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leder
Norge er jo på alle måder et dejligt land.
Enestående naturoplevelser hvor end øjet
vendes - hvad enten man vandrer i Setesdalen eller Telemarken eller lægger sejlturen ind i Stavangerfjorden eller omkring
Bodø. Fjeldfolket deroppe er venlige og
imødekommende; og så er de forfærdelig
stolte af sig selv. Sommetider må vi trække
på smilebåndet - det kan næsten være for
meget, for nordmændene er aldeles
overbeviste om, at de er verdensmestre selv når det gælder beskedenhed.
Men de har ret i, at vi danskere i den
nyeste historie har haft meget at misunde
dem. Under besættelsen opstod begrebet
norske tilstande. Fra den danske regering
og et overvældende flertal af Rigsdagens
medlemmer blev der advaret mod dette
begreb. Se, sagde landets ledelse, hvad der
kan komme ud af selvstændigheds-vilje!
Norge blev for magthaverne herhjemme et
forfærdeligt skræmmebillede på hvad der
kunne ske, hvis et folk nægtede at underkaste sig.
Men mens Rigsdagen bævede, var det
danske folk af en anden opfattelse, for nok
havde Norge krig, men æren var i behold,
mens man sloges for frihed. Danmark havde fred, og skovlede i denne økonomisk
gyldne periode masser af penge ind, men
havde hverken ære eller frihed. Kom til
Norge, min far - for her var et folk, der turde og ville. Her var en konge, en kronprins
og en regering, som ikke tilpassede sig,
men var parate til at bringe ofre.
I dag advares der fra danske magthaveres side igen mod norske tilstande denne gang i forbindelse med landets forhold til Den Europæiske Nation, om end
det er svært at argumentere mod, at det
faktisk alligevel er lykkedes at opretholde
en slags civilsation deroppe. Det går overraskende godt!
Og samtidig har de norske tilstande bevirket, at nordmændene har nøjagtig det,
vi danskere sukker efter: Norge har på én
gang frihed og selvstændighed, men har
indgået en række fornuftige aftaler med
EU om det man vil samarbejde om.
Danmark valgte at lade sig opsluge,
satte friheden og selvstændigheden over

styr, og blev tvunget til at samarbejde om
det, man absolut ikke ville samarbejde om.
Norge er reelt med i EU's indre marked,
men ikke medlem af EU. Det betyder, at
den norske regering altså til enhver tid kan
sige nej til indførelse af skøre EU-direktiver.
Lige om hjørnet venter der os endnu en
ny EU-traktat. Disse traktater kommer nærmest på samlebånd i et tempo, så blækket
næsten ikke er tørt på den sidste, inden en
ny er under forberedelse. Ja, det begynder
vel snart at knibe med at finde byer i Europa,
der ikke har en traktat opkaldt efter sig.
Den kommende traktat kommer til at
indeholde Den Europæiske Unions grundlov - en forfatning, som af og til, for at synes mere spiselig, også kaldes et kompetencekatalog.
Det står allerede klart, at såvel regeringen som Venstre og De Konservative med
stor entusiasme vil optræde som begejstrede tilhængere - selvom de ikke aner, hvad
den indeholder. De vil beskrive denne nye
traktat som et ikke særligt betydningsfuldt
skridt, som Danmark anstændigvis ikke kan
modsætte sig - når nu alle de andre siger
ja. Det er det samme forargelige fait accompli, det danske folk altid præsenteres
for: "Værs'go - I kan enten stemme ja eller
ja"
Forfatningsdiskussionen bør imidlertid
foranledige regeringen og Folketingets
80-årig kvinde
ydmyget på sygehus
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flertal til én gang for alle at spille med åbne kort og fortælle befolkningen, at endemålet er Europas Forenede Stater, og at en
helt afgørende del af dette mål er den fælles forfatning.
Man må stille spørgsmålet til det danske
folk, om det virkelig er det endemål, man
ønsker. Og det kan anstændigvis kun gøres ved en én-gang-for-alle folkeafstemning, som ser overordnet på hele EU-problematikken. Danmark bør nemlig ikke
fortsat stikke kæppe i hjulet, hvis det
virkelig er de øvrige landes hedeste ønske
at få en forbundsstat. Så ville det være
langt mere fair, at befolkningen får valget
mellem fremover at klappe -og klappe i- og
derefter helhjertet at deltage i forbundsstatsprocessen - eller at melde sig ud af EU
med fornuftige associeringsordninger.
Spørgsmålet skal lyde: Ønsker vi, at Danmark skal være en delstat i et forbund med
centralregering i Bruxelles, eller ønsker vi
at bevare et frit og selvstændigt land, hvor
det danske folk suverænt bestemmer udviklingen.
Med andre ord: Ønsker vi europæiske tilstande - eller ønsker vi norske tilstande.
Magthaverne under besættelsen foretrak det første - mens det danske folk heldigvis var mere til det sidste.
Som vi fortsat er: Norske tilstande? Tjah,
det var måske ik' så ring' endda...
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Nyhedsbrev

Hvor vi dog trænger til et systemskifte i
Danmark! Og heldigvis er muligheden for
at få det nu lige om hjørnet. Som timerne
går, nærmer det sig mere og mere lukketid
for Poul Nyrup Rasmussen, som har siddet
ved magten siden starten af 1993. Måske
husker du, at statsministeren ved sin tiltræden proklamerede "Moralens årti" - at
god, gammeldags moral nu atter ville indtage regeringskontorerne.
Og hvad fik vi så?
Ja, i retfærdighedens navn skal det siges, at det hele ikke har været den rene
elendighed. Således skal herfra lyde, at
regeringen, når det gælder økonomien,
har fået sat nogenlunde skik på sagerne.
Den danske krone er stærk, og den danske
økonomi er gennemgående sund.
Bemærk dog, at det, at en regering har
fået hold på statsøkonomien, sådan at
man nikker anerkendende rundt om i verdens børser og banker, på ingen måde er
udtryk for, at landets borgere har det økonomisk godt, er tilfredse og glade i dagligdagen - og har livskvalitet og velfærd.
Så mens Poul Nyrup Rasmussen, Marianne Jelved og Mogens Lykketoft på fremmede hovedstæders bonede gulve bliver
modtaget med globale kindkys og humanistiske klap på skuldrene, er det så som så
med begejstringen i det danske folk, de er
sat til at tjene.
I den halve snes år ved magten har regeringen Nyrup på en række vitale områder
vendt op og ned på velfærden og gjort
almindelige danskeres livsvilkår og livskvalitet langt dårligere, end da han tiltrådte.
Socialdemokratiets negativ-liste er omfattende, og der er her desværre kun plads til
at nævne enkelte:
I perioden er flere end 10.000 plejehjemspladser blevet nedlagt. En meget
stor gruppe af ældre, som føler sig for
friske til at være på plejehjem i selskab
med meget svage patienter og for utrygge
til at bo i eget hjem eller i beskyttet bolig,
er derfor uden mulighed for at nyde det
sociale samvær, der var det normale på
det, der engang hed alderdomshjem.
Hjemmehjælpen har i de senere år mange steder udviklet sig til en katastrofe. Et
stærkt ord at anvende, men det er det eneste, der er dækkende for den magtesløshed, landets dygtige og ihærdige hjemmehjælpere føler, når de eksempelvis må
haste igennem 28 klienter på en almindelig
arbejdsdag - svarende til 17,14 minutter
pr. klient inklusive transport fra bolig til bolig og inklusive hjemmehjælperens nødvendige pauser. Hjemmehjælperne vil så gerne
gøre det ordentligt; vil så gerne yde den
omsorg og pleje, som de ældre fortjener,
men har ingen mulighed for at yde den. At
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sommeren tilmed hvert år kommer bag på
regering og kommuner, er et kapitel for sig
selv.
Landets sygehuse har man indtrykket af,
at regeringen slet ikke har interesse i fungerer. Da regeringen Nyrup tiltrådte i 1993
var det danske sundhedsvæsen berømmet
over alt - og lå helt i top, når det gjaldt
effektivitet, varme, professionalisme og
omsorg. I dag er Danmark drattet ned på
en 34. plads på ranglisten. Det er skønnet,
at der mangler mindst 10 milliarder kroner,
for at vi atter kan være sundhedsvæsenet
bekendt.
De hjemløse - et nyt syn
Der formodes at være mellem 15.000
og 20.000 hjemløse i landet. Danskere,
som ikke har tag over hovedet. Efterhånden er nogle af dem blevet en del af bybilledet, som de sidder dér på torve og i
stræder som tiggere. Et syn, vi tidligere
kun kendte fra fotos fra fremmede
himmelstrøg, men som nu er dagligdag i
Danmark. Det er hjerteskærende at opleve
disse mennesker - og man ynkes over dem
og den skæbne, som landets regering har
tildelt dem.
Undervisningssektoren er nedslidt, uden
disciplin og uden mål - og også på dette
område sejles danske børn agterud i forhold til de lande, vi bør kunne sammenlignes med. Lov og orden er ved at blive en
saga blott i landet. Der bruges millioner for
at forsøde tilværelsen for de kriminelle,
mens ofrene og disses pårørende glemmes
og gemmes.
I forholdet til Europa styrer regeringen
målbevidst, stik i mod folkets ønske, fortsat frem mod Europas Forenede Stater.
Familiernes liv bliver stadig besværliggjort; far og mor må hænge i en klokkestreng for at nå det hele, mens den tid, de
har sammen med deres børn, er begrænset. De frie erhverv, landbrug, fiskeri og de
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små erhvervsdrivende er regeringen ved at
få nedkæmpet. Deres engang så frie liv har
udviklet sig til en daglig kamp mod bureaukrati, snævertsynethed, afgifter og skatter.
Det sidstnævnte - skatterne - er stadigt
stigende. Vi må alle betale mere og mere
til statens husholdning, mens vi får mindre
og mindre tilbage. Regeringens fantasi og
nidkærhed er fænomenal, når det gælder
om at finde nye områder at beskatte.
Dog: På ét område er der ingen smalle
steder: Udgifterne til udlændingeområdet
er eksploderet under Poul Nyrup Rasmussens ledelse. DF beregnede i 1997 i samarbejde med Danmarks Statistik, at de årlige udgifter beløber sig til 29,8 milliarder
kroner plus de godt 11 milliarder, Danida
får til fordeling til tvivlsomme projekter
rundt om i verden. Der har ikke været yderligere beregninger i de fem år, der er gået
siden beregningen, men jeg skulle tage
meget fejl, om stigningen ikke siden har
været dramatisk. Hele den samlede regering er ved at falde over hinanden for at
betjene de tilstrømmende så varmt, imødekommende og generøst som muligt. Endemålet synes at være at udskifte den danske befolkning med en ny - og gerne så
hurtigt som muligt. At det danske folk ikke
synes om idéen, anfægter ikke ministrene.
"Kan vi ikke gøre det lidt bedre?", spurgte statsministeren i en af sine snart utallige
nytårstaler, mens han lagde ansigtet i de
medfølende folder. Jeg må konstatere:
Nej, det kunne han og de andre ministre så
åbenlyst ikke.
"Moralens årti" - tjah, jeg ved snart ikke... Jo, moralister har vi skam nok af. Så
mange, at vi kunne fodre husdyr med
dem. Men om moralen dermed har gjort
sit indtog i landet, er en anden sag. Det bliver i hvert fald nu vælgernes opgave at vurdere, om Danmark yderligere fire-fem år
frem tiden skal leve efter Nyrups moral.
Jeg tror ikke på, at danskerne vil. Jeg
tror og håber på, at vi får det systemskifte og at det dermed bliver lukketid for Nyrup.

profil
Strid demaskeret:
"Rote Armee
Fraktion
- er det
terrorisme?
Gu' er det ej det var fedt!"
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Inkarnerede Politiken-læsere morer sig kosteligt over hans tegneserie nederst på TVsiden - ja, i visse ungdommelige kredse er
den lille strithårede Strid, som ind i mellem
slæber rundt på et ligeledes kropløst hoved
af den gamle seriedetektiv Rip Kirby, ligefrem blevet kult.
Det er, synes Politikens læsere, sjovt, når
politikere får en agurk stukket op i røven eller når der bliver smidt ting i hovedet på
Carsten Jensen, Nyrup Rasmussen og andre. Så begejstret var de politiske korrekte,
at ophavsmanden blev belønnet med årets
Dan Turèll-pris for sin evne til at skabe debat. Tidligere har han fået diplom fra Foreningen for Dansk
Boghåndværk for
Jakob Martin
sin
børnebog,
Strid gik i en
Mustafas Kiosk.
alder af kun 17
Sjovt?
Tjah...
rasende aktivisMen tag ikke fejl
tisk ind i voldsaf Jakob Martin
gruppen "Den
Strid: Han er spinRøde Bande",
doktor for militder blandt andet
sen "De Autonoforanstaltede
me" - og dermed
væbnet bankrøplaceret centralt i
veri og massivt
den internationale
hærværk. I dag,
milits, "Antifascissom 28-årig, er
tisk Aktion". Og
han militsgrupomend tegnesepen De Autonorien oftest er
mes spindoktor.
harmløs, benytter
Jakob Martin Strid ind i mellem serien til at
afgive sine direkte ordrer til sine militssoldater om forestående aktioner - således
i juli, hvor det var vigtigt for ham lynhurtigt
at samle sine tropper til en aktion foran
Den Italienske Ambassade - ligesom han
uden blusel udnytter sin daglige
spalteplads til at reklamere for autonome
hjemmesider
og
anden
autonomt

Spindoktor for "De Autonome"

Fra Politiken

materiale. Hvad angår aktionen foran Den
Italienske Ambassade vidste ingen - og
mindst af alle
politiet - noget
Så desperat var
om aktionen, før
Strid for at få
Strid annonceretrommet sine
de den i sin tegautonome soldaneserie. Demonter sammen til en
strationen var såulovlig demonledes ikke anstration foran Den
meldt, og således
Italienske Ambasulovlig.
sade, at han indDen 28-årige
rykkede en anJakob
Martin
nonce i Politiken.
Strid, som bor i
Men spindoktoren
Københavns Inbetaler ikke for
dre By, er født og
den slags anopvokset i en
noncer - han får
præstegård på
penge for dem...
Fyn, og var - inden han blev spindoktor for militsen "De
Autonome" og sponseret af dagbladet Poli-
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tiken - tidligere ansat på avisen "Socialisten". Hans livsanskuelse er rimelig enkel:
"Jeg hader samfundet, regeringen, racisme, Dansk Folkeparti, USA, Nato - alting!"
(Aktuelt, 6. november 1999). Til gengæld
elsker han - udover brosten - sine kostbare
veteranbiler. Han ejer bl.a. en gammel
Mercedes samt en Jaguar XJ 40 med læderindtræk og nøddetræspaneler.
Jakob Martin Strids fortid - hvis man i en
alder af kun 28 kan have en sådan - er voldelig. Som stenkastende, hætteklædt BZ'er
gik han i en alder af kun 17 rasende aktivistisk ind i voldsgruppen "Den Røde
Bande", der blandt andet foranstaltede
væbnet bankrøveri og massivt hærværk.
Militsen tog senere navneforandring til
"Kollektivet for Kommunisme" - hvor de
bl.a. med stor succes voldeligt forhindrede
daværende minister Birte Weiss i at tale for
et ja til Europa-Unionen ved et 1. maj
møde i Fælledparken. Jakob Martin Strid
var på daværende tidspunkt en hengiven
fan af den schweiziske terrorist Marc
Roland Rudin. Men der var andre end
Rudin, som "Kollektivet for Kommunisme"
sværmede for. Samtidig med at militsen
var meget aktiv i Københavns voldsmiljø,
fik de tid til at støtte Rote Armee Fraktion,
Revolutionäre Zellen, Action Directe og De
Røde Brigader, ligesom man støttede PLO
og PFLP, hvis hovedmænd var Yasser
Arafat og Sjakalen, Ilich Ramirez Sanchez.
I januar 1993 blev Jakob Martin Strid
dømt for at have været med til hærværk,
idet han sammen med sin gruppe havde
smadret Tyrkiets Luftfartsselskabs rejsebureau på Vesterbro i København. En, i gruppens øjne vellykket aktion, idet der blev
anrettet skader for 300.000 kr. Nogle måneder forinden havde militsen slået til mod
Den Danske Bank på Frederiksborgvej på
Bispebjerg - en aktion, der kostede bl.a.
medlemmet Annette Zwettler tre års
fængsel.
Ifølge
Annette
Zwettler,
betragtede gruppen sig som "Baader-

Meinhof Banden"s arvtagere - og de
samlede, som hun sagde, penge ind til en
revolutionær by-guerilla i Danmark.
Den borgerkrigslignende batalje på Blaagaards Plads på Nørrebro natten efter
Edinburgh-afstemningen, den 18. maj
1993, havde Jakob Martin Strid ligeledes
anbragt sit visitkort på. Helt atypisk havde
militsen ved den lejlighed faktisk anmeldt
en demonstration - og anmelderen var:
"Antifascistisk Aktion ved Jakob Martin
Strid". Demonstrationen blev et helvede
for de politifolk, som var blevet udkommanderet. Sten, molotovcoctails og
jernstænger blev kastet højt og lavt på en
sådan måde, at det var umuligt for
politifolkene i kæden at parere med
skjoldene. En lille gruppe politifolk blev
decideret fanget i en fælde af militsen, og
var i livsfare. På et tidspunkt blev de, for at
redde livet, nødt til at trække
tjenestepistolerne.
OK at smide med sten
Aktionslederen, Jakob Martin Strid, var
på pletten - som "Kollektivet for Kommunisme"s repræsentant og ansat på TV-Stop.
Jakob Martin Strid hylder princippet om at

den, der lever skjult, lever godt, og gemmer sig dels bag hætter og masker, og
dels bag sin tegneseriestribe. Flere
journalister har i
de seneste år
Anti-Fascistisk
forgæves forsøgt
Aktion - i aktion!
at få ham til at
De Autonome
fortælle om sit
herhjemme er en
spændende endel af denne
gagement
hos
internationale
"De Autonome".
brostens- og
Men ligeså åbentjernrørskastende
mundet, han er,
milits.
når det drejer sig
om sine børnebøger og sine Jaguar-biler,
ligeså lukket bliver han, når snakken drejer
sig om "Rote Armee Fraktion", "Blekingegadebanden" og "Den Røde Bande".
Her kan det til gengæld afsløres, at den
selvudslettende Jakob Martin Strid
løbende har været med til at hænge
navngivne personer ud som "stikkere" og
"modtagere af judaspenge" - samt at han
er ophavsmanden til så smagfulde slogans
som: "Nyrup, din svindler - du hænger
snart og dingler!" - samt, henvendt til
Københavns vicepolitidirektør Anne Mette
Møller,: "Anne Mette Møller - skal bankes
ned med køller!" Indimellem kan Jakob
Martin Strid dog ikke styre sig selv - og så
koger det over med det, der dybest set
ligger ham på hjerte. Fra citatbunken har vi
udvalgt følgende Strid-perler:
"Rote Armee Fraktion likviderede tidligere nazister, erhvervsfolk og politikere, som
var ansvarlige for bl.a. Vietnamkrigen, der
kostede tusinder af kvinder og børn livet"
"Rote Armee Fraktion - er det terrorisme? Gu' er det ej - det var fedt!"
"Indenfor tegneseriens fredelige rammer
vil jeg gerne have det så voldeligt som muligt""
"Rote Armee Fraktion opfattede sig selv
som soldater i en krig, og da nogle af medlemmerne blev taget til fange, forlangte
de at få samme vilkår som andre
krigsfanger, og det fik de ikke. Det er også
en del af baggrunden for aktionerne".
"Jeg tilhører den del af venstrefløjen, der
tror på radikale forandringer af samfundet
- og på, at nazisterne skal have tæsk - og
på at man godt må smide med sten selv
om man bor i et glashus."

Hadets milits
I USA vrimler det med hadefulde milits-grupper. Om end antallet angiveligt er faldet noget, er der stadigvæk næsten 200 militser, den ene værre end den anden,
jævnt fordelt over det store nordamerikanske kontinent. Ifølge Chris Freeman, lederen af Center for Democratic Renewal i Georgia, som i årevis har overvåget disse
militser, er det kendetegnende, at grupperingerne består af mennesker, som klarer
sig dårligt socialt, økonomisk og arbejdsmæssigt. Det fremhæves, at volden,
frustrationen og hadet er det, der svejser medlemmerne sammen. I Danmark har vi
foreløbig kun én milits, "Antifascistisk Aktion" - bredt kendt som De Autonome.
Mange af disse milits-soldater har, ifølge Københavns Politi pletter på
straffeattesten, og de holder fortrinsvis til i de nørrebroske hovedkvarterer på
Jagtvejen og i Baldersgade, hvortil kommer et tilholdssted på Sankt Peders Stræde
i Hovedstadens hjerte. "Antifascistisk Aktion"-militsen består af godt 100 soldater.
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folketingsgruppen
kan bekæmpes med gadekampe eller ved at vende ryggen til. DF
er sig Danmarks internationale rolle bevidst – men vi bilder os ikke
ind, at Danmark er en superstat.
I det næste kapitel fremlægges programmet for indholdet i en
omfattende sundhedsreform. Ansvaret for sygehusenes drift skal
overføres til en statslig sygehusstyrelse, således at Folketinget får
direkte indflydelse på sygehuspolitikken.
Sygehusenes hele arbejdsmetode skal effektiviseres efter rationelle principper, så ventelister og slendrian bringes til ophør. Lægeuddannelsen skal forbedres og den forebyggende indsats skal
opprioriteres.

Af Mogens Camre, MEP
Dansk Folkepartis folketingsgruppe er nu klar med et arbejdsprogram for partiets virke i de næste fire-fem år. Der er gået seks år,
siden Dansk Folkeparti blev stiftet, og det principprogram, som dengang blev vedtaget, er ikke helt dækkende for partiet dag.
Folketingsgruppen ønsker en markering af, hvordan Dansk
Folkeparti vil arbejde for at udvikle det danske samfund og ønsker
også at udbrede forståelsen for, hvilke værdier der er bærende
for partiet. Det nye program træder i stedet for principprogrammet,
og
efter
det
førstkommende folketingsvalg
igangsætter hovedbestyrelsen
et
arbejde
i
alle
lokalforeninger for at udarbejde forslag til et nyt principprogram, som kortfattet skal
markere principielle holdninger.
Det nye program er blevet
til i et samarbejde mellem en
arbejdsgruppe under ledelse
af gruppens næstformand,
Peter Skaarup, og ordførerne
for de enkelte politikområder.
Programmet indledes med en
kort gennemgang af de trusler mod demokrati og frihed, som DF
mener, at det danske samfund står overfor: Den voksende afstand
mellem de politiske beslutningstagere og folket, den offentlige
sektors meget kraftige vækst og den forsørgelseskultur der
skabes, den voldsomme indvandring fra fremmede kulturer og
endelig EU's udvikling hen imod en forbundsstat, som i stigende
grad umyndiggør medlemslandenes borgere og de nationale parlamenter.
Programmet behandler derefter spørgsmålene omkring statens
styre, altså grundloven, valgretten, menneskerettighederne og de
demokratiske frihedsrettigheder.
Derefter fremlægges Dansk Folkepartis grundopfattelse: Det
danske samfund er skabt på en kristen kulturbaggrund, som har
påvirket alle sider af folkets liv. Vore normer, sædvaner, adfærd
og levevis er udviklet heraf. Kun ved at holde sammen om de værdier, der er indeholdt i den kristne etik, kan vi eksistere i en
verden, som er under voldsom forandring.
Programmet behandler videre en række centrale politikområder: En sund finanspolitiks betydning for udformningen af samfundet bliver understreget og de reformer, DF ønsker at gennemføre,
placeres i en økonomisk sammenhæng.
Partiets skattepolitiske reformprogram beskrives, og derefter
følger hovedelementerne i udenrigspolitikken, europapolitikken
og partiets syn på Danmarks rolle i forhold til den fattige verden.
Netop i kapitlerne, som omhandler de udenrigspolitiske spørgsmål, forsvar og udviklingspolitik understreger DF sin rolle som et
internationalt engageret parti. Det er som bekendt på mode hos
vore politiske modstandere at hævde, at vi skulle ligge under for
en forestilling om, at Danmark kan isolere sig i sin egen lille
verden. Det synspunkt får et grundskud fra indholdet af disse
kapitler. Globaliseringen er et mangehovedet uhyre, som hverken

Folketingsgruppens
nye arbejdsprogram
- DF's politik i den
kommende valgperiode
Det følgende kapitel indeholder DF's program for en uddannelsesreform, som sigter mod en helt ny folkeskole. Programmet tager afstand fra den ødelæggende, ideologisk betingede nedbrydning af uddannelsernes kvalitet, af undervisningsklimaet og disciplinen i mange skoler.
Folkeskolen skal gøres til en delt skole, hvor eleverne efter 4.
klasse deles i to trin med hver sit pensum. Folkeskolens arbejde
skal i højere grad tage hensyn til elevernes individuelle evner og
muligheder, således at man undgår de mange tilfælde, hvor børn
”tabes” i uddannelsessystemet. De meget svage elever, herunder
elever med store socialt betingede problemer, skal hjælpes gennem en særlig indsats, som tager sigte på tidlig forebyggelse og
afhjælpning af problemerne.
Både lærere, forældre og elever inddrages aktivt i at forbedre
folkeskolens arbejde – men det understreges, at der skal skabes et
klima, hvori der kan undervises aktivt og hvor disciplinære vanskeligheder hos enkelte ikke får lov at ødelægge undervisningen for
de mange.
Også for mellemuddannelserne og de lange uddannelser fremlægges et omfattende reformprogram.
I kapitlet om socialpolitikken understreger DF sin stærke forankring som et socialt bevidst parti, som vil videreføre den velfærdslinje, som har præget Danmark i det 20. århundrede. Samtidig understreger vi, at forudsætningen for at fastholde denne linje er, at
vi bygger på et ”gør din pligt og kræv din ret”-princip. Danmark
kan ikke være hele verdens socialkontor, og solidariteten kan ikke
holde til, at store grupper i den aktive alder ikke deltager i
samfundets arbejdsprocesser. Vort samfund er under omfattende
og hurtig forandring og det stiller store krav til reformer af velfærdsstaten.
Denne holdning understreges også i kapitlet om arbejdsmar-
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kedet. Det danske folk er Europas flittigste – ingen andre steder
arbejder en så stor del af befolkningen, og DF vil videreføre en
arbejdsmarkedspolitik, som i en ustabil verden er rammen om et
stabilt arbejdsmarked.
Kulturkapitlet har fået ganske meget plads. Selve kulturbegrebet er omfattende behandlet.
Vi ser kulturen som bestemmende for hele samfundets funktion. Kulturen er groet ud af vort folks liv, men den er truet fra
mange sider - ikke mindst af massiv indvandring af fremmede kulturer, som har bragt deres egne lande til sammenbrud og nu truer
vores.
Derfor vil DF øge indsatsen for at bevare vor kulturs egenart og
nære sammenhæng med vores eksistens som en frisindet og demokratisk nation.
Det retspolitiske kapitel i programmet indeholder en lang række
elementer i en omfattende retsreform, som skal bringe lov og orden, sikkerhed og hæderlighed i højsædet igen. Mange elementer
i samfundsudviklingen bidrager til at ødelægge retssikkerheden.
Også på dette område er forebyggelse at foretrække, og DF vil
styrke den samlede indsats for at skabe et samfund med færre
konflikter. Ungdommen er i særlig grad udsat for de negative
træk i en verden, hvor kriminaliteten har fået alt for frie muligheder. Derfor fremlægges et program for en egentlig ungdomsbeskyttelsespolitik.
Solidariteten og lovlydigheden i et samfund forudsætter enighed om værdinormerne. Man kan ikke nedbryde et lands grænser
og gøre dets indre forhold til et brydningsfelt for alverdens modsatrettede forestillinger om rigtigt og forkert, uden at det går helt
galt.
Efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har slået
fast, at den islamiske retsopfattelse er i direkte strid med den
europæiske konvention om menneskerettighederne, har vi fået et
nyt grundlag for at bekæmpe de primitive, middelalderlige forestillinger, som nogle kredse vil presse ned over danskerne.
Udlændinge- og asylpolitikken fremlægges med det klare sigte,
at Danmark ikke skal gøres til et indvandrerland. Den voldsomme
indvandring til Danmark er en klar følge af, at et politisk flertal har
gennemført en udlændingelov, som – hvis der ikke snarest bliver
flertal for at ophæve den – vil bevirke, at danskerne bliver et mindretal i deres eget land i dette århundrede. Indvandringen er en
byrde på det danske samfund, som allerede har vidtgående konsekvenser for skattetrykket, for klimaet i skolerne, på sygehusene
og ikke mindst for kriminaliteten.
Samtidig letter indvandringen ikke verdens alvorlige fattigdomsproblem – tværtimod øges forskellen mellem de mennesker, som
kommer til Vesten og det store flertal, som må blive i udviklingslandene.
Danmark skal fortsat yde asyl til forfulgte demokratiforkæmpere, men hvis mennesker med en anden kultur end den vesterlandske vil leve som vi, må de ændre deres kultur og hele samfundsindretning i retning af vores – det er den eneste chance for
en mere lige og mere fredelig verden, og det er her, vores hovedindsats må ligge.
Programmet, som tillige indeholder omfattende målsætninger
for miljøpolitikken, boligpolitikken, erhvervspolitikken og trafikpolitikken, vil givet medvirke til at placere partiet centralt i den
danske, politiske debat og vil virke som en inspiration for partiets
medlemmer.

Foto: DF

Politimesteren i Frederikshavn synes ikke, at der er
nogen mening i, at Mogens Camre skal ind og ruske
tremmer for at sige sin mening om islam, og har derfor
indstillet den strafferetlige forlølgning af sagen.

Politiet afviser anmeldelse
mod Mogens Camre
Politimesteren i Frederikshavn vil ikke foretage sig noget i
sagen omkring anmeldelsen af Dansk Folkepartis medlem
af Europa Parlamentet, Mogens Camre. I forbindelse med
sin grundlovstale i Frederikshavn blev Mogens Camre til politiet anmeldt for at overtræde straffelovens § 266b - den
såkaldte racismeparagraf.
Politimesteren mener ikke, at Mogens Camre har begået
noget strafbart, og anfører i sin afvisning af sagen bl.a.:
"Under henvisning til udgangspunktet i grundlovens § 77
om ytringsfrihed, sammenholdt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 stk. 1 og 2 finder jeg
ikke, at de konkrete ytringer har haft en sådan karakter, at
de med rimelighed kan henføres under straffelovens §
266b, hvorfor jeg har indstillet den strafferetlige forfølgning i sagen."
I sin grundlovstale sagde Mogens Camre bl.a.: "De samfundsmæssige skadevirkninger af islamisk fundamentalisme
er ligeså alvorlige som nazismens. Den vestlige verdens
konfrontation med fundamentalismen er en fortsættelse af
vores konfrontation med nazismen. Jeg ved ikke, hvilke opfattelser islams danske venner har af årsagen til de muslimske samfunds uhyrlige overgreb mod mennesker, til disse
landes fattigdom, diktatur og til deres manglende evne til
at komme ind i en moderne demokratisk udvikling."
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Børsens Nyhedsmagasin
vil forhindre DF'eres adgang
til "Mindelunden"
Sådan præsenterede
Børsens Nyhedsmagasin ugen efter
højtideligheden i
Mindelunden det
faktum, at Dansk
Folkepartis formand Pia
Kjærsgaard som vanligt
var med til at markere
4. maj. Efterfølgende
stod det klart, at selv
chefredaktøren for
magasinet, Mikael
Lindholm var enig med
sin journalist i, at
DF'ere bør formenes
adgang til Mindelunden.

Fra Børsens Nyhedsmagasin

Børsens Nyhedsmagasin, som har sin læserskare blandt Danmarks erhvervsdrivende, har sat sig for at forhindre medlemmer af Dansk Folkeparti adgang til Mindelunden, som blev grundlagt som et minde om frihedskampens ofre og som en hyldest til frihedskampens veteraner.
Det fremgår af en brevveksling mellem
på den ene side Børsens Nyhedsmagasins
chefredaktør, Mikael R. Lindholm og journalist Jens Peter Skaarup - og på den anden side MF Pia Kjærsgaard og MEP Mogens Camre.
I en omtale i Børsens Nyhedsmagasin,
skrevet af Jens Peter Skaarup, hedder det:
"Dansk Folkeparti er åbenbart parat til at
slå politisk plat på alt. Så da tusindvis af
mennesker på befrielsesaftenen mødte op
i Mindelunden, stod partiejer Pia Kjærsgaard og co. parat med et lille demonstrationstog."
I Mindelunden har Pia Kjærsgaard så
godt som hvert år været med den 4. maj,
lige fra da hun som lille pige fulgtes med
sine forældre derind. Hun og hendes mand
bor ikke så langt derfra, og parret har i de
sidste 15-20 år sammen med venner gjort
det til en tradition at cykle derind på denne
dejlige forårsaften.
Også for For Mogens Camre er 4. maj i
Mindelunden den samme selvfølgelighed.
Hans far, Sigfred Camre, tilhørte under
besættelsen en modstandsgruppe i Randers, og blev i den forbindelse arresteret af
Gestapo og sad i Frøslev-lejren indtil befrielsen.
Mogens Camre har - også efter sin fars

død i 1992 - haft nær forbindelse til sin fars
venner i modstandsbevægelsen. Siden
1958, hvor Mogens Camre flyttede til København har han været til 4. maj-arrangementet hen ved 30 gange. Som oftest
sammen med sin store familie - og tidligere
af og til sammen med medlem af
Befrielsesregeringen, Frode Jakobsen. På
intet tidspunkt - indtil Børsens Nyheds-

Schengen gjorde
grænsen
hullet som en si
Dansk Folkepartis advarsler om Schengen
holdt stik. Siden Danmarks indtræden i
samarbejdet den 25. marts 2001 er antallet af anholdte illegale grænseoverløbere
faldet markant, mens antallet af asylansøgere er steget. Grænsen er nu hullet
som en si.
Før den 25. marts anholdte grænsekontrollen i gennemsnit 10 grænseoverløbere
i døgnet, men i dag får baglandspatruljen
kun fat i fire. Med andre ord fanges der
nu kun 40 procent i forhold til tidligere.
Antallet af asylansøgere er samtidig
steget fra 3784 i de første fem måneder
sidste år til 4156 i år.
Baglandspatruljen, der nu helt har afløst kontrollen på selve grænsen, har ellers fået tilført de 80 betjente, der før udførte kontrol på grænsen. Baglandspatrujlen består i dag af en styrke på 147

betjente og foretager kontrollen fra kørende biler. Dét skulle være mere effektivt, hed det forud for den 25. marts.
Næsten alle grænseoverløbere er personer, der ønsker at søge asyl, og Danmark har en aftale med Tyskland om, at
grænseoverløbere kan sendes retur med
det samme. Med den aftale forudsætter,
at grænseoverløberen er anholdt tæt ved
grænsen, men det sker altså i et mindre
omfang end før.
I stedet for slipper mange flere
igennem til Sandholmlejren i Nordsjælland
og Hovedbanegården i København og
indgiver asylansøgning, og disse kan ikke
umiddelbart sendes retur.
Udlændingestyrelsen bliver derfor nødt
til at behandle et langt højere antal asylansøgninger end før Schengen, og færre
kan sendes retur til Tyskland eller helt
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magasin bekendtgjorde sin holdning - har
Mogens Camre hverken hørt eller set nogen negativ omtale af sin tilstedeværelse.
Men dengang var han jo også medlem af
Socialdemokratiet.
Bestyrtet over den sårende omtale i Børsens Nyhedsmagasin skrev Pia Kjærsgaard
derfor til chefredaktøren for i et længere
brev at bede om et dementi i bladet og en
afvises, når rejseruten er vanskeligere at
klarlægge. Alt i alt betyder det, at Danmark kommer til at hænge på flere flygtninge.
Realiteterne står også i kontrast til
udtalelser fra såkaldte eksperter forud for
den 25. marts. En af Danmarks eksperter i
Schengen-samarbejdet, lektor Malene
Vind fra Københavns Universitet, udtalte
til Information den 16. marts, at hun ikke
mente, at der var grund til at frygte, at
Danmark vil blive løbet over ende af illegale indvandrere og kriminelle. De fleste
illegale indvandrere bliver taget af Baglandspatrujlen, lød Vinds forkerte vurdering.
Grænsepolitiets souschef, Michael
Knudsen, udtrykker det præcist: ”Vi fanger færre, fordi den faste grænsekontrol
er væk.
Det må være alt andet lige være lettere
at smutte igennem i dag”.
Yderligere kommer der nu selvmodsigende udtalelser frem om grænsekontrollens effektivitet.
Vi fik således at vide, at Schengensamarbejdet betød en mere effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, og at det ville blive lettere at fange
grænseoverløbere, narkosmuglere og

forklaring, idet hun bl.a. skrev:
"Til bladets orientering, har jeg mindst
de sidste 15 år deltaget i højtideligheden i
Mindelunden, hvor jeg er som privatperson. At jeg bl.a. var sammen med Mogens
Camre, hvis far var frihedskæmper og som
endda måtte lide den bitre skæbne under
krigen at blive taget af tyskerne, er ikke noget sensationelt, da Mogens Camre ligeledes er deltager hvert år i Mindelunden.
Vi var sammen med yderligere et par
andre unge mennesker fra vores parti for
at vise dem, hvilken smuk højtidelighed,
der finder sted på befrielsesaftenen, og for
at få synliggjort for dem, hvorfor bl.a. vi
hvert år samles den 4. maj i Mindelunden.
Det er for os, som heldigvis tusindvis andre danskere - stadig en naturlig ting for os
at samles den 4. maj i Mindelunden - hvorfor jeg finder det aldeles uacceptabelt, at
Børsens Nyhedsmagasin bringer en sådan
useriøs, løgnagtig kommentar om min
deltagelse i højtideligheden, i sit blad.
Jeg skal derfor bede om et dementi og
en forklaring fra bladet på omtalte "oplysning", som er urigtig og nedgørende for
mit private forhold til denne aften, som jeg
gerne vil dele i fred med de mennesker,
der ligesom jeg, betragter aftenen med
største alvor og seriøsitet."
Pia Kjærsgaard fik nogle dage senere
dette kortfattede og arrogante svar fra
Mikael R. Lindholm:
"Tak for dit brev vedrørende en kommentar. Jeg har forelagt brevet for forfatteren til kommmentaren, journalist Jens
Peter Skaarup. Han udtaler: "Hvad jeg så i

Mindelunden den 4. maj om aftenen, det
så jeg. Hvad jeg efterfølgende skrev i
Børsens Nyhedsmagasin, det skrev jeg."
Jeg skal henholde mig til Jens Peter Skaarups udtalelse. "
Dette svar fik Mogens Camre til
ligeledes at henvende sig. Camre forklarer i
brevet til chefredaktøren bl.a., hvad Mindelunden og frihedskampen har betydet og
betyder for ham og hans familie, idet han
bl.a. skriver:
"Jeg har oplevet, at min far blev arresteret af Gestapo - han tilhørte en modstandsgruppe i Randers, og i hans virksomhed var et Hvidsten-gruppens store våbenlagre placeret. Jeg har siden, også efter
min fars død i 1992, haft nær forbindelse
med min fars gamle venner fra modstandsbevægelsen, derfor er det naturligt
for mig at gå i Mindelunden den 4. maj...
"Som De kan forstå, er jeg meget ubehagelig berørt over at blive beskyldt for at
bruge Mindelunden til at slå politisk plat.
Jeg har svært ved at gennemskue, hvordan
jeg skal undgå det, fordi de regler, som en
række journalister åbenbart har indført for
Dansk Folkeparti, er noget helt nyt for mig.
Må jeg gå i Mindelunden hvert år eller kun
en gang imellem? Må jeg kun gå der alene
eller kun sammen med et enkelt andet
medlem af Dansk Folkeparti? Bør jeg helt
afstå fra at vise mig offentligt for ikke at
støde stuerene journalister? Da det
åbenbart er Dem og Deres journalister, der
fastsætter normerne, er jeg sikker på, at
De gerne vil vejlede mig."
Dette brev medførte en afsluttende mail

andre kriminelle. Den propaganda hænger
dårligt sammen med, at dansk politi
allerede nu har gjort det klart, at de ønsker
at benytte mulighederne i Schengenreglerne om, at
kunne genindføre
midlertidig grænsekontrol forud for
EU-topmødet i KøJublende EUbenhavn, hvilket i
tilhængere fejrer
givet fald kan blive Schengen-aftalens
aktuelt allerede i
implementering,
efteråret
2002.
den 25. marts.
Den ene dag lyder
Siden har piben
meldingen altså, at fået en anden lyd.
grænsekontrollen
Dansk Folkepartis
varetages
bedst
advarsler om,
uden grænsekonhvad det ville
trol på selve grænbetyde at åbne
sen, men af baggrænsen på vid
landspatruljen.
gab, holdt stik.
Den anden dag,
at man for at kunne styre indstrømningen af formodede
ballademagere og halv-kriminelle europæiske autonome i ugerne op til EU-topmødet, er man
nødt til at genindføre grænsekontrollen på
selv grænsen.

fra journalist Jens Peter Skaarup, som
blandt andet anfører:
"Jeg forstår på såvel Dem som Deres partiformand, Pia Kjærsgaard, at De og Deres
partifæller ikke opholdt sig i Mindelunden
den pågældende aften for at demonstrere.
Det tager jeg til efterretning.
Men det er mig samtidig magtpåliggende at gøre Dem opmærksom på, at
selv om De ikke havde til hensigt at demonstrere, så vidste De eller burde De
vide, at alene Deres tilstedeværelse måtte
eller kunne opfattes som en demonstration....
Jævnfør Deres holdninger til alt, hvad
der ikke er dansk - islam, indvandrere/flygtninge, globalisering o.s.v. Med andre ord: Det er muligt, at De ikke selv var
ude på at demonstrere, men med alt hvad
De og Deres parti står for, lagde De selv op
til, at det af undertegnede - plus adskillige
andre - blev opfattet som en demonstration.
Jeg hørte mange sige højt eller halvhøjt,
mens vi ventede på, at den smukke højtidelighed skulle begynde, at de var forargede over Deres og Deres partifællers
tilstedeværelse. Det var en anden tilstedeværende, der brugte udtrykket "at slå
plat på", som siden gik igen i min kommentar i Børsens Nyhedsmagasin..."
Med dette svar, hvoraf det altså fremgår, at DF'ere - uanset hvor de befinder sig
og i hvilken sammenhæng - alene ved deres tilstedeværelse demonstrerer, ophørte
brevvekslingen med Børsens Nyhedsmagasin.

Foto: SCANPIX

schengen
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Nyrups Mr. President
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Om Yasser Arafat i sit liv har benyttet sig af
moderat fysisk pres skal lades usagt. Det er
andre metoder, han
har bygget sin tilvæMohammed
relse og sine organi- Rahmann Abdelsationer, PLO og Ra'ouf al-Qudwa
Fatah, op på.
Al-Husseini - alias
Terroristlisten er enYasser Arafat
deløs, siden Arafat i
blev født af
1957 var med til at
velhavende
oprette Fatah og fra forældre i Cairo,
1969 tilmed blev leder
hvor han
af PLO, og listen omvoksede op.
fatter alt fra massak- Senere fandt han
rer i lufthavne og på
på, at han var
offentlige gader, blofødt ludfattig i
dige
flykapringer,
Jerusalem.
tilfældige myrderier i
børnehaver, skoler og vuggestuer samt
bombesprængninger i beboelsesejendomme, bus- og jernbanestationer.

Siden 1994 står araberne bag
følgende aktioner mod civile
2001
12/08, Haifa. 1 dræbt, 15 såret - bombe i
restaurant
09/08, Jerusalem.16 dræbt, 90 såret bombe i restaurant.
16/07, Binyamina. 2 dræbt -skud,
busstop.
22/06, Gaza. 2 dræbt -skud, torv.
01/06, Tel-Aviv. 21 dræbt, 51 såret bombe, diskotek.
29/05, Gaza. 2 såret -bombe, gade.

27/05, Jerusalem. 2 såret -butik.
25/05, Hadera. 2 dræbt, 12 såret bilbombe.
18/05, Netanya. 5 dræbt, 100 såret bombe, butik.
11/05, Jerusalem. 2 såret -rørbombe.
10/05, Gaza. 2 dræbt, 1 såret -bombe.
23/04, Or Yehuda. 4 såret -bilbombe,
marked.
22/04, Kfar Saba. 2 dræbt, 40 såret bombe, busstop.
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22/04, Haifa. 1 såret -bombe, havnen.
28/03, Kfar Saba. 3 dræbt, 4 såret benzinstation.
27/03, Talpiot. 1 dræbt, 30 såret -bombe.
04/03, Netanya. 4 dræbt, 40 såret bombe, butik.
01/03, Umm el-Fahm. 1 dræbt, 9 såret bombe, torv.
14/02, Jerusalem. 8 dræbt -busstop.
08/02, Jerusalem. 1 såret -bombe, butik.
01/01, Netanya. 1 dræbt, 20 såret bombe, busstop.
2000
28/12, Tel-Aviv. 13 såret -bombe,
bus.22/11, Hadera. 2 dræbt, 55
såret -bombe, busstop.
20/11, Gaza. 2 dræbt, 9 såret -bombe,

Disse søskende opholdt sig i
familierestauranten den 9.
august i Jerusalem, da den
arabiske bombe bragtes til
sprængning. På billedet ses
den ældste datter, Raya,
bærende på den mindste
søster Chemda samt lillebror
Abraham -alle tre blev dræbt.
Stående Lea og Haya, som
begge blev alvorligt såret.
Børneflokkens forældre, Tzirli
og Mordechai
Schiegueschuurder, som ikke
er med på fotoet, dræbtes
også tillige med 11 andre
gæster. (Scanpix)

Skelsættende dom fra
domstolen i Strasbourg

Det er således overlagt mord på i tusindvis af sagesløse civile, Yasser Arafat har
på samvittigheden. Den Arafat, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen bød et hjerteligt velkommen til Danmark og ærbødigt
titulerede ham Mr. President.
Men hvem er han, denne Mr. President,
som igennem en menneskealder har været
synonymt med de palæstinensiske arabere?
Ja, faktisk opstår der allerede i forbindelse med hans fødselsattest problemer.
PLO fortæller, at Arafat som søn af fattige
forældre blev født i Jerusalems gamle bydel i 1929. Ikke helt korrekt, for han blev,
under navnet Mohammed Rahmann Abdel-Ra'ouf al-Qudwa Al-Husseini, født i den
ægyptiske hovedstad, Kairo, og hans far
var ganske velhavende.
I Kairo voksede han op og blev uddannet som ingeniør, inden han fik arbejde i
skolebus.
02/11, Jerusalem. 2 dræbt -bilbombe,
marked.
1999
07/11, Netanya. 34 såret -bombe, torv.
05/09, Galilæa. 3 dræbt -bilbombe.
1998
06/11, Jerusalem. 24 såret -bilbombe.
1997
04/09, Jerusalem. 8 dræbt, 170 såret bombe, torv.
30/07, Jerusalem. 18 dræbt -bombe,
marked.
21/03, Tel-Aviv. 4 dræbt, 46 såret bombe, café.
13/03, Jordan. 7 jødiske børn dræbt på
lejrskole.

Foto: SCANPIX

Poul Nyrup Rasmussen (S)
tager i statsministeriet imod
sin arabiske ven, som han helt i strid med etiketten konsekvent benævnte
"Mr. President".

Kuwait, hvor han snart fik status som
millionær.
I Kuwait-årene var han med til at
etablere Fatah og overtog i 1969 ledelsen
også af PLO, og samtidig - frem til 1976 kom flykapringernes storhedstid med utallige af disse gidseltagninger. I denne periode alene stod PLO bag 18 langvarige og
blodige kapringer, kulminerende i 1976
med israelske kommandosoldaters succesrige befrielse af 100 passagerer i Entebbe
Lufthavnen i Uganda. En gren af Fatah,
"Sorte September" stod bag massakren på
11 israelske sportsfolk ved OL i München i
1972. PLO's bombeeksplosioner i selve
Israel har medført i tusindvis af civile ofre.
Voldsomst var 1970-angrebet på en skolebus i Nahariya, 1972-massakren på rejsende i den daværende Lod Lufthavn i Tel-Aviv
og 1974-mordene i Kiryat Shmona og
Ma'alot.
09/01, Tel-Aviv. 13 såret -bomber.
1996
04/03, Tel-Aviv. 13 dræbt -bombeangreb.
03/03, Jerusalem. 19 dræbt -bombe, bus.
25/02. Jerusalem. 26 dræbt -bombe, bus.
1995
21/08, Jerusalem. 4 dræbt, 89 såret bombe, bus.
24/07, Ramat Gan. 6 dræbt -bombe, bus.
09/04, Kfar Darom. 7 dræbt -bombe, bus.
22/01, Netanya. 23 dræbt -bombe, torv.
1994
11/11, Netzarim. 3 dræbt -bombe, gade.
19/10, Jerusalem. 23 dræbt -bombe, bus.
13/08, Netanya. 8 dræbt, 44 såret bilbombe.
06/04, Hadera. 5 dræbt, 30 såret -skud.
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I orden at
forbyde
islamisk
bevægelse
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har netop
afsagt en skelsættende dom, som
gør det klart, at den fundamentalistiske islamiske bevægelse strider mod
europæiske menneskerettighedskonvention og derfor ikke har ret til at
virke i Europa.
Forhistorien er, at det islamiske
Velfærdsparti i Tyrkiet, Refah Partisi, i
1997 var blevet forbudt ved dom.
Den tyrkiske forfatningsret fastslog,
at Velfærdspartiet var blevet et centrum for aktiviteter mod princippet
om verdslighed og yderligere, at udtalelser fra partiets ledere indebar, at
dets aktiviteter var i strid med forfatningen.
Partiet med den tidligere formand,
Erbakan og viceformændene Kazan
og Tekdal indbragte afgørelsen for
domstolen, men den tyrkiske regering fik medhold: Det var fuldt berettiget at forbyde partiet og at inddrage dets formue i den tyrkiske statskasse.
Rettens begrundelse er, at forbudet var nødvendigt for at beskytte
demokratiet, fordi partiet ville indføre
islamisk lov, Sharia.
Domstolen siger yderligere, at et
politisk program som det islamiske
kan forbydes, endnu inden det i handling har skadet freden og landets demokratiske regering, fordi programmet strider mod konventionen.
Dommen kan få stor betydning for
debatten om de islamiske bevægelser, som infiltrerer de demokratiske
samfund i Europa og søger at opbygge parallelsamfund baseret på islamisk lovgivning.

årsmøde 2001
DF-regnskabet for året 2000
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12
2000

1999

INDTÆGTER
Offentlig partistøtte, stemmetilskud
Medlemskontingent
Særtilskud fra medlemmer og andre
Renteindtægter
Andre indtægter

5.490.331
951.002
98.134
92.746
73.827

5.301.009
481.225
105.099
41.446
36.893

IALT

6.706.040

5.965.672

-534.410

-507.712

-515.424
-872.745
-37.700

-473.856
-446.615

-320.981
-81.070
-56.264
-288.973
-221.534

-273.980
-71.623
-19.525
-298.316
-168.344

-285.972
-453.870
-38.382
-27.954
-8.279

-58.648
-1.710.684
-51.935
-7.573
-1.557

-1.882.603

-1.132.453

-22.500
-74.245
-37.075
-31.820

-3.867

-22.500
-51.871
-33.719
-3.871
-1.636
-26.931
-62.310
-4.225
-13.596

-5.851.319

5.443.480

ÅRETS RESULTAT

854.721

522.192

Balance pr. 31/12

2000

1999

AKTIVER
Indestående i pengeinstitutter

1.479.939

674.065

PASSIVER
EGENKAPITAL

1.063.876

209.155

GÆLD
Forud modtagne medlemskontingenter for år 2001
Omkostninger
Feriepengeforpligtelser
Mellemregning folketingsgruppen
A-skat og ATP m.v.

180.450
123.650
22.500
72.326
17.137

333.137
94.536
22.500

IALT

416.063

464.910

1.479.939

674.065

UDGIFTER
Personaleudgifter
Medlemsomkostninger
Medlemsblad, incl. distribution
Tilskud til lokalforeninger m.v.
Andre udgifter, lokalforeninger
Møde- og rejseudgifter
Nettoudgift årsmøde
Mødeudgifter hovedbestyrelse
Mødeudgifter interne udvalg
Afholdte kurser
Medlemsmøder og konferencer
Markedsføring og reklame
Brochurer og tryksager m.v.
Annoncer og reklamekampagner
Reklameartikler, netto
Underskud EU-støtte, ifølge separat regnskab
Repræsentation
Valgomkostninger
EU-valg
Administration
Huslejeandel
Porto og gebyrer
Kontorartikler
Telefon
Forsikringer
Revisorassistance
Konsulenthonorar, EDB
Småanskaffelser
Renteudgifter

-20.181
-35.470

IALT

PASSIVER IALT

14.737

Ledelsens erklæring
"Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 704 af 21. august 1995 betegnet "Bekendtgørelse af lov om
økonomisk støtte til politiske partier m.v." Vi kan erklære, at regnskabet for Dansk Folkeparti, Landsorganisationen indeholder alle indtægter og udgifter,
som partiet har haft i regnskabsåret 2000, samt at det giver et retvisende billede af partiets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling pr. 31/12
2000.
København, den 19. marts 2001 (sign) Pia Kjærsgaard, Poul Lindholm Nielsen, Poul Nødgaard og Steen Thomsen"

Revisionspåtegning, konklusion
"Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende
billede af organisationens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.
Ringsted, den 19. marts 2001 (sign) Carl Munch-Nielsen og Bent Danielsen, reg. revisorer
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Dagsorden
- Dansk Folkepartis årsmøde 2001
Lørdag, den 15. september:
10.15

11.30

11.50

12.00
12.30
12.45
13.00
14.00

14.15
14.25
14.30
15.00
15.05
15.15

15.45
15.50
16.05
17.00
19.00

Indtegning, hvor de delegerede får udleveret
stemmeseddel m.v. (slutter 11.30).
Bemærk: Absolut sidste frist for indtegning er kl. 13.00.
Poul Lindholm Nielsen åbner årsmødet.
Fanerne føres ind, anført af Randers Pigegarde.
Fællessang: Der er et yndigt land.
Faneindvielse.
Velkomst til Vejle v/borgmester Flemming Christensen
(SF).
Valg af referenter, stemmetællere og dirigenter.
Dirigenterne overtager ledelsen af årsmødet.
Dirigenterne giver oplysning om tidsfrist for anmeldelse
af kandidater til hovedbestyrelsen.
Pia Kjærsgaards beretning om den politiske situation.
Beretning om landsorganisationens arbejde v/Poul
Lindholm Nielsen.
Beretning om folketingsgruppens arbejde v/Kristian
Thulesen Dahl.
Orientering fra amterne (én fra hvert amt, max 2 min.)
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2000 samt
forelæggelse af budget for år 2001 v/Poul Nødgaard.
Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen for det
kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Dirigenterne oplyser navnene på de til
hovedbestyrelsesvalget anmeldte kandidater.
PAUSE, hvor årsmødedeltagerne bl.a. kan deltage i
årsmødelotteriet og besøge DF butikken.
Fællessang: Jeg ser de bøgelyse øer
Valg af formand.
Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, samt
suppleanter.
På valg er: Bente Vejrsø Nielsen og Thomas Gerstrup.
Valg af revisor.
Hilsen fra Dansk Folkepartis Ungdom v/landsformand
Kenneth Kristensen.
Fortsat politisk debat. Præsentation af Dansk Folkepartis
hovedbestyrelse.
Slut på lørdagens møde.
Årsmødefest med festmiddag, dans og underholdning til
kl. 01.00.

Søndag, den 16. september :
10.00
10.05
10.30
11.10
11.30
12.15
13.30
13.40
14.00

Fællessang: Giv mig, Gud, en salmetunge
Orientering om arbejdet i EU-parlamentet v/Mogens
Camre.
Årsmødets gæstetaler: Stud. theol. Elisabeth K. Jensen,
formand for Familiens Børneråd
Oplæg om Dansk Folkepartis familiepolitik: Lærer Karin
Nødgaard.
Debat om familiepolitik. Panel: Karin Nødgaard,
Birthe Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.
Politisk spørgetid. Panel: Pia Kjærsgaard, Kristian
Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Mogens Camre.
Eventuelt.
Pia Kjærsgaard afslutter årsmødet.
Fællessang: Som en rejselysten flåde.
Afslutning - fanerne føres ud.
Dansk Folkeparti skal igen i år til Vejle-Centret - ideelle rammer for
Årsmøde 2001. Som sidst er det MF Kristian Thulesen Dahl, der
fremlægger folketingsgruppens årsberetning.

Årsmødet slutter med frokost for de årsmødedeltagere, som har
tilmeldt sig denne.
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omsorg
Den 80-årige Henny Margrethe Majbom
fra Toreby på Lolland har været udsat for
en så skandaløs og diskriminerende behandling på Centralsygehuset i Nykøbing
Falster, at det er blevet en brandvarm og
belastende sag for Storstrøms Amt.
Henny Margrethe Majbom har i nogen
tid været indlagt på afdeling 120 på
sygehuset, men er flere gange i perioden
blevet udskrevet og hjemsendt. Foråret gik
med undersøgelser, prøver og hjemsendelser med besked på at komme igen og
få besked om prøvernes resultat. Men når
den 80-årige mødte op på sygehuset var
prøverne ikke færdige, og så måtte hun
tage hjem igen.
Sådan gik det indtil den 11. juni i år,
hvor den 80-årige atter var tilsagt til møde.
I mødet deltog yderligere hendes 86-årige
ægtemand samt datteren, Jessie Nielsen,
Albertslund. På mødet skulle der endelig
gives besked om, hvordan der skulle
behandles. Mødet forløb tilfredsstillende,
og det aftaltes, at Henny Margrethe Majbom skulle komme igen fredag morgen
den 15. juni for at få reguleret sin lungefunktion, så man mandag den 18. juni kunne brænde nogle polypper i hendes lunge.
Sygehuset ville ikke operere på grund af
patientens alder.
På det tidspunkt er den 80-årige meget
syg. Hun får en del ketogan og prednison
for sin astma, og da hun møder op på sygehuset den 15. juni, er hun plaget af
smerter, fordi hun ikke har flere ketogan.
- På afdeling 120 bliver hun bedt om at
tage hjem på weekend uden nogen forklaring. Det kan hun ikke forstå og beder
derfor om at tale med en læge, oplyser
Jessie Nielsen.
Uforskammet behandling

Min mor får ikke lov til at sige noget,
hvilket hun også er for syg til. Overlægen
går derefter direkte over til min 86-årige
far, som sidder ganske uvidende i opholdsstuen, og råber til ham: "Din kone er udskrevet, din kone er udskrevet - I kan finde
et andet sygehus." Herefter går han.
De to ældre mennesker forlader herefter

Afvist af rasende overlæge, fordi hun var utryg:

80-årig ydmyget på
sygehuset og kører direkte til deres egen
læge. Her får Henny Margrethe Majbom et
astmaanfald, og må have en sprøjte. Et par
dage efter taler datteren med en læge og
spørger, om hendes mor er blevet smidt ud
af det danske sygehusvæsen. Lægen siger,
at hvis patienter nægter at udtale sig til en
læge, så kan de blive udskrevet, og i
hendes journal står netop, at hun har nægtet at udtale sig. Iøvrigt medgav lægen, at
forløbet kunne være gjort anderledes.
Familien har mistanke om, at overlægens
raserianfald skyldes, at den ældre dame var
utryg ved den fremmede læge, som ikke
var i stand til at tale dansk.
Moderens læge kom derefter ind i sagen, og Henny Margrethe Majbom blev
indkaldt til indlæggelse den 4. juli. Dagen
efter blev hun igen undersøgt, hvor en
prøve fra hendes nyre blev udtaget. Hun
blev hjemsendt den 7. juli med besked om
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at komme igen den 12. juli. Her fik hun at
vide, at det var noget skidt med nyren.
Derfor skulle hun komme igen den 23. juli
og opereres dagen efter. Den 31. juli fik
hun besked om, at der var kræft i den
udtagne nyre.
Datteren har nu klaget over den
behandling, som hendes mor har fået af
overlæge S. Watt Boelsen, mens man understreger, at den øvrige behandling har
været udmærket. Klagen ligger i øjeblikket
i Sundhedsforvaltningen i Storstrøms Amt.
Samtidig er medlem af DF i Storstrøms
Amtsråd, Gert Kræsing, blevet orienteret
om sagsforløbet.
- Efter det foreliggende er Henny Margrethe Majbom blevet behandlet utilstedeligt. Sådanne ting må ikke forekomme i
det danske sygehusvæsen, hvorfor jeg har
krævet en grundig undersøgelse af forløbet, siger Gert Kræsing.

Foto: Privat

- Et stykke tid efter, kommer der så en
udenlandsk læge, som min mor ikke
tidligere har set. Lægen kan ikke engang
udtale min mors navn, og min mor kan
ikke forstå, hvad hun siger. Det siger min
mor til hende og spørger, om hun ikke
godt må få lov at tale med en læge, der
kan tale dansk - en som min mor kan forstå.
Derefter går lægen, og efter et stykke
tid kommer administrerende overlæge
Steen Watt Booelsen, som siger, at han vil
tale med min mor. Han trækker så min
mor, som på grund af svimmelhed og astma går meget langsomt, ind i personalets
opholdsstue, og her råber han lige ind i
hovedet på hende: "Du er udskrevet! - Du
er udskrevet!"

Jørgen Roeds maleri fra 1836 er i år motivet på DF's julemærke, som nu kan
købes på sekretariatet

å sygehus
Jessie
Nielsen klagede på
sin mors
vegne over
den
rasende
overlæge.
DF's mand i
amtsrådet
er gået ind i
sagen

Køb DF's julemærke
Køb DF's julemærke og vær med til at støtte et velgørende formål. DF-julemærket,
"Jul i Danmark", udkommer for andet år og sælges i ark á 20 mærker og koster kr.
20,00 pr. ark. DF-julemærket kan købes hos DF-sekretariatet (tlf. 33-375199), som
fremsender portofrit, vedlagt giroindbetalingskort. Motivet i år er et maleri af
Jørgen Roed (1808-1888), "En Gade i Roskilde. I Baggrunden Domkirken" fra 1836.
Maleriet ejes af Statens Museum for Kunst, som velvilligt har givet tilladelse til reproduktionen. Jørgen Roed var elev af C.W. Eckersberg, og det var dennes romerske
prospekter, der var medvirkende til at give Roed interessen for arkitekturmaleri.
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danmarks fremtid
De såkaldt rigtige meninger i udlændingedebatten var mobiliseret
i dagene efter den 29. maj. Nu skulle Dansk Folkeparti og journalist Ulla Dahlerup kanøfles, så det kunne mærkes.
Anledningen var, at DF's folketingsgruppe udgav bogen "Danmarks fremtid - dit land, dit valg...".
Bogen handler om udlændingepolitikken, og er den første af sin
art i Danmark. Den orienterer om den
nuværende situation på området, den
Interessen for
fortæller om konsekvenserne af en "Danmarks fremtid - dit
uændret udlændingepolitik, og den
land, dit valg..." har
giver Dansk Folkepartis bud på, været kolossal, siden
hvordan vi skal rette den katastrofale
Pia Kjærsgaard i
situation på området op. Bogen indebegyndelsen af juni
holder herudover et omfattende
præsenterede bogen
talmateriale for at belyse forholdene.
for pressen. (Scanpix)
Men kendsgerningerne havde ikke
avis-journalisternes interesse. Den drejede sig kun om, hvorvidt
den ene af bogens forfattere, journalist Ulla Dahlerup, nu havde
sagt det ene eller det andet i forbindelse med de interviews hun
har taget til bogen. Derimod var der ikke et ord om selve bogens
indhold. Selve dokumentationen af, hvor slemt det står til, og at
det kommer til at gå endnu værre, hvis der ikke gribes ind, blev
med vilje overset.
Lod sig ikke narre
Men presse-manipulationen nød ikke fremme. Den ganske almindelige dansker, som må lægge ryg til hele udlændingevirvarret, lader sig tilsyneladende ikke længere narre af indvandrerlobbyen, og i en
strøm af indlæg i
aviserne,
blev
tingene sagt lige
ud af "manden
på gaden":
"Imidlertid er
jeg sikker på, at
Ulla Dahlerup har
sin dokumentation i orden. Jeg
synes for øvrigt, at det er en fremragende bog, som burde læses
af alle."
"Georg Metz burde respektere andres mening i stedet for at grine fjollet, som det var tilfældet i morgen-TV forleden. Eller var
grunden, at han klarede sig dårligt i dialogen om Dansk Folkepartis bog?"
"Dansk Folkepartis bog (...) burde postomdeles til alle danske
husstande, så alle kan se, hvad Danmark og danskerne er oppe
imod og kan forvente i løbet af ganske få år."
"Uanset hvordan Ulla Dahlerup har præsenteret sig, kan jeg ikke
se, hvordan ens holdninger kan være forskellige om hun præsenterer sig som konsulent for Folketinget, eller om hun er journalist
for Dansk Folkeparti."
"Det er urimeligt at kritisere Ulla Dahlerups bogudgivelse for
Dansk Folkeparti. Hvis hun havde skrevet den for et andet parti,
havde det været helt i orden. Sikken dobbeltmoral."
"...hvordan kan han skrive om en bog, som han ikke har læst.
Han skriver, at alle kilder i bogen har deltaget under falske forudsætninger. Hvordan ved du det?"

"Da Günter
Wallraff
opnåede sandheder om racisme ved at
lyve sig til tyrk,
var han en
helt. Men når
Dansk Folkepartis
Ulla
Dahlerup ikke
"husker" at oplyse, hvilken del af Folketinget hun kommer fra til de
interviewede, er hun en skurk. At det fremlagte er sandt er
væsentligst og vigtigst."
"Det Ulla Dahlerup har gjort for at samle fakta til bogen (...)kan
være nødvendigt. Hun har gjort det i sandhedens tjeneste."
"...alt, hvad der er beskrevet i bogen, foregår lige for øjnene af os."
Mange andre indlæg kunne nævnes, men de her nævnte giver
et rimeligt billede af, hvad i hundredevis af såkaldt almindelige
danskere føler og tænker.

Bogen om
Danmarks fremtid står
nu i 12.000 hjem

Vi har en god bog
Samtidig er det ganske interessant at kunne konstatere, at kritikerne ikke på ét punkt har kunnet fange bogens forfattere i
nogen fejl. Ikke ét tal er blevet tilbagevist som urigtigt, og det er
præcist heri, at bogens værdi ligger. Dansk Folkepartis medlem af
Folketingets præsidium, Poul Nødgaard konstaterede da også
med tilfredshed, at "vi har fået lavet en god bog."
Dette anfægtede dog ikke Socialdemokratiets ellers ukendte med-
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Ta' på studietur
til Bruxelles

Foto: SCANPIX

DF-medlemmer har nu muligheden for at tage med på studietur med bus til Bruxelles mandag den 15. oktober til fredag
den 19. oktober 2001. Europaparlamentet i Bruxelles, Europa
kommissionen, NATO og Waterloo skal besøges, ligesom der
selvfølgelig bliver tid til sightseeing i Bruxelles.
Medlemsprisen er 1.495,00 med tillæg på kr. 995,00 for
enkeltværelse. Prisen inkluderer fire overnatninger i Bruxelles
med kvartpension samt en frokost og en middag. Tilmelding
skal ske til Dansk Folkepartis sekretariatet på tlf. 33-375199.
Ved tilmelding skal der opgives pasnummer, fødselsdato,
samt ønske om opsamlingssted, mandag den 15. oktober.
Der samles op i Høje Taastrup, Slagelse, Odense, Fredericia eller grænsen ved Padborg. Endeligt program fremsendes efter
tilmelding. Der er begrænset antal deltagere på 40 personer.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 17. september
2001.

lem af Folketinget, Søren Hansen, til at tage sagen op. Han vågnede op af sin sommerdvale og øjnede chancen for lidt PR, da han
klagede til Folketingets Præsidium. Mindre kunne ikke gøre det.
Præsidiet, som - ud over Poul Nødgaard - befolkes af DF's politiske modstandere var hurtig til at kunne tildele en næse til DF - en
næse, som DF afviste at ville modtage. Pia Kjærsgaard udtrykte
det således:
- Der er tale om en utidig indblanding fra Folketingets Præsidium. Sagens kerne er, at Dansk Folkeparti har udgivet en bog,
der for første gang giver en samlet oversigt over, hvilke konsekvenser indvandringen har for Danmark, men det har man ikke
forholdt sig til. I stedet er det hele endt i en omgang fnidder-fnadder omkring en helt uvæsentlig ting om, hvem der har sagt hvad i
forbindelse med bogens tilblivelse.

Men at over-Danmarks boghetz var og blev mislykket, fordi der
intet sagligt belæg var for at angribe bogens fakta-oplysninger, er
en kendsgerning, som kan aflæses af salgstallene. Det første
oplag på 20.000 eksemplarer er ved at være udsolgt - en uhørt
efterspørgsel efter en faglitterær bog.
Salgstallene beviser, at borgerne har en glødende interesse for
at sætte sig ind i de reelle forhold omkring dansk udlændingepolitik og konsekvenserne heraf. Man ønsker reel viden - ikke
tågesnak og poppede hensigtserklæringer om øde øer. Det første
oplag var på 23.550 bøger. 7.300 blev sendt ud sammen med
Dansk Folkeblad, og der er, pr. 3. august, solgt 4.700. Dermed
står bogen allerede nu på hylden i hele 12.000 danske hjem.
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Mislykket boghetz

Tidligere har Dansk Folkeparti arrangeret to studieture
til EU-hovedkvartererne. Billedet er fra den sidste tur,
hvor der - i et par af fritimerne blev tid til en sejltur
igennem det smukke, klassiske Strasbourg. (foto:
Susanne Steffensen)
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Helsingør. Kand.byråd, DF-Helsingør: Einer
Rost, Ib Kirkegaard, Charlotte Hendrichsen,
Claus Schnoor, Flemming Nielsen og Tonny
Zimmermann.
Hundested. Best.valg, DF-Hundested: Paula
Thrane (fmd), Anna Rosbach (nfmd), Ole
Wedel Nielsen (kass).
FYN
Fyns Amt. Best.valg, DF-Fyns Amt: Niels V.
Hansen (fmd), Alex Ahrendtsen (nfmd),
Hans Jørgensen (kass), Tina S. Pedersen,
Axel Larsen, N.J. Stage Nielsen, Keld
Vidkær Nielsen, René Lundegaard og Rolf
Sjögreen. Supp: Erik Dethlefsen og Inge
Lise Thomsen.
Faaborg. Kand.byråd: Bjarne B. Tychsen,
Keld Vidkær Nielsen, Kent Mosbæk
Sørensen, Kirsten Jansen, Niels Aage
Christoffersen og Jette Mosumgaard.
Kerteminde. Best.valg, DF-

Folketingsgruppen indtog Kronborg
Dansk Folkeparti indtog Kronborg - og Pia Kjærsgaard
hilste på Holger Danske på sidstedagen af folketingsgruppens sommermøde i Helsingør. Efter to hårde
arbejdsdage slappede gruppen samt et par af de ansatte
på Christiansborg af med at bese den gamle borg.
Sommergruppemødet brugte hovedparten af tiden på
"Marienlyst" til at lægge sidste hånd på DF's nye arbejdsprogram, som omtales indgående andet steds i bladet.

Be'r mariehønen om en ny regering?
På billedet ses Hans Kristian Skibby, folketingskandidat i Vejle kredsen,
der har indledt valgkampen i sin flotte røde BMW Isetta årgang 1961.
Mariehønen er allerede ved at være et kendt syn på gader og torve på
Vejlekanten og vækker en del opsigt, hvor den kommer frem.
Kerteminde/Munkebo: Inge Lise Thomsen
(fmd), Johanne Haubro Jeppesen (nfmd),
Svend Bakmand og Allan Andersen.
Nr. Åby. Best.valg, DF-Nr. Åby: Finn
Kongsgaard (fmd), Jens Nielsen (nfmd),
Arne Nielsen, Verner Jørgensen og Inger
Kristensen.
Odense. Kand.byråd: Flemming Etefors,
Vagn Eriksen, Poul Lindholm Nielsen, Ole
Arne Monrad Møller, Anton André
Kjeldsen, Harry Christensen og Mogens
Rasmussen.
Otterup. Best.valg, DF-Otterup: Christian
Sommerlund (fmd), Torben Petterson
(nfmd), Birthe Hansen (kass), René
Lundegård og Edith Larsen. Supp: Anne
Lise Madsen.
Svendborg. Best.valg, DF-SvendborgLangelandskredsen: Peder Hansen (fmd),
Thomas Schwarz (nfmd), Mariann
Vestergård (kass), Flemming Vestergård
(sekr) og Tina S. Petersen. Supp: Anne K.

Rasmussen og Rholf Boserup.
Vissenbjerg. Kand.byråd: Erik Dethlefsen,
Villy Dongsted, Dorthe Jensen, Torben
Kristensen, Britta Kristensen, Søren Jensen
og Birthe Dethlefsen.
Aarup. Best.valg, DF-Aarup: Bjarne B.
Pedersen (fmd), Susanne C. Pedersen
(kass), Finn Hansen. Supp: Poul Fischer,
Bjarne Hansen og Henning Thorup.

Schiønnemann og Annette Thorsen. Supp:
K. Bredahl og Per Brogaard.
Københavns Amt. Best.valg, DFKøbenhavns Amt: Bente Pedersen (fmd),
Carsten Aagaard (nfmd), Henrik Thorup,
Ruth Holm og Leif Liese. Supp: Poul
Jørgensen og Flemming Hansen.
Ledøje-Smørum. Kand.byråd: Kristian
Steenberg.
Værløse. Kand.byråd: Lisbeth Andersen og
Per Klingå.

KØBENHAVN
Ballerup. Best.valg, DF-Ballerup, LedøjeSmørum og Værløse: Stig Møller Nielsen
(fmd), Leif Lise (nfmd), Maja Kjølsen, Dan
Kjølsen og Lisbeth Andersen. Supp: Ronnie
Lercke Jensen og Lillian Nielsen.
Kand.byråd: Ronnie Lercke Jensen, Rita
Doyle, Maja Kjølsen, Dan Kjølsen, Stig
Møller Nielsen og Aage Schytt.
Glostrup. Best.valg, DF-Glostrup: Henning
Christensen (fmd), Flemming Ørhem
(nfmd), Niels Danielsen (kass), Linda

NORDJYLLAND
Nordjyllands Amt. Best.valg, DFNordjyllands Amt: Svend Erik Hansen,
Aalborg (fmd), Steen Jørgensen,
Frederikshavn (nfmd), A.C. Winther
Hansen, Nibe, Morten Jørgensen, Saltum,
John Bukdahl, Storvorde, Tommy Hansen,
Aalborg og Jacob Christensen, Aalborg.
Supp: Carsten Munk og Nikolaj Grønberg.

Fortsættes
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Fortsat

Fane til
Dansk
Folkeparti
Valdemarsdag blev i år noget
særligt for Dansk Folkeparti, da
partiet - efter fem års levetid endelig fik sin
Dannebrogsfane. Partiets
landsfane var en gave fra
Danmarkssamfundet, og blev i
Holmens Kirke overrakt
repræsentanterne for DF,
folketingsgruppens formand,
Kristian Thulesen Dahl, og
politisk sekretær, Carl Christian
Ebbesen. De to deltog
efterfølgende i flagparaden
gennem Københavns gader.
Landsfanen vil være med på
det kommende årsmøde, hvor
den officielt vil blive indviet
som partiets fane. En lang
række amts- og lokalforeninger
har allerede forlængst sikret
sig en fane gennem
Danmarkssamfundet.

Ved højtideligheden
Valdemarsdag ses i Holmens
Kirke folketingsgruppens
formand, Kristian Thulesen
Dahl, og politisk sekretær,
Carl Christian Ebbesen, som
netop har fået overrakt DF's
fane. (foto: John Kokspang)
Kand.amtsråd: Kurt Borregaard, Henrik
Guldsø Nielsen, Birte Kjærgaard, Tage
Stevnhoved, Niels Clemmensen, Kjeld
Christensen, Paul Paulsen, Bent Bøgsted,
Lars B. Mortensen, Kristian Borg, Jacob
Christensen, Tommy Hansen, Per Jensen,
Lars Christensen og Morten Poulsen.
Aalborg. Best.valg, DF-Aalborg: Svend Erik
Hansen (fmd), Tommy E. Hansen og Lars
B. Mortensen. Kand.byråd: Tommy E.
Hansen, Kurt Borregaard, Lars B.
Mortensen, Anita Knakkergaard, Birte
Kjærgaard og Freddie Senft.

(sekr), Mads Mikkelsen. Supp: Karl
Pedersen og Niels Ole Mikkelsen.
VESTSJÆLLAND
Vestsjællands Amt. Kand.Amtsråd, DFVestsjællands Amt: Anne Marie Hansen,
Aksel Hansen, Ernst E. Jensen, Arne V.
Thomsen, Ida Stabell, Henrik Brodersen,
René Aggerholm, Johnny Mundus,
Mogens Christiansen, Bruno Gjertsen,
Karsten Skov Petersen og Annette
Jørgensen.
SØNDERJYLLAND

RINGKØBING

Aabenraa. Best.valg, DFAabenraa/Lundtoft: Jytte Lauridsen (fmd),
Jan Jensen (nfmd), Frank Madsen (kass),
Lars Rydhard (sekr), Matina Jensen og Inge
Jacobsen. Supp: Christian Lauridsen. Kand.
byråd: Christian Lauridsen, Lars Rydhard og
Jytte Lauridsen.
RIBE
Ribe Amt. Best.valg, DF-Ribe Amt: Lars
Møller, Varde (fmd), Bent Møberg,
Grindsted (nfmd), Grethe Jakobsen,
Esbjerg, Poul Toft, Esbjerg, Harald Jensen,
Grindsted. Supp: Martin Eriksen, Billund og
Inga Callesen, Vrøgum.

Lundtoft. Kand.byråd: Inge Jacobsen.
Tørring-Uldum. Best.valg, DF-TørringUldum: Inger Andersen (fmd), Anja
Poulsen (nfmd), Hans Kristian Skibby
(kass), Thorkild Nordahl Jensen og Jørgen
B. Jørgensen.
Vinderup. Best.valg, DF-Vinderup: Chr. V.
Vestergård (fmd), Henning Hvam (nfmd),
Peder Tanderup (kass), Hans Peder Siggård

ROSKILDE
Sønderjyllands Amt. Best.valg, DFSønderjyllands Amt: Christian Petersen
(fmd), Jørn Larsen (nfmd), Viggo
Jørgensen, Werner Sieger, Benny Olsen,
Nicolai Hess, Kell Kristiansen, Anita KjøngRasmussen, Christian Lauritzen, Svend
Aage Jepsen, Helge Hansen, og Bjarne
Jørgensen.
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Greve. Best.valg, DF-Greve: Bo Johansen
(fmd), Flemming Edelfors (nfmd), Ib
Knudsen, Pernille Hansen og Ina Birch.
Supp: Lene Elberg og Liselotte Hansen.
Roskilde. Best.valg, DFSkovbo/Ramsø/Lejre/Hvalsø/Bramsnæs:

Rødekro Kommune havde inviteret politiske partier og foreninger til et åbent-hus-arrangement i Borgerhuset. DF var med i en flot stand
- bemandet af by-og amtsrådskandidat Werner Sieger, byrådsmedlem og folketingskandidat Lars Rydhard, byrådskandidat Lilian Dam
Pedersen og byrådskandidat Uwe Jensen.
Jørgen Mogensen (fmd), Richard Bentzen
(nfmd), Morten Nielsen, Flemming Klausen
og Ole Blichfeldt. Supp: Margit Nielsen og
Svend Andersen.
STORSTRØM
Storstrøms Amt. Kand.Amtsråd, DFStorstrøms Amt: Gert Kræsing, Michael
Rex, Erik Kjelgaard, John Jensen, Carl
”Skæg” Andersen, Flemming G.
Frederiksen, Charlotte Christensen, Brian
Nielsen, Anette Knoblauch, Kurt Andersen,
Ib Jørgensen, Allan Thomsen, Lis
Magnussen, Pehr Holm Nielsen og Emmy
Holm Nielsen.
Vordingborg. Best.valg, DF-VordingborgLangebæk: Henrik Laursen (fmd), Torben
Michaelsen (kass), Poul Just, Flemming
Frederiksen og John Jensen.

Vamdrup. Kand.byråd: Jørn Dohrmann og
Lars Høier.
Vejle Amt. Best.valg, DF-Vejle Amt: Dora
Rossen, Sdr. Stenderup (fmd), Hans
Kristian Skibby, Tørring (nfmd), Carl Olaf
Olsen, Horsens (kass), Grethe Laursen,
Børkop, Kaare Graversen, Nr. Snede, Karl
Vinther Jensen, Horsens, Mogens Poulsen,
Stouby, Jørn Dohrmann, Vamdrup og
Torkild Christensen, Vejle. Kand.Amtsråd:
Karina Sørensen, Almind, Jørn Dohrmann,
Vamdrup, Hans Kristian Skibby, Tørring,
Holger Gorm Petersen, Egtved, Torkild
Christensen, Vejle, Bjarne Juel Møller,
Kolding, og Dora Rossen, Sdr. Stenderup.
VIBORG
Morsø. Best.valg, DF-Morsø: Vita Jensen
(fmd), Bjarne Holm (nfmd), Poul Erik
Nielsen, Bent Larsen og Tommy Jensen.

VEJLE
Lunderskov. Kand.byråd: Leif Wittorff og
Verner Knudsen.

Thisted. Best.valg, DF-Thisted, Sydthy og
Hanstholm: Jens Peter Christensen (fmd),
Ib Poulsen (nfmd), Jørgen Stegler (kass),
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Jytte Skydt, og Jørgen Knudsen.
Kand.byråd: Ib Poulsen og Jens P.
Christensen.
ÅRHUS
Langå. Best.valg, DF-Langå: Jens Hvid
Engvænget (fmd), Torben Nielsen (nfmd),
Niels J. Bjerre, Sv. Å. Rasmussen.
Silkeborg. Best.valg, DF-Silkeborg, Them,
Ry og Gern: Benny Sølvgren (fmd), Charles
Sørensen (nfmd), Peter Petersen (kass),
Kjeld Strack og Jørgen Ebbesen.
Århus Amt. Best.valg, DF-Århus Amt: Per
Dalgaard, Ryomgaard (fmd), Inger K.
Andersen, Grenå (nfmd), Torben Østrup,
Randers (kass), Dorthe Christensen, Århus
(sekr), Uno Larsson, Randers, Niels
Christian Herholt-Braad, Randers, Per
Hovgaard, Århus, Vibeke Hansen, Århus,
Mikkel Markussen, Århus, Henrik Nøhr
Sørensen, Århus, og Knud Andersen,
Bønnerup Strand.

gæsten

Censur og selvcensur
I min grundlovstale i Sønderjylland og
sagde jeg: "I får ikke mere de rigtige informationer i de fleste massemedier. Ved I
f.eks., hvor mange indvandrere fra Mellem-

Ulla Dahlerup og
hendes mand, Michael
Marshall, med parrets
schæferhund, Bobby kort efter at der var
sat ild ved deres
ejendom i
Charlottenlund.
Ildspåsættelsen skete
få dage efter at
bogen, "Danmarks
fremtid - dit land, dit
valg..." udkom.

Foto: SCANPIX

Hadet er det vigtigste.
Fra hadet får den multietniske ideologi
sin benzin, sin urflamme, sin moralske legitimitet og fremdrift. I middelalderen kunne
"de gode" se en heks bag hver anden busk
i måneskin. I 2001 ser "de gode" en racist
og fremmedhader bag hver anden flagstang og gravhøj i landskabet. Alle ideologier skaber en forenklet sort/hvid verden
og stempler anderledes tænkende folk
som "racister/lakajer/folkefjender/vantro/
imperialister" osv. Så behøver ideologerne
ikke at diskutere med modstandere, som
er jo pr. definition er undermennesker.
Ideologien selv er sakral og har en højere
indsigt, gemt i en papkasse i baglokalet.
I de sidste 30 år har den multietniske
ideologi fået magten i Vesteuropa, imod
befolkningernes ønsker. Jeg holder ca. 60
foredrag om året og overnatter bagefter
privat hos ægtepar fra forsamlingen, helst
landmænd, for at høre om deres livsvilkår.
Forleden åbnede jeg døren til en foredragssal i Nordjylland. Hvad nu? Hadede tilhørerne mig lige så meget som Politikens Hus?
Men da jeg gik ind, rejste først én, så to, til
sidst rejste hele salen sig op og klappede.
"Tak," råbte en kvinde," godt, at der er
nogen, der tør sige det, de alle fleste af os
tænker!"
Forsamlingen indledte mødet med at
synge N.F.S. Grundtvig fra højskolesangbogen, holdt af hænder mærket af arbejde. Jeg lyttede bevæget til fællessangen, som er en af højskolens hemmeligheder. Jo, vi i Danmark har en stærk fælles
kultur. Jeg kiggede rundt på de mange
ansigter i forsamlingen - og elskede dem.
Arme det folk, som ikke kan stole på sine
journalister, der kun har én berettigelse: At
informere om virkeligheden, så folk selv
kan tage stilling til f.eks. den fortsatte indvandring af fattigdom fra Mellemøsten,
Afrika og Asien.
I Politiken og Ekstra Bladet er jeg i to
uger blevet beskrevet som et sølle undermenneske med alverdens dårligste egenskaber. Men på gader, i toget, i butikker, i
forskellige byer smiler og snakker folk til
mig, flere butikshandlende vil give mig
noget gratis, togkonduktører i IC3 -tog
ber´ om en autograf i den slemme bog,
udgivet af Dansk Folkeparti: "Danmarks
fremtid, dit land- dit valg…". Folk siger, at
de er dødtrætte af censur, løgne, multikriminalitet, fup-flygtninge og skattetryk til
betaling af en endeløs indvandring.( Se
statistikkerne i Anders Skjødts afsnit i bogen. Søren Espersen har også skrevet
spændende ting. Vi er tre forfattere. Men
Politikens Hus har kun gået efter kællingen/heksen. Taktik: Gå efter manden, ikke
efter bolden.)

Offer eller bøddel
østen, Afrika og Asien, der opholder sig
legalt i Danmark siden 1970? " En kvinde i
forsamlingen sagde:" 70.000". En mand
ved vinduet sagde:" 700.000" Jeg svarede:
"Dér kan I se, I bliver ikke informeret af
pressen." Så nævnte jeg tre landsdækkende medier, der ikke øver censur og selvcensur på indvandrerstoffet. Politikens Hus
blev nævnt som misinformationens arnested.
Folk siger til mig, at det må være en
usædvanlig god bog, siden Over- Danmark
bruges så megen spalteplads på at nedgøre den.
Ingen i ulvekoblet fra Politikens Zoologiske Have kunne overfor mig referere til
bare én artikler fra bogen. De ideologisk
forblindede journalister, der angreb mig,
havde slet ikke læst den slemme bog, men
hørt om .. og vidste nok.. så hvorfor læse
bogen? En journalist, ansat i Politikens Hus
skal jo ikke bare have de politisk korrekte
meninger, men også de rigtige instinkter
for selv at overleve. Journalister på indvandrerstoffet skal have sort/ hvid tænkning samt dobbelttænkning, så de ikke kan
spekulere ret dybt over noget multietnisk
problem, for en skeptisk eller oprørs tanke
må straks kvæles af den indre stemme.
Selvcensur kan læres ved lidt hukommelsestræning. Forfalskning af kendsgerninger
er lige så nødvendige for den multietniske
ideologis beståen som nyttige idioter
blandt journalister.
Hos socialdemokrater, de radikale og
hele glidebanen ud til venstrefløjen er en
fri debat blevet sendt i straffelejr i Sibirien.
Alle er bange for alle. De reelt overflødige
marxister og radikale i Vesteuropa prøver
at genopstå fra de døde ved hjælp af ind-
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vandringens kaos. De vil ikke indse, at klassekampen er død og endt på historiens
mødding. Partiskolingen siger derfor: Alle
indvandrere er pr. definition "ofre og gode", mens alle bekymrede danskere er "racister og fremmedhadere."
Tag ikke fejl. Ideologisk/ religiøs "renhed" er stærke sager. Som et gisp af heroin. Det buldrer i hoved som en feber, halsen bliver tør, øjnene betændte og blinde,
sindet rejser sig og stritter med nakkehårene som en jagende ulv. For den smukke
multietniske ideologi - og den rå, brutale
virkelighed har intet med hinanden at
gøre. Derfor skal virkeligheden fornægtes,
og budbringerne straffes.
Dialogen gået i stå
Demokratiets lange dialog er gået i stå,
som ved et multietnisk nakkeskud. Politikens Hus kender pøbelteknikker: Find nogle af bogens interviewede personer, tag
dem i forarget forhør og få dem til at sige,
at de er fejlciterede. Lav mudderkastning,
men husk at undlade de tilfredse. Sig ikke
ét eneste positivt ord om en bog på 221
sider. Sådan startes en storm i et glas
vand. Til bogen har jeg interviewet ca. 50
personer. Tre (!) ud af de 50 får Politikens
Hus til at brokke sig over mig. Det er alt.
Hovedkilden hos både Politiken og Ekstra Bladet er tidligere murer, nu forstander Søren Virenfeldt fra det private opholdssted Solhaven i Farsø. Solhaven er et
§ 49 sted og bruges også af domstolene
som et afsoningssted, et varetægtssurrogat for mindreårige kriminelle. Søren Virenfeldt håndterer dygtigt de totalt ukritiske
journalister, der som stik- i - rend- drenge

udsender hans bandbulle imod mig, for
der skal lægges røgslør ud over Solhavens
kritisable forhold.
Politikens og Ekstra Bladets journalister
tjekkede ikke ét eneste ord fra Søren Virenfeldt, skønt min artikel i kapitel 14: "Store
penge i kriminelle unge" afslørede forstanderens ufattelige pengesvineri med offentlige midler i en slags mini- Tvind konstruktion, hvor han sammen med viceforstander, socialpædagog Jørgen Toft Kristensen, i en fond konstruktion, også ejer Himmerlands Rådgivningscenter, der visiterer i
børnesager. Solhavens pengeforbrug er
helt ude i hampen i forhold til, hvad andre
lignende opholdspladser tager for samme
klientel.
Så kommer kendsgerningerne her. En
amtslig institution som "Børne- og familiecentret, Himmerland " tager for én plads:
46.100 kr. pr. mdr. Mens Virenfeldts private opholdssted Solhaven tager 87.183 kr.
pr. mdr. for én normalplads. Solhaven er
normeret til 13 normalpladser - samt tre
særpladser på op til 238.000 kr. for én
kriminel pr. mdr. , blandt andet for en
kriminel, somalisk dreng, der ikke er dansk
statsborger. Det vil sige ca. 3 mio. kr. om
året for bare én særplads.
Nordjyllands Amts budgetter for 2001 er
offentligt tilgængeligt materiale. Her fremgår det, at ingen tager så høje priser som
Solhaven. Se også Solhavens "Øvrige udgifter" på over 1/4 mio. kr. om året. Amtsrådsforeningens Vejledning siger ellers, at
på den post er det tilladte maximumbeløbet på 83.000 kr. ! Lønninger på Solhaven var i 1998 på 2.117,653 kr. Men i
2001 er de steget helt vildt til 8.962.819
kr. på det lille opholdssted med 13 pladser. De tre dyre særpladser er ikke regnet
med. (Kilde : Lønudgifter, Nordjyllands
Amts- budget for 2001.) Solhavens priser
er godkendt af amtet, men i afmagt. Kommunerne står ofte hjælpeløse med en dybt
kriminel mindreårig og aner ikke, hvad de
skal stille op.
Lønningerne fastsat af Landsforeningen
af Opholdssteder (LOS), det er ingen kritik
af et overenskomst- spørgsmål. Årslønnen
er 240.000 kr. for hver mand i personalet,
og ca. 400.000 kr. til Virenfeldt som forstander. Men der er hård kritik af Solhavens enorme personaleforbrug pr. én kriminel mindreårig.
I Nordjyllands Amt er udgifter til opholdssteder på fem år steget voldsomt:
Fra 125 mio. kr. til 250 mio. kr. - og så er
familieplejen endda ikke med. Problemet
er politisk skabt, fordi regeringen ikke
skabt pladser nok inden for det offentlige.
Nye private steder skyder derfor op som
paddehatte.
Samtidig er Solhavens kriminelle mindreårige omgivet af en uforståelig luksus, med
egen crossbane med firehjuls motorcrosscykler og specialdragter til, samt vandski,
speedbåde, sejlbåde med bådtrailere, campingvogn, knallerter, windsurfere og dykkerudstyr. En dreng fik egen ridehest. Med

til årets rytme er fælles sommerferieture
og vinterferier. Indkøbt ferieudstyr alene i
1998 kostede skatteyderne 79.017 kr. De
kriminelle bor i fire villaer i Farsø, på eget
værelse har de nyt i : Lædersofa, læderstol,
boksseng, som de unge evt. kan få med
sig som præmiering, når de som 18 årige
forlader stedet. Der er væg til væg gulvtæppe, heigh-tech, moderne tv-apparat,
musikanlæg, video. osv. Solhaven er mere
belønning end straf. De kriminelle lever
mere luksuriøst end ikke - kriminelle unge.
Solhaven skriver i sit informationsmateriale, at af de 92 kriminelle, som siden
1987 har været igennem systemet, har 3
ud af 4 klaret sig godt. Men Virenfeldt
mangler dokumentation. Ingen i amtets
børne- og ungdomsafd., ingen hos politiet
i Løgstør, heller ikke Farsøs landbetjent har
kunne bekræfte de påfaldende gode tal.
Solhaven markedsfører sig med de samme
4-5 tidligere kriminelle, som stadig bor i
Farsø. Hvad med de 87 andre? Det holder
ikke en meter. Hidtil har Virenfeldt haft let
spil, men han skyldes os dokumentation
for de kriminelles senere tilværelse?
Mit dobbeltinterviewet med Virenfeldt
og Jørgen Toft Kristensen er i øvrigt optaget på bånd, ligesom 95 % af bogens øvrige interviews.
Under cover
Så til spørgsmålet om: Under cover.
Hvad gør man i faget for at få en historie
hjem hos the bad gays, som næppe har
rent mel i posen? Intet bladhus, intet tvkanal har ikke gået Günter Walraff-vejen
med skjult kamera, falsk identitet, fupindmeldelser i loger o.l. Ekstra Bladet meldte sig under falsk påskud ind i Dansk Folkepartis Ungdomsafdeling sidste år, hvilket
ikke forargede en mors sjæl. Og et privat
opholdssted kan afvise mig, jeg kan ikke
komme ind på loven om offentlighed i forvaltningen.
Jeg har ikke løjet og sagt, at jeg var
ansat af Folketinget! Jeg vidste jo, at ved
at påtage mig et stykke journalistisk
arbejde for Dansk Folkeparti, skulle jeg
både hænges og brændes af OverDanmark. Jeg har tænkt mig godt om og
brugt den journalistske metode, som jeg
lærte på Ekstra Bladet, hvor jeg var fast
freelancer
fra
1992-2000
på
indvandrerstoffet. Metoder hedder: " en
halv skrue."
Hør nu godt efter. Jeg præsenterede
mig med mit rigtige navn og sagde så: "Jeg
er journalist og lønnet som konsulent af
Folketinget for sammen med andre at lave
en bog om facts om indvandringen." Og
det er korrekt.
Folketinget betaler partierne til konsulentordninger, alle partier har ansat journalister, spindoctorer og medie- forsker på de
konsulentlønninger. Det var jeg også. Havde Virenfeldt hørt ordentlig efter, havde
han så spurgt :" Hvem skal udgive bogen?"
Så ville jeg have svaret: "Øv, der fik du mig.
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Det gør Dansk Folkeparti", og så var jeg
blevet smidt ud af Solhaven.
Ideologisk blindhed har skylden for, at
så ringe artikler kan slippe gennem Politikens redaktionssekretariatet og få en
helside. Det var beskidt, bestilt arbejde. Ellers havde al min dokumentation, et omfattende kildemateriale og fodnoteapparat
nok trods alt fået en alarmklokke til at
ringe i selv det mest indoktrinerede kulturradikale, journalistiske grødhoved.
Mere korrektion. Bogens to andre personer, som fik kolde fødder, har forrådt mig.
Alle er bange for alle. Den ene er borgmester (S) Niels Erik Nielsen fra Hammel,
som fik Røde Kors Asylcentret i Kragelund
lukket, fordi kriminalitet i Hammel steg
100 pct. Det er ikke nemt at være S- borgmester med et "politisk korrekt" asylcenter,
fuldt af professionelle kriminelle fra SNGlandene. Nu påstår borgmesteren, at han
ikke vidste, hvem jeg skrev for. Men hvorfor skulle jeg være slem overfor ham og gå
under cover? Under henvisning til offentlighed i forvaltningen skal en borgmester
jo svare på en journalistisk forespørgsel.
Den tredje, der løb fra sine ord, er fru
Magna Larsen fra Ishøj, en kommune som
har Danmarks- rekord i antallet af indbyggere af fremmed herkomst, nemlig 22 % .
Så Ishøj må være det multietniske paradis.
Fru Larsen levede nu ikke i en Ishøj- udgave
af paradiset, men fortalte fra karsken bælg
om voldsomme problemer for danskerne i
Ishøj. Hun bad mig slukke for båndoptageren: "Jeg er gammel og kan ikke lide at
snakke til sådan en." Det respekterede jeg
naturligvis, siddende i hendes egen stue.
Fru Larsen er en af Dansk Folkeparties vælgere.
Men straks bogen udkom, stormede nådesløse og nidkære journalister fra
Politiken og Ekstra Bladet ud til den fortumlede enkefrue Larsen. Journalisterne
tændte vel ikke en skrivebordslampe i hovedet på den gamle dame under forhøret,
men de skræmt hende. Journalisterne fik,
hvad de var kommet efter. Ellers havde de
ikke skrevet et ord. Men Christian Larsen,
fru Magna Larsens dattersøn, holdt karakterfast og ærligt på, at mit båndede interview med ham og to jævnaldrende kammerater var korrekt gengivet. De tre unge
danske håndværkere fortæller i bogen om,
hvordan svært det er at vokse op i Ishøj.
Tak, Christian, Dennis og Arnt.
Hvem er så offer, og hvem er bøddel?
Ulla Dahlerup er journalist og forfatter.
Udover sit omfattende forfatterskab
har hun skrevet i hundredevis af kronikker og i tusindvis af artikler til forskellige dagblade. Ulla Dahlerup er en
af de tre forfattere til DF's bog, "Danmarks fremtid - dit land, dit valg...",
som udkom for nylig. Det er i anledning af reaktionerne på bogen, Ulla
Dahlerup skriver dette gæste-indlæg.

kalenderen
01/09 18.00 Dåstrup Forsamlingshus. DF-høstfest, Roskilde Amt
01/09 10.30 Sæd. Sommerfest, indvielse af grænsemuseum v. Pia
Kjærsgaard
03/09 19.30 Kbh. Rådhus, Hovedstadens optakt til årsmøde v. L.
Frevert
03/09 19.30 Hedensted. EU-debat, H.K. Skibby, DF og Troels Lund P., V.
06/09 19.30 Vejle. EU-debat, H.K. Skibby, DF og Troels Lund P., V.
13/09 19.30 Jelling. EU-debat, H.K. Skibby, DF og Troels Lund P., V
15/09-16/09 Dansk Folkepartis 6. Årsmøde. Vejle Centeret
24/9 19.00 Hotel Falster, Nykøbing F. Duelmøde med Morten
Messerschmidt og Arne Melchior
24/09 19.00 Frederikshavn, Hotel Herman Bang, Birthe Skaarup.
25/09 19.00 Odense Teater: duelmøde Peter Skaarup-Naser Khader
27/09 19.30 Juelsminde Vandrerhjem. EU-debat, H.K. Skibby, DF
og Troels Lund P., V
12/10 18.00 Kulturnatten i København - bl.a. på Christiansborg og
Rådhuset
15/10 19.30 Amtsgården, Hillerød. Duelmøde med Morten
Messerschmidt og Arne Melchior

25/10 19.00 Hotel Kløver Es, Hellevad, Rødekro. Off. m, Pia
Kjærsgaard og Kr. Th. Dahl
29/10 19.00 Hotel Falster, Nyk.F. Off. m, Pia Kjærsgaard og Kr. Th. Dahl
30/10 19.00 Lyngby Kulturhus. Off. m, Pia Kjærsgaard og Kr. Th. Dahl
05/11 19.30 Kbh. Rådhus. Optakt til kommunalvalget.
05/11 19.00 Pejsegården, Brædstrup. Off. m, Pia Kjærsgaard og
Kr.Th.Dahl
20/11 09.00 Hele landet: Valg til by- og amtsråd
29/11
Ribe Amt, bustur til Christiansborg
01/12
Fr.bergs Julefrokost
01/12
Hovedst. Julefrokost, Færgen Sjælland.
DF-campletten kører således:
22.-23./9 Langeskov Marked
08/10 Lyngby Kulturhus
13/10 Ringsted Heste og Kræmmermarked
27/10 Glostrup Kulturnat
Bemærk: Forbehold for ændringer. Hold øje med "Kalenderen" på
www.danskfolkeparti.dk
Dansk Folkeblads kommende udgivelser - forbh for ændr:
13/10 (dead line 1/10), 15/12 (2/12).

Nu tvinges danskerne til at reklamere for EU
Nu er de lige på trapperne - de danske nummerplader med det blå
EU-flag med de gule stjerner. Så når du skal have indregistreret bil,
må du inden så længe samtidig betale 1.150 kroner i afgift for at
reklamere for Den Europæiske Union.
Dansk Folkeblad kan afsløre, at der i regeringen i mange måneder - og i dybeste hemmelighed - er blevet arbejdet med at introducere EU-nummerpladerne herhjemme - et faktum, som ingen i
Justitsministeriet, hvorunder Centralregisteret for Motorkøretøjer
henhører, ønsker at udtale sig om.
Ifølge kilder har regeringen dog besluttet, at EU-nummerpladerne først skal på bordet efter folketingsvalget, idet man ikke ønsker
at det følsomme emne i den kommende valgkamp skal blive et
politisk emne.
Danmark er det sidste land i EU, som endnu ikke har indført EU-

flaget som en del af de nationale nummerplader. Således kom
Storbritannien og Sverige som de sidste på plads for nogle måneder siden - til stor irritation for alle de mange unionsmodstandere,
der findes i de to lande. I Storbritannien er det efter indførelsen
kommet på mode blandt EU-modstandere at overmale den del af
nummerpladen, hvor EU-flaget blafrer, eller erstatte det med "Union Jack", hvilket fra myndighedernes side atter har medført, at der
er faldet bøder.
Det er ikke tilfældigt, at danskerne er sidst. Dansk Folkeblad erfarer, at den danske regering bevidst har holdt indførelsen tilbage
- af skræk for de negative reaktioner, der ville komme i den danske befolkning.
Af samme grund var danskerne de sidste, der gik over til det
rødbedefarvede EU-pas.

Sådan kommer de til at se ud, de nye danske EU-nummerplader. Regeringen venter en proteststorm fra danskerne, når de
tvinges til at reklamere for EU. Af den grund er det besluttet, at nyheden først skulle lanceres efter folketingsvalget.

