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Dansk Kultur
Foreningen til værn om dansk kultur og identitet

o-e ligestilling. Foreningen
Foreningens tormål er at styrke oanstc kultur og iclentitet, demokrati, ytringsfi'ihed
uddannelse og ståsted,
erhvervsbaggrund,
forskellig
mecl
mennesker
er en tvårpolitisk forening beståentle af
indsats for at bevare
gøre
en
og
foreningen
vil
stØtte
religi6st såvel som politisk. Der er plads til alle, som
holdninger'
ekstremistiske
med
mecllemmer
den clanske kultur. Dog skal tilføjes, at toreningen ikke ønsker

DETTE BLAD
udkommer i to udgaver, dels som foreningsblad, dels som undervisningshæfte
for gymnasier og HF. Ønsket er oplysning,
da ordet racisme efterhånden hovedsageligt bruges politisk for at komme modstandere til livs. Dansk kultur ønsker med denne publikation, at debatten i Danmark
kommer til at foregå på en muligst sober
måde. Næste blad kommer til at handle om
Danmarks kultur, lige fra have- og bygningskultur til sang og musikkultur, ø'
kultur, kristen kultur, etc.
DE,N LILLE GRØNNE
Islarns farve er grøn. Derfor el' navnet pii de
srnå pjecer, solll Dzrnsk Kultur udgiver onl
ernner indenfor islam, "Den Lille Grønne"'
Den lille GrØnne kan anvendes som en informertiv løbeseddel, som foreningsnledlemmerne kan forære til andre og lade gå fra hirnd til
håncl. Bestil 20, 50 eller 100' Pjecerne er
gratis, dog betales der forsendelse.

DANSK KULTUR UDDELER PRIS
Bestyrelsen har i efieråret vecltaget at r"rddele

en kr-lltr-rrpris. Prisen er en piiskpnnelse til personer, cler har gjort lgØr en indsarts for dansk

kultur, f.eks. kæmper for at bevetre vore kulturmiljøer o-q kr-rlturrnincler herunder bevaringsværclige huse, men ogsil og iseer en særlig indsat for andre personer. Dansk Kultur
uddeler til efteråret den første pris.
En volclsorn stigning i antallet af voldtægter
har betydet, at tcl piger fra Sct. Annie gylnnasium iKbh. Iben Foss og Louise Kron (14 og
l5 år) er gået ind i kampen for at voldsrnændene ikke siettes pir fri fbd næsten uden
straf, som clet skete i forbindelse med en skolepige fra Århr,rs, der blev udsat for massevolcltægt fra en grllppe unge muslimer.
For at påskBnne Iben Foss'. og Louise Krons
Indsatser og understrege ligeværdigheden

mellern kønnene og derfor ikke er normen I
dansk kr-rltur -{iver foreningen dem 3000 kr. til
bn-rg for deres lttrtsatte kamp. Pigerne modtager samtidig hver et sØlvbæger med en kort
inskription solrl pirskpnnel se.

BIBLIOTEKER TAGER GODT MOD
VORtr BØGER
Bogen "lslant, integration eller...?" er nu solgt
til ca. 70 biblioteker. Heftet "lslam i Norden"
til ca. 30 biblioteker og lrlLln-qe amtscentraler.
Pir foreningens initiativ sendes 270 stk. "lslatn
i Norclen" Lrd til sarntlige 270 skolebiblioteker
fbr gyrnnasiet, HF o-u VuC. herudover 75 stkaf blaclet "Ytringsfrihed". Sarntlige får mLrlighecl for at købe klassestet til en favorabel pris.
Lektørucltalelserne har veeret
positive . Vi bestrzeber os på, hele tiden at holcle en sober tone i vort materinle. Vi læg-eer
stor viegt på troværdi-ehed og kvalitet i indholclet af vore publikationer. Foreningen udgiver endnu en bog i sePternber.

VELLYKKET GENERALFORSAMLING
Vi havcle en velbesØgt generalforsarnling

i

lokalerne vecl Sct. Knrtcls Dotnkirke i Odense
mecl clejli,e soloslltrg af Helene Mølhede Chri-

stensen o-g et vigtigt og -uodt underbygget
foredrag vecl clttrrlpt'tlvst Por-rl Erik Andersen
om Duntnark og clet nltrltiktrlturelle.
Til bestyrelsen blel' genvalgt:
Rolf Slot-Hertt'iksetl sclt-tl formand og socialreidgiver Aler ,\trclersen soln sekretær.
Nye bestyrelsesnledlemmer :
Gartner Thot'steu Westphal (næstformand)'
kultursociolog JlDr-9en Clattsen, koncertsanger
og hBjskolelrerer Helene Mølhecle Christensen. citnd. theol.. Alice Nortnann, diætist E,lse
Schultz og lreret'/post Niels Erik Sgndergaard
som sLlppleant. Preben Breds og F. Chr. Mikkelsen Ønskede ikke genvalg.

VEDR. LOKALFORENINGtrR SE s.24

Begrebet race
Race og race er to ting
Der findes mindst to udgaver af begrebet
race. Den ene bruges i biologisk videnskab,
den anden bruges i politisk retorik og i byretten.
I tidens løb har de to begrebsudgaver påvirket hinanden - ofte med meget uheldige eller
direkte katastrofale konsekvenser.

Biologi

I biologien

inddeler man de levende væsener i store grupper, kaldet arter. Og dyrearterne underinddeles i racer. Arterne kan
normalt ikke krydses ved avl - f.eks. en
mus med en elefant, mens racefæller normalt kan krydses og evt. frembringe nye
racer.
Det har vi

jo tæt inde på livet i

hunde- og
katteracerne, som er fremavlet med henblik på
deres forskellige udseende og egenskaber. Der
er jagthunde og pekingeserhunde, og forskellen på deres udseende og evner er ikke til at
tage fejl af. Mennesket har i årtusinder været
helt afhængig af muligheden for at manipulere dyreracerne til at fremavle husdyr, og i den
forbindelse har begrebet været nyttigt.

Menneskearten (Homo sapiens) er også en
biologisk art, som underinddeles i racer
med forskelle i udseende, men på grund af
politisk indblanding i videnskaben betragtes dette som 'tys-tys'. Arsagen hertil er
den evige politiske misbrug af videnskaben.
Derfor er begrebet menneskeracer blevet suspekt, som det eksempelvis fremgår af følgende notits i Kristeligt Dagblad20.1.00:

Løberne

fra

Kenya

Over l07o af toplgberne i Kenya kommer fra
en etnisk gruppe, KALENJIN, som kun udgØr
l07o af Kenyas befolkning. Sandsynligvis på
grund af en genetisk fordel: "Antydningen er
-forsigtig, fordi forskere i den vestlige verden

er hunderædde for noget, der bare kunne minde om moderne raceteorier."
Bemærk i 6vngt her det fine spil mellem ordet 'etnisk' og ordet 'race'.

Men ikke desto mindre arbejder forskerne
ufortrØdent videre med genmanipulation, og
de menneskelige gener er nu kortlagt med
henblik på skabelsen af sygdomsfri "entiteter" - Vi kan nu læse "Guds sprog", som præ-

Bill Clinton

udtrykte det og straks
gjorde det videnskabelige resultat til politik.
Det samme kan på sin vis siges om det daglige arbejde på vore hospitaler, hvor lægerne
undersBger gravide kvinder med henblik på at
sident

diskriminere og abortere fostre med afvigende
gener. Dette program kører stille og roligt,
fordi det ikke kaldes 'racehygiejne', som det
hed engang i forrige århundrede. Nu kaldes
det individuelle arvelighedsvalg, og er dermed politisk korrekt. I politisk retorik leger
man jo lystigt med ordene.

Politik
Vi glider

dermed fra den videnskabelige verden over i den politiske, hvor man ublu undertrykker fakta og fortolker,, forvrider og
forbyder ord, ideer og begreber for at få det,
som man vil have det.
"Politik er at ville", som Oluf Palme sagde.
Begrebet race er følgelig blevet brugt og
misbrugt på de særeste måder.

For hundrede år siden kunne man i Europa
tale om den 'engelske race', 'den franske race' osv. altså næsten brugt i betydningen nationalitet. Naturligvis var ordet behæftet med
værdiladede fordomme om de "andre racer"ligesom nationalitetsbetegnelser kan være det

i

dag.

Imidlertid tog den tids videnskab fænomenet
op til undersggelse, hvilket som bekendt resulterede i kraniemålinger osv. til bedømmelse af biologiske racer og vurdering af disses

intelligens og karakter. Videnskabeligheden
af dette arbejde var, som ofte i videnskabens
historien, så fejlagtig, at den i vid omfang løb
af sporet. videnskabeligt arbejde er imidlertid
i tølge sin natur altid baseret på forelgbige
forsøg. Navnlig USA og Engl and førte an på
dette felt.

Politik og videnskab blev blandet
sammen.
Det resulterede som bekendt

i forestillingen
lavere menog
højere
bestemte
om biologisk
neskeracer. Dette sammensurium af begreber
var produceret af den hvide mands videnskab
og d"n hvide mands politikere, og det blev i
vidt omfang udbredt i hele den hvide verden'
Differentieringen af forskelle mellem mennesketyper forankret i racebegrebet tilhørte således udelukkende den hvide mands begrebsverden. Det var først da Nazismen satte det
hele i ideologisk system og konsekvent brugte
det til politisk racehygiejne, at civilisationen
måtte årkende hvilket frygteligt fejltagelser
den havde indladt sig på. Bl.a. var den gamle
religi6st begrundede antisemitisme blevet
transformeret til et biologiske begreb om en

laverestående iødisk race', hvilket er en absurd forveksling af biologi med religion og
sprog. Men det passede åbenbart ind i det
politiske program - "Willen zur Macht", som
Adolf Hitler sagde. Racebegrebet blev efter
nazismens fald fglgelig lagt til side. og race-

forskningen lagt På is.

Politisk ordslYng
I år 2000 er den politiske elendighed for

længst hentet frem igen. Nu kører "ordsala'den franske
ten'i ikke i 'clen engelske race',
race' osv., men i alle mulige sære racerier'
ordslyng og politisk fordækte eufemismer'
samt ikke mindst som skældsord. Historien
kan fortælle os, at den slags er farligt' men det
er nu så længe siden - og som det siges: "Om
100 år er alting glemt!" Her skal afslutningsvis blot opremses nogle udpluk af betegnelserne i medierne:

.
o
.
.
o
o
.
.
o
.
.
.
.
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o
o

Racist
halvracist
småracist
en smule racistisk
lt&sten racistisk
ikke åbenlYst racist
skabsracist
ubevidst racisme
usYttlig racisme
omvendt racisme
den lille racisme
aldersracisme
hvidhåret racisme
kønsracisme
kulturracisme

nlfdcisme

Det er således tydeligt for enhver, at der ikke
er nogen encle på den perverse lyst til at "racificere" samfr-rndet. Politiken har tilmed i en
lederartikel uclpenslet en gradbøjning af udviklingslinien: "fretnmedfrygt, fremmedhad,
racisme. nazistne". Og det giver yderligere
rnuligheder for begrebsligt sØle. Man starter
altsir med tr'1'gt tor fremmede og ender som
nazist

!

"Danrnarks racelove" ($ 266 b) anerkender i
praksis kun clen hvide mands racisme mod
andre (såkaldt tnindretalsbeskyttelse)' Derfor
er begrebet 'otnvenclt racisme' dukket op for
at sætte orcl til inclvandreres holdning til danskere sol-tt ell egen race. Hvor absurd kan det
eflerhhnden blir e'l
Som antydet bruges ordet 'etnisk' nu ofte til
at erstatte det befængte ord 'race" Etnisk
kommer af græsk etnos, der betyder folk
'etnisk iraog således kan man nu igen sige
kår'eller 'etnisk dansk'og fgle sig sat 100 år
tilba-ee i tiden. Resultatet er naturligvis en
slags lirltt'ularum, solrl er skadelig for alle
parter - o-s rr-rirske kan blive lige så farlig som
i sidste århurdrede. Flere politiske institutioner synes ivrige efter at oversprøite Danmark
"rilceri", men sikkert er det, at der
med dette
igen le-ees ttled ilclen. Hvem er ansvarlig for
det?

P.B.

Racisme historisk
Ordene race og racisme er ikke entydige
begreber. Før de bruges, må man gØre sig
klart, hvilket begrebsmæssigt indhold ordene har.

Oprindelige former for racisme.
Det er en kendsgerning, at stammer eller folkeslag ofte har set ned på andre stammer eller
folkeslag som underlegne, svage, etc. Antropologer har kunnet iagttage, at stammer, der
på mange måde levede under samme vilkår og
i samme område, kunne betragte nabostammen som laverestående og
uciviliseret. Nogle stammer betragtede kun
sig selv som mennesker, men nabostammen
som dyr. Går vi tilbage til oldtiden, kan vi
med fremkomsten af oldtidens kultursamfund
iagttage slaveriets opblomstring. Karakteristisk for nogle oldtidssamfunds forhold til
slaver var, at de blev betragtet som dyr eller
ting. Romersk lov betragtede slaver som ting.
Jøderne så på slaver som mennesker, da de
selv havde været slaver i Ægypten. Flertallet
af slaver tilførtes arbejdsmarkedet gennem
erobringskrige. Ofte havde krigen som vigtigste formål at skaffe arbejdskraft. Assyriske
slaver fik kroge gennem næse og læber og
førtes n@gne af sted som kvægflokke. Går
man tilbage til tidlige religioner, mØder vi
gennemgående det fænomen, at kun personer
fra nabostammen eller nabofolket ofres eller
disses or,qaner f. eks. hjertet. En variant af
ofiingen kunne være at "lægge i band". De
undertvun-sne og underlegne folk blev kollektivt "ofret" ved at slå alle ihjel, og give dem til
guden inkl. våben og gods. "At lægge i band"
kender vi fra nordisk oldtid (Grauballemanden), eller fra det gamle Testamente (Josua
10.281 Dommer I .17 ll .Kr. | .7). Oprindelige
former for racisme opererer ikke med ordet
"race"' men blot med ideen, at den, som ikke
er en af vore. er et laverestående væsen. I det
gamle Kina betragtede man eksempelvis hvide mennesker som laverestående væsener.

o

Religiøs betinget racisme

forbindes især med inddelingen af verden,
dyr og mennesker i rene og urene.
Denne ide stØder vi især på i primitive religioner, men er overført til en verdensreligion
som islam, der i vid omfang bygger sin lovgivning på dette idåsæt, hvor
urene har færre (eller ingen) juridiske og
religiøse rettigheder i forhold til rene mennesker. Loven afstedkommer en total opdeling af samfundet og befolkningen i
grupper med stØrre eller mindre værdi og
retsbeskyttelse. På den baggrund opfatter
man ordet menneskerettigheder på en anden måde, end vi er vandt til.
Religi6s racisme kendes også fra det indiske
kastesystem, som er knyttet til hinduismens
ide om sjælevandring (reinkarnation). De onde med en dårlig karma genfgdes som dyt
eller i lavere kaster, som i nogle tilfælde har
en anden etnisk baggrund end de hpjere kaster. Kristne regnes ofte automatisk til de lave
kaster. Nært forbundet med ideerne om racers
overlegenhed er også ideer om overmennesket
"Titanen" i den amerikanske sekt Scientologi,
som går tilbage til Science fiktion forfatteren
Hubbart. Overmennesket, som skabes gennem
Scientologis kursusprogram, er hævet over
andre mennesker og love.

Rort Hubbart: "Trefjerdedele af verdens
befolkning vil blive underkastet den sidste
fjerdel som en naturlig konsekvens"

o

Moderne racisme I socialdarwinismen

l9.århundrede. Ord som udvælgelse og udrensning blev faste ord.

Den egentlige racisme i moderne forstand
er på en måde et produkt af moderne videnskab.
Med biologiens og antropologiens opblomstring sker en inddeling i arter og racer.
Racer kan være negroide, mongolide, etc.
Det egentlige gennembrud for race- og artsforskningen sker med Darwin. Dette blev
hurtigt overført til den politiske arena. Den
moderne racisme udvikler sig især gennem
darwinismens udløbere, hvor man ser menneskehedens udvikling, som forløber gennem
lavere stader op til de hgjere. Den 24.nov.
1859 udkom i London 1250 eksemplarer af
værket "On the Origin of Species by Means of
Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life". Darwins teori påvirkede bl.a. antropologiske retninger. Primitiv darwinisme så en udvikling
finde sted gennem dyreriget, fra alge, til fisk
og videre over padder/krybdyr til pattedyr,
fortsættende over negre og mongoler og afsluttende med englændere.
Den engelske filosof Herbert Spencer(I\2g1903), byggede ligesom Darwin sin lære på
evolution. Han beskriver samfundet som en
evolutionær udvikling fra primitive militante
samfund til stadig mere udviklede samfundsformer med frihed for den enkelte. Statsmagten skal undgå indgreb i den naturlige biologisk samfundsmæssige udvikling, da det vil
føre tll degeneration, dvs. at de mindst egnede
formerer sig på de bedst egnedes bekostning.
Med sit biologiske syn på samfundsudviklingen er Spencer ophavsmand til socialdarwinismen og sætningen "suvival of the fittest".
Hans filosofi blev senere brugt til racehygiejne bl. af nazismen.
Socialdarwinisterne begyndte fra ca. 1890 at
redegØre for Darwinismen anvendelse af selektionsprincippet som model for social og
politisk tænkning. Mongoler (Downs syndrom) og mindreværdige skulle fiernes fra
racen for at fremme artens overlevelse. Socialdarwinisterne smeltede franskmanden
Joseph Arthur Gobinieaus raceteorier sammen

med Mendels berømte arvelære fra

det

\\\-

Evolutionen nted studie i ansigtsvinkler:
Illustration .fru 1874. Udviklingen fra fisk
over reptil,.fugl, patteclvr ctg såkctldt lavere folkeslug (bl.a. en ufrikaner) til eng-

lrcnderen.

r

Ideerne blev videreudviklet 1920 gennem
juristen Karl Binding og neuropatalogen Alfred Hoches tanker om fjernelse af liv, som
ikke er værd at leve. Genetikere, antropologer, neurologer og psykiatere fulgte trop. To
væsentlige elementer træder tydeligt frem:
racebiologi og nationaløkonomiske interesser
i fællesskab. Afsmitning af denne teori mØder
vr i nazismen, hvor f.eks. jøder og slaviske
folkeslag endnu ikke har nået det højeste udviklingstrin. Hitlers bog "Mein Kampf" er
klart socialdarwinistisk,, især dets 4.kapitel.
(Se i @vrigt Øjvin Foss: "Drab i videnskabens
navn". Århus universitet 1988) Vi-stige træk i
socialdarwinismen er, at den stærkere race har
ret til at fortrænge svagere. invadere deres
område og kolonisere dette.
R.S.H.

o

Eugenik

- arvepleje

For det meste oversættes Eugenik til dansk
med ord som racehygiejne eller arvepleje.
Allerede Platon argumenterede for, at mennesker med særlige egenskaber måtte fremavles ligesom man kunne med husdyr. I slut-

ningen af det 18. årh. etableredes eugenikken
som videnskab, først og fremmest pga.Darwins fætter Francis Galton (1822-1911).
Han udgav 1869 "Hereditay Genius" som det
første af en række bgger, som beskriver vigtigheden af , at fremragende karakterer nedarves. Samtidig udvikledes degenerationslæren.

F'renologerne brugte deto de kunne måle og
veje, til at slutte sig til karakterer. De gik især
ud fra legemsbygning, hovedform og hjernerumfang.

Ansigtsvinkler J'ra omerikansk bog om racer Jru
I 850

Medens socialdarwinismen kun havde tag r
smalle akademiske kredse, blev eugenikken
en hel bevægelse "for alle behjertede, oplyste
og moderne indstillede mennesker", som også
politisk slog igennem. England oprettede en
lærestol i eugenik ved universitetet og l90l
blev et helt institut opkaldt efter Galton. Den
fBrste eugeniske sterilisationslov blev vedtaget i USA 1907, Danmark 1929 , Tyskland
1933. Modstand mod eugenikken, der fra begyndelsen blev identificeret med fremskridt,
blev mobiliseret af bl.a. den katolske kirke og
tilhængerne af Mendels arvelighedslære.

o

Antropometri -idealtyper

Allerede grækerne i oldtiden opererede med
idealtyper. Under den amerikanske borgerkrig
l86l -65 unders@gte man 20.000 soldater for
at finde "typer" for hver racekategori. Til undersggelserne brugte man et andrometer. Ideen var, at man kunne læse et menneskes egenskaber ud fra dets udseende.

I denne sammenhæng må også
frenologien nævnes. Italieneren Ceasare
Lombroso (1836-1909) hævdede, at der findes specielle degenererede typer blandt forbrydere, som kan genkendes ud fra ydre træk.

Anclrometer Illustration .fra en " UndersQgelse

c(' de cunerikonske ,soldaters

militært

og

antropolo giske kurakte ristika" I 869.

o

Racisme som politisk misbrug

Racisme og antiracisme som politisk misbrug
er i dag i stigende grad anvendt politisk til at
diskriminere. vanære eller desavouere andres
politiske holdninger. Brugen af ordet "racist"
om en politisk modstander, fordrejer begrebet,
så ordet får en langt mere diskriminerende og
nedværdigende effekt, end ord som "fjols",
"dompap" eller "torsk", da brugen tilsigter at
umuliggøre og isolere politiske modstandere.
Dette kan ske ved yderligere at kalde dem for
rotte, etc. Dermed havner politisk antiracisme
ofte i de oprindelige former for racisme, hvor
modstanderne anses som laverestående, havende dyretræk etc.
Spørgsmål:

l.Optræder ideer eller praksis fra socialdarwinismen og eugenikken også i dag? Kan den
spores i
a) abortproblematikken?
b) fosterdiagnostikken ?
c) genforskningen?
d) ideer bag kloning?

Hvorfor diskuteres det ikke?
2.a)Find frem til eksempler på politisk misbrug af ordet racisme.
b) Hvorfor bruges ordet racist i dag ofte til

må invadere eller kolonisere et andet lands
område gennem krig eller folkevandringer
eller anfægte det oprindelige lands kultur
med henvisning til egne rettigheder.

noget andet end det, som det reelt betegner?

.

Menneskerettighederne

Den tidligste menneskeretserklæring er den
amerikanske uafhængighedserklæring fra
1776, som bl.a. byggede på John Locke og
hovedsageligt blev udformet af den senere
amerikanske præsident Thomas Jefferson
(1143-1826). Dens indledning er tydeligvis
baseret på bibelsk tankesæt, at alle er skabt
i Guds billede, og dermed skabt lige
(l.Mosebog l):

"Vi

anser disse sandheder for indlysende, at
alle mennesker at skabt lige, og at de af deres
skaber har fået visse umistelige rettigheder,
heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter
lykke. For at sikre disse rettigheder er der
blandt mennesker oprettet regeringer, hvis
retfærdige magt hviler på de styrendes samtykke, og når som helst nogen regeringsform
bliver gdelæggende for disse formål er det
folkets ret at ændre eller ophæve den og indsætte en ny regering".

Hertil kommer den franske revolutions erklæring af 26.8.1189.
Den nye menneskerettighedserklæring (FN's
verdenserklæring om menneskerettigheder)
blev vedtaget i FN 1948 som et modtræk mod
nazismens raceteorier. Her garanteres mennesket en lang række rettigheder: samvittighedsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed, etc'
En væsentlig ting er ikke be-

rørt i menneskerettighederne, nemlig op'
rindelige landes og folks ret til at have et
land og en kultur.
Dette skyldes evt. USA historie
sorn et land af indvandrere, der har fortrængt
indianernes kultur. I de senere år er bevidstheden om de oprindelige folks rettigheder
blevet styrket. Det indebærer dels, at oprindelige folk får deres egne områder tilbage
eller får autonomi (f.eks. samerne), men
det må også betyde, at befolkninger, som er
i massiv og uhæmmet vækst ikke kan og

o

Fælles træk for racismen
Ser vi bort fra politisk betinget pseudoracisme
har racisme flere af fglgende kendete-sn:

1. Betegnelse

og klassificering af en anden
gruppe
som mindreværdig.
race eller

2. Invasion eller kolonisation af områder,
som bebos af en "mindreværdig" befolkning. Der er ikke altid tale om almindelig
krig, men om kolonisering af nyt land for at
udbrede egne gener. Koloniseringen kan ske
uden våben. Det må ikke forveksles med almindelig imperialisme, som drejer sig om at
vinde Økonomiske eller handelsmæssige markeder, men der er tale om en regulær befolkningsflytning for at kolonisere nyt laåd.

3.Indføring af to lovgivninger:
En for erobrerne og en anden lovgivning
for det erobrede (mindreværdige) folk (Et
grelt eksempel på et sådant system er milletsystemet, som det osmanisk-tyrkiske rige indfØrte i alle nye erobrede lande som indtil da
var kristne (Lilleasien, Balkan, Spanien ect.).
Milletsystemet med to lovgivninger anvendes
stadig i mange muslimske lande i Mellernøsten. Vi kender det også fra oldtiden, hvor de
undertvungne folk som slaver var underla-9t
andre love ( f.eks. Hammurabis lov i Babvlon).

til især
kvinden afhængig af om hun tilhører den

4. Forskellig seksuel stilling

rigtige race, befolkningsgruppe eller religion. Udryddelse af den oprindelige befolkning ved gennem fødsler og indvandring at
bringe den oprindelige befolkning i mindretal, i særlig grelle tilfælde med voldtægt
at kvinder fra den underkastede gruppe
eller endog sterilisering.
5. ForsØg på at udrydde "værtslandets kultur, samtidig med, at den indtrængende part

ser ned på dette lands traditioner som mindreværdig.
6. ForsØg på fordrivelse af den oprindelige

befolkningsgruppe fra et område.

Eksempler på nyere tids
racisme
Tibetansk kultur
Tibet, 6 mill. indbyggere.
Okkuperet siden 1949. Kraftig kinesisk indvandring. Etbarnspolitikken for kinesere gælder ikke for Tibet. I anledning af Dalai Lamas
besØg i Danmark i maj 2000 blev der foretaget en række interviews.
Her følger uddrag fra et interview med en
tibetansk nonne: "Vi bliver efterhånden en
minoritet i vort eget land. De vil have vort
land, men ikke det tibetanske folk. Siger vi
no_eet, bliver vi skræmt til tavshed. Vi kan
ikke engang stole på vore egne. De ønsker
heller ikke, at vi skal kende vores historie
eller skal vide noget om vores fortid. De
siger, at vores religion står i vejen for vores
fremtid, når vi dør bliver vi til jord."

rende indianske områder

i Amazondeltaet.

Han udtaler:

"Enhver kultur er enestående. Ingen udefrakommende har ret til at invadere den
eller fortrænge den".

Nordamerikansk indianerkultur
Seminole-land er en indianerstamme

i

N-

Amerika, som skilte sig ud i 1700.tallet og
slog sig ned i Florida, hvor de blev blandet
med stedlige stammer og bortlØbne negerslaver.

Seminole-krigene i 1816 - 18 og 1835 - 42
endte i bitter strid mellem indianerne og spanierne, som havde trængt sig ind i landet og
Ødelagt jagtgrundene, således opildnet indianerne til angreb. Spanierne opgav kampen og
solgte Florida til USA. I 1842 blev stØrstedelen af seminole-stammen flyttet til Oklahoma,
hvor der i dag lever 2300. Tilbage i Florida
lever 800.
Når man i dag kører ad motorvejen i.Florida,
mØder man skilte, hvor der står: "De k6rer nu
ind i / forlader Seminoleland." Seminolerne
var det oprindelige folk. Nu lever de isoleret
som en usynlig minoritet ude i Evergladessumpene.

MHC
Det centrale fra interview med Dalai Lama:
"Vi skal huske, at den værste trussel er den
statsstØttede indvandring. Politiken er samtidig systematisk at eliminere vort lands

kulturarv. "

Armenerne

Fra 1900 - 1926 blev 2 mill. armenere systematisk udryddet af Tyrkiet. Et kristent folk og
dets kultur forsvandt.
Proklamation af 25.6.1915: "Det er ikke tilladt nogen armenier at sælge noget, ved straf
er det forbudt at købe noget af en armenier".
Hitler skal have sagt: "Hvem husker armenerne'?" Hvad ligger i denne sætning?
RSH
B

rasiliansk indianerkultur

En brasiliansk antropolog er ansat af den brasilianske regering for at rapportere og forhindre, at "nybyggere", indvandrere, eventyrere
og profithungrende bryder ind i de tilbagevæ-

"Danser med ulve"

( Film om fortrængningen af Nordamerikas
Siouxindianere):
Samtale mellem "Danser med lJlve",, medicin-

manden og hØvding " l0 Bjørne": "Du spØrger
altid, om de hvide mennesker, hvor mange der
kommer. Der vil komme mange flere, end du
kan tælle". "Hvor mange?" "Som sdernerne,,
ja så mange som sdernerne! Det får mig til at
frygte for jeres folk Siouxerne".

Ti Bjørne: "I min farfars farfars tid kom de,
som bar denne hjelm, så kom mexikanerne, så
kom de fra Texas. De tager uden at spørge
først. Jeg ved ikke om vi er rede til dette.
Men jeg tror du har ret. Vort land er det eneste, vi har, og vi vil kæmpe for at beholde
det". (Filmens afsluttende rulletekst: "13 år
senere, da deres hjem var Ødelagt og bisonerne dræbt, overgav de sidste frie Siouxer sig i
Ford Robinson i Nebraska. Præriens sidste
store rytterkultur var død."

RSH

Nordirland.

Englænderne, som magthavere, nedkæmpede
i lg4g et folkeligt oprØr i Nordirland' Heref-

ter inviterede englænderne' imod befolkningens 6nske, fremmede til at komme til
lanåeL De fik goder, som den oprindelige

jord
befolkning ikke havde. Tillige tog man
og bohgå fta befolkningen og gav til de
få**"åe. I dag 349 2r efter er resultatet et
kendt fænomen: Borgerkrig, hvor de to grupper, som begge er kristne, dræber hinanden i
;'racehad", fordi begge grupper føler sig
hjemløse og er giort hjemløse'
MHC

Kolonisering og eksPansiv racisme
Hitlers drØm om jord i øst
"Mens Hitler sad i fængslet i Landsberg' skete
der en stor forandring i Tyskland' Hitler registrerede denne omorientering i det opsigs"Mein
vækkende 4. kapitel i hans bog
Kampf", hvor han beskriver den kamp for
Rusland'
"Lebensraum", som må føres mod
om
Langt
"Vi vender vort blik mod Østlandet'
og
kolonilænge afbryder vi førkrigstidens
hanåelspotitit< og går over

til fremtidens jord-

politit - Bodenpolitik" (Paul Johnson: Verdenshistorie bd I. s.157).

Japans eksPansion

japanere anså territorial ekspansion for et nØdvendigt led i Japans indtrængen i den moderne verden' Der var
tvingende grunde: landets fattigdom' dets
totale mangel på naturlige ressourcer og
"D^e fleste

denhastigeuimodståeligebefolkningstil.

l8g4-95 gik Japan lps på Kina' fratog det Korea, Formosa og Port Arthur"'
da
Japan kunne ikke brødføde sig selv' 186-8'
lapan havde 32 mlll. indbyggere, kunl"-Jlfun
klåre sig med 6. milt. acres dyrket jord' I 1940
var det ved enorm indsats lykkedes at få udbyttet op på det dobbelte' Men i mellemtiden
var gennemsnitsforbruget steget og befolk-

vækst.

I

ningenvarvoksettilT3mill.''(PaulJohnson.
Verdenshistorie bd. 1 . s.217 -19)'

Hasjimoto Kingoro skrev før 2' verdenskrig r
sin bog "Henvendelser til unge mænd":
"...Dei er kun 3 muligheder tilbage for Japan

foratundslippebefolkningsoverskuddets
pres: ....udvandring, fremstØd på verdensmarkederne og territorial ekspansion

"(W.T.de Bary: "Sources of the Japanese Tradition", New York 1958' s.796)'

Islam
Erobring gennem kolonisering

(Fra lg10-lggg er der indvandret 25 mill'
muslimer i Eu. FN anbefaler en indvandring

ril EU på 150 mill. fra det islamiske Nordafrika indånfor de næste 25 år da disse landes
befolkning fordobles hvert 10'

år'

.

I skal erobre de vantros land

"Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde

Europaforislam.Måleteretislamiskland.

For ai nå målet, må vi fØlge strategien: "skridt
for skridt,'. Udvandring er et fundamentalt
princip i islam. Udvandring er lig med jihad
vejifr"ffiÅ krig), at anstrenge sig på Allahs

ne...Ilslamforladermansithjemlandfortroens skyld, og således er udvandringen ikke
kun en pligt, men at være imod udvandringen

fortroenssageretforræderimoddetislamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for
jer, at I kan udvandre? (Sura 4'97)"" """De'
som tror og udvandrer og med deres gods og
med blod kæmper for Allahs sag, indtager den
vil
højeste rang hos Allah' og det er dem, som
(Sura 9.20) (Dr' A'M'Naqawii det

,"jr""

i

mlslimske blad "Morgendæmringen' nr'J 18'
s.49.

"Forældre har at opdrage deres bøtn sådan' at
deres børn atter bliver en generation af erobrere" ("Mille Gazete." Islamisk tidsskrift for
tyrkisk talende. TaIerør for IMGT og DMGTi
bevægelsen i Danmark med 4-5 moskeer
DK, Mertensacker s. 108)'

Øst-vestdialektikkens sammenbrud åbner for
islams nye udfoldelse i Europas hjerte. Efter
den jødisk-kristne epoke kommer det europæisk-islamiske herredømme og livsform"
(Europæiske muslimers verdensbevægelses
kongres i Berlin 7.10.1990).
"Det vestlige samfund må opgive sin assimilationspolitik og acceptere den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne
sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt
kan gØre og også skal gØre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomi-

"Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid
en tyk mave. De kristne får stadig færre børn.
Når vi har nået 50%, skal ,erundloven væk og
Koranen regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut med de
kristnes afgudsdeneste..." "At få børn er meget vigti-{t for at vi kan indtage landet. Det
sker gennem børnefødsler og socialkontoret
betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke
klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder
jer kaput". M.A.Rassoul I A. Mertensacker

områder. "

(Bladet Morgendæmringen nr. 11l12, 1995).
( s.l9 ff.).

l99B).

"Vores opgave må aldrig være at efterligne
satans skridt ved at degradere Islam

til

bunden

Opgave: ForsØg selv at finde eksempler på
ovenstående.

af hierakiet, gennem at være kompromissØgende, tolerante og impdekommende over for
de vantro (danskerne). I Islam er freden kun
gældende blandt muslimerne indbyrdes. Bare
det at drØmme om en fred mellem hedenskab
og Islam, er i modstrid med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam"
s.3, Hitzut-Tahrir, København).

Jamahir F. Abdallah. formand for den danske
"Islamic Student Organisation". "... vi finder
os ikke i mere at blive hundset med af ikketroende.... Vi rejser derhen, hvor det passer
os, det skal ingen blande sig i. Muslimer er
frie mennesker, danskere er slaver af druk og
narko og mistro til tilværelsen. At muslimer
får flere bØrn end danskerne, at det sociale
system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke
jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge".
(Læserbrev 6.4. 97 i EkstraBladet").

"Og han (Allah) gav jer deres (de vantros)
land, deres huse og formuer i arv, og land som
i end ikke har betrådt. Allah har magt over
alle ting" (Sura 33.27) "På den dag skal der
blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de
syndige på den dag, de blåøjede". De blåøjede
folk er folkene mod nord og vest, altså Europa
og Amerika. Efter l0 århundreders nedgang
for islam og opgang for kristenheden, vendes
forholdet nu om.
(Abdul S. Madsens korankommentar i hans
oversættelse Kbh .1961).
R.S.H.
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To forskellige slags menneskerettigheder
ikke tror. Sådanne, som glemmer deres Ska-

Når der tales om menneskerettigheder, taler
man ofte forbi hinanden, fordi menneskerettigheder i islam ikke ubetinget dækker det,
man i vesten lægger i ordene:
Ved den internationale konference for menneskerettigheds-spØrgsmål i 1968 formulerede
den islamiske retslærde Sji(t Sultanhussein
Tabandeh fglgende retsnorm, hvor han var
ordfører for og forfægter for flere af de tilste-

ber og kun forlader sig på deres egen forstand
og på deres hænders værk, sætter sig selv på
samme udviklingsstade som dyr. De tilsØler
menneskeheden. De må imidlertid kun dræbes
i krige. Mennesker, som ikke tror på den eneste ene og usynlige Gud, må betragtes som
udstØdte. De hører ikke til i menneskehedens
kreds. Deres eksistens må erkendes som skadelig for menneskene. I overensstemmelse
med dette standpunkt må alle de' som er
overbevist om en anden tro, om end kun dens
mest elementære bestanddele - til dem hører
jøder og kristne - anses for stående noget over
de gudl6se. Deres tro har dog ikke nået Islams
høie stade. De fplger andre love end Koranens
forskrifter - de er blevet stående på et lavere
stade: de kan derfor ikke stilles side om side
med muslimerne soln li-geberettigede". Derfor
mener Sultan-hussein Tabendeh, atlslam ikke
uden videre kan tilslutte sig menneskerettighederne på samme måde, som de er formuleret i FN regi. Tværtimod må islam altid tage
konsekvensen af den rette islamiske lære:
"Islam henviser ikke-muslimer til et lavere
eksistens-stade. Hvis nu en muslim dræber en
sådan ikkemuslim, så må han ikke idømmes
dødsstraf, for hans udviklingsstade er hgjere
end den dræbtes. I krig (her må forstås Hellig
Krig) mellem muslimer og ikke muslimer,
skal enhver hensyntagen til modstanderens
værdighed være ophævet. "Når en mand' som
ikke tilhører Islam, bliver taget til fange' så
skal han dræbes. Det er kun muligt at undgå
denne skæbne ved at gå over til Islam ".
Menneskerets-Deklarationens artikel 17, som
skal garantere fri religionsudøvelse, er et
punkt, som muslimer i Europa meget pointerer overfor kristne og de verdslige stater' Kravet overfor vestlige stater er, at religionsfrihed
for islam kun findes, hvis det er muligt for en
muslim at leve efter islamiske love. På hjemmebane gælder til gengæld islamisk ret. Sultanhussein Tabendeh udtaler som retsekspert i
islamiske menneskerettigheder, at "Allah har
bestemt, at menneskenes religion skal være
islam og ingen anden. Den, der går over fra

deværende muslimske staters standpunkt om
menneskerettigheder:
Sultanhussein Tabandeh har unders@gt i hvilket omfang de Forenede Nationers Deklaration om Menneskerettigheder, som anses for
bindende for alle FN-medlemmer' kan accepteres og anvendes som bindende normer i
et muslimsk samfund.
c
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Sarffindet deles i grupper ved hjcelp (t'Jihiad. (Hettig krig.) Grafitti fra Islctmic Jihind
Moventent

Menneskerettighedsdeklarationens 1. artikel
om, at alle mennesker er født frie og er lige og
derfor har samme rettigheder, er den første
anstØdssten. Tabandeh bekræfter på landenes
vegne, at der på den ene side ikke findes
skranker eller forskelle mellem racer eller
samfund, men konstaterer alligevel en uovervindelig forskel:
"Menneskeheden består af mennesker, som
tror (dvs. muslimerne) og mennesker', som
t1

og kort efter i 1996 udgav bogen "Grundlæggende myter i israelsk politik", hvor han
nægtede holocaust og sagde, at der næppe var
nogen jøder, der var udryddet, men det måtte
betragtes som en jødisk myte. Da han i Frankrig blev dømt for racisme, gik stort set hele
den muslimske verden ind i kampen for Garaudy anfBrt af islamiske menneskeretssorganisationer, der betalte alle omkostninger for
Garaudy sammen med "De Forenede Arabiske Emiraters" førstedame (hustru til sheik
Zayed) og den sudanesiske advokatsammenslutning. Samtidig med, at Garaudy blev hyldet som "martyr for islam" blev Frankrig kritiseret for manglende pressefrihed. De muslimske menneskerets-organisationer og den
sudanesiske advokatsammenslutnings kamp
for Garaudy skal ses i sammenhæng med, at
bl.a. Sudan går ind for slaveri af ikkemuslimer og at Sudan gennem 10-20 år har udryddet ca. 2 millioner kristne og animister i
Sydsudan. Kristne organisationer fortrinsvis
fra Svejts har gennem de senere år løskøbt
flere tusinde slaver fra Sudan.
RSH

islam til kristendommen, gØr sig lige med dyr
og har forskertset sit liv. Religionsskifte er
kun mulig fra det lavere til det hBjere stade,
fra Kristendom til Islam" (Gerh. Konzelmann:
"Den islamiske udfordring,, Gad 1981, s.35
ff.).

To forskellige slags borgere
Den tyske muslim og redaktør af det tyske
tidsskrift for kristne og muslimer: "Aktuelle
Fragen, Zeitschrift ftir christliche-islamische
Begegnung" M. Salim Abdullah skriver om
islams samfundsorden: "Forordningen ....går
tilbage til den i middelalderen dannede islamiske statsteori. som indtil i dag ikke er trukket tilbage, ophævet eller er erklæret ugyldig.
Denne statsteori forudsætter inddelingen af
samfundet i to klasser af borgere. Den ene
gruppe, nemlig muslimerne, er de egentlige
borgere i landet. de andre bliver kun tolereret
(det er på denne baggrund islam kalder sig en
tolerant reli-eion. red.). De har godt nok en
form for livsrum, men deres rettigheder er
kun de, som den islamiske stat giver dem.

Denne statslige indretning går ud fra en
grundlæggende ulighed og forskellig værdi
mellem muslimer og "beskyttelsesborgere"
(dvs. ikkemuslimske borgere). Derfor er muslimer og ikkemuslimer ikke indehavere af de
samme grundrettigheder og grundpligter. De
er heller ikke ligestillet overfor loven. Ikkemuslimerne er godt nok ikke helt retslØse.
Alligevel bliver de i deres eget land anset for
borgere af anden klasse og behandlet efter
dette. De skal leve som fremmede i deres eget
land" (9.årgan

9.1 -2.1 989,s.9).

"Lebensraurn er her oversat

til

livsrum. Hvad

menes der med, at islam hør brug for "Lebensrautn", og kun tillader andre begrænset livsrum?
Hvad minder brugen af dette ord om?

Slave karavane i Sudan. 132 slaver løskøbt af CSI for 13200 dollars. Anri slaveorganisationen har befriet mindst 3000
slaver i muslimske hjem i England og
Frankrig på få år.

Muslimske menneskeretsgrupper hylder racist.
Menneskerettigheder ses med vidt forskellige
Øjne aflrængig af kultur og religi@s baggrund
Det viser retssagen mod den kendte franske
kommunist Roger Garaudy, som blev muslim

t2

Verden delt i ren og uren
disse forskrifter. for at barnet som muslim
ikke på nogen måde skulle udsættes for at
komme i berøring med urene ting, tallerkener
eller køleskab. Hvad skulle hun gØre? Men
just da kom det næste krav. Dagplejemoderen
og hendes familie skulle nu s@rge for at aflive
deres "urene dyr": to små grævlingehunde.
Dette blev for meget for kvinden, ikke mindst
da den muslimske far nu heller ikke ville give
hende hånden mere. Hun ringede til mig og
spurgte: "Hvad skal jeg EØre?". Jeg forklarede
hende, hvilken glidebane, man begiver sig ud
på, hvis man giver efter. For enten fastholder
man konsekvent, at alle dyr og mennesker er
rene, eller også vil man utilsigtet p.gr.a. af sin
ligegyldighed / uvidenhed eller eftergivenhed
indirekte komme til at acceptere, at nogle er
urene, hvilket kan betyde en glidebaneeffekt,
som kan gå ret hurtigt. Et tilfælde af eftergivenhed kan lynhurtigt medføre præcedens for
at der stilles andre krav, hvilket er en start på
indførelsen af dele af Sharia (Muslimsk lov).
Med hensyn til ren-uren problemet findes der
ingen mellemvej. I den kristne kultur anses
alle for skabt i Guds billede og dermed lige. I
nogle kulturer har man et "guddommeligt"
skel mellem ren og uren. Giver man efter for
presset og accepterer dette skel, har man allerede opgivet sin egen kulturarv, at alle er

Når man er vandt til at leve i en helhedskultur
som den danske, forstår man ikke altid de
problemer, som opstår, når kulturer stØder
sammen. Da danskere har baggrund i samme
kultur, er vi vandt til, at vi kan tale os til rette
og blive enige om acceptable lBsninger. Men
løsninger er desværre ofte udelukkede, når
decideret modsatrettede kulturer stØder sammen; dette gælder bl.a. når talen falder på
problemet ren / uren.

Forestillingen om en verden inddelt

i ren og uren er en gammel forestilling, som
kendes fra primitive urreligioner, og som
kredser om, at bestemte grupper af

mennesker eller dyr opfattes som urene og derfor er

omfattet af tabuforestillinger. Ofte er det nabostammen, det kan også være det ene køn
eller grupper i samfundet så som syge, handikappede, åndssvage, o.1., der opfattes som
urene eller er omfattet af taburegler. Den såkaldte urene part anses gennemgående som
værende på et lavt stade og har sjældent de
samme rettigheder som de rene. Det føles dog
meget fremmed for danskere med en kristen
kulturbaggrund, fordi vi anser det som en
selvfBlge, at vi er lige. I eksempelvis islam
gælder forskellige love og retsregler for henholdsvis rene og urene. Alene det at komme i
forbindelse med det urene kan opfattes som et
brud på loven , anstændighed eller på et korrekt forhold til Gud.

skabt lige. Når f.eks. den amerikanske
grundlovs fædre ud fra en kristen baggrund
formulerede, "at vi anser det som indlysende,

at alle mennesker er skabt lige", må man erindre, at det aldeles ikke er indlysende f.eks. for
muslimer og en række andre religioner og
kulturer. Især i islam har tanken om ren-uren
en række virkninger bl.a. for kvinders og ikkemuslimers retsstilling.

Da problematikken er fremmedartet
for de fleste, har de svært ved at takle og forstå den. Et eksempel, som er redigeret for at
undgå en genkendelse kan illustrere det:
En kvinde fra Sjælland fik et muslimsk barn i
dagpleje. Barnets fader krævede af dagplejemoderen, at barnet udelukkende skulle have
hallalslagtet kød efter muslimske slagteforskrifter om ren og uren, tilladt og forbudt føde, derunder forbud mod svinekød. Dagplejemoderen accepterede uden videre kravet, da
kun ville være samarbejdsvillig. Men efter et
stykke tid fulgte en nyt krav. Faderen krævede nu, at ikke kun barnet, men også dagpleiemoderen og hendes familie skulle spise efter

De nyere tids folkevandringer
fffer til kultursammenstØd. Det, som muligvis
giver flest problemer, er sammenstØdet mellem det kristne verdensbillede, at Gud har
skabt alle dyr og mennesker rene o-g lige' og
på den anden side den islamiske idd om en
guddommelig åbenbaret lovgivning (sharia),
deler folk i rene og urene, som er underkastet
forskellig lovgivning. Særligt problematisk
l3

for rent, må du ikke kalde vanhelligt. " Dette
skete tre gange, og straks efter blev det hele
taget op til himlen". (Ap.Ger. 10.9- 1 6).
Forestillingen om verden delt i ren og uren
genfinder vi i forstærket form i islam, idet
Muhammad overtager og forstærker især 3.
Mosebogs tanker om ren og uren. De urene

bliver det for et samfund, når disse apartheidlignende forestillinger listes ind i dansk lovgivning efter islamisk pres, således at praksis
for slagtning, bedøvelse, madskik og samvær
kommer til at indgå i lovgivningen, cirkulærer
og bekendtgørelser, som det forblØffende nok
er tilfældet i Danmark. Eksempelvis kan nævnes: Justitsministeriets bekendtgørelse nr.
103"7, som gør gældende, at der kan gives
bøde eller hæfte til ikke at fglge visse islami-

sammenlignes i Koranen med dyr (aber, hunde og svin jfr. Koranen) og stilles på samme
stade. Ja aber er mennesker, som Gud i sin
vrede forvandlede til aber.
RSH

ske slagteregler.

Europæernes tanker, kultur og love er et resultat af kristendommen, som tager afstand fra
en verden delt i rene og urene individer. Dette
udspringer af Jesu opgør med Det gamle Testamentes lov'-uivning ( 3. og 5. Mosebog) om
de rene og urene. De uomskårne blev i førkristen tid itøl-ee Det gamle Testamente betragtet
som urene (Esajas 52.1), føde kunne være
uren (Hosea 9.3), og mennesker kunne være
urene (-l.Mos. 19 .7). Det urene måtte ikke
komme den rene nær.
Et særli-st iøjefaldende træk ved Jesu gerning
er, at han konsekvent færdes blandt de såkaldt
urene o-g bryder renhedslovene. Han spiser
sammen med de urene, han rgrer ved dem,
han -eår ind i deres huse, og til de frommes

Danskerne har racisme-

rekord
overskriften på en artikel i
Søndagsavisen 25.1.98. Dette viser en undersøgelse fra det nye overvågningscenter
af racisme og fremmedhad i Wien. Kun
17 Vo af danskerne er "slet ikke racistiske"
- en klar europæisk bundrekord!
Således lyder

Dette betyder jo, at vi skal vogte os mod at få
samme behandling i EU, som Østng har fået,
for vi er de allerværste!
Disse 177a svarer vel til andelen af indvandrere og deres nærmeste venner i hjælpeorganisationerne og blandt karrierepolitikerne, hvorfor hele resten af den danske befolkning er
racister - og altså sikkert også du, kære læser.
Vælg nu selv om du er småracist, halvracist,
usynlig racist osv. Men racist det er du, og der
holdes Øje med dig. Det gør EUs racekontor i
Wien, det gØr raceinstitutionen "Nævnet for
Etnisk Ligestilling", det gØr "Dokumentations
og Rådgivningscenter om Racediskrimination"(DRC) - på din regning.

provokation siger han gang på gang, at de
urene kommer ind i Gudsriget, fgr de, som
påstår. at de er rene og frelste. Ikke mindst i
forbindelse med h6jtiden var det vigtigt for
de fromme ikke at blive urene. Således hører
vi om de lovlærde,, at de ikke ville gå ind i
Pontius Pilatus' borg, for ikke at blive urene,
(Joh. 18.28).
Jesu handlernåde og fællesskab med urene var
uhørt. O-eså Paulus gør sine breve klart, at

i

renhedsforskrifter umuligt kan føre til frelse.
Rom. 14,17 "For Guds rige er ikke mad og
drikke. men retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden". Rom.11,20 " Alt er rent, men
for den. der tager anstØd af at spise det, bliver
det noget ondt".
Apostlenes endelige opgØr med inddelingen
af verden i ren og urene sker gennem Peters
syn ved Joppe: "Rejs dig, Peter, slagt og
spis!". Men Peter svarede: "Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist noget som helst
vanhelligt og urent." Så lød rØsten igen til
ham, for anden gang: "Hvad Gud har erklæret

Indvandrerne kan ikke være racister, fordi de
falder udenfor definitionen.
Selvom araberne f.eks. hader negrene og forfglger dem, fordi de er negre, er dette ikke
racisme. Kun hvide kan pr. definition være
racistiske (se racismeparagraffens praksis).
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hæslige frakker, som nærmest slæber henad
jorden. Dertil et utal af barnevogne og haler af
orientalsk udseende børn. De fleste af bænkene er optaget af mænd, som helt bestemt ikke
har vikingeblod i årerne. Illusionen om et orientalsk marked bliver yderligere understreget
af, at man ikke hører et dansk ord.

Det hele drejer sig jo om, hvorledes man definerer begreberne og derefter leger med ordene, hvilket nogle tjener deres penge på - alt
betalt af danske skatteydere.
PB

ttJeg er racisttt
"Men med modsat fortegn. Jeg foretrækker de
primitive folkefærd frem for den almindelige
dansker." Iqrgen Bitsch i JP (citat i Politiken

Eventyret

Endnu lever eventyret i H.C.Andersens fædreland. Se nu den anden dag, da min kone og
jeg gik på indkøb i Brøndby Strand Center.
Normalt mØder vi stimer af tørklædeklædte
damer med barnevogne og masser af bprn på
slæb. Så man føler sig hensat til noget mellem
Tyrkiet og Pakistan. Men den dag oplevede vi
eventyret: Vi mødte et andet dansk par. Vi
gjorde store Øjne. og det vakte naturligvis
opsigt. Og det er,ganske vist.

r1 .9.98 )

Ghetto
Livets gang i Brøndby Strand
Vi bor midt i en ghetto! Med den udtalelse ser
mange for sig et eller andet @steuropæisk
slumkvarter. Men det er ingenlunde tilfældet,
tværtimod. Kvarteret er overordentligt veldisponeret. Smukt beplantede gårdanlæg og
store gode lejligheder. Når man dertil fBjer en
flagstang hvor Dannebrog vajer, er det så en

Racist
Hvis man forsigti-et siger noget imod denne
udvikling, lyder det: Hør en loppe gø. I hvert
fald er man dømt racist. Jeg er bange for den
dag, hvor ghettoens muslimske flertal vil have
fjernet Dannebrog fra flagstangen, fordi det
stØder deres tro at se et kors. Ja, så vil de sikkert finde mange sympatis@rer på, Christiansborg. Jeg f6ler med Voltaire. når han siger:

ghetto?

Problemet er ikke rammen, men indholdet.
Efter at vi har boet i området i ca. I år, gilt
visse ting selvf6lgelig op for os. Vi har endnu
ikke mødt en anden dansker på trappen. Der
bor pakistanere både under og over os, plus
andre af ukendt herkomst. Da vi for kort tid
siden modtog telefonbogen 'den grønne vejviser' for Brøndby Kommune, ja så kunne vi
sort på hvidt Se, at opgang efter opgang er
besat af ikke-danskere. Vi kan ikke undgå at
bemærke at selv 3. og 4. genetation udeluk-

nogen er hammer og andre er ambolt.
- Jeg er ambolt!

H.S.N

Holger var på Nørrebro

kende kommunikerer på pakistansk. Altså bor
vi i en ghetto.

Holger K. Nielsen var på besg-e i bebyggelsen "Munkegården" på Nørrebro, hvor 967a af
beboerne er af udenlandsk herkomst. Opslag
til beboerne (også de få danske) var pil ara-

På et persisk marked
Jeg sidder midt i Brøndby Strands butikscenter, der er et åbent torv med bænke, blomsterkasser og træer omgivet af diverse butikker.
Men pr@ver man at knibe Øjnene sammen, så
Nettos gule skilt forsvinder sammen med
Cykler og Dyrehandel osv. ja så er man ikke
længer i Danmark,, men på et persisk marked.
Pladsen er stærkt befærdet med tilslørede damer i tørklæder, flagrende gevandter eller

bisk.

"SF formand gØr op med tabuer" Holger K.
Nielsen: "...der er jo nogle reelle problemer.
Hvis 807o i et byggeri har fremmed baggrund,
er det barsk for de tilbageværende danskere".
Aktuelt 16.11 .99
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KrisemØde i kirke

Hvorledes forholdt F'N, EU og NATO sig til
folkedrabet i Rwanda i 1994 (800.000 myrdet) sammenlignet med den etniske udrensning i Kosovo i 1998 flere hundred myrdet)?

Juni 2000 indkaldte menighedsrådsformand
Kirsten Pedersen til krisemøde i Gjellerup
kirke. 5 indbrud på 74 dage og værre endnu:
overfald på og chikane af kirkegængere om
sgndagen, knækket flagstang

til

dannebrog og
hærværk mod bilerne foran kirken. "Når det
sker selv sgndag formiddag, det er dybt
utrygt" siger Kirsten Pedersen. Kirkegængere
bliver skubbet. chikaneret og får stjålet tasker.
(Ugeavisen Århus West).

Østrtg boycottens aktionist, Haiderhaderen,

Belgiens udenrigsminister Louis Michel
mødtes iflg. Information for nylig med Congos udenrigsminister Yerodia. Han var vel
vidende om en international arrestordre mod
Yerodia for aI oppiske til had og mord på
Congos tutsi mindretal (altså ligesom i Rwanda). Belgiens udenrigsminister afviser kritik
deraf således: "Congo er ikke med i et EU
med europæiske værdier. Det er Østrtg."

Også statsministeren
Poul Nyrup Rasmussen udtrykte iøvrigt samme menin-e i TV f6r valget i '98: "Jeg tror
ikke danskerne er racister, men nogle er rasende. . .over udviklingen på boligområderne."

Hvad med Belgiens deltagelse

bombekrig i
er med i EU?

i

NATOs
Jugoslavien (Kosovo), der ikke

Der føres niggerpolitik, i den forstand, at afrikanerne diskriminieres som race af den "høierestående" race i vesten.
P.B.

Ligeret for loven?
Domstolspraksis efter Straffelovens
266 b

$

til ududtalel-

"Den, der offentligt eller med forsæt
bredelse

ser eller anden meddelelse, ved hvilken en
gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale oprindelse eller tro, straffes med bøde,
hæfte eller fængsel indtil 2 år"
Fglgende eksempler er til vurdering, om der
er ligeret for loven.
Eksemplerne I og 2 er fremsat af danskere,
eksemplerne 3, 4 og 5 er fremsagt af musli-

Lille Sorte Sambo
lt

i en videre kreds fremsætter

Denne børnebog findes nok endnu på bibliotekerne. mens andre "uskyldige" bgrnetekster
er bortcensureret. Eksempelvis er sangen "I
niggerland bananen gror" fra "De små synger" blevet fiernet. Det er naturligvis ordet
"nigger", der har en nedsættende klang. Det
kan vi ikke have, vel? Men i vor tids politik
trives "niggeriet" stadig i bedste velgående.
Selvom ordet ikke bruges, så forholder man
sig til Afrikas folk på en måde, der kun kan
betegnes som "niggerpolitik".

mer.

1. Læserbrev
"Du beskylder mig for at nære foragt for vise
befolkningsgrupper. Jeg kan forsikre dig for,
at jeg kender ikke forskel på en jord- og be-
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tonarbejder og en generaldirektør, og jeg Ønsker heller ikke at forfølge fremmedarbejdere,
men jeg indr@mmer, at jeg gerne så, at de rejste til deres eget land, fremfor at misbruge
vort socialsystem og ved siden af 4delægge
vore unge med salg af narkotika for egen vinding".
Dommen blev afsagt ud fra følgende afgØrelse: "Udsagnet om: 'fremmedarbej dere
gdelægger vores unge ved salg af narkotika
for egen vinding' indeholder en generel beskyldning for et i almindeligt omdømme så
groft dadelværdigt forhold, at udsagnet må
anses for en efter Straffelovens 5 266 b strafbar forhånelse".

værre end dyr og som de værste blandt skabningerne....Sandelig de er visselig urene...Hans tilstand er n@jagtrg som en hunds;
hvis du driver den bort, gisper og st@nner den,
og hvis du lader den være så gisper og stØnner
den også".(Udgiver Htzb ut Tahrir, København).

4. Dansk/muslimsk blad Khilafah
a)"Hvad er der vejen med disse regenter, der
med savl om mundene slutter fred med disse
jøder, der er svinenes og abernes brødre, som
Allah forbandede. "
b)"Vort forhold til de jødiske voldsforbrydere
skal være undertrykkelse, disharminisering og
drab af dem, indtil vi har udryddet deres rødder."
c)"Der er en iøde bag mig, kom og slå ham
ihjel". (5-6april. m aj 96) .
Ekstrabladet forespørger fprst indenrigsminister Birte Weiss (1995) og siden justitsministeren, om ovennævnte er lovligt, og henviser
sarntidi-e til Khilafahs åbningsnummer, hvor
redaktøren F. Abdullatif påpeger, at det er
bladets mening at "kultivere de muslimske
læsere til et politisk... og militært opgør med
det rådne vestlige system". Ingen af ministrene foretager sig noget i de anledning.

2. Riemansagen: (uddragfra en tale)
"Hovedparten tager kun lidt eller slet ikke del
i arbejdet. De vegeterer som arbejdslBse på
flittige og dygtige danskere, mens de gennem
børneavl og indvandring formerer sig stærkt jeg må ikke sige formere sig som rotter - selv
om det er en god sammenligning. De fleste
kvinder får jo et barn årligt fra de er 15 til de
er 45..."
Rieman blev ved retten i Hjørring dømt,
men også redaktøren af et blad, som viderebragte det, blev idømt dagbøder. Byretten
mente, det var bevist, "at tiltalte i alt overvejende grad benytter betegnelsen fremmedarbejder som identisk med en her i landet bosat
person af typisk muhamedansk tilhørsforhold."
Desuden afviste anklageren, at ytringen om
rotteformering ved at indskyde "ikke" skulle
give straffrihed, men tværtimod var det en
skærpende omstændighed, at trlhørerne havde
grinet, hvilket var særligt æreskrænkende.
Landsretten afviste, at ordene "misbrug af
socialsystemet" skulle føre ttl bøde. Til gengæld finder Vestre Landsret fplgende to ordvalg krænkende og strafbare: "Lever på nas"
og "vegeterer på flittige danskere".

5. Dansk blad for muslimske studerende: "Det er synd for jer i vesten, at I under så stor indflydelse af jøderne. Jøderne
styrer hele verdenspressen." (Islamic srtudentorganrzatran, Kbh.

).

RSH

Læserbreve fra Naser Khaders
brevkasse i Ekstrabladet:
april 2000: "Du mener, at vi skal leve som
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danskerne på grund af, at vi bor i Danmark.
Det er forkert. Der skal være forskel mellem
os indvandrere og danskere, ligesom der er
forskel mellem dyr og mennesker".Ali

3. Bladet "Dialog og islam"
"Vi har aldrig imødekommet vantro og bogens folk (kristne)..., men tværtimod altid
betragtet disse som vildledte, beskidte, usle,

maj 2000: "Jeg ville bede, medens de danske
svin spiste..." Muhammad. (Ingen dom).
R.S.H.

tl

Information oplyser, at hun har kritiseret
slagtningen af får til en muslimsk højtid. Hun
blev yderligere idømt en bøde for en bog,
hvori hun beklagede at hendes hjemland blev
"invaderet af muslimer" og kritik af de rituelle fåreslagtninger under Aid-el-Kebir. I
1996 blev hun dømt for lignende udsagn.

Danske racismedomme

radioavisen 22.6.00 omtaltes 2 personer:,
som var blevet dømt for racisme efter racismeparagraffen. En mand i Randers var dømt
for udtalelsen: "807c af kvinderne i Polen er
ludere". En anden for at råbe på gaden: "Dit
sorte svin". Altså domme vedrørende hh.
køn/nationalitet og hudfarve.

I

Dokumentations- og
Rådgivningscenter om
Racediskrimination

Når indvandrere (mr,rslimer) insisterer på, at
danske piger er ludere, kan de imidlertid ikke
dømmes, fordi de er beskyttet af samme paragrat, som de i givet fald skulle dømmes efter.
Det går jo ikke an.

Politiken meddelte 28.1.98, at DRC blev reddet på stregen med penge til kamp mod racisme. Indenrigsministeriet gav en bevilling
pil765.000 kr til resten af 1998. DRC kæmper
imidlertid tappert for at fh permanent plads på
finansloven og således undgå nervekrig om
penge hvert år.
.
Den opmærksomme iagttager har siden kunnet konstatere, at DRC har kastet sig ud i
ekstreme anfald og kampagner mod dansk og
danskere. Således må Falck ikke hjælpe danske bilister, en skolelærer må ikke kalde
uvorne araberdrenge "en flok aber" og VUC
må ikke bortvise en muslim, der insisterer på
at ligge foran kantinedØren og bede til Allah.

PB

Spørgsmål: Bgr grov racisme fra mindretal
indgå i lov-eivningen?
Kan etniske minoriteter anses for reelle minoriteter, hvis de er i flertal i visse bydele og
mange skoler?

Disse sager kan forekomme absurde og ekstremt pernittengrynet for en normaltbegavet
dansker, men de skyldes måske at DRC skal
bevise sin eksistensberettigelse, så lederen
Tinor Centi kan bevare sit job. Sæt dog den
mand på finansloven, så falder der sikkert ro
over raceriet fra den kant.
P.B.

Religionsfrihed
Drab for at skifte religion
Det er for os naturligt, at man har retten til at
skifte religion. Det er en af de rettigheder,
som grundloven indebærer.
Dette accepteres ikke af islam, idet Koranen
og dermed islamisk lov påbyder at dræbe den
mand og piske den kvinde, som vil forlade

BB dømt for racisme
"En fransk domstol kendte torsdag den franske skuespillerinde Brigitte Bardot skyldig i
at udøve "diskrimination, had og racistiske
vold". (Inf. 17.6.00)
l8

islam. Jfr. Koranen skal drabet fuldføres efter
3 advarsler:

Mor blev rituelt slagtet
mor til fire slagtet og måske levende begravet på badestrand
Overskrift i Ekstra Bladet 6.1 1.98:
" Doham Al-Rizy blev Halal-slagtet."
"Pulsårerne i Dohams hals var skåret over
med to særprægede knivstik i hver sin side.
De gik lodret ind i siden og bagom struben.
Det var gjort for at få frit blodudløb fra hal27 -årig

Eks. 1) Juni 2000: Imamen ved Jonkobings
stØrste moske kræver offentligt og opfordrer
til, at enhver som forlader islam i Sverige skal
dræbes.

Eks. 2)Den danske imam og konvertit Abdul
Wahid Petersen siger offentligt ved an diskussion i KB hallen (i forbindelse med messen
"Hvem tror hvad?") at "det da er i orden at
dræbe, dem der forlader islam" og når muslimerne bliver mange nok i Danmark "skal sharia (islamisk lov) indføres". Det betyder, bl.a.
at de, som forlader islam, henrettes). Ved et
offentligt mØde i kirkeministeriet året efter
(2000) gentages dette.

sen." "Der er mange forskellige måder at
slagte dyr på alt efter geografisk område. Det
tætteste, som vi kunne angive som oprindelsessted til den type Halal-slagtning var NærØsten, siger prof Johannes Aagaard..."
Spørgsmål: Kan der

i

Korancitaterne findes en

begrundelse for denne slagtning? Korancitater: se
under "Reli-eionsfrihed" Eksempel 3 og sura 8.12:
Jeg vil indja-ee skræk i de vantros hjerter. Ram

Eks.3) Httz ut Tahrir i Kbh. udgiver bogen
"Den amerikanske kampagne for tilintetgØrelsen af islam"(ingen udgivelsesår anført). På
side 25-26 skrives med citater fra Koranen:
"Den, der forlader islam, ham skal i dræbe"
og "der findes ingen trosfrihed i islam".

dem (med sr'ærdet/kniven) ovenover nakken og
slå finserspidserne af den-r"

Gift dig aldrig med en
shikse!

ttEr han en af vore?tt

En lang række af de mord på kvinder af
islamisk baggrund i Danmark skyldes drab
for frafald, men kategoriseres gennemgående af politiet som jalousidrab.

denne forsigtighed - eller uvilje - overfor folk,

R.S.H.

der ikke deler ens egen tro er bestemt ikke

Sådan

kan folk

også

i kristne kredse finde

at spørge, når de hører om fremmede.

på

Og

noget, en bestemt gruppe har patent på.

Hos jøder og muslimer findes denne kølige
distance i endnu højere grad, og intet område
er mere ømfindtligt end det, hvor mand og
kvinde forener sig i hymens lænker. dvs. i det
hellige ægteskab. Ikke mindst m.h.p. evt.
børn, da disses fremtidige status kan være på
spil. Her spiller en del regler ind, der er vanskelige at forstå for udenforstående.

I modsætning til islam, hvor barnet regnes for
at have samme religion som faderen (barnet er

Demonstration
1994

automatisk muslim, hvis faderen er muslim),
er det en jødisk tradition, at barnet har samme
religion som moderen. Er moderen jødisk, er
barnet efter jødist< skik også jødisk. Og hvis
hun ikke er jødisk, er barnet heller ikke jødist<
- uanset om faderen er jøAe eller ej. Sådan

for tØrklæder i Europa oktober
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noget kan give problemer, ikke mindst i det
hypotetiske tilfælde, hvor moderen er jødisk
og faderen er muslim. I så fald ville begge
religioner gØre krav på barnet, der ikke blot
ville tilhøre to forskellige religioner, men sågar to forskellige folk, eftersom ikke blot jgder, men også muslimer betragter sig selv
som et folk, nemlig det muslimske Ltmtna,
hvor unltno betyder "folk". På denne baggrund er det ikke svært at forstå, at både jøder
og muslimer har betegnelser for mennesker,
der står udenfor folket. For muslimernes vedkommende er sådanne mennesker kffirun
(ental ka.ffir), mens de i det jødiske verdensbillede hedder goyim (ental goy). GoyimbetØd
oprindelig "nationer", dvs. de nationer eller
folkeslag, som det jødiske folk var omgivet
af, og som de følte sig forskellige fra. Jøderne
har en pagt med Gud (omskærelse var dens
ydre tegn), men en sådan pagt havde "nationerne" ikke. Normalt hedder det jødiske folk
(eller den jødiske nation hvis man vil) am
jisrael, (ordet am betyder "folk"), men i bestemte sammenhæng kan jøderne også bruge
ordet goy om sig selv, nemlig i udtrykket "en
hellig nation", goy kadosl2, som Gud Ønskede
at jøderne skulle være.

det jødiske forældrepar giver sig til sidst og
alt ender lykkeligt. I hvert fald i det stykke,
som vi kender. I det oprindelige stykke var
det jødiske forældrepars modvilje så stærk, at
de modsatte sig ægteskabet og datteren f{jede
dem. Men denne slutning ville de Kongelige
Teater have lavet om til en happy end, hvllket
Nathansen måtte bøje sig for. Anekdoten om
hans knæfald for det Kongelige har jeg fra
samme Herluf Cohen, og hans lille sorgmuntre anekdote illustrerer problemstillingen meget vel. Samtidig med at den viser jødernes
særlige evne til at smile sig selv, selvom baggrunden er nok så alvorlig.
Men fBrst et blik på muslimernes holdning til
giftemål med mennesker uden for deres eget
folk. Ifglge islamisk lov, er det tilladt for en
muslimsk mand aI" gifte sig med en ikkemuslimsk kvinde, men aldrig omvendt.

Gifter en muslimsk pige sig med en koffi,
(vantro), har hun begået en meget alvorlig
synd, selvom hun holder fast ved sin bgen tro.
Hvis hun endda går så vidt som til at skifte tro
og antage sin mands religion, skal hun if4lge
sharia (islamisk lov) piskes, indtil hun fortryder og vender tilbage til islam. Dertil kommer, at hun har krænket sine forældres ære,
hvad der - i de få tilfælde, hvor det sker - kan
betyde, at forældrene eller br@drene ikke finder sig i skammen og tager hende af dage for
at redde deres ære.

Dette er imidlertid en spidsfindighed. Det
eneste man skal hæfte sig ved er, at i daglig
tale er goy en ikke-jøde. Men sagen er mere
komplicerert end som

I

t

så.

Hebraisk er som bekendt et semitisk sprog,
mens jiddish er plattysk blandet op med hebraiske gloser. I jiddisch findes et andet ord
fbr ikke-iøde, shegetz, som i hunkøn hedder
.shikse. Goy og shegelz (hunkøn shikse) betyder altså det samme: en ikke-jøde. Afdøde
advokat Herluf Cohen, fortalte mig en vittighed om jødernes forhold til ikke jødiske piger,
altså trl shikser, der bringer Henri Nathansens
berØmte skuespil "Indenfor Murene" i erindring. D6r drejer det sig om et par elskende,
der ligesom Romeo og Julie i Shakespeares
skuespil af samme navn, hører til to forskellige storfamilier, som hader hinanden. I Nathansens stykke er pigen, der svarer til Julie
en jødiske pige, mens hendes Romeo er kristen. Begge familier er imod giftermålet, men

I den jødiske verden, tager tingene sig mindre
drastisk ud, som fglgende Herluf Cohenvittighed vidner om. Den begynder sådan her:
Familien Goldstein havde kun dt barn, s@nnen
Danny, som de inderligt ønskede skulle gifte
sig med en pæn jødlst< pige. "Gift dig aldrig
med en shikse!", sagde de begge med jævne
mellemrum gennem hele hans opvækst, og så
sikre var de på, at han ville følge den jødiske
skik,, at de lod ham studere på et ganske almindelig college i stedet for en jødisk ditto.
Alligevel havde de bange anelser, da han tog
af sted. "Og husk", sagde hr. og fru Goldstein,
da deres nu granvoksne Danny gik op i bussen med kufferten i hånden , "Gør hvad du
vil.. en pift dip oldrip med en shikset"
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Derpå vinkede de farvel og bussen forsvandt i
det fjerne.
Og som læseren sikkert har gættet, gik det
galt. En skønne dag ringede Goldstein junior
og nævnte forsigtigt, at han havde fundet jordens dejligste pige. Problemet var bare..jo,
problemet var bare det, at...". Hun er vel ikke
en shikse!?" råbte faderen fortvivlet. Jo, det
var hun, måtte sØnnen indrØmme, hvorved
hans mor faldt besvimet om på gulvet med et
"bump". "Nu har du slået din mor ihjel" skreg
Goldstein, der ikke lod sig formilde af den
omstændighed, at den udkårne havde vist interesse for jødedom og endda havde ytret @nske om at konvertere. Intet hjalp. "Vi har indskærpet dig hele dit liv, at du ikke skal gifte
dig med en shikse, og hvad er det første du
gør, når du går ud af dgren? Du finder en
shikse ! Nej nej nej. Hende skal du ikke tage

hjem

til

os. Det ville

slå din mor ihjel

Hvad fortæller en spytklat?
En spytklat udtrykker mere end de mest nedværdigende udtryk. Det menneske, som spyttes på, skal nedværdiges og betragtes som
noget lavt. At spytte på et menneske er
usædvanligt for dansk kultur. Ikke desto mindre er det blevet noget, som vi i dag møder i
stadig stigende omfang. En lærer på Søndermarksskolen i Vejle fortalte mig en særpræget
oplevelse. Læreren så nogle af eleverne fra de
mindste klasser ved indgangen til Søndermarkskirken og kirkegården stå og spytte i
retning af kirke og kirkegård. Da hendes nysgerrighed var vagt, spurgte hun de små drenge, hvad de lavede og fik svaret, at de spyttede af kirken. Da hun spurgte dem, hvorfor de
gjorde det, flk hun det overraskende svar, at
det havde deres far sagt, at de skulle,, når de
gik forbi kirken. Det forbløffende var, at det
ikke var børnenes ide, men et krav fra hjemmet, altså et led i opdragelsen. Handlingen
kunne kun betyde dt: at vise foragt og at indprente foragt overfor det, som afrdre anser
som det mest hellige, kirken og stedet, hvor
deres kære ligger begravet. Spytklatten er
også blevet til et middel til at nedværdige et
andet menneske med. En gruppe unge muslimer indleder med aL spæffe fortovet for en
kvinde eller skolelever, så de må gå ud i rendestenen, eller det indledes med et spyt på
I@jet eller på jorden foran kvinden. Den racistiske ytring består nu i, at nedværdige modparten muligst meget o-9 vise hvem som har

for

anden gang".

Og han lod sig ikke rokke. Nogle måneder
senere ringede Danny. Han og pigen havde
giftet sig, og var flyttet sammen. Men han lød
ikke særlig glad. Aha, sagde faderen, der anede, at udviklingen havde givet ham ret. "Jeg
kan mærke på dig, at det ikke går godt med
denne shikse:" Nej, måtte sØnnen indrØmme.
"Jennifer har godt nok konverteret, men hun
er blevet jødisk i den grad, at hun er ved at
tage livet af mig. Jeg skal gå med kalot på
både nat og dag og overholde hver eneste af
de hundreder af matzvot (religiøse bud). Det
gør livet ganske umuligt. Hun forlanger at vi
tilbringer hele sabbatten r bøn og hun kan
ikke åbne munden uden at citere fra Torah (de
fem Mosebøger). Hun er værre end mor og
dig, og ja - kort sagt: mit liv er et jødisk helvede". "Nå! Hvad sagde jeg!" sagde faderen
triumferende. "Man skal aldrig gifte sig med

autoriteten.

RSH

Kan vold være racisme?
Politi betegner muslimsk vold som racisme.
Politiet i MalmØ taler nu åbent. De næsten
endeløse grove overfald på sageslBse unge og

voksne i Malmøs gader begået af muslimske
grupper kaldes ren racisme. Ved at analysere
overfaldene, ordvalget, som overfaldsmændene bruger, og m@nsteret for overfaldene, er
der ingen tvivl. I en pressemeddelelse fra
Malmøs politi omtales det, at de talrige overfald, tyverier og grov vold mod sageslpse kun
går ud over svenskere og ikke muslimer.
Dette berettes i den svenske avis Kvållsposten
onsdag den 1.6.2000. Politiet oplyser, at de

en shikse!".

Om der findes en muslimsk pendant til denne
historie ved jeg ikke, men jeg fornemmer at
historien ville ende anderledes i islamisk regi.
G. Cain
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intet andet gØr, end "beskriver dagens virkelighed. Idet det gennemgående er unge svenske mænd. som et målet for banderne", siger
politiet. "Det er soleklar racisme" siger Aldo
Iskra. som selv er indvandret, men er kristen..
"De fratager ofret deres menneskeværd: man
er ikke sin hudfarve, man er meget mere. Det
forstår racister ikke". Aldo Iskara fortæller, at
han selv oplevede, hvordan unge muslimer i
Sverige overfaldt en ung svensker. Udholdende og metodisk sparkede de ham, til han lå
livløs på jorden. Så gik de fra pladsen. Han
fortæller: "jeg er forfærdelig oprørt". Artiklen
nævner, at regeringen har satset 6 milliarder
svenske kroner på de unges integration i
MalmØ og seks andre svenske byer, men uden
RSH
synlig resultat.

Politiet gør op med unge gaderøvere
i København
Af 58 nye gaderøverter "står unge med anden
etnisk baggrund bag mindst de 30, fortæller
Tom Damgaard, kriminalassistent, der godt
ved, at han hermed risikerer at blive kaldt
racist." "Men det er påfaldende, at der ikke er
en eneste udlænding, der har anmeldt et gade-

rØverr. Derimod har vi et eksempel på, at en
mørkhåret etnisk dansker blev spurgt af rØverne om han var dansk. Da han svarede bekræftende på spørgsmålet, gennemfgrte de
r@verret." skriver Jyllands Posten 30.3.00
Ofrene er 12 - 17 år, som afkrævedes sygesikringsbevis med deres adresser og fik trusler
om hævn, hvis det blev anmeldt. Ofte anmelP.B.
des disse rØverier derfor ikke.

Kan voldtægt være racisme?
alle voldtægter. Unge muslimer omtaler ofte
danske kvinder som ludere, det gælder endog
ældre damer. Denne betegnelse overføres fra
Mellemøsten, hvor europæiske kvinder ofte
over 6n kam anses som ludere og besatte efter
sex. Medens den muslimske kvinde kun anses
for uren ved menstruation, fødsel og hvis hun
bryder med islam, er den såkaldt vantro kvin-

Massevoldtægt, hvor muslimer er indblandet,
er ikke kun et dansk fænomen. Alene Stockholm har oplevet 6 gruppevoldtægter på kort
tid. Gruppevoldtægter af kristne kvinder er
udbredt i mange muslimske lande. Ghulam
Shehnaz bar sin datter til politistationen i Pakistan for at anmelde 4 muslimske mænd. der
voldtog hendes datter, sådan at hun er varigt
steril pga. indre kvæstelser. Men som kristen,
blev hun i stedet beskyldt for lgsagtighed og
hendes far fængslet og slået. Readers Digest
"Det Bedste" beretter om sådanne overgreb på

de så uren, at hun befinder sig på et stade
langt under den muslimske. Hun er særligt
udsat. For godt nok er voldtægt forbudt i islam, men den fraskilte muslimske kvinde er
ligesom den "vantro" kvinde luder, hvorfor
manden undskyldes, hvis han forgriber sig på

kristne piger, som noget helt almindeligt i
Pakistan (Maj 2000). Kender man ikke forholdene fra strengt muslimske lande, forstår
man næppe baggrunden for voldtægtsmønsteret i Danmark. Danske piger voldtages af
muslimer, men kvinder med tørklæde voldtages ikke. Hvad er grunden?
"Tørklædet skal være jer et ydre tegn så I ikke
forulempes" hedder det i vers 59 fra Koranens
33. sura. Sætningen er en kernesætning til
forståelse af det dramatiske mønster af voldtægter i Europa i disse år, hvor Islam er ved at
blive en magtfaktor. Antallet af muslimers
voldtægter mod europæiske kvinder stiger og
er procentuelt langt hgjere, end for danske
mænds vedkommende (Rigspolitiets rapport
fra 1998 viser, at den er ca. B0 gange så hØj
som for danskere. 37o stod for næsten 257o af

hende.

Hvem voldtages?

I nogle islamiske

lande kan en voldtægtssag
kun dømmes, hvis der er 4 mandlige muslimske vidner. (Koranen sura 24.l3"Hvis de ikke
kan brin ge 4 vidner, som er mænd, er de ud
fra Allahs syn l6gnere"). Ideen er indgroet i
nogle muslimers opdragelse. Forestillingen
ofl, at danske kvinder er urene, kan stikke
dybt. Mænds og kvinders værdi er forskellig i
islam (halv vidneret og arveret). Men hovedproblemet ar, at især den såkaldte vantro

Derfor er voldtægt hyppige overfor ikkemuslimer, men ikke overfor kvinder med
tørklæde!!!
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Det skyldes Muhammads åbenbaring sura
33.59: "De skal trække de ydre tørklæder

hans tilladelse også gælder halalslagtning, til
trods for, at Islamisk Kulturcenter har godkendt bedøvelse inden slagtning. Justisministeren er mere islamisk end muslimerne selv.
Når Justitsministeren har kunnet 'slippe afsted' med dette, så skyldes det, at han indtil
1991 har kunnet stØtte sig til en udtalelse fra
det nu hedengangne 'Etiske Råd vedr. Hus-

sammen om sig, så de kan kendes (som ærba-

re) og så de ikke forulempes". Man skal kunne kende rene og urene. De, som forulempes,
er de, som ikke er ærbare og ikke bærer tØrklæde. Klædedragten er tegnet. Allerede tidligt skulle underkastede kristne have et ydre
tegn, så de som urene kunne kendes fra de
rene." Vi er indforstået med, at vores hår i
panden klippes kort som et tegn" (under kalif
Umar.) Racismen er et vigtigt træk i den konsekvente skelnen mellem rene og urene. Racedokumentationscenteret (DRC) med TinorCenti i spidsen har anlagt sag mod Magasin
for at gennemtvinge, at muslimske kvinder
overalt kan signalere ærbarhed ved hjælp af
tØrklædet. Det fremmer udviklingen til et
apartheidsystem , så "rene" kan "kendes".
Der er voldtægtsretssager, hvor den muslimske gerningsmand under retssagen ikke kunne
se noget forkert i sin handling: "Pigen var
selv skyld i det". Da muslimske kvinder med
tørklæde skånes, må man konkludere, at der
er tale om en grov form for praktiseret racisme. Problemet har alt for længe været tabu.
RSH

dyr'. Dette råd mente at kunne fastslå,

at

slagtning uden bedøvelse var fuldt så god som
med bedøvelse. På foranledning af foreningen
'Alle Dyrs Ret' er Ombudsmanden nu kommet med en udtalelse, som kompromitterer
Justitsministerens praksis. Forelagt en udtalelse fra det nu residerende 'Dyreetiske Råd',
der dokumenterer at ritualslagtning ikke lever
op til kravet ont hurtig og smertefri aflivning,
har Ombudsmanden udtalt, at
"det er en almindelig borgerpligt at efterleve

kravet om så hurtig og smertefri aflivning
som muligt".
Ombudsmandens udtalelse redder imidlertid
Justitsministeren'på stre_9en', idet Ombudsmanden mener. at Jr-rstitsministeren har beføjelser til at frita_se dissenter fra at efterleve
borgerpligten. hvis denne er i strid med deres
religiøse samv i tt i _uhed.

Ligeret for loven

Hermed er Justitsministeren imidlertid kommet fra asken o-e i ilden - fra dyreværnsloven

Ligeret for loven er kernen i dansk loy.
Denne lighed ophæves nu.

Ministeren står nenrlig i et dilemma mellem at
varetage trossamfundenes samvittighed og de
@vnge borgeres samvittighed. I og med at han
forlanger, at ritualslagtninger skal foregå på
eksportslagterierne. kan kødet afsættes frit,
uanset om det er ritualslagtet. Og det bliver
det også. F.eks. aftager jøderne kun den forreste halvdel af dyrene. Med andre ord: Justitsministeren tilstår trossamfundene samvittighedsfrihed på en måde, så den @vrige befolkning fratages deres ret til samvittighedsfrihed.
Hermed er det nu godtgjort, at ministeren
handler i strid med Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder, artikel 9, retten
til samvittighedsfrihed, og artikel 14, som
foreskriver, at ingen befolkningsgruppe må
diskrimineres i samvittighedsspØrgsmål. Her
står sagen i dag, og vor forening vil forfplge
den efter disse retningslinier.
ÆTI

til

Slagtning
(af dyrlæge Ælm Tersløse Jensen)

Det er en væsentlig del af nordisk herunder
dansk kultur at vise hensyn til vore medskabninger, mennesker som dyr. Dette kommer til
udtryk i dansk lovgivning, herunder Dyreværnsloven. Der hedder det, at den, der vil
aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så
hurtigt og smertefrit som muligt. Af lovens
forarbejder fremgår, at dette betyder, at dyret
ikke må påtføres en lidelse, der går videre end
det, der er uundgåeligt ved aflivning.
Derfor har det undret, at Justitsministeren har
kunnet give tilladelse til, at dyr slagtes uden at
være bedøvet fgrst, den såkaldte ritualslagtning. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at
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menneskeretti

-ghederne.

kan føre til racisme. Siden 1945 har man i
Europa kunnet holde sit indbyggertallet nede,
derimod steg og steg antallet i de muslimske
lande. Nu kommer det muslimske befolkningsoverskud til Vesten' og EU vil bekæmpe
fremmedhad. Det bliver umuligt! Og det er

E[ og Racisme
Pa

Kortu nedsatte 1994 Det Europæiske Råd

en radgivende kommission til bekæmpelse af
racisme og fremmedhad. Tidligere statsminister Anker Jgrgensen var dansk medlem.I
rapporten står der noget helt andet, end man
kunne forestille sig. Læser man rapporten,
kan man tydeligt se' at EF oven i købet kan
foranledige racisme, hvorpå man må konkludere, at kommissionen virker stik modsat sit
egentlige formåI. I rapporten står der bl.a.
fglgende:
-Der skal være tolerance, lighed,
religionsfrihed og ligeberettigelse på alle undervisningsniveauer. Eksempelvis folkeskolens undervisningsmateriale, som ikke indeholder lighed for alle kulturer. En ændring af
dette vil koste dyrt for børnenes tilegnelse af
de danske værdier.
Der skulle oprettes et overvågningscenter for racisme og fremmedhad, som
skulle samle oplysning, statistikker og anden
dokumentation, samt fremme relevant forskning vedrørende racisme og fremmedhad.
Endvidere skulle byer og kommuner have en
særlig informationsservice om udlændinge og
indvandrere.
Der skal være en harmonisering af lovgivningen og politiets rolle i bekæmpelsen af racisme og fremmedhad.
I områder med stor indvandrerprocent vil EUs strukturfonde stimulere be-

ikke befolkningens skyld.
Thorsten Westphal.

Lokalforening

Sj

ælland

For de medlemmer af foreningen Dansk kultur, der bor Vest for Storebælt, har vi (Preben
og Alex) som en begyndelse afholdt t aIt 4
debat og medlemsmØder. Den 26.4.00, den
26.3.00, den 20.2.00 og den 16.1.00. Området
Kbh.-Sjælland er dog alt for stort til at danne
en sådan funktionel enhed. De fleste har fået
tilsendt en indbydelse. Dem, der bor længst
væk, har en transport på over 100 Km. Det
går jo ikke selv om det at mØdes og tale om
Danmarks problemer er vigtigt. Så på længere
sigt må foreningen derfor oprette andre lokalforeninger. Ønsker man indtil dette er muligt
kontakt til andre foreningsmedlemmer i lokalområdet og dette kontaktønske er gensidig
vil denne blive formidlet af foreningen. Alene
det at man i et lokalområde kan ringe sammen

og evt. mØdes på to-tre-mands/kvinde-hånd
har en betydning.
møderne i BrØnshgj Medborgerhus har der
været 16-11 deltagere pr. gang. Disse mØder
har vist at Københavns-Sjællandsområdet
rummer stærke, dygtige, veltalende og spændende mennesker. Preben Breds har på disse
mØder indledt med en såkaldt "p"p talk"
(længe leve det danske sprog). Ase (de to
gange hun var med) og Alex har fulgt op med
deres bidrag. Megen tid er ngdvendigvis gået
med en "deltagerrunde" fordi vi ikke kendte
hinanden. Her har hver enkelt fremmødte
kunne få ordet og fortælle om sig selv, sin
baggrund og sin begrundelse for at være med
i foreningen.

Til

skæftigelsen.

- Eu -parlamentet roste rapporten langt op i
skyerne, og kaldte den for et vigtigt dokument, der ville være grundlag fbr samarbejdet
i Unionen med at imØdegå racisme og fremmedhad. Men hvem kender efterhånden ikke
til EUs fiflerier. Unionen tager åbenbart ikke
kendsgerningerne fra nazismens tid alvorlige.
Selvom de alle sammen snakker hgjlydt om
temaet: Hitler, nazister, Jørg Haider og "vi
skal komme efter dig" kender de måske slet
ikke kendsgerningerne om, hvorfor nazismen
kom til magten? Overbefolkning, arbejdsløshed og kulturelle forskelle er svaret. Og nu
gør de fejlen: Import af 150 millioner muslimer til Europa, som aflastning af de allerede
overbefolkede muslimske lande. Netop dette

Møderne har vist at forventningerne til foreningen har været både meget forskellige og
alt for store. Foreningen er ny, vi får ingen
offentlige tilskud og mangler arbejdskraft. Vi
kan desværre kun nå meget lidt af det vi gerne
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ville så forventningerne må tilpasses dette.
Foreningen er upolitisk, men kan det ikke
lade sig gØre, er vi tværpolitisk. Vi skal have

NYE LOKALFORENINGER
I foråret dannedes to lokalafdelinger i Jylland:
Trekantafdelingen med hovedvægt på Vejle,

plads til alle politiske holdninger, men skal
undgår at de ekstreme holdninger gør sig
gællende. Vi er religigse, men på samme måde som Danmark er, hvilket vil sige at foreningen også skal rumme de dele af befolkningen, der ikke er religigse.
Det er gennem fremmØdet til disse mØder
lykkedes at få dannet en redaktion bestående

og kort efter en Sønderjysk afdeling.
Ønsker man at være med i lokalforeningerne
kan henvendelse ske til fglgende:
Sønderjysk lokalafdeling:Thorsten Westphal
73-612321 eller Jgrgen Clausen: 74-516210.

Trekantafdelingen Vejle, Kolding, Fredericia: Rolf Slot-Henriksen: 75-8 16750
Lokalforening Fyn er under oprettelse,
Niels Erik Spndergaard: 65-963632
Lokalforening i Arhus oprettes til efteråret.

af Axel, Niels og Jesper til foreningsbladet
om ytringsfrihed den 1 .6.00. Det er ikke lykkedes at få dannet en lokalforeningsbestyrelse. Der har med godt resultat været gæster til
flere af møderne, hvilket er en mulighed der
fortsat skal udnyttes. Der er mulighed for ved
et fremtidigt mØde, at få deltagelse og et debatoplæg af en (nu) kritisk muslim. Der var 8
deltager fra IVS. -området der slog sig sammen i to biler og tog til foreningens generalforsamling i Odense lgrdag den 21 .5.00. Aktiviteter i øvrigt: Både Preben (i de fleste),
Åt" og Alex (kun i Information) har haft artikler i landsdækkende dagblade. Medlemmer
som Geoffrey og Jytte har være flittige avisskribenter, men adskillige andre medlemmer
har skrevet artikler i aviser og lokalblade.
Preben og Åse har deltaget i flere radioudsendelser. Medlem Karen Margrethe har fået et
brev til Hanne Reintoft læst op i "den sociale
brevkasse", som er en meget aflyttet radioudsendelse. Det indgik som et skarpt og stærkt
element i en løbende debat om udlændinge.
Der har været en underskriftindsamling på
Kgbmagergade i lighed med den foreningen
lavede i Vejle og Skærbæk. Der har været
deltagelse i forskellige debatmØder rundt om i
Københavnsområdet fx. i Kristent-Islamisk
center. Muslimsk debataften i Vartov. Møde i
Politikkens hus arrangeret af Dansk Tyrkisk
forening. Muslimske kvinders fejring af kvindernes internationale Kampdag i Valby. Næste mØde er planlagt til samme sted onsdag
den 20.9.00 kl.19.00. Adressen er fortsat
BrBnshBjvej 17, 2700 Brgnshgj. Husk at
krydse dagen af, men ring lige først om der til
den tid skulle være dukket uforudsete forhindringer op.
Alex Andersen

Hjælp dit lokalområde
Det er en nødvendighed, at der oprettes lokalforeninger i alle amter. Vil du være betrjælpelig med at oprette en lokalafdeling i dit område så vær venlig at kontakte en af bestyrelsens
medlemmer.

UNDERS KRIFTIND SAMLING

MOI)
''

FLOVHEDSANNONCERNE''

Sønderjyllands- og Vejleafdelingen gennemførte i foråret to underskriftindsamlinger mod annoncerne: "Det er flovt at
være danskertt.

Underskriftindsamlingen blev gennemfgrt
under devisen "for ytringsfrihed" o_g "\'i er
glade for at være danske". I Vejle kunne der
indsamles 2 underskrifter i minuttet per indsamler, hvilket er meget flot. Især unge skrev
hurtigt under. Vi regner med, at ca. 90% af de
adspurgte på Vejles gågade underskrer'. Det
blev til en god positiv artikel i Vejle Arnts
Folkeblad og en fin udsendelse i TVDanmark.

Ugen efter lavede begge lokalafdelinger en
undersggelse i Christiansfeld. 90% af 290
husstande svarede: "Vi er glade for at være
danske" og tog samtidig afstand fra flovhedskampagnen. Denne indsamlins _sav positive artikler i Sønder-jyske aviser o_s en meget fin udsendelse i TV-syd. Nedenfor ses
indsamlerne i Christiansfeldt.
RSH
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(iar er og testamenter
Vi vil n,r .1.'. rr'.rt'tiS:tc appellere til, at enhver, der
hal nrrLl:-:,.'.i l',rr tlc.t. r'il give en -eod økonomisk
ga\. r:. [t,':'lrrngcr.r. Vort arbejde har kun mulighcrl f'or at nå ud, hvis Dansk Kultur bettnkcr rned okonomiske midler f.eks. via gavebrcr c eller testamentariske gaver. Foreningen
kan r rere behjælpelig med oprettelsen og for-

Vi

Skærpet opmærksomhed

beder fortsat alle rnedlemmer om at have Øre
og Øjne irbne overfbr, hvad der sker i netop dit
ornråde. Er der et eller andet du mener. Foreningen Dansk Kultur bBr tage si-e af. så vær opmærksorn på. at det er dit arrangement, der kan gØre en

forskel. Tak

til

enhver der bakker foreninsens

arbeide

rnuleringen.

Er der nogen, der har nogle gode idber, hvordan vi kan få samlet midler sammen til vort
fælles arbejde? Så lad os det endelig vide!!

;I

Overfor: Billecle fru untlskriftirtclscrntlingen i Christinrts.feldt, som blet) sennentØrt o.f
LokalofLlelirtgente i Sr;rtclerjrlluntl og Vejle tutcler tlevi.ven: "Vi er glade.frtr at vrcre dunske"

Emner

Medlemspris + eksped.kr.30 Pris, ikke medlemmer + eksp.

" "Ytringsfrihed"
"Racisme"
Hæ1'te:
Hæfte: "Årsskri ft 1999"
Hæfte: "Islams krav til dansk kultur"
Hæfie: "Islam i Norden"(til r-rndervisning)
Bog: "Islam, integration eller" 225 sider
Bog: "Ren-uren-tilladt-forbudt" 65 sider.
Pjece: "Den lille gr6nne"
"Det kimer nu til julefest",sange og skikke
Hiefie:

5 stk. kr. 25.5 stk. kr. 25.5 stk. kr. 25.5 stk. kr. 25.5 stk. kr. 25.-

I stk. kr. 10.-

pr. stk. kr.50,pr. stk. kr.50,pr. stk. kr. 50,pr. stk. kr. 50,pr. stk. kr. 50,-

kr. lr19

kr.l99

kr. 59

kr.99

Gratis kun porto/forsendelse
5 stk. kr.50.-

pr. stk.kr.40,-

KØR VORE PUBLIKATIONER OG FORÆR DEM V,ryK
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