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Endelig sommer

leder

det danske folkevid har fået navnet
Stenings-Pedersen.
I dag er han blevet en stor mand i
sit fædreland. Han bliver som muslimsk åndelig vejleder ustandselig interviewet om stort og småt. Og hvem
ville have spået det, da Reino Arild
endnu lå i sin vugge i et pænt kristent hjem i landsbyen Rodskov mellem Løgten og Rønde? Rodskov, der
med Reino Arilds fødsel således for
anden gang kom på Danmarkshistoriens kort. Første gang var dog i en
noget anden anledning - idet forfatteren Niels K. Kristensen havde ladet
sin herlige nationale drengeroman
fra Treårskrigen, »Rasmus fra Rodskov« udspille sig i den djurslandske
landsby.
Men Reino Arild kunne slet ikke få
hold på sig selv efter konfirmationen,
og begyndte at sværme. Han tog sin
guitar med, da han meldte sig på
Århus Universitets etnografistudie,
som han dog hurtigt droppede ud af,
da Danmark nu var blevet for lille til
ham.
Reino Arild måtte simpelthen af
sted til udlandet og tumlede med sin
guitar rundt mellem sekter og kulter,
inden han som hindupilgrim, på fordomsfrie forældres regning, satte
kursen ud i det fjerneste Østen og
frustreret på bare fødder løb rundt
fra hindu-tempel til hindu-tempel i
sin søgen efter verdensfreden. Efter
fire år bragte fødderne ham om ad
Arabien, hvor han langt om længe
kunne sætte guitaren fra sig. Som
ved et trylleslag var han kommet i
kyndige hænder og havde fundet
såvel frelsen som verdensfreden. Og
så gik han over til koranen og blev
imam.
Ved hjemkomsten til fædrelandet
smøg han behændigt det besværlige
Reino Arild af sig, gik til kommunen
og lod sig registrere under navnet
Abdul Wahid Pedersen. Stadig i verdensfredens navn blev guitaren udskiftet med sten. For hos muslimer ér
der grænser for, hvad man kan finde
sig i.
Eksempelvis hor. Det er jo klart, siger Abdul Wahid Pedersen - som tidligere stillede op for De Radikale, at
stening ganske vist er »en forfærdelig
straf«, men at han ikke som et ganske almindeligt menneske kan sortere i det, der nu en gang er givet af Allah. Og strafformen er altså forordnet
af Skaberen. Det er så at sige Skaberen selv, der - via Abdul Wahid - afstraffer den livsglade kvinde.
Nu sagde Pedersen godt nok i et
TV-interview forleden, at der ikke
skulle stenes undtagen i ægte islami-
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der er skyldfri, kaste
»Laddenden,
første sten.« Og det gjorde
han så, Reino Arild Pedersen, som af

Stenings-Pedersen...
ske lande. Og at et sådant land ikke
fandtes endnu - underforstået: Det
kommer det først til, når Pedersen
selv bliver ayatollah i sit eget verdensland.

Fy-føj, hvor de løj
Den dér med, at islam altså er det
helt rigtige - men at det bare ikke er
blevet indført endnu, har man ligesom hørt før. Inden Murens fald blev
den argumentation altid pr. rygmarv
brugt af marxisterne: Marxismen er
det helt rigtige - der er bare ingen
steder, den endnu er blevet realiseret. Og altid - uanset hvilken suspekt
marxistisk gruppe, der brugte den var der denne underforståethed: Lige
præcis vi i vores gruppe ved, hvordan
den skal realiseres.
Men fy-føj, hvor de løj, så det stod
ud af dem! Og lige så lidt som vi troede marxisterne over en dørtærskel lige så lidt tror vi en døjt på muslimerne, når de skønmaler deres fremtidssamfund: Et teokratisk shariasamfund med koranen som lov, og
hvor politik og meningsudveksling

ikke længere er nødvendigt, for da loven jo er givet af Allah selv, kan den i
sagens natur ikke blive bedre: Det ultimative verdensfredelige lykkeland.
Paradis på jord.
Det er det, der er så beroligende
ved at være ganske almindelige folkekirke-kristne danskere: Vi har i modsætning til fanatikerne - hvadenten
de er nazister, kommunister eller
muslimer - en enestående tålmodighed. Vi kan nemlig sagtens vente
med Paradis til vi er døde!
I mellemtiden prøver vi så af bedste evne med livslyst og gå-på-mod at
leve vores liv. Med vores familie, med
vore venner og bekendte, med vore
arbejdskammerater. Med stort og
småt. Med op- og nedture. Med sorger og glæder. Med alt det, der hører
til et rigtigt menneskeliv!
Vi har kort sagt travlt med at leve,
og nærer den største ubehag over for
de mennesker, som hævder at kunne
gøre vort liv til et paradis.
For vi har begge ben på jorden. Der
synes vi, de har det bedst. Det ser så
åndssvagt ud, hvis de stritter op i
himlen. Som Stenings-Pedersens...

nyhedsbrev

Dansk Folkepartis svendestykke
vejs bød den gamle SR- regering på
et nederlag uden sidestykke, og fordi
Dansk Folkeparti endelig fik den indflydelse på dansk politik, som vores
fremgang og størrelse berettiger til.
Med over 413 000 stemmer og 22 folketingsmedlemmer indtog vi pladsen
som Danmarks tredjestørste parti.
Og vi hilste på 15 nye folketingsmedlemmer, som alle er gået til opgaven
med godt humør og gå-på mod.
Men det var en anden Rasmussen
end den nuværende, der holdt
åbningstalen i Folketinget dengang i
oktober sidste år – en socialdemokratisk statsminister, som kom til at betale prisen for ikke at udvise rettidig
omhu og lytte til befolkningens problemer. Poul Nyrup Rasmussen ville
ganske enkelt ikke indse, at danskerne var dybt fortvivlede over velfærdsstatens udhuling og den ukontrollerede tilstrømning af fremmede, som
truer med at forvandle Danmark til
ét anonymt multietnisk samfund
blandt mange.
Vælgernes lussing til de radikale
og socialdemokratiet talte sit eget tydelige sprog. Ikke kun i Danmark,
men også ude i Europa, hvor socialistiske regeringer faldt og stadig falder som dominobrikker, fordi de ikke
længere ligger inde med svaret på
nutidens problemer og lytter til borgernes oprigtige bekymringer. Men
som tværtimod alt for ofte fører sig
frem med en utålelig arrogance og
bedrevidenhed, der nu er ved at rejse
sig et folkeligt oprør imod.

Positivt samarbejde
Poul Nyrup Rasmussen røg ud, og
ind kom en borgerlig regering, bestående af Venstre og Konservative med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Betydningen og
signalet kunne ikke undervurderes.
Danskernes ønske om forandringer
stod bøjet i neon.
Gennem et positivt samarbejde
med Dansk Folkeparti har ministeriet Anders Fogh Rasmussen bevist, at
danskernes opfattelse af virkeligheden er taget til efterretning. Vi har
forhandlet en finanslov på plads, som
bærer Dansk Folkepartis tydelige fingeraftryk. Med finansloven for 2002
er alle kræfter således sat ind på, at
ventelisterne til sygehusbehandlinger bliver angrebet. At der sikres
større valgfrihed på behandlingsområdet. At ældre sikres frit valg på
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et er intet mindre end en histoD
risk Folketingssamling, der nu er
afsluttet. Historisk fordi den under-

plejehjems – og hjemmehjælpsområdet, ligesom den forhadte dødepakke
afskaffes. For nu blot at nævne nogle
enkelte men vigtige punkter.
Det er ikke nogen overdrivelse at
kalde det vores politiske svendestykke. Her trådte Dansk Folkeparti –
stik imod diverse analytikeres dystre
forudsigelser - frem som en troværdig
og seriøs forhandlingspartner og beviste såvel modenhed som vilje til at
samarbejde og indgå kompromiser.
Men på et andet meget væsentligt
– ja, måske det vigtigste - område lod
vi omvendt regeringen forstå, at vi
ikke bare er et svajende vedhæng på
den borgerlige regering. Da integrationsminister Bertel Haarder fremlagde regeringens udlændingepakke,
måtte der klippes en tå og hugges en
hæl, før vi kunne sætte vores underskrift på.
Regeringen var med sit udspil ikke
kommet vælgerne så meget i møde,
som vi havde håbet på. Selv om udspillet bestemt var et skridt i den rigtige retning, måtte Dansk Folkeparti
føre lange og anstrengende forhandlinger om nødvendige stramninger.
Men det historiske resultat var
umagen værd. Ikke mindst fordi det
lykkedes os at få afskaffet flygtninges urimelige retskrav på en bolig efter tre måneder. Denne åbenlyse hån
mod boligsøgende danskere eksisterer nu ikke mere.

antallet af fremmede, kan jeg love, at
regeringen får sin sag for. Så vil vi
nemlig kræve yderligere stramninger.
Derfor er det et stort plus, at vi har
fået indbygget en ventil i loven, som
tillader løbende ændringer.
Desuden bliver andre europæiske
landes fortolkninger af internationale
konventioner nu endelig underkastet
en nøje undersøgelse. Det har Dansk
Folkeparti længe efterlyst. Vi betvivler nemlig, at konventionerne overalt
bliver tolket ligeså pedantisk og nidkært som i Danmark.
Dansk Folkepartis vælgere kan
være forvisset om, at vi ikke hviler
på laurbærrene. Til efteråret skal regeringens integrationsudspil behandles i Folketinget. Og jeg kan på forhånd sige, at vi ikke er imponerede.
Regeringen lægger op til, at fremmede allerede i asylfasen skal integreres på arbejdsmarkedet – det er vi
imod. I stedet bør indsatsen koncentreres om de alt for mange ledige
danske hænder og forbedringen af
velfærden for vore svage og ældre.
Det vil vi holde regeringen fast på.

Løbende ændringer
Samtidig skal Dansk Folkeparti
om godt et år sammen med regeringen drøfte virkningerne af loven. Og
hvis ikke situationen er forbedret og
loven har ført til et markant fald i

God sommer
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udlændinge

Natten til den 7. maj
- et vendepunkt
i fremmedpolitikken
Af Karsten Holt
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periode skal flygtninge leve af en
nedsat ydelse, svarende nogenlunde
til satserne i Statens Uddannelseshjælp (SU).
* Flygtninges retskrav på en bolig
ophæves. Fremover bliver det være op
til kommunerne at vurdere, om der
er mere trængende danskere.
* Det bliver langt sværere at opnå
dansk statsborgerskab. Udlændinge

må ikke have nogen gæld til det offentlige overhovedet. Derudover bliver der prøver i bl.a. dansk, samfundsforståelse og historie.
* Der udarbejdes en redegørelse for
sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, så det kan opklares, om andre europæiske lande
fortolker asylrelevante bestemmelser
Fortsættes
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D

ansk Folkepartis forhandlere,
Peter Skaarup, Jesper Langballe og Søren Krarup, fik natten til den 7. maj sammen med regeringen lagt sidste hånd på et vendepunkt i Danmarks fremmedpolitik.
Efter adskillige møder og lange,
udmattende forhandlinger, der varede til den lyse
Den svenske
morgen, blev det
et resultat, at minister Mona
Dansk Folkeparti Sahlin er Danmarks største
har fået afgørende
kritiker efter
indflydelse på den
gennemføreldanske udlændingepolitik med en sen af nødvenaftale, som bety- dige stramninder et vendepunkt ger i fremmedpolitikken. I
i forhold til udlændingeloven af Sverige er hun
1983, som i reali- mest kendt for
sit personligt
teten slog portene
ubekymrede
til Danmark op på
forhold til
vid gab.
skatteydernes
Dansk
Folkepenge.
parti fik ikke sine
ændringsforslag
igennem uden sværdslag, men det
lykkedes til begge parters tilfredshed.
Aftalen har disse hovedpunkter:
* De-facto reglen afskaffes. Fremover gives der kun asyl til ansøgere,
der er dækket af FNs flygtningekonvention, torturkonvention eller af europæiske menneskerettigheder.
* Retskravet på familiesammenføring ophæves - og der indføres en
24-års regel m.h.t. ægteskab. Samtidig skal deres samlede tilknytning til
Danmark være større end til oprindelseslandet.
* Der skal gå syv år mod i dag tre,
før udlændinge kan få permanent opholdstilladelse. Ved kriminelle handlinger, som giver mere end seks
måneders fængsel, skal der gå 10 år,
før der kan opnås permanent opholdstilladelse.
* Der skal fremover gå syv år, før
der optjent ret til kontanthjælp. I den

Blå-gult blev forsommerens farver - også i
Danmark. Sverige har
ondt i fremmedpolitikken - og retter sin frustration mod Danmark. Som det fremgår af reportagerne
her på siden er det
dog kun eliten i Sverige, der har noget imod
Dansk Folkeparti. Det
svenske folk ser anderledes på tingene.

Den nye udlændingepolitik har
betydet, at det ene flygtningecenter efter det andet i Danmark
nedlægges. Kun i Sandholm-Lejren er der endnu livlig trafik. Den
trafik vil DF i det kommende år
arbejde på at mindske yderligere

det i den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe, som skal undersøge
tolkningen af konventionerne.
* Regeringen og Dansk Folkeparti
drøfter løbende mulige initiativer inden for udlændingeområdet. I tilfælde af en pludseligt opstået massetilstrømning af flygtninge mødes regeringen og Dansk Folkeparti for at
drøfte den nærmere håndtering af situationen.
* I efteråret 2003 foretager regeringen og Dansk Folkeparti en samlet
vurdering af effekten af aftalen.
* I tillæg til aftalen har regeringen
og Dansk Folkeparti truffet aftale om
nye retningslinier for tildeling af indfødsret - bl.a. indeholdende en række
skærpede krav til karensperioder ved
kriminalitet og danskkundskaber ligesom ansøgere skal aflægge løfte om
troskab og loyalitet mod Danmark og
dansk lovgivning.
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i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt en redegørelse
for tilfælde, hvor UNHCR på baggrund af FNs flygtningekonvention
har rettet kritik mod vesteuropæiske
landes
asyllovgivning.
* Danmark skal deltage i internationale initiativer om forebyggelse og
bekæmpelse af ulovlig indvandring
og menneskehandel.
* Arbejdet med at hjemsende udlændinge, der opholder sig illegalt i
Danmark, intensiveres. En arbejdsgruppe skal nedsættes og komme
med forslag til en styrket indsats omkring repatriering.
* Der udarbejdes en analyse af de
økonomiske konsekvenser og virkninger for kommunerne på udlændingepolitikkens område og af det pres, der
kan forventes på de kommunale opgaver og budgetter i de kommende år.
* Der sikres en hurtig diagnosticering af udlændinge, som kommer til
Danmark med smitsomme sygdomme
som HIV, tuberkulose og leverbetændelse.
* Der undertegnes en tilbagetagelsesaftale med Serbien og Montenegro
med henblik på tilbagesendelse af
statsborgere, ligesom der udsendes
en ”fact-finding” mission til Afghanistan for at iværksætte repatriering.
* Der udarbejdes en liste over de
lande, der kan betegnes som sikre.
* Regeringen udarbejder efter anmodning fra Dansk Folkeparti notater om virkningen af udlændingepolitikken.
* Regeringen redegør over for
Dansk Folkeparti løbende for arbej-
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udlændinge

Sådan var reaktionerne på udlændingeloven
- Det er ikke fordi, det ville have
været umuligt at få tilslutning fra
blandt andre socialdemokraterne til
store dele af regeringens nye og
strammere udspil. Men Dansk Folkeparti ville ikke være med til de
mere begrænsede ændringer, der så
var blevet resultatet.... I den givne
situatiuation handlede regeringen
rigtigt. Den måtte give betydelige
køb til Dansk Folkeparti, der fejrer
resultatet som en stor sejr.
Jyllands-Postens leder
- Dansk udlændingepolitik tager nu
en historisk drejning.... Ikke alene
fik Dansk Folkeparti for første gang
konkret indflydelse med stramninger på regeringens foreslåede udlændingepakke, der dermed vedtages inden sommerferien. Men Dansk
Folkeparti gennemtvang tilmed i en
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række tillægsaftaler med regeringen, at regeringen skal rådføre sig
med Pia Kjærsgaard i alle væsentlige sager om udlændinge i de næste
år..... Dermed er de tidligere regeringspartier, Socialdemokratiet og
de radikale, for første gang i 10 år
sat helt uden for indflydelse.
Artikel i Jyllands-Posten

- Dette vil gøre flygtninge og indvandrere i Danmark modløse. Når
regeringen afskaffer de facto- begrebet for flygtninge, kan Danmark
ikke længere kalde sig et humanitært land.
Muharrem Aydas,
formand for POEM

- Det er Dansk Folkeparti, der bestemmer, hvor der skal strammes,
det er dem, der bestemmer, hvordan
den skal fortolkes, det er dem, der
bestemmer, om den bliver overholdt
ordentligt. Det her er helt klart en
kapitulation over for Dansk Folkeparti. Jeg kan ikke se, hvilken rolle
regeringen har spillet – andet end at
lægge stemmer til.
MF Elisabeth Arnold (R)
i Berlingske Tidende

- Alt i udlændingepakken går ud på
at lukke af for mennesker med en
anden herkomst, som søger beskyttelse på grund af forfølgelse, eller
som gerne vil forenes med deres ægtefælle eller mindreårige børn, og at
gøre livet mere surt for dem, som allerede er her.... Den udlændingepolitik, som Bertel Haarder har indgået
med Søren Krarup og andre meningsfæller i Dansk Folkeparti, er
milevidt fra den menneskesynet i
den sønderjyske højskoletradition,

Pia Kjærsgaard fik en enkelt konfrontation i TV med
sine svenske kritikere. Her er det formanden for det
svenske folkeparti - pendanten til Det Radikale Venstre, Lars Leijonborg med intervieweren Claus Hagen
Petersen i midten.

som Bertel Haarder elsker at
besmykke sig med. Den er kynisk,
diskriminerende og helt i overensstemmelse med Søren Krarups opfattelse af næstekærlighed. Danmarks internationale omdømme er
sat over styr – desværre med rette.
MEP Torben Lund (S)
i Ekstra Bladet

Så langt, at det må udløse skamfuldhed langt ind i partiernes egne rækker - og styrke udlandets opfattelse
af, at noget er svunget af hængslerne her i landet.
Informations leder

- Det virkeligt ubehagelige er, at
Dansk Folkeparti nu er blevet regeringens langsigtede partner på området, også når valgløfterne er udtømt. Det betyder f.eks, at regeringen skal rådføre sig med Pia Kjærsgaard, hvis der pludselig igen skulle
blive krig og elendighed i Europa
med deraf følgende ”risiko” for træk
på Danmarks solidaritet.
Politikens leder

- Forliget vil blive hilst med tilfredhed af af det vælgerflertal, som
blandt andet opstod af dyb utilfredshed med en handlingslammet regerings politik på området.... Nu opstilles relevante krav: En alder på
mindst 24 år samt tilknytning til
Danmark ved familiesammenføring.
Et nej til dem, der stjæler og begår
vold. Øgede krav til danskkundskaber. Afskaffelse af de facto-begrebet
for personer, der ikke er omfattet af
FNs flygtningekonvention.
Jyllands-Postens leder

- Som det fremgår af dagens reportage, har VK ladet sig trække til
stramninger over det meste af linjen.

- Men tiderne skifter; denne forvrøvlede, sludrende småracist (Søren
Krarup, red.) forhandlede små 16 år

senere som repræsentant for Folketingets tredjestørste parti en ny udlændingelov på plads med Venstres
integrationsminister, Bertel Haarder til begge parters udelte glæde.
En lov, der afskaffer det mest kontroversielle og dramatiske element i
udlændingeloven af 1983 – retskravet på familiesammenføring – og
som meget vel kan blive stående lige
så længe som 1983- loven og dens
utallige opstramninger. Hvem skulle
have mod på at rulle stramningerne
tilbage efter et folketingsvalg? Socialdemokratiet? Efter et ultimatum
fra Jann Sjursen og Marianne Jelved?
Så meget har det politiske Danmarkskort ændret sig på blot halvandet årti. Så radikalt anderledes er
vælgernes prioritering. Så stort det
moralske skred hertillands, vil nogle
mene.
Journalist Arne Hardis
i Weekendavisen
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Mens det officielle Sverige fordømmer,
opfordrer svenskerne DF til at »stå fast«
Af Karsten Holt

S

verige angriber Danmark og
Dansk Folkeparti«. Sådanne
overskrifter har i den seneste
måned præget aviserne - både her
som hinsidan. Der har ligefrem været
tale om, at en »krise« var på vej mellem Sverige og Danmark.
Det er muligt. Men der er i så fald
ikke tale om en krise mellem det
danske folk og det svenske folk, som
heldigvis fortsat har det bedste forhold til hinanden. For når det officielle Sverige kaster sig over Dansk Folkeparti, må det ikke forveksles med
svenskernes holdninger. Derom bevidner et hav af sympatitilkendegivelser, Dansk Folkeparti har modtaget fra svenskere, som over en kam
udtrykker sympati med Dansk Folkeparti.
Mange af de i hundredvis af henvendelser - breve, e-mails og telefonopringninger er stilet direkte til
Pia Kjærsgaard og omtaler hendes
humoristiske bemærkning om at sætte en broklap i Øresundsbroen. Det
bør bemærkes, at kun ganske få af
henvendelserne er anonyme. Svenskerne underskriver sig med navn og
adresse.
* Jag vill bara tacka för att ni ger vår
inkompetanta och pinsamma regering en omgång(....) Öppna gärna
broklaffen för mig den dag Sverige
blivit ubeboeligt.
Niclas C.
* Snälla hjälp oss. Ge inte upp. Mona
Sahlin och Göran Persson är Sverigefientliga. Det vore underbart om ni
kunde hjälpa oss Svenskar att få
komma igenom denna barriär av
ytrrandefrihet som inte existerar.
Annika F.
* Villa bara säga att stå på er, Danmark – i denna sak har ni helt rätt,
och det behövs mod att ställa sig upp
och öppet ta upp de problem som en
extrem, okontrollerad invandring
medför.
Tommy L.- Sollentuna
* Vi svenskar behöver ert hjälp och
stöd för att frigöra oss från våra politiker och den präktiga förmyndaraktiga politiska korrektheten.
A.D, - Uppsala
* Tack för varningarna om de faror
som hotar. Faktiskt känns det redan
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som om vi är infödingar i ett muslimskt land.
Lars L.
* ...broderskapskänslan kommer inte
försvinna även om våra politiker och
media gärna offrar den på hyckleriets
altare (......) Snälla, fortsätt skriva
om Sverige. Politikerna i Sverige vill
inte ha debatten. De vill tysta ner
detta. Det är kanske svårt för er att
förstå detta men Danmarks röst är
just nu det största hopp vi har.
Ebon L.
* I Sverige är censuren total, alla politiska partier och massmedier har
beslutat sig för att vägra debattera
invandringsproblem och integerering
inför valet (...) Snälla, fortsätt bråka
med våra fega svenska politiker!
Mårten P, Stockholm
* Det är i dag fullständigt omöjligt
att i Sverige föra en saklig debatt i
vissa frågor. Som svensk och kritiker
till förd svensk politik känner man
sig i dag lika strypt som kritiska ryssar och östtysker måste ha kännt sig
under kalla krigets tid.
Mats B.G – Norrland
* Jag stödjer er(......) Det är Europas
framtid som står på spel.
Johann A.
* Stå på Dig Pia Kjaersgaard! Låt
Dig icke nedslås av de svenska ”Rikstöntarna”! (....) Jag hoppas, att Du
har överseende med Oss svenska
sympatisörer, så att Vi också får vara
med och dela på Dig tillsammans
med dina danska väljare!?
Thomas T. – Skövde
* Och vad ni gör: Sätt inte en klaff i
Öresundsbron! Danskt inflytande behövs i Sverige, Er sak är faktiskt vår
också.(....) Stå på Er, broderfolk!
Peter I. – Solna
* Jag vill bara säga att långt ifrån
alla Svenskar gillar Mona Sahlins
multikulturella ghettoideal. Ni skall
ha heder för ert arbete för Danmark(.....)Jag kan inte fatta att våra
etablerade politiker kan vilja göra oss
så illa.
Kåre A.
* Jag hoppas att vi i höst får se ett
valresultat här i Sverige som liknar
ert i Danmark. Många på den här sidan Öresundsbron står på er sida när

det gäller invandringen.
Fredrik H.
* Jag läste med stort nöje Pias senaste veckobrev. Den slår huvudet på
spiken vad beträffar Sveriges vansinniga invandringspolitik. Danmark är
ett föregångsland och det är jeg övertygad om att många svaenskar
tycker. Ge er inte, utan visa vägen för
Sverige.
Mats E.
* Jag är en vanlig människa som arbetat 47 år och alltid betalat högsta
skatt då jag inte har några barn, aldrig fått en krona i bidrag men jag er
rädd för vad Sverige kommer att vara
om 10 år. Det er sorgligt att se att
våra politiker förstör vårt fina land.
(....) Jag har ca. 100 vänner, bekanta
och arbetskamrater med helt olika yrken och inkomster och bland oss så är
vi minst 30 pct. som tycker som du.
Margot E.
* Sverige är Europas sista diktatur.
Till och med åsiktsdiktatur. Som tur
har jag även dansk förfäder, så jag
får väl emigrera till ert land.
Bo O.
* Det er förvisso mycket olyckligt att
en figur som Mona Sahlin tillåts inneha en så inflytelsesrik post att hon
på Sveriges vägnar kan uttala sådan
oförskämdheter.
Peter Ö.
* För mig är det självklart att dansk
invandringspolitik bestäms av danskar i Danmark, inte av Mona Sahlin
och Göran Persson i Stockholm.
Nils H.
* Jag önskar vi hade ett motsvarande
parti här i liknande D.F., men tyvärr
är det inte så i dagsläget.
Pär S.
* Äntligen säger någon det vi inte
kan säga i Sverige – det är inte politikst korrekt att ha annan åsikt än
ledande politiker i detta land.
Bengt E.
* Ett stort tack för att Du har modet
att svara dessa svenska politiker,
som tror att de ska styra hela världen.
Karl K. – Uppsala
* ....Men politikerna i Sverige går bakom ryggen på oss, och ljuger oss

svenskar rätt upp i ansiktet, brottsligheten har ökat enormt i Sverige,
man vågar snart inte skicka ut våra
söner och döttrar i Sverige, Hjälp oss.
Krister B. – Borås
* Tack för att ni lyfter fram diktaturen i Sverige
Mikael M. – Halmstad
* Pia Kjaersgaard har helt rätt. I
Sverige får man absolut inte kritisera
invandringspolitiken, då blir man automatiskt stämplad som rasist. Synd
men sant...
Jörgen L.
* Man kan råka mycket illa ut i Sverige om man kritiserar den svenska
invandrarpolitiken som gått helt
överstyr, man manipulerar från myndigheternas sida all statestik som rör
invandrare, det känns som att bo i
forna Sovjetunijonen
Bosse F.
* I Sverige har vi idag, som ni vet,
inte en sann demokrati...de som idag
har makten är helt på det klara med
att de måste skydda sin makt genom
att kalla människor med andra åsik-

ter främlingsfientliga. Dette ordval
är i sig selv helt nöjesväckande!
Robert S. – Lund
* Pia Kjaersgaard du ska veta det
finns många många svenskar som
håller på er till 100%. Jag som
skåning har alltid önskat att vi tillhörde Danmark och nu är det mer än
någonsin.
Sven Inge N. – Sibbhult
* Tänk om man kunde backa tiden 15
år. Så bra allt kändes då. Då var det
lätt att vara en stolt svensk. I dag
skäms jag mest.
Andreas G. – Norrköping
* Jag är glad att mitt kära grannland
har tagit en sådan stark röst för mitt
och mina medmänniskors rätt att få
uttrycka sig fritt.
Nicklas J.
* Ha det bra och lycka till framtiden.
Jag håller tummarna för att Dansk
Folkeparti får ökade framgångar i
kommande val.
Paul Nilsson, Malmö
* Vi är många som tröttnat på det

stalinistiska sätt att undertrycka det
svenska folkets åsikter och funderar
starkt på att flytta till andra sidan
Sundet.
Lars R. – Ystad
* Mona Sahlin och demokrati är lika
förenligt som eld och vatten.
Kenneth W.
* Mitt intryck är att den faktiskt förda politiken i Danmark är rimligt balanserad, och borde vara en förebild
för Sverige.
Tomas E. – Stockholm
* Jag tycker att Dansk Folkeparti är
ett bra parti som säger sanningen,
och Pia är en toppenbra partiledare.
Pia vann över den svenska fjanten
Lars Lejonborg, kan inte Pia komma
till Sverige och bli partiledare?
Jan K.
* Jag har en varm känsla för Danmark, och det tror jag gäller för de
flesta av mina landsmän. Politiker
och journalister blir alltmer en isolerad kast i Sverige. Förtroendet för dem
minskar och föraktet ökar hela tiden.
Lars A. - Skövde

foto: Francis Dean

DF og regeringen sikrer lavere licens

D

ansk Folkeparti og regeringen indgik 3. juni et nyt medieforlig, som fra næste år og
de næste år frem betyder lavere TVlicens, og som privatiserer TV 2.
- Kulturministeren har under forhandlingerne forsikret os, at den
kvalitet, der er kendetegnende for
TV 2 vil blive videreført også efter

at stationen er privatiseret, og det
løfte vil vi holde regeringen fast på,
siger DFs chefforhandler, Poul
Nødgaard, der også hæfter sig ved,
at reklameafbrydelser i TV 2s udsendelser ikke accepteres.
Mange elementer i det omfattende medieforlig har ligget DF særligt
på sinde:

* At DRs bestyrelse allerede fra
1. januar 2003 bliver professionaliseret og får til opgave at sikre sagligheden, upartiDF’s tre
skheden og obmediejektiviteten i proforhandlere,
grammerne
Poul Nødga* At der for
ard, Peter
DRs vedkommenSkaarup og
de sker en udlægLouise Frevert ning af produktiafslutter for- onen, svarende til
handlingerne 21 procent.
med regerin* At den tidligen med et in- gere
regerings
terview med
bebudede licensDR-TVs Hen- forhøjelse
ikke
ning Olsson
træder i kraft,
men at der alene
bliver tale om en pristalsregulering
af den nuværende licens - og at der,
når TV 2 er fuldt privatiseret, bliver tale om en licensnedsættelse og
at de otte TV2-stationer bevarer deres status som selvejende institutioner.
* At DRs Ørestadsprojekt skæres
ned til et passende og rimeligt niveau i overensstemmelse med det,
der reelt er behov for - i lyset af, at
en femtedel af produktionen nu
lægges uden for huset.
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eu

Skaarups Europa
EU er en loge. En loge med sit eget
sprog, sine egne ritualer og sin egen
organisation. Loger skabes som regel
med en hellig mission for øje.
EUs mission er den højtidelige at
skabe fred i Europa. Og da der ikke
har været stor-krig på kontinentet siden 1945, er EU en succes. Missionen
er fuldbragt. Nationalstaternes dominans er knækket. Logebrødrene kan
hylde hinanden.
Men da der stadig kan være mennesker, som rundt omkring i Europa
hæger om deres nationalitet, er missionen endnu ikke fuldbragt. Der lurer hele tiden fjender, som truer logens eksistens.
For at kontrollere fjenderne har
EU-logen igangsat sin egen overvågning. EUs officielle overvågningscenter i Wien opfordrede da også i foråret politiske ledere i Europa til at
»fordømme racisme og omfavne forskellighed i Europa« for at imødegå
de »højrefløjspartier, som propaganderer racistiske og fremmedfjendske
politikker, og som for nyligt har
været succesrige i Østrig, Italien,
Danmark og nu i Frankrig«.
Jeg oplever selv logen ved de jævnlige møder i EU-konventet, der skal
skrive en grundlov for Europa. Fromheden er tydelig. For langt de fleste
konventsmedlemmer er det som at få
lov at være med i en hellig mission.
Taler på taler roser da også EU for
alt, hvad der er godt i verden.
Der er dog venner i Bruxelles. Jeg
deltager i møder med Europa-parlamentsgruppen UEN, som DFs Mogens Camre er med i og med Demokratisk Forum, som er en fraktion i
konventet med bl.a. engelske konservative, tjekkiske borgerlige politikere
og Junibevægelsen. De taler lige vores sprog: Skeptisk overfor en EUstat og med stor sans for Europas virkelighed, som består af nationalstater. Med ret til fortsat eksistens.
Når man er i Bruxelles, vrimler det
med kultsymboler. Hver turistbutik
ligner en svensk flagfabrik, hvor der
kun er blåt og gult. EUs tolv gule
stjerner på blå baggrund går igen
som symbol på alting.
Når man selv står midt i det, virker symbolerne overvældende. Også
den monumentale parlamentsbygning kan knuge en usikker sjæl. Jeg
kan stadig ikke finde rundt i kolossen og har næste gang tænkt mig at
tage et stort garnnøgle med og binde
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fast ved indgangen, så jeg i hvert fald
altid kan finde ud igen.
Det store problem ved EU er, at ingen indenfor logen kan se et problem
i integrationsprocessen. EUs formål
opfattes som godt, og kun ondsindede
mennesker mener noget andet. De
ondsindede har mange ord: Separatister, isolationister, nationalister og
fremmedhadere.
En loge-dansker talte under kaffen
hånligt om »de danske træpenge«.
Euroer er åbenbart rigtige penge,
mens danske kroner og ører omtales
med foragt. Hvor må det være svært
for danske EU-tilhængere at affinde
sig med, at danskerne ikke helt har
givet sig hen til EU.
EU-konventet har nu afholdt fem
møder, og endnu er der ikke kommet
meget kød på en europæisk forfatning. Men det skal der nok komme.

Foto: Birger Storm

Af Peter Skaarup, MF

Og det bliver ikke noget med mindre
EU. Tværtimod. Alle taler om, hvor
EU kan og skal gøre noget mere.
Anders Fogh Rasmussen foreslog
for to år siden, at EU skulle udstyres
med et såkaldt kompetencekatalog,
der klart sagde, hvad EU skulle beskæftige sig med, og hvad nationalstaterne skal gøre. Men i EU tænker
ingen på at dele magten. Det strider
mod EUs natur at give noget fra sig
eller beskære sin egen indflydelse.
Det går direkte imod ideen om integrationsprocessen, der skal skabe en
stadig tættere sammenslutning i Europa. Loger opløser ikke sig selv men
finder nye opgaver.
Jeg kan desværre ikke berolige
skeptiske danskere. EU forbereder
sig på et nyt stort forkromet projekt
med en grundlov, der skal danne
rammen om hele EU. Den skal vi sikkert stemme om i Danmark i 2004 eller 2005. Hvordan en sådan grundlov
vil kunne forenes med Danmarks Riges Grundlov, bliver det store spørgsmål.

Peter Skaarup er sammen med Henrik Dam Kristensen (S) af Folketinget valgt til at repræsentere Danmark i det 105-mand store EU-konvent,
hvis arbejde forventes afsluttet i 2003, hvorefter det er planen, at EU i
2004 skal have en egentlig grundlov. Peter Skaarup vil fremover i Dansk
Folkeblad give sin personlige skildring af forløbet. Skaarups første artikel i serien blev bragt i nr. 2/2003.

dom

Foto: Birger Storm

Pia Kjærsgaard glæder sig over,
at det med Landsrettens dom nu
endelig er forbi med de i hundredevis af vulgære beskyldninger,
hun og DF i årevis har måttet
høre på. Hun er klar over, at enkelte venstre-ekstremister muligvis vil fortsætte, men for hende er
det afgørende, at det danske folk
efter Landsrettens klare bestemmelse, ved, at venstre-ekstremisternes udfald er løgnagtige.

Landsretsdom sætter stop for underlødige
beskyldninger mod Pia Kjærsgaard og DF
Af Søren Espersen
Onsdag den 22. maj 2002 satte
Vestre Landsret definitivt stop for
den strøm af underlødige beskyldninger mod Dansk Folkeparti og partiets
formand, Pia Kjærsgaard, der i årevis har forplumret den hjemlige udlændingedebat.
Det skete, da Landsretten fastslog,
at Pia Kjærsgaard ikke er racist, og
at det er forbudt at kalde hende det.
Bestemmelsen blev truffet i enighed af tre juridske dommere ved
Vestre Landsret i Viborg, og samtidig
dømte retten politikeren Karen
Sunds fra Folkebevægelsen mod EU
skyldig i de væmmelige injurier, hun
for et par år siden fremkom med, idet
hun i radioen udtalte, at hun »nødigt
ville identificeres med Pia Kjærsgaard racistiske synspunkter«.
Landsretten bestemte, at Karen
Sunds skulle betale dagbøder, en erstatning til Pia Kjærsgaard samt udrede 10.000 kroner til at dække de
sagsomkostninger, Dansk Folkepartis formand havde haft. Dommen var
en stadfæstelse af en byretsdom fra
oktober 2000.
Pia Kjærsgaard, som i årevis har
måttet finde sig i alverdens under-

lødige og vulgære beskyldninger fra
politiske modstandere, har nøjedes
med at føre to injuriesager mod fremtrædende meningsdannere, som har
svinet hende til og har vundet dem
begge. I april 2000 blev forfatteren,
Weekendavisens kronikør, Lars Bonnevie, dømt i en lignende sag og blev
efterfølgende dømt til at betale dagbøder, erstatning, penge til offentliggørelse af dommen samt sagsomkostninger på 18.000 kroner.
- Med landsretsdommen er der nu
sat et definitivt stop for alle disse
vulgære beskyldninger, siger Pia
Kjærsgaard, og jeg håber, at dommen
får mine politiske modstandere til at
tænke sig om, inden de slynger uberettigede skældsord i hovedet på mig.
Det kan da godt ske, at nogle ekstremister fortsætter, men med dommen
véd det danske folk nu med sikkerhed, at det ikke passer. Og det er det
helt afgørende for mig.
- At blive kaldt racist er en på alle
måder gemén beskyldning. En racist
er én, der ser ned på andre racer og
hudfarver. Det gør jeg ikke, og det
har jeg aldrig gjort. Jeg har slet ikke
de følelser og er fuldstændig farveblind, når det gælder hudfarver. Problemerne omkring fremmedlovgivningen i Danmark er af en helt anden karakter, siger Pia Kjærsgaard,
som naturligvis glæder sig over, at
landsretten nu endelig har afgjort, at
de hundredevis af beskyldninger om
racisme nu er forbi.

I bogen »Ondskabens Ikon« fra
1999 beskriver forfatteren Geoffrey
Cain hvorledes dæmoniseringen af
Pia Kjærsgaard i årenes løb har
antaget former, Danmark aldrig
har oplevet. Geoffrey Cain sammenligner med eksempler i karrikaturtegningen den hetz, Pia Kjærsgaard har været ude for med den,
som jøderne måtte finde sig i i
nazi-bladet »Der Stürmer« - hvor
jøder, som Pia Kjærsgaard er blevet det, blev fremstillet som rotter,
djævle, slanger, gribbe og svin.

11

portrættet
Af Pia Riedel

B

ent Bøgsted tager imod i træsko, jeans og skjorte. Imødekommende, smilende og rolig
som de omgivelser, vi befinder os i.
Bøgsted bor med sin familie i Dybvad
ved Sæby. Familien består foruden
Bent selv af hans
I fritiden slår
kone Hanne, de
Bent bl.a. græs
er dog ikke gift
endnu, og syv på ejendommens
store grund - Det
sammenbragte
børn, hvoraf de skal jo gøres, siger han uden
fire mellem 13større begejst16 år bor hjemring i stemmen.
me.
Med tyve tønder land grønne marker så langt øjet
rækker og heste i det idylliske landskab kan man roligt sige, at vi er
kommet på landet. Bøgsted købte det
dejlige hus for 9 år siden, og Hanne
flyttede ind for 4 år siden. Hanne
kom fra Frederiksberg i København,
men savner ikke bymiljøet et sekund
– ikke ti vilde heste kan få hende
herfra igen. Og hvad Bent angår, så
er han født og opvokset på landet, så
for ham er der intet alternativ til livet på landet.

Bøgsted på Borgen
- og ude på landet...

Livet på Borgen
Bents daglige gang på de bonede
gulve på Christiansborg står derfor
som en skarp kontrast til landlivet,
men til det siger Bent:
- Det har ikke været noget problem
for mig at omstille mig til de nye omgivelser på Christiansborg. Det skyldes primært Dansk Folkepartis folketingsgruppe, hvor vi har et helt utroligt sammenhold. Politikere fra andre
partier siger, at det er nemmere at
blive venner med politikere fra andre
partier end med folk fra eget parti,
men så må de have et problem. I
Dansk Folkeparti hjælper vi hinanden og bekymrer os om hinanden.
Der er i den grad et sammenhold,
man ikke kan ønske sig bedre. Vi er
som en stor familie. Hyggeligt samvær er meget vigtigt. Der skal være
tid til at tale med hinanden, og det
gør vi i Dansk Folkeparti. Vi er sådan
en slags Familien Danmark, og
MF’erne repræsenterer alle samfundslag – det er uden tvivl en styrke.
- I starten var specielt socialdemokraterne noget skeptiske med hensyn
til min formåen som arbejdsmarkedsordfører, men jeg tog det ganske roligt, og der er ligesom sket et skift i
deres holdning til mig i forbindelse
med behandlingen af deltidsdirektivet. At de efterfølgende er blevet lidt
sure igen, det skyldes selvfølgelig, at
den ny lov ikke blev helt sådan, som
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socialdemokraterne havde håbet på.
- Jeg har altid stemt borgerligt,
selvom jeg har været arbejdsmand.
Der er for mig intet til hinder for det.
Arbejdere skal pr. definition være socialdemokrater, men det er noget
sludder. Jeg bryder mig desuden ikke
om tillidsmandsfunktionen. Det er
ikke nemt at være tillidsmand, hvis
den røde partibog ikke er i orden. Det
er synd, at det er sådan, for de mere
borgerligt orienterede på arbejdspladserne tør ikke sige noget. Det ville ellers være gavnligt, hvis de gjorde.
- På tillidsmandsskolerne bliver de
nærmest hjernevasket. Det er ren
ensporet socialisme, der foregår. Der-

for har jeg altid holdt mig til at være
medlem af SIDs fagforening og Akasse, men ikke ønsket at fungere
som tillidsmand. Men som tidligere
maskinarbejder har jeg set og oplevet
nok til, at jeg har en god erfaring at
trække på som Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører.
- I 1997 meldte jeg mig ind i Dansk
Folkeparti, og i 2001 stod jeg så på
opstillingslisten som nr. 8 ud af 9 og
blev valgt som kandidat i Hobrokredsen. Jeg var meget overrasket, og
det samme var jeg, da jeg blev valgt
ind i Folketinget. Jeg havde ikke ført
nogen egentlig valgkamp, der var
ikke noget valgmøde i Hobro, og jeg
synes ikke, at jeg kunne forsvare over

at se, om man render over et frimærke, der mangler i samlingen. Jeg koncentrerer mig primært om Danmark,
Grønland og Færøerne. Får jeg frimærker, så kalder det altid et smil
frem. Ellers går vi til banko, Hanne
og jeg, men ikke så ofte som tidligere.
Bent er også interesseret i kunst
men ikke i den ny,
Bent og Hanne moderne, abstrakte
gør klar til fro- kunst.
kost i deres
- Jeg bryder mig
hjemmegjorte
ikke om at være i
køkken.
et lokale med abstrakt kunst – der
mangler simpelthen hygge og varme,
men det er selvfølgelig smag og behag - bare jeg slipper for det. Jeg kan
lide landskabsmalerier, man kan se
forestiller noget.

Begge ben på jorden

for familien at poste penge i en privat
valgkampagne med fem hjemmeboende børn. Det, jeg gjorde, var at tale
med folk på gaden, og Hanne og jeg
brugte 14 dage på at sætte valgplakater op. Desuden var jeg så heldig, at
flere aviser skrev positivt om mig.
Den form for pr er jo af uvurderlig
værdi og kan ikke købes for penge.
Til historien hører, at Bent Bøgsted
var til banko dagen efter valget, da
stemmerne blev talt op og offentliggjort, men den historie er blevet fortalt så mange gange, at vi bliver enige
om ikke at tærske langhalm på den.
Men overrasket blev han over at blive
valgt ind i Folketinget, og Bent blev
også både glad og lidt stolt, indrømmer han på sin rolige facon:
- Nå ja, jeg gik nok lidt ved siden af
mig selv.

Familien er nummer et
Jeg spørger Bent, hvad familien betyder for ham.
- Familien er ubetinget nummer et,
siger han uden at tøve, familien betyder meget og skal altid komme i
første række. Man skal sætte familien før alt andet. Derfor prøver jeg at
undgå, at arbejdet med politik går ud
over familien. Jeg bor jo på hotel 4
dage om ugen, når jeg er i København. De dage arbejder jeg fra kl. 7-8

stykker om morgenen og gerne til kl.
halv ni om aftenen. Det er lange
dage, men jeg kan lide arbejdet og
har så mulighed for at være herhjemme i tre dage.
Bent tænker meget på at undgå at
forsømme familien, men som Hanne
siger:
- Han er nu så flink til at ringe
hjem. Han ringer om morgenen, to
gange i løbet af dagen og igen om aftenen.

Frimærker og banko
Senere går vi alle tre rundt på
ejendommens tilhørende jorder. Det
er en skøn lille rundtur, hvor man
rigtigt får en fornemmelse af, hvor
dejligt det må være at komme hjem
efter en hektisk arbejdsuge på Borgen.
Jeg spørger til Bents fritidsinteresser. Det er vist ikke at slå græs.
- Næ, det ved jeg ikke, om jeg kan
lide, men det skal jo gøres. Der er altid noget at se til på landet. Så det er
ikke en fritidsinteresse. Jeg samler
på frimærker, men der er ikke rigtig
tid til det for øjeblikket, men jeg klipper stadig frimærker af konvolutter
og gemmer dem til, når jeg bliver
pensionist, så jeg har noget at foretage mig til den tid. Det er bare sådan
en interesse, hvor det er spændende

Der er ingen tvivl om, at Bent
Bøgsted er en mand med begge ben
solidt plantet i den jyske muld. Han
er ikke i tvivl om, hvad han står for,
og ikke meget for at gøre en større
sag ud af pladsen i Folketinget.
- Man skal aldrig vurdere sig selv,
det skal man aldrig gøre. Jeg synes
ikke, at man skal rose sig selv. Man
skal holde sig på det plan, man er
vant til. Jeg bryder mig ikke meget
om en politisk debat, hvor politikerne
roser sig selv i vilden sky men ser det
ganske ofte. Mange politikere mister
jordforbindelsen. I Dansk Folkeparti
har vi ikke den vilde selvros, og det,
tror jeg, hjælper til at holde forbindelsen med vælgerne.
Hårdt presset siger Bent dog om
sig selv:
- Min stærke side er nok, at jeg er
rolig. Det kan virke beroligende på
andre, tror jeg, hvis jeg altså skal
rose mig selv lidt. Det kan godt irritere socialdemokraterne. Det bedste,
de ved, er, at man bliver aggressiv.
De bryder sig ikke om, at man ikke
hidser sig op, for så kan de ikke komme af med deres galde og frustrationer.
Blå bog
Navn: Bent Bøgsted
Bopæl: Dybvad ved Sæby
Alder: 46 år
Erhverv: MF for Dansk Folkeparti siden november
2001.
Tidl. beskæftigelse: Udlært
maskinarbejder, våbenmekaniker og oversergent i militæret, landmand og specialarbejder.
Fritidsinteresser: Bankospil
og frimærker
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socialpolitik
Af Pia Riedel

M

an er ikke en taber, før man
giver op”, er et af Duddie
Staacks selvopfundne slogans. Og en ting er sikkert. Duddie
Staack er ikke en kvinde, der bare lader stå til. Som afdelingsleder for
Kvindekollegiet
på Østerbro, bo- Duddie Staack,
afdelingsleder
pæl og behandlingssted for nar- på Kvindekollegiet på Østerkoprostituerede,
bro: ”Man er
kæmper hun for
ikke en taber,
at give de unge
før man giver
kvinder en meop” er ét
ningsfuld hverdag
af Duddie
til afløsning for
det kummerlige Staacks selvopliv på gaden, som fundne slogans
– og hun giver
hidtil har været
ikke op, når det
deres lod.
Kvindekollegiet gælder arbejdet
med de unge
på Østerbro er en
del af KFUKs So- narkoprostituerede kvinder.
ciale
Arbejde,
hvis mål det er at
tage hånd om nogle af samfundets
svageste. Det drejer sig kort sagt om
omsorg og næstekærlighed. Kollegiet
i Holsteinsgade på Østerbro er en institution, der er startet under ”Reden” på Vesterbro. Det huser gennemsnitligt otte unge kvinder af gangen i alderen 18-25 år. De er alle narkoprostituerede, der ønsker et liv
uden stofmisbrug og prostitution. Et
ophold på kollegiet varer som regel et
år. Mindre kan ikke gøre det, hvis
man skal helt ud af misbruget.

- Cirka halvdelen af pigerne får en
normal hverdag efter et ophold på
Kvindekollegiet, men det er hårdt arbejde for dem. De skal virkelig ville
ud af misbruget, ellers nytter det
ikke noget. Motivationen skal komme
fra dem selv. Det, vi kan gøre her på
stedet, er at give dem nogle trygge
rammer at færdes i og en masse omsorg og tid, fortæller Duddie Staack.
- Der er en mange aktiviteter her
på stedet, og de er ikke frivillige. Vi
kræver, at alle deltager – ellers er
det ud. Kvinderne dyrker motion fx
løb, svømning og rulleskøjter. De får
også massage. De kropslige aktiviteter er meget vigtige, fordi de unge
kvinder skal have ”hovedet tilbage på
kroppen”, som vi siger her på stedet.
Det vil sige, at de skal lære at holde
af deres krop, som hidtil kun har
været et arbejdsredskab.
- Derudover lærer de at arbejde ved
en computer, de skal læse aviser og
dagligt se nyheder. Det er som at
starte fra bunden af, da kvinderne
hidtil kun har haft én ting i hovedet
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Foto: Birger Storm

Kvindekollegiet

Løb tilbage til livet
– nemlig at tjene penge til stoffer.
Selv helt praktiske ting som for eksempel at ringe til lægen, skrive et
CV mv. er nyt land for dem, siger
Duddie Staack.

Økonomi – evig kamp
- Jeg er meget glad for mit arbejde.
Det er skønt at se, hvordan pigernes
selvtillid i løbet af behandlingsperioden vokser, og hvordan de langsomt
men støt kommer ud af deres misbrug. Det enerverende er dog, at øko-

nomien er så svær at få til at hænge
sammen. Vi er konstant pressede på
pengepungen, selvom vi handler billigt ind, selv bager brød mv. Vi klipper desuden frimærker og sælger
dem videre og sælger også julekort
for at tjene nogle penge til driften. Ellers kommer pengene fx fra indsamlinger, donationer og fundraising.
- Derfor falder den million, som
Dansk Folkeparti via en særlig pulje
til social- og sundhedsområdet har
tildelt stedet, på et meget tørt sted.
Jeg er så lykkelig, at jeg kunne tude.

KFUK er for ildsjæle

Foto: Birger Storm

KFUKs Sociale Arbejde består
af tre ”reder” for prostituerede,
et herberg, et værested, en familiehøjskole og tre genbrugsbutikker. Alle, der har behov for
hjælp, er velkomne. Kodeord er
omsorg, næstekærlighed, respekt og ansvar. Det koster
35.000 kroner pr. måned at behandle en narkoprostitueret på
Kvindekollegiet på Østerbro – et
beløb kvindens hjemkommune
betaler.

- Det er en evig kamp at få økonomien til at hænge sammen – derfor er jeg meget lykkelig for tildelingen af en 1 million kroner, siger Duddie Staack.
Jeg har talt med Pia Kjærsgaard flere gange, og hun har besøgt Kvindekollegiet. Hun er en hel fantastisk
kvinde med hjertet på rette sted,
smiler Duddie Staack og bliver atypisk for hende stille et kort sekund
med tanken om stedets forsatte beståen.

Duddies baggrund
Der er ingen tvivl om, at Duddie
Staack brænder for arbejdet på Kvindekollegiet, og ofte arbejder hun langt
mere end de 37 timer. Hun har uden
tvivl hjertet med og bliver ved, så
længe projektet hænger økonomisk
sammen.

- Jeg har altid beskæftiget mig
med samfundets svageste grupper.
Som helt ung arbejdede jeg i Alaska
med socialt dårligt stillede eskimoer.
Jeg har været sygehjælper og bl.a.
arbejdet på Sundholm. Der så jeg, at
der blev flere og flere misbrugere til
trods for, at vi i Danmark bryster os
af at leve i et velfærdssamfund. Jeg
bliver så skuffet, når jeg ser, hvordan
mange børn og unge svigtes i dagens
Danmark, siger Duddie Staack og
fortsætter:
- For ca. ti år siden bestemte jeg
mig for at læse til socialrådgiver for
at få mere indflydelse, end en sygehjælper som regel har. Jeg havde en
vision om at blive socialminister og

står stadig klar i kulissen til at besætte posten, hvis jeg får tilbudet en
dag, griner Duddie Staack, men mit
nuværende job er jeg lykkelig for. Det
fik jeg efter at have været i praktik
på ”Reden” på Vesterbro. Jeg blev tilbudt stillingen som afdelingsleder
her på Kvindekollegiet for 5 år siden,
hvor stedet startede op og slog straks
til.
Man kan kun ønske det bedste for
de narkoprostituerede unge kvinder
og Kvindekollegiets fortsatte beståen
med den energiske Duddie Staack i
spidsen. Med tanke på et af hendes
egne slogans ”Løb tilbage til livet” er
det et projekt, der ikke fortjener at
løbe ud i sandet, men videre i livet.

DF afsætter 150 millioner til sundheds- og socialområdet

D

ansk Folkeparti forhandlede
sig i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for finansloven 2002 frem til, at der blev
afsat en særlig pulje på 150 millioner kroner til sundheds- og socialområdet. Aftalen indebar, at Dansk
Folkeparti sammen med regeringen
kunne afgøre, hvordan beløbet skulle anvendes. Følgende beløb er afsat:

marvsdonorer til glæde for kræftpatienter:
5,0 mio. kr.
3. Forebyggelse af astma hos børn 4 års projekt vedr. tværgående
samarbejde mellem landets 3 universitetshospitaler på børneastmaområdet:
4,1 mio. kr.
4. Hjælp til sklerosepatienter:
3,2 mio. kr.
5. Efterlevelsespensionen genindføres for længstlevende ægtefælle
/samboende med tilbagevirkende
1. Gratis influenzavaccination til
kraft pr. 1. januar 2002:
alle over 65 år:
70,0 mio. kr.
46,8 mio. kr.
2. Udbygning af register for knogle- 6. Forbedret varmetillæg for pensio-

nister fra 1. september 2002:
9,9 mio. kr.
7. Sikring af fortsat ledsageordning
til handicappede, der går på pension:
2,0 mio. kr.
8. Bevilling til Videncenter på ældreområdet i 2002:
3,5 mio. kr.
9. Opretholdelse af Kvindekollegiet
under »Reden« for unge narkoprostituerede:
1,0 mio. kr.
10. Natvarmestuer til hjemløse i store byer:
3,0 mio. kr.
11. Ægteskabs- og skilsmissehjælpen:
1,5 mio. kr.
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terror

Københavnske buschauffører ch
- Politikerne
må efter min mening gribe ind og
forøge sikkerheden for buschaufførerne. Enten
ved hjælp af vagtværn eller en
form for afskærmning, siger
Elisabeth Nielsen.

K

øbenhavnske buschauffører er
i løbet af de senere år blevet et
udsat folkefærd - i takt med at
indvandrergrupper langsomt er begyndt at dominere bybilledet.
- Tendensen er klar: Tonen er blevet langt mere rå og folk mere aggressive, siden jeg startede som
chauffør i 1988, siger HT-chauffør,
Elisabeth Nielsen, 50, som bor på
Amager.
- Dengang var der mere menneskelig kontakt, og folk spurgte til én,
hvis man havde det dårligt. Nu tør de
knap nok gribe ind, hvis der er optræk til ballade, forklarer Elisabeth
Nielsen og nævner, at hun også har
udenlandske kolleger, som er blevet
overfaldet af udlændinge. Indvandrergruppernes chikane rammer alle.
Inden for et år har chikanen ramt
Elisabeth Nielsen to gange - sidste
gang for nylig, da hun i sin bus blev
udsat for et meget ubehageligt overgreb begået af en gruppe unge andengenerations-indvandrere.

- Tendensen er
klar: Tonen er
blevet langt mere
rå, og folk mere
aggressive, siden
jeg startede som
chauffør i 1988,
siger HT-chauffør, Elisabeth Nielsen, 50.

Fredag den 24. maj i år kørte Elisabeth Nielsen som chauffør på linie
16 – en af Københavns mest passager- og trafiktunge ruter. Ved 22.30tiden stod en gruppe på fire andengenerations- indvandrere på bussen. En
af dem uden gyldigt kort.
– Jeg sagde til ham, at kortet var
ugyldigt med det resultat, at han
bare grinede mig op i ansigtet. Så
tænkte jeg, at de nok var ude på ballade, og at det nok var bedst at lade
dem være, fortæller Elisabeth Nielsen. Ganske vist løb de frem og tilbage i bussen og råbte og skreg, men
jeg skulle ikke have klinket noget.
Jeg har en evne til at lukke fuldstændigt af. Det har man simpelthen brug
for som buschauffør.
Men da en af de unge begyndte at
sidde og ryge, var Elisabeth Nielsen
nødt til at gribe ind ved at køre ind
til siden og give ham en påtale:
– Jeg sagde, de skulle stå af, men
det ville de ikke. I stedet begyndte de
at råbe en masse ukvemsord, som jeg
ikke vil gengive her. Det blev jeg godt
sur over. Jeg tog mikrofonen og sagde
et eller andet om, at man godt kunne
høre, hvor deres hjerne er. Men det
skulle jeg aldrig have gjort. Da vi ankom til Hovedbanegården, kom en af
dem op og spurgte, hvad fanden jeg
skulle genere hans mor for. Det var jo
helt latterligt. Jeg havde overhovedet
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Foto: Birger Storm

Spyttet på og hånet

Foto: Birger Storm

Af Karsten Holt

ikke nævnt hans mor, siger Elisabeth
Nielsen.
Situationen kom herefter helt ud af
kontrol. Et par af de unge begyndte
at spytte på Elisabeth Nielsen, mens
de andre stod grinende udenfor og
forhindrede bussen i at køre ved at
udløse åbningsmekanismen i frontdøren.

– Jeg var magtesløs, for jeg kunne
jo ikke køre væk. De unge forsvandt
først, da jeg havde trykket på nødknappen. Samtidig passerede en patruljevogn, som jeg fik råbt an, fortæller Elisabeth Nielsen, som med
ansigtet indsmurt i spyt forklarede
politiet, hvor de unge var på vej hen.
Det havde hun nemlig overhørt i en

hikaneres af indvandrergrupper
kører hun på en anden linie, ”indtil
maven er faldet til ro”, som hun siger.
- Overalt mødte jeg meget stor forståelse, og fra både ledelse og kolleger
var opbakningen en positiv oplevelse.
Men der er altså et eller andet, som
halter. Mit tilfælde er jo ikke enestående men et blandt mange.

Sikkerheden skal forbedres
og straffen sættes op
- Selv om antallet af registrerede
overfald måske ikke er så stort, så
ved jeg, at der er en stor gråzone af
tilfælde, som aldrig bliver indberettet. Politikerne må efter min mening
gribe ind og forøge sikkerheden for
buschaufførerne. Enten ved hjælp af
vagtværn eller en form for afskærmning af chaufføren.

af deres samtaler. Sammen med politiet fik hun hurtigt udpeget gerningsmændene, og kort tid efter blev hun
kontaktet af en kriminalbetjent, som
af hensyn til et evt. sagsforløb ville
vide, hvor på kroppen hun var blevet
ramt.
Efter overfaldet blev Elisabeth Ni-

elsen tilbudt krisehjælp, hvilket hun
dog afslog med den begrundelse, at
det i forbindelse med et tidligere
overfald i februar ikke havde haft
den store effekt.
I stedet afspadserede hun og fik sig
et par fridage, så hun kunne komme
til hægterne ovenpå oplevelsen. Nu

- Det er ikke bare et spørgsmål om,
at vi ligger inde med penge og billetter. Det drejer sig også om vores sikkerhed og værdighed. Og det er både
krænkende og nedværdigende at blive spyttet på, understreger Elisabeth
Nielsen. Hun beklager dog samtidig,
at kontakten med passagererne derved let går tabt.
Over for gerningsmændene mener
Elisabeth Nielsen, at man langt tidligere skal sætte ind.
– Selv om de er under 15, skal de
kunne straffes med f.eks samfundstjeneste. Samtidig bør straffen for
overfald på chauffører generelt sættes op.
Vi passer jo bare vores arbejde og
vil gerne have ordentlige arbejdsvilkår, så vi kan yde passagererne
den bedst mulige service. Det er det,
vi er der for, siger Elisabeth Nielsen,
som trods alt hver dag glæder sig til
at komme på arbejde.

www.danskfolkeparti.dk - i en helt ny stil
Af Pia Riedel
Den 1. august 2002 lancerer Dansk Folkeparti en
helt ny hjemmeside. Målet er, at det bliver endnu
lettere for brugeren at finde frem til de ønskede informationer. Den bliver mere fleksibel, der kommer
nye funktioner, en anden opbygning og bedre navigationsmuligheder – alt i alt en større brugervenlighed.
Som det fremgår af illustrationen her på siden,
får hjemmesiden et helt nyt og mere friskt layout.
Illustrationen giver et billede af, hvordan hjemmesiden i store træk kommer til at se ud. Glæd dig til
den nye hjemmeside, hvor adressen selvfølgelig
stadig er den samme -www.danskfolkeparti.dk
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ude i danmark
DF-Hovedbestyrelse
Dahl, Kristian Thulesen
Ebbesen, Carl Christian
Gerstrup, Thomas
Hansen, Chr. H
Kjærsgaard, Pia, formand
Kristensen, Kenneth
Nielsen, Bente Vejrsø
Nielsen, Poul Lindholm, org. nfmd
Nødgaard, Poul
Rossen, Dora
Skaarup, Peter, pol. nfmd
Thomsen, Steen B., gen.sekr

33-375102
33-375172
38-873072
33-375105
33-375107
21-930093
97-404134
66-138977
28-923776
33-375110
75-571411
33-375113
33-375161

DF-Amterne
Bornholm: Katy Rømer
Frederiksberg: Leif Jensen
Frederiksborg: Ejner Rost
Fyn: Niels V. Hansen
Hovedstaden: Arvin Storgaard
København: Bente Pedersen
Nordjylland: Svend Erik Hansen
Ribe: Bent Møberg
Ringkjøbing: Bente Vejrsø Nielsen
Roskilde: Finn O. Larsen
Storstrøm: Michael Rex
Sønderjylland: Christian Pedersen
Vejle: Dora Rossen
Vestsjælland: Ida Stabell
Viborg: Morten Christensen
Århus: Per Dalgaard

56-972740
33-241733
49-707083
66-131609
39-295230
44-491995
98-122366
75-325417
97-404134
46-757728
33-375163
74-671101
75-571411
59-200076
97-536968
86-394880

DF-Folketingsmedlemmer
Brix, Colette
dfcolb@ft.dk
Bøgsted, Bent dfbenb@ft.dk
Dahl, Kristian Th. dfkrtd@ft.dk
Dalgaard, Per dfpeda@ft.dk
Dencker, Mikkel dfmikd@ft.dk
Dohrmann, Jørn dfjdoh@ft.dk
Fischer, Poul dfpofi@ft.dk
Frevert, Louise dflofr@ft.dk
Hansen, Chr. H., dfchhh@ft.dk
Jespersen, Jette dfjeje@ft.dk
Kjærsgaard, Pia, dfcceb@ft.dk
Knakkergaard, Anita dfanka@ft.dk
Krarup, Søren dfskra@ft.dk
Kristensen, Pia dfpikr@ft.dk
Langballe, Jesper dfjela@ft.dk
Larsson, Uno dfunla@ft.dk
Madsen, Aase D dfaadm@ft.dk
Madsen, Freddie H. dffrhm@ft.dk
Nødgaard, Poul, dfpoun@ft.dk
Skaarup, Birthe dfbisk@ft.dk
Skaarup, Peter, dfpesk@ft.dk
Sørensen, Karina dfkars@ft.dk

33-375103
33-375101
33-375102
33-375104
33-375106
33-375109
33-375111
33-375114
33-375105
33-375115
33-375107
33-375116
33-375117
33-375118
33-375119
33-375120
33-375108
33-375121
33-375110
33-375112
33-375113
33-375122

Professor, dr. phil. Niels Thomsen - Dansk Folkepartis repræsentant i
rådet for Det Danske Center for Menneskerettigheder.

Dansk Folkeparti, Christiansborg
33-375199
1240 København K
33-937019
Fax:
33-375191
df@ft.dk
www.danskfolkeparti.dk
DF-Europa-Parlamentet
Mogens Camre, MEP
Bruxelles, telefon
telefax
Strasbourg, telefon
telefax

(+32) 22845205
(+32) 22849205
(+33) 388175205
(+33) 388179205

DF – Ungdoms hovedbestyrelse
Hjermind, Mette
Jørgensen, Morten M
Kristensen, Kenneth (landsformand)
Lambrecht, Kenneth P..(org.nfmd/kass.)
Messerschmidt, Morten. (pol. nfmd)
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98-881442
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33-375171
8-266537
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Niels Thomsen i
Menneskerettighedsrådet
Professor, dr. phil. Niels Thomsen,
Klampenborg, er af Dansk Folkepartis folketingsgruppe udpeget som
partiets repræsentant i rådet for Det
Danske Center for Menneskerettigheder.
Professor Niels Thomsen er student
fra Herlufsholm, cand. mag i historie
og fransk fra Københavns Universitet, dr. phil, leder af Dansk Pressemuseum, forelæser ved Journalisthøjskolen og journalistkursus, amanuensis i økonomisk historie ved Kbh.
Universitet, lektor i statskundskab,
professor - og samme år professor i
nyere historie, anmelderred. ved
Scandinavian Economic History Re-

view, redaktør af Pressens Årbog, sekretær i Statsministeriets Presseudvalg.
Dansk Folkeparti har indtil udpegningen af professor Niels Thomsen
ikke hidtil benyttet sig af sin mulighed for at være repræsenteret i rådet
for Det Danske Center for Menneskerettigheder, men vil nu bruge posten
fuldt ud.
Partiets folketingsgruppe erklærer
sig meget tilfreds med, at det nu,
igennem Niels Thomsen, vil blive
muligt at følge arbejdet på nærmeste
hold, og dermed få indsigt i og kontrol med, hvad der foregår i forbindelse med Centeret.

BORNHOLM
Det lykkedes ikke for Dansk Folkeparti at opnå repræsentation i Bornholms Regionsråd. Borgerlisten blev
den helt store stemmesluger, ligesom
Socialdemokratiet og Venstre klarede
sig godt. Dansk Folkeparti, som opnåede beskedne 1,8 procent ved valget den 29. maj, fortsætter det politiske arbejde på og for Bornholm. I
første omgang i de nuværende udvalg, da det ny ø-råd først træder i
kraft den 1. januar 2003 - indtil årsskiftet skal de fungere som et sammenlægningsudvalg.
FREDERIKSBERG
Frederiksberg. Best. valg, DF-Frederiksberg: Leif Jensen (fmd), Mogens
Bækgaard (nfmd), Grethe Dahl, Helge Bergmann og Louise Hansen.
FREDERIKSBORG
Allerød. Best. valg, DF-Allerød: Per
Frøkjær (fmd), Poul Albrechtsen
(nfmd) og Gunner Rischel (kass).
Farum. Best. valg, DF-Farum: Freddie Jacobsen (fmd), Lisbeth Grøning
(nfmd), Nanna Heimbürger (kass), og
Steen Bromose (sekr).
Frederiksborg Amt. Best. valg, DFFrederiksborg Amt: Einar Rost (fmd),
Philip Heimbürger (nfmd), Morten
Messerschmidt, Frederikssund,
Flemming Rømer, Humlebæk, og
Jens Thusgård, Frederiksværk.
Slangerup. Best. valg, DF-SlangerupØlstykke: John Andersen (fmd), Jørn
K. Østergren (nfmd), Jytte Andersen
(kass), Himler Nielsen, Frode Bernskov, Preben Wadt Juelshøj og Preben Poulsen.
Stenløse. Best. valg, DF-Stenløse:
Egil Møller (fmd), Flemming Nielsen
(nfmd), Flemming Eversen, Ingelise
Møller og Leif Burlin.
FYN
Assens. Best. valg, DFAssens/Glamsbjerg: Peter Gleerup
(fmd), Hans Jørgensen (nfmd), Herman Thomsen (kass), Kristen Skamris Jensen (sekr) og Bent Mikkelsen.
Supp: Jonna Gleerup og Maja Thomsen.
Egebjerg. Best. valg, DFEgebjerg/Gudme: Pia Poulsen
Rasmussen (fmd), Michael Duelund
(nfmd), Leo Hansen, Michael Timling
og Arne Wahl.

Faaborg. Best. ændring, DF-Faaborg/Ærø: Keld Vidkær Nielsen
(fmd), Ingrid Larsen (nfmd), Niels
Aage Christoffersen, Bjarne B.
Thychsen og Gunilla Nielsen.

Søllerød. Best. valg, DF-Søllerød: Elo
Hartig (fmd), Irene Niebling og Flemming Andersen. Supp: Brian Kristensen og Jane Birgitte Holm.
NORDJYLLAND

Middelfart. Best. valg, DF-Middelfart: Bent Rasmussen (fmd), Kaj Andersen (nfmd), Oluf Koedstrøm
(kass), Erik Holm Johansen (sekr) og
Ketty Dyrberg. Supp: Grethe
Rasmussen.
Odense. Best. valg, DF-Fyns Amt:
Niels V. Hansen (fmd), Odense, Alex
Ahrendtsen (nfmd), Odense, Hans
Jørgensen (kass), Assens, Rolf
Sjögreen (sekr), Odense, Tina Petersen, Svendborg, N.J. Stage Nielsen,
Odense, Keld Vidkær Nielsen, Millinge, René Lundegaard, Otterup, Kim
Larsen, Nyborg, Inge Lise Thomsen,
Munkebo, og Martin Skytte Pedersen, Odense. Supp: Villy Dongsted,
Vissenbjerg og Siw Pedersen, Vissenbjerg.
Søndersø. Best. valg, DF-Søndersø:
Niels Hansen (fmd), Henrik Ishoy
(nfmd/sekr), Inge Rasmussen (kass),
Birgitte Lehrmann og Aksel V. Hansen. Supp: Axel Larsen og Poul
Jensen.
KØBENHAVN
Brøndby. Best. valg, DF-Brøndby:
John Riff (fmd), Tom Bech Frederiksen (nfmd), Søren Christensen og
Per Rasmussen. Supp: Ole Faust og
Anders Jensen.
Gentofte. Best. valg, DFGentofte/Hellerup: Henrik Thorup
(fmd), Annet Malmqvist (nfmd), og
Charlotte Gram.
Glostrup. Best. valg, DF-Glostrup:
Henning Christensen (fmd), Flemming Ørhem (nfmd), Keld Raaberg
(kass), Anette Thorsen og Per Brogaard. Supp: K. Bredahl.
Høje-Taastrup. Best. valg, DF-HøjeTaastrup: Henrik Pangel (fmd), Lars
Prier (nfmd), Flemming Hansen
(kass). Supp: Lasse Herrun og Else
Stokholm.
Lyngby. Best. valg, DF-Lyngby:
Carsten Aagaard (fmd), Ruth Holm
(nfmd) og Kim Vesselgaard. Supp:
Birthe Prien og Ina Bruhn Sørensen.
Rødovre. Best. valg, DF-Rødovre: Bodil Sten (fmd), Henrik Kalat Petersen
(nfmd), Ellen Hansen og Anders Friberg. Supp: Jacob Nielsen og Kurt
Pedersen.

Aars. Best. valg, DF-Farsø, Aars,
Nørager og Løgstør: Christian Borg
(fmd), Ruth Joel Sørensen (nfmd),
Karsten Andersen, Jan Muhlig og
Carsten Olsen. Supp: Henning Mortensen og Erik Andrup.
Nibe. Best. valg, DF-Nibe: A.C. Winther (fmd), Leif Skytt (nfmd), Egon
Andersen og Torben Soelberg. Supp:
Kaj Pedersen.
Sejlflod. Best. valg, DF-Sejlflod: John
Bukdahl (fmd), Aksel H. Nielsen
(nfmd), Nicholay Erik Jensen, Torben
Pedersen og Leif Ingemann Andersen. Supp: Poul Mikkelsen og Bent
Ausager.
Skørping. Best. valg, DF-Skørping:
Mogens Schou Andersen (fmd), Hans
Bjørn (nfmd), Niels Hjort, Birthe Wulff Andersen og Jens Christian Damgaard. Supp: Inga Damgaard og Niels Wulff Andersen.
Sæby. Best. valg, DF-Sæby/Dronninglund: Bent Bøgsted (fmd), Knud
Lundquist (nfmd), Hanne Miller
(kass) og Frank Pedersen.
Tylstrup. Best. valg, DF-Nordjyllands Amt: Svend Erik Hansen (fmd),
Steen Jørgensen (nfmd), Tommy Eggers Hansen, Anne Mette Mortensen
og Else Christensen. Supp: Jacob
Christensen og Hanne Miller.
RIBE
Holsted. Best. valg, DF-Holsted: Ib
Puggaard (fmd), Henrik Jensen
(nfmd) og Poul Johansen.
Ribe. Best. valg, DF-Ribe Amt: Bent
Møberg (fmd), Ib Puggaard (nfmd) og
Inga Callesen. Supp: Christian Jørgensen og Eva Brammer.
RINGKØBING
Brande. Best. valg, DF-Brande/Åskov: Ib Ringholm (fmd), Niels Nygaard og Verner Christensen. Supp:
Børge Commerou, Birthe Thorning og
Sonja Hvam Andersen.
Ringkøbing. Best. valg, DF-Ringkøbing Amt: Bente Vejrsø (fmd), Birgit Jonassen (nfmd), Ejnar Højmark,
Susanne Thiim og Anne Grethe
Sørensen. Supp: Elly Christensen og
Ib Ringholm.
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ude i danmark
ROSKILDE
Køge. Best. valg, DF-Køge og Vallø:
Bengt Lang (fmd), René Jespersen,
Søren Brask, Per Christiansen og
Orla R. Nielsen. Supp: Peter Mittag
og Hanne Kellberg.
Roskilde. Best. valg, DF-Roskilde:
Finn O. Larsen (fmd), Tage Nielsen
(nfmd), Lillian Jensen, Tim Hansen
og Heidi Jensen. Supp: Svend Aage
Kreinfeld og Poul Vangslev.
Roskilde. Best. valg, DF-Roskilde
Amt: Finn O. Larsen (fmd), Jørgen
Mogensen (nfmd), Bent Lang og Hanne Kellberg. Supp: Søren Brask og
Gert Nygaard.
STORSTRØM
Falster. Best. valg, DF-Falster: Gert
Kræsing (fmd), Carl ”Skæg” Andersen (nfmd), Ib Jørgensen (kass),
Charlotte Christensen (sekr), René
Christensen, Birgit Holse og Lis
Magnussen. Supp: Johnny Jørgensen
og Thomas Christensen.
Vordingborg. Best. valg, DF-Vordingborg/Langebæk: Henrik Laursen
(fmd), Poul Just (nfmd), John Jensen
og Jann Jacobsen.
SØNDERJYLLAND
Haderslev. Best. valg, DF-Haderslev/Christiansfeld: Holger Lauritzen
(fmd), Vagn Christensen (nfmd/kass),
Bent Horshauge (sekr), Preben Lauritzen, Berthold Nielsen. Supp: Johs.
Løhndorf og Bent Lehrskov.
Nordborg. Best. valg, DF-Nordborg:
Mads Schmidt Eriksen (fmd), Anni
Werge (nfmd), Elly Kørvel, Holger
Callesen og Nicolaj Hess. Supp: Kirsten Jensen og Peter Mortensen.
Aabenraa. Best. valg, DF-AabenraaLundtoft: Jytte Lauridsen (fmd), Jan
Jensen (nfmd) og Matina Jensen.
Supp: Morten Asmussen og Christina
Lauridsen.
VEJLE
Brædstrup. Best. valg, DF-Brædstrup: Ole Pilgaard Andersen (fmd),
Lars Pold (nfmd), Per Winterberg
(kass), Per Rasmussen og Yvonne
Thomsen.

Jørn – med bjørn
På Christiansborg er MF Jørn Dohrmann kendt som seriøs miljøordfører for
DF, men uden for murene har han ikke noget imod at slå sig løs og glemme
papirbunkerne for en stund. Det ser man tydeligt på billedet fra forårsmarkedet i Jordrup ved Lunderskov, hvor DF´s lokalafdeling i Kolding palmesøndag
som sædvanlig – under sloganet ”DF – på vej mod målet” - deltog med en
stand. Til oplysning for læserne er det Jørn nederst. Jørn Dohrmann er i
øvrigt netop blevet far til en herlig knægt ved navn Tobias – og har som den
blot anden mandlige MF´er i Folketingets historie, valgt at tage forældreorlov
fra Tinget, ved hvilken lejlighed Holger Gorm Petersen supplerede. Også en
anden fra Vejle Amt, Hans Kristian Skibby har været inde som MF’er i en periode til afløsning for Karina Sørensen.

Kristensen (nfmd), Karl Erik Lund,
Bo Ringholm og Leif Hansen. Supp:
Karsten Svendsen og Børge Jessing.

Børkop. Best. valg, DF-Børkop: Grethe
Lauersen (fmd), Irma Henriksen (nfmd),
Gerda Hagemann Petersen (sekr), Johannes Worm og Dyre Petersen.

Kolding. Best. valg, DF-KoldingVamdrup-Lunderskov: Bjarne Juel
Møller (fmd), Ib Ude Frantzen
(nfmd), Rita Sørensen (kass), Leif
Wittorp (sekr), Ove FuglsangSchmidt, Peter Krogsten, Kenneth
Ørsøe og Else Poulsen. Supp: Sven E.
Priebe og Myrna Vadstrøm.

Give. Lene Nielsen (fmd), Folmar

Vejle. Best. valg, DF-Vejle Amt: Dora
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Rossen (fmd), Sdr. Stenderup, Hans
Kristian Skibby (nfmd), Hjortsvang,
Arne Pedersen (kass), Åes, Ebba Olesen, Vejle, Grethe Laursen, Børkop,
Kaare Grand Graversen, Nr. Snede,
Holger Jensen, Horsens, John Piilgaard, Løsning, og Jørn Dohrmann,
Vamdrup.
VESTSJÆLLAND
Slagelse. Best. valg, DF-Slagelse:
Jack Malmgreen (fmd), Uffe Thielsen
(nfmd), Kertha Thetmark (kass),

kalenderen
Jimmy Poulsen (sekr), Erik Larsen,
Erik Dalgård Poulsen og Arne V.
Thomsen.
Vestsjælland. Best. valg, DF-Vestsjælland: Johnny Mundus (fmd), Sorø,
Peter Jacobsen (nfmd), Snertinge,
Jimmy Poulsen, Slagelse, Nina Gulddal, Haslev, Karsten Skov Petersen,
Sorø, Jan F. Wisler, Svebølle, Sussie
Quottrup Christensen, Hørve, Allan
Næjel Kristensen, Store Merløse, og
Rolf Lorenzen, Tølløse.
VIBORG
Karup. Best. valg, DF-Karup:
Carsten Vestergaard (fmd), Henrik
Madsen (nfmd/kass), Lis Flink
(sekr), Bent Balle og Jørn Termansen. Supp: Ruth Frandsen.
Morsø. Best. valg, DF-Morsø: Vita
Jensen (fmd), Bjarne Holm (nfmd),
Poul Erik Krog Nielsen, Jari Jepsen
og Tommy Jensen (kass). Supp: Grethe Dybdal Jepsen.
ÅRHUS
Hammel. Best. valg, DF-Hammel,
Hinnerup og Galten: Lone Vestergaard Andersen (fmd), Carsten Sørensen (nfmd), Anders S. Pedersen
(kass) og Otto Nymark.
Langå. Best. valg, DF-Langå: Jens
Hvid (fmd), Torben Nielsen
(nfmd/kass), Nils J. B. Jensen, Sv. Å.
Rasmussen og Karin Carlson.

23/06 19.00 »Parcelgaarden«, Parcelgaardsvej 57 ved Roskilde
Fjord. Sankt Hans Aften med
MF Pia Kjærsgaard som båltaler. Musik, underholdning og
fællessang. Husk madkurven!
23/06 14.00 Grænge (Sakskøbing),
Guldborgvej 17. Skt. Hans Aften m. sognepræst Bent Christensen som båltaler. Arr.: DFStorstrøms Amt.
08/08 19.30 Farsø, Dr. Ingrid Hallerne. Off. møde med MF Anita
Knakkergaard og fabrikant
Thorkild Fransgaard.
10/08 18.30 Langeskov, Odensevej 44.
Sommerfest for Kerteminde
kredsen. Arr: DFLangeskov/Ullerslev.
17/08 09-19.00 Sommer-busudflugt
Christiansborg-Odense-Kerteminde. Arr.: DF-Hovedstaden.
17-18/08 10-17.00 Såderup heste- og
kræmmermarked.
25/08 09-19.00 Sommer-busudflugt
Christiansborg-Odense-Kerteminde. Arr.: DF-Hovedstaden.
02/09 19.30 København, Bispebjerg
Kulturhus. Karin Storgaard
orienterer om arbejdet i Borgerrepræsentationen.
09/09 19.00 Kbh.´s Rådhus. Politisk
debatforum ved MF Louise Frevert.
09/09 19.30 Højslev, Bentas Cafeteria,
Viborgvej 304. Offentligt møde
med MF Jesper Langballe.

09/09 19.00 Frederikshavn, Hotel
Herman Bang, MF Pia Kristensen taler om ældreforsorg. Arr:
DF-Frederikshavn- Læsø.
21-22/09 10-17.00 Langeskov Kræmmermarked.
21-22/09 14.00 Fredericia, Trinity.
Møde for alle Dansk Folkepartis amtsformænd.
24/09 19.30 København, Bispebjerg
Kulturhus. MF Peter Skaarup
orienterer om arbejdet i EUkonventet.
26/10 DF-Viborg Amt arrangerer bustur til Christiansborg. Tilmelding hos amtsformand Morten
Christensen.
04/11 19.00 Kbh.´s Rådhus. Politisk
debatforum ved MF Louise Frevert.
18/11 19.00 Frederikshavn, Hotel Herman Bang. Off. debatmøde med
MF Christian H. Hansen og
Finn Madsen,formand for
Dansk Land- og Strandjagt.
(GF = generalforsamling)
Hold øje med »kalenderen« på
www.danskfolkeparti.dk
Dansk Folkeblads kommende udgivelser - forbh. for ændr: 21/9 (dead line
9/9), 26/10, 21/12
Meddelelser om kommende arrangementer - samt om afholdte arrangementer bedes sendt til Rasmus Th.
Hjordt - dfrath@ft.dk - fax: 33375192

Mariager. Best. valg, DF-Mariager,
Nørhald, Sønderhald og Purhus:
Søren Brogaard Hansen (fmd), Kim
Larsen (nfmd), Kim Christiansen og
Esther Sjørup.
Randers. Best. valg, DF-Randers: Niels-Christian Herholdt Braad (fmd),
Børge Olsen (nfmd), Jesper Braad
(kass), Torben Østrup, Steen Rønne,
Elisabeth Rønne og Heino Knudsen.
Silkeborg. Best. valg, DF-Silkeborg,
Ry, Them og Gjern: Benny Sølvgren
(fmd), Charles Sørensen (nfmd),
Kjeld Strack, Bent Larsen, Steen
Pranskau-Westermann og Knud
Jensen. Supp: Eigil Lyngvad.
Århus. Best. valg, DF-Århus Amt:
Inger K. Andersen (fmd), Grenaa,
Torben Østrup (nfmd), Randers, Vibeke Hansen, Århus, Rita Kjær, Odder, Bent Larsen, Silkeborg, Carsten
Mailgård, Trige, Ernst Skødt Hansen,, Glesborg, Niels Holde Dujardin,
Skanderborg, Niels-Christian Herholdt Braad, Randers, Børge Olsen,
Randers, Niels Kallehave, Hadsten.

Nye tasker - og nye brochurer
Dansk Folkeparti har fået fremstillet 8 flotte brochurer, der kortfattet beskriver hovedpunkterne i partiets politik indenfor emnerne EU-, fiskeri-, landbrugs-, rets-, sundheds-, social-, skole-, og uddannelsespolitik. Brochurerne,
som er velegnede til f.eks. at uddele på vælgermøder, kan rekvireres på Dansk
Folkepartis sekretariat på Christiansborg – tlf. 33 37 51 99 eller email
df@ft.dk. Senere på året vil de 8 brochurer blive fulgt op med flere, der fortæller om Dansk Folkepartis politik på mange andre områder.
Yderligere er der nye DF-tasker og DF-rygsække til hhv. 250 kr. og 200 kr.
(incl. moms og forsendelse). De kan bestilles hos »Alzini«, Botoften 15, 3140
Ålsgårde (att: Flemming Nielsen) - telefon 49708884 eller 23638398.
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EU undsiger Dansk Industri:

E

U undsiger nu Dansk Industris
direktør, Hans Skov Christensen, som har hævdet, at Europa har brug for indvandring. Det er
ikke korrekt, fortæller EU-kommissionen i sin netop offentliggjorte rapport om den sociale situation i Europa. Rapporten er så opsigtsvækkende, at den nødvendigvis vil få stor betydning i de politiske beslutningsprocesser
- Det er sprængstof, EU denne
gang barsler med, siger MEP Mogens
Camre (DF). I de senere år har vi
igen og igen fået at vide, at Europa
ikke kan klare sig uden indvandring,
fordi befolkningen i gennemsnit bliver ældre, der vil opstå opstå mangel
på arbejdskraft, og der bliver ikke
nok til at betale vore pensioner. Herhjemme er det specielt direktør for
Dansk Industri, Hans Skov Christensen, der har fremført det, vi altid har
ment var en skrøne.
Men nu slår EU-kommissionen så
fast: Indvandring løser ikke problemer med, at EUs befolkningssammensætning fremover bliver præget
af færre yngre og flere ældre.
Rapporten gør det klart, at vi europæere skal løse problemerne selv.
Den fokuserer på tre hovedfaktorer:
Uddannelse, herunder de sproglige
kvalifikationer, indkomst og helbred.
Det bidrag, indvandrerne kan levere
til EU’s produktion, er for lille til at
have nogen positiv virkning.
Løsningen er, ifølge EU-kommissionen, at vi gennemsnitligt skal arbejde længere, og at flere kvinder skal
arbejde – ellers er vi ikke nok til at
holde samfundet i gang på det niveau, vi ønsker. Rapporten fastslår,
at der er stor fortjeneste i, at nogle
højtuddannede, velfungerende eks-

perter kommer ind i EU udefra og arbejder i jobs, der kræver topkvalifikationer, men det er ikke nogen løsning
i sig selv.
Rapporten peger direkte på, at i
Danmark arbejder 76 procent af befolkningen mellem 15 og 64, medens
under 58 procent i denne aldersgruppe er på arbejdsmarkedet i lande som
Grækenland, Italien og Spanien. Der
er altså i mange EU-lande en stor arbejdskraftreserve, og det eneste, der
kan løse arbejdsmarkeds- og pensionsproblemerne, er sådanne tilpasninger i samfundsstrukturen, så flere
europæere er længere tid på arbejdsmarkedet. Det er klart, at Danmark
– med verdens højeste arbejdshyppighed – ligger bedre end de fleste andre
lande.

DF havde ret
- Det ville, siger Mogens Camre,
naturligvis også hjælpe, hvis europæiske kvinder ville føde flere børn –
helst to pr. kvinde i gennemsnit i stedet for de 1,4, som er gennemsnittet i
dag, men det varer 20 år, før det virker på arbejdsmarkedet, og det forudsætter i øvrigt andre omfattende ændringer i vores levevis. Måske kommer det i takt med, at stadigt flere
får bedre råd til at have børn..
Indvandring, som vi kender den i
EU i dag, har altså ikke positive
virkninger – præcis som Dansk Folkeparti hele tiden har sagt.
- Det skyldes flere forhold – for det
første kommer det store flertal af indvandrerne fra meget lavt udviklede
lande. De har ingen uddannelse, de
kan ikke tale et europæisk sprog, og
de er kun i få tilfælde indstillet på at
overtage den europæiske kultur, som
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Der er ikke brug
for mere indvandring
- Vi har altid ment, at det var en
skrøne, når Dansk Industri har
opfordret til at øge indvandringen. Nu har vi EU-kommissionens
ord for, at vi havde ret, siger Mogens Camre.
er forudsætningen for at bidrage til
Europas produktion og øvrige udvikling, siger Mogens Camre.
- Derfor ser vi nu i EU, at regeringerne bremser op for indvandringen,
som overalt skaber uløselige problemer med ghettodannelse, kriminalitet og ledighed og truer med at rive
de europæiske lande op indefra.
- Det kan undre, at nogen kan tro,
at mennesker er en produktionsfaktor som andre produktionsfaktorer,
og bare kan byttes ud med hinanden,
siger Mogens Camre. Der er kulturelle årsager til, at nogle lande er rige
og andre er fattige. De fattige lande
er fattige, først og fremmest fordi de
ikke producerer noget. Hele den islamiske verden på 1,3 milliarder mennesker, som har 70 procent af klodens energiressourcer, producerer
mindre end en femtedel af Japans
nationalprodukt. Det er det samme
som at sige, at de er fattige. Eller at
de ikke bestiller noget.
- Mennesker fra udviklingsfjendtlige kulturer, som aldrig har bestilt
noget, bliver naturligvis ikke nyttige
arbejdere ved at blive flyttet til et
EU-land. De bliver en byrde, fordi
omkostningerne ved at få dem uddan-

Euroens demokratiske umulighed
Af Martin Jakobsen

S

kattelettelser! 30 milliarder
euro i skattelettelser! Det lovede den franske præsident
franskmændene, hvis de ville genvælge ham til præsident. Og Jacques
Chirac blev valgt.
Løftet var bare i modstrid med
Frankrigs forpligtelser som medlem
af Euroland. Præsidentens valgløfte
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vil ramme samtlige lande med euro.
Landene med fælles mønt har nemlig indgået en aftale om at få balance
på de offentlige finanser i år 2004.
Og det forudsætter en strammere politik, end hvad Chirac lovede de franske vælgere.
12 europæiske lande valgte at erstatte deres egen valuta med en fælles valuta, euroen. Mange har ment,
at en fælles mønt er mere praktisk

end tolv forskellige. Men sådan forholder det sig ikke.
I det franske eksempel ser vi nu
euroens virkninger i form af begrænsninger af nationernes selvstyre.
Og dermed demokratiet og landenes
mulighed for at føre sin egen politik.
Jacques Chirac brød solidariteten
ved at love skattelettelser. Det samme gjorde Tyskland tidligere, da det
offentlige underskud blev for stort.
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net og sat i arbejde overstiger det, de
kan bidrage med.
- Det er derfor ganske patetisk at
høre vore hjemlige socialdemokratiske politikere sige, at nu skal vi bare
løse integrationsproblemerne ved at
sætte indvandrerne i arbejde. Socialdemokraterne har prøvet i 30 år at få
indvandrere til at arbejde, men uanset alle de sukkerHans Skov
søde
historier,
Christensen
godhedsindustrihylder noren disker op med,
malt alt det,
er en mindre ander kommer
del af indvandrerfra EU. Nu
ne i arbejde i dag
sætter EUi forhold til 1985.
kommissionen
- Hvis indvanDansk Indudrere fra udvikstris direktør
lingslande
ville
på plads og
arbejde, kunne de
gør ham ophave gjort det
mærksom på,
hjemme, så deres
at Europa alsamfund var bledeles ikke har vet udviklet. Når
brug for indde kommer her, er
vandring.
det altovervejende
til et samfund,
der stiller helt andre krav, end de
kan opfylde. De store indvandrergrupper i Danmark er da heller ikke
kommet for at arbejde, de er kommet
for at få del i det, vi har skabt. Arbejdskraftproblemet og pensionsbyrden bliver således ikke mindre af
indvandring, den bliver større, siger
Mogens Camre og tilføjer:
- Når vi i Dansk Folkeparti længe
har understreget disse sammenhænge - og som vi nu har fået EU-kommissionens bekræftelse af, er det naturligvis ikke, som vore kritikere
påstår, fordi vi er ligegyldige overfor
en nødlidende verdens problemer.
Tværtimod. Det er fordi, vi vil løse
problemerne. Det gør man ikke ved
at bilde nogen ind, at indvandring er
en løsning. Det er den ikke for os, og
det er den ikke for de fattige landes
folk. De kan kun skabe en bedre tilværelse ved at gå i gang med at bestille noget i deres hjemland. Det har
vi gjort, og det er det eneste, der virker.
Euroens problem er, at den er fælles
valuta for tolv lande med hver sin regering.
Men den fælles valuta kræver solidaritet mellem landene, så et enkelt
land ikke svækker euroen ved at føre
sin egen politik.
Den fælles mønt er som at lægge
alle vore penge i den samme kasse,
hvor de før lå i tolv forskellige kasser.
Og når pengene nu er fælles, må kontrollen med - og mistroen mod - de
andre deltagere stige.
Hvad gør Frankrig nu?
Hvad gør Portugal?

Er der politikere, der lokker vælgerne med løfter, som vil gå udover
den fælles kasse?
Men demokratiet bygger på, at befolkningerne kan vælge den regering,
som de ønskes at regeres af. Derfor
opstår der uhjælpeligt gnidninger
mellem demokratiet og euroen. Mens
landene i EU endnu havde deres
egen valuta, straffede hvert land sig
selv ved at føre en uansvarlig økonomisk politik. Så faldt valutaen i værdi, og alle importerede varer blev dyrere for landets borgere. Borgerne
straffede sig selv ved at vælge dårli-

ge politikere. Frihed og ansvar fulgtes ad.
Man kan kun have en fælles mønt i
en fælles stat, hvor dem, som træffer
beslutningerne også må bære omkostningerne. Euroland er anderledes. Her har de enkelte lande en interesse i at kunne lægge byrderne
over på andre.
Som Frankrig gør, hvis præsident
Jacques Chirac vil gennemføre enorme skattelettelser. Euroland må således enten udvikle sig til én stat eller fortsat slås med usikkerhed og
indbyrdes kiv.
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Israelsk vin på årsmødet
Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse
har besluttet, at der udelukkende
skal serveres israelsk vin på årsmødet i oktober - krydret med masser af
solmodne Jaffa-appelsiner. Beslut-

ningen sker i foragt for SID’s opfordring til boykot af israelske produkter. DFs generalsekretær, Steen
Thomsen, oplyser, at der er bestilt
vin fra Israels fornemste vinprodu-

GÆSTETILMELDING:
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Underskrift:
Indsendes til Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240
København K.

cent, Golan Heights Winery, som
kombinerer ældgamle traditioner
med ny teknik, og som har stor succes med at producere Israels fineste
medalje-vindende vine.

Dansk Folkepartis 7. Årsmøde
12. og 13. oktober 2002.
Der erindres om årsmøde i Dansk Folkeparti lørdag og søndag den 12. og 13. oktober 2002 i Idrættens Hus i Vejle. Er
du allerede valgt som delegeret via anmodningsblanketterne
fra amtsgeneralforsamlingerne, skal du ikke foretage dig
yderligere. Alle medlemmer kan som gæster, uden stemmeog taleret, overvære årsmødet. Ønsker du at tilmelde dig
som gæst, skal du tilmelde dig på nedenstående blanket. Vil
du helst undgå at klippe i bladet, er du velkommen til at
skrive kuponen af - eller tage en fotokopi. Årsmødegebyr er
100,00 kroner. Alle deltagere til årsmødet, delegerede såvel
som gæster, vil senere modtage girokort samt en hotelbestillingsliste. Tilmeldingsfrist for gæster: 31. august 2002. Der
vil ikke være adgang til årsmødet for personer, der ikke har
tilmeldt sig.

