. De mange
patrioters underskrifter, læserbreve m.v. har altså gjort deres
gavn.
På Møllemarksvej 70 i Odense sidder en muslimsk advokat
(Adnan N. Wahab). Han skrev 15. september 1991 i JyllandsPosten:
"I Øjeblikket er muslimerne ikke tilstrækkeligt stærke, så den
hellige krig føres taktisk på to måder: Der bygges nye moskeer i
Europa og det udviklede Vesten indvaderes af flygtninge og
gæstearbejdere, der skal bygges flere og flere moskeer, muslimerne skal øges og atter øges i antal, og når tiden er inde, indledes
den blodige krig Jihad. Islamiske fanatiske stater står bag kravet
om at bygge den nye mosld i København. De aktivistiske muslimer, der går ind for moskeen, betales godt af disse stater. De får
de.sViden gode penge af den danske stat som flygtninge".
Der forargelige i Amageraffæren er, at den danske stat har
påtvunget skatteyderne at foræringsudleje til de fremmede en af
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Ørestadens mest eftertragtede byggegrunde. Ved fastlæggelsen
af benyttelsen af de faste ejendomme, den offentlige sektor ejer,
skal selvsagt foretrækkes det, som bedst tjener danskerne (hvilket iøvrigt også gælder for menighedsråd og præster på Vester- og
Nørrebro).
Når muhamedanerne ønsker (endnu) et sted at samles i Danmark, så lad dem da — inden for dansk lovs rammer — selv
anlægge og bekoste det.
Betyder det noget for dem, skal de nok ved egne kræfter finde
ud af at klare det.
Men dansksamfundets degenerering i vort halvårhundrede
indebærer, at når en opgave skal løses, skal det absolut være på
den som oftest værste af alle faconer: Politikerne betaler for det.
Med skatteydernes penge.
Skurken her er det danske politiske system. Ikke dem, der
benytter sig heraf —i det her behandlede tilfælde altså islamitterne.
I .ige fra 1968 er der oprettet et hav af muhamedanerklubber til
opfyldelse af de krav, som de forskellige kommuner stiller for at
give skatteydertilskud til ideelle foreninger. Fritidsloven er også
en yndet malkeko. Udover den aggressive Minhay ul-Qunranbevægelse finansieres ca. 60 koranskoler — ofte sammenknyttet
med en moské — fordi de er organiseret som interessegrupper
tilpasset denne danske lov. Mange af dem gør brug af muligheden
i vederlagsfrit at låne lokaler i danske folkeskoler og biblioteker.
På islamisk grundlag drives herudover en halv snes privatskoler baseret på dansk friskolelovs store offentlige tilskud. Den
første startede med skoleåret 1978/79 og siden er udbygningen
sket støt og roligt med gennemsnitligt &I ny skole hvert år og stort
set stigende elevtal i hver skole år for år. 1 Slagelse hedder rektor
Mehmet Degirmenci. Til Jyllands-Posten for 9. juni 1991 fortæller han om supplerende økonomisk støtte fra Saudiarabien, og at
"her på skolen gør vi børnene stolte af deres forfædre og stærke
I deres tro".
Det islamiske Kulturcenter, Den islamiske Verdensliga og den
itsyptiske ambassade har store gebyrindtægter for at certificere
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at dansk landbrugseksport stammer fra dyr, som er slagtet overensstemmende med den af muhamedanismen foreskrevne halaimetode.
Den pakistanske regering finansierer ud over verden (for
eksempel i Odense) muhamedaneraktiviteter gennem foretagendet Pakistan Islamic Welfare Society.
Ledet af Muhammad Tahir ul-Qadri i Lahore kæmper islamkoncernen Minhay ul-Qunran for en verdensomspændende revolution til genrejsning af muhamedanismens dominans-storhed og
ditto værdighed via overtagelse af alle statslige magtapparater.
Hele samfundssystemet skal ændres til at være skræddersyet til
realiseringen af muhamedanismens grundlæggende opfattelser.
Hovedmidlet er målrettet opdragelse og uddannelse af de opvoksende generationer. De danske underafdelinger — foreløbig centreret omkring Ishøj, Gladsaxe og Lyngby — finansieres i vidt
omfang ved, at de her driver virksomheder i fritidslovens regi. De
kommunale tilskud her rækker jo ganske langt, når man er vant til
den asketiske tilbageholdenhed, som ulandenes nød påtvinger. I
"Islam i Danmark" citerer Jørgen Bæk Simonsen på siderne 9198 en række af bevægelsens militante programformuleringer.
Mere fredelig i sine formuleringer er Tabligh-i-Djamanat, der
stammer fra New Delhi-området. Det overnationale mål opgives
her at være et Islam praktiseret som på Muhammeds og de første
Kaliffers tid. Med organisationscentrum i Deusburg i England
har bevægelsen stærkt gennemslagskraft ud over Europa. I Danmark er det foreløbig blot blevet til, at Frederiksværk kommune
har stillet en moské til rådighed, og at der i København er oprettet
et forsamlingshus. Et af bevægelsens danske dæknavne er "Foreningen af studerende Muslimer". Også stærkt islam-konservativt
er Barelli-ulamernes musliminstitut på Vesterbrogade, mens
Nørrebro fra 1984 har haft et såkaldt Muslim-akademi. Foreningen Al-Djamiya al-Islamyia er et eksempel på en organisationsenhed, som organiserer den muhamedanske kamp i Danmark regionalt (Fyn).
Berlingske beskrev den 1. august 1990, hvordan Iraninspi-

rerede kræfter er ved at skabe et statsagti gt muhamedanersam fund
på engelsk område.
Nordvesteuroparegionalkontorer for muhamedanismen forekommer også, for eksempel Milli GOrus Alamanga Teskiartlari i
Kbln. Den står blandt andet bag en af Helsingør-moskeerne,
Kokkedal-moskeen, Vesterbrogade-moskeen på Københavns Vesterbro og tyrkerklubben i Grønnegade i Århus.
De vigtigste kuwaitiske dækorganisationer i Danmark er tilsyneladende Den Islamiske Forening og International Islamic Federation of Student Organization med danske hovedsæder henholdsvis på Vesterbro og i Valby.
Blandet Saudisk/Pakistansk er Islamic Foundation, der driver
Hamlet Europaaktivitet fra Leicester i England. I Danmark har
den arbejdet sammen med den gruppe under uskyldsnavnet
"1 slamisk Studiebogsamling", som Khadija Bjerring grundlagde
for snart en snes år siden.
Ion hovedkanal for pengestrømmen til Islamiseringen af Nordvesteuropa var BBCI. Denne Bank of Credit and Commerce
International har som hovedaktionær Sheik Sayed bin Sultan alNikh yan fra Abu Dhabi. Fra 1972 drev den billionvirksomhed ud
over hele den vestlige verden. Den regnedes som verdens femteNtørste privatejede pengeinstitut, indtil den blev lukket 5. juli
1991. Fordi den først og fremmest var camouflage for den
ulti nationale muhamedanismes terror, våbenhandel, narkokihugl ing og finanstilsløring.
Det er ingen tilfældighed, at de få tilløb til terrorisme vi hidtil
har oplevet i Danmark — især juli 1985 Synagoge- og Northwest
Orient-bombningen — var finansieret og bagmandsopdækket af
muhamedanske, (halv)statslige organisationer.
De muhamedanske fortropper, der allerede har bosat sig i
København og Nordvesteuropa iøvrigt, demonstrerede massivt
til fordel for Iran-Ayatholaen, så snart han den 14. februar 1989
havde dødsdømt Salman Rushdie.
Hale forsiden på Berlingske Tidendes Magasintillæg for 3.
()køber 1990 var fyldt med specificeret og personificeret detalje-

dokumentation for tolv af de store internationale terrororganisationer, som muhamedanerne har opbygget. Side 49-52 i Anders
Jerichows 1991-bog "Arabiske Stemmer" supplerer med yderligere detaljer. Bl.a. om, hvordan terroristerne virker i intimt
samarbejde med muhamedanske stater.
Selv om kurdergangsterne PKK gik fri i de interne politiintriger
omkring Palmemordet, tyder mangt og meget på, at de kan blive
danskfarlige. Det bestialske knivstiksmord i Brøndby Strand 4.
november 1985 er et eksempel på, hvad grundig tysk politijagt på
kurderne forhåbentlig får opklaret (Berlingske 6. september
1991).
Hizbollah (Guds Parti) er i 1991 ved at miste sin libanesiske
jagtmark. At det derefter skulle gå i kloster, er nok for fromt et
håb, når henses til den mentale og tekniske terroristprofes=
sionalisering, dets medlemmer har erhvervet.
Uanset alle vidnesbyrd tillod regering og folketingsflertal i
utilgivelig enfold, at selveste PLO i 1985 oprettede et officielt
"informationskontor" på Alperosevej på Amager. Med Abdul
Rahman-Alawi som leder. Udenrigsministeriet oplyser i februar
1991 ikke at være i besiddelse af oplysninger om de pågåede
aktiviteter. Det var Elleman-Jensens urovækkende svar på folketingsspørgsmål nr. 140. Samtidig afslog Norge at lukke PLO's
Oslo-kontor.
Denne partipolitikertragedie fik i sommeren 1991 en foreløbig
lykkelig opløsning: En af de mange gode bivirkninger af Irakkrigens opsplitning af Araberligaen blev, at PLO mistede så
mange tilskud fra muhamedanerstater, at lommesmerterne ikke
tillod opretholdelse af de danske og norske kontoret Men i
Politiken for 10. juli 1991 hævdes, at så går PLO repræsentationen blot over til et muhamedanerlands ambassade.
Ved rigsdagsvalget 15. september 1991 sejrede et femkløver,
hvis flertal under valgkampen var gået ind for at overveje at lukke
Yassir Arafats svenske filial.
PLO's største terrorsektion (og næststørste medlemsorganisation) hedder PFLP. Den ledes af George Habash og stod blandt
andet for de 270 mord ved jumbojetbombesprængningen i 1988
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over den skotske landsby Lockerbie. Dansk fredstids bedst bevæbnede terrorgruppe fik sine ordrer fra PFLP og modtog sin
banditoplæring i organisationens træningslejre.
løstre Lands re t4. oktober 1990 forklaredes om B lekingegadekenes militæragtige opbygning af et kartotek over mange
hundrede herværende personer og firmaer med sympati for zionismen. En af deltagerne tog ansættelse på Hellerup Postkontor,
lur der at kunne åbne breve til den israelske ambassade m.fl. Lars
Villemoes gav store gennemgange af Blekingegadebandens
1'1 LP-baggrund i Weekend avisen for 5. og 12. april 1991. Her
optrækkes forbindelse til Abu-Nidal-bevægelsens terrorgrupper.
1)e har også danskeaktiviteter (BT 22. januar 1991).
Nok er de fleste detaljer ikke almentilgængelige. Men overlænkning af de sporaditeter, som mere eller mindre tilfældigt
kommer offentligt frem, fremkalder uundgåeligt kuldegysninger: Hvad dækker den dunkle uigennemsigtighed omkring muhaedaneri ni tiativerne i Danmark mon over?
Ilvad i alverden skulle man med alt det, hvis Kirsten Lee o.l.
havde haft ret i, at der kun er nogle få muslimer i Danmark spredt
ud over hele landet, og at de kun er her på det ophold, som er
Ilyglninges midlertidige fristed i et helt fremmed land?
Imamen A bu Laban sagde til Ekstra Bladet 10. januar 1990, at
danskerne nu er modne til Islam. Et år senere erklærede han
hellig-krig-støtte til Saddam Hussein ved fredagsbøn i Købenlla v n (J yl lands-Posten 27. januar 1991).
1)anske folkevalgte må ikke fremture med dalrende undervurdering af enøjethed, terrorisme og massakrer, som Khromeni,
k hadall og Hussein har inspireret til, og som hundreder af
millioner muhamedaner-fantaster er rede til at videreføre.
I indeværende terroristepoke er de beskrevne foretagenders
dunNke virksomhed, organisationsform, finansieringsmåde og
itkti viletetskarakter tilstrækkeligt advarselssignal for realistiske
fund gti gpetere.
Vi må gøre os klart, at fjenden er superfarlig. Ikke blot, fordi
don udgår fra de kæmperige oliediktaturer, men også fordi de
Pif kel te deltagere — fremmede såvel som danske — er aldeles uden
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skrupler eller frygt. Fordi de opfatter sig som kæmpende i den
Højeste sags tjeneste.
De blåøjede 1968-naivister vil nok endnu en stund postulere,
at de muhamedanske ikke er nær så slemme, som Dansk Ydre
Mission. Deres sommerfuglestøvs-troskyldighed kan de så bevare til de i kapitel 43 opnår syn for sagn for, at muhamedanismen
ikke er nogen religion, men en militant aggressiv kadre.

KAPITEL 43

Muhamedanismen
Fremmede folk har fremmede skikke, helt anderledes værdinormer og udanske reaktionsfaconer. De kan på os virke bizarre
og umodne. Det gælder også muhamedanerne:
Fem gange i døgnet på nærmere fastsatte tidspunkter beder de
efter rituelle afvaskninger. Påklædningen er bestemt ikke tvangfri. Ofte skal de færdes på strømpesokker. I den årlige fastemåned
(Ramadanen) er kravet fra solopgang til solnedgang at holde sig
væk fra mad, drikke og tobak samtidig med, at sex og blodprøveafgivning er helt bandlyst. På Muhamedbarnebarnets dødsdag for over 1300 år siden skal de piske sig selv til blods.
Når det er bønnetid eller lignende træder butikslukkelov ofte i
kraft og udsendelser stoppes i TV og radio.
Grønt er Islamflagets (sjarius) hellige farve. Det er derfor en
Allahkramkende forbrydelse at pudse næse i et grønt lommetørklæde.
Man spiser med fingrene, "fordi profeten gjorde det".
Koranen skal læses, mens den ligger i hjertets højde. Mindst &I
gang i livet skal pilgrimsfartes til Mekka under iagttagelse af
pittoreske adfærdsmønstre. Håret ved kønsdelene skal fjernes.
Man skal børste tænder, som Muhamed gjorde det. Ved begra212

vclsc skal den dødes højre hånd og skulder pege mod Mekka.
Begravelsesstedet skal ligge på jomfruelig jord og gravfreden
skal vare evigt (modsat vort system, hvor et gravsted sløjfes efter
en kortere årrække). Dyreslagtninger sker efter andre hensyn end
dem, der doceres på Slagteriskolen i Roskilde. Under bl.a. påkaldelse af Allahs navn, med dyrets hoved vendt mod Mekka. Dyret
dræbes ved overskæring af halspulsåren uden forudgående bedøvelse. Dansk leverpostej, flæskesvær og svinekødets andre deliku tessevariationer går for altid muhamedanermunde forbi, fordi
grisen hører til de urene dyr (2. Sum, vers 173). Alt hvad der har
været i berøring med sådanne — kogekar, spisebestik og andre
ling — er for altid urene. Mænds arvelodder er dobbelt så store
som kvinders, ligesom hendes vidneudsagn kun tillægges halv
betydning i forhold til ham. Flerkoneri tillades, men alkohol,
selvmord og renter er forbudt. Respekten for hundes og andre
dyrs velbefindende er markant lavere end almindeligt i Danmark.
I )e skriver fra højre mod venstre. De mangler respekt for fastsatte
d sram mer. Det er strafbart at udgive Koranen med blot en eneste
liy kfejl. Kalenderen har 354 dage på et år og begynder i år 622,
da profeten flygtede fra fødebyen Mekka (til Medina). Selv
indkomstskatten er religionspligtig for så vidt angår 2 1/2% af
ile ttoi ndkomsten (Zakat).
Kvinden betragtes som umoden. Derfor evner hun ikke selv at
modstå verdens fristelser. Gifte kvinders færden uden for hjemmel fastlægges af ægtemanden. Ugifte, kønsmodne piger nærmest lukkes inde. De er under stadigt opsyn af familie og naboer.
Først og sidst fordi det vil kaste en næsten evigtvarende, uudholdelig skam over hele slægten, hvis nogen mister sin mødom uden
for ægteskab.
Hunkønsvæsner må ikke lade sig fotografere af fremmede.
Antropolog Inger W. Boesen beretter, at religionspolitiet anholdt
an studine, fordi hun gik i røde sko i stedet for de obligatoriske
Murte. Først da hun afleverede de røde, fik hun lov til at fortsætte
på universitetet.
Koranens 24. Sura, vers 31 befaler kvinder at "trække deres
h<iveddække sammen foran deres bryster, og ikke åbenbare deres
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skønhed, undtagen over for deres ægtemænd eller fædre". Ayatolla Abdul-Hussein Dast-Ghagb uddyber: "En mand, som lader
sine kvinder afkaste sløret og bære makeup, skal indtegnes i de
himmelske annaler som hanrej og derefter føres til helvede, hvor
han skal ristes til tidernes aften". Araberordsproget siger jo:
"Kvindens plads er enten i hjemmet eller i graven".
Når man begynder på et eller andet — starte en bil, holde en tale,
spise et måltid osv. — skal man sige "Bismilah". Påkalder man
ikke således Allah, vil foretagendet mislykkes. Beretter man
noget godt, skal man bestandig indflette "Alhamdrolihad" (Alt
takket og lovet være Allah). Endnu flere tekster tynges af de tre
små ord "Ma Sha Allah". De betyder: "Allahs vilje er sket".
Havde muhamedanismen blot været den slags pedantiske
snurrepiberier, måtte man stalde dem, der befænges med et så
besværligt og utidssvarende, restriktionsreguleret liv. Men dem
om det. Trivselsideologiens kernepunkt er at øge det enkelte
menneskes personlige frihed. Derfor godtager vi meget langt
folks adgang til at være forskellige. Vor udgangsholdning er, at
også muhamedanerne da må gøre, som de vil. Blot de lader os
andre leve i fred til at sejle op ad åen med en pind i øret og udfylde
de øvrige tilværelsesrammer, som hver enkelt medborger synes
om.
Men Trivselsgrundbasis om frihed til anderledeshed for Loke
såvel som for Thor skal gå i spand med, at livet ikke må blive
utriveligt for danskere.
At frikadellemadder forsvinder fra danske skolespisninger, og
at der sker tusindvis af tilsvarende tilpasninger, er selvsagt i sig
selv bagateller. Men hvorfor skal vi absolut tvinges til at leve
med, at praktisk indpasning i dansk dagligdagsrytme af en række
af de muhamedanske must'er uundgåeligt vil volde irritationsmomenter og vanskeligheder? Herunder som tiden går flere og
flere nye skærpede præventive kontornusserier til forebyggelse
af, at det ikke går helt agurk med samværet mellem diametralt
forskellige levevaner. Det er derfor ikke smart absolut at skulle
presse muhamedanerne ind netop i vort samfund. Her skulle også

vore børn og børnebørn meget gerne få en let lykkegang på vor
egen jord.
Spørgsmålet drukner imidlertid helt og holdent i, at muhamedanismen også rummer livstrusler mod danskere og danskkulturen. På rabiateste vis tilsidesætter den vedvarende de mest
grundlæggende menneskefrihedsbegreber.
Som Jyllands-Posten den 8. april 1990 skriver i lederen:
"Islam tror på to modstillede og modsat rettede verdener. Den
ene verden er Allahs, og den anden verden er Satans. Målet er
Allahs sejr over alt på kloden og oprettelsen af et islamisk
verdensrige. Midlet er "djihad" — hellig krig.
Den muslimske fanatisme kryber ind i alle sprækker. Og så
godnat, demokrati."
I Koranens 2. Sum lyder befalingen til muhamedanerne:
"Dræb de hedenske, hvor I overhovedet får fat i dem". — Det er
den grundlæggende forpligtelse til djihad — hellig krig mod den
vestlige verdens hovmod med at sætte mennesket højere end dets
guddommelige skaber og finde et andet livsindhold end at tjene
I hun gennem uafbrudt aktiv handling og aktiv medleven i, hvad
Allah har tilkendegivet som sin vilje. I 4. Sura, vers 77-105
udpensles, at ingen af satans venner —det vil sige jøder og kristne
- nit muhamedanerne tage til ven. De skal gribes og dræbes, hvor
de end findes. Muhamedaneren må aldrig blive slap i forfølgelsen
uf dem. 9. Sum, 17-18 vers fastslår, at de vantros gerninger er
Npildtc. De skal forblive i ilden i evig tid. Dør den rettroende i
kamp mod de kristne, efter at have dræbt mange ikke-muhamedanere eller løvrigt i kamp efter Muhameds direktiver, er han
murtyr. Som sådan vil han øjeblikkeligt komme i Paradis og her
leve til evig tid i den vidunderligste oase med masser af vand og
el utal af villige, skønne kvinder.
Khadafis Ydre Missions-selskab al Dawa-islamiya, har siden
IV72 været aktiv i Danmark. Det er tankevækkende, at dens
flnansgrundlag hedder Djihad-fonden. Alle arbejdende folk i
I Abyen er tvangsindlagte til at betale løbende bidrag til den.
Danskeren skriver i september 1990: "De, der taler om, at

indvandrerne tilføjer os kulturberigelse, savner i stor udstrækning konkret viden om, hvad den berigelse indebærer, som påføres det danske samfund i disse år."
Påstanden belægges med et fyrværkeri af citater. Blandt andet
følgende:
"Islam er religionen for agitation, revolution, blod, befrielse
og martyrium" (Shaikh Morteza Motahari).
"W må afvise demokratiet til fordel for Islam, som det enestående og perfekte system, skabt af Den almægtige. Vores march er
netop begyndt, og Islam vil i den sidste ende besejre Europa og
USA" (Shaikh Saeed Shaaban, Tripolis):
"Folk siger: "Lyv ikke". Men dette gælder ikke, når vi tjener
Allahs vilje. Han lærte mennesket at lyve, så vi kan redde os i
vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender" (Muhammed
Navab-Safavi).
"Når du møder de vantro, så hug deres hoveder af og når du
har strakt dem til jorden, så bind dem fast" (Koranen, Sura 47,
vers 4).
"De, som er imod at slå nogen ihjel, har ingen plads i Islam.
Vor profet dræbte med sine egne velsignede hænder. Vor imam Ali
dræbte mere end syv hundrede på en dag. Hvis troens overlevelse
nødvendiggør, at der udgydes blod, så er vi der for at udføre vor
pligt". (Ayatollah Sadeq Khalkhali, islamisk dommer).
"Hvis vi får heldet med os, vil vi sejre for troen. Hvis ikke, vil
vi falde som martyrer på slagmarken. Hvis vi frygter døden, som
skæbnen har indviet os til og foretrækker at leve som hunde, så
fortjener vi både vore forfædres og efterkommeres forbandelse.
Hvis vi har mod til at gå i døden vil vi sikre frihed og lykke for
dem, der følger os" (Enver Pasha, tyrkisk minister og ved sin død
i 1922 Tilrkestans Emir).
Opdragelse og undervisning sigter ikke på at skabe selvstændige lykkeindivider, men på at voksentilværelsen udnyttes mest
rationelt til muhamedanismens fremtrængen. Illustrativt er det, at
mange muhamedanske skoler i Danmark indleder deres formålsbestemmelse med at fastnagle som hovedmålet, at undervise i
den islamiske religion: hvilket ikke blot er et fag som ethvert
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andet, men hele grundstammen i opdragelsen med udgangspunkt
alene fra Koranen og sunnah. Skolen skal danne grundlag for et
liv i lydighed efter muhamedanismens samfunds-forskrifter.
Indbygget i muhamedanismen er et helt retssystem (Shari)
med masser af besynderligheder bedømt efter vor traditionelle
jura. Mest iøjnefaldende er nok straffebestialiteten. Det vrimler
med øje for øje-hævnmotiver. Piskning, ihjelsultning, lemlæstelse og halshugning i raffinerede specialudformninger er samfundets hyppige reaktion på dagligdagens kriminalitet. Tyven får
afhugget højre hånd. Ved gentagelse også venstre. Gribes han
tredie gang, må han sige farvel til begge sine fødder. De afskårne
legemsdele ophænges på markedspladsen til offentlig beskuelse.
TV-transmissioner af alt dette forekommer. Denne ekstreme
offentlighed i strafferetsplejen bygger ikke på afskrækkelse af
undre, der kunne tænkes at forbryde sig, men på at hele forbryderens slægt skal skammes ud og ærekrænkes som en væsentlig del
uf strafsanktionens indhold. Grusomhedsdetaljer om muhamedanske fængsler udpensles i Weekendaviskorrespondenten Anders Jerichows: "Arabiske Stemmer" (Samlerens Forlag 1991)
på, siderne 11 (Libyen), 47-50 (Syrien), 84-87 og 124 (Tunesien),
13 I (Jordan) samt 152 og 165 (Egypten). Side 189 tilføjes, at der
også er tortur i Oman, Yemen, Saudi Arabien og De Forenede
Emirater. Har man mod på løbende at blive orienteret endnu
udførligere, skal man blot abonnere på "Amnesty International
Nyt".
Koranens bevisregler kræver ofte to vidners samhørende udtakisen Her tæller kvinder kun halvt, fordi de lader deres følelser
og stemninger påvirke det, de fortæller.
En muslim må ikke gifte sig med en kristen eller anden
"illgudsdyrker", uden at denne forinden konverterer til islam.
(Koranen, 2. Sura, vers 222). Muhamedanerfamilien bygges på
mandens kadaverdisciplin over for kone og børn (for eksempel
omfattende giftermålsvalget). Piger og drenge må ikke underVOMS i samme skoleklasse.
11,ksempler på kvindeundertrykkelse er.
1) Den muhamedanske kvindekrop er ikke andet end en mark,
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som ægtemanden kan behandle ganske efter forgodtbefindende,
når og hvor han lyster.( Koranen, Sura 2, 224). Hun skal jævnligt
føde drengebørn.
2) Ydmygt og føjeligt skal hun for altid underlægges ægtemandens og svigerfamiliens — til tider tyranniske — luner.
3) Ca. 80 millioner muhamedanske piger har fået fjernet klitoris,
da de ikke må føle behag ved sex.
4) Han kan ægte op til fire koner og derudover have så mange
friller (slavinder), han vil.
5) Hvis en kone begår utroskab blot en enkelt gang, føres hun ud
i en arena, hvor publikum er forsynet med sten. Dem kaster de så
efter damen, indtil hun er død. De sidste sten kastes ofte mod
hovedet, mens hun er begravet i sand op til halsen.
6) En mand kan lade sig skille fra sin kone, hvis han har lyst. Han
skal blot råbe "talaq" tre gange til hustruen.
7) Derimod er det yderst vanskeligt for en muslimsk kvinde at få
skilsmisse, selv om manden måtte være en notorisk koneplager.
8) Tykke bøger kan skrives om, hvordan det martrer moderens
liv, at faderen alene har forældremyndigheden over børnene. Kan
eller vil han ikke have dem, tilfalder børnene deres faders familie.
Ingen muhamedansk stat er med i det internationale samarbejde,
som fra sommeren 1991 vil tage noget af brodden ud af børnebortførelser.
9) Fra muhamedanske piger er 2-3 år, opdrages de til, hvordan det
forfærdeligste af alt sker— familiens ære fortabes — hvis de færdes
med drenge samt, hvor overmåde vigtigt det er, at de bestandigt
opvarter deres fader, brødre og andre mandlige familiemedlemmer.
10) Information berettede fra kommunalvalget i 1989 om en
islamfamilie, der var inde og afgive stemme. Efter muhamedansk
kodeks med manden i stemmeboksen sammen med konen. Hun
skulle jo beordres til, hvad hun skulle stemme på. Den valgforordnede holdt venligt det skærmende gardin, så de to kunne
komme ordentligt ind i boksen. Et sindbillede på, at danskere er
på vejen til at reduceres til at blive ærbødige gardinholdere for
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vore nye herskere. Endda i vor regeringsforms allervigtigste
sekunder: Stemmeafgivningsøjeblikket ved almindelige valg.
Helmer M. Thomsen kommenterer i Jyllands-Posten den 9. juli
1990: "Prøv at tænke lidt over, hvordan befolkningen i et lille
land som Kuwait ville reagere, hvis kristne i massevis flygtede til
deres land og begyndte at gå i deres eget tøj (lårkort)."
Tankegangen kan fortsætte: Når (unge) muhamedanerhanner
kommer til Danmark, er det uovervindeligt for dem, at kvinder er
objekter, der ønsker at blive voldtaget, når de render rundt alene
på gaden i alle døgnets timer, kæfter op om alle emner uden
tabuer, nøgenbader eller er i anden afklædning, bæller alkohol i
sig og udviser anden dansk livsudfoldelse.
I Tnsberg Blad 4. juli 1991 gengiver overlæge Leir Bjar en
case story, som er god at få generel forstand af. Den drejer sig om
otte voldtægter, begået af en tyrker. Han blev frifundet. Helt
overensstemmende med vore retsbegreber. "Kulturforskelle"
bevirkede nemlig, at han fejlvurderede alvoren i pigernes modstand.
Adskillige danske piger, der har ladet sig fortrylle til at gifte
sig med en muslim fortæller om, hvordan ægtemandens og
islams sande ansigt viste sig, da de rejste ned til hans land, hvor
muhamedanismen er den regerende faktor i hverdagen. På internationalt plan er det bedst kendte eksempel vel Betty Mahmoodys
111 matiserede bog "Ikke uden min datter" om hendes ægteskab
med en persisk læge.
Denne Michiganpiges livsoplevelse svarer til, hvad man bestandig hører i vor del af verden. Også, at den patriarkalske,
mandschauvinistiske kvindefornedring foreløbig ikke er så synlig i de vestlige lande, hvor muhamedanerne er i mindretal og ved
pl Ilkycic sig ind.
Stillet over for de mange kendsgerninger vedtog Mellemfolkeligt Samvirke 1. april 1991 afslørende nok, at kvinders integraIltm skal foregå "på måder, der passer for dem i forhold til deres
ØV?, kultur og i samarbejde med deres mænd".
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Tilsvarende er det hartad utroligt, at det danske kirkeministerium (med påstået hjemmel i ægteskabsloven) har autoriseret
islamitterne til med fuld juridisk gyldighed at indstifte ægteskaber på dansk jord. Indholdet — også juridisk — af et muslimsk
ægteskab er så forskelligt fra det danske, at det kun kan opfattes
som endnu et eksempel på 1968'ernes usaglige dominans. Illustration så vi i kapitel 18 om den hårdhændede brug af familiesammenføringsparagraffen. Et andet eksempel kom frem i medierne for en halv snes år siden, da den saudiarabiske regering
kraftigt protesterede mod den engelske, fordi den ikke forbød
filmen "En prinsesses død". Sandfærdigt skildrede den et aktuelt
begivenhedsforløb, om en ung pige, der ville gifte sig med sin
kæreste. Men da det ikke behagede hendes fader, blev det unge
par dødsdømt og henrettet.
Puvdah er betegnelsen for komplekset af detailforskrifter, som
skal sikre, at hunkønsmedlemmerne ikke gør familien skam.
Fanatismen, hvormed rødstrømper og den slags har fri gørelseskæmpet i den sidste snes år, er unægteligt dårligt foreneligt med,
at muhamedanerbevægelsen i disse år gror så kraftigt i Danmark.
Lad da de fremmede dyrke deres opfattelse i deres land og tir ikke
hertillands den ligestillingsreligion, som sejrede så stort i 1970 'erne og 1980'erne.
Modstanden mod specielt de indstrømmendes kvindeopfattelse er derfor særlig stærk i Danmark. På mange andre felter,
hvor muhamedanismen er undergravende for dansk kultur, er der
ikke så stærke danske græsrodsbevægelser. Men derfor skal
ingen dansk naturligvis svigte de rød-hvide farver i de andre
kultursammenstød, hvor muhamedanismens farer truer dansk
tilværelsesstil.
Ole Hasselbalch udtrykker det således:
"løvrigt er det faktisk således, at visse dele af de kulturer, vi for
øjeblikket importerer, rummer træk, der — for nu at sige det pænt
— er groft uforenelige med vore normer og tankesæt. For eksempel hyldes tanken om menneskenes og religionernes ligestilling
samt kravet om respekt for tankens og menneskets frihed absolut

Ikke af alle. Diskussionen om muslimernes pligt til at respektere
kønnenes ligestilling udgør kun toppen af dette isbjerg.
Alt dette opfordrer til den største påpasselighed på dette
område. I stedet ser det nærmest ud, som om vi stikker os selv blår
1 øjnene."
Muhamedansk opdragelse indgraverer i børnenes sjæle, at en
hovedvægt i tilværelsen skal lægges på en oppustet forfængelighed, også kaldet æresbegreber og selvværdcentrering. Denne
tagen sig selv overhøjtideligt giver sig ofte udslag i grove voldshandlinger, gidseltagning, drab og terror. Hyppigt i form af
faml! ieklanfejder, der fortsætter næsten uendeligt. Man bilder sig
ind at rense slægtens ry og reputation gennem århundredelang
utilgivenhed over for menneskeadfærd, der højst kan dadles som
enkeltfejltrin. Men som, når lejlighed byder sig, fører til hæmningsløs brutal udryddelse af den skyldige (eller dennes familie)
i blodfyldte vendettaer over flere generationer.
Den levende daglige virkelighed går ud på, at religionen
udmønter den samlede struktur for hvert enkelt menneskes liv.
Islam levner så at sige ingen tomme områder, hvor det tillades
m uslimerne selv at danne sig en mening om, hvordan tilværelsen
bør indrettes. Om man tilhører den ene eller anden nationalitet,
Nit mfundsklasse eller sproggruppe, er det muhamedanismen, som
ensrettet og absolut med detailforskrifter blander sig despotisk i
næsten hvad som helst. Den er et totalinstrument til med magt at
di ktere alle aspekter i det enkelte menneskes liv. I alle samfundets
forgreninger: Madtilberedning, drikkemuligheder, seksualitet,
klædedragt, personlig hygiejne osv. osv. reguleres i alle enkeltheder, så næsten ingen margin lades tilbage for privatlivets frie
bestemmelsesret.
Fra børneopdragelsen indterpes et sammenhængende, entydigt, uforanderligt verdensbillede. Islam fastfryser hver eneste af
ttt uhamedanernes livsdages fami liemønster, æresbegreber, værdi ibrestillinger og omgangsformer. Fjernt fra den omskiftelighed,
åbenhed og overfladiskhed, som gennemsyrer vor kulturkreds.
Politikens chefredaktør Herbert Pundik uddyber:

"Den muslimske kultur er en totalkultur. Den omfatter hverdag og højtid, religion og samfund. Den dikterer de troendes
forhold til Vorherre og til den politiske hersker, til familiens
overhovede og til den fremmede."
På vesterlandsk er det derfor stort set falsk varebetegnelse at
tale om en muslimsk Islam-religion. Ideologien karakteriseres
mere præcist som bekvemmeligheddagligdagsleveregler for beduinerkrigsmanden Muhamed i den haremshusstand, som han
levede i de seneste årtier før han døde som 2-årig i 632 (efter
Kristus).
Koranen er Guds Åbenbaringstale til Muhamed, som han har
videregivet den. Den suppleres med Hadith, som er traditionen
om, hvordan Muhameds daglige gøren og laden plejede at være.
Beskrevet i et utal af små korte situationer. De to i forening udgør
det altomfattende regelsystem, der kortlægger de særlige regler
for alle livets forhold, som muhamedanerne har at følge. Også når
de lever uden for den muhamedanske verden, og der møder
masser af lovforskrifter, som lodret er i strid med Koranen og/
eller Hadith.
Den Allah-tro nærer ingen tvivl om, at Islams forskrifter går
forud for alt. Herunder paragraffer, det danske Folketing vedtager.
Udpenslet i alskens enkeltheder angiver Koranen Allahs formål
med verden og med mennesket. Absolut lydighed og underkastelse overensstemmende med hele Koranens indhold er den
pligt, som går frem for alt på samtlige tilværelsens områder.
Suveræniteten på alle felter tilkommer alene Allah. Ifølge koranen
er mennesket ikke andet eller mere end det redskab, der som
Allahs Khalifa skal sikre, at Allahs anvisninger følges. Socialt,
økonomisk, juridisk og på alle andre områder. I de spørgsmål,
som Koranen direkte beskæftiger sig med, må den gamle tekst
følges. Uanset at samfundsforudsætningerne i øvrigt er nok så
ændrede i forhold til Beduinklanens ørkentilværelse i det syvende århundrede. Problemer, som er opstået i de 1337 år , siden
Koranen blev færdigskrevet, skal løses ud fra spidsfindig fortolkning med det ene mål at udfinde, hvad de hellige tekster ville have
udtalt om emnet. Kun Allah kan nemlig være lovgiver. Det
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afvises derfor, at der eksisterer situationer, omstændigheder eller
I ivsaspekter — individuelle eller kollektive—som ikke kan og skal
løses med udgangspunkt i Koranen og Hadithoverleveringerne
profeten, som disse er blevet fortolket i de hundredevis af bind
(Sunna og Charia), der nu er over tusinde år gamle.
På den basis har visse ulamaer (retslærde) fastslået, at tøjbamser og billeder af kvinder i avisen er forbudt. Derimod kan
kvinder udmærket udføre erhvervsarbejde. Det skyldes, at Muhan ied i 595 blev gift med den 15 år ældre enke Khadidju, som drev
en omfattende handelsvirksomhed, der blev det økonomiske
grundlag for, at Muharned overhovedet kunne få den fornødne tid
og økonomiske styrke til at grundlægge Islam.
Også med det in mente er det interessant at høre om en sag fra
Saudi Arabiens hovedstad, efteråret 1990. Her bølger kampen
om, hvorvidt kvinder må køre bil. De anholdtes forsvar baseres
pil en påstand om, at det på profetens tid forekom, at kvinder var
ktimcldrivere. Sagen beskrives ret indgående i Time International
for 26. oktober 1990. Den løb samtidig med at Bush opbyggede
vn bi-sexet hær på hundrede af tusinder topteknologiudrustede
militære til forsvar af landet.
M uhamedanismekærnen er i kke gudsdyrkelse sfors krifter, men
INrNt og sidst ganske bestemte bindende regler for, hvadsomhelst
nirmiesket skal foretage sig i enhver livssituation. Totaliteten i de
sammenhængende befalinger lader sig ikke dele op i en religiøs
os en ikke religiøs del. Det er derfor afsporing at kræve tolerance
hiver for de intolerante muhamedanere ud fra moralske og juridiNke opstød om religionsfrihed o.l.
Ist arbejdsredskab er Fredagsbønnen, hvis vigtigste afsnit ofte
At' K hu tbaen. Mosk6gængere får her aktuel tilrettevisning om,
Hvordan de skal forholde sig som samfundsborgere i deres dagilsci adfærd. Altså noget ganske andet end vore landsbykirkers
Nøndug Formiddags Højmesser. Fundamentalisterne raser og
kmiipophidser om udenrigs såvel som indenrigs foreteelser, som
vi ltilicdsclskende nordboere virkelig finder værd at forsvare.
Nål I 'redagsbønnen nærmer sig religiøse cirkler er melodien:
I» pligter, Allah pålægger muslimerne, skal opfyldes i enhver
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henseende i overensstemmelse med de anvisninger, der er givet i
Koranen og Profetens sunna'er — også selv om man er bosat i
Danmark.
Også de profetier Muhamed gav, der endnu ikke er gået i
opfyldelse, vil fuldbyrdes. Det gælder bl.a. profetien om dommedag, hvor de gode sendes til Paradis (Al-Jannah) og resten til
Helvede (Saqar). Derfor er det vigtigt, at den enkelte muslim
fuldt og helt konformt underkaster sig, hvad Islam-appeller
ophidser ham til.
Er man ikke for muhamedanerforskrifterne, er man gudsbespottelig og derfor hjemfalden til likvidering. En frafalden muslim er en forræder-usling.
Menneskeforagten formuleres af den marokkanske forfatter
Tahar Ben Jelloun: "Individets stemme, den enkeltes mening,
tæller ikke meget, og det samme gælder den enkeltes liv. Hvis han
giver sine meninger luft på gaden, så er han en gadedreng eller
en utaknemmelig borger!"
Stifteren af Det muslimske Broderskab, Hassan al Banna
sammenfatter hovedbudskabet: "Det er Islams natur at dominere. Ikke at blive domineret. At påtvinge alle nationer Islams
regler og at udstrække sin magt til hele jorden." Ordet Islam
betyder underkastelse. Fordi islamitten til 100% betingelsesløst
skal underkaste sig muhamedanismen.
Den vigtigste — religiøse såvel som juridiske og moralske pligt er loyalt, trofast, selvudslettende og ensrettet at udvide
muhamedanismens diktatorområde. Med magt, med svig, med
børnefødselsforøgelse, med frihed til at bryde enhver aftale med
en vantro, med forhånelser mod dem, der venligt har taget imod
de fremmede og med alle andre resultatsøgende midler.
I de seneste århundreder er kristendommen stadig udvandet. I
de seneste årtier har hovedlangtidstendenserne på ny været styrkelse af muhamedanismens magt.
Og hos den er sekularismen — adskillelsen af religion og
samfund — absurd nonsens.
De læner sig ikke tilbage og siger, at enhver bliver salig i sin
tro, og at det står enhver frit for at være kristen eller muslim.
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I deres skråsikre overbevisning om eget bedreværd, nærer
korandisciplene foragt over for de slappe dumriandanskere, som
uegennyttigt overvælder dem med store gaver. Det overbeviser
dem om, at de ved at gøre sig vanskelige med vold, sultestrejker,
grådselvmedlidenhedsscener osv., kan tilrage sig meget mere.
Det er i det lys, man skal betragte hændelser som palæstinenserindmarchen i Enghave Kirke 1. september 1991.
"Koranen foreskriver, at der ikke må bygges kirker i de
islamiske lande, og i hele den islamiske stats historie, lige siden
Muhamed og frem til det ottomanske imperiums sammenbrud i
begyndelsen af vort århundrede, er det kristne folk blevet forhindret i at bygge nye kirker i de islamiske lande.
Gennem hele denne lange historie er tusindvis af kirker og
synagoger i islamiske lande blevet omdannet til islamiske moskeer, f.eks. den store og storslåede byzantinske kirke Aga Sophia
Istanbul i Tyrkiet, den vidunderlige domkirke i Sevilla i Spanien,
den gamle kirke i Damascus i Syrien og den store synagoge i
Beirut i Libanon." (Jyllands-Posten 15. september 1991).
Efter et par måneders Danmarksophold siger Sudandistrikspræsten Benson Joel til Kristeligt Dagblad 23. april 1991:
"Når danskerne taler om dialog mellem islam og kristendom
aner de ikke, hvad de snakker om. Den islamiske fundamentalisme er som et kræftsår, der breder sig. Der er et uoverstigeligt
gab mellem de to religioner. De, der snakker om frihed og
tolerance, glemmer, at disse begreber betyder noget helt andet i
muslimsk sammenhæng. Prøv at se hvor meget frihed der gælder
de muslimske lande. Danskerne risikerer at blive rendt overende
af de muslimske fundamentalister: I er så valne og slappe og
overmåde tolerante, og derfor har I ikke noget forsvar over for de
kræfter, der lukkes ind. Præsterne i moskeerne ophidser muslimerne til at overfalde de kristne, ofte med dødelig udgang."
Det i sine holdninger så naivt-højtravende kristelige dagblad
gæstede den 14. juni på ny Virkelighedens Verden. Avisen rapporterede, at svækkelsen af Husseins verdsligt prægede styre
omsider gav kurderne og andre muhamedanerfantaster rådemm
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til grusomt at fordrive fra Irak nogle af kristenhedens allerældste
menigheder — de dæiske og nestorianerne.
At de fleste muhamedanerlande systematisk ødelægger mulighederne for derboende kristnes religionsudøvelse, detaildokumenterede dr. phil. Sune Dalgård i Danskeren for juni 1991.
Et par uger senere gik en gruppe unge danske i en tyrkisk by og
uddelte nogle kristne brochurer gratis. De havde selv betalt for
dem. Alligevel blev de arresteret.
I Jyllands-Posten skriver Preben Ktihl 25. februar 1991:
"Når en dansk orlogspræst på Olfert Fisher vil i land i en
saudiarabisk havn, skal han fjerne sine skulderdisstinktioner, der
har form som et kors. Kvindelige besøgende i fundamentalistiske
araberlande risikerer at blive afvist, hvis de bærer halssmykker
med kors. Der må ikke flages med korsflag.
I Danmark står myndighederne på pinde for at få lov til at
hjælpe med bygningen af moskeer, og det er strafbart — for
danskerne — at tale om moskeer og halvmåneflag".
I samme avis 17. maj supplerer Vera Jørgensen:
"Når man rejser forbi Mekka, mødes man af skilte, der forkynder: Only muslims allowed. Vi andre vantro hunde må tage en
lille vej i ørkenen i en halvcirkel omkring Mekka. Bemandede
vejspærringer kontrollerer, at rejsende har den rigtige religion.
Korstegn må ikke bruges, og kristne kirker er ulovlige.
Når man kommer med fly, skal man udfylde et ankomstkort og
fortælle, hvilken religion og race man har. Toldpersonalet kan
endda finde på at rive guldkors og amuletter affolk og kaste dem
på gulvet."
Muhamedanerne er falskspillere, hvis de omtaler deres fortroppers indtrængen i Danmark, som var det bare en variant af
Bernhard Severin Ingemanns og Johannes Møllehaves gudsdyrkelse. Mens det er et alment accepteret syn i Danmark, at religion
er en privatsag, vil udsagnet "Islam er en privatsag" simpelthen
ikke have nogen mening i muhamedanismen. Hvor vor bibel
udtaler: "Giv Gud, hvad Guds er og Kejseren, hvad Kejserens
er", siger de "Hudan". Det betyder, at Islam regulerer alt i
menneskelivet. Indre sjæleliv såvel som ydre omgangsregler i et
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kontinuerligt spektrum fra Emma Gads Takt og Tone over Hans
1(49011s Jura til Søren Kierkegaards Etik. Men på alle tre områder
iiiiingteligt med et helt andet indhold.
Vor Jesus var en vagabonderende, arbejdsløs tømrersvend,
))))11) ville vende den anden kind til, når nogen slog voldeligt til.
!kim Muhamed var en herskende statsregent, grusom krigsmriieral med strengdisciplinkrav og højesteretsenedommer, som
()k iiserede øje for øje og tand for tand. Og bestemt ikke
I ku uihjcrtighedskriteriet: "Elsk din fjende".
Ali i alt er muhamedanismen bloddryppende, aggressiv hævn'dl al !ende, undertrykkende, totalitær og intolerant aktivistisk
•
Id (trende, uforsonlig ildhu.
I illvgre ri ng i dansk rødgrødsslaphed lokker ikke.
Nvend A uken, Arne Melchior, Gert Petersen, Leif Hermann,
Vin kjtersgaard m.fl. iførte sig derfor utroværdighedsglorier, da
il. I I( )1 ketingsåbningsdebatten 4. oktober 1990 nedtonede muha~danismen til blot at være en religion mellem så mange andre
illgioner. Et halvt års tid senere måtte de konservative gå til
kiddet og fastslå, at vi ikke her i landet vil acceptere noget så
nitthumedanereentralt som kvindediskrimination (spalte 4271).
litin fulde sandhed er da også, at muhamedanismen er en
Vottlemødelæggerbevægelse og muhamedanerne en stærk fanWagruppe, som i over tusinde år i handling har bevist, at deres
IIIIVNIkre hadefuldhed er dødsensfarlig alvor.
Do fleste ideologier — også de religiøse — indeholder intoleMiluemomenter. Normalt nedslides de af den mekanisme, at
Nøderno mildnes, som tiden går. Men sådan er det (endnu) ikke
11111I Med Profetens dyrkere:
Di førte Tolvhundredeårserobringstogtet som en knibtang
mod Huropa. Frem til Poitiers-slaget i 732 var Frankrig ved at
1111111 rendt overende. Det gryende Rusland (Moskvas Hertugimmo) begyndte først i 1380 at stække araberinvasionsmagten.
Mon vi skal helt frem til Stalins brutaljernnæve før Allah4tillimoN blod rus — for en 67 års periode — undertryktes effektivt.
Al munttonmareridtet ikke førte til smadring af den vesteuropløk, kultur, skyldtes tilfældighedernes nådige spil. De muslim227

ske angriberes afgørende tilbageslag indtraf i 1492 (fæstningen
Granada og storbyen Cordoba i Spanien) og i 1683 (Wien).
I en stadig særdeles læseværdig mammutlederforsideanalyse
af spændingen mellem Europa og Muhamedaner-Orienten påviste Jyllands-Posten den 27. juli 1873 Islams manglende modtagelighed for europæisk civilisation: "Tyrkerne ser med Ringeagt
ned på disse... Aander og tager kun imod saa meget af den
tilbudte europæiske Politur, som lader sig forene med det muhamedanske hovmod."
Først så sent som 1919 blev Islamtruslen kastet ud af vor
verdensdel. Fordi muhamedanerne fra 1914 havde spillet på den
hest, som blev første verdenskrigs taber.
Den længererækkende muhamedanertrussel er efter 1918nederlaget groet frem igen fra de omkring 1925 oprettede bevægelser Det Muslimske Broderskab og Det Pakistanske Tabligh.
De udgør det ideologiske hovedgrundlag for at modvirke den
nationalitetsatomisering, der også ramte muhamedanerverdenen
i kølvandet på de to verdenskrige.
Overalt langs Islams grænser vedblev ufreden i forhold til alle
umuhamedanske religioner og kulturer. For eksempel udslettede
tyrkiske folkemord næsten 2 millioner kristne armenier. Assyrerne i Sydøsttyrkiet gik det lige så slemt, og det fortsætter endnu.
(Se for eksempel side 48f i tidsskriftet Progrom for september
1990). Krigeriskhed mod ikke-muslimer kom i stærk vækst, da
socialismens ubrugelighed nødvendiggjorde glastnostslapperage. Ajourført til senefteråret 1990 kan detaljer herom studeres
i den af TV's Peter Dalhoff-Nielsen på Vindrose-forlaget udgivne bog "Moskva kontra Islam — Fra Djengis Khan til Gorbatjov".
Vor EF-partner Grækenland er ikke helt vild på kareten i
chauvinistisk begærlighed, når Hellenerne vil beskytte deres
folkefæller mod Osmannerne. Bulgarerne må efter folkelige
aktioner søge at slippe for at have muhamedanerne inden for
dørene. Bønderne på Philippinerne pløkkes ned af islamiske
bander. Hinduerne i det nordlige Indien muhamedanerterroriseres. Chads befolkning er omsider kommet igennem en lang

periode med lidelsesfyldte muhamedanske likvideringer. Sudans
kristne hører til de mest medynkspåkaldende på denne jordklode.
Verdens kraftigste ekstremistudladninger i de seneste årtier
fremkommer vedvarende i og fra muhamedanismens højborge i
Mellemøsten: vold, myrderier, krigsagtige forhold og andre
uhyrligheder i et omfang, der både er forfærdende for dem, der
søger at leve en fredelig tilværelse i regionen, og for opretholdelsen af hele den globale fred. Giftgas og terrorisme trives intetsteds tilnærmelsesvis så stærkt som hos de atombombestræbende
I olkeslag i PLO, Libyen, Irak, Khromeniland og Pakistan. Fundamentalistmajoriteten i Frankrigs største baggård, Algeriet, kan
meget vel få skrækkelige følger.
Hvor muhamedanismen opnår magt dertil, massakrerer den på
del grusomste andre folkeslag.
I Europa ringer nu igen Islamfanatismens dødstruende udslettelsesklokker, som kimede for os i de over tusinde år, hvor vor
verdensdel måtte forsvares med våbenmagt. Det kostede hundre&tusinde af europæeres lidelsesfulde død og lige så manges
Il vslidsinvalidering.
Navnet er nu Fundamentalismen og angrebsformen lidt ændret. Men farligheden er ikke dalet. Jørgen Thorgaard beskriver
lam( mincnet:
"Der er den bedste grund til at hævde, de alene har været holdt
tilbage afderes fysiske armod og teknologiske uformåenhed. Den
Mangel er nu blevet repareret af den sorte rigdom, der sprøjter op
fra deres sand. Og den middelalderlige trussel er vendt tilbage
mad drastisk effekt. Det er bestemt ikke kun mediemundvand, når
Naddam Hussein nu tiljubles som de ørkensfordrevnes Joshva,
dør fører tilbage til eller frem til forjættede lande."
I )frektøren for Islam-arkivet i Tyskland, Mohammed Salirn
Abiltillah udtaler: "I1683 trængte islamiske hære frem til Wien,
Indlle vende om med uforrettet sag. For mig står det fast:.
Affish sender arbejderne til Vesten for at føre Islam til sejr. Derfor
Wilfr en tilbagevenden af de islamiske arbejdere betyde et nyt
ifibugetog fra Vesten".

Om også det nye angreb vil vare over 1000 år, ved vi ikke. Men
Historiens Lære er stærk om, at muhamedanerne er så beslutsomme aggressorer, at vi ikke kan tillade os den letsindighed at
nøjes med skvattede bemærkninger om, at det går såmænd nok.
For hvis vovestykket glipper, får vi ikke nogen chance nummer
to.
Muhamedanerpligterne har hele tiden været ganske klart
præciserede. Jyllands-Posten 15. september 1991 sammenfatter
dem:
"Terror og kampe er en obligatorisk religiøs pligt i alle lande,
hvor muslimer udgør ti procent af hele befolkningen. Når den
muslimske hær invaderer et nyt land, må muslimerne kun give det
ikke-muslimske folk tre muligheder:
1) De kan konvertere til den islamiske tro og opgive deres egen
religion.
2) De kan acceptere at være indbyggere under islamisk styre. I
dette tilfælde kan de beholde deres gamle tro, men de skal betale
en stor årlig skat og vil blive betragtet som tredjerangsborgere,
som ikke har menneskerettigheder overhovedet.
3) Den tilbageværende mulighed er, at alle mænd i den kampdygtige alder bliver halshugget, alle kvinder og piger og unge
drenge bliver solgt som slaver."
Stillet heroverfor er det på høje tid, at også Danmark opruster et
meget stort beredskab.
Mens vi venter på det endelige statskup, har muhamedanerne
allerede givet os rigeligt syn for sagn for, at de forøger danskernes
ulykker og ubehageligheder ved forværret forbrydelsesplage.
Med den kulante uddeling af dansk indfødsret, er der i indvandrergruppen mange danske statsborgere.
Alligevel udgør disse kun 41,8% af fremstillede i dommervagten i 1990's første tre fjerdingår. Blandt de 58,2% uden dansk
statsborgerskab blev godt halvdelen fremstillet med henblik på
udvisning, udlevering eller afvisning.
Pr. 28. august 1990 var der ca. 3 1/2 gange så mange fængselsfanger uden dansk indfødsret som gruppens andel af befolkningen.
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Utvivlsomt er muhamedanergruppens overkvoter endnu større. Det hører imidlertid til de mange emner, hvor myndighederne
kor sørget for, at kriminalstastikken er tavs om indvandrerne.
(Svar af 23. januar 1991 på folketingsspørgsmål S 111).
Rapporteringer fra adskillige vesteuropæiske lande tyder i al
Indl på, at terrorisme, narkoindsmugling og andre alvorlige
Nalllfunds trusler er langt oftere forekommende blandt muhamedanere end i andre befolkningsgrupper. Ingen kan være i tvivl om
den europæiske almengyldighed i den belgiske politimester
I iiiinenuel Hermans udtalelse til Jyllands-Posten 19. maj 1991:
"I de arabiske kvarterer er kriminaliteten højere end andre
Afleder".
Det var grupper af libanesere og palæstinensere, som iværkNette de livstruende gidseltagninger af danske politifolk på Livø
den 26. marts 1985. Siden da har de indstrømmende jævnligt øget
nituiddrabslisten. Kapitel 26 I, 9 behandler emnet i forhold til
isociuladministrationen. Det der anførte kan overføres til, at andre
Offentlige arbejdspladser ligefuldt må have særforanstaltninger.
0M det samme gælder alle andre steder, hvor danske færdes. Også
når de ikke er på den offentlige sektors gebeter. For muslimske
Mordere kan dukke op overalt. Også østdansk politi har smerteIl to erfaringer. Andre eksempler er konduktører og buschaufører,
der drister sig til at kræve billetter af det invaderende herrefolk.
I iT fortæller 22. juli 1991 fra Randers: En dansker stod og talte
Mod tre libanesere og en marokkaner. Pludselig trækker en af de
tivimnede en stilet-lignende kniv og stikker den gennem danlikørens tynd- og tyktarm.
Mellemfolkeligt Samvirkes blad Kontakt fra 5. marts 1990
øl løver en diskoteksleder: "Nu har stedet her eksisteret ifire år, og
I døn ild har vore gæster vel fået stjålet i alt 1000 punge. Af dem
$ti har taget i at stjæle herinde, har ikke en været lysere end en
mørk franskmand".
I Berlingske Tidende for 17. september 1990 møder man
tyrkerne Ramasan, Havi og Murat. De er ledere i Warriorskoden, som foreløbig har organiseret ca. 3000 unge. Den driver
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hærværk og tæsker korporligt de danske, som falder ind under
gruppens fornemmelser af provokerende racister.
Genlæs iøvrigt kapitel 42 om muhamedansk terror o.l. i Danmark.
Danskeren for juni 1991 beretter om, hvordan norske asylsøgere fremturer med vold, ildspåsættelser og hærværk.
Tilsvarende havde flygtningevennebladet Aktuelt den 7. august 1990 en reportage om Dagligliv i Sandholm-asylsøgerlejren
til belysning af, hvordan de fremmede opfører sig, mens de endnu
med hatten i hånden afventer, om de overhovedet kan få dansk
opholdstilladelse:
"Forleden måtte politiet have forstærkning, da en gruppe på
50 palæstinensere og lige så mange somalier korn op at slås. En
asylsøger kom på sygehuset efter at være blevet ramt i hovedet af
en solid, dansk kantine-tallerken. Årsagen til striden: Skulle lyset
i rummet være tændt eller slukket?
Ifølge en vagthavende politiassistent, som gennem tre uger
har gjort tjeneste i lejren, slås politiet også med en stigende
kriminalitet. Sandholmlejren har udviklet sig til en "hælercentral", sagde den vagthavende.
Asylsøgere kan gå ind og ud af lejren, som det passer dem.
Alligevel er hegnet rundt om området skåret op så mange steder,
at myndighederne har opgivet at reparere det — og et almindeligt
dansk ståltrådshegn kan vel ikke engang kaldes en forhindring,
hvis man eksempelvis har en fortid som soldat i Amal-militsen.
Men der skal være kontrol med, hvem der går ind og ud, og
derfor vil myndighederne i løbet af denne uge indhente tilbud på
et 2,5 meter højt hegn, sammensat af kraftige metalstænger."
Før man slår sig til ro med, at længere Danmarkstid læger alle
sår, skal man læse BT 4. juli 1990, der interviewer en af de mange
kroniske arbejdsløse, som har været her i flere år. Det er iraneren
Saeid Muhammed. Han formulerer den for mellemøstere særdeles udbredte sandhedsdiagnose: "Vi keder os meget her. Man kan
jo ikke spille fodbold og bordtennis hele tiden hver dag" .I enhver
relevant diagnose ligger også en prognose.
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Allerød Nyt bragte 17. oktober 1989 en frontberetning fra
Sandholms naboområde: "Vore haver bliver trådt ned. Grene
bliver knækket af træerne. Vort vasketøj forsvinder, og det samme
gør vore cykler. W tør ikke klage tilmyndighederne. For så bliver
vi stemplet som racister og fascister".
Kort sagt: De danske der er så uheldige, at der i deres nabolag
kommer muhamedanerkoncentrationer, løber betydelige risici
for at blive udsat for vold og hærværk fra mellemøsthedsporer,
N om keder sig i det fredelige Danmark. — Dette er ikke nogen
acceptabel tingenes tilstand. Men den strækker sig ud over et
vid (strækkende spektrum: Narkohandel, værtshusraseri, jalousi,
overfald på buschaufører, der vil se billet og utallige andre
baggrunde. Stikknive, benzinbål, og revolvere er nogle af våbnene. Der kastes med sten, flasker og sågar bohave.
Det er en særdeles vigtig folketingsopgave at tilrettelægge
forholdene sådan, at vold ikke hindrer mennesker i trygt at færdes
I lovligt ærinde, nårsomhelst og hvorsomhelst på gade, vej og sti
og andetsteds i Danmark, hvor de har ret til at være.
Men de moderigtige og toneangivende kredse vil det ofte
Underledes. En typisk illustration fandt læserne den 27. oktober
i Lolland-Falsters Folketidende: Udgangspunktet var et af
do desværre trivielle: Et par palæstinensere havde angrebet nogle
danske med kniv og jernkæde. De boede på et lokalt asylcenter.
Dets leder undskylder med dels, at arabere "er langt mere
umiddelbare, end vi er vant til", dels, "at de er meget nervøse",
1 t nyli 1990-udviklingen har bevirket at det ikke mere er selvfølge1191, at de med lethed opnår den asylret, som de har forlangt.
Også Hillerød hører til blandt besynderlighedsdyrkerne. Frederiksborg Amts Avis beretter ugedagen efter om en bande af
miden generations kurdere m.fl. På byens Tekniske Skole forarbejder de voldsvåben i skoletiden. Nu er det blevet så galt med at
bruge dem, at de lokale ungdomsskoler sender dem på en tur til
Nurdsvcrige, hvad man regner med vil fredeliggøre dem.
Vold avler modvold. Muhamedanerforrådelsen af det danske
IMmlundsklima, får iltre ungdanskere til at gå i slagsmål med de
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fremmede i desperate håb om, at denne fortvivlelsens selvhjælp
kan hindre, at det bliver for sent, fordi Danmark i mellemtiden er
Khromeniseret.
Udanske bandeslagsmål opstår, og kan fortsætte i lange tiderendnu værre end når et henkastet uslukket cigaretskod lægger
store naturområder Øde.
Blandt andet i Kalundborg (1985), Gilleleje (1990), Holbæk
(1991) og København har vor egen ungdom således ladet sig
provokere af fremmedelementernes fremmedartede opførsel.
Provinspressens mandagslæsere ved, at hver weekend har sine
tragiske udskejelser af slagsen, og at det efterhånden har stået på
i flere år. Drab og invaliditeter er blevet for hyppige til at komme
på forsiden. Mens bogtrykkeren venter på denne sides manuskriptark, ser jeg i Morgen-Berlingeren (23. september), at de
større sammenhængende tyrkerungdomsuroligheder nu har bredt
sig til Roskilde, Greve og Farum.
Danskermentalitetens umiddelbare forstandsreaktion er samme afsky, som i 1941 og 1942 var den overvejende uforståenhed
for den gryende modstandsbevægelse, der med noget så udansk
som ødelæggelsesvåben i hånd greb til sabotager, likvideringer
m.v.
Det er da rigtigt, at uden for nødværge- eller nødretssituationer
er vold noget der skal undgås i 99.999 tilfælde ud af 100.000.
Oftest gør den nemlig ondt værre: Blandt andet oppustet af
mediernes blodtørst falder de svage hæmninger hos fulderikker,
narkomaner, åndsdefekte og ballademagere.
På den anden side skal vi passe på ikke at blive så ensidigt
kvækerindstillede, at vi fornægter, at biologisk findes kampvilje
i årmillioners nedarvede g&unateriale. Og immervæk skyldes
bataljerne Folketingets afsindige indslusen af de helt fremmede
til det dybt kriseramte Danmark, og magthavernes totalafvisning
af debat på lige fod, ved at vi, der er imod den førte politik, blot
hånligt afvises som racistumennesker. Sådan hovskinovskifornedrelse udløser følelseslidenskabelige impulshandlinger som
eneste farbare modreaktion fra de eksklusionsfordømte.
Ud fra disse kendsgerninger advarede Ole Hasselbalch forpint
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i sommeren 1991: "Hvis man ikke vil se landet gjort til en ruin,
ja så er man henvist til med fysiske midler at hindre, at ødelæggelsespolitikken føres ud i livet. At fortsætte som undertegnede har gjort i en lang periode med at argumentere, skrive og
,dille op som skydeskive for umoralske menneskers tilsvining, er
uden mening. Den egentlige kamp for Danmarks fremtid, kan
under de herskende forhold kun føres ude i mørket. Skriverierne
skader ved at skabe falske forhåbninger om, at landet kan reddes
med pennen".
Hidtil har medier og myndigheder desværre handlet over for
de bekymrede advarere, som oldtidens herskere, når de fik melding om, at noget var ved at gå galt. Budbringeren er blevet
forulempet i stedet for takket. Et eksempel er tvangsforflyttelsen
af politiassistent Jan Simonsen, Gedser, efter at Berlingskes
Connie Hedegaard med professionel journalistperfidi havde
skubbet ham ud i den rigspolitichefglubskhed, som den p.t.
siddende Thune Jacobsen udviser for at skøtte sig selv over for
mediegabestokken. VS-ulvinden i konservative fåreklæder havde
Ni il il respalter på forsiden i Berlingske Søndag 1. september 1991
under kæmpe overskriften: "Politimand klar til væbnet kamp
mod indvandrere". Onsdagen efterpå måtte bladet - på side 7 41 Skrive båndoptagelse af, hvad Simonsen faktisk havde sagt. Og
som sædvanlig afsløredes betydelig diskrepans mellem, hvad
Ifirdierne fortæller, og hvad baggrunden herfor er.
De ophidsede danskere og deres forfædre var her dog først.
vselsfolks ellers ubetingede modstand mod vold må derfor
Ikke kaste os helt over i uforståenhedens grøft, når vore unge
I tt Idsin tend tirres til at gå amok og håndhæve national beskyttelse
mød NIdende argumenter. Det selvovervurderende folketingsflertal burde have lært af fejl som deres forgængere - endog under
langt sværere omstændigheder - begik i toethalvåret op til 27.
nupust 1943. Gid de dog denne gang gør det før folkevreden
Isi blar op til kogepunktet.
1)ø, der står fjernest fra denne holdning, er de samme Leif
I tin Iiiiiiin/Tine Bryld-kredse, som forkæleropvarter bøller som
I1/' ric og andre virkeligt anstødelige ungdomsvoldsmænd, der
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gang på gang angriber dansk-nationale møder i Den Danske
Forening, i Fælledparken, på Rådhuspladsen eller andetsteds. Da
det norske Studenterforbund 31. oktober 1990 holdt offentligt
debatmøde om emnet "Nationalisme-fædrelandskærlighed eller
fremmedhad?" efterlignede også Oslos Blitz-bande de seksti år
gamle SA-mødeterrorforbilleder.
Den Danske Forenings udelukkelse fra Grundtvig-borgen
Vartov inspirerede Søren Krarup til at hæve sig til Nordahl Grieghøjder (Tidehverv 1990, side 109f).

KAPITEL 44

Muhamedanertruslens
størrelse
Det er hjernevaskmanøvrer, når Politikens lederskribent, Rigsstatistikeren og ligesindede foregøgler befolkningen påståede tal
for, hvor få fremmede Danmark foreløbig er kommet til at huse.
Hverken nu eller fremover kan nogensomhelst lave nogetsomhelst om med tilbagevirkende kraft. Alt politisk virke drejer sig
udelukkende om at ændre på fremtidens forhold, som de ville
blive, hvis der ikke gribes ind fra Folketinget eller fra internationale lovgivningsorganer.
Får Orientens folk etableret solide danske brohoveder, danner
de først ankomne baser for, at familie, venner og bekendte føl ger
efter i accellererende indvandringer. Turister der glemmer at
forlade Danmark igen. Indrejser uden om myndighedssystemet.
Passagerfartøjer fulde af uidentificerede mennesker strander på
vore kyster. Halvvoksne unger efterlades på dansk territorium.
Og som gennemgået i kapitlerne 13, 14 og 18 har Ninn-
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Hansen-loven fra 1983 derudover åbnet ladeporte for en af
danske skatteydere finansieret storimport.
Alle kneb gælder, når det drejer sig om at komme bort fra
områder uden fremtidshåb. For at kolonisere og muhamedanisere
de lande, hvis fortrinlige infrastrukturer, bygninger og landbrugsjord osv. åbent byder sig til som lokkende modne frugter,
der blot skal plukkes ned i turbanerne.
For truslen mod Danmarks overlevelse er det fløjtende ligegyldigt, om muhamedaneravantgarden er her illegalt, (kapitel
15), som asylsøgere, som flygtninge, som fremmedarbejdere
eller som naturaliserede danske statsborgere. Personen ændrer
Nig jo ikke, fordi juridiske spidsfindigheder klistrer anden etikette
på ham.
Virkeligt betydningsfuldt er alene at forudse muhamedanerinvasionens videre forløb. Det sker først og fremmest ud fra
lindre data end fortidsstatistikker. Men når nu det offentlige har
miidt penge ud på sådan nogle, kan man da godt udfinde den
begrænsede nytte, de kan være til.
Selv om dansknihilisternes beroligelsessnak (ca. 35.000 muhamedanere i hovedstadsområdet og ca. 25.000 udenfor) havde
rct korrekt, vil en fremregning af den officielt oplyste udvikhug føre til, at muhamedanere vil være i flertal omkring år 2038.
Ni >cc i 11 cerede beregninger herom er der mange af. For eksempel
på side 5-7 i særnummeret af tidsskriftet Danskeren for juni
lim). Her er man endda nok for optimistiske:
Den officielle statistik pr. 1. januar 1991 over herboende
goiNtx)rgere fra de seks dominerende muhamedanerlande viser
iiIodes, at disse fremmede kun har 1% over 64 år (mod 16%
blondt danske statsborgere), mens der omvendt er forholdet
i4,4% mod 16,7% blandt børneårgangene — altså dem, der rykker
Nal mod de fødedygtige aldre.
1Lt vasentligt forhold er også, at mens en dannerkvinde nuomdias kun yngler med 1,6 barn gennemsnitligt, er tallet fire gange
højt hos muhamedanere. Disse udgør tæt på 90% af Købentivnri fremmedsprogede folkeskoleelever. På Hvidovre Hospital
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er man nu oppe på, at fremmedsprogede kvinder føder 2 eller 3
børn i hvert eneste gennemsnitsdøgn. For den, der forstår sig på
talfremskrivninger, er der ingen trøst at hente i det landsdækkende tal, at kun 6,5% af de i 1989 fødte 61.351 havde mødre
uden dansk indfødsret. Det skulle dog nødigt komme dertil, at
danskerne af nationalpolitiske grunde skulle opgive deres frihed
til at få de børn, der passer dem bedst, og af patriotiske årsager gå
ind i et kapløb med, hvad Islams sønner pålægger deres kvinder.
År 1800 blev der for hvert barn født i Vesteuropa født et barn
i lande domineret af islam. I dag er forholdet 1 til 11, og om 20 år
forventeligt 1 til 25.
Der er nu 1,1 milliarder muhamedanere i verden, og ingen
anden bevægelse vokser tilnærmelsesvis så stærkt i antal.
Mellemfolkeligt Samvirke forudsiger for eksempel, at de vil
have flertallet i Sovjet allerede i 1999. Da de nu er i underkanten
af 60 millioner, kan man betvivle, at det går helt så hurtigt, og
forholdsvis mange vil i alt fald være børn. Men det er en stakket
trøst. Et lille stykke ind i det 21. århundrede kommer de i den
fødedygtige alder.
Alt i alt forudses 2,3 milliarder muhamedanere i år 2025.
Jorden i deres egne lande er mestendels ørkenagtig og gold og
klimaet væmmeligt varmt. I tillæg til muhamedanismen er der
således også andre væsentlige aggressionspresbegrundende ubalancer. De vil nok blive værst for Europa. Vi ligger så nærved og
virker så rige.
Statistisk sentralbyrå har undersøgt de 10.383, som Norge den
1. januar 1977 legalt havde boende fra Asien, Afrika og Sydamerika. De var efter 9 år blevet til 26.164 og en fremskrivning
resulterer i, at der vil ske godt og vel en syvdobling (til 73.402)
over de nitten år frem til 1996. Professor dr.phil. Harald Tefall,
Bergen Universitet, har beregnet et muhamedanerflertal i Norge
omkring 2050, hvis den igangværende masseindvandring fortsætter.
-Danmarks Statistik havde ved indvandrerstoppets indførelse
registreret 6.173 tyrkere. I foråret 1990 var der 29.351 (hvoraf
1.422 havde fået dansk indfødsret), uanset at mange var rejst
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hjem (eller døde) i de 16 år, og der knapt har været tilstande i
Tyrkiet i perioden, som kunne give flygtningestatus.
En kommunal indvandrerkonsulent (Eva Eilstrup) oplyser i
Jyllands-Posten 17. maj 1990, at til Holbæk kom 1968-1970 ca.
40 fremmedarbejdere. De er nu blevet til ca. 525 tyrkiske statsborgere og ca. 15 med dobbelt statsborgerskab. Den årlige tilvækst er p.t. ca. 12-15 nye ægtefæller, 20-24 nyfødte og tre-fire
17-18 årige unge fra Tyrkiet.
En Farumundersøgelse viser, at i den sidste snes år har kommunens tyrkertilvækst bevæget sig efter en fordoblingstid på 4 år
og 9 måneder.
Vækstrateforventningerne er hidtil grundigst analyseret i en
rapport af 16. oktober 1990 af Eyvind Vesselbo fra Danmarks
Statistik og P.C. Matthiessen, Københavns Universitet.
Udgangspunktet er 145 mandlige fremmedarbejdere fra Tyrkiet, som i 1969/70'bosatte sig her i Danmark. Familiesammenfød ngsregler, giftermål og fødsler har resulteret i, at de 145 efter
20 år udgør en befolkning på 1824 personer. Tallet havde været
nul, hvis de 145 var sendt hjem.
Det blev de imidlertid ikke. Derfor præsenteres tre muligheder
for den videre udvikling:
Den første model regner med en mindre nedgang i hyppigheden af familiesammenføring ved ægteskaber. Altså at flere end
hidtil gifter sig med tyrkere bosat i Danmark. Der vil så ved
Artusindeskiftet være ca. 7.500 tyrkere i Danmark, som udløbere
ef de 145, der kom til Danmark tredive år forinden.
Den anden model tager sit udgangspunkt i den største tilpasning fbr tyrkere til det danske samfund. Så bliver tallet ca. 5.080
personer ultimo 1999.
Den sidste model ligger tættest op ad den udvikling, som har
fundet sted indtil nu. Altså lille tilpasning til det danske samfund.
Gruppen vil så komme op på ca. 8.566 personer, (heraf 3.507 med
riMiliesammenføringsreglerne som deres adgangs billet).
Undersøgelsen har ingen fjerde model baseret på at de 1824 er
On NA magnetstærk klan, at de i stadig stigende tempo vil trække
liere og flere til sig fra Tyrkiet.
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Hvilken af modellerne, der kommer nærmest sandheden, afhænger af den indlevelse i dansk adfærd, som eventuelt vil
foregå. Samt i hvor høj grad Folketinget hurtigt gennemfører
effektive modtræk.
Folketinget bygger på mudderkviksand, når det optimisttros,
at de mange muhamedanerfamilier, der er i færd med at oversvømme vort område, over få årtier vil tilegne sig dansk livsholdning. For eksempel med reducerede børnetal pr. gennemsnitskvinde og med at affinde sig med den klientundersåtlydighed,
som de bestemmende danske embedsværk-formyndere kræver af
herboende. Eller ved at mindre fundamentalistisk indstillede
Islamfraktioner opnår større indflydelse, end de har i Øjeblikket.
Flygtningelobbyen søger at forlokke os til forventninger om,
at vore levevilkår baseret på moderne tiders teknologiske formåen stærkt og hurtigt vil påvirke de opvoksende fremmedgenerationer til at forkaste det, som vi fornemmer som 1200 år
gammel, forældet, afstumpet åndsformørkethed.
Alt dette og endnu flere juleeventyrsforklaringer kan naturligvis gå i opfyldelse. Men at kalkulere hermed er utilgiveligt.
Historiens lære er nemlig, at igennem de 1360 år, som er forløbet
siden Muhameds Medinaophold, har den islamiske enhedskultur
holdt sig forbløffende uændret ud over kæmpeområder i tre
verdensdele. Til trods for vidtforskellige påvirkninger. Dansk
overfladisk overmodighed bør ikke få lov til at kimse af disse
erfaringer.
Jan Hjarnøs studier afslører, at tyrkerne i de europæiske lande
opretholder tætte forbindelser såvel til hjemegnen som til Tyrkiet
som helhed.
Jørgen Bæk Simonsens mange interviews bekræfter, at for
danskboende tyrkere bliver islamiske værdier mere vedkommende end forud for deres udvandring. Dansk frigjorthed og
anden tøjlesløshed gør muslimen usikker. Vanskeligheder med at
klare sig på arbejdsmarkedet og underkendelsen i det danske
samfund i øvrigt øger mistænksomheden. For ikke at blive løbet
over i samspilsramthed af det sammensurium, der for ham står
som Satans Spil, finder han det særligt nødvendigt at indprente
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børnene at underordne sig familiens vognborgagtige sammenhold i kadaverdisciplin. Frygten lurer for, at det omgivende
danske samfund vil drive børnene ud i fortabelse — væk fra
forældrenes forankring i de mest solide rammer, der er tilbage for
deres omtumlede tilværelse: Trygheden i barnetroen på MuhamedanernormernesAbsoluditet. Især for pigerne understreges islams
mange krav til sømmelig og korrekt adfærd, så familiens ære ikke
bringes i tvivl. Chefpræsten ved Det Islamiske Kulturcenter
angiver som sin hovedopgave — ud over at holde prædikener med massiv opdragelsespåvirkning at støtte forældrene i deres
bestræbelser på at formidle viden om islam til de fremmedes børn
født her i Danmark.
Beslægtede forhold dokumenteres af de seneste årtiers engelske udvikling. Præcis angivelse af omfang og fremtidsrisikomomenter ville sprænge nærværende bogs rammer. Det vil nemlig kræve en omfattende baggrundsanalyse af de mange særegne
kræfter, som samtidigt har virket i samspil og i modspil med
uhamedaneroversvømmelsens frembrusen i London og andre
Morbyer. Anders Jerichow strejftogter interessant rundt i emnet
over et dusin sider (114-125). Mere end få brikker til det store
Nkæbnepuslespil får han dog ikke lagt.
Også de franske erfaringer går ud på, at muhamedanerne
energisk islamensretter de unge. Blandt andet i Marseille og Paris
fører andengenerationsmuhamedanere an i uroligheder med karakter af væbnede revolutioner i svøb. Ved omplantning til fremmede samfund med uvante socialstrukturer får hjemlandets religion i hårdeste model sin chance, som de unge vedholdende
klumrer sig til som tilværelsens fixpunkt. Mange bevæger sig
over i selvbevidste yderligtgående grupperinger eller forsumper
I ghcttobaseret kriminalitet. Lemlæstelser, hærværk, ildspåsætteløer og andre brutaleskapader. Dybdeborende frontberetninger fra
Iwymforstæder fandtes i Politiken 24. marts 1991 og i Jydske/
VOlitkysten fire uger senere.
Superødelæggelserne, brostenskasteskytset, molotovcocktailorne og mishandlingsgrusomheden tog 11-15. maj et tigerspring
nordpå til Bryssels tyrker og maghrebere (nordvestafrikanere):
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Typisk var reaktionen hos Marokkos ambassadør i Belgien. Han
sammenlignede med den af muhamedanerne berømmede palæstinensiske Intifada. Nok så interessant for ballademagerne var,
at i jo højere grad, de kunne opføre sig, så det gav medrivende
action-TV billeder, des mere var politikerne villige til at yde dem
skatteyderbetalte tilskud i cool cash: Hermed er grunden lagt til
en evighedsmaskine, der— sålænge uduelighedssvagheder dominerer de folkevalgte — bestandig hiver sig selv op med fantasien
til hver gang at præsentere nye, anderledes og blodrystende
scener af hidtil uset karakter for de udsendte TV-journalister og
deres redaktører.
Det er den slags, danskerne skal tage varsel af, og som også
bidrager til, at vi noget bedre forstår sådan noget som Københavnsdemonstrationerne for Salman Rushdies henrettelse og for
Saddam Husseins krig mod USA samt de tilløb til terror, Danmark har haft. Alt dette stammer fra organiserede muhamedanere. De vil undertrykke os "vantro hunde". Risikoen er betydelig for Koranisering af Danmark. Også fordi der sandsynligvis
fremover vil ske bastante styrkelser af hovedårsagerne bag
folkepresset mod vor del af verden.
Hvis de danske, der bliver tilbage, overhovedet bliver tålt af
det muhamedanske befolkningsflertal, vi vil have om 40-50 år
under Gammeltoft-Hansen-politikkens fortsættelse, vil de henslæbe deres liv i undertrykte, bestandigt truede uslingekår.
Individualisme, selvtænkning og forbrugervalg vil nemlig
være forstyrrelseselementer, når muhamedanerne med mindst
bøvl skal administrere os.
Ulykkeligvis blev det tale for døve, også da Johannes Horstmann i Tidehverv 1989 side 153 gik ind i problemet ud fra
SVCQFDB 'emes egen begrebsverden: "De, som er ansvarlige
for loven, har ikke ret til at kræve, at den hjemmehørende
befolkning uden protest skal betale omkostningerne ved, at visse
muslimske stater har slette tyranniske regeringer, som ikke vil
sørge for sådanne forhold for borgerne i deres lande, at det er
muligt for disse at leve anstændigt i det land, hvor de rettelig
hører hjemme. Skal der tilvejebringes ordnede forhold i disse
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rnuslimske lande, kan man ikke se bort fra, at disse muligvis kun
kan komme i stand gennem en modstandskamp imod de slette
regimer der. Men en sådan kamp skal først og fremmest føres i
hjemlandet af mennesker, der forbliver der, naturligvis med
risiko for at måtte sætte livet til i kamp for frihed og anstændige
/urhold. Og denne frihedskamp kæmpes ikke ved, at store masser
flygler til Danmark eller andre vestlige lande for der at bruge
Ilden al at uddanne sig, måske med henblik på senere at kunne
overtage gode stillinger i hjemlandet, altirrens de håber på, at de
ulykkelige, der må blive i hjemlandet, vil gøre det nødvendige
hårde modstandsarbejde, eller at regimet — hvad der naturligvis
ville være det ønskeligste — vil falde af sig selv eller blive
nedkæmpet af andre stater.
Den danske regering og det danske folketing kan meget vel ved
tankeløs flygtningepolitik komme til at gøre fælles sag med de
tyranniske muslimske regimer."

KAPITEL 45

Muhamedanerfrit
område
udtværende epoke er verdenshistoriens mest grænsenedbrydeilde. Nationalstatsprincippet går i forfald. Alligevel har også vi
danske lov at have et geografisk territorium, som er vort og kun
til hører andre i det omfang, danskerne fraskriver sig deres arvegods.
Efterhånden som internationalismen, højteknologien og hvad
ellers er fremtidens indebyrd slår igennem i kommende generationer, vil danskheden ændre sig. Men lad det ske evolutionært.
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Vi skal ikke tage hatten af, før det nye er udmejslet med større
fasthed og konsistens. Indtil videre må dansk politik i overvejende grad tilrettelægges efter det Danmark, vi kender. Det er det
eneste, som giver nogenlunde fast grund under fødderne.
Og her ønsker vi hverken at blive koloniserede eller koraniserede.
Vi bør lytte til og rette os efter Ole Hyltofts budskab om, at
mellemøstlige generalstabers 'farligste våben vil være den millionhær af muslimer, der er trængt op i Europa den sidste snes år.
De ville kunne aktiveres som stærk femte kolonne her, hvis en
stor-arabisk sheik kalder til angreb". (Jyllands-Posten 27. januar
1991).
Som vore bedsteforældre udryddede tuberkulosen og vore
forældre børnelammelsen, er folkesagen for den nuværende generation at arbejde målbevidst henimod et Danmark som muhamedanerfrit område. Tolerancens eneste grænse er nemlig, at den
skal være særdeles overforsigtig med at tolerere intolerancen.
Det nationale forsvarsberedskab fører også til at nægte indfødsog valgret i Danmark til de danskfremmede.
Skudsikre begrundelser for disse konklusioner hober sig op i
nærværende bog — særligt i kapitlerne 42-44.
Den Danske Forenings blad skrev det markant og manende i
forsidelederen februar 1990:
"Hvorfor sanseløst åbne døren for noget, som efter alle solemærker at dømme vil kaste vore kommende generationer ud i
endeløse konflikter? Hvorfor hævde, at vor egen kultur må bevise
sin kvalitet ved — uden nødvendighed — at få påført konfrontationer? Glemmer man ikke, at en kulturkamp sagtens kan vindes af
slette kulturer, hvis deres medlemmer blot bliver de fleste, eller
hvis de optræder hensynsløst nok? ønsker man, at den danske
kultur skal udvikle de samme krigeriske træk?
Grundloven sikrer Folkekirken og fastslår, at afvigende trossamfunds forhold skal ordnes ved lov. Grundloven forudsætter, at
Danmark er et kristent, protestantisk samfund. Den giver anderledes troende personlig trosfrihed og ret til at forene sig i
samfund til gudsdyrkelse. Men den hjemler ikke militante frem244

'nede trossamfund ret til at befæste sig i Danmark— endsige til at
gøre det med støtte af den danske stat eller danske kommuner. Og
du slet ikke, når det drejer sig om fremmede religioner, som er
grundlæggende fjendske over for den kristne og den jødiske tro
og kultur og ønsker at underlægge sig dem — om nødvendigt
gennem "Hellig Krig"."
"I ;'ria grænse og til grænse er kun kort.
Men dette Land er Vort."
Jo mindre et land er, des lettere at løbe det over ende. Derfor
må man være ekstra vagtsom i småstaterne.
Tryghed, fred og ro vil være dansk fortid, hvis vi nedlægges af
et massivt islæt muslimske fundamentalister.
Den, der fremmer eller medvirker til, at Danmark bliver et
underområde i Islam-Imperiet, gør sig skyldig i forræderi mod
Danmark og det danske folk.
Men på trods af den massive advarslesdokumentation giver
I kil kotingets tilbageskridtspartier alligevel grønt lys til muhamedanerne til at slå sig ned iblandt os. De bidrager endda til den
danske nations undergang ved at udskrive menneskeødelæggende
brandskatter på den danske befolkning for at give muhamedanerne mere og mere fortrinlige livskår i det samfund, som
hidtil har været vort.
Aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv.
Men de passive må henregnes til den gruppe af folket, som selv
vil undergangen.
Og passivitet er blandt andet at undlade at stemme på Trivselspartiet, hver gang mulighed byder sig. Store dele af det danske
folk vader som lemminger mod afgrunden. Travlt optagne af
smådagens gøremål, der ikke levner tiden til at gøre offentligt
oprør mod udueligt gammelpartistyre. Omtankeløst nærer de
fleste en uafryddelig overbevisning om, at det nok skal gå af sig
selv, så Danmark for evigt vil bestå, som et Pandekagehusglansbillede. Man har ikke kraft til andet end at være forvisset
om, at der skam ingen røvere er eller kommer i den danske idyl.
Enhver dansker skylder imidlertid sine børn og børnebørn nu
at komme op på mærkerne og forblive der, til vi på ny kan fejre en
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4. maj med at konstatere, at den muhamedanske trussel er slået
afgørende tilbage. Det var så let i 1940 at høre faretrompeterne.
Men risikoen er ikke mindre, når fjenden ikke i samlede falankser
vælter over os på ét tidspunkt — kl. 4:17 den 9. april — men i stedet
mindre larmende trænger gradvis ind over en længere periode.
Her må andre — for eksempel Søren Krarup, Den Danske Forening og Trivselsfolk — støde kraftigt i advarselsluren for at hindre
Mor Danmark i at dybsove så længe, at det er blevet for sent at
afværge korankoloniseringskatastrofen, når hun omsider vågner
og skal i gang med at tage sig sammen til at afbøde magthaverpampernes årtilange vildførelse af hende. De rådne gammelpartiers dødedriftspolitik vil da være uafvendelig. For en tid var
det så bekvemt for dem at fremture i fej lvurderingsblæver. De
nåede da også, hvad der var deres mål: Ved valg efter valg at
bevare deres taburetter frem til næste valg. Det gør man lettest
ved at lukke vælgernes øjne for truende farer.
Det er uslingeværk at forære de fremmede det Danmark, som
utallige generationer har opbygget, og som de nulevende danskere har fået i forvaltning. Som betroet arvesølv, der skal
videregives til vore efterkommere i forbedret — og ikke i ødelagt
-stand. Danmark er vort hjemland og vi har krav på at kunne
bevare det som sådant.
Gammeltoft-Hansens, Finn Slumstrups og Preben Wilhjelms
udlændingepolitik svigter og forråder Danmarks fremtid. De
udsætter den lette lykkehumor, som er vort særkende, for at blive
ausradiert i et frådende blodbad. Også på udlændingeområdet er
Trivselspartiet derfor — ene og forkuet — ude i samme strid som
modstandsbevægelsen i de første to/tre år efter 9. april 1940.
Som gode epigoner af Churchills og Nikolaj Blædels 1930'eradvarsler sagde vi det i 1970'erne. Vi forstærkede det i 1980'erne
(blandt andet udkom Fremskridt den 6. december 1985 med
temanummer om "Den muslimske invasion"). Og i 1990'erne må
tordnes endnu kraftigere.
Danskere skal ikke forhånes, når de vil gøre noget effektivt for
at forsvare deres hjemstavn.
Otto Leisners uhøjtidelige fædreland tilhører de Osvald Hel-
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muth-ætlinge, som kom ind fra Korsbæk med Halfdan Rasmussens Fire-tog. I dette livsmønster forløber vore tilværelser på
fælles traditioner, som udløser ro og tryghed i vort lille danske
smørhul.
Som Bent Mohn skriver i Politiken (21.6.1991) føles det
I ykkeligt for landet, hvis Grethe Sønck er indbegrebet af dansk
folkelighed. Festligt, folkeligt og fornøjeligt vil vi have det. At
kede sig er noget af det værste. Udslettelse af egen identitet og af
egen livslykke er derimod selvfølgelig for muhamedanerne. I
dyb skæbnetro affinder de sig med, at det,der sker, erAllahs Vilje.
Dydigt underkaster de sig samhørighed med familie, slægt og
husfæller.
Vi finder det mest trivselsfremmende, at det enkelte individ
selv frit afgør, hvorvidt hun eller han vil leve i husstand med
andre. Muhamedanismens faste tradition forordner, at kun familier og storklaner har vægt, mens det enkelte individ i folkemasserne ikke i sig selv er af betydning eller fortjener samfundets
respekt. Han skal blot som en af de mange arbejdsmyrer sikre
ære, værdighed og magt for islam. Denne de forkuedes underkastelsesideologi ligger fjernt fra 1990'er danskernes friske,
frimodige, autoritetsskeptiske omgangsformer. Jantelandet skal
nok vide at nedpille fra piedestalen den, som fører sig frem som
stærk mand, der vil dominere og lede omgivelserne. Dansk
sympati ligger hos de svage, mens vi ikke hæger om vor elite af
usædvanligheder. Og da slet ikke, hvis de er selvglade, oppustede
al vorlighedsfolk.
Inden for familien har muhamedanere klare rollefordelinger.
Ældstegenerationen har størst bestemmelsesret. De unge har blot
at lystre. Den voksne mand må ikke beskæftige sig med husholdningsmæssige gøremål —det vil være en fornedrelse for hele
storfamilien i forhold til naboer og omverdenen i øvrigt. Familieteren — den kollektive sociale identitet — skal forsvares. Om man
så krampagtigt må ruge i lange år over krænkelser, før lejlighed
byder sig til at (knivstik)myrde den, der har forset sig, eller nogen
fra hans eller hendes slægt.
Vore konflikter er få og små, og vi opgiver hurtigt ævret. Der
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er uoverstigelige afgrunde mellem denne Det-går-nok-altsammen-modernitet og muhamedanismens lidenskabeligt oppiskede
middelaldergrumhed. Med dominans for begreber som Slægtens
Ære og Skam ved at tabe ansigt. Det, som gælder, er prestige i
andres øjne.
Danskernes livskvalitet er helt anderledes lad og eftergivende.
Denne uformelle, afslappede lettroenhed, som vi har vænnet os
til og derfor kan lide, har vi kunnet praktisere, fordi vi har haft en
usædvanlig ensartet befolkning. Vi er derfor dårligere vaccinerede end andre mod at slippe meget fremmedartede mennesker
ind. Og så endda i det, som Hendes Majestæt kalder vort lille
paradis, og som bør forblive som sådant.
Vi er pragmatikere, hvor de er dogmatikere.
Signalementet af danskerne er, at vi ikke er skabte til himmelblå højhed eller sønderslidende blæst. Men alene til at hyggenyggepusle os gennem vore jordeliv i trivsel og harmoni. Middelvejen kalder vi gylden. Uanset at den ofte er grobund for middelmådighed og kortsigtethed. Blot vi kan have det rart og bekvemt
her og nu, bekymrer det os ikke, om syndfloden kommer efter os.
Vi forstår os ikke på rænker med langsigtet henblik på at
udrydde andre. På det jævne, på det jævne, der har livet sat os
stævne, der skal vi vor prøve stå. Den fælles danske bevidsthed
er, at ved jorden at blive det tjener os bedst.
Slaphed og klap-nu-i er dansk dagligdagsmønster, mens patos,
lidenskabsskaberi-følelsesudbrud og store tragedienne-ord, på
os virker billige, hykleriske, panegyriske og hule. Fanatisme,
terror, blodige religionskrige og andre yderlighedsvoldsomheder
ligger os fjernt, hvor de er udfordringer og inspiration for
muhamedanske folkeslag. 1000 danskere vil derfor ikke stå sig,
når 10 fanatikerinspirerende offensive og udfarende fundamentalister maser sig frem.
Saddam Husseins måde at folketale bombastisk på i længde,
religionsudladninger, virkelighedsflugt, overdrivelser og tirealisme er simpelthen noget, vi jordbundne danskere ikke kan fatte.
Vi er helt i vildrede med, hvordan og hvor stærkt høj stemmefø-

ring giver pote til at ophidse islams brede masser. Jacob von
Thybo-storskryderpralhalse vinder ikke megen respekt, når danske mødes. Vor mentalitet er ukrigerisk. Hamletusikkerhed med
trang til at være fleksible og konkrete er vor stil, hvor muslimerne
er uflytteligt principbaserede, enøjede fantaster i korantraditionens guddommelige ufravigelige Jahvekrav. Det folk, som er
formet i Poul Henningsens og Inge Hegelers usnerpede billeder
drages mod Sodoma og Gomorra, hvor fortidens (og nutidens)
Reberbahner frastøder muhamedanernes officielle doktrinlære.
Den har &I gang for alle fastlagt alt. Absolut, tungt og dogmespækket. Afgrunde herfra findes danskerhverdagen: letsindig,
uimponeret, improviserende og svingende. Kompromisløst og
rethaverisk klynger de sig til deres ufravigelige koranbefalinger,
hvor vi er moderate, understatements-ironiske og udglattende.
Konsekvenser og sammenhæng i livsforholdene — det som garnmelhøjtideligt kaldes ideologi — scorer vor statsminister mange
points på at kalde noget bras. Principrytteri er hos os et negativt
ladet ord.
Danskeren svælger i stjemeøjeblikke på Mallorcas overfyldte
strande, barer og grisefester, hvor muhamedanernes rejse foregår
under strabadsfyldte, restriktionstramme vilkår til Muhameds
Mekka. Her gælder den store kysseoplevelse den i mere end 2000
år overbesuttede hellige stenterning Ka'aba'en. Danskernes grinen og holden sjov virker pinligt, anstødeligt og umodent på
Al lahdyrkere. Uforpligtende adfærd betragter de som Synd, mens
vi synes, at de er nogle dødbidere.
Hos dem ville det aldrig kunne forekomme, at hele folket fra
hytte til slot samledes snesevis af lørdag aftener i begejstring
omkring monologer med "Lorteland" som det faste tema i analyse af eget samfund.
Den jævne dansker brokker sig selvhævdende og uærbødigt,
når nogen træder på hans ligtorn og finder det pinligt med
usædvanlig opførsel. I påklædning, tiltaleform og på mange
andre punkter er fordums klasseskel borte.
Helt anderledes med den menige muhamedaner. Resigneret

med udbruddet Allahu ahkar (Allah er stor) affinder han sig med
sin plads nederst i hakkeordenen uden protest mod autoriteternes
des potudskejel ser.
Men han oprøres, når danskernaboen mæsker sig i flæskesteg,
alkohol, børneselvstændighedsuartigheder og kvindeletpåklædthed. Da aflejres i hans sind en foragt mod disse vantro, der, når
lejlighed byder sig, skal knuses som skadedyr. For ham er det en
fundamental umulighed bare at antyde et spørgsmålstegn ved
nogen af islams titusinder af befalinger. Men i Danmark er man
noget til en side, hvis man afgør samfundsforhold eller tilrettelægger sine dispositioner alene baseret på, at sådan er nu engang
Guds påbud og de rammer, Han har fastsat.
1990'ernes danskere anser det tværtimod for en menneskeret,
at alle livsaldres behov opfyldes. Det kan han kræve som klient
hos det offentlige, hvis serviceapparat bare har at stimulere
borgernes underholdningsoplevelser i et varierende liv og aflaste
ham fra tilværelsens ubehageligheder, ulækkerheder og risici.
Islamitten er den muhamedanske stats undersåt. At martres af,
at man personligt moralsk har svigtet sit ansvar er hyppigere hos
moskeernes faste kunder end i formynderstaten, hvor samfundet
må bære skylden for alt. De er trygge ved ensartethed og tradition, hvor vi hektisk jager mangfoldighed og afveksling. Smerte
er mere en livsnaturlighed for dem end for os. Vi vil simpelthen
ikke vide af tilværelsens meningsløse skaltevalten med liv, velvære og helbred. For os er det uæstetisk. Noget vi med embedsmandsvældets hjælp skal lukke øjnene for. For dem er det Allahs
vilje.
Får de en sag hos myndighederne, vurderer de deres chancer
for gevinst som højest ved at sledske/true sig ind hos sagsbehandleren, så han afgør sagen ud fra personlige motiver (for eksempel
venskabsforhold, bestikkelse eller frygt) og ikke ud fra det, som
hos os står som det forvaltningsretlige samfundsideal med tætte
bind for Fru Justitias øjne.
I praktisk multietnisk samliv mellem muhamedanere og nudanske vil særligt mange anstødsstene vise sig i Ramadan-

måneden. Den er angerens tid, hvor den enkelte muslim skal
ransage sit sind og rense det for slette og forkerte tilbøjeligheder.
Hensigten med faste- og afholdenhedsmåneden er, at den enkelte
muhamedaner skal udfolde en indre djihad.
Troskaben mod islam går endog forud for hensynet til familie
og slægt. Alle fysiske og sjælelige anstrengelser hos muhamedaneren skal med stadig fastholdt kraft og styrke rettes på langsigtet at styrke muhamedanismen. Hele livet igennem. Og det
skal så gå videre til børn, børnebørn og børnebørns afkom.
Blasfemi er hos dem en af de alvorligste forbrydelser. Hos os
forsvinder straffelovens paragraf herom. Censur og ytringsfrihed
er også modsat placerede.
De tager tilværelsen tungere og bærer nag langt længere og
langt kraftigere, end danske gør det. Hvor det tilværelsesafgørende for danskeren er harmløse, kvikke bemærkninger over
en flok bajere, er det værdighed og stolthed for muhamedaneren.
Men det forbinder danskeren med selvhøjtidelige narrehattetørve',finere. Det er ingen tilfældighed, at vor kirkekamp blev vundet
af Grundtvigianere over De Missionske. Victor Borge og Holger
I ;a.1 lessanger er mere danske end Søren Kierkegaard og Villy
Sørensen. Kaptajn Jespersen er lige så dyb godnat fortid som
Olfert Richard. Når idealistfordringerne går op i en glødende
spids, bliver 90% af nutidsdanskerne hurtigt lunkne fodslæbere.
Vi vil her og nu nyde dette liv, hvor de forbereder sig på det
næste.
Vedvarende had mod os andre fastholdes generation efter
generation, hvor den moderne danske højst lader sig ophidse for
en stund, men ikke gider blive oppe på de samme høje nagler, når
der sker så meget nyt. "Om hundred år er alting glemt" er et
dansk, men bestemt ikke noget islamisk refræn.
Muhamedanerne i Danmark udgør derfor sikkerhedsrisici for,
at de indfødte myrdes, fordi de er kommet med en forlængst
glemt drillebemærkning eller har foretaget sig noget, de selv
synes erli gegyl di gt, men som opfattes som krænkende islamittens
ære.

Deres færden præges time for time af muhamedanismens
forskrifter, mens mange danske tilbringer lange perioder uden at
påvirkes af, hvad folkekirken anser for ret og rigtigt.
Time Manager er et dansk produkt. Uret pisker os frem gennem døgnets mange gøremål, hvor muhamedanerne (bortset fra
respekt for bønnerne) ikke lader sig påvirke af tidsperspektivet
og derfor for eksempel giver sig langt bedre tid til gæstevenskab
over for dem, der uplanlagt dumper ind.
Muhamedaneren lader sig ikke tyrannisere af hverken aftalte
start- eller sluttidspunkter på et møde. Livsstilen er tålmodighed,
forsinkelser, ventetid og langsommelighed. Uendelige er variationsmulighederne for at udskyde beslutningstagningen. Man
gør sig blind og døv for det tidspres, som påfører os andre
mavesår og hysteriske anfald. Fatalistisk ved islamitten, at livets
ende alligevel nås til det fastsatte tidspunkt.
De to kulturer står altså til hinanden som ild til vand. Derfor er
der urovækkende sandsynmuligheder for, at det er Danmarks
dødsattest, folketingsflertallet udskriver ved at lalle rundt i ubekymret søvn i stedet for ved målbevidst, hurtig, effektiv handling
at stække muhamedanerne her i landet.
Til dem, der ryster på hovedet i den tro at vi, der advarer, ser
spøgelser ved højlys dag, skal gå en opfordring til at studere
fremmede verdensdeles historie i perioden 1520-1900. Også her
undervurderede man de få europæere, som dukkede op i begyndelsen. Men da deres indsstrømning først havde taget fart, var det
for sent for de oprindelige indbyggere at stoppe den ubønhørlige
udvikling, der gjorde dem til slaver og ligegyldigheder i deres
eget land.
Heri ligger bestemt ikke noget om, at de danske livsværdier er
ringere end muhamedanernes. Lige så lidt som Inkaerne var
undermålere i forhold til de fremtrængende spaniolske lejekrigsknægte. Indianerne over for De Nordamerikanske Fristaters
Wild West-fremtrængen. Maorierne over for de engelske New
Zealand-nybyggere eller Australnegrene over for Europa-emigrationen til den yngste verdensdel. Nu har det gentaget sig ved
Kommunistkinas Tibetlikvidation. Overalt udslettede de indvan-

252

drende herrefolk den oprindelige, godtroende befolkning. Som
danskerne vil forsvinde i Danmark, hvis ikke vi tager udlændingelovsskeen i en helt anden hånd.
De, som ikke er danskerhadere, må derfor sige nej til langt de
fleste, der Ønsker at være tilflyttere hos os. Og da særligt de
folkeslag, der truer på samme vis som Amerika-emigranterne
med at ydmyge og udrydde den befolkning, som var her først. Vi
vil bevare et dansk Danmark. Men lader vi os fortsat lede af Det
radikale Venstres mærkesag om en national selvopgivelse, giver
muhamedanerne os ikke lov til fortsat at være i Danmark på
dansk facon.
Med ståsted blandt andet i Politikens kronik 25. juli 1991
konstateres, at hundrede år efter Columbus' ankomst til Amerika
havde katolikkerne dræbt 90% af de indianere, som havde boet
der i 30.000 år. Blandt de resterende 10% var næsten alle reduceret til slaver, som skulle tro på Den Sande Gud og i det hele være
kolonisatorernes husdyr eller i det mest humane alternativ deres
museumsgenstande.
Muhamedanerne begyndte i Danmark i 1967.
Deres historie efterlader ringe tvivl om, at når de er kommet
ovenpå, vil de ingen respekt vise for danske skikke og levemåder.
De vil frarøve os vor frihed og stjæle vore rigdomme.
Libanonisering af Danmark er et tankevækkende afskrækkcrlærestykke. Fra at være et land hvor paradiset lå, forvandledes
Beirut-staten af 1910 til et 1970'er land med muhamedansk
flertal. Fra 1975 var det derefter et borgerkrigshelvede. Landets
ledere havde i slaphed, uduelighed og åndssløvhed ladet folkearven smuldre væk. Fortvivlelsen blev i 15 opslidende år så
dominerende, at hellere-sort-end-bort-folkene viljeløst lod syrernes militær destruere de sidste lommer af Lyssyns-Kristenheden.
Et af de mange andre skud for boven korn i juli/august 1990 fra
Trinidad. Da de derværende muhamedanere havde nået 6% af
befolkningstallet, var det nok til, at et fundamentalistisk statskup
fem forfærdelige rædselsdøgn i træk kunne holde landet i en
terrorskruestik.
Muhamedanerlandene Pakistan og Bangla-Desh hører fra 1947
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ikke mere til den indiske altovervejende hinduistiske nation. Men
selv om 100 millioner muhamedanere kun udgør knapt 12% af
Ghandi-landets befolkning, er de nok til at martre landet.
Sovjet-Muhamedanien er hastigt på vej mod et lige så stort
antal.
Ugandas muhamedanerprocent ligger kun på fem. Alligevel
kunne de rædselstå hele landet igennem 1970'erne, indtil deres
leder (I di A min) emigrerede til Saudi Arabien.
Da muhamedanismen magtmæssigt kom ovenpå i den evindelige sudanske borgerkrig, var noget af det første, den stadigt
eksisterende islamiske Sudan-republik foretog sig, at fyre de
offentligt ansatte kvinder.
Skal faren herhjemme bekæmpes, er det derfor høje tid til at
følge Trivselsanbefalingen om at lukke hermetisk af for tilstrømningen. Allerede om en lille snes år kan de særdeles aktive og
målrettede muhamedanere ellers nedtrampe Danmark. Kahnal
Ahmed har dansktekstet en muhamedansk salme:
"Hvor korset stod på tårnets tegl,
og kastede sin skygge,
der rejses månens klare segl,
på det vor fremtid bygge."
Melodien er "Nu falmer skoven trindt om land".
Rigtige danskere er hverken i handling eller tale i tvivl om
svaret på Søren Krarups spørgsmål: "Er Danmark et internationalt herberg eller det danske folks hjem?"
Danmark er Danernes land.
Danernes fjenders fjende er derfor Danmarks ven.
Aldeles uanset begrundelsen i gustne indenrigspolitikrænker,
må vi derfor helhjertet være kistelykkelige over USA-aktioner
som Carters ørkenkørsel i Iran, Kadaffibombardementet i april
1986 og Reagan-efterfølgerens muskelspillen, da han i begyndelsen af 1991 kom ganske langt i udraderingen af Irak og Kuwait.
For os drejer det sig alene om, at på Danmarks 43.075 kvadrat-
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kilometer, må danskheden fritages for at blive kastet omkuld af
den kæmpestore muhamedanske menneskebrådsø.
Her gav især præsident Bushs korstog 1990/91 vor del af
verden et pusterum. Men hadet i kølvandet på fornedrelsesfølelsen, der udløstes ved Iraks pulverisering og ydmygelse, kan
blive farlig grobund for, hvad vi derefter bliver udsat for fra
fundamentalistiske og radikaliserede muhamedaner-områder. Det
er nemlig et udslag af ubegrundet sorgløshed at tro, at de despoter
vi har kendt i 1980'erne i Libyen, Iran, Syrien og Irak uheldigvis
har været nogle onde mennesker, så alt bliver godt, når de blot
fjernes. Den frygtelige sandhed er, at de er repræsentative for
muhamedanismen. Risikoen for værre herskere i fremtiden er
langt større end chancen for, at bløde mænd bliver muhamedanerlandenes blivende regenter. Og med våbenteknologiens
voldsomme grusomhedsudvikling er jo bare &.1 enkelt desperat
Hellig Kriger ved magten i en ret kort periode nok til at gøre vor
planet ubeboelig for mennesker i massevis af millioner år fremover. Utallige mellemmuligheder består for fremtidskatastrofer.
Derfor gælder det at hytte Danmarks skind i ubemærkethed.
Puslingelandet gør bedst i at hygge sig i smug. Des færre kontakter vi har til den muhamedanske verden, des større overlevelseschance for os.
Kun en tåbe frygter ikke Islam.
Vil danskerne ikke dige, må de vige.
Klaus Rifbjerg, professor Sløk, Gregers Dirckink-Holmfeld
og mange andre i dagens magtelite i Danmark, svækker deres
fædreland med deres forkvaklede hang til selvkritik, og til at
undervurdere egne folkelige værdier. Da gode kulturer ofte er
bukket under for intolerante aggressorer, er der intet belæg for, at
den danske egenart ikke skulle være bedre værd end at gå til
grunde, fordi den ikke kan stå sig i dysten mod den indtrængende
muhamedanske. Den svage har også adkomst til at leve — i al fald
sit eget land.
Europa har været hærget af en trediveårskri g, hvori forskellige
religioner søgte at dræbe og invalidere hinanden. Med de mel-
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lemliggende 350 års teknologiske udvikling, skal Danmark gøre,
hvad vi kan for at undgå Rædslernes Dacapo.
Også selv om vi skal gøre vold på nedarvede tankesæt, som har
udspring i 1930'ernes eller andre fortiders helt anderledes problemstillinger.
Dengang for længe, længe siden dødssang legionærerne ved
Madrids porte om en fjern fremtid de fortrøstningsmættede ord:
"Og frihedens blomster skal spire af Spaniens bloddrukne
jord."
Får Ninn-Hansen101e Espersen-katastrofen lov at fremture
ned gennem årtusindets sidste årti, vil vi næppe klare pynten i den
orkan af myrderier, som kommer til at gå hen over Danmark.
Ingen vil herefter med overbevisning kunne synge den stolte
borgerkrigs-verselinie om, at frihedens blomster engang vil
komme til at spire af Danmarks bloddrukne jord.
Frustrationstømmermændene efter kommunistbefrielsesrusen
bliver givetvis jordbund for, at Østtyskland m.m.rn. ikke i de
kommende år bliver fredelige opholdssteder for muslimer. Det
skulle nødigt lokke dem til at flytte til Danmark.
Den italienske sociolog Vilfredo Pareto skriver i sin bog "De
socialistiske systemer":
"Enhver elite, der ikke er parat til at kæmpe for at forsvare
sine positioner, er i klart forfald. Den har kun et tilbage at gøre,
overlade sin plads til en ny elite, der besidder de virile egenskaber, den selv har tabt.
Det er rent drømmeri, hvis man forestiller sig, at de humane
principper, man selv har proklameret, vil blive anvendt over for
61 selv. De sejrende vil i de overvundnes øren lade runge det
ubønhørlige vae viotis (ve de besejrede). Guillotinens faldøkse
skærpedes i skyggen, da den dengang dirigerende klasse i Frankrig hengav sig til at udvikle "følerier". Den omkom på skafottet."
Når de indstrømmende foregiver at have tilegnet sig vort
kulturapproach, er det antagelig oftest komediespil —i bedste fald
en tynd fernis, som skaller af, når situationen bliver til det.
Indsivningen af de fremmede samtidig med udsivningen af
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danske i accelererende tempo er disse årtiers advarselsskrift på
væggen, som vi ikke må sidde overhørige i typisk dansk laden stå
til og hyggestræbende virkelighedsundvigen.
Undervurderer Folketinget fortsat faren ved de trojanske
hestestalde, der er under opbygning inden for Danas grænsemure,
gælder ikke nogen fortrydelsesklausul, efter at dans kerkulturen
måtte være totalkollapset. Med umuligheden i sikkert at overskue
fremtiden er fornuftsholdningen derfor også her at anlægge
landets politik efter at undgå den værst tænkelige mulighed inden
for sandsynlighedens rammer. Går udviklingen så bedre, er det
let at sadle om. Men først, når man er blevet helt sikker på, at der
ikke længere er nogen fare for dj ihad-udslettel se af danskheden i
Danmark.

KAPITEL 46

Hvordan udskilles de
uønskede?
I. Når der skal sættes helt nøjagtig navn og adresse på de farlige
enkeltpersoner, kan ingen med løgnedetektor eller på anden
naturvidenskabelig vis finde frem til hvert enkelt individs optændthedsgrad af begær for med Hizbollah-terror at koranisere
Danmark. Menneskeligt er det heller ikke muligt i tilstrømni ngslavinen at udskille de, der vil agere mest fundamentalistisk.
Det nytter derfor så lidt at vide, at generaliserende udtalelser om
store menneskegrupper aldrig er dækkende for hver enkelt i
gruppen.
Disse observationer betyder, at Folketingets rette behandling
af den påtrængende problemkreds juridisk-teknisk skal munde
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ud i en firkantet samleløsning. Betænkelighederne herimod er
øregas. Der er nemlig intet forgjort i at komme til at godtage
nogle få muhamedanere. Men heller ikke i at afvise hundredtusindvis af udlændinge. Danmark kan nemlig få lige så "pæne"
mennesker andetsteds i langt større antal, end selv Steen Gade
kan ønske juleaften.
Det lille og i forvejen fuldt udbyggede Danmark kan højst
rumme en brøkdel af en promille af de 3,5 milliarder mennesker,
der har det skidt. Når det danske Folketing skal tilrettelægge,
hvem vi skal tage imod, er det aldeles vanvittigt at realitetsfornægte den afgrundsdybe kulturkløft ved at tilbyde nogle af
disse få danske pladser til de 1,1 milliarder muhamedanere. I
stedet for udelukkende at hjælpe blandt de 2,4 milliarder ikkemuhamedanere.
II. Beskyttelseslovgivningen må derfor rettes mod folk fra de
områder, hvor muhamedanismen dominerer.
Skitsemæssigt kan et første udkast hertil definere territoriet
som landene fra Marokko i vest til Indonesien i Øst med undtagelse af Israel, Indien, Ceylon, Singapore, Siam og Laos. Omvendt vil det måske være på sin plads at medtage områder uden
for det nordafrikanske/sydasiatiske bælte. For eksempel visse
regioner i Sovjet (Kaukasus, Centralasien), Nordnigeria, Jugoslavien (Kosovo m.v.), Philippinerne og Bulgarien. En af inspirationskilderne kan være den til stadighed ajourførte liste fra USAs
udenrigsministerium over farlige lande. Den koncentrerer sig om
netop det nævnte geografiske bælte og omfatter primo maj 1991
74 stater.
Spæde tilløb i den rigtige retning opstod i praksis i Irakkrigens
1991-kulminationsfebruar. En af vore EF-kolleger (Spanien)
nægtede generelt indrejse af statsborgere fra en række specificerede muhamedanerlande, ligesom Tyskland udstedte svært opfyldelige visumkrav over en tilsvarende læst.

ebringe en større grad af sandsynlighed for, at han ikke er fra et
uhamedanerland.
Når denne bevisbyrdefordeling er den rigtige, beror det blandt
andet på islamitternes skruppelløse snuhed med at fordølge deres
rette identitet og på, at den, der har rent — muhamedanerfrit — mel
i posen let kan tilvejebringe plausibilitet for, at han ikke er fra et
al' de blacklistede lande.
I V. Det ligger selvsagt ikke i udtrykket muhamedanerfrit område,
at vi skal udvise samtlige muhamedanere, vi har i øjeblikket. En
sådan udlægning er lige så tåbelig, som hvis tilhængere af et
tiberkulosefrit Danmark i 1920'eme var blevet mødt med en
I X'S kyldning om at ville skyde alle tuberkulosepatienter på stedet.
De muhamedanere, som Folketinget har tildelt dansk indfødsret, vil det endda volde ganske store — tildels uoverkommelige I tIkeretlige besværligheder at få ud igen. Mange, der har boet her
i lang tid — måske er født og opvokset her — er så indgroet i det
tluiitike samfund, at det bliver svært for et princips skyld at smide
dein ud.
Udover udvisning af dem, der ikke kan klare egen økonomi
Nan« de kriminelle, kan vi imidlertid som alt-, altovervejende
hovedregel lade være med at tillade, at flere muhamedanske
gøgeæg lægges i Danmarks Sangfuglerede.

III. Sålænge fremtidsudsigterne er så risikomættede som nu, må
beskyttelsesloven udstrækkes til enhver, der ikke kan tilvej258
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KAPITEL 47

Er det lovligt?
En udbredt misforståelse er, at grundloven blankt og uforbeholdent skulle deklarere: "Der er religionsfrihed i Danmark."
Faktum er følgende nuancer:
§4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og
understøttes som sådan af staten.
§66: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
§67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud
på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet
læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den
offentlige orden.
§68: Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden
gudsdyrkelse end den, som er hans egen.
§69: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes
nærmere ved lov.
§70: Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning
berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske
rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig
borgerpligt.
Vigtigt ved læsningen er blandt andet, at der er frit slag for
Folketinget til at forskelsbehandle alt efter, om man har dansk
indfødsret eller ej. Til overmål gør Grundloven det selv. For
eksempel i paragrafferne 27 og 29. Retfærdsmæssigt er der derfor
intet besynderligt i, at loven behandler udlændinge på anden vis
end danske. Et af udslagene er, at vi overhovedet har en udlændingelov.
Hermed omstyrtes Marianne Jelveds spekuleren i at lokke
husarerne ind på de radikales skråplan. Hendes synspunkt er
dårende for den utænksomme. Her i landet har vi altid været
stolte af, at der skal være lighed for lovene, og det må også gælde
udlændinge.
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Sandheden er stik modsat: Loven går altid ud på at skabe
ulighed.
"Lighed for loven" er nok en almen accepteret frase. Men heri
ligger ikke, at den rammer plet. Tværtimod har så at sige enhver
lovparagraf og retsregel iøvrigt den hovedfunktion at skabe
ulighed. Den udtrykker nemlig, at de, som opfylder de og de
betingelser, får den og den juridiske status, ret eller pligt, mens
den, der ikke omfattes af regelens beskrivelse, ikke har lighed i
r etsstilling.
Straffeloven behandler drabsmanden anderledes end den, som
Ikke er morder. Myndighedsloven den under 18-årige forskelligt
fra den, som har opnået myndighedsalderen. Folkepensionsloven
I ›ersoner under 67 år på anden vis end ældre. Skatteloven den, der
lutr tjent 400.000 kr. på anden vis end ham med en 80.000 kroners
indkomst osv. osv.
I3egrebsnødvendig er næsten al jura diskrimination, som skaber forskel forloven. Altså en opdeling af mennesker i forskellige
gi tipper, så nogle mennesker behandles anderledes end andre.
I )erfar er det noget forvrøvlet pladder at kritisere en regel eller en
In ridisk afgørelse for at være di skriminationstynget. Var den ikke
clel, havde den intet at gøre med lov og ret.
I brskelsbehandlingsloven (kapitel 27) og straffelovens paragraf 266b (kapitel 50) er endda et par tilfælde, hvor gammelptirti eme — herunder Det radikale Venstre — har valgt at forkaste
lighed for loven mellem udlændinge og det danske folk, der vil
forN vare sig mod opløsning af detårtusindgamle folkelige enhedsummenhold. Ulandsbevillingslovene er dybest set også eksempler på det samme.
Derfor kan der ikke i Jelved-snakken hentes nogensomhelst
ibrnuillskri tik af Trivselspolitikken. Heller ikke, at vi sondrer
mellem muhamedanerlandene og andre. Vi yder Ulandshjælp til
Kenya, men ikke til Japan. Vi har flere repræsentanter i USA end
Chud. Ulighedsbehandling er kernen i hele Folketingets — og
Mange andres — virke.
Jdsagn fra Gammelpartiernes MF'ere er blot det, som de tror
elver deres parti bedst valgresultat næste gang. Heller ikke
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Marianne .selved har mere end et ligegyldigt, tyndt lag emballagefernis af retfærdighedsmoral på det, hun siger.
Jelved-vranglæren undskylder derfor ikke Folketingets Nej til
at træffe de nødvendige foranstaltninger overensstemmende med
Ole Hasselbalchs konklusion: "Hvis tyrkerne og pakistanerne
var kommet med geværer og kanoner, ville ingen have nægtet os
retten til at sætte os til modværge. Men når de bare kommer og
kommer og kommer, er vi "racister", hvis vi forlanger det
stoppet."

KAPITEL 48

Danskhedens væbnere
1968-oprøret og 1970'er-græsrodsbevægelserne byggede på upiloteret sump. Efter afsløringen heraf drøner Slumstrup-pianerne
videre. Ud fra devisen at alle dårlige gange er tre. Sande patrioter
stritter imod igen at skulle utl i et livsløgnsmorads. Ingen kløft
kløver i dag den danske meningsdannelse stærkere.
Uden for Folketinget, hvor stillingen er syv mod Fremskridtspartiet, hører man fornuftens stemme med angstfyldt fortvivlelse fra tilsværtede hædersmænd som landsognepræstefætrene
Søren Krarup og Jesper Langballe.
Ved kommunalvalget 1989 dukkede nogle antiindvandrerlister
op. For eksempel i Aalborg (PH. Bering), København (Elin
Uttrup og Kaj Wilhelmsen) og Odense (Tage Abildgart). En mere
permanent overbygning heraf tilstræbes med "Folkebevægelsen
Stop Indvandringen".
Fremmest er dog den tværpolitiske specialorganisation Den
Danske Forening. Den blev stiftet 18. marts 1987, og bør få langt
flere medlemmer og støtter iøvrigt. Adressen er Postboks 411,
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8100 Århus C. Kontigenter og bidrag kan indbetales på postgiro
4 54 75 51. Telefonnummeret er 86 13 24 01 (telefonavis: 62 22
74 75). Fra 1990'emes begyndelse er foreningen først og fremmest præget af sin skribentflittige, velformulerende formand,
juraprofessor Ole Hasselbalch.
Foreningens kulegravninger efter sandfærdige oplysninger og
modige offentliggørelse heraf afsvækker den afmægtighed, som
mange gode danske er grebne af, efter af de udl ændingepoli tiske
afgørelser i de sidste otte år er truffet helt hen over hovedet på
dem. Uden af flertalspolitikerne har vist mindste tilløb til fordomsfrihed. Eller har villet afsløre kendsgerningerne. Politikernes arbejde udføres i stedet på sagligt forsvarlig vis af foreningens tidsskrift "Danskeren".
Især i kapitlerne 28, 38-42 og 50 belyses Flygtningehjælpens
næsten-mediemonopol, og skatteyderbetalte gigantpropagandamilliarder. Endvidere biblioteksfavoriseringer og meget mere.
kor at mindske ubalancen er der for alle folkestyrevenner al
mulig grund til at bistå Davidskræfteme i deres seje vagt-igevær-råben over for Goliathangrebene. Nok mangler man penge
og mediebevågenhed. Men virkeligheden er da i det lange løb en
ganske stærk allieret.
Den daværende formand for Socialdemokratiets Indvandrerudvalg Vibeke Storm Rasmussen udarbejdede i 1987 en fremskrivning, der viste godt 400.000 fremmede i Danmark i år 2000.
Da dette regnestykke stødte an mod partiets ideologi, men ikke
sagligt kunne afkræftes, blev hendes produkt undertrykt, og hun
selv sat fra bestillingen. Til fordel for den mere partifidele
borgmester Ove Dalsgård. Han skrev i stedet "en rapport, hvor
stort set alle de kildne problemer var stukket under gulvtæppet,
og som indeholdt afgørende fejl og mangler. Selv i det rene
!nimateriale". (Danskeren december 1990).
Storm Rasmussen er dog stadig socialdemokratisk amtsrådsmedlem og folketingskandidat. Hun siger til BT for 13. juli 1990:
"Danmark står over for en kolossal forsørger-byrde, der dels
består af de fremmede, 50% af dem er arbejdsløse i Københavns
Amt, dels af vore egne arbejdsløse.
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Derfor må vi vælge:
Enten sørger vi for dem, der er i landet i dag, og siger stop for
yderligere indvandring. Eller også må vi påtage os den fremtidige forsørger-byrde med alle de problemer, det giver.
Jeg vælger det første. Jeg tror ganske enkelt ikke, vi har råd og
kræfter til at påtage os den forsørger-by?de, som vi ellers står
overfor. De sidste år har vores største problem været undladelsessynder. Og det er Folketinget, der må påtage sig det ansvar."
Modsvaret oplyses i Ole Hasselbalchs "Viljen til Modstand"
(Tidehvervs forlag, september 1990):
"I Socialdemokratiet er der disciplin. På partiets kongres for
ikke længe siden havde en række socialdemokrater stillet et
dagsordensforslag, hvorefter den førte flygtningepolitik skulle
tages op til debat. Men der fremkom omgående fra partitoppen et
modforslag, som sagde nej til debat. Og det blev vedtaget naturligvis.
På et tidspunkt, hvor det kan forudses med matematisk sikkerhed, at det Danmark, vi kender, vil blive knust, hvis ikke der gøres
noget for at undgå det, beslutter ledelsen af landets største parti
altså, at det end ikke må tages op til diskussion, om der er noget
problem eller ej.
Så borgmester Per,Madsen er isoleret. Undtagen blandt vælgerne i sin kommune, hvor han nu sidder med mandat fra 60% af
vælgerne."
Det udløste derfor oprigtig glæde den 1. april 1991 at høre om
en opfordring et par dage før fra Socialdemokratiets næstformand om, at deltagere i fremmeddebatten skal udskifte mistænkeliggørelse med forsøg på at forstå hinandens motiver. Men de
entydige, mangeårige skidtspandserfaringer, vil det unægteligt
blive en behagelig overraskelse, om denne Birthe-Weiss-svale
skulle give blot den mindste sommer.
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KAPITEL 49

Folketings-idealer
Trivselsfolk viger ej ud af spor, men forbliver uforfærdede tro
mod alle Fremskridtsadelmærkerne. Også de fire, at de rette
Fremskridtsfolk er de eneste, der har vist mod og evne til, for det
første, som drengen i Keiserens Ny Klæder, at turde sige tingene
som de er, for det andet korrekt at forudse, hvordan en udvikling
uden indgreb vil forløbe, for det tredje at rejse de vigtige diskussioner før de andre gør det, og for det fjerde straks at udforme de
helt præcise løsningsmodeller, der vil kunne fungere i Sammenhængen med skabelsen af optimale Fremskridt.
Når disse så fremføres i konkret detailudformet lovforslagsform i Folketinget, som det — inklusive ændringsforslag — er sket
et femcifret antal gange i Fremskridtets 17 folketingsår, forties
det stort set i medierne. Modsat for eksempel SF, der jo knap kan
hæve et øjenbryn uden special-interviews i radio og anden stor
medieomtale.
I folketingssalen sker det særdeles hyppigt, at de andre partier
indskrænker sig til en enkelt eller to sætninger af typen: "Vi
afviser Fremskridtspartiets forslag".
Selvfølgelig er parlamentarismens grundkerne, at ethvert forslag, som noget parlamentsmedlem Ønsker til debat, også skal
debatteres sagligt alene på grundlag af fordele og ulemper i dets
indhold, og uden at nogen skal skele til hvem, der har fremsat det,
eller i hvilken sprogform, det fremtræder. Hver fugl må pippe
med sit næb, og intet folketingsmedlem må nogensinde finde, at
et andet folketingsmedlem er mindre fint og derfor skal behandles som spedalsk. Alligevel giver mobbernes mobsede lcrænkelser
al' demokratiets grundprincip ikke anledning til offentlig kritik
fra nogen af dem, der ellers i teorien hylder pluralisme-ytringsfriheden. Mange synes endda, at det er en fordel med berørings-
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angsten, som den for eksempel blev principielt anbefalet af Arne
Melchior i Folketingstidende 1987188, 1. samling, spalte 6950.
Skrækken er nemlig stor for, at det forringer genvalgsmuligheden, hvis man mishager flygtningehjælpsreklamens stik-irend-dreng Danmarks Radio. Her føres (såvel på radio- som på
fjernsynssiden) an i ensidig fædrelandssabotage baseret på, at
Trivselsopfattelsen konsekvent bliver gengivet i fordrejede propagandatilskårne skræmmebilleder — hvis den da undtagelsesvis
ikke helt forties.
På den ækleste facon har Danmarks Radio (og landets øvrige
hjernevaskerier) altid ensidigt udelukket FremskricItss ynspunkter
på alle områder fra at komme korrekt til orde i rimeligt omfang i
forhold til partiets størrelse og til den kendsgerning, at Fremskridtsbevægelsen vel er dette århundredes eneste nyideologi af
internationalt format, som er udgået fra Danmark. Internt her i
landet vil enhver, der repeterer, hvad Bevægelsen præcist har
foreslået gennem den seneste snes år, indse (som gammelpartierne flygtigt gjorde det over en hel side i Jyllands-Posten for
15. juli 1990), at vi er de eneste fremsynede, og at vore forslags
vedtagelse ud over hele det politiske felt i tide havde løst landets
problemer.
Landet ligger nu, som folketingsflertallet har redt, fordi Z
vedvarende blev kanøflet som den grimme ælling. Som det blev
beskrevet i Fremskridtsdagbogen for 30. april 1976:
"Læren fra de tre vintres ophold på Christiansborg er, at for de
andre er det vigtigste, hvem de stemmer med, og ikke, hvad de
stemmer om.".
Irritationen mod Fremskridtets Partier beror tildels på, at
flertallet forveksler det at forudsige problemer, med at være den,
der skaber problemerne. De gamle partier tror derfor instinktivt
at deres begær om at bevare egne fine positioner bedst fyldestgøres ved at knuse Sandhedens Kurerer.
Dansk folkestyres fallissementstragedie er, at hele striben af
magthaverpartier i stedet for ydmygt at indse egen uduelighed
har piedestalsplaceret sig selv med stinkende selvros om, at de
skulle være "ansvarlige" — selv om partierne og deres ledere ikke
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i mands minde i praksis har påtaget sig ansvar for nogensomhelst
af de kæmpefædrelandsulykker, som de har forvoldt.
I vor kamp mod deres nationale dødsmarch lader vi os ikke
friste til at give igen med samme usaglige mønt. Vi Voltairianere
er ene på den danske politiske arena om i praksis som i teori at
hylde den store toleranceforkynders anvisning, at man frem for
alt — fuldt og helt personsanseelsesfornægtende — skal kæmpe for
alle menneskers adgang til at være ligeværdige og lytte til og
præcist overveje alle synspunkter. Mest dem, man er mest uenige
med. Det er jo hos dem, man har mulighed for at lære mest. Den
tolerante anser alle mennesker for ligeværdige (altså modsat
racisten) og vil kæmpe for, at andre skal have reel adgang til at
fremføre deres synspunkter. Lige meget, hvor kraftigt de støder
an mod ens egne.
De, som påprakker Trivselsfolk noget andet, forveksler tolerance med holdninger.
At kæmpe for holdninger er et politisk partis eksistensberettigelse.
Holdninger hos Trivslens fædrelandssindede Parti er for eksempel, at vil vil gøre en virksom indsats for at hindre muhamedanerne i at fortrænge danskere fra Danmark, og at vi hellere vil
bruge penge til skattenedsættelser eller folkepensionsforhøjelser
eller forkortede sygehusventelister end at øse offentlige midler
ud på bekvemmelighedsflygtninge.
Sammenhængsforståelse og logik er nogle af hovedakslerne
for, at samfundet og dets individer bliver velfungerende. De
styrkes ved sindenes åbenhed over for andres meninger og argumenter.
Men de andre partier misudnytter, at menigvælgeren ikke af
medierne tilvejebringes den fornødne oversigt over finanslovssammenhængene. De slipper derfor godt fra den samvittiglicdsløse lygtemand med salvelsesfyldte tomfraser at appellere til
i I hø rernes følelsesmæssige sympati for vel færdss tatsideologien:
Medmenneskelighed kræver, at den stærke solidarisk hjælper
den svage. Fejltagelsen heri er ikke blot, at det er rivruskende galt
at betegne 1990'ernes bankerottruede Danmark som stærkt, men
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endnu mere, at den, som ulejliger sig med også at bruge sin
hjerne, må erkende, at mere end 3 milliarder udlændinge er
særdeles svagt stillede, når de måles med gængs dansk alen. Men
de mest nødlidende er bestemt ikke at finde blandt de såkaldte
spontanflygtninge, som vi tog ved vingebenet i kapitel 14.
Den altovervældende mediedominans tilhører i Danmark stadig skønmaler-tilsnigere som Politiken, Julius Bomholt og Midteroprørerne med deres overvurderede svensk/danske model.
Baseret på at staten bedst ved, hvad der tjener borgeren bedst, er
den selvnavlebeskuende, upluralistisk, fremtidsfjern og mere
hovenintolerant end nogen anden "åndsretning", som har præget
Danmark på denne side af den seneste istid. I al fald, hvis man
bortser fra Christian den Sjettes Pietisme.
Efter at produktionsteknologi og den internationale handels
opblomstring uigenkaldeligt har skabt et helt andet samfund end
det, der inspirerede Louis Pio og P.J. Borgbjerg, er velfærdsstatens hovedindhold blevet en kontrol magt, der u-ydmygt blander
sig utåleligt i det enkelte menneskes livstilrettelæggelse. Hele
vejen fra barsel og vuggestue til plejehjem og kirkegård.
Alle nulevende danske er flasket op med modellen Socialisme
med et menneskeligt ansigt. Dens etiske vurderingsgrundlag
angives som lighedsgrundsætningen og egoismefordømmelse,
samt at de svage skal gives (mindst) lige så gode positioner, som
de stærke har erhvervet sig. Her er man kommet ganske langt
frem med at forgifte danske medborgere.
Og det er kun tilsyneladende, at det skulle fremme udsigterne
til et liv med forudsigelighed og fred i vor tid.
Alligevel er de fleste beredte til at køre globalt ud af tangenten.
Det bliver helt selvfølgeligt at udvise Eva Gredal-moral over for
helt fremmede. Selvovervurderingen er som hos den, der vil
slukke en urskovsbrand med en teskefuld H2O. Man ænser ikke
den teknikalitetspetitesse, at det ganske overspænder det danske
Lidenlund-samfunds kræfter at påvirke de stort set ukendte
livsmuligheder for de mange, helt ukendte milliarder mennesker
derudefra den store, store verden.
Nutidens korruption bruger langt mere forfinede midler end
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fortidens vulgære med at købe fordele for pengebeløb. Vor tids
politikere ledes på afveje af ben, vennetjenester, gratisarrangementer, frynsegoder og personlige gaver. Gennemskueligheden
for udenforstående besværliggøres undertiden ved, at den direkte
begunstigede kan være politikerens familie eller elskerinde.
I mangel af hæderlighed og samfundssammenhængsindsigt
leverer Christiansborgerne de stene for brød, at de bestandigt
farer op, så snart medieme har meddelt deres sædvanlige (oftest
plantede) farvede misfremstillinger af et emne. Deres dagsorden
kaperer stort set kun det, som TV-A, radioavis og aviser netop har
besluttet at give et døgnflueboom. Vælgerne kan jo alene handle
efter, hvad de bliver fortalt, og de har andet at tage sig til end følge
forløbet af de mange sager fra fjorårets marskrigeriske overskrifter. Derfor forvrides yderligere i vældig grad deres egnethed til på
rimelig vis at udfylde deres rolle i samfundsstyringen. Den
kræver, at de bibringes kundskab om, hvordan enhver standpunkttagen må efterprøves ved at dens konsekvenser vurderes i
vekselspillet med alle de andre samfundskræfter. Alt for mange
overser, at politik ikke er enkeltsager, men disses plads i sammenhænge.
Danskere, som de er flest, handler helt uden for den virkelige
nu-situation. Fordi de endnu ikke har gennemskuet, hvad de
berøves i valgfrihed mellem fremtidsverdenens vidunderlige
mangfoldigheder, når de rædselsslagne i blind dybkonservatisme
klynger sig til tryghedsnarkomanien og partout tror, at den fra en
helt anden tid tilvante begrebsverden fortsat bør realiseres.
Fra sikkert fodfæste på disse folkepsykologiske kendsgerninger tigger og beder Hans Engell og andre dekadente svigtere af
Danskhedens Sag om, at vi Sandhedsdyrkere formulerer de rette
synspunkter mindre barsk.
At vi opgiver idealerne, som det forlængst er sket hos gammelpartierne og tilpasser os det, de kalder parlamentarisk modenhed.
Men overmodenhed er lig råddenskab.
For folketingerne er det essentielle nemlig, at deres udsagn her
og nu stiller dem selv personligt (deres parti) i et godt lys hos
deres (marginal)vælgere. I forhold hertil er de bedøvende lige269

glade med, at de sagligt misrøgter trivslesskabende løsning for
danskerne.
Med den prioritering tømrer Christiansborg konstant og hele
tiden bjælker til Nationens Ligkiste.
For naturligvis skal ingen nogen sinde sige (skrive) andet, end
hvad der set i sammenhæng er korrekt ifølge hans sagsbedømmelse. Man må aldrig nogensinde ændre, værdiforringe eller
diplomatisk belægge sine synspunkters udformning for at tækkes
tilhørere (læsere). Heller ikke, når det er vælgere. Tabuer for,
hvad man kan tillade sig at sige, er forfærdelige onder og må
derfor bekæmpes kraftigt. Det samme gælder udtryk som: Det er
uklogt at anføre dette eller hint. For det kan folk ikke tåle eller
lide at høre. Så skal folk fanden ta' mig opdrages til at vise
ubegrænset åndelig åbenhed og spænstighed — går man først på
akkord hermed, har man begivet sig ud på Fortabelsens Vej, som
har kostet Danskerne så dyrt siden H.C. Hansens død februar
1960.
Sproget har vi til at udtrykke sandheden. Ikke for at tildække
den eller gøre det til en logogriflabyrint at finde frem til, hvad den
talende (skrivende) egentlig mener.
Når justitsministeren karakteriserer 9. april 1991-debatten
som "sober", betyder det, at kendsgerningerne om de fremmede
i landet begravedes under dynger af upræcise og bortforklarende
pølsesnakkerier, mens konsekvensudredninger som folketingssædvanligt udeblev af de mange flotklingende udgydelser. Dette
er fortløbende ødelæggelse af parlamentets mulighed for at nå
frem til holdbare problemløsninger.
Folk kalder bramfri snak for sårende. I stedet skulle de afsky
vattethed.
Svækker man sprogformen, svækker man også indholdet.
Rammen skal stå til maleriet. Sprogstyrken skal tilsvarende
afpasses indholdet i det budskab, man vil bringe. Det er torskedumt ikke at turde bruge alle de nuancemangfoldigheder, modersmålet byder mulighed for. Vi skal tale vort eget sprog og
blive ved at tale vort eget sprog. Ikke lade os selvbegrænse eller
terrorisere ud af vor saglighedsrespekt af Arne Melchior og andre
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Jeronimusser. Så må vi tage med at blive påduttet væmmelige og
grimme standpunkter, når man fremholder dele af vore udtalelser
uden for deres sammenhæng. Vi medieadgangsformente, gedigne har alligevel ikke nogensomhelst mulighed for noget værn,
så vi kan opnå at blive opfattet loyalt af ret mange.
Den, som har ret, skal ikke stå ret for den, som har uret. Havde
vi ikke råbt højt, var vi allerede havnet i endnu mere groteske
omstændigheder.
Der skal skarp lud til skurvede hoveder. For at få virkning må
modgiften derfor være kras over for de toneangivende indoktrinører.
Digteren (Kaalund) belærer os så manende: "Kamp skal der
til, skal livet gro".
Fører Trivslespartiet slap tale, er de andre kommet et ganske
langt stykke på deres vej til at kujonere os. Lad blot de andre
forarges eller hovedryste over vore påståede helligbrøder. Efter
vor målestok er det eneste moralbrud ikke at fare med sandhed.
Det gør man, når man bagatelliserer realiteterne med for svage
udtryk.
Lad fremmedlakajerne ty til bortforklaringer og fortielser og
billige, fingernemme afværgefraser fra de moraldefekte partikontorers valgtaktikhåndbøger. Lad dem få afløb for sadisme ved
at forhåne, forulempe og fortie os.
Det skal ikke ændre os til bøjelige vejrhaner. Tværtimod skal
vi uafladeligt holde fakta frem, som de er (og som de kendes af
h undredtusindvis af danske). Bevares, det er ikke så hurtig en vej
til målet, som hvis medierne blev fair og redelige. Men det er det
eneste, der er tilgængeligt for dem, der ikke passivt vil se vort
fædreland gå til grunde.
Selv når vi i den gode sags tjeneste tordner alt, hvad vi kan, må
enhver, der bekymret følger Danmarks Radios og de andre
massemediers øredøvende forvrængningsskidtspande mod sandhedsbudskaberne, med Nordahl Grieg konstatere, at vore baNunfanfarers plads i helhedsdebatten alene bliver, som hviskes de
med lukkede læber under Dansk Joumali stforbunds knusende åg.
Givetvis er det bekvemmere for de andre partier, med et
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Fremskridtsparti lige så slaskegeWagtigt, som de er. Men Zpartiet er dannet med henblik på det stik modsatte. At være DET
ærlige parti, som uden taktikskelen, lige på og hårdt siger og
fastholder sandheden. Trivselspartiet har kendingsmelodien: "Vi
er ikke som de andre". En af årsagerne hertil er, at vi ikke lader os
bevæge af, hvad TV-A eller andre medier døgnaktuelt vælger at
trække frem i deres popunderholdningsjagtindoktrinering. I stedet tilrettelægger vi vor politiks enkeltelementer efter moden,
grundig analyse af de følger, en foranstaltning vil have over
perspektiver på flere årtier. Flere seere og løssalgskøbere opnås
nok gennem særdeles konkrete historier baseret på sladder, sex,
sensationer, afsløringer, kuriositeter, skandaler, vold, personjagt
og andet, som kan glide ned uden at ægge til svært hjernearbejde.
Men hverken markedsandelstilkæmpning eller illusionsnumre er
partiers samfundsfunktion. Det er derimod at bakse med det
langsigtede.
Nærværende bogs problemkreds er typisk. I dette eksistensspørgsmål for danskernes overlevelse var der aldrig nogensinde
kommet nogen fornuftsudvikling, hvis ikke Fremskridtspartiet
og ligesindede havde holdt brandvagter og stødt i luren, mens de
åh så pæne VKSFBDQ-partier dybsov. (Se for eksempel den
konservative ordfører 19. februar 1988: "Så er jeg da glad for, at
man kan se, at der er forskel på Det konservative Folkepartis og
Fremskridtspartiets flygtningepolitik. Vi Ønsker ikke en skærpelse i forhold til den lovgivning, som gælder." (Spalte 6916)).
Uden Riemanns "De yngler som rotter", min "Et glas dejligt
drikkevand bliver dødbringende, bare man putter 1 milligram
arsenik i det" og masser af anden karsk tale var de, der i de sidste
otte år har forrådt Danmark, ikke engang delvis vågnet op, men
havde bare foregøglet sig selv deres egne fornemme humanismegodheder, og at der jo var ro og ingen fare i fremmedlovdelen af
det politiske spektrum. For dem går det hele blot ud på at finde
smult vande til at sikre det altdominerende politiske mål: deres
eget personlige genvalg. Bakspejlsvendekåberier skal de nok
svælge i, når skandalen om nogen tid bliver ubortforklarlig. Men
det haster unægteligt med den fremtidsrettede forudbetænk272

somhed, som er det, hvortil samfundet har politikere (Statsmænd).
Holdningsløse hovsa-opportunistpartier har vi nu otte af i
Folketinget. Der ville ingen grund være til at arbejde for et
niende. Historien har vist, at Fremskridtspartiet har haft resultatopnående indflydelse, når det har gjort sig udtilbens, mens de
andre med føje er aldeles ligeglade med Z, når det bare slapt
flyder med dem og stemmer, som de vil, i folketingssalen.
Samtidig afskærer det, som længe var Fremskridtets Parti, sig
fra at angribe de andres skurkestreger over for den danske
befolkning. Fordi man i sin Christiansborgmiljøskadethed selv er
meddelagtigt. Når det går Danmark så skidt, er hovedfejlen, at
folketingspartierne har fjernet sig langt væk fra idealerne. De
bevarer alene deres magt
ved at strø om sig med tomme løfter,
ved at sledske for alt og alle,
ved at løbe fra upopulære sandheder og ubehagelige virkeligheder,
ved at foretrække det tilfældige og modeprægede frem for det
gedigne og langsigtede,
ved alene at fortælle folk, hvad folk helst vil høre,
ved bevidst at lyve og bedrage med facadefremstilling af sig
selv som godhedens varetagere og
ved at fortie og undertrykke, hvad der ikke passer ind i deres
reklamebureauers glansbilleder.
Men realiteterne er helt anderledes besværlige krabater. Jo længere medierne — og dermed danskerne — holder frikvarter herfra,
des brutalere bliver vore børns og børnebørns opvågnen.
Hvad Lenins oldebørn og tipoldebørn må bøde for i de næste
mange årtier, burde omstemme danske vælgere til ikke at udsætte
deres efterkommere for en tilsvarende politikerskabt ørkenvandring.

273

KAPITEL 50

Yfringsfrihedsbegnensning
Muhamedanerideologien går ud på, at evigtgyldige svar på alle
spørgsmål blev fastlagt i det syvende århundrede. At søge at
rokke herved er kriminelt. Helt modsat er Dansk Dåd bestandigt
at flytte grænser ved at sætte nye spørgsmålstegn.
Jo flere kaskader af infonnationsdatamyriader, som uafladeligt strømmer ind, des stærkere samfundsbehov for, at mange
borgere ofrer tid på at belyse, systematisere og holdningssammenfatte det til enhver tid foreliggende materiale.
Beslutninger træffes nemlig på grundlag af det billede, som
den siddende magthaver har af den aktuelle virkelighed. Det vil
altid være forkert og ufyldestgørende. Dels fordi enkeltkomponenter er tildelt for stor eller for lille betydning. Dels fordi
tolkningen og sammenstillingen af enkeltoplysninger ikke er helt
præcis og ajourført. Derfor er det så umådeligt vigtigt, at hvemsomhelst frejdigt, praktikabelt og uden strafrisiko kan offentliggøre sine forbedringskommentarer, så beslutningsgrundlagets
virkelighedsoverensstemmelse hele tiden kan forbedres mest
muligt og hurtigst muligt.
Jo sikrere magthaverne føler sig for at være fritagne for kritik,
des slappere vil de lede samfundet i fordærv. Heri er indbygget en
selvforstærkende mekanisme, som får magthaverne til selvretfærdigt at føle kritik som samfundsforstyrrende uorden og uanstændighed. Den er det legitimt at (mis)bruge magten til at
modvirke, tie ihjel og mistænkeliggøre. Hertil har magthaverne
mangfoldige — ofte skjulte kanaler. Ellers var de ikke magthavere. Åbenlys, erkendt censur er ikke nødvendig, for at mere end
rigeligt med borgere lader sig meningsmæssigt drive ind i konformitets-foldens ensretning. Kendingsmelodien på den offentlige mening er blevet den, skrædderne komponerede i "Keiserens
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Ny Klæder". Dette forstærkes af, at Danmarks Radio og andre
medier i deres mange afdelinger og nicher bestandig finder deres
snit til at indflette indlæg og udtalelser fra 1968'er generationens
venner. Når dette mønster går igen overalt, bliver det som den
parnasplacerede Henning Fonsmark resigneret konstaterer: "Det
er i de seneste årtier blevet vanskeligere at ytre sig om samfundsmæssige anliggender i Danmark, fordi territoriet for overveje!. ser bestandig bliver afpatruljeret af en slags ghetto-tænkning,
der på forhånd har grupperet, stemplet og afvist det åbne ræsonnement, endnu inden det har nået at blive overvejet".
En Fonsmark-kollega formulerer det positive ideal:
"Først og fremmest skal man sørge for, at også de meninger og
holdninger, som man selv er imod, ja som man finder ligger uden
for fordragelighedens yderste grænse, får gode muligheder for at
komme til orde. Det kræver selvdisciplin og forståelse af et
pluralistisk demokratis inderste væsen. Et stort massemediums
programpolitik må være den, at der ikke må være noget synspunkt, politisk, kulturelt, socialt eller religiøst, som ikke på en
øller anden måde når ud til hele befolkningen. Dette gælder alle
synspunkter af blot nævneværdig betydning. Den almindelige
valgret ville ellers være en misforståelse og frihedsrettighederne
fq betænkeligt gode. Det er ud fra overbevisningen om, at folk i al
almindelighed kan skelne, at ytringsfriheden bør strækkes så vidt
som overhovedet gørligt. Ellers kunne man lige så godt gøre
medierne til massedistributører af flertallets meninger og levevis. Intet standpunkt har nogen værdi, hvis det ikke prøves på sin
modsætning. Julius Bomholt havde i sin tid som radiorådsformand en klar fornemmelse af at skulle et folkestyret samfund
Wirre fleksibelt og åbent for forandringer, så måtte der provokaSlutter til. På alle områder, ikke blot de politiske. Han formuletyde slagordet den 7arlige radio" og mente dermed, at udsendøberne ikke bare skulle være en reportage af de rigtige meninpr, men også af de udfordrende meninger både fra venstre og
højre".
smukt tog forholdene sig ud, da en tidligere leder af
Duninarks Radio — en snes år efter at partikammeraten Bomholt
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var gået i glemmebogen — ved sit livs ende formede det billede af
sig selv, han valgte at overgive efterverdenen. Hans Sølvhøj — for
ham er det — tager hermed afstand fra, at journalister har fået
udleveret et privat maskingevær, hvormed de uimodsagt kan
bestryge slagmarken, eller at de skal beskytte dem, der ikke tåler
at få deres fastgroede vurderinger forstyrret af såkaldt yderliggående, anmassende, uartige anarkist-frækkerter. Tværtimod har
Folketinget al mulig grund til at hæge om og fremelske disse få,
som kortlægger langsigtet samfundsudvikling. Og ikke som
flertallet blot automatisk frem skryder de færdigsyede opfattelser,
der vanerefleksmæssigt fremkalder bifald fra sytten ud af et dusin
vælgere. Men som i al sin velfriserede pænhed reelt intet siger.
Uanset ordflommens mængde og ladethed med værdipositive
sprogvendinger.
Modsat skyldes al Fremskridt grænsesprængere, der ikke godtager det alment accepterede som det eneste rigtige, men nytænker
uafhængigt. Altså frygtløs formulering af synspunkter, der for det
overvældende flertal er ubehagelige, anstødelige gal skabsvederstyggeligheder. Fordi de bryder trygheden ved at skabe usikkerhed omkring forældede foreteelser.
Men tanker er ligegyldige, hvis de ikke med stædig vedholdenhed fremføres offentligt. Jo før Nytænkning kommer i rampelyset, des hurtigere kan den udvikles (og svipserne udskilles fra
dens nyttige elementer). Dermed afbødes flest af de ulemper som
altid flyder af, at magten forbliver hos den, hvis fornuftstid er
forbi, og som derfor ønsketænker sig væk fra, at virkeligheden er
(blevet) mere indviklet, end før de forkalkede.
Kun når kritikerne af det gældende system med deres umiddelbart plumpe, frastødende og uautoriserede spydspidsmeninger
kan komme i direkte fri og åben debat med systemets folk,
afdækkes de skrøbeligheder og råddenskaber, som magthavere
vil skjule eller er uvidende om.
Honecker-facader er flotte, når realiteterne er skjult i utilgængelighed bag tykke lag af fortielser. Men tyk sminke udgør
kun en forgængelig glæde. Når kendsgerningerne myldrer frem,
er der sket så langt større skader, end hvis man tidligere havde
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bidt hovedet af al skam, og 100% fordomsfrit var gået lige på og
hårdt. Nænsom respekt er sjældent nyttebringende. Skarpslebne
formuleringer skal der til. Med fornyelse, liv, saft og kraft.
Samfundets revsere er samfundets velgørere.
Bestræbelser på at udmatte eller på anden vis standse samfundets revsere er at lægge gift ud for Danskernes Fremtidstrivsel.
Det fordummelsestogt, der består i lovmæssige ytrings fri hedsbegrænsninger, er derfor noget af det værste, hvormed Folketinget kan skamride fædrelandet.
At vi i ytringsfrihedsrelationen lever med 1968'er-besættelsesmagt bekræftes af den lede §266b i Borgerlig Straffelov:
"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre
kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en
gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af
sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller
seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel
indtil 2 år."
1 bemærkningerne til mit forslag (L 205 af 14. marts 1990) om
la ophæve denne uhyrlige ytringsfrihedsknægtelse findes udførlige frihedsfakkelanalyser. De dårlige kår, sådanne har hos
( !hristiansborgs klunkeviktorianere, dokumenteres sort på hvidt
I c)11(etingstidende for 28. marts 1990 (spalte 8032-8039). Som
bilde før og siden gjorde magthaverne også her alt for at hindre
ledelig, upartisk sandhedsafklaring på fremmedlovsområdet.
Det er stærkt dadelværdigt at feje problemet ind under gulvkeppet. Men det er det §266b gør ved papistisk at dekretere,
hvilke opfattelser og synspunkter, der skal have adgang til at
VIUM med i den meningsbrydning, som er folkestyrets salt.
Det er en skærpende omstændighed, at flygtningedebatten
li luk ker følelserne ganske stærkt op.
Vi, der vil sige nej til de fremmede, mener, at de herskende
ltwobrødsdefensoreri dette anliggende er uden moral, anstændigbod eller fornuft. Magthaverne udslynger noget lignende om os.
Notop i den situation er der brug for en frygtløs, udførlig debat.
fllolvfølgelig drømmer vi om, at fans af Kirsten Lee og Gammellott - i lansen så vil gå over til Trivselsopfattelsen. Men selv om
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det ikke nås, burde det gælde os alle, at vi særligt intenst og loyalt
med åbent sind vil lytte til dem på den anden side. Det danske
samfund gavnes mest, når fuldstændig toleranceåbenhed er sagen.
Såvel i princippet som i praksis.
Hvis Foulplay-udnytterne af mediemagt og statsmagt fremturer, havner vi i et demokratur behersket af stemmekøb ud fra,
hvad der til enhver tid ensretteragtigt indpresses i befolkningen af
vrange letfordøjeligheder.
Religionsfrihed er et gode. Men det er lige så vel frihed for
den, der vil angribe en eller flere religioner. Når mindre principielt tænkende folk alligevel bifalder denne del af §266b, er deres
forstillingsverden behersket af den nuværende tandløse, udvandede danske hygge-folke-kirke. Sådan noget er det da taktløst og
upåkrævet at angribe.
Men med muhamedanismen forholder det sig helt anderledes.
Herom hvirvler det med springfloder af konkret dokumentation.
Kapitlerne 42-45 indeholder en del. På dette sted rækker det
derfor at erindre om, at muhamedanismen går langt videre end
det, vi indbefatter under religion. Det er en total-politik-ideologi,
baseret på vold og intolerance. Aftaler binder ikke, når de er
indgået med vantro. Salman Rushdie skal udslettes, fordi han
skrev. "De sataniske vers". Truslen hindrer Rushdie i at leve et
normalt åbent menneskeliv. 29 måneder efter dødsdommen over
ham myrdedes en af hans oversættere, japanerprofessoren Hitoshi
Igsarashi, mens en anden — italieneren Ettore Capriolo — udsattes
for overfald. Begge "straffe fra Gud" bestod i knivstikkeri. Det
virker effektivt til at skræmme andre fralat ytre sig frit.
Lederen af Center for Alternativ Humanistisk Forskning,
Janice Granados argumenterer i kronikken "Moskeen og den
danske kulturarv" (Berlingeren 10. maj 1991) indgående for
synspunktet "Trosfrihed bør ikke medføre fremme af normer, som
for os repræsenterer tilbageskridt".
Det ville være aldeles barokt at anvende den kvalificerede
menneskeretsbeskyttelse i §266b som våben mod dem, der forsvarer de ifølge vor kultur mest fundamentale menneskerettig-

heder ved at sprede lys i det misforståelsesmørke, som hersker i
den danske offentlighed om muhamedanismens sande indhold.
For 2500 år siden lancerede Platon det synspunkt, at hans egen
race var den overlegne, og som sådan havde en medfødt ret til at
herske over alle andre. De var mindreværdige og måtte derfor
være slaver. Denne ideologi nåede via bl.a. Hegel, Karl Marx og
Friederich Wilhelm Nietsche sin Vesteuropaendestation i den
berlinske førerbunker i foråret 1945. Som en Lulu Ziegler kan
man derfor om Hitler synge: Han var den sidste Racist i Europa.
Mediepaverne har imidlertid udnyttet racistglosens dårlige
klang og derfor som led i deres popperi ladet den dukke op igen.
Men nu nedslidt til en forvrøvlet besværgelsesfrase, som bevidstløst bruges af tomhoveder, der savner saglige argumentationstalenter. De vælger så at ophidse til debatforgiftning.
Det er herefter næppe muligt i mange år fremover at anvende
ordet på den sobre vis, at udtrykket dækker dem, som anser sig for
overmennesker og dermed finere end andre. Det gør vi bestemt
ikke i Trivselspartiet.
Trivselsautoritetsforagthovedsynspunktet er tværtimod det
'luneste noget dansk folketingsparti nogensinde har været fra
den sætten staten foran individet, som historisk var kernen i
racismens farlighed. NårJens Sejersen, Erik Jensen og andre BZNympatisører kalder os, de ikke kan lide, for racister, er den
ordbetydningslidning på vej, at glosen synonymiseres med
htedersbetegnelsen Fædrelandsvenner.
Problemerne omkring, hvorvidt nogen trues, forhånes eller
nedværdiges i 1990'ernes Danmark på grund af race, hudfarve,
nationale eller etniske oprindelser eller tro, er nemlig i hurtigt
tempo ved at udvikle sig derhen, at det er urbefolkningen danskerne-som på det ene område efter det andet skal affinde sig
Med at blive reduceret til tredjerangs. Fordi de højtråbende og
folketingsflertalsdominerende er så intenst optaget af at tildele
kturfavoriseringer til de fremmede, mens de masochistisk konkurrerer om at gøre sig bemærkede ved at nedtrampe og håne
Vore egne rettigheder og traditionelle kultur. Når udlændinge

rykkes til førstepladsen i en eller anden kø, er det klart diskrimination mod danskere. Men det er der ingen §266b, som tager sig
af.
Hvis vi kommer til Saudi Arabien og får at vide, at vore koner
skal gå med slør, og at vi ikke må drikke spiritus, ja så følger vi
(vore koner) det. Enhver må selv bestemme i sit eget hus. Skik
følge eller land fly. Men vi vil til gengæld også, når det er
muhamedanere, der kommer til Danmark, have lov til på vort
eget lille territorium, at bestemme og bevare danskheden uden at
blive infiltreret af de fremmede.
Der ligger selvsagt ikke nogen trussel, forhånelse eller nedværdigelse i ikke at ville have en gruppe mennesker i sit land og/
eller i sit hjem.
I dets jagt på at blive taget alvorligt har EF-parlamentet 9.
oktober 1990 vedtaget en svulstig hetz-racisme-rapport på 177
sider. Uden antydning af kildekritik videreleverer den ensidigt rå
overfald på folk, der ønsker at tænke og argumentere frit uden at
indpasse sig i nogen stalinistsele. Dansk hovedbidragyder er
socialdemokrativarmestræberen Ejner Hovgaard Christiansen.
Også mange andre selvgode med selvroste pænholdninger er
ved at falde over deres egne ben for jævnligt at skræmme
offentligheden til lydighed ved vidt og bredt at publicere, at nu er
de og de debatdeltagere med de forkerte meninger meldt til
politiet. Eller forbrugerombudsmanden, som ugebladet Press for
variationens skyld gjorde det i efteråret 1990 over for BT's
sommer 1990-oplysningsserie om de fremmedes privilegier.
En af forargelseslagerets mange krikker, som paces frem, er
den i juni 1990 af diplomatmiddagsherrer producerede deklaration: "Helsinki-processens menneskelige dimension".
Ulrik Høj beskrev i Weekend Avisen for 20. juli 1990 disse
herrefolksmentalitetsekcesser:
"Hvis danskere f.eks. ikke danner æresport ved grænsen, når
flygtninge og indvandrere melder sig ved toldstedet, ja så er det
racisme. Hvis danskere ikke bryder ud i jubelråb ved meddelelsen om, at der skal placeres et asylcenter i deres landsby, ja så er
det også. racisme. Hvis danskere ikke synes, det er alle tiders med
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et multi-etnisk samfund til afløsning af en tusindårig tradition for
det modsatte, ja så er det ren og skær racisme.
Danskere har pligt til at være humanister, altruister og menneskevenner. Danskere har pligt til at åbne deres land for indvandring udefra. Danskere har pligt til at acceptere det, de ikke
bryder sig om.
Danskere har pligt til at mene, at mødet med de fremmede er en
gave fra himlen. Danskere har pligt til at glæde sig over konflikterne mellem herboende mindretal og herboende danskere, thi
disse konflikter er fremmende for just tolerance, frisind og harmonisk sameksistens.
Danskere har i det hele taget pligt til at gøre vold på sig selv,
for hvis de ikke gør det, er de racister.
Det siger fagets vogtere, mens de hidsigt tamper folk i hovedet
med deres pædagogik.
Med lidet held.
Danskerne stritter imod. Danskerne bliver mere og mere
racistiske, og en skønne dag bliver de sikkert både fascistiske og
mere til, hvis de ikke allerede er det."
Med Ole Hasselbalchs ord skal det hamres fast, at det er "en
sort urimelighed", at det på den ene side tolereres, at man kan
skælde befolkningen ud, fordi den ikke vil finde sig i at blive
misbrugt i eget hjem, mens den samme befolkning er truet med
bål og brand, hvis den djærvt lader sin misfornøjelse slippe ud.
Særdeles typisk for den modsatte fløj, den frelste gruppe som
endegyldigt har forpagtet de rigtige meninger, er Dansk Flygtningehjælps mangeårige propagandaboss Finn Slumstrup. Ensidighedens danmarksmester startede en storartikel i JyllandsPosten for 6. august 1990 med at jamre over den danske debats
lave niveau. Det ville han så højne. Det lave viser sig i den
daværende informationschefs udlægning at bero på "danskernes
uvidenhed". Debathøjnelsen skulle derfor gå ud på, at fjerne den.
Så alle udtalelser kunne blive til enstemmig falden på halen af
begejstring til 7remme af mulighederne for, at flygtningene kan
modtages og integreres i det danske samfund med størst mulig
forståelse for flygtningenes egenart", og der kan ske udbygning
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af "det folkelige engagement bag Danmarks deltagelse i det
internationale flygtningearbejde". Debattens tema skal være,
"hvordan Danmark bedst kan yde sit bidrag til, at verdens
flygtningepukkel kan reduceres".
Dansk Flygtningehjælps opfattelse af ytringsfrihedens placering konkluderes i følgende:
"Politikerne har såvel ansvaret for udlændingeloven som
adgangen til medierne. De har muligheden for at bibringe den
danske debat om flygtninge den anstændighed, vi så kraftigt
savner."
Med andre ord: Debatten skal ifølge den typiske magthaverrepræsentant, nuværende PI-chef Finn Slumstrup, foregå som i
de fordums folkedemokratier. Befolkningen må gerne ytre sig,
men indholdet i deres synspunkter må ikke være uanstændige,
dvs. ikke stride mod Slumstrups og hans sagsbehandlerkadrers
egeninteresser. Magthaverne skal med løftede pegefingre fortsat
være overdommere, der ensidigt fastlægger på værste Big Brother-facon, hvad fakta skal være, og hvad man skal mene om dem.
Der er ytringsfrihed for dem, der godtager de fordrejede fakta,
som indvandrervennerne vil indoktrinere os med. Men den, der
kæmper for fædrelandets ve og vel, skal ved systematisk bagtalelse og undertrykkelse afskæres fra at fremføre sine meninger,
synspunkter og holdninger. At debattens dagsorden fastlægges af
magthaverne, er ensbetydende med at fortrænge de virkelige
problemer, som derefter ikke bliver løst i tide.
Her er §266b gefundenes Fressen. Den udtrykker herskernes
manglende tillid til, at undersåtterne er voksne nok til at have
ytringsfrihed der, hvor det virkelig brænder på, og ytringsfriheden
derfor er særlig stærkt motiveret. Paragraffen ignorerer ganske,
at modsigelsesretten er rygmarven i gældende dansk samfundsstruktur. Paragraffen er udformet sådan, at den ikke generer
Slumstruppartifolkenes engang for alle kanoniserede patentforklaringer.
Med selv fabrikerede godhedsglorier springende frem af deres
pander hulker og helvedesprædiker de om nationaldanske som
menneskehedens usle, skændselsbefængte bærme. Dem kan man
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virkelig overhovedet ikke nedværdige sig til at lytte på, endsige
diskutere med. Slibrige og edderspruttende kan de uanfægtet
udmønte deres grove perfidier og beklikke danskerne med Ku
Klux Klan-lynchefterlignende ubeføjede skældsord om, at gode
danske kvinder og mænd notorisk skulle være racister, sekteriske
stympere, udlændingehadere, ekstremistnationalistiske, fremmedfjendske, egoistiske, hårdhjertet uansvarlige og fulde af løgn
— alt ifølge de finkulturelles inappelable dom. Heroverfor er
straffelovens regler blot de svage injurieregler, der forudsætter
privat påtale. Men hele den offentlige anklagemyndighed står til
rådighed, når det gælder paragraf 266b, om at tøjlebinde Fædrelandets Venner og Forsvarere.
Udtrykt i retspolitiske termer må man forfærdes over, at vor
tids lovgivere svigter deres hovedopgave med at tale klart og
forståeligt. I stedet snyder de sig igennem på masser af områder
med retlige standarder, dvs. tomme fraser, som overlader til en
domstol, et nævn eller anden magtudøver at trække grænsen
mellem, hvad der er lovligt eller ulovligt. Men domstole m.fl.
består også af mennesker med helt almindelige menneskelige
fordomme og andre skavanker. Når loven er slap, bliver de endnu
mere slappe. Retsafgørelsens indhold kommer herefter til at bero
på, hvad der i den givne konkrete situation er behageligst for den
kreds af myndighedspersoner, som bliver tildelt afgørelsesretten.
Trivselspartiet godkender selvsagt Slumstruppernes adgang
til at fremføre deres meninger, om at vor generation skal prisgive
til Allahtilbederne, hvad de foregående 300 Danskergenerationer
betroede os i kulturarv og ledetråde for vore tilværelser. Vor
foragt for fremmedvennernes bragesnak bunder derimod i, at den
sker for skatteydernes penge, og at de heller ikke fatter det led i
danskkulturen, som Kumbel så fint grukformulerer:

"Den virkeligt vise
er den, som forstår
at forstå, også den,
som han ikke forstår."

KAPITEL 51

Konklusioner
1)Flygtninge kan ikke nuomdage, på nogensomhelst praktikabel
eller retfærdsmæssig måde adskilles fra andre, der higer efter en
fremtid uden for deres eget fædreland. Alle påstår nok, at de
skulle være flygtninge. Men hvad flygter de fra og hvorfor? Det
fortaber sig ganske i uigennemtrængeligheder.
De fleste i den danske befolkning er da også bedøvende
ligeglade med, om de fremmede benævnes flygtninge eller indvandrere. De koster stort set skatteyderne det samme. Og drivkraften er reelt den samme: Nemlig, at man bestemmer sig til at
forlade sit land, fordi man anser sine fremtidsudsigter (risikomomenterne) — alt taget i betragtning — for dårligere der end i det
land, hvor man i stedet Ønsker ophold. Når tingene stille og roligt
formuleres på den måde, opløses den omfattende bitterhedsdebat,
hvor nogle råber: "Bekvemmelighedsflygtninge", mens andre
svarer: "Ingen flygter fra sit land uden at være tvunget til det,"
De to termer udtrykker ret beset præcis det samme.
Tiden er forlængst løbet fra Genevekonventionen og dermed
fra fundamentet for den danske udlændingelov.
Opgives må derfor finkulturelitens hovmodighed om, at politiske flygtninge — som står politikerne nærmest — skulle være
ædlere og derfor som indvandrernes adel behandles milevidt
bedre end de, der "kun" er fattighedsflygtninge (eller bevæges af
andre motiver).
2) Den tredje Verdens befolkningsvækst, moderne trafikmuligheder og TV-udsendelser udgør de kommende års affyringsramper for multimillioner supplikanter til dansk bopæl.
Snart sagt hver eneste Ulandslandsby sluger i TV, hvordan
dagligdagen i vor del af verden tilsyneladende svælger i aldeles
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ufattelige luksusoplevelser. At vore forfædre med flid, nøjsomhed
og dygtighed har bygget det op er hamrende ligegyldigt i afroasiaternes drømmeovervejelser om at emigrere, så de og deres
børn kan få del i overflodsvelstanden. Endnu har vi alene set
forløberne for fortropperne i den kæmpefolkevandring, der snart
vil skylle frem mod Vesteuropa.
Men mennesketilværelsens udfoldelser forringes betydeligt,
såfremt der på vore få syddanske kvadratkilometer sammenpresses væsentlig flere indbyggere end de 5.148.224, der optaltes
pr. 1. april 1991. Vi har hverken for få ledige/bistandsklienter, for
mange boliger/uddannelsespladser eller for lave skatter/renter.
Derfor må vi være særdeles tilbageholdende med at modtage den
slags tilflyttere, som blev den almindeligste efter udlændingelovens ikrafttræden den 1. oktober 1983. Ja bare det at foretage
indgående individuelle sagsbehandlinger i flere instanser er en
ressourcefej lanvendel se af dimensioner.
Det er omkring treenhalv milliard udlændinge, som ombudsmand og BZ'ere kan stakle ned i Enghavekirkens Krypt. Så
mange Næster i umenneskeværdige kår har de altfavnende- og
dermed intetfavnende-selvgodhedspræster.
Den danske stat evner ikke her at gavne mærkbart. Men den
kan totalt ødelægge fremtiden for danskerne.
a) Over for truslen om at blive overrendt er vort dårligste modtræk at åbne vore grænser for dem, hvis bagmænd først placerede
dem i Danmark. At priviligere dem, der er havnet indenfor vor
synskreds, vil i bedste fald få tilfældighedernes præg. Mere
sandsynligt vil det betyde, at dominanstragtende folkegrupper
(muhamedansk prægede) vil optage pladserne. Magten til at
påvirke udviklingen vil ret hurtigt glide danskerne af hænde, med
et større antal herboende iranere, palæstinensere, libanesere og
andre ufatteligt grusomme Hellig-Krig-muhamedanere.
b) Næstdårligste mulighed er at sige ja ud fra sociale kriterier. For
det første kan vi ikke i praksis sortere efter, hvem der trænger
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mest. For det andet er det horribelt at diskrimenere mod dem, som
er selvhjulpne, og som gerne vil bo i Danmark, uanset at de ikke
påberåber sig social nød. For det tredje brækker forgældede
Bittedanmark halsen, såfremt vor offentlige sektor i selvovervurderingsrus fremturer med at ville ligelighedsprincippåvirke
denne verdens fordelingspolitiske socialtilstande.
c) Ikke stort bedre er det modificerede social-kriterium at tage
imod "værdigt" trængende. Hverken i princip eller i dagligdags
sagsbehandling lader det sig gøre at udfinde et almenacceptabelt
værdighedskriterium til opdeling i A- og B-individer af de mennesker, der banker på Danmarks dør. Det vil blot være at sætte
hulkepressionen i højsædet.
d) I stedet for det nuværende hykleri er det bedre at fastslå, at den
nødvendige væl gen og vragen først og fremmest sker efter danske interesser. Opholdstilladelser skal fortrinsvis gives til de
spændende mennesker, der kan gøre Danmark til et endnu lykkeligere land at leve i for os danske.
Som dansker, som dansk vælger, skal man ikke betragte sagen
ud fra den fremmedes synspunkter, men basere sig på, hvad der
gavner Danmark ifølge en samlet helhedsvurdering af såvel
materialistiske som humanitære synspunkter.
Udlændinge er velkomne til at opholde sig, bosætte sig og
arbejde i Danmark, hvis de ikke i nævneværdigt omfang påfører
danske skatteydere udgifter og ikke frembyder væsentlig risiko
for alvorlig kriminalitet eller for væsentligt forringede livsvilkår
for danskerne.
Thi også danskere er omfattet af artikel 1 i FN's menneskerettighedskonvention, der tilsikrer alle folk — altså også danskeres —ret til at bevare deres eksistensmuligheder og selv bestemme
over deres økonomiske, sociale og kulturelle udvikling.
Selv om der ikke kom muhamedanere og lignende besværskabende fremmedelementer ville, Danmark i 1990'erne forpestes af umådelige storproblemer. I den kattepine er der bestemt

ingen anledning til kraftigt at øge vanskelighederne ved også at
have disse heterogonister.
3) Til opnåelse heraf kræves vidtgående ændringer i gældende
dansk ret. Under den nuværende statsskik først og sidst et langt
bedre Folketing end dem, vælgerne har belemret Danmark med
efter Hørups, I. C. Christensens, L.V. Bi rcks og Bramsnæs' dage.
En af årsagerne hertil er, at mange, når de går til folketingsvalg, helt fejlagtigt tror, at de skal udfylde en tipskupon om,
hvorvidt Svend eller Poul skal have den stærkeste taburetklæbelim.
Ret beset har dette kun væsentlig interesse for den befolkningspromille i de store partier, der skal have de bedst lønnede ben og
de største forfængelighedsambitioner tilfredsstillet — herunder
om Poli tikenj ournal i sten eller Balletdanserinden som statsministerfrue skal ride på indiske elefanter, mens gemalen fungerer
som pengeuddeler, der forarmer og ødelægger fædrelandet ved at
aflevere en halv milliard danske skatteyderlcroner som bidrag til
Ghandilandets atombombeproduktion, mens Batavias skrantne
kræmmer kan akkompagnere med sit nu over 170 år gamle støn:
"Danmark er et lidet fattigt land".
I den ligegyldige bogstavleg drukner derimod i valgkampene
de for den almindelige dansker meget store alvorlige realproblemer. Arbejdsløshed, EF-samarbejde, stats bankerottrussel,
miljøbeskyttelse, offentlig udgiftsumådehold og deraf følgende
uacceptabel skatteplyndring for blot at nævne nogle enkelte.
Men ingen af disse spørgsmål kan løses tilfredsstillende på
længere sigt, hvis den igangværende muhamedanerbesættelse af
Danmark får lov til at Titanicdødedanse videre.
Den store fare skyldes:
a) Slaphed hos gammelpartierne over for TV-A, de finkulturelles
organisationer og andre dansknedbrydere. Når de hænger os
andre ud som racister, er virkelighedsårsagen, at oversvømmelse
af Danmark med helt fremmedartede mennesker væsentligt forbedrer deres eget grundlag for at tiltuske sig gevaldige fordele via

en forøget offentlig sektor. I kampen for deres egne selviske
politiske mål skubber de skruppelløst de asylstræbende udlændinge foran sig. Så må prisen for deres skinhellighed godt være,
at de først får dansk Økonomi til at brase sammen, og at de
dernæst fremturer i skærpelsen af muhamedanervoldskampe.
b) De såkaldte familiesammenføringer.
c) Asiaternes høje børnefødselsrate.
Den fornuftige vælger derfor ud fra, hvordan islamisk fremmarch
i Danmark bedst (mindst dårligt) hindres. Blandt de p.t. opstillingsberettigede partier er Fremskridtspartiet solo om i sit program at have tilløb til fornuftigt oplæg på dette kerneområde. Vi
Z-folk er nemlig ene om at påpege, nøgternt og objektivt, baseret
på fakta, at Folketingets vedtagelser i disse år kan føre ud i
—at de fremmede i landet bliver afgørende i flere og flere
kommunalbestyrelser
at
— de bliver et større og større uroelement, og
— at de kan blive i flertal om 60 år, ganske som de i Libanon i
perioden 1910-1970 forvandlede sig fra et mindretal til et
flertal.
Fremskridtspartiet vil angiveligt kæmpe med al den kraft, vælgerne giver det, for at hindre koranisering af Danmark. Den, som
ikke vil dige, må vige. Denne urgamle erfaring er ledestjernen i
kampen mod de andre partiers selvopgivenhed.
Fremskridtspartiet siger, at det vil slås før, at danske sociale
bistandskontorer ikke skal være noget tag-selv-bord for alskens
bekvemmelighedsflygtninge, terrorister, fantaster og voldsmænd.
Hvis man allerede før valget vil gavne danskheden endnu mere,
gør man sit til, at Trivselspartiet (tlf. 42 85 36 05) bliver
opstillingsberettiget.
Det skulle da også bare mangle. De gamle partier skal ikke
fortsat have lov til at spille fadango med vore børns og børnebørns liv i dette dybt alvorlige nationale spørgsmål.
Her har de danske magthavere svigtet ved ganske at underkende
farligheden i multiplikatorvirkningen af høje fødselsrater, fattigdom, TV-glamour, koranildhu og den helt ændrede transportmiddelteknologi.
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4) Meget langt om længe — i 1990 — går en lille prås op for NinnHansens efterfølgers efterfølger. Han udslynger et ikke specificeret udsagn om, at nu skal fremmedlovgivningen ændres på et
væld af punkter. Schlüter følger det op i TV den 2. august. Men
kan man stole på den snak?
Efter mere end et helt års forløb kan det i al fald konstateres, at
der overhovedet ingen ændring er sket. I foråret 1991 genbruger
justitsministeren sine ord fra foråret 1990 om, at han vil udarbejde et oplæg, som straks efter sommerferien skal være grundlag for fordomsfrie forhandlinger mellem Folketingets partier, så
udlændingeloven til oktober kan tilpasses verdens realiteter, der
nu er helt anderledes end det efterhånden 50 år gamle flygtningebillede, som var alfa og omega ved Folketingets udlændingelovsvedtagelse i 1983.
Hvis Hans Engell virkelig vil mindske Det konservative
Folkepartis hasardering af Dansk Fremtid, kan han hente detaljeret inspiration i 27-punkts-forslaget af 26. februar 1985, (Folketingstidende 1984/85, tillæg A, spalte 3727-3784). De syv AntiTrivsles-folketingspartier kan så klæde sig i sæk og aske, når de
læser, hvordan de i Folketingstidende 1984/85, spalte 7163-7173
arrogant og debatafvisende blærede sig med deres bedremenneskeværdi. Hos dem, hvor forhærdelsen endnu ikke er fuldt
Christiansborgfremskreden, vil skammen vælde frem endnu engang over, at de ikke har lært, at Fremskridtspartiet altid har været
først ude med præcis angivelse af de foranstaltninger, som skal
gennemføres. På dette — som ved hele vældet af forskellige
politikker — har de andre ikke engang villet lytte, når Z i rette tid
var fremme med præcise forslag om, hvad der skal gøres for at
fjerne De Forenede Gammelpartiers Galimathias.
5) Den slappe Christiansborgtradition er fastlåst af frygten for, at
medieovermagten skal komme til at hyppe sine egne kartofler
ved at beskylde politikerne for løftebrud. Ganske som forholdene
lå omkring EF-akten i begyndelsen af 1986. Sehltiter skar dengang igennem og forordnede en folkeafstemning. Den optøede
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de frosne vande, så vi kom til at gennemleve en varmende EFudvikling i de følgende år.
Metoden bør efterlignes på flygtningeområdet. Også her er det
et vitalt anliggende for Danmarks fremtid, om vi virkelig skal
eventyre danskhedens overlevelse ved for folketingsflertallets
gamle fordommes skyld at opretholde den dødsensfarlige Danmark-åbent-land-politik.
Men afstemningen skal selvsagt ske, efter at der har været tid
til at meddele vælgerne dybtgående, alsidig, sikker viden om de
faktiske forhold. Så vil totredjedelsflertallet være hjemme. Som
det kom i Schweiz og i Sjbo.
Fremskridtspartiet har gang på gang søgt det fornødne folketingsflertal for et sådant flygtningereferendum. Senest ved L 38
af 26. oktober 1989. Det blev stemt ned af alle andre syv
folketingspartier den 18. maj 1990. Men forslaget vil forhåbentlig snart som en Fugl Phønix rejse sig af asken påny.
Herostraten Hans Engell "begrundede" i TV 5. september
1991 flertalsafvisningen med, at folkeafstemning om dette emne
ikke ville være "smagfuldt".
Berlingske Tidende formulerede i en leder 21. februar 1988
den reelle barriere: "Langt ind i Det konservative Folkeparti er
stor betænkelighed ved en eventuel folkeafstemning om en eventuel lempelse af den nuværende flygtningepolitik. Som bl.a. Connie Hedegaard har givet udtryk for, er det illusorisk at tro, at
nogen kan styre den debat, der vil komme forud for afstemningen."
I tidsskriftet Tidehverv barsksammenfatter Søren Krarup:
"Folkestyre betyder anno 1988, at folket styres."
Men selvfølgelig er der ikke nogetsomhelst konstruktivt i
denne pessimisme. Jo større Fremskridtsgrupper, des bedre muligheder for, at det danske folk får lov til at råde over egen fremtid
ved den af Fremskridtspartierne krævede folkeafstemning om
stramning af udlændingeloven, så danskere kan bevare deres
førstefødselsret til Danmark.
Endog Niels Helveg er blevet mør. Til Berlingske Tidende 14.
juli 1991 siger han, at man bør kunne have folkeafstemninger om
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al ting — også flygtningepolitikken. "Det er en farlig hovenhed at
mene, at vi skal regere på tværs af danskernes opfattelse."
Gennem befolkningsfolkeafstemningsopbakning opnås gode
resultater. Når de andre for alvor mærker, at vælgervinden går
mod deres hidtidige kurs, vil de dreje 180 grader. De har jo ikke
styrke til andet end at køre med rygvind.
6) Selv har jeg i Fremskridt 1985-43 side 3 foreslået tigerspringsløsningen, at hele fremmedlovgivningen reduceres til to
sætninger. "Politiet kan bestemme, at en person uden dansk
Indfødsret ikke skal have ret til ophold i Danmark."
Dette er et af de titusinde Fremskridtseksempler på, hvordan
ktcmpefordele kan opnås ved at reducere lovjunglen til en lille
brøkdel af, hvad de uduelige gammelpartier har belastet os med.
I opsatsen begrunder jeg forslaget som følger:
"Udlændingelovgivningen er udartet til et morads af paragraffer. ilden er inde til at skære igennem virvarret og forenkle.
Folk med tilbøjelighed til at se rødt vil råbe op om fremmedhad. Men forslaget siger jo intetsomhelst om, hvor mange udlændinge, der kommer til at bo her i landet. Det må bero på
hensigtsmæssigheds-bedømmelser. Og de vil skifte fra tid til
anden. For den realitetsbevidste er det totalt umuligt på forhånd
al skildre dem på fornuftig vis i detaljemættede lovspændetrøjer.
Naturligvis skal Danmarks folkeretlige forpligtelser respekteres ved administrationen af, hvilke udlændinge der afvises ved
de danske grænser og af hvem der udvises fra landet. Det gælder
blandt andet det fælles-nordiske arbejdsmarked og den frie bevægelighed inden for EF. Sålænge vi forbliver inden for FN's
flygtningekonvention, må den også følges. Men den skal vi nu nok
se at komme ud af. Jo før des bedre.
Fremmedlovssager skal afgøres først og fremmest udfra politiske — ikke retlige — overvejelser. Det er derfor forkert, at
nugældende lov giver beføjelser til domstole og domstolslignende
organer (som Flygtningenævnet).
Inden for administrationen er politiet— der jo har forgreninger
overalt i landet — den myndighed, som traditionelt beskæftiger
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sig med disse områder, og som nok også er bedst egnet. Arbejdet
går jo i vidt omfang ud på at afdække faktiske forhold gennem
afhøringer og anden efterforskning.
Det betyder igen, at Øverste myndighed er justitsministeren.
Også på dette område er han naturligvis undergivet Folketinget,
hvorfor dette — i praksis vel ofte dets retsudvalg — sikkert også i
fremtiden bliver reelt afgørende i mere intrikate sager. Fremmedlovgivningen er under alle omstændigheder, så langt øjet kan
stirre frem, et sprængstoffyldt politisk kontroversielt emne, så
folketingsflertallet vil givet gribe ind lige meget, hvordan loven
udformes.
Når lovforslaget undtager personer med dansk indfødsret, er
det en folkeretlig nødvendighed. Men det kan nok opfordre til
større forsigtighed med at uddele danske statsborgerskaber så
rundhåndet, som Folketinget nu gør. Allerede efter syv års ophold
i Danmark imødekommes ansøgninger på stribe. Også til folk
med hjemstavne fjernt fra Danmark."

KAPITEL 52

Fremtiden
Begavet og uvildig årsagsanalyse af det nuværende danske samfunds dårligdomme, havner næsten altid i, at det er Folketingets
gammelpartier, som har svigtet.
Først og fremmest, fordi de har deres rod i en helt anden tid. I
så at sige alle henseender er de nu udlevede og forældede.
Dag efter dag, måned efter måned, årti efter årti har de brede
folketingsflertal uafladeligt i deres adfærd vist, at de er blottet for
statsmandsevne til varigt at gavne landet. I stedet tyer de til
kortsigtet stemmekøbspolitik og selvhøjtidelig tilfredsstillelse af
egen forfængelighed.

292

Når der fremtures i det kortsigtede og ukloge så længe, skul det
gå galt.
Den bog, der nu er ved at slutte, vil forhåbentlig blive et bidrag
til, at der sker Fremskridt ved genskabelse af Dansktrivsel på det
før Preben Wilhjelms dage så stilfærdige og lidet problemskabende fremmedpolitikområde.
Den siden da gennemførte udlændingelovgivning er et af de
sørgeligste eksempler blandt mange tragedier på, at de vælgere
ikke er velovervejede, som stemmer på de syv partier, som
bestandigt har dokumenteret, at de ikke i praksis formår at sætte
læring efter næring.
Folketingets gensvar er klart og har bestandigt været det. I
øjeblikket med 167 stemmer mod måske 12. Et flertal, der ret
urokkeligt bakkes op af massiv enstemmighed og ensrettethed
hos redaktører, organisationer, kulturpinger, og hvad der ellers er
al' "elite" i dette land.
Som sædvanligt ved nyere lovgivning skyldes 1983-udlændi egeloven deres ukyndighed. Gammelpartierne med følge udvisic påny mangel på beherskelse af den reelle viden, som er den
grundlæggende betingelse for den nødvendighedens politikerdyd
al skille avner fra kerner i døgnets malstrøm af begivenheder og
wmationsbombardementer. De var slet ikke opmærksomme
på, at fremtidens enorme udefra kommende folkemassepres er så
langt den dominerende kraft, lovgiverne er oppe imod.
1)a bommerten fra 1985 kom til at ligge klart for dagen for alle,
begyndte den endnu uafsluttede undladelsessyndperiode, hvor
de bestemmende partier ikke kan bekvemme sig til at redressere
kakis trofevedtagelsen. Fordi de er lammede af frygten for noget
sit boblende ligegyldigt som at tabe ansigt.
Men imens tikker destruktionen ubarmhjertigt videre og vitiere frem mod the point of no return.
I
kan Folketinget nå at ændre loven under behørig hensyntagen til realiteterne. Men for hvert år det tøver, sætter de
I remme& sig sikrere og sikrere i Danmarks saddel. Og bliver der
Ittle om den almindelige Christianborgske handlingslammelse vil
bestandige udsættelser og lappelovsløsninger næppe give vore
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børne- og oldebørn andet valg end enten at forlade Danmark eller
underkaste sig islam.
Når man har brugt størstedelen af sit liv på at bekæmpe
folketingsdårligdommene, har man selvsagt ofte stillet sig evergreen-Hørup-spørgsmålet: "Hvad skal det nytte at forblive på
Fremskridtshundevagten?"
Svaret er ubetinget stædig, vedholdende fastholden af Rasmus
Rask ordene: "Sit fædreland skylder man alt, man kan udrette."
For det første skal man altid kæmpe med åben pande, for hvad
man for alvor tror. Dø om så det gælder. Man skal ikke lade sig
terrorisere væk fra Fremskridtsvejen. At sandheden ikke kan
dølges i al evighed, er et håb, som ikke må svækkes. Hvor
galgenhumoristisk det så end kan klinge.
For det andet er der nu føje til at tro, at de mange års kamp mod
overmagten trods alt ser ud til omsider at bære en vis frugt.
Bevares, længden og hårdheden i den tilbageværende kamp skal
ikke bortkimses. Men sikkerhedsarrogancen er klart aftagende
hos de hovmodige magtdominatører. Nationen er ved at fornemme begyndelsen til begyndelsen af deres afblomstring.
Udviklingen tippede over med Søren Krarups kvartsides Jyllands-Post-annonce søndag den 21 september 1986.
Nok har der også siden været tilbageslag. Og Fremskridtsfarten
har været for snegleagtig. Men kursen har været den rette. Hvor
den overmodige gak-i-låget-politik førhen bestandigt triumferede, har hver halvårsstatus nu ti gange i træk konstateret, at
Holger Danskes søvn bliver mindre og mindre dyb.
Det var lidt mere end en suttekluds-opmuntring, der indtraf 28.
april 1991, da Konservativ Ungdom svingede over med følgende
Landsrådsudtalelse: "Indvandrere og flygtninge, der ikke selv
kan opretholde en almindelig dansk social status, skal øjeblikkelig udvises af landet."
I Jyllands-Posten 27. august 1991 skriver Justitsministeren:
"Der er tale om et så betydeligt antal asylansøgere, at det ligger
langt uden for, hvad man havde forestillet sig, da de nuværende
internationale aftaler om flygtningearrangementer blev etableret.
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Mange flere positivvarsler kribler og krabler i den september,
hvori denne første udgave færdiggøres: Formanden for CD's
retsudvalg (Uffe Clausen) betvivler, at CD's samlede folketingsgruppe støtter Melchior-forstokketheden (Jyllands-Posten 21.9.).
koånden begynder at præge snart alle franske partier. Ellemann
udblæser ny taktik med Tamilsagen som podie. Månedens sidste
søndag jordskredsfravalgtes Bremens asylsøgere.
Oktober begynder med, at Venstres næstformand skriver i BT:
"Den aktuelt største fare for de politiske partier består i den
kollektive undertrykkelse af en debat, som længe har raset under
overfladen i hele befolkningen: Flygtningedebatten.
Der er et skrigende misforhold mellem Christiansborg og
befolkningen i denne sag. Det fylder mange mennesker med
vrede, at ethvert tilløb til en åben debat bliver kvast af et
etablissement af meningsmagere."
De kommende år(tier) vil givetvis opvise syndflocisagtige
omslag. Ingen kan (præcist) forudsige, hvor det bærer hen for
1)enmark. Men enhver storændring tager sit udgangspunkt i det
eksisterende samfund. Derfor er det så vigtigt, at de slemme
muhamedanske kræfter har så svagt et dansk fundament som
>pukl gt, og modstandskampgrundlaget, dansk økonomisk styrke, er størst mulig.
1:or det tredje giver udviklingen i Sverige en vis optimisme.
Iler har alle rigsdagspartier og alle opinionsdannere til stadighed
VIN ten] m igt brølet muhamedanervenlighed. Og fået opbakning
l,u hele nationen. Enenkeltmand—sognerådsformand Sven-011e
Ohison i det uanselige Sjbbolanddistrikt, 16 kilometer nord for
Y
— fik fremtryllet en kommunal folkeafstemning 18. sepIuMber 1988. Trods dårlige informationsmuligheder fik han to
litqadels flertal for synspunkter, der i mangt og meget var som
al kt >mere& fra den danske Fremskridtskampagne. Et af de svennkø (lul I upinsti tutter (TEMO) sagde, at denne enlige svale fremkfilliir sum mer hos flertallet af det svenske folk. Man opdagede,
1411dre også syntes, som de selv tænkte i deres stille sind, men
ifurtrIvngtc. Det svenske Framstegsparti et (Box 63 265 01 Å storp)
så der kom et sted at samle kampen.
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Man nåede frem til, at der på nationalt svensk plan er et klart
flertal, som til opinionsinstitutterne (også Sifo) siger, at Sverige
tager imod for mange fremmede. På linie med Den Danske
Forening er professor Gbran Englund, Skeppargatan 5, 2723
Simrishamn og teknisk direktør John Wilthorn, Trelleborg gået i
gang med at producere oplysningsmateriale. Nyt Demokrati blev
rigsdagsparti 15. september 1991. Det vil nok være noget mindre
virkelighedsfjernt end de seks kollegapartier. Sjbbopartiet, Syerrigsdemokraterne, m.fl. opnåede fremtidsløftegivende stemmetal.
Enhver Sverigeskender ville for fire år siden have anset alt
dette som lige så usandsynligt, som enhver Østeuropa-ekspert
betegnede spådomme om, at Comecons socialistundertrykte
skulle ryste ågene af sig hurtigt og altomfattende.
Troen på, at retsindigheden kan sejre i den danske flygtningedebat er altså ikke uden fundering. Hvis vel at mærke vi alle
strenger os endnu mere an.
Nærværende oplysningsbog er et skridt frem ad vejen. Den
afslutter ikke fædrelandskampen for sandhed og ret. Men dens
materiale kan vel bruges af nogle til mere effektivt at føre striden
videre. For at give vælgere saglig indsigt, så de sammensætter et
Folketing, der forbedrer fremmedlovgivningen. Sker det, har
bogen gjort sin nytte. Selv om den over for det selvbevidste
Bedrevidenhedsdanmark kun er et Skrig i Ørkenen. Måtte tossegodhedens og middelmådighedens tidsalder dog snart være
omme på Christiansborg og blive afløst af indsigtsfuld, velovervejet ånds-storsind.
Så at sige alt i denne bog er gentagelse af synspunkter, jeg har
haft i årevis. Men blot i det halvandetår bogen har været undervejs, er mere og mere af det, der var forargeligt for få år siden,
blevet stadig mere acceptabelt.

Foråret så sagte kommer.
Tøbrud er også gnytid.
Og grytid.
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