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Det omvendte Korstog...
1500 års kristendom i den serbiske provins, Kosovo, er forbi. Den sluttede, da
den sidste serbiske soldat havde forladt
provinsen, mens den muslimske undergrundshær, UCK, fejrede begivenheden
sammen med soldater fra NATO.
Ved årsskiftet var der 55 muslimske
lande. I dag er der endnu ét: Kosovo blev
nummer 56. Den vestlige, hovedsagelig
kristne, forsvarsalliance, NATO, sørgede
for denne nyeste muslimske triumf ved
systematisk gennem to måneder at sønderbombe et forarmet land, for derefter at
overlade det til den muslimske undergrundshær, UCK, at færdiggøre arbejdet
med at fordrive de sidste kristne serbere
ud af deres hjemegn.
NATO bombede med andre ord kristendommen ud af Kosovo.
Hvad vil den fremtidige historieskrivning kalde denne begivenhed? Hvem ved,
måske vil det i de kommende annaler blive beskrevet som “Det omvendte Korstog”.
Og Danmark var med!
Biskop Absalon ville vende sig i sin grav...
Nu kan Københavns
grundlægger, som med
Bibelen i den ene hånd
og sværdet i det andet
energisk brugte sit liv på kristendommens
udbredelse, dog nøjes med stilfærdigt at
sidde på sin hest inde på Højbro Plads og
kigge forvirret over mod Slotsholmen,
hvor tidens regering holder hof. En
regering, styret af tidligere forsvarsforagtere og værnepligts-unddragere – samt
ganske symptomatisk – med en kirkeminister, som ikke vil have sine børn døbt.
Sådan en dansk regering satte hær,
luftvåben og flåde ind med det formål at
bekæmpe kristne og hjælpe muslimerne.
Intet under, at samtlige eksisterende
muslimske slyngler, lige fra Ghadaffi til
Saddam Hussein i den sidste tid har været bemærkelsesværdig blide i deres retorik mod “Den store Satan”, som de ellers
yndede at beskrive os, USA og NATO. For
disse vest-foragtere må jo da mindst være
lige så forvirrede som biskop Absalon ville
have været. Muslimerne har nemlig nu
fået NATO som allieret i fremstødet mod
den kristne verden.
Det omvendte Korstog blev også bemærkelsesværdig på andre områder: Der
indførtes i medierne et helt nyt sprog.
Det var forfatteren George Orwell, som
i sin tid lancerede udtrykket “New
Speak”, da han skulle beskrive et rædselsvækkende fremtids-scenarie af et
samfund, hvor alt – selv sindene og tankerne - var kontrolleret og styret. En afgørende del af opgaven for det totalitære regime var at ændre sproget. NATO’s markedsføringsstrateger må givet have læst
og forstået dette klassiske værk, da de
skulle overbevise befolkningerne om det

fortrinlige i at indlede krig mod et fattigt,
kristent land på Balkan. En sådan handling måtte nødvendigvis lanceres i New
Speak – man måtte altså sørge for, at det,
man nu gik i gang med, ikke på nogen
måder kunne identificeres med det, som
det reelt var.
Først og fremmest kunne man ikke kalde det krig, for så måtte der jo en krigserklæring til; og afgav man en sådan overfor
Serbien, ville man handle stik imod FN’s
Charter samt NATO’s egne formålserklæringer og regler. I stedet anvendte man
ordet krise. Militært angreb blev omskrevet til humanitær indsats, mens krigsstyrke blev til fredsstyrke, der jo sprogmæssigt minder noget om Mahatma
Ghandi og Martin Luther King. Det hed
ikke at bombe et land til overgivelse, men
at skabe fred. Ordet borgerkrig kunne
heller ikke bruges om det, der foregik på
Balkan; dette kedelige
ord, som kunne give det
indtryk, at der faktisk
var to parter, som ikke
lod hinanden noget at
høre med hensyn til
grusomhed, blev ændret
til etnisk udrensning,
mens kampe mellem den
serbiske hær og UCK fik
prædikatet ensidigt folkemord. At den ene side jagede fjenden på
flugt, blev til masseuddrivelse, mens den
gamle, marxistiske terrororganisation,
UCK, fik den hæderfulde benævnelse Kosovas Befrielseshær.
Det var, fik vi oplyst, Verdenssamfundet, der foretog den humanitære indsats,
omendskønt størstedelen af Verden –
blandt andet så folkerige områder som
Rusland, Kina, Indien, resten af Asien,
hele Sydamerika, Australien, størstedelen
af Europa og Oceanien slet ikke var med.
Dette afholdt dog hverken Poul Nyrup
Rasmussen, Tony Blair eller Bill Clinton
fra at tale på Verdenssamfundets vegne.
Bombetogterne som bestod i destruktion af hele den civile og økonomiske struktur i Serbien, og som medførte drab på
hundreder, ja måske tusinder af borgere i
et krigsbarbari uden sidestykke i Europa
de sidste 50 år, kaldtes en fredsskabende
indsats. UCK-overgrebene på den kristne
befolkning blev konsekvent overset af det
internationale pressekorps. Sådan manipuleredes der, og manipulationen fortsætter. Man vil nu i ramme alvor have befolkningerne rundt om til at tro, at det vil
kunne lade sig gøre at indføre et fredeligt,
multietnisk samfund i Kosovo. At NATO's
politistyrke skal kunne sørge for et
menneskerettigheds-rigtigt samfund, hvor
albanske muslimer og kristne serbere
hygger sig sammen.
Hvem tror man, at man narrer?
Løbet er nemlig kørt for kristendommen i Kosovo.
Det har NATO sørget for.
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Gamle Danmark –
Tryghed i alderdommen
DE ÆLDRES FORHOLD

Et værdigt otium

I dette nummer af Dansk
Folkeblad er det over flere sider dokumenteret,
hvordan vore ældre, svage og syge har det. I et interview beretter sygeplejerske Gunhild Legaard
om de forhold disse mennesker lever under, og
det er bestemt ikke munter læsning.
Dansk Fokeparti mener,
at det er på høje tid at få
rettet op på situationen, og
det er årsagen til, at vi her i
efteråret søsætter kampagnen: ”Gamle Danmark –
tryghed i alderdommen.”
Formålet er ikke kun at påvise, at det står rigtig dårligt til med ældreplejen,
men også at sikre, at de svage grupper i samfundet får
en langt bedre tilværelse
end i dag. Derfor vil Dansk
Folkeparti også i Folketinget komme med de nødvendige forslag.
Det er forstemmende gang
på gang i dagspressen at
kunne læse overskrifter som
”82-årig lænket til sengen”,
”Ventelisterne vokser igen”
eller ”Invalid fik afslag på
hjemmehjælp.” Overskrifter
af den slags er ikke et samfund værdigt, for man måler
altså bl.a. et samfunds værdi på, hvordan det behandler sine ældre og svage grupper.
I alt for mange år har ansvarsløse politikere hovedløst skåret ned på den nødvendige ældrepleje. I alt for
mange år har ventelisterne
vokset, og i alt for mange år
har de svage grupper måttet
lade sig nøje med discounttilbud. Det er heldigvis ved
at være slut.
Dansk Folkeparti har med
glæde konstateret, at de ældres organisationer har lagt
sag an mod en række kommuner for ikke at opfylde
deres forpligtelser i ældreplejen. Alene det har nemlig
betydet, at man mange steder tog beslutningen op til
revision og omgjorde ned-

svar for, at det sker.
Vi har et ansvar for, at de
ældre og svage ikke siger:
Var sliddet nu det hele
værd? Var det nu nødvendigt at arbejde så hårdt, at
hoften gik istykker, så jeg
nu står på venteliste. Den
situation vil Dansk Folkeparti arbejde for aldrig opstår.

skæringspolitikken.
Lokalt har Dansk Folkeparti også skarpt kritiseret
nedskæringerne og stemt
imod, ligesom mange ældre
også er stået frem og har
protesteret.

mærksom på, at de ældre ikke bare skal lade sig tyrannisere og uden videre affinde sig med afgørelser, der er
truffet hen over hovedet på
dem.
De ældre har nemlig krav
på en værdig og tryg alderdom efter et langt livs indsats. De ældre har betalt deres skatter hele livet igennem. De har slidt og slæbt
på deres arbejde og mange
gange under forhold, som
Arbejdstilsynet i dag ville
have forbudt. Det er dem,
der har skabt det velfærdssamfund, som vi i dag kan
prale af. Det er de ældre, vi i
dag skylder stort set alt.
Derfor har vi også ikke kun
en social forpligtelse til at
sørge for, at de har det godt.
Vi har også et moralsk an-

Har slidt livet igennem
Men det er desværre ikke
alle vore ældre, svage eller
syge, der magter at kæmpe
for deres ret. Mange er opdraget til, at man skal klare
sig selv og ikke bede det offentlige om hjælp, og mange
kan slet ikke overskue love,
bekendtgørelser og cirkulærer på området. Det forstår
jeg godt, og jeg forstår også
godt, at man så opgiver.
Derfor er det vigtigt, der
er politikere, der er op-
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Der er nemlig i det danske
samfund råd til at sikre vore
ældre, syge og svage et
værdigt otium uden at sætte
skatterne op.
Tænk bare på de tocifrede
milliardbeløb vi bruger på
udlændinge, alle mulige former for fejlslagen bistand i
udlandet og på kultur. Her
er der sandelig ingen smålige hensyn, der skal tages.
Her bruges milliarderne fra
de offentlige kasser til alverdens ting, som befolkningen
ikke har bedt om, men som
bliver påtvunget den af en
udlændingelobby og en række såkaldte kulturpersonligheder.
Ja – fint skal det være,
som fru Hyacinth siger i den
berømmelige tv-serie af
samme navn.
Og imens ligger de ældre,
svage og syge danskere ensomme rundt omkring og
trænger til den nødvendige
omsorg og pleje.
Det vil Dansk Folkeparti
ganske enkelt ikke acceptere længere. Vi vil ikke længere se på, at danske medborgere må hutle sig igennem deres otium, mens der
sker et kolossalt overforbrug
af penge på mange andre
områder. Det er ikke kun
flovt – det er umoralsk.
Derfor går Dansk Folkeparti nu i aktion. Vi vil ikke
længere acceptere, at vore
ældre betragtes som en udgiftskrævende paria i samfundet. Med deres kolossale
viden og erfaring er de ældre tværtimod en yderst
værdifuld samfundsgruppe,
vi alle kan lære meget af.

De kolde facts:

Socialdemokratiet har
atter svigtet de ældre
DE ÆLDRES FORHOLD
Socialdemokratiet dyrker
for tiden en myte om, at
danske pensionister er
velhavende – men de kolde facts taler et andet
sprog: Nutidens gamle får
lavere boligydelse, lavere
skattekompensation samt
højere egenbetaling på
medicin. Sådan er det –
finanslovsforliget fra sidste år taler et tydeligt
sprog: I tal er beløbet cirka 1.000 kroner pr. pensionist.
Formålet med Socialdemokratiets falske myter er klar:
Der skal fortsat findes besparelser, som rammer de
ældre grupper i samfundet,
og generelt rammer socialt
skævt.
Finanslovsforliget og pinsepakken er to områder, hvor
regeringen har ført sparekniven mod de svage grup-

per, og forsøger at få det til
at fremstå helt anderledes.
Således jubler regeringen
over “den bedste finanslov i
årevis”, samtidig med at der
skæres ned på de syges medicinforbrug, ligesom man
tilfreds konstaterer, at finansloven åbner op for større bevillinger til andre lande
samt til udlændinge i Danmark samtidig med, at gamle
får lavere boligydelse og
lavere skattekompensation.
Som følge af pinsepakkens
vedtagelse vil også de
grønne afgifter stige. En del
af stigningerne er allerede
trådt i kraft i 1998.
Målt i kroner stiger de
grønne afgifter i 1999 med i
størrelsesordenen 500 kroner for en enlig pensionist og
700 kroner for et ægtepar.
Den faktiske stigning er dog
meget individuel, da den jo
afhænger af blandt andet
boligstørrelse, om man har
bil, hvor mange kilometer,
man kører etc.
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DF sætter fokus på de ældre i kæmpe efterårskampagne:

"Gamle Danmark – tryghed i alderdommen"
Under sloganet "Gamle Danmark – tryghed i alderdommen" sætter Dansk Folkeparti i efteråret for alvor fokus
på de ældres forhold. Det
sker med en stor kampagne.
På folketingsgruppens sommergruppemøde, tirsdag den
21. september, fastlægges de
politiske intiativer, DF vil
tage i efteråret og vinteres
løb på området.
DF's 4. årsøde, den 2. og 3.
oktober i Vissenbjerg på Fyn
vil, som det fremgår af programmet på siderne 11-14 i
dette nummer af Dansk Folkeblad, markere den egentlige start på kampagnen,
"Gamle Danmark – tryghed i
alderdommen", og i løbet af

den nye folketingssamling
vil Dansk Folkeparti fremsætte en række lov- og beslutningsforslag, som vil
kunne forbedre de ældres
situation.
Årsmødets gæstetaler, lægen og forfatteren Tage Voss,
har i mange år i tale og
skrift beskæftiget sig netop
med ældres forhold.
På årsmødet taler endvidere Pia Kjærsgaard om
ældresituationen og hvad
der kan gøres på området,
ligesom Pia Kjærsgaard efterfølgende indgår i et panel,
bestående af MF'erne Inge
Refshauge og Ole Donner
samt af Rita Doyle, DF's repræsentant i Kommunernes
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Landsforenings socialudvalg.
Selve kampagnen vil forløbe på forskellige plan i
perioden frem til årsskiftet.
Ud over rækken af lov- og
beslutningsforslag samt en
forespørgselsdebat i Folketinget vil der via annoncering og redaktionelle indlæg blive peget på de forfærdelige mangler, der i dag
kendetegner Danmarks ældrepolitik. DF's Hovedbestyrelse arbejder med planer om en landsomfattende
kampagnedag, hvor medlemmerne på gaderne med
uddeling af brochurer vil
gøre opmærksom på Dansk
Folkepartis politik på området.

Stigning på medicin
DE ÆLDRES FORHOLD
Omkring 270.000 pensionisthusstande - ud af cirka
332.000 - vil få en lavere boligydelse som følge af de vedtagne ændringer af reglerne.
I gennemsnit vil disse husstande miste omrkring 2.300
kroner årligt i boligydelse,
når ændringerne er fuldt
gennemført.
Mere end 740.000 pensionister vil få en lavere skattekompensation.
Skattekompensationen vil
falde yderligere i de følgende
år – hvor meget, afhænger
af den enkelte kommunes

skatteprocent.
Cirka 500.000 personer
over 67 år vil få en højere
egenbetaling på medicin som
følge af de nye medicintilskudregler.
Desuden vil økonomien for
alle pensionister i større eller mindre omfang blive påvirket af de stigende grønne
afgifter.
Boligydelsen vil falde yderligere i de næste par år. Også
skattekompensationen
vil
blive yderligere aftrappet i
de følgende år. Der er altså
udsigt til en fortsat meget
ringe indkomstudvikling for
en gruppe af pensionister.

Sådan behandler
vi vore ældre i Danmark
DE ÆLDRES FORHOLD
Regeringen har vanskeligt ved, at hævde, at de
ikke ved, hvordan Danmarks ældre i dag behandles, for heldigvis er
mange aviser opmærksomme på, hvad der foregår. Et lille, helt tilfældigt valgt citat-udpluk
fra de seneste måneder
viser, hvor galt det står
til:
Flere kommuner blæser
på de ældre og bryder direkte loven om at tilbyde to
forebyggende hjemmebesøg
til borgere over 75...Rapporten fra Den Sociale Ankestyrelse viser, at fire ud af ti
ældre aldrig får et hjemmebesøg
(Berlingske 5/8-99
En 75-årig mand, der i
sidste uge blev fundet efter
at have ligget død i et år i
sin lejlighed i Valby, kunne
måske have været reddet,
hvis Københavns Kommune
havde levet op til loven om
hjemmebesøg til ældre medborgere.
Men endnu tre år efter
loven blev vedtaget, efterlever Hovedstaden langt fra
kravet om, at gamle skal
have tilbud om besøg fra
kommunalt ansatte mindst
to gange om året.
(Berlingske 20/4-99)
83-årige Ib Nielsen lider

af den sjældne sygdom Charcot-Marie-To, der nærmest
lammer ham fra taljen og
ned. Han kan ikke stå op ret
længe ad gangen, og må klare sig med en hjemmelavet
krykke - en gulvskrubbe
...For otte uger siden fik han
nedsat sin hjemmehjælp fra
tre gange to timer om ugen
til kun tre gange 20 minutter. Begrundelsen lød, at Ib
Nielsen sagtens kunne klare
sig selv.
(BT 12/7-99)
I Skive Kommune er
hjemmehjælpen nu - efter
ordre fra kommunen trukket i de helt små sko.
Hjemmehjælperne har nemlig fået en udførlig liste over,
hvad de ikke må lave for de
gamle. Blandt reglerne er et
forbud mod at lufte dyner og
puder...de må heller ikke
støvsuge de gamles møbler,
kun gulvtæpper. De må godt
støve paneler af, men kun
flader der kan nås fra gulvhøjde. De må heller ikke ryste tæpper eller flytte møbler,
så de bedre kan støvsuge.
(BT 16/6-99)
Ældre og handicappede i
hobetal opgiver nu at klage
over fratagelsen af kommunal hjælp til praktiske gøremål. De lokale klageråd har
ingen kompetence til at
skride ind over for nedskæringerne, og vejen gennem
de sociale nævn synes for
mange ældre uoverskuelig.
(Berlingske 1/2-99
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Drastisk fald i plejehjemspladser
702.701. Dette har medført
et kraftigt pres på politikerne for sikre den nødvendige
hjælp til ældre i eget hjem.
Selv om vi kan se, at den
procentvise andel af ældre,
som modtager hjælp, er nogenlunde konstant, så glemmer man ofte, at den gruppe
som ikke kommer på plejehjem i dag kræver en langt
større pleje, fordi gruppen er
meget svag. Ser vi på udgifterne til ældreomsorg, har
der ikke været tilført de

DE ÆLDRES FORHOLD
Antallet af ældre, der
kommer på plejehjem, er faldet drastisk over de seneste
ti år. Der er lange ventelister, og det er kun de meget svage, der har mulighed
for at komme på plejehjem. I
1987 var der 46.566 på
plejehjem, i 1997 34.029.
Altså et fald på mere end
12.000 plejehjemspladser. I
samme periode er antallet af
ældre steget fra 679.332 til

nødvendige midler. Når antallet af plejehjemspladser
bliver nedlagt, bliver den andel af ældre, som kræver
meget pleje, større. Mange
ældre oplever, at hjemmehjælpen ikke er tilstrækkelig.
Det skyldes, at udgifterne
ikke er fulgt med op. Tværtimod viser tabellen, at de
kommunale udgifter på ældreomsorg er faldet i løbet af
de ti år.

DF GRAFIK
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

44516

42621

39974

38696

37534

36176

35090

34550

34022

Plejehjemspladser
Indskrevne

46556

45604

Antal ældre
I alt 67+ 679332 690080 697711 701427 704697 708426 709809 708534 707260 705069 702704
Andel af ældre over 67, der modtager hjemmehjælp
I alt

20%

20%

20%

20%

21%

22%

21%

22%

23%

23%

24%

20,7

21,3

21,1

Kommunale nettoudgifter til ældreomsorg 87-97 (97-priser i mia)
Saml. udg.

21,3

21,1

21,6
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21,4

21,0

21,0

21,1

21,4

Gunhild Legaard: Sygeplejerskernes ”gamle
garde” havde tidligere
mulighed for at give de
ældre den nødvendige
omsorg og pleje.

Sygeplejerske taler ud:

De ældre umyndiggøres
DE ÆLDRES FORHOLD
- Det bør være en menneskeret, at ældre har tryghed og værdighed i alderdommen. Men sådan er
det desværre langtfra
altid. De evindelige nedskæringer på ældreområdet har tværtimod medført, at mange ældre i dag
er umyndiggjort i et system med stress, jag,
manglende bevillinger, for
lidt personale og afgørelser, der træffes af forkromede embedsmænd, der
mange gange er helt uden
føling med, hvad der sker
på området.
Ordene er Gunhild Legaards, og hun ved, hvad
hun taler om. Som uddannet
sygeplejerske i mere end 35

sultat var, at de ældre intet
selv havde at skulle have
sagt. Der skulle træffes tunge beslutninger, og til sidst
følte jeg ikke længere, at jeg
kunne være mit arbejde
bekendt og sagde det derfor
op, siger Gunhild Legaard.
Generelt skal forholdene
for de ældre, syge og svage
være meget bedre. Og det
var de engang, husker
Gunhild Legaard.
- Da jeg var ung sygeplejerske, var der en meget fornem pleje. Da var der medmenneskelig omsorg og støtte, og da jeg startede i hjemmesygeplejen i København,
var forholdene også gode. De
ældre fik virkelig den omsorg, de har krav på.
Senere kom døgnplejen,
hvor man lagde op til, at patienterne næsten for enhver

år har hun haft med ældre
at gøre under alle former.
Efter endt uddannelse i
1964 blev hun ansat i Københavns amt, hvor hun var
med til at starte distriktspsykiatrien. Senere blev hun
ansat i Vestre Fængsel, i
hjemmesygeplejen og blev
afdelingssygeplejerske, var
ansat på Sct. Lukasstiftelsen, har arbejdet i Heidelberg og er i dag sygeplejerske på hospicet Diakonissestiftelsen i København.
- Jeg sad på et tidspunkt i
en ledende stilling i hjemmesygeplejen, hvor jeg skulle interviewe de ældre og
bedømme, om deres ønske
om for eksempel at komme i
en beskyttet bolig var relevant. Det foregik blandt
andet med afkrydsningsskemaer, men det samlede re-

8

pris skulle blive i deres eget
hjem. Men det vil mange
ældre ikke. De vil ikke sidde
isolerede, men ud blandt
andre, og det forstår jeg
godt. Men når de fremsatte
ønsker herom, kunne de
ikke selv være med til at
bestemme. De blev og bliver
fortsat umyndiggjort. Folk
skal selv kunne bestemme,
om de vil på plejehjem eller
ej. Mange ældre vil også bo i
ældrekollektiver, og det er
såmænd ikke ret meget dyrere end at lade dem bo
hjemme, siger Gunhild Legaard.
Også for de ansatte sygeplejersker har nedskæringerne haft konsekvenser.
- Jeg har oplevet, at skulle
besøge 25-30 ældre på en
aftenvagt. Det er uanstændigt, for man kan jo dårligt

- Det er et
sygt system,
at patienten
ikke selv kan
bestemme,
om han eller
hun vil på
plejehjem,
siger
Gunhild
Leegaard.

get i sengen hele dagen og
tisset i den samme ble. Det
er ganske enkelt ikke en
måde at behandle vore medborgere på. De har krav på
respekt efter et langt livs
indsats, men der er ikke tid
til den nødvendige omsorg.

Det handler om den
menneskelige omsorg
Gunhild Legaard kritiserer også skarpt hele denne
fokusering på teknologi og
forskning, som mange taler
om i øjeblikket.
- Det er jo slet ikke det,
sagen drejer sig om. Det
handler om den menneskelige omsorg og om, at der
skal bevilges nogle flere penge, så de ældre kan få nogle
gode år i tryghed, og det
behøver man såmænd ikke
at forske så meget i.
Tendensen går også hen
imod, at flere og flere fravælger behandling med for
eksempel stråleterapi –
mange kender nogle, der har
været udsat for en sådan
behandling og med et ydmygende resultat, siger Gunhild Legaard, der i den forbindelse fremhæver forholdene på Diakonissestiftelsen
som noget nær de perfekte.
- Hos os er der fred og ro,
og døden er ikke er tabuemne at tale om.
Forleden så jeg en ældre
dame med make up og i en
meget smuk natkjole. Jeg
komplimenterede den, hvorefter hun sagde, at hun havde fået den af Anton og skulle have den på i kisten. Det
fandt hun helt naturligt at
tale om. Og det gør vi på
Diakonissestiftelsen. De æl-

Mange ældre bliver senil demente, men de er stadig
godt klar over, at de kan være glemsomme, mener
Gunhild Legaard.
nå ind ad døren, før man
skal ud igen og videre til
næste besøg. Det er ikke en
rimelig måde at behandle de
ældre på, men det er desværre sådan på grund af
personalemangel.
For eksempel gad jeg vide,
hvor mange der er klar over,

hvor tidskrævende det er at
skulle made en patient. Men
det er også ydmygende for
patienten, fordi han eller
hun mærker, at personalet
ikke har den fornødne tid.
Den manglende tid er et
kolossalt problem. Jeg har
oplevet, at en ældre har lig-
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dre bestemmer selv salmerne til deres begravelse, hvilke blomster der skal være
o.s.v. Det føler mange som
en helt naturlig ting, og
konsekvensen er da også, at
mange blomstre op her på
hospiet. Vi satser på livskvalitet, og vi holder også
højtiderne i hævd, og det
har endda ført til, at vi har
indført fyrværkeri nytårsaften – ikke noget med tju
og bang, men med smukke
sole og lys.
Sådan burde alle plejehjemspatienter have det,
men virkeligheden er desværre en anden, fastslår
Gunhild Legaard og henviser til sin egen mor.
- Hun var altid yderst renlig med sig selv. Derfor fik
jeg et chock, da hun kom i De
Gamles By. Håret var uvasket, neglene var sorte, og der
var støvet rundt omkring.
Det var ikke personalets
skyld, for de knoklede for at
gøre det så godt som muligt,
men manglende bevillinger
har medført til underbemanding, så der ikke kan gives
den rigtige pleje og omsorg.
Derfor handler det også
om at give f.eks. sygeplejerskerne ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Er sådanne ting i orden, får de ansatte nemlig det overskud
der skal til, for at give
patienterne den optimale
omsorg – man skal nemlig
selv have det godt for at
kunne hjælpe andre.

Aktiv i politik
Gunhild Legaard tænkte
egentlig ikke tidligere over,
at man kunne forbedre forholdene for de ældre ved at
gå ind i politik.
- Den tanke slog mig overhovedet ikke. Men en dag så
jeg Pia Kjærsgaard på tv og
fik sympati for hendes holdninger. Resultatet blev, at
jeg meldte mig ind i Dansk
Folkeparti.
Gunhild Legaard mener,
at det ville være godt med
en bred vifte af boligtilbud
til de ældre.
- Det drejer sig om almindelige plejehjem, ældreboliger, beskyttede boliger og de
såkaldte olle-koller. Og det
er der råd til, hvis man prioriterer de offentlige udgifter
ordentligt.
Det bør ikke diskuteres,
om vore ældre skal have et
værdigt otium efter et langt
livs indsats. Det bør være en
opgave, der har første prioritet, siger Gunhild Legaard.

Dansk Folkeparti i EU-Parlamentet
i 30-mand stor gruppe med fem lande
EU
Dansk Folkeparti i Europa-Parlamentet indgår i
gruppen for "Unionen for
Nationernes Europa". Det
blev resultatet af Mogens
Camres
forhandlinger.
Den 30- mand store gruppe, som præsideres af
fhv.
indenrigsminister
Charles Pasqua, Frankrig, består af 12 medlemmer af RPF (Gaullisterne), Frankrig, 9 medlemmer af AN, Italien, 6
medlemmer af Fianna
Fáil, Irland, 2 medlemmer af CDS Partido Popular, Portugal og 1 medlem af Dansk Folkeparti.
Camre ankom til parlamentets konstituerende møde i Strasbourg i bevidstheden om, at DF var indtrådt i
en ønskegruppe, som blev
resultatet af langvarige forhandlinger i Bruxelles. I første omgang blev aftalen
først underskrevet af DF,
RPF, Fianna Fáil og Partido
Popular, men fem dage efter
konstitueringen tilsluttede
italienerne sig – dog uden at
få indflydelse på det allerede
aftalte charter. Et falsk rygte ville vide, at DF forgæves
søgte samarbejde med Junibevægelsen. Camre oplyser,
at han på intet tidspunkt
rettede
henvendelse
til
Junibevægelsen. Dansk Folkeblad erfarer, at Junibevægelsen til gengæld havde
uhyre svært ved at finde
partnere og måtte sluge revl
og krat for at finde venner.
Således har man eksempelvis måttet indgået aftale

med en flok skydeglade
franske jægere, hvis eneste
programpunkt er, at EU ikke skal bestemme, hvilke
dyr, de nedplaffer...
Dansk Folkeparti, derimod, har i hele forløbet haft
et fortrinligt samarbejde
med de britiske konservative. Således deltog i juli Pia
Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Søren Espersen
i EU-drøftelser i London,
hvor en række af det konservative partis topfolk, bl.a.
partilederen William Hague,
MP Sir Michael Spicer og
MEP Daniel Hannan, deltog. Disse indbød Dansk Folkeparti til et samarbejde,
som dog ikke kunne indgås,
da den franske præsident
Jacques Chirac ikke ønskede
sin
tidligere
partifælle,
Charles Pasqua med i gruppen. Samtidig blev de britiske konservative sikret
magtfulde poster, såfremt de
ville indgå i samarbejde med
Chirac - til stor fortørnelse
for de 12-15 britiske EUskeptikere, som havde ønsket et samarbejde, hvori
bl.a. Pasqua og DF indgik.
Dansk Folkepartis oprindelige mål – at indgå i en
gruppe med de britiske konservative samt de franske
gaullister faldt derfor, og
partiets forhandler valgte
Charles Pasqua, som var
DF's foretrukne valg som
gruppeformand. Da der samtidig åbnedes mulighed for,
at den tidligere irske udenrigsminister, Gerald Collins
fra Fianna Fáil og hans
seks-mands-gruppe samt det
portugisiske Partido Popular
kunne komme med, og alle
hurtigt blev enige om ordlyden af det fælles charter,
var alle kravene til en
gruppedannelse opfyldt. I
den nydannede gruppe er
MEP Mogens Camre udpeget som 3. næstformand, og i
øvrigt indtrådt i udvalget for
borgernes frihedsrettigheder, retsvæsen og indre anliggender.

Dansk Folkeparti er nu
godt etableret i EU. MEP
Mogens Camre indgår som
3. viceformand i gruppen
"Unionen for Nationernes
Europa", under ledelse af
fhv. indenrigsminister
Charles Pasqua, Frankrig.
Camre har sin faste plads i
Strasbourg med 4.
viceformand, MEP Philippe
de Villiers, Frankrig, som
sidemand.
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Årsmøde 1999
Vissenbjerg på Fyn
Lørdag den 2. oktober - Søndag den 3. oktober

Der er et yndigt land
(Adam Oehlenschläger)
1.
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
:,: nær salten østerstrand ; :,:
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
:,: og det er Frejas sal. :,:

3.
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
:,: og løvet står så grønt; :,:
og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
:,: bebo de danskes øer. :,:

2.
Dèr sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
:,: udhvilede fra strid, :,:
så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
:,: bag højens bautasten. :,:

4.
Hil drot og fædreland!
Hil hver en daneborger,
:,: som virker, hvad han kan! :,:
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
:,: sin top i bølgen blå. :,:

11

Velkommen til Årsmøde 1999
2. og 3. oktober 1999 på Fyn.
Dansk Folkepartis årsmøde 1999 i VissenbjergHallerne på Fyn står for døren. Hovedbestyrelsen har
også i år ekstraordinært besluttet, at samtlige DF-medlemmer kan deltage. Dog
skal man for at have stemmeret og være valgbar have
betalt medlemskontingent
senest to måneder før årsmødet. Husk derfor at tilmelde dig!
Alle medlemmer har fået
en skriftlig indbydelse til
årsmødet. Sidste frist for
indbetaling af årsmødegebyret, deltagelse i festmiddag
med underholdning lørdag

aften og tilmelding til den
gratis frokost søndag kl.
14.00 er onsdag den 15. september, så det er nu på høje
tid at få indbetalingen i orden. Husk, at indbetalingen
skal ske på det tilsendte girokort, som bedes medbragt
på årsmødet som kvittering
for tilmeldingen. Er betalingsfristen ikke overholdt
vil man blive registreret som
gæst uden stemmeret. Tilmeldingerne strømmer ind,
så også årsmøde 1999 bliver
et stort årsmøde.
Indtegningen til årsmødet
starter lørdag kl. 10.15, hvor
hver delegeret får udleveret

en kuvert, bl.a. indeholdende stemmesedler og spisebilletter. Præcis kl. 11.30 åbner undertegnede årsmødet,
hvorefter der følger en festlig faneindmarch anført af
Odense Pigegarde. Også i år
vil Vissenbjerg Kommunes
borgmester, Ole Nielsen (K)
byde de delegerede velkommen til Vissenbjerg. Efter
valg af referenter og stemmetællere følger valg af årsmødedirigenter,
der
så
umiddelbart efter vil overtage ledelsen af årsmødet.
Det skal her nævnes, at sidste frist for anmeldelse af
kandidater til hovedbesty-

relsen er lørdag kl. 14.15,
idet valg til hovedbestyrelsen finder sted lørdag eftermiddag.
Glæd dig i øvrigt til et inspirerende og farverigt foredrag fra årsmødets gæstetaler, lægen og forfatteren
Tage Voss.
Også årsmødefesten bliver
festlig med dans til det
kendte og populære orkester
"Montana-Band".
Selvfølgelig er Dansk Folkepartis politik også i front
på dette årsmøde. Der bliver
oplæg med efterfølgende debat om både ældrepolitik og
uddannelsespolitik.
Hjertelig velkommen til
årsmøde 1999!
Poul Lindholm Nielsen

Org. næstformand.

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse - Årsregnskab for 1998
Resultatopgørelse
Indtægter
Offentlig partistøtte, stemmetilskud
Medlemskontingent
Særtilskud for medl. og andre.
Renteindtægter
I alt
Udgifter
Personaleudgifter m.v.
Underskud årsmøde
Tryksager
Reklamekampagner, ann. og lign.
Medlemsblad
Mødeudgifter bestyrelse m.v.
Mødeudgifter, kandidater og org.
Kandidatuddannelse
Medlemsmøder
Offentlige møder og konferencer
Folketingsvalg
EU-valg, Amsterdamtraktat
Repræsentation
Porto og gebyr
Telefon m.m.
Kontorartikler
Huslejeandel
Reklameartikler
Revisorassistance
EDB 3.512
Tilskud til amt- og storkredse
Særlige bidrag
Andre udg., lok.fore., standere m.m.
Tilskud til ungdomsorganisationen
Renteudgifter
I alt
Årets Resultat

1998

1997

3.881.096
391.955
297.745
23.504
4.594.300

386.435
61.994
893
449.322

455.565
150.994
319.977
879.129
272.671
69.309
55.028
3.952
33.143
28.437
759.573
1.237.255
652
35.385
36.516
7.798
16.875
45.197
17.410
305.800
5.000
107.436

Aktiver
Indestående i bank og giro
Passiver
Egenkapital
Gæld
Bankgæld
Skyldige omkostninger
Mellemregning med folketingsgr.
Skyldig A-skat og ATP m.v.
I alt
Passiver i alt

18.686
246.552
41.646
67.637
35.266
42.693

1.884
2.158
2.443

8.829
40.000

10.687
4.857.301
-263.001

5.160
591
513.545
-64.223

11.697

13.993

-313.037

-50.036

169.088
101.693
35.334
18.619
324.734

52.779
11.250

11.697

13.993

64.029

Revisionspåtegning
”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af organisationens
aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.
Ringsted, den 1. marts 1999 (sign) Carl Munch-Nielsen, reg. Rev. Og (sign) Bent Danielsen, reg. rev.”
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Dagsorden - Dansk Folkepartis årsmøde 1999.
Lørdag den 2. oktober:
10.15: Indtegning, hvor de delegerede får udleveret stemmeseddel m.v. (slutter 11.30)
Bemærk: Absolut sidste frist for indtegning er kl. 13.00.
11.30: Poul Lindholm Nielsen åbner årsmødet.
Fanerne føres ind, anført af Odense Pigegarde.
Fællessang: "Der er et yndigt land."
Velkomst til Vissenbjerg ved borgmester Ole Nielsen (K).
11.50: Valg af referenter, stemmetællere og dirigenter.
Dirigenterne overtager ledelsen af årsmødet.
Dirigenterne giver oplysning om tidsfrist for anmeldelse af kandidater til hovedbestyrelsen.
12.00: Pia Kjærsgaards beretning om den politiske situation.
12.30: Beretning om landsorganisationens arbejde, Poul Lindholm Nielsen.
12.45: Beretning om folketingsgruppens arbejde, Kristian Thulesen Dahl.
13.00: Debat om beretningerne (en fra hvert amt og storkreds max. 2. min.)
14.00: Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 1998; forelæggelse af budget for 1999, Poul Nødgaard.
Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen for det kommende regnskabsår.
14.15: Indkomne forslag.
14.25: Dirigenterne oplyser navnene på de til hovedbestyrelsesvalget anmeldte kandidater.
14.30: PAUSE, hvor årsmødedeltagerne bl.a. kan deltage i årsmødelotteriet.
15.00: Fællessang: "Vort modersmål er dejligt".
15.05: Valg af formand.
15.15: Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, jvf § 5, samt suppleanter.
På valg er Bente Vejrsø Nielsen og Erik Laursen.
15.45: Valg af revisor.
15.50: Hilsen fra Dansk Folkepartis Ungdom, landsformand Kenneth Kristensen.
16.00: Fortsat politisk debat.
16.45: Præsentation af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse.
17.00: Slut på lørdagens møde.
19.00: Årsmødefest med festmiddag, dans og underholdning til kl. 01.00.
Menu: Kogt laks og rejer, flûtes med dressing og smør, stegt kalkun, marineret
Provence-nakkesteg, flødestuvede kartofler med blandet salat, kaffe/te, frugttærter
med dressing.
Søndag den 3.oktober:
10.00: Fællessang: "Den signede dag med fryd vi ser."
10.05: Orientering om arbejdet i Europa-Parlamentet, Mogens Camre.
10.20: Oplæg om ældrepolitik, Pia Kjærsgaard.
10.45: Debat om ældrepolitik. Panél: Inge Refshauge, Pia Kjærsgaard, Ole Donner og Rita Doyle.
11.30: Årsmødets gæstetaler: Lægen og forfatteren Tage Voss.
12.00: Oplæg om uddannelsespolitik, Chr. H. Hansen.
12.30: Debat om uddannelsespolitik. Panél: Chr. H. Hansen, Birthe Skaarup, Louise Frevert og Niels Brammer.
13.15: Politisk spørgetid. Panél: Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup.
13.40: Eventuelt
13.50: Fællessang: "Kong Christian stod ved højen mast". Afslutning – fanerne føres ud.
Årsmødet slutter med frokost for de årsmødedeltagere, som har tilmeldt sig denne.

Årsmøde-bus
I det omfang det ønskes af årsmødedeltagere, vil der
blive indsat busser til og fra hotellerne i omegnen,
specielt Odense. Busserne kører således:
Tur 1: Lørdag kl. 17.00 fra Vissenbjerg-Hallerne. Tur 2:

Retur kl. 18.30 til årsmødefesten. Tur 3: Lørdag nat efter
årsmødefesten, kl. 01.00 til hotellerne. Tur 4: Søndag kl.
09.15 fra hotellerne til Vissenbjerg-Hallerne. Deltagere,
som ønsker denne bustransport, bedes senest den 20.
september tilmelde sig hos Kenneth Lambrecht på
sekretariatet (33-375171).
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1.
Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

3.
Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

6.
Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

2.
Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som jordens bold
skal lysne udi og gløde.

4.
Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

7.
Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale,
så frydelig der til evig tid
med venner i lys vi tale!
(N.F.S. Grundtvig)

5.
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

1.
Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at gotens hjælm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
"Fly", skreg de, "fly, hvad flygte kan!
Hvo står for Danmarks Christian,
- hvo står for Danmarks Christian, i kamp?"

3.
O, Nordhav! glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty'de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
"Fra Danmark lyner Tordenskjold.
Hver give sig i himlens vold,
- hver give sig i himlens vold, og fly!"

2.
Niels Juel gav agt på stormens brag:
"Nu er det tid!"
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
"Nu er det tid"
"Fly", skreg de, "hver som ved et skjul!
Hvo kan bestå mod Danmarks Juel,
- hvo kan bestå mod Danmarks Juel, i strid?"

4.
Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til,
- og kamp og sejer før mig til, min grav!
Johannes Ewald

1.
Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang,
hvormed skal jeg ligne og prise det i sang?
En højbåren jomfru, en ædel kongebrud,
:,: og hun er så ung, og så yndig ser hun ud:,:
2.
Hun lægger os på læben hvert godt og kraftigt ord
til elskovs sagte bønner, til sejrens stolte kor.
Er hjertet trangt af sorgen, og svulmer det af lyst,
:,: hun skænker os tonen, som lette kan vort bryst :,:

5.
Og alle de skjalde, hun skænked ordets magt,
de blev om hendes sæde en stærk og trofast vagt.
Hver sang, som folket kender og lytter til med lyst,
:,: den blev en ring i brynjen, som dækker hendes bryst:,:

3.
Og om i øst og vest vi har sværmet og søgt
de svundne tiders visdom, de fjerne landes kløgt,
hun lokker, og hun drager, vi følger hendes bud,
:,: for hun er så ung, og så yndig ser hun ud:,:

6.
Hver kraftig skæmt, som lokker på læben frem et smil,
den blev i hendes kogger en hvas og vinget pil,
hvert ord, der kom fra hjertet, og som til hjertet når,
:,: der blev en sten i muren, der hegner hendes gård :,:

4.
De fremmede, de tænkte at volde hende sorg,
de bød hende trældom i hendes egen borg,
men just som de mente, hun var i bånd og bast,
:,: da lo hun så hjertelig, at alle lænker brast:,:

7.
Og årene, de rulle og skiftes om på jord,
og vore navne glemmes som sne, der faldt i fjor,
og slægt efter slægt segner hen på nornens bud,
:,: men hun er så ung, og så yndig ser hun ud :,:
E. Lembcke
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Antallet af familiesammenføringer og
asylansøgninger er steget i Simonsens ministertid
INDVANDRERPOLITIK

Mens Thorkild
Simonsen (S) var
borgmester i Århus,
havde han alle svarene på hånden, når
han blev spurgt om,
hvordan udlændingepolitikken skulle
ordnes . Så blev han
forfremmet til indenrigsminister og
dermed ansvarlig på
området, og siden er
antallet af familiesammenføringer og
asylansøgninger
steget. Birte Weiss
var således nærmest
strammer sammenlignet med
Simonsen.

Myterne om Thorkild Simonsens "stramninger" i
fremmedpolitikken
er
det rene sludder. Tværtimod kan det nu dokumenteres, at antallet af
familiesammenføringer
og asylansøgninger er
steget i hele Thorkild Simonsens ministertid.
MF Pia Kjærsgaard har
bedt
indenrigsminister
Thorkild Simonsen om at
bekræfte de udlændingetal,
som Dansk Folkeparti har
fundet frem. Af tallene fremgår følgende:
Thorkild Simonsen tiltrådte som indenrigsminister i august 1997, hvor månedstallet for spontane asylansøgere var 353. Allerede i
Simonsens første ministermåned, september, steg tallet til 396. I det første kvar-

tal af 1999 var der 1.643
spontane asylansøgere mod i
gennemsnit 1.424 pr. kvartal i 1998.
Hvad angår familiesam-

menføringer blev der i det
første kvartal af 1999 givet
2.465 tilladelser mod i gennemsnit 2.435 pr. kvartal i
1998. Den største familie-

sammenføringsnationalitet i
år er fra Somalia. I 1997 var
gennemsnittet pr. kvartal
1.890, mens det tilsvarende
tal for første kvartal af 1998
var 2.055.
Antallet af udenlandske
statsborgere i Danmark var
i øvrigt i 1990 150.644 og i
1999 256.271. I denne periode er deres andel af befolkningen steget fra 2,9 procent
til 4,8 procent. Her i er ikke
medregnet de cirka 100.000,
der har opnået dansk indfødsret.
- Dokumentationen viser,
at det er det rene pjat, når
Thorkild Simonsen nu fra
mange sider beskyldes for at
være strammer, og at det
ikke hjalp noget som helst,
at statsminister Poul Nyrup
Rasmussen fjernede Birte
Weiss fra posten i 1997,
siger Pia Kjærsgaard. Simonsens indsats har faktisk
kun gjort ondt værre.

Kjærsgaard vandt
sag mod avis-kronikør
Weekendavisens kronikør,
Lars Bonnevie, er ved Københavns Byret blevet straffet for ærekrænkende udtalelser om Pia Kjærsgaard,
Dansk Folkepartis formand.
I Weekendavisen, den 3.7. april 1998, skrev Lars
Bonnevie bl.a. dette udsagn:
"For ingen andre er så
åbenlyst racistiske og har i
den grad oppisket stemningen mod indvandrere og
flygtninge som Pia Kjærsgaard og hendes folk."
I Københavns Byret blev
denne dom afsagt:
"Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Lars Bonnevie,
straffes med 10 dagbøder af
200 kroner. Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.
Sagsøgte betaler inden 14
dage til sagsøger, Pia Kjærsgaard, 5.000 kr. med sæd-

vanlig procesrente fra sagens
anlæg den 27. maj 1998, til
betaling sker.
Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at udtrykket "åbenlyst racistiske", som anført i
kronikken i Weekendavisen,
kendes ubeføjet, og sagsøgte
tilpligtes at betale 2.000 kr.
til sagsøger til kundgørelse
heraf.
Inden 14 dage betaler sagsøgte 9.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøger."
I rettens bemærkninger
hedder det blandt andet:
"Retten finder, at sagsøgte
har overtrådt straffelovens §
267, stk. 1 og stk. 3, da udtrykket "åbenlyst racistiske"
er en æresfornærmende sigtelse og egnet til at nedsætte
sagsøger
i
medborgers
agtelse."

Den gamle DKP'er Lars Bonnevie, som nu er kronikør på
den konservative ugeavis, Weekendavisen måtte til
tegnebogen for sin hetz mod Pia Kjærsgaard.
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Asbjørn
Rasmussen
(DF):
- Det er
åbenbart
nu blevet
socialdemokratisk
politik at
nedlægge
kolonihaver.

Tårnbys socialdemokratiske bykonge har en plan:

Bulldozere mod
kolonihavefolket
LOKALPOLITIK
En cocktail bestående af en
bykonge i skikkelse af en
socialdemokratisk
borgmester, et byråd, hvor kun
Dansk Folkeparti udgør
den reelle opposition,
samt en kolonihaveforening, der ikke agter at
overgive sig, har sat
sindene i bevægelse i
Tårnby
Kommune
på
Amager.
Sagen drejer sig om kolonihaveforeningen
Nordre
Eng på Englandsvej. Den
har eksisteret i 56 år og
rummer 55 haver. Igennem
alle årene har kolonihavefolket set frem til at holde
weekends, somre og ferier
på stedet. Og haver og huse
er af skiftende ejere blevet
passet og plejet på forbilledlig vis.
Men nu har Tårnbys borgmester, Henrik Zimino (S)
og hele byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti
kastet grus i maskineriet.
Socialdemokraterne har en
plan: Haverne skal nedlægges. Bulldozere sættes
ind mod kolonihavefolket
den 1. oktober. I stedet er
det planen at udstykke
grundene til dyrt villabyggeri, så der kan komme
stærkere skattebetalere til
kommunen.
Formanden for kolonihaveforeningen er Helmer Petersen. Han er 56 år, har
haft kolonihave på stedet i
28 år, og stiller sig helt ufor-

stående over for byrådsflertallets beslutning.
- Vi har ikke i 56 år haft
nogen problemer med kommunen. Det har kørt stille
og roligt, og vi har aldrig
fået en krone i tilskud tværtimod får kommunen
lejeindtægter fra os. Men det
er borgmesteren ligeglad
med. Han vil have skatteydere til kommunen, for han
siger, at den mangler penge.
Sekretær i bestyrelsen, Inge-Lise Jensen siger:
- Borgmesteren er så grov,
at han omtaler os som de
fremmede, men han glemmer, at mange borgere i
Tårnby har kolonihaver i
andre kommuner, og så kan
det vel gå lige op. Han
glemmer også, at vi lægger
mange penge i kommunen,
for eksempel hos de handlende. Man alt preller af på
manden, og derfor skrev jeg
for nogen tid siden på bestyrelsens vegne til Folketinget for at gøre opmærksom på vores situation. Jeg
fik et pænt brev fra Pia
Kjærsgaard, der henviste os
til DF's medlemmer af byrådet.
En af dem er Asbjørn Rasmussen, der både i og udenfor rådhuset kæmper kolonihavefolkenes sag.
- Borgmesteren er fuldstændig på vildspor, siger
Asbjørn Rasmussen (DF).
Sagen er anket til Naturklagenævnet, og borgmesteren
vil ikke anerkende, at en
sådan klage har opsættende
virkning. Men det kommer
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- Alt preller
af på borgmesteren.
Han er fuldstændig
immun
over for
fornuftige
argumenter, siger
haveforeningens
sekretær,
Inge-Lise
Jensen.

- Vi giver
ikke op.
Bulldozer
bykongen
os ned,
slæber vi
ham i fogedretten med
krav om
fuld erstatning, siger
Helmer
Petersen,
formand for
haveforeningen.
finde ud af, hvad der er lov
og ret her i landet, så må
han få det meddelt.
Asbjørn Rasmussen afviser også argumentet om, at
der skal bygges parcelhuse,
fordi kommunen mangler
penge.
- Borgmesteren planlægger at bygge en curlinghal
til 15-20 millioner kroner.
Den skal have internationale mål og hele molevitten.
Det gør man jo ikke, hvis
man ikke ejer en krone.
Og så er kolonihavefolkene ikke de eneste, bykongen
og hans følgesvende har lagt
sig ud med. Også Statens
Luftfartsvæsen er en af
modstanderne.
- De par kilometer motorvej, der før gik fra vandtårnet og ud til lufthavnen er
nu nedlagt. Borgmesteren
vil anlægge en park på området med søer og ænder.
Det er Statens Luftfartsvæsen imod, fordi fuglene er til
fare for flytrafikken. Men
det kan borgmesteren heller
ikke forstå, og sådan er det
hele vejen igennem, siger
Asbjørn Rasmussen.

Må ikke købe haverne

Ingen kolonihaver uden
Dannebrog. Flaget hejses her af haveforeningens sekretær, Inge-Lise
Jensen, mens byrådsmedlem Asbjørn Rasmussen (DF), kolonihaveejer Lisbeth Jensen,
og foreningens formand
Helmer Petersen ser på.
I baggrunden ses
Lisbeths mand, Jørgen.
han nu til. Der er en god
advokat på sagen, og hvis
borgmesteren ikke selv kan

Helmer Petersen understreger, at kolonihaveforeningen har forsøgt alt for at
få en ordning med borgmesteren.
- Vi spurgte først, om han
kunne anvise os et andet
område til kolonihaverne.
Det kunne han ikke. Så
spurgte vi, om vi kunne
købe området. Det kunne vi
heller ikke. Han vil med alle
midler have os ud af kommunen, og bruger alle mulige og umulige argumenter
herfor. Blandt andet henholder han sig til regionplanen,
men den gælder ikke for
dette område - det har vi
Miljøstyrelsens ord for.
Der er ingen i kolonihaveforeningen, der agter at give

op. Der er ikke tegn på opbrud i nogen af haverne på
trods af, at den 1. oktober
nærmer sig.
- Hvis kommunen kommer den 1. oktober og vil
bulldoze det hele ned, bliver
der ballade. Så må vi jo
lænke os til husene, siger
Inge-Lise Jensen, der tilføjer, at kampånden er helt
intakt, og at det iøvrigt vil
koste 1.8 millioner kroner at
rydde området.
I det aktuelle tilfælde er
der ikke kun tale om et
stykke helt specielt dansk
kultur, som den socialdemokratiske bykonge vil have
ødelagt. Der er også tale om,
at Henrik Zimino lægger op
til at ændre hverdagen for
mange mennesker.
- Jeg fatter ganske enkelt
ikke, at det er socialdemokratisk politik at nedlægge
kolonihaver, der ejes af folk
som har brug for lys og luft.
Nogle af dem bor midt inde i
København, og hvis borgmesteren får held med sit
forehavende, så kan disse
mennesker sidde alene på
tredie sal og glo ud over den
sorte firkant. Det bliver konsekvensen.
- Indenrigsminister Thorkild Simonsen har endda
sagt, at vi skal bevare den
danske kultur. Det harmonerer ikke med hans partifællers ønske om at nedlægge kolonihaverne, siger Helmer Petersen.
Og Nordre Eng står ikke
alene.
- Vi startede en underskriftindsamling imod nedlæggelsen. Den har godt
6.000 støttet - også Dronningens livmester. De fleste af
underskrifterne kommer fra
folk, der bor i kommunen de er åbenbart ikke utilfredse med os. Et interessant aspekt er her, at et
medlem af byrådet vil have
os nedlagt, men hans kone
har været aktiv i under-
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skriftindsamlingen, siger Inge-Lise Jensen.

Bruger ældre som våben
Asbjørn Rasmussen angriber også borgmesteren for
usaglighed.
– Zimino siger, at hvis ikke kolonihaverne bliver nedlagt, så er der ikke råd til de
ældre. Det er ganske enkelt
noget vrøvl. Det er jo ikke
kommunen, der betaler folkepensionen - det gør staten.
Derfor irriterer det mig, at
Zimini bruger pensionisterne
som våben. Det hører ingen
steder hjemme. Omvendt
kan man sætte et spørgsmålstegn ved, hvor meget
kommunen får i kassen i
skat fra beboerne af de planlagte parcelhuse. Der bliver
tale om dyre huse, der giver
et stort skattefradrag. Garagerne er projekteret til to
biler, og er der børn blandt
indflytterne har kommunen
udgifter til vuggestue, børnehave og folkeskole.
– Spørgsmålet er vel efterhånden om kommunen
overhovedet vil have "overskud" på dette her. Og da
husene skal være i halvandet plan, vil beboerne kunne
kigge ned i haverne hos de
omkringboende. Derfor er
der ikke noget at sige til, at
de fastboende også er imod
planerne - deres huse vil jo
falde i værdi, siger Asbjørn
Rasmussen.
Iøvrigt er det ikke kun om
sommeren, at der er liv i haverne.
- Vi har en dejlig fællesstue med tv og varme, som
vi kan hygge os i om vinteren. Sådan en vintersøndag
kommer mange forbi for at
se efter, at alt er, som det
skal være. Det giver liv i haverne, og et dejligt samvær,
blandt andet med gløgg op
til jul, siger Helmer Petersen.
Og alle er med. De yngste
er omkring 20 år, og så er
der Tove, der efterhånden
nærmer sig 80. Hun har
været med i mange år. Nu
kniber det lidt med bentøjet,
men så får hun børn, børnebørn og naboer til at hjælpe
sig med at holde haven i orden.
– Vi har et godt sammenhold på tværs af aldersgrænser. Nedlægges haverne bliver mange mennesker ensomme og får ødelagt deres
sociale netværk, der er så
afgørende især i en ældre
alder. Det forstår bykongen
og socialdemokratiet ikke.

CHRISTIANSBORG

DANSK FOLKEPARTI
DF-Hovedbestyrelse
Dahl, Kristian Thulesen
Ebbesen, Carl Christian
Kjær, Klaus
Kjærsgaard, Pia, formand
Laursen, Erik
Nielsen, Bente Vejrsø
Nielsen, Poul Lindholm, org. nfmd
Nødgaard, Poul
Rossen, Dora
Skaarup, Peter, pol. nfmd

33-375102
33-375172
33-375106
33-375107
86-658146
97-404134
66-138977 / 28-232651
33-375110
75-571411
33-375113

DF-Amterne
Bornholm: Leif Christensen
Frederiksberg: Leif Jensen
Frederiksborg: Ejner Rost
Fyn: Birger Reslow
Hovedstaden: Søren Espersen
København: Bente Pedersen
Nordjylland: Knud Wilson
Ribe: Freddie H. Madsen
Ringkjøbing: Bente Vejrsø Nielsen
Roskilde: Bo Johansen
Storstrøm: Dorrit Bagger-Hansen
Sønderjylland: Jørn Larsen
Vejle: Dora Rossen
Vestsjælland: Ida Stabell
Viborg: Erik Laursen
Århus: Søren Lind Jensen

56-496353
33-241733
49-707083
62-691264
33-375162
44-491995
98-480403
75-152647
97-404134
43-908527
55-810820
74-643737
75-571411
59-295933
86-658146
86-202028

DF-Folketinget
Andreasen, Mogens dfmoan@ft.dk
Dahl, Kristian Th., gr-fmd, dfkrtd@ft.dk
Donner, Ole dfoldo@ft.dk
Fauerholdt, Sv. Aage, dfsvaf@ft.dk
Hansen, Chr. H. dfchhh@ft.dk
Kjær, Klaus dfklkj@ft.dk , best. medl
Kjærsgaard, Pia, pol. ordfører, dfcceb@ft.dk
Madsen, Aase D. dfaadm@ft.dk
Møller, Egil dfegim@ft.dk
Nødgaard, Poul, præsidiet, gr-sekr, dfpoun@ft.dk
Refshauge, Inge dfinre@ft.dk
Skaarup, Birthe dfbisk@ft.dk
Skaarup, Peter, pol. nfmd, dfpesk@ft.dk

33-375101
33-375102
33-375103
33-375104
33-375105
33-375106
33-375107
33-375108
33-375109
33-375110
33-375111
33-375112
33-375113

DF-Europa-Parlamentet
Mogens Camre, MEP
Strasbourg, telefon
telefax
Bruxelles, telefon
telefax
DF - Ungdom Hovedbestyrelse
Karpf, Ulrich (pol. nfmd)
Kristensen, Kenneth (landsformand)
Lambrecht, Kenneth P..(kasserer)
Nymann, Thomas.(org. nfmd)
Wittroff, Tanja
Dansk Folkeparti
Christiansborg
1240 København K
Fax:

DF-Sekretariatet
Andreasen, Lone, sekr. dfloan@ft.dk
Christensen, Karina, sekr. dfkach@ft.dk
Ebbesen, Carl Chr., pol.sekr. dfcceb@ft.dk
Espersen, Søren, pressechef. dfsesp@ft.dk
Jensen, Malene, sekr. dfmaje@ft.dk
Kjeldgaard, Solvej, sekr. dfsokj@ft.dk
Kock, Tanja, sekr. dftako@ft.dk
Lambrecht, Kenneth, sekr. dfkela@ft.dk
Olsen, Dora, sekr. dfdoro@ft.dk
Olsen, Jytte, sekr. dfjyol@ft.dk
Raaschou, Ulla, sekr. dfulra@ft.dk
Rex, Michael, journalist. dfmire@ft.dk
Skjødt, Anders, sekr.chef. dfansk@ft.dk
Thomsen, Lene, sekr. dfleth@ft.dk
Wibeck-Nilsson, Jens, PØ-medab. dfjewn@ft.dk
Østergaard, Kirsten, sekr. dfkirs@ft.dk

Anders Skjødt er konstitueret som sekretariatschef
ved Dansk Folkeparti på
Christiansborg. Den
hidtidige sekretariatschef,
Anne Holmgaard, valgte pr.
1. august at overgå til en
stilling i det private erhvervsliv. Pr. 1. september
er ansat Jens WibeckNilsson som PØ-medarbejder samt Kenneth
Lambrecht som sekretariatsmedarbejder. Den
hidtidige studentermedarbejder, Louise Holm,
ophørte med sit arbejde på
Christiansborg pr. 16. juli.

HOVEDSTADEN

63 DF'ere på udflugt
til Nordsjælland
63 medlemmer af DFHovedstaden og DFFrederiksberg deltog i en
hyggelig heldagssensommerudflugt til
Nordsjælland under Gunhild
Legaards kyndige ledelse.
Fra Christiansborg gik turen
i busser først til Kong
Valdemars slotsruin, Gurre,
og derfra til det restaurerede
Esrum Kloster, hvor der var
frokost i klosterets kælder,
inden selskabet fortsatte til
Rudolph Tegners Museum
ved Dronningmølle. Senere
på eftermiddagen var der
kaffe på Restaurant
Prinsessen i Fredensborg,
inden kursen sattes hjemad
mod København.

KØBENHAVNS AMT

Anders Skjødt –
konstitueret som
sekretariatschef ved DFChristiansborg.

0033 3 88 175 205
0033 3 88 179 205
0032 2 284 5205
0032 2 284 9205

BORNHOLMS AMT
56-911060
86-187587
33-375171
21-484846
21-484846

Ulrich Karpff, Rønne (Kreds
1, Rønne) og Torben RønneLarsen, Rønne (Kreds 2,
Aakirkeby)

DF-Bornholms Amt. Ved
opstillingsmødet til
folketingsvalget blev
følgende valgt som DF's
folketingskandidater: i
Bornholms Amtskreds:

33-375199
33-937019
33-375192
df@ft.dk
www.danskfolkeparti.dk

33-375131
33-375140
33-375172
33-375162
33-375139
33-375132
33-375141
33-375171
33-375165
33-375137
33-375135
33-375163
33-375166
33-375133
33-375168
33-375143
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DF-Brøndby. Ved en
stiftende generalforsamling i
DF-Brøndby Lokalforening
valgtes følgende til
foreningens første
bestyrelse: Søren Hansen
(fmd), John Riff og Søren
Nygaard Hansen.
DF-Herlev. Ved
generalforsamlingen i DFHerlev Lokalforening
valgtes følgende bestyrelse:
Per Haahr (fmd), Helge
Larsen (nfmd & kass) og
Jørgen Vinding. Suppleanter
blev Mona Grove og Vibeke
Højegaard, mens John Holm
blev valgt som revisor og
Gert Vinding som
revisorsuppleant. Den

MF Svend Aage Fauerholdt
underholder på
harmonikaen
Kristiansen og Louise
Castella. Suppleant blev
Lisbet Køster og revisor
Carl Christian Ebbesen.

hidtidige formand, Mette
Lykke Kruel er flyttet til en
anden kommune.

ROSKILDE AMT
DF-Solrød. Medlemmerne
fra Solrød, bl.a. MF Mogens
Andreasen, var, sammen
med lokale medlemmer af
DF, inviteret til en
sammenkomst hos MF
Svend Aage Fauerholdt i
Skive, hvor Fauerholdt på et
tidspunkt greb sin elskede
harmonika og hyggede om
gæsterne.

DFU-Frederiksborg Amt.
Ved den stiftende
generalforsamling i DFUFrederiksborg Amt valgtes
denne amtsbestyrelse:
Morten Messerschmidt,
Frederiksværk (amtsfmd),
Sebastian Schow Jensen,
Fredensborg, Anja

Per Dalgaard, Midtdjurs
(sekr),
Bernt Kjær, Odder, Uno
Larsson, Randers, Palle
Hansen, Randers, Rita
Westergaard, Ebeltoft,
Brian Korsgaard, Århus,
Mogens Christensen, Nørre
Djurs og Hans Skaarup,
Århus.

Malmstrøm, Farum og Bo
Jensen, Frederiksværk.
Revisor Ejnar Rost,
Aalsgaarde.
DFU-Odense. Efter en
ekstraordinær
generalforsamling i DFUOdense blev følgende
bestyrelse sammensat:
Karsten Hansen, Odense
(fmd), Niels Peter Roohøj,
Odense (nfmd), Martin
Skytte Petersen, Odense
(kass), Jacob Lind, Nørre
Aaby og Rikke Mogensen,
Odense. Suppleant blev
Bjarne Pedersen, Aarup,
mens Svend-Aage Nielsen,
Ejby valgtes til revisor.

VIBORG AMT
DF-Skive.
Mandag den 27. september
fylder formanden for DFSkive Lokalforening, Morten
Christensen, 60 år. Morten
Christensen drev for indtil
tre år siden et større
landbrug, men bor i dag
sammen med sin hustru,
Bodil, i et dejligt hus med
udsigt over Limfjorden.
Dansk Folkeparti ønsker
tillykke på dagen!

Søren Lind Jensen –
genvalgt som
amtsformand i Århus.

ÅRHUS AMT
DF-Århus Amt. Efter
amtsgeneralforsamlingen i
DF-Århus Amt
konstituerede
amtsbestyrelsen sig således:
Søren Lind Jensen, Århus
(amtsfmd), Ulla Sørensen,
Langaa (nfmd), Ib
Christensen, Århus (kass),
Ved Dronningmølle, i
lokaliteten Rusland, ligger
Rudolph Tegners Museum.
En lille del af det 63personer store
udflugtsselskab havde
taget turen op på en af de
lyngbeklædte bakker, og
lod sig forevige foran en af
Tegners monumentale
skulpturer.

DFU
DFU-Viborg Amt. Ved den
stiftende generalforsamling i
DFU-Viborg Amt valgtes
følgende amtsbestyrelse:
Mogens Søndergaard,
Stoholm (amtsfmd), Majbritt
Nielsen, Snedsted (nfmd) og
Tornil Johansen, BedstedThy (kass). Som suppleant
valgtes Nikolaj Winther,
Kjellerup og som revisor
Henrik Nielsen, Snedsted.

Københavnsmestre efter
finalesejr på 9-2 over KU

De øvrige partiers ungdomsorganisationer måtte neje sig for
Dansk Folkepartis Ungdom i Københavns Kommune og
Københavns Amt. Det gjaldt 7-mands turneringen i fodbold
i Fælledparken i København, som blev afviklet i god ro og
orden lørdag den 14. august. DFU slog, med en målscore på
26-6, dem alle fra en ende af: Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom, Socialistisk Folkepartis Ungdom, Kristeligt
Folkepartis Ungdom – for så at ende med en fejende flot
opvisning i finalen mod Konservativ Ungdom, som måtte
indkassere et sviende nederlag på 9-2. Den vellykkede dag
og DFU's fodboldopvisning sluttede af med en fælles fest i
DFU-Hvidovre. Ved en
Socialistisk Folkepartis Ungdoms lokaler på Blegdamsvej,
stiftende generalforsamling i hvor DFU's manager og træner, Kenneth Lambrecht kunne
DFU-Hvidovre fik den første modtage Københavnsmester-pokalen.
bestyrelse denne
Det sejrende hold – inklusive udskiftningsspillere bestod af
sammensætning: Kenneth
(øverst fra venstre): Lars Andersen, Kenneth Lambrecht,
Lambrecht (fmd), Mikkel
Søren Espersen, Bo Hindkjær Pedersen, Robin Espersen,
Dencker (nfmd), Janus
Alex Hansen, Brian Granno, Peter Espersen, Anders Næsby
Larsen (kass), Malene
og Simon le Bon.
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Sommer i Viborg
Folketingsgruppens
traditionelle 2-dages
sommergruppemøde
blev i år afviklet, 11.12. august på Viborg
Golf Hotel. På
sommergruppemøderne, hvoraf det sidste
holdes på
Christiansborg, tirsdag
den 21. september,
tilrettelægges den
kommende
folketingssamling og
de initiativer, Dansk
Folkeparti agter at
tage. Det er normalt,
at hvert enkelt
folketingsmedlem
gennemgår de planer,
han eller hun har
indenfor sit område,
hvorefter gruppen
enes om den endelige
politiske linje. Ved
konstitueringen
valgtes Kristian
Thulesen Dahl som
gruppeformand, Peter
Skaarup som
næstformand, Poul
Nødgaard som
kasserer, mens Pia
Kjærsgaard og Klaus
Kjær valgtes som
menige medlemmer af
gruppebestyrelsen.
Sidstnævnte erstatter
Svend Aage
Fauerholdt, som på
forhånd havde
meddelt, at han
ønskede at fratræde.
Udover
folketingsgruppen
deltog MEP Mogens
Camre, DF's
Hovedbestyrelse,
pressechef Søren
Espersen og journalist
Michael Rex. Ved
mødets start kiggede
også DF's medlem af
Viborg Byråd, Grethe
Gammelgaard
indenfor.

Alternativ hovedbeklædning
INDENRIGSPIOLITIK
Nu vil man i ligestillingens
navn gribe ind overfor en
arbejdsgivers ret til at udarbejde den profil, der passer til virksomheden, for at
kunne tilfredsstille det voksende antal indvandrere.
Politiet har en kampagne
igang, hvor man opfordrer
folk
af
anden
etnisk
herkomst til at søge ind. Vil

det så sige, at en herboende
muslim skal have ret til at
bære tørklæde sammen med
sin
politiuniform?
Det
samme spørgsmål kunne
man stille til toldvæsenet.
Hvornår pålægger staten så
restauranter, at de skal
kunne tilbyde halalslagtede
kødretter til de gæster, der
tilfældigvis har en anden
overbevisning? Guderne skal
vide, at de har regler og forordninger nok at holde styr

på. Det er jo ikke kun regelsæt, der kun retter sig
mod andre overbevisninger.
Regelsættene er til for at
beskytte virksomhedens profil, ofte virksomheder med
mange tusinde ansatte.
Kommer vi til udlandet,
hvor kultur og religion er
fremmed for os, så véd vi på
forhånd, at der er ting, vi
ikke gør og ting, vi ikke
siger. Man taler ikke ondt
om Paven i de katolske
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lande, og de danske kvinder
ved, at man klæder sig på en
bestemt måde i de muslimske lande. Men behøver
vi ligefrem at tilpasse os de
fremmede herhjemme? Det
kan kun efterlade et
spørgsmål: Hvornår mister
vi vor egen kultur og vor
egen identitet?
Klaus S. Græns
Gl. Tinglevvej 13
6200 Aabenraa

Halalkød
til danske
børn
INDENRIGSPIOLITIK

Lærerig dag
DF KURSUS
I Dansk Folkeblad så jeg, at
der nu arrangeres kurser for
DF's folkevalgte og organisationsfolk i mundtlig og
skriftlig
kommunikation
samt organisation. Som nyvalgt amts- og kommunalpoliteker fandt jeg, at det var
relevant for mig at blive
bedre til at sælge DF's politik. Der er mange små fi-

nesser, man kan læse sig til
og det gav vor kursusleder
Frede Asgaard mange eksempler på. Hver kursusdeltager fik ros og ris for
deres indlæg af de øvrige
deltagere og kursuslederen,
hvilket var meget lærerigt
for os alle. Vi var alle meget
forskellige på holdet. Der var
personer, der talte for lavt,
der var personer, som ikke
kunne fatte sig i korthed,

der var personer, som stivnede foran et kamera o.s.v.
Alle havde vi noget, vi gerne
ville være bedre til, og uvaner, som vi skulle lægge fra
os. Kursuslederen gav os
nogle små fif og gode råd til,
hvordan vi kunne forbedre
os til at blive glade og
positive repræsentanter for
DF. Jeg havde en god og
lærerig dag og glæder mig til
næste kursus i skriftlig
kommunikation.
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Aase Steffensen
Præstebakken 37
2830 Virum

Søndag den 22. august kunne man i TV-avisen få sine
bange anelser bekræftet. Det
er nu i visse institutioner
kommet så vidt, at man, for
at tilgodese den meget store
andel af muslimske børn,
helt har afskaffet andre
kødtyper end halalslagtet
kød. Således har Enhedslistens skoleborgmester, Per
Bregengaard, desværre fået
indført sin idé om, at – som
han skrev for cirka et år
siden – danske børn ikke
tager skade af at spise halalslagtet kød. Det er da meget muligt, men det ændrer
ikke ved det faktum, at halalslagtning er en modbydelig og for dyrene smertefuld slagteform, som ikke
hører hjemme i et moderne
samfund, hvor dyrenes tarv
burde være i højsædet. Hvis
jeg var forælder til et barn i
en af disse institutioner, ville
jeg forlange, at mit barn ikke
blev fodret med muslimsk
velsignede dyr, som var blevet aflivet på en så modbydelig måde. Denne sag er
endnu et bevis på, at det ene
område efter det andet giver
efter for krav, stillet af
muslimerne. Det er således
ikke indvandrerne, der skal
rette sig efter de love og
regler, vi har i Danmark,
men danskerne, som skal
bøje sig hver gang – godt
hjulpet på vej af jamre- og
meningsjuntaen, bestående
af journalister, politikere og
biskopper, som mere eller
mindre bevidst undergraver
det danske samfund, sidst i
forbindelse med tørklædesagen. Det er bekymrende,
at så mange danskere tilsyneladende er komplet ligeglade med deres kultur, deres historie og deres land.
Hvad fordums slægter byggede op, er nu på mindre end
en generation ved at blive
ødelagt. Lad os håbe, at DF
kan vække tilstrækkeligt
mange, før det er for sent.
Lars Prier
Rønnevangshusene 116
2630 Taastrup

Terror i Odense-forstad var forsmagen på, hvad der venter:

Rockere hånd i hånd med indvandre
INDVANDRERPOLITIK
De voldsomme uroligheder mellem andengenerationsindvandrere og rockere i Odense den sidste
uge i august betegnes
som forsmagen på, hvad
der venter.
I dette tilfælde var det et
opgør om territorium og indflydelse mellem indvandrerbander på den ene side og
rockerbander på den anden.
I mange andre sammenhænge er der dog mere, der binder krigens parter sammen,
end der adskiller
Et nyt, foruroligende samarbejde er nemlig i gang,
dybt nede i Danmarks kriminelle miljøer, idet Hells
Angles og Bandidos i flere
sammenhænge har arbejdet
og arbejder sammen med organiserede bander af indvandrere.

Det fremgår af en ny rapport, som det danske politi
netop har oversendt til EU
om den organiserede kriminalitet herhjemme. Ifølge
politiet har man sporet flere
eksempler på en forretningsmæssig sammenhæng mellem indvandrerne og rockerne, hvilket chefkriminalinspektør Per Larsen i forbindelse med rapportens
lancering kommenterer således: "Det viser, at når man
skal drive den form for
kriminalitet, så er man rimelig kold over for, hvem
man samarbejder med."
Rapporten understreger, at
efter den proklamerede
fredsslutning mellem Hells
Angles og Bandidos i september 1997, er der konstateret, at den profitorienterede rockerkriminalitet er
stærkt voksende, og tendensen vurderes til at fortsætte.
Den fyldige rapport fra

Rigspolitiets afdeling A
dokumenterer videre, at det
er etniske grupper herhjemme, der står for den helt
overvældende del af den organiserede
kriminalitet.
Dels er gadebandekriminaliteten steget dramatisk, og
her er det indvandrergrupper, der tegner sig for broderparten. Gadebandernes
kriminalitet varierer fra almindelig uroskabende gadeuorden, hærværk og indbrud
til meget grove forbrydelser
som grov vold, rambuktyverier, væbnede røverier,
afpresning, trusler, brandstiftelse og narkohandel. I
tilknytning hertil vrimler
det i følge rapporten i disse
miljøer med skydevåben,
knive og slagvåben.
Politirapporten beskriver i
øvrigt, hvorledes de forskellige etniske bander – som
regel klan- og familiebaseret
- har specialiseret sig i
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forskellige former for kriminalitet:
* Jugoslavere tager sig af modtagelse og distribution af heroin. De har etableret sig strategisk i grænsebyerne i hele
Europa, langs smuglerruterne
der går fra Jugoslavien via
Østrig, Schweiz, Slovakiet,
Tjekkiet og Tyskland til de nordiske lande
* Pakistanere ordner narkotika og sørger for hvidvaskning af penge samt anden
økonomisk kriminalitet. 75
procent af indberetningerne
om hvidvaskning af penge
kan relateres til udenlandske statsborgere. Disse
grupper referer oftest til en
ledelse i Pakistan, ligesom
det kriminelle udbytte oftest
udføres til Pakistan.
* Tyrkere involverer sig i
ligeledes i narko, herunder
levering, smugling og forhandling.
* Iranere er primært invol-

Unge danske snart i
mindretal på Vesterbro
Fortsætter indstrømningen af udlændinge til
Danmark som hidtil, er
det kun et spørgsmål om
tid, inden danskerne er i
mindretal i eget land.
At det allerede er tilfældet
i visse bydele af København,
fremgår af publikationen fra
Københavns
Kommune,
"Udenlandske statsborgere
1.1.1999." Heraf fremgår det
blandt andet, at 40.6 procent af de 14-15-årige på
Vesterbro den 1. januar i år
var udenlandske statsborgere. Tallet var 34.7 procent
året før, så der er sket en
markant stigning.
Tallene fortæller, at der
den 1. januar 1999 boede
57.457 udenlandske stats-

borgere fra 166 nationer i
København. Det svarer til
11.7 procent af hovedstadens
befolkning. Året før var tallet 11.4 procent.
I løbet af 1998 steg antallet af udenlandske statsborgere med 1.588 personer.
Der kan konstateres en stigning inden for alle nationalitetsgrupper undtagen blandt
de statsløse. Fra Afrika er
stigningen på 428 personer,
hvoraf de 356 kom fra Somalia.
Fra Asien er stigningen på
481 personer, hvoraf 281
kom fra Irak.
Blandt børn og unge fra 019 år i Hovedstadsregionen
udgør de udenlandske statsborgere 9.7 procent. Blandt
de ældre på 60 år og derover

er procenten 2.4.
I otte af de 15 københavnske bydele udgør andelen af
udenlandske statsborgere nu
over 10 procent af befolkningen. Det drejer sig om Christianshavn (10.8 procent),
Indre Nørrebro (17,0), Ydre
Nørrebro (19.1), Vesterbro
(15.8), Kongens Enghave
(14.1),
Brønshøj-Husum
(11.9), Bispebjerg (14) og
Sundby Nord 13.4.
Det skal understreges, at
ovenstående tal alene er
udenlandske statsborgere. De
personer fra udlandet, der
allerede har fået dansk statsborgerskab, og børn af disse,
er ikke medregnet i tallene.
Gør man det, bliver procenterne naturligvis markant
højere.

Pia Kjærsgaard modtager
udenlandsk hædersmedalje

erbander
veret i indsmugling og handel med opium.
* Afrikanere – fra Øst,
Nord- og Vestafrika er aktive i relation til indsmugling
og forhandling af narko
samt i en omfattende menneskesmugling.
* Somalierne har en særlig
rolle i indsmugling og forhandling af khat. Der foreligger endvidere oplysninger
om overførsel af betydelige
pengebeløb til konti i
udenlandske banker.
* Marokkanere har i årets
løb været flere sager i forbindelse med indsmugling
og handel med hash. Marokko er fortsat den største
leverandør af hash. Indsmuglingen foregår med
lastbil eller lystbåd enten direkte til Danmark eller via
Holland.
* Sydamerikanere står bag en
stor del af forsyningen af
kokain til det danske marked.

Dansk Folkepartis
formand, Pia Kjærsgaard, fik ved en
højtidelighed søndag
den 25. juli på Hotel
Marienlyst i Helsingør
overrakt den taiwankinesiske hædersmedalje, "Friend of
Overseas Chinese
Association". Overrækkelsen foretages
af minister for oversøiske anliggender,
Chiao Jen-Ho, The
Republic of China on
Taiwan. Pia Kjærsgaard fik hædersmedaljen som en anerkendelse af sin indsats for at styrke den
taiwanesiske sag
internationalt; hun
har rejst i Taiwan, og
har mange personlige
kontakter i dette
kinesiske samfund, og
blandt taiwan-kinesere i Danmark. Dansk
Folkepartis formand
er i øvrigt medlem af
bestyrelsen for DanskTaiwanesisk Forening.

23

DF-KALENDER
20/9, mandag 19.00. DF-Hovedstaden. Kursus,
"DF's politik" på Christiansborg. Kursusledere:
Søren Espersen og Peter Skaarup. Deltagere:
Folketingskandidater i de københavnske storkredse.
Indbydelse direkte til kandidaterne.
21/9, tirsdag. DF-Folketingsgruppen:
Sommergruppemøde
22/9, onsdag, 19.30. DF-Viborg Amt.
Opstillingsmøde til Folketingsvalget på Bentas
Cafeteria i Højslev.
27/9, mandag og 28/9, tirsdag – begge dage 18.30.
DF-Hovedstaden. Retorikkursus for
folketingskandidaterne i de københavnske
storkredse. Indbydelse direkte til kandidaterne.
27/10, mandag, 19.30. DF-Viborg Amt –
medlemsmøde på Bentas Cafeteria i Højslev med
emnet trafikpolitik. MF Ole Donner deltager.
2.-3./10, lørdag-søndag. Dansk Folkepartis 4.
årsmøde i Vissenbjerg-Hallerne på Fyn. Orientering
vedr. tilmelding til årsmødet vil blive fremsendt
hvert enkelt DF-medlem
13/10, onsdag 19.00. DF-Hovedstaden:
Medlemsmøde på Københavns Rådhus med
rundvisning og politisk debat med MB'erne.
Tilmelding senest 7/10 til Gunhild Legaard (bedst
hverd. m. 8-10) tlf: 32963090.
2/11, tirsdag. DF-Nordjylland. Kursus på Tylstrup
Kro om DF's organisation. Henv. Tommy Hansen,
98165585, eller Steen Jørgensen, 98434889.
3/11, onsdag, 19.30. DF-Frederiksborg Amt. Møde
med MF Egil Møller og MF Peter Skaarup på
Birkerød Rådhus.
8/11, mandag, 19.30. DF-Viborg Amt –
medlemsmøde på Bentas Cafeteria i Højslev med
emnet retspolitik. MF Peter Skaarup deltager.
9/11, tirsdag, 19.00. DF-Hovedstaden:
Medlemsmøde på Christiansborg med rundvisning og
EU-orientering. Indledere: MF Kristian Thulesen
Dahl og MEP Mogens Camre.
29/11, mandag, 19.30. DF-Viborg Amt –
medlemsmøde på Bentas Cafeteria med emnet
sundhedspolitik. MF Birthe Skaarup deltager.
30/11, tirsdag. DF-Nordjylland. Kursus på Tylstrup
Kro om skriftlig fremstilling. Henv. Tommy Hansen,
98165585, eller Steen Jørgensen, 98434889
4/12, lørdag 13.00. DF-Hovedstadens Julefrokost,
indb. direkte til medlemmerne.
---------2000:
12/1, onsdag, 19.30. DF-Frederiksborg Amt.
Medlemsmøde på Københavns Rådhus m.
rundvisning
9/2, onsdag, 19.30. DF-Frederiksborg Amt.
Fællesmøde, amts- og lokalforeningsbestyrelser på
Aalholmskolen i Hillerød
21/3, tirsdag, 19.00. DF-Hovedstaden.
Generalforsamling på Christiansborg,
Landstingssalen.
5/4, onsdag, 19.30. DF-Frederiksborg Amt.
Amtsgeneralforsamling på Birkerød Rådhus, store
sal.
7/10, lørdag og 8/10 søndag. DF's 5. årsmøde
afholdes i weekenden 7.-8./10 2000 i Vejle.

Peters baby
MF Peter Skaarup blev den 14. august far til en herlig lille dreng.
Navnet på purken er stadig uafklaret

