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Executive summary 

 

“Vote Danish!” – the Danish Peoples Party’s construction of Danishness 

A hegemony analysis of the Danish Peoples Party’s communication 2000-2001 

 

This thesis examines the Danish Peoples Party’s (DPP) construction of Danishness through a 

hegemony analysis inspired by Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s  political discourse theory. 

The thesis argues that the DPP observes the dislocation of Danishness, due to the inner threat that is 

posed by the Muslim immigrants in Denmark, and the outer threat which is constituted by the 

European Union. While the Muslim immigrants threaten the “cultural Danishness” the EU threaten 

the “national Danishness”. Thus, the thesis ambition is twofold: 

1. To examine the DPP’s construction of the cultural Danishness in relation to the party’s 

discourse on Muslim immigrants. 

2. To examine the DPP’s construction of the national Danishness in relation to the party’s 

discourse on the EU. 

The thesis therefore examines the  significance that the DPP’s discourses on Muslim immigrants 

and the EU have on the party’s construction of Danishness. 

 

The key findings of the thesis are: 

• That the cultural Danishness is inaccessible to the Muslim immigrants as their culture and 

religion is irreconcilable with Danishness. Nevertheless the Muslim immigrants are stigmatised 

as the  enemy of Danishness. The cultural Danishness is excluding, as only indigenous Danes 

are included in the cultural Danishness.  

• That the EU is the enemy of the national Danishness  due to the EU’s ambition of eradicating 

Denmark’s freedom and sovereignty. While the cultural Danishness is imposed on all 

indigineous Danes it is not the case with the national Danishness. The establishment is excluded 

from the national Danishness as they betray Denmark through their liaison with the EU.  

• That the DPP’s construction of Danishness is a hegemonic attempt to sediment meaning on 

Danishness, and thus resist the threats that are posed by Muslim immigrants and the EU in order 

to overcome the Danishness’ dislocation.  
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1. Indledning 

 

1.1: Introduktion 

Hvad består danskheden af? Hvad er det, der gør os danske? Og hvilke værdier er forbundet med 

det at være dansk? Det er centrale spørgsmål som Dansk Folkeparti (DF), siden partiet blev stiftet i 

1995, har haft som et gennemgående tema for deres kommunikation. Partiet har kun eksisteret i 14 

år men har medført voldsomme forandringer i dansk politik, og har været genstand for stor debat i 

det danske samfund.   

Denne afhandling vil argumentere for at danskheden igen er kommet på den politiske dagsorden og 

at DF har været hovedkraften i den udvikling. I modsætning til de andre danske politiske partier er 

DF nemlig med partiformand Pia Kjærsgaards ord  ”…et dansk folkeparti. Vi er et nationalt parti” 

(Information, 15.04.2000, 1. sektion: 10).  Hvor de andre partier i Folketinget i stigende omfang har 

rettet deres fokus fra det nationale til det internationale er DF en modreaktion på denne udvikling: 

DFs fokus er nationalt rettet mod Danmark og det danske folk. De har forstået at limen der binder 

Danmark og danskerne sammen er danskheden. Derfor er danskheden et helt centralt politisk tema 

for DF, da danskheden i grunden er et spørgsmål om hvem danskerne er og hvem de hører til i 

blandt - et spørgsmål om identitet og fællesskab.  

 

DFs mærkesager i forhold til danskheden har, siden partiets stiftelse, været kampen mod den 

primært muslimske indvandring til Danmark og modstanden mod Den Europæiske Union. Partiet 

har først og fremmest skabt deres konstante mandatmæssige fremgang på deres markante 

holdninger i udlændingedebatten. Ved Folketingsvalget i 2001 vandt DF en jordskredssejr og var 

hovedårsagen til at en borgerlig regering kom til magten, med DF som parlamentarisk grundlag. I 

relation til EU var DF drivkraften i at danskerne ved en folkeafstemning stemte nej til euroen i år 

2000.   

 

Hvis Dansk Folkeparti var et lille ubetydeligt parti ville det ikke have nogen videre konsekvenser 

for det danske samfund hvordan partiet definerer danskheden. Men netop fordi de siden 

systemskiftet i 2001 har opnået en betydelig magtposition i dansk politik, som en del af det 

regerende flertal, mener jeg deres udlægning af danskheden har stor betydning for det danske 

samfund. Derfor synes jeg det er interessant og relevant at undersøge DFs kommunikation om 

danskheden. 
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1.2: Problemfelt 

Ambitionen i denne afhandling er således at undersøge DFs fortælling om danskheden, med det 

udgangspunkt at danskheden er et konstrueret begreb. Jeg vil derfor fremsætte følgende påstand, 

som definerer rammerne for afhandlingen: 

 

DF er af den opfattelse, at danskheden befinder sig en krisetilstand, som følge af muslimsk 

indvandring til Danmark og Danmarks medlemskab af EU. Derfor mener DF at muslimske 

indvandrere og EU er en trussel mod danskheden. Deraf følger at DF observerer, at danskheden 

befinder sig en kamp mod disse trusler og derfor er DFs mærkesager modstanden mod den 

muslimske indvandring og mod EU.  

DFs konstruktion af danskheden skal derfor ses i sammenhæng med det partiet opfatter som 

truslerne mod danskheden. Hvis man vil analysere DFs kommunikation om danskheden, må man 

således også analysere DFs kommunikation om muslimske indvandrere og EU.  

 

Ovenstående overvejelser leder frem til opgavens tese: 

1. At DF observerer at danskheden befinder sig en krisetilstand. 

2. At DF konstruerer danskheden gennem kampen mod det partiet opfatter som truslerne mod 

danskheden. 

 

Med tesen som udgangspunkt vil jeg undersøge hvordan DF konstruerer danskheden, og hvilken 

betydning DFs kommunikation om muslimske indvandrere og EU har for DFs konstruktion af 

danskheden.   

Jeg har valgt at opdele DFs konstruktion af danskheden i to dele, som jeg betegner som henholdsvis 

”den kulturelle danskhed” og ”den nationale danskhed”. Denne opdeling er valgt ud fra den præmis, 

at de muslimske indvandrere er en indre trussel mod den kulturelle danskhed, mens EU er en ydre 

trussel  mod den nationale danskhed.   

 

Tesen fungerer som ledetråd for afhandlingen. Med tesen som udgangspunkt leder jeg i min empiri 

efter DFs kommunikation om danskheden, og de trusler mod danskheden som DF kommunikerer. 

Jeg leder f.eks. ikke efter hvordan Dansk Folkeparti kommunikerer deres ældrepolitik eller 

retspolitik. Jeg fokuserer kun på DFs kommunikation om danskheden og partiets  kommunikation 

om muslimske indvandrere og EU.  
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1.3: Problemformulering 

Problemfeltet leder frem til følgende problemformulering:  

 

Hvordan konstruerer Dansk Folkeparti danskheden? 

 

Jeg vil besvare problemformuleringen gennem tre underspørgsmål, med udgangspunkt i 

afhandlingens tese: 

 

1.Hvordan konstruerer Dansk Folkeparti danskhedens krise?  

I det følgende vil udtrykket ”krise” blive  betegnet gennem begrebet ”dislokation”, der er et centralt 

begreb i hegemonianalysen som er udgangspunktet for afhandlingens analysestrategi. Begrebet vil 

blive udfoldet i afhandlingens kapitel 2. Besvarelsen af det første underspørgsmål sætter rammerne 

for besvarelsen af de følgende to underspørgsmål: 

 

2. Hvordan konstruerer Dansk Folkeparti den kulturelle danskhed i forhold til partiets 

kommunikation om muslimske indvandrere? 

 

3. Hvordan konstruerer Dansk Folkeparti den nationale danskhed i forhold til partiets 

kommunikation om EU? 

 

1.4: Afhandlingens opbygning 

Analysen gennemføres gennem en 2. ordens iagttagelse af DFs kommunikation og kapitel 2 

introducerer grundigt det analysestrategiske blik, som er baseret på den politiske diskursteori.  

I kapitel 3 udfoldes analysen af DFs konstruktion af danskheden. Da analysen er afhængig af 

analysestrategien, vil den nærmere fremgangsmåde for analysen blive præsenteret i kapitel 2. 

Kapitel 4 konkluderer på analysen og vil derudover vurdere DFs succes og betydning i dagens 

Danmark, samt diskutere mulighederne for at udfordre DFs udlægning af danskheden.  

 

Da afhandlingen  er empirisk funderet vil jeg i nedenstående afsnit redegøre for overvejelserne 

omkring valg af empiri, men først vil jeg udførligt præsentere DF.  
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1.5: Om Dansk Folkeparti 

Dansk Folkeparti (DF) blev stiftet den 6. oktober 1995 på Christiansborg, som en udbrydergruppe 

fra det kaotiske og selvdestruerende Fremskridtsparti. Stiftere var folketingsmedlemmerne Pia 

Kjærsgaard, Kristian Thulesen-Dahl, Poul Nødgård og Ole Donner, alle valgt for Fremskridtspartiet 

ved valget i 1994. Baggrunden for den ny partidannelse var flere års offentlige politiske og 

organisatoriske  stridigheder i Fremskridtspartiet kulminerende med et legendarisk landsmøde i 

slutningen af september 1995, hvor partiet for åben TV-skærm gik op i limningen i interne 

skænderier og kævl.  

Pia Kjærsgaard blev på partiets første årsmøde 1. juni 1996 valgt som partiformand. En post hun har 

bestridt lige siden, og som hun har opnået enstemmigt genvalg til hvert år (Folketingets 

Informationsark 2008a: 1). 

 

DFs politiske projekt er ”…at kæmpe for at bevare vort folk og fædreland (…)” (Pia Kjærsgaards 

årsmødetale 2001: 12).  Kampen mod indvandringen og det multietniske Danmark er den helt 

centrale mærkesag for DF. I partiets principprogram står: ”Danmark er ikke et indvandrerland og 

har aldrig været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet” (Dansk 

Folkepartis Principprogram). Udlændingepolitikken er derfor kardinalpunktet for DF. Dette 

understreges af gruppeformand Kristian Thulesen Dahl: ”Jeg vil derfor gerne her specielt fremhæve 

to områder, som er meget vigtige for Dansk Folkeparti. Det ene – ja det er naturligvis 

udlændingepolitikken. Det andet – ja det er naturligvis udlændingepolitikken” (Kristian Thulesen 

Dahls beretning om folketingsgruppens arbejde 2001: 4).  

Modstanden mod Den Europæiske Union er det andet centrale omdrejningspunkt for partiet og DF 

”…bekæmper alle forsøg på skabelsen af en europæisk forbundsstat, således som Rom-traktaten og 

senere EU-traktater sigter på” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 22).  

DF adskiller sig på et afgørende punkt fra Fremskridtspartiets ”ultraliberalisme” ved fuldt ud at 

omfavne det danske velfærdssamfund, og partiet profilerer sig som beskyttere af de svageste i 

samfundet. Særligt ældrepolitikken er i fokus (Folketingets Informationsark 2008a: 2). 

 

DF har ikke noget ideologisk grundlag, og tager afstand fra enhver ideologisk forankring. Som Pia 

Kjærsgaard har formuleret det er DF ”…gudskelov ikke et parti, der er belastet af ideologier (…)” 

(Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 2).  Det er i udgangspunktet et protestparti, men er med Pia 

Kjærsgaard ord et ”holdningsparti” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 31.12.2001: 2). Det udgangspunkt 
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har skabt en unik platform på den politiske scene, hvor partiet har kunnet være til venstre på 

fordelingspolitikken og til højre på værdipolitikken. Den politiske platform har gjort partiet i stand 

til at stjæle vælgere fra begge fløje, men særligt Socialdemokratiet har lidt under DFs 

vælgermæssige fremmarch (Nielsen og Thomsen 2003: 65). 

DF har formået at skabe uafbrudt fremgang siden stiftelsen.  Ved Folketingsvalget i 1998 kom 

partiet for første gang i Folketinget med 7,4 pct. af stemmerne, svarende til 13 mandater. Partiet 

stormede frem ved det skelsættende valg i 2001, som bragte en borgerlig regering til magten, med 

DF som regeringens støtteparti. DF vandt en jordskredssejr og øgede deres stemmeandel til 12 pct., 

som blev vekslet til 22 mandater. Ved valget i 2005 fortsatte fremgangen til 13,4 pct. og 24 

mandater, og ved det seneste Folketingsvalg i november 2007 opnåede partiet 13,9 pct. af 

stemmerne, som udløste 25 mandater (Folketingets Informationsark 2008b: 2). DF er nu Danmarks 

tredjestørste parti.  

 

Sporerne fra de ”anarkistiske tilstande” (Dansk Folkeblad nr. 2 2000: 3) i Fremskridtspartiet 

skræmmer, og derfor er DF et usædvanligt stramt topstyret parti.   ”Fremskridts-anarkismen vil 

aldrig få lov til at bane sig vej ind i Dansk Folkeparti”, som Pia Kjærsgaard har formuleret det 

(Dansk Folkeblad nr. 2 2000: 3). Topstyringen er en konsekvens af partiets ønske om at distancere 

sig fra den historiske relation til Fremskridtspartiet. Der slås hårdt ned, hvis blot den mindste 

interne uenighed fremføres offentligt, hvilket flere eksklusionssager vidner om. Partitoppens 

jernnæve rammer de ”…kendte anarkister, kværulanter, landsbytosser, lykkeriddere eller racister 

[som] indmelder sig i partiet(…)” (Dansk Folkeblad nr. 2 2000: 3). 

Den politiske ledelses udmeldinger er partiets officielle politik, og den er ikke til diskussion, hvilket 

sikrer en kontrolleret og effektiv kommunikation. Her spiller Pia Kjærsgaard en central rolle som 

partiformand. 
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1.6: Valg af empiri 

Da afhandlingen har en stærk empirisk forankring, vil jeg i det følgende redegøre for de nærmere 

overvejelser om valg af empiri. 

Jeg har udvalgt perioden 2000-2001 som det empiriske fundament for afhandlingen, da jeg mener, 

at disse to år er særligt velegnede til at analysere DFs konstruktion af danskheden i forhold til 

partiets kommunikation om muslimske indvandrere og EU. Hvis jeg skulle have læst alt hvad DF 

har sagt og skrevet fra partiets stiftelse til i dag, ville empiridøden være nært forestående. Derfor må 

jeg træffe et valg (Dyrberg et. al 2000: 325). 

 

År 2000 og 2001 bød på to altoverskyggende begivenheder i dansk politik: Folkeafstemningen om 

Danmarks deltagelse i euroen 28. september 2000 og Folketingsvalget 20. november 2001. Valget 

til Folketinget havde udlændingepolitikken som dominerende tema (Andersen 2003: 187-190), og 

debatten, der ledte op til folkeafstemningen om euroen, drejede sig mere om afgivelse af dansk 

suverænitet, end om rent økonomiske argumenter for eller imod deltagelse i den fælles valuta.  Det 

endte som bekendt med et rungende nej til deltagelse i euroen med 46,1 pct. nejstemmer mod 40,5 

pct. jastemmer (Folketingets Informationsark 2009: 3). 

Yderligere to begivenheder dominerede debatten om EU i 2000 og 2001: 14 EU-landes sanktioner 

mod Østrig i februar 2000 i forbindelse med det højreorienterede Frihedspartis indtræden i den 

østrigske regering, samt Danmarks  indtrædelse i Schengen-samarbejdet den 25. marts 2001.  

De tre ovenstående EU-relaterede begivenheder giver et solidt empirisk udgangspunkt for  analysen 

af DFs kommunikation om EU, da DF har markante meninger om Østrig-sagen, euroen og 

Schengensamarbejdet, hvilket vil blive udfoldet i analysen. Hvis jeg havde udvalgt andre år, havde 

det været andre begivenheder i relation til det europæiske samarbejde, der havde været i fokus. 

Analysen af DFs kommunikation om EU afspejles derfor af de ovenstående tre begivenheder. 

   

I forhold til DFs kommunikation om indvandrere mener jeg, at år 2000-2001 indeholder et rigt 

materiale, da udlændingedebatten var særligt intens i de to år kulminerende med  terrorangrebet på 

USA den 11. september og Folketingsvalget i november 2001 (Jensen 2008: 552). 

Det bør nævnes, at DF i perioden var i  opposition til den daværende regering under Poul Nyrup 

Rasmussen, samt at stramningen af udlændingelovgivningen endnu ikke havde fundet sted, hvilket 

kan tænkes at have haft indflydelse på karakteren af DFs kommunikation. Men da jeg ikke har 

undersøgt DFs kommunikation i perioden 2000-2009, må jeg lade det blive ved overvejelser. 
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Som en indikation af, at indvandrere og EU var i særligt fokus for DF i 2000-2001, omhandler cirka 

60 pct. af Pia Kjærsgaards ugebreve disse temaer, hvilket må betegnes som en signifikant andel. 

Eftersom jeg ikke har undersøgt perioden 1995-1999 og 2002-2009, kan jeg ikke vide, om 

tendensen for disse emner i ugebrevene er af en gennemgående karakter. Jeg kan blot konstatere, at 

muslimske indvandrere og EU var et centralt omdrejningspunkt for ugebrevene i perioden.  

 

Hvis jeg havde valgt en anden tidsperiode for empiriindsamlingen, havde empirien selvsagt haft et 

andet fokus. F.eks. er muslimske kvinders brug af hovedtørklæde ikke et ligeså debatteret emne i 

2000-2001 i forhold til hvad tørklæder bliver tildelt af  opmærksomhed senere hen. Begivenheder 

som Muhammed-krisen i 2006 og Metock-dommen fra EF-domstolen i 2008 ligger derfor også 

uden for omfanget af denne afhandling, men kunne have dannet empirisk fundament  for en 

interessant analyse. 

 

Jeg har i det empiriske feltarbejde orienteret mig vidtfavnende i DFs kommunikation. Materialet 

består derfor af en bred vifte af forskellige formidlingsformer og dækker både partiets interne 

formidling mellem ledelse og medlemmer og eksterne formidlingskanaler, hvor modtagergruppen 

ikke forventes at være medlemmer af partiet.  Empirien kan opdeles i følgende kategorier: 

 

Fra www.danskfolkeparti.dk: 

1. Medlemsbladet Dansk Folkeblad 

2. Taler 

3. Annoncekampagner 

4. Valgfilm 

Fra Dansk Folkepartis presseafdeling: 

5. Pia Kjærsgaards ugebreve  

6. Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti, 2001 

Fra artikeldatabasen www.infomedia.dk: 

7. Debatindlæg 

8. Interviews   

9. Artikler indeholdende udtalelser fra DF 

Fra www.folketinget.dk: 

10. Folketingsdebatter 
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I empirioversigten er der internethenvisninger til det materiale, som er downloadet fra DFs 

hjemmeside samt fra Folketingets hjemmeside. Materialer jeg har modtaget fra  DFs presseafdeling, 

som figurerer i afhandlingen, er vedlagt som bilag på CD-rom.  

 

Jeg har i empirien fokuseret på udtalelser fra følgende medlemmer af DF, da jeg mener, de er 

særligt repræsentative for partiets holdninger og budskaber: 

 

• Pia Kjærsgaard: Partiformand, medstifter af DF, medlem af Folketinget   

• Kristian Thulesen Dahl: Gruppeformand, medstifter af Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget   

• Peter Skaarup: Næstformand, medlem af Folketinget   

• Mogens Camre: Medlem af Europa-Parlamentet 1999-2009 

• Søren Krarup: Folketingskandidat for DF i 2000-2001, valgt til Folketinget ved valget i 2001.   
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2. Analysestrategi 

 

2.1: Analysestrategi som tilgang 

Analysestrategi  er en  praksis som består  i at skabe det videnskabelige blik, så det sociales 

emergens bliver iagttagelig (Esmark et. al 2005a: 7). Den sociale genstand er ikke en fast iagttagelig 

størrelse, men emergerer for iagttageren. Med en analysestrategisk tilgang rykker jeg fra den 

ontologisk orienterede videnskabsteori til den epistemologiske.  

Førstnævnte referer til de antagelser der forudsættes i enhver undersøgelse af en genstand, og gør 

genstanden til en bestemt form for virkelighed, der ikke kan spørges til. Genstanden er reel. 

Ontologien spørger: Hvad betyder det, at genstanden eksisterer? Det er derefter metodereglerne, der 

som retningslinjer afgør hvad der eksisterer (Åkerstrøm Andersen 1999: 13).  

Den epistemologiske erkendelsesinteresse spørger ikke til hvad, men derimod til hvordan man 

erkender. Den deontologiserer sin genstand. Genstanden forudsættes ikke og har derfor en tom 

ontologi. I stedet spørges til hvordan man iagttager at verden bliver til, da individer, organisationer 

eller systemer iagttager deres omverden i bestemte perspektiver, der får verden til at dukke op på 

bestemte måder. Analysestrategi er netop ikke metoderegler, men en strategi for hvordan man vil 

konstruere andres iagttagelser som genstand for egne iagttagelser (Åkerstrøm Andersen 1999: 13-

14). Med andre ord iagttagelser af 2. orden.  

 

En 1. ordens iagttagelse anser et fænomens sociale konstruktion for irrelevant. Det man ser på tages 

for givet. At iagttage DFs kommunikation om danskheden som udtryk for danskhedens krise uden 

at overveje de konstruktioner, der ligger bag, ville være at arbejde på et 1. ordens 

iagttagelsesniveau. Med iagttagelse af 2. orden vil jeg derimod iagttage DFs kommunikation om 

danskheden som genstand og spørge til konstruktionen af den. Det handler om formningen og 

konditioneringen af det blik – med andre ord at opstille de analytiske rammer for ens blik - hvori det 

sociales tilbliven bliver synlig som videnskabelig genstand (Esmark et. al 2005a: 10). Man iagttager 

det sociale gennem dette bestemte blik, der ser noget på bekostning af noget andet, samt ser det, 

som man iagttager på en specifik måde. Hvad man læser frem i empirien afhænger af 

analysestrategien (Dyrberg et. al 2000: 319). 

 

Således er det overflødigt at tale om ontologi og deciderede metoderegler, men i stedet centralt at 

redegøre for, hvordan man vælger at iagttage det sociale. Analysestrategi er således et program for, 
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hvordan man vil iagttage, hvordan man vil konstruere sin genstand, og hvordan man selv vil komme 

til syne som iagttager gennem iagttagelsesbærende begreber. Det er helt centralt, at der altid 

iagttages gennem et bestemt blik. Beskrivelsen og vurderingen af dette blik er analysestrategiens 

opgave, og for at kunne udføre denne opgave støtter analysestrategien sig til iagttagelsesledende 

begreber (Esmark et. al 2005a: 11). 

 

2.2: Begrebsanvendelse i analysestrategien 

Hvis man vil arbejde analysestrategisk gennem 2. ordens iagttagelser må man derfor redegøre for, 

hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelsen af bestemte iagttagelsesledende 

begreber (Esmark et. al 2005b: 11). Begreber er altså det ”værktøj” man udvælger til at analysere 

sin genstand med. Et af hovedbegreberne i denne afhandlings analyse er f.eks. begrebet dislokation. 

Begrebet uddybes i næste afsnit, men for eksemplets skyld gives en kort indføring her. Ved at se på 

et stykke empiri med begrebet dislokation leder jeg konkret efter at identificere de punkter i 

kommunikationen, hvor danskheden konstrueres som værende dislokeret, hvilket i diskursteorien 

forstås som værende i opløsning eller krise. Når danskheden udtrykkes på en måde, som den ikke 

har været før, iagttages det gennem dette begreb, at forskellige forhold er blevet oplevet som 

dislokerede. 

 

Det er ikke alle sæt af begreber som Ernesto Laclau og Chantal Mouffe har udviklet i 

diskursteorien, der er lige relevante for min analyse. Jeg udvælger de begreber, jeg mener er mest 

anvendelige og brugbare for at analysere min genstand: DFs kommunikation om danskheden. Det er 

derfor ikke en altomfattende diskursteoretisk analyse jeg vil udføre, men en analyse baseret på en 

analysestrategi, som er inspireret af Laclaus og Mouffes diskursteoretiske arbejde.    

 

2.3: Tilvalg og fravalg 

Når jeg udvælger de begreber jeg vil iagttage med, formes et bestemt udsnit af virkeligheden på 

bekostning af et andet. Iagttagelser er kontingente, hvilket vil sige at alting altid kunne have været 

anderledes. Jeg kunne have valgt at iagttage det sociale på en anden måde. Der træffes derfor altid 

valg og fravalg, når man former og konditionerer det analysestrategiske blik.  Et hovedvalg for 

denne afhandling er brugen af diskursteorien som fundament for analysestrategien, men jeg kunne 

have valgt et andet blik end det diskursteoretiske til at undersøge DFs kommunikation. Jeg vil 
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derfor grundigt redegøre for de iagttagelsesledende begreber, når jeg i det følgende afsnit udvikler 

min analysestrategi, så det eksemplificeres hvilke valg, der er truffet.  

 

Nogle fravalg kan man redegøre for. Det være sig teorivalg, empirivalg og begrebsvalg. Disse valg 

kan jeg selv se og beskrive. Men det er en grundlæggende karakteriska for alle former for 

iagttagelser, at der altid vil være noget man ikke kan se, at man ikke kan ser. Disse ”blinde pletter” 

kan derfor ikke træde frem i explicitte overvejelser. En af de ”blinde pletter” i en diskursteoretisk 

analysestrategi er, at jeg ikke kan hæve mig selv op over min egen diskursivitet, hvilket i denne 

sammenhæng kan forstås som den socio-kulturelle kontekst, jeg lever og tænker i (Dyrberg et. al 

2000: 324). Det er derfor umuligt at indtage et fuldstændigt neutralt universelt synspunkt, når jeg 

udfører min analyse, da enhver iagttagelse forudsætter at jeg iagttager indefra en specifik socio-

kulturel kontekst af meninger og værdier. Men jeg kan være bevidst om, at jeg ikke er en neutral 

iagttager. Et af de fravalg jeg kan redegøre for er, at jeg fravælger at iagttage andre politiske partiers 

kommunikation. Det er kun DFs kommunikation om danskheden der har afhandlingens interesse.  

 

2.4: En diskursteoretisk analysestrategi 

Jeg mener en analysestrategi inspireret af den politiske diskursteori, som den udfoldes hos Laclau 

og Mouffe, er den mest frugtbare tilgang til min problemstilling. Med valget af Laclau og Mouffe 

som teoretikere indskriver jeg mig i en poststrukturalistisk tradition. Poststrukturalismens 

væsentligste påstand er, at strukturen er decentreret, åben og foranderlig. Den kan ikke lukke sig om 

sig selv. Laclau og Mouffe sammenfatter de poststrukturalistiske pointer i diskursbegrebet. 

Diskursbegrebet understreger strukturernes historiske og kontingente karakter (Esmark et. al 2005a: 

27, 179). Således føres det marxistiske tankegods med fokus på konflikt, som præger Laclaus og 

Mouffes tænkning, over i et postmarxistisk udtryk. Klassekampen er afløst af en demokratisk 

diskursiv kamp (Laclau 1985: 116-117).     

Laclau og Mouffe er de eneste diskursteoretikere, der fra grunden formulerer diskursanalysen som 

en politisk teori, ved at placere hegemonibegrebet helt centralt i teorien (Åkerstrøm Andersen 1999: 

87). Samfundet ses som et resultat af politiske kampe om at knytte forskellige elementer til 

forskellige hegemoniske projekter, med den poststrukturalistiske pointe at de hegemoniske kræfter 

ikke kan være givet på forhånd (Dreyer Hansen 2005: 179). Det er karakteriseret ved en dimension 

af konflikt mellem hegemoniske projekter med forskellige holdninger til, hvordan samfundet skal 

indrettes. Heri består det politiske. 
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Da jeg analyserer et politisk partis konstruktion af danskheden i forhold til det partiet opfatter som 

truslerne mod danskheden, finder jeg det oplagt at udvikle en analysestrategi baseret på den 

politiske diskursteori. Teoriens fokus på konflikt, meningens flydende karakter og deraf kampen om 

at knytte indhold til flydende udtryk, gør analysestrategien potent over for min problemstilling. 

Laclau og Mouffe har afstået fra at efterprøve diskursteorien gennem empiriske arbejder. De har 

derfor ikke lagt vægt på at konditionere iagttagelsesapparatet eller udvikle analytiske værktøjer 

(Åkerstrøm Andersen 1999: 88, 169). Selvom der er foretaget enkelte Laclau og Mouffe-inspirerede 

diskursanalyser på dansk grund, kan denne afhandling derfor karakteriseres som empirisk 

pionerarbejde. Deres arbejde er derimod altovervejende teoretisk og kendetegnet ved kompakte og 

komplekse formuleringer, samt et højt abstraktionsniveau. I det følgende vil jeg udfolde de 

iagttagelsesbærende begreber som er centrale for mit analysestrategiske blik. 

 

2.5: Diskursbegrebet  

Diskursbegrebet udtrykker forestillingen om, at alle objekter og handlinger har betydning, og at de 

får deres betydning gennem et velordnet mønster af forskelle (Howarth 2005: 148). Diskursbegrebet 

er derfor ikke begrænset til at tilhøre tale eller skrift. Det er noget, der er tilstede i alle former for 

sociale relationer (Laclau 1985: 113). En diskurs er resultatet af artikulation. Med artikulation 

menes, at forskellige elementer, der ikke har noget nødvendigt forhold til hinanden, etablerer 

relationer, hvorved deres betydning forandres (Laclau og Mouffe 1985: 105). Med andre ord 

betyder begrebet artikulation, at de enkelte elementer kædes sammen med hinanden, og får deres 

specifikke betydning fra den pågældende sammenkædning.  

Det leder til begrebet nodalpunkter. Diskurser er organiseret omkring nodalpunkter, som redegør for 

sammenknytningen af de forskellige elementer i en betydningskæde (Howarth 2005: 170). 

Artikulationen kæder elementerne sammen, og de ordnes omkring nodalpunkterne og får deres 

betydning i forhold til dem. Nodalpunkter etablerer derfor en delvist fikseret meningsfuldhed 

(Laclau og Mouffe 1985: 113).  

 

Meningen kan kun være delvist fikseret, fordi diskurser er kontingente. De kan aldrig være 

fuldstændige. Det fører til begrebet diskursive felter. Diskursive felter er karakteriseret ved et 

overskud af mening, som aldrig helt kan udtømmes af en bestemt diskurs. Selvom diskursen prøver 

at fiksere meningen i det diskursive felt, forhindrer meningens kontingens, at det lykkes (Howarth 

2005: 150). I det diskursive felt er elementerne flydende og upræcise, hvorimod de er 
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sammenknyttet i deres indbyrdes forskellighed i diskursen. Enhver diskurs forsøger derfor at 

dominere det diskursive felt, men den kan aldrig artikulere alle elementer, eftersom der altid vil 

være kræfter, den er defineret i modsætning til. Det vender jeg tilbage til senere i dette afsnit. 

  

En diskurs er derfor en delvis fiksering af mening, der giver en bestemt betydning til de enkelte 

elementer indenfor diskursens grænse. Gennem sondringen mellem diskurs og diskursive felter kan 

diskurs studeres som en aldrig tilendebragt fikseringsproces, som finder sted gennem artikulation i 

et felt af diskursivitet med flydende elementer (Åkerstrøm Andersen 1999: 90).  

Relationen mellem diskurs, artikulation, nodalpunkt og det diskursive felt sammenfatter Laclau og 

Mouffe således: ”Den artikulatoriske praksis består derfor i konstruktionen af nodalpunkter, som 

delvist fikserer mening; og denne fikserings delvise karakter stammer fra det sociales åbenhed, 

hvilket selv er et resultat af den konstante overstrømning af enhver diskurs af feltet for det 

diskursives uendelighed” (Laclau og Mouffe 1985: 113).    

 

2.6: Politikkens særstilling 

Diskursens ufuldstændighed som følge af kontingenslogikken er forudsætningen for politikkens 

særstilling i diskursteorien. Hvis diskursen kunne lukke sig om sig selv og fastfryse meningen, ville 

den udelukke det politiske, men fordi diskurser er ufuldstændige, har politikken en plads.  

Omvendt kan man sige, at politikkens særstilling sikrer, at nogen identitet eller noget samfund 

overhovedet er muligt, og at meningen ikke har fuldstændigt frit spil, som følge af diskursbegrebets 

åbenhed (Howarth 2005: 152).   

 

Diskursernes evige foranderlighed tildeler det politiske en helt central rolle, som det øjeblik hvor 

uafgørbare diskurser, der kræver en lukning, partielt fikseres. Diskursanalyse er derfor i grunden en 

politisk analyse af, hvordan kontingente relationer fikseres på én måde, men kunne være fikseret på 

andre måder (Åkerstrøm Andersen 1999: 92). Artikulerede diskurser er politiske konstruktioner, der 

omfatter konstruktionen af antagonismer og ækvivalenskæder. Begge begreber udfoldes nedenfor, 

men først vil jeg redegøre for hegemonibegrebet, som har en helt central rolle i diskursteorien, og 

som er betingelsen for de følgende analysestrategiske begreber. 
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2.7: Hegemoni 

Hegemonibegrebet er simpelthen en fokusering af diskursanalysens formål. Diskursanalysens 

ideelle formål er afdækning af samfundets overordnede hegemoniske relationer, og hegemoniernes 

forandringer og betingelserne for disse. Hegemonibegrebet ligger i direkte forlængelse af diskursens 

ufuldstændighed og det diskursive felts flydende elementer. Hegemonisering er kun muligt, når 

diskurserne ikke er endeligt fikserede og når de diskursive elementer rummer et overskud af mening 

(Åkerstrøm Andersen 1999: 97). Laclau opsummerer logikken på følgende måde: ”Hegemoni er i 

denne forstand betegnelsen for en aldrig tilendebragt operation; det vil sige forsøget på at skabe en 

fiksering, som altid på en eller anden måde vil være truet” (Laclau 1985: 107). 

  

Hegemonisk praksis omfatter på et overordnet niveau sammenkædningen af forskellige identiteter 

og politiske kræfter i et fælles projekt og skabelsen af nye sociale ordner ud fra en række forskellige 

spredte elementer. Der er, ifølge Laclau og Mouffe, tre betingelser for at hegemoniske praksisser 

kan finde sted. For det første at alle elementers identiteter er kontingente og overvindelige. For det 

andet eksistensen af antagonistiske kræfter, og for det tredje ustabiliteten af de politiske grænser der 

adskiller dem. Hegemoniske praksisser forudsætter derfor et socialt felt med antagonismer samt 

tilstedeværelsen af kontingente elementer, der kan artikuleres af modsatrettede hegemoniske 

projekter, som forsøger at hegemonisere disse elementer. Hegemonisering består derefter i at bringe 

elementer sammen, som ikke tidligere har været samlet. Denne praksis betegnes som 

konstruktionen og stabiliseringen af hegemoniske formationer, som er de hegemoniske projekters 

hovedmål (Laclau og Mouffe 1985: 134-145). 

 

2.8: Antagonismer 

Som jeg nævnte tidligere vil der altid være kræfter en diskurs er defineret i modsætning til. 

Diskurser afgrænser sig og etablerer en vis enhed i forhold til en truende andethed, som er 

ekskluderet fra diskursen (Dyrberg et. al 2000: 11). En diskurs kræver en grænse – et diskursivt 

ydre - for at kunne konstituere sig (Howarth 2005: 151), og diskursen angiver sin grænse ved at 

udpege og udelukke det, den ikke er. Denne betingelse leder til begrebet antagonismer. Uden 

antagonismer ville der være absolut fiksering, og hegemonisk kamp ville være en umulighed 

(Laclau 1985: 108). Konstruktionen af antagonistiske relationer er derfor helt centralt for 

artikulationen af hegemoniske projekter.  
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Antagonismer betyder i grunden fjendtlige forhold. I diskursteorien finder antagonismer sted fordi 

et givent hegemonisk projekts diskurs er ude af stand til at sikre sig dets identitet, og derfor 

konstruerer en fjende som gøres ansvarlig for dette identitetssvigt (Howarth 2005: 153). Den 

antagonistiske relation udvikler sig ved, at der gives et bestemt navn til fjenden, der hermed 

identificeres ved at blive udstyret med bestemte egenskaber, og den identificerede fjende forstås 

derefter som årsagen til blokeringen af diskursens identitetsmæssige fuldbyrdelse (Dyrberg 2000: 

233). 

 

Denne konstruktion skaber to antagonistiske poler, som gensidigt udelukker og dermed truer 

hinanden. Realiseringen af den ene pol udelukker den anden. Diskursen bliver nødt til at eliminere 

den part, den antagoniserer, for fuldt ud at kunne være sig selv, men samtidig bekræfter den 

antagoniske relation diskursens enhed gennem modsætningen til fjenden. Antagonismerne afslører 

diskursens grænse, hvor identiteten ikke længere kan stabiliseres i et meningsfuldt mønster af 

forskelle, men bliver bekæmpet af kræfter der befinder sig ved diskursens grænse (Howarth 2005: 

154). Antagonismerne har derudover en hierarkiserende funktion, der privilegerer den ene pol på 

bekostning af den anden (Dyrberg 2000: 229). ’Vi’ er bedre eller overlegne i forhold til ’dem’.     

Det bør understreges, at fra diskursanalytikerens iagttagelsespunkt vil enhver afgrænsning af en 

given diskurs indebære et konstrueret analysestrategisk valg, og man vil derfor altid kunne 

argumentere for andre måder at trække grænserne på (Dreyer Hansen et. al 2004: 16). 

 

2.9: Ækvivalenslogikken 

Ækvivalensbegrebet ligger i direkte forlængelse af antagonismebegrebet. Ækvivalens kan forstås 

som, at elementerne i en diskurs gøres ens eller får lige værdi. Ækvivalenslogikken er 

forudsætningen for konstruktionen af antagonistiske relationer.  

Elementerne i en diskurs får deres betydning gennem deres indbyrdes forskellighed i diskursen, 

men betingelsen for indbyrdes forskellighed er, at elementerne er ækvivalente, da de tilhører 

diskursen og ligger inden for diskursens grænse. Den ækvivalente relation, tilhørsforholdet til 

diskursen giver, ophæver forskelligheden (Åkerstrøm Andersen 1999: 95). Det kan kun lade sig 

gøre, hvis diskursen afgrænser sig i forhold til en truende andethed. For at gøre det, må den finde et 

sted at placere en ren negativ identitet, som ikke kan repræsenteres positivt i diskursen, da den så 

blot ville være endnu et element i diskursen. Den eksterne negative identitet er negativ for alle 

elementer, der bliver interpelleret af diskursen. Ækvivalenslogikken består derfor i opløsningen af 
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elementernes forskellighed inden for diskursen gennem dannelsen af en ren negativ identitet, der er 

en trussel mod dem (Howarth 2005: 155). 

En kæde af elementer, der tilsammen definerer en diskurs i forhold til en truende andethed, kaldes 

for ækvivalenskæder (Dreyer Hansen et. al 2004: 15). Elementerne i ækvivalenskæden kan 

udskiftes med hinanden i konfrontationen med det truende, da deres forskelle bliver udvisket i deres 

udskiftelighed i forhold til den trussel, de bekæmper (Dreyer Hansen 2005: 182).  

Laclau og Mouffe formulerer ækvivalenslogikken således: ”Gennem et system af sideordnede 

ækvivalenser deles verden i to lejre (…) Den sidste er en negativ omvending af den første. En 

maksimal adskillelse er opnået; intet element i ækvivalens-systemerne indtræder andre relationer 

end modsætningsrelationerne med elementerne fra det andet system” (Laclau og Mouffe 2002: 83). 

Et hegemonisk projekt der gør brug af ækvivalenslogikken forsøger at opdele det sociale rum ved at 

koncentrere betydningerne omkring to antagonistiske poler (Howarth 2005: 155). 

 

2.10: Dislokation 

Dislokation er et hovedbegreb i diskursteorien og er tæt knyttet til hegemonisering og forestillingen 

om hegemonisk kamp. Begrebet er essentielt i analysestrategisk øjemed, da teorien antager at 

skabelsen af nye hegemoniske projekter starter med oplevelsen af dislokation. Dislokationsbegrebet 

knytter an til diskursens åbenhed og ufuldstændighed. Hvis diskursen var endeligt fikseret kunne 

dislokationer ikke finde sted. Diskursen ville ikke kunne rystes. Dislokationer refererer nemlig til 

den proces, der afslører diskursens kontingens (Howarth 2005: 157). Der er nemlig grænser for, 

hvad konkrete diskurser, der kun er udtryk for en kontingent fiksering af mening kan rumme. Når 

de ikke kan rumme nye begivenheder, bryder de derfor helt eller delvist sammen (Dyrberg et. al 

2000: 11).   

 

At noget er dislokeret betyder, at det er ’ude af led’. Når en given diskurs opleves som rystet, brudt 

sammen eller ikke længere er i stand til at sikre identitet, har den svigtet, og kan derfor ikke bare 

fortsætte som før. Den er tværtimod i en tilstand af opløsning og krise som følge af dislokationen. 

Noget må forandres. Hvis et udtryk som danskhed artikuleres på en måde, som det ikke har været 

før er det et tegn på, at forskellige forhold er blevet oplevet som dislokerede (Dreyer Hansen et. al 

2004: 14). Dislokationen åbner derfor feltet for hegemonisk kamp og etableringen af nye 

hegemoniske projekter. Svaret på oplevelsen af dislokation er processer af artikulation, som søger at 
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kæde det tidligere kendte sammen - eller med andre ord knytte elementer sammen - på nye måder, i 

forsøget på at ”lukke” dislokationerne (Dreyer Hansen 2005: 180).   

 

Selvom dislokationer per definition er negative som forstyrrelser og rystelser af de dominerende 

diskursive strukturer, er de samtidigt de nødvendige mulighedsbetingelser for forandring, og har 

derfor også et produktivt element. Identifikationen af dislokationer tjener derfor som 

udgangspunktet for analysen af den hegemoniske kamp mellem diskurser. Det interessante bliver, 

hvilken diskurs der er i stand til at indskrive oplevelsen af dislokation i det hegemoniske projekt. 

Hertil skal det føjes, at ækvivalenslogikken vil være fremherskende, jo stærkere dislokationerne 

opleves, hvilket vil lede til større antagonistiske konfrontationer (Dreyer Hansen 2005: 183-187). 

Ifølge Laclau gennemgår senmoderne samfund dislokationsoplevelser i et accelereret tempo. 

Processer som bureaukratisering og globalisering lægger fundamentet for denne stadigt mere 

dislokationsprægede tilstand (Howarth 2005: 160). 

 

2.11: Sedimentering 

Begrebet sedimentering redegør for de perioder, hvor et hegemonisk projekt formår at stabilisere en 

diskursiv struktur, og fungerer som modbegreb til dislokation. Diskurser vil altid indeholde et vist 

element af dislokation grundet den kun delvise fiksering af mening. Samfundsmæssig stabilitet er 

grundlæggende en sedimentering af en struktur, der er ustabil og flydende. Enhver sedimentering  

vil derfor altid være truet som følge af diskursens foranderlighed og deraf muligheden for 

dislokative effekter, men det er analysestrategisk muligt og produktivt at skelne mellem 

sedimenterede og dislokerede diskurser. Artikulationsprocesser er betingelsen for, at den diskursive 

struktur kan gensedimenteres oven på dislokationer (Dreyer Hansen 2005: 180-181). 

Sedimentering kan også forstås som det, man tager for givet. En diskursiv struktur kan have succes 

med at blive en så stærkt sedimenteret forståelseshorisont, at man glemmer det har været 

anderledes. Den danske velfærdsstat er et godt eksempel på det forhold (Torfing 2000: 19). 

 

2.12: Flydende udtryk 

Begrebet flydende udtryk er forbundet med det diskursive felts overskud af mening. På grund af 

meningsoverskuddet er forholdet mellem et givent udtryk og dets indhold ikke endeligt fikseret, 

men derimod vilkårligt. Der vil altid være et overskud af potentielle indhold til et givent udtryk.  
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Det har den konsekvens, at udtrykkene bliver flydende, hvilket vil sige, at udtrykkene flyder over 

flere forskellige mulige indhold. Det er en afgørende - og dybest set banal - pointe i diskursteorien.  

Mange udtryk er flydende i den forstand, at de artikuleres med forskelligt indhold i forskellige 

kontekster (Dyrberg et. al 2000: 327). F.eks. har udtrykket demokrati et vidt forskelligt indhold i en 

dansk og en afghansk kontekst.  

Begrebet leder tilbage til politikkens særstilling i diskursteorien og kampen om hegemoni. For det 

er i den grad politisk, hvilke indhold der delvist fikseres i et givent udtryk (Åkerstrøm Andersen 

1999: 94). Den hegemoniske kamp består derfor i at knytte specifikt indhold til et givent udtryk, og 

de konkurrerende hegemoniske projekter kæmper om at indholdsudfylde udtrykkene forskelligt.  

 

Det forhold fører tilbage til begrebet nodalpunkter der, som tidligere nævnt, etablerer en delvist 

fikseret meningsfuldhed i en diskurs. I forhold til flydende udtryk består den hegemoniske kamp i  

konstruktionen af nodalpunkter, som kan stoppe udtrykkenes flydende karakter over mulige indhold 

og artikulere specifikke fikseringer af de kontingente relationer mellem udtryk og indhold. 

Nodalpunkter kan derfor forstås som privilegerede koncentrater af mening, der giver bestemte 

udtryk et delvist fastlagt indhold (Åkerstrøm Andersen 1999: 94, Howarth 2005: 159).   

Kampen om hvad der skal være nodalpunkter i et samfund, er derfor en af de helt centrale 

aktiviteter i kampen om hegemoni, og konstruktionen og stabiliseringen af hegemoniske 

formationer opbygges omkring artikuleringen af nodalpunkter, der organiserer de konkrete 

hegemoniske projekter. 

 

2.13: Fokusering af hegemonianalysen 

Jeg har nu redegjort for de iagttagelsesledende begreber som skaber mit analysestrategiske blik. Det 

er med disse begreber jeg, gennem min empiri, vil iagttage DFs kommunikation. I det følgende vil 

jeg opsummere og fokusere hegemonianalysen, så det præciseres, hvordan jeg vil besvare min 

problemformulering.  

Den hegemoniske diskursanalyse fokuserer på at studere diskursers tilblivelse, og formålet med 

analysen er at øge indsigten i kontingens ved at vise tilstedeværelsen af flere konkurrerende 

diskurser. Det grundlæggende er at følge hegemoniske projekters midlertidige stabilisering rundt 

om nodalpunkter, der kan holde dislokationen i skak, men altid er dømt til at bryde sammen under 

nye dislokationer (Dyrberg et. al 2000: 322, Esmark et. al 2005a: 29, Dreyer Hansen 2005: 195).   
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Hegemonianalysens udgangspunkt er, at fuldstændig sedimentering af en diskurs er uopnåelig. Der 

vil derfor løbende være dislokeringer, som fremtvinger artikulationsprocesser. Disse processer 

finder sted fra forskellige udgangspunkter, hvor konkurrerende hegemoniske projekter indbyrdes 

kæmper om, at knytte flydende udtryk til deres respektive projekter og komme med hegemoniske 

bud på specifikke fikseringer af de kontingente relationer mellem udtryk og indhold. 

Konstruktionen af antagonistiske relationer er central for artikulationen af hegemoniske projekter, 

og projekterne er hver især organiserede omkring nodalpunkter. Nodalpunkterne etablerer 

meningsindholdet i projekterne og ordner artikulationen af de elementer, der indgår i diskurserne, 

samt fungerer som udgangspunkt for udviklingen af ækvivalenskæder.  

Ægte hegemoni er opnået, når et hegemonisk projekt formår at gøre det partikulære indhold i et 

givent udtryk universelt gældende, og når afstanden mellem det partikulære og det universelle 

udviskes. 

 

For at gøre hegemonianalysen brugbar i forhold til min problemstilling må jeg modificere og 

fokusere hegemonianalysen. Da analysens genstand er DFs kommunikation om danskheden, 

afskærer jeg mig fra at analysere andre politiske partiers kommunikation om danskheden. Derfor 

kan jeg ikke analysere tilstedeværelsen af flere konkurrerende diskurser om danskheden. Jeg 

afskærer mig således fra at udføre en traditionel  hegemonianalyse om, hvordan forskellige 

hegemoniske projekter kæmper om at  hegemonisere danskheden.  

I stedet har jeg valgt en mere ”utraditionel” tilgang at gribe hegemonianalysen an på, hvor jeg 

konstruerer DFs kommunikation om henholdsvis muslimske indvandrere og EU, som 

konkurrerende diskurser i forhold til DFs kommunikation om danskheden. Med andre ord 

konstrueres DFs iagttagelse af truslerne mod danskheden som konkurrerende diskurser til DFs 

hegemoniske projekt. Jeg vil altså iagttage, hvordan DF i deres hegemoniske projekt for at 

sedimentere mening om danskheden artikulerer truslerne mod danskheden som moddiskurser, der 

dislokerer DFs konstruktion af danskheden. Jeg iagttager dermed, hvordan DF iagttager 

moddiskurser til partiets diskurs om danskheden. 

På trods af at det ikke er en klassisk hegemonianalyse jeg udfører, mener jeg, at min fokuserede 

hegemonianalyse er et særdeles potent redskab til at besvare min problemformulering, da jeg 

iagttager gennem de samme begreber som i en mere omfattende hegemonianalyse.  
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2.14: Fremgangsmåde for analysen 

Med det udgangspunkt vil jeg i første del af analysen iagttage DFs konstruktion af danskhedens 

dislokation. Jeg vil identificere de dislokative oplevelser af danskheden som DF artikulerer, da 

identifikationen af dislokationer fungerer som udgangspunkt for hegemonianalysen. Da det kun er 

DF der har mit fokus afskærer jeg mig fra at undersøge om andre end DF oplever dislokationer. Mit 

udgangspunkt er, at DF er det eneste politiske parti, der har oplevelsen af danskhedens krise og 

opløsning. Jeg iagttager derfor ikke dislokationer som en ontologisk given størrelse. Jeg iagttager 

DFs iagttagelser af dislokationer af danskheden.  

 

Derefter vil jeg i anden del af analysen iagttage DFs konstruktion af den kulturelle danskhed i 

forhold til partiets diskurs om muslimske indvandrere. Jeg vil vise de antagonistiske relationer, der 

konstrueres mellem muslimske indvandrere og den kulturelle danskhed, samt de ækvivalenskæder 

af  betydningsindhold, der dannes omkring de flydende udtryk muslimske indvandrere på den ene 

side, og den kulturelle danskhed på den anden side.    

 

I tredje og sidste del af analysen iagttager jeg DFs konstruktion af den nationale danskhed i forhold 

til partiets diskurs om EU. På samme måde vil  jeg vise de antagonistiske relationer, der konstrueres 

mellem EU og den nationale danskhed, samt de ækvivalenskæder af  betydningsindhold der dannes 

omkring de flydende udtryk EU på den ene side, og den nationale danskhed på den anden side. 

 

Da analysens fokus er DFs konstruktion af danskheden iagttaget i forhold til partiets diskurser om 

muslimske indvandrere og EU, vil disse diskurser blive behandlet med ligeså stor vægt som partiets 

konstruktion af danskheden. 
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3. Analyse 

 

3.1: Dansk Folkepartis konstruktion af danskhedens dislokation 

 

”Jeg tror, at det er blevet noget tilbagevendende for enhver dansker at sidde med en angst eller 

fortvivlelse i sjælen over sit lands nutid og fremtid (…)” (Søren Krarup i Dansk Folkeblad nr. 5 

2000: 9) 

 

3.1.1: Indledning 

Formålet med denne delanalyse er indledningsvis at sætte rammerne for analysen af DFs 

konstruktion af danskheden ved at iagttage DFs kommunikation med dislokation som 

iagttagelsesledende begreb.  I det følgende vil jeg derfor konkret identificere de elementer i DFs 

kommunikation, hvor danskheden konstrueres som værende dislokeret, med det formål at redegøre 

for de dislokative oplevelser af danskheden, som DF artikulerer. 

 

3.1.2: Dansk Folkepartis dislokative oplevelser af danskheden 

I DFs kommunikation artikuleres det som dislokerende faktorer, at man i det hele taget diskuterer 

danskheden. Det er kun i de perioder, hvor det at være dansk er truet, at man taler om danskheden. I 

en forespørgselsdebat i Folketinget om Danmarks kulturelle udvikling set i lyset af den tiltagende 

islamisering, som var rejst på initiativ af DF, sagde  Peter Skaarup følgende: ”For 15 år siden var 

det sådan i Danmark, at da diskuterede vi ikke danskhed. Da var det ikke på den politiske 

dagsorden. Da var der ikke nogen, der talte om det. Nu diskuterer vi det nok som aldrig før, og det 

synes vi i Dansk Folkeparti i virkeligheden er et sygdomstegn, for det er kun i de perioder, hvor 

danskheden, det at være dansk, er truet, at man diskuterer det” (Folketingsåret 1999-2000, 

13.01.2000: Forespørgsel nr. F 13). I DFs iagttagelse er det således noget nyt, at man diskuterer 

danskheden. Danskheden artikuleres på en måde som den ikke har været før, i og med, at man taler 

om den. Dette understreges af Pia Kjærsgaard i hendes tale ved DFs årsmøde i 2001: ”Da jeg var 

barn og ung gik vi da ikke hele tiden i vor dagligdag og talte om danskhed” (Pia Kjærsgaards 

årsmødetale 2001: 8). 

 

Peter Skaarup drager i føromtalte Folketingsdebat en parallel til situationen under besættelsen: 

”Man havde lidt det samme under Anden Verdenskrig, hvor man i Danmark begyndte at se meget 
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på det at være dansk. Hvad var det egentlig, der var det særegne, vi havde her i Danmark? Vi 

beskyttede og værnede om det, der var dansk, fordi vi var truet udefra af en besættelsesmagt” 

(Folketingsåret 1999-2000, 13.01.2000: Forespørgsel nr. F 13). Ved at ækvivalere danskhedens 

tilstand under besættelsen med den nuværende situation sætter DF en tyk streg under de dislokative 

oplevelser af danskheden, som partiet iagttager. Nazi-tysklands besættelse af Danmark har en plads 

i danskernes forståelseshorisont, som sidste gang Danmark for alvor var truet. Sammenligningen 

med Anden Verdenskrig er, som jeg vil påvise i senere afsnit af analysen, flittigt brugt af DF.   

”Mange danskere fornemmer, at det trygge, velkendte danske samfund siver bort mellem fingrene 

på dem. Og den fornemmelse er reel, og reelt begrundet,” sagde Pia Kjærsgaard ved partiets 

årsmøde i år 2000 (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2000: 5). Derfor artikulerer Søren Krarup det, som 

aftjeningen af hans nationale værnepligt at lade sig opstille som Folketingskandidat for DF: ”Når 

landet er truet, må man aftjene sin værnepligt. Når nationen er ved at gå til grunde, må en dansker 

aftjene sin nationale værnepligt. Det er sådan, situationen i mine øjne er. (…) Det har i hvert fald 

været min årsag til at svare ja til at stille op som Folketingskandidat for Dansk Folkeparti” (Dansk 

Folkeblad nr. 5 2000: 9). Ved at sammenkæde elementerne værnepligt og Folketingskandidat 

artikulerer Søren Krarup, at han opfatter sin mission i Folketinget som at forsvare den danske 

nation, der er i en tilstand af dyb dislokation. 

Den stigende interesse for det danske skyldes med Pia Kjærsgaards ord ”at det er noget, vi er ved at 

miste” (Information, 08.04.2000, 1. sektion: 4). Men hvilke trusler er det ”vi” er ved at miste det 

danske til?  

 

3.1.3: Dansk Folkepartis artikulering af truslerne mod danskheden 

Pia Kjærsgaard leverer selv en del af svaret fra talerstolen ved årsmødet i 2001:  ”…Danmark står 

midt i en dramatisk forandring af samfundet: Udlændingene optager al vor opmærksomhed. Derfor 

er det ikke underligt, at alle taler om danskheden. Det er ikke underligt, at vi begynder at spørge 

hinanden om, hvad vi har og har haft - og dermed om, hvad det er, vi er i gang med at sætte over 

styr” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 8-9). 

Behovet for at artikulere danskheden er skabt af udlændingene. Jf. udsagnet ovenfor eksisterede 

problemet ikke i Pia Kjærsgaards barndom og ungdom, da man ikke her talte om danskheden. 

Udlændingene er altså et påtrængende nærvær af noget nyt, som er ved at sætte danskheden over 

styr. Samme tema trækkes endnu skarpere op ved Folketingets afslutningsdebat i 2001, hvor Pia 

Kjærsgaard mener, at ”[s]andheden er, at Danmark er ved at gå op i limningen på grund af den 
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stadige tilstrømning af fremmede” (Folketingsåret 2000-01, 31.05.2001: Forespørgsel nr. F 66). 

Som i ovenstående udsagn sammenkædes de dislokative oplevelser med en trussel, der udgøres af 

udlændingene/ de fremmede. Det er deres skyld, at Danmark er ved at gå op i limningen.  

 

Men det er ikke kun de fremmede, der i DFs iagttagelse udgør en trussel mod danskheden. 

Truslerne kommer både inde- og udefra: ”Samhørigheden og fællesskabet i Danmark og andre små 

lande trues i dag fra flere sider. Indefra af lukkede og intolerante mindretal og udefra gennem 

dyrkelsen af globalisering og international kapitalmagt” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 

2001: 5). Det lukkede og intolerante mindretal udgøres af de fremmede, som repræsenterer den 

indre trussel. Den Europæiske Union symboliserer dyrkelsen af globalisering og international 

kapitalmagt og udgør den ydre trussel. Begge er de ved at tage Danmark fra danskerne: ”Danmark 

er ikke længere for det danske folk. Danmark er for tyrkere, pakistanere, statsløse palæstinensere, 

bosniere, somaliere, irakere og iranere (…)” (Kenneth Kristensens årsmødetale 2000: 3). Her 

artikulerer daværende formand for Dansk Folkepartis Ungdom, Kenneth Kristensen,  hvem det er 

de fremmede udgør: Muslimer fra ikke-vestlige lande. På bekostning af det danske folk har den 

indre trussel tilranet sig Danmark. Den ydre trussel har i DFs iagttagelse ligeledes som mission at 

kolonisere Danmark: ”Danmark er ikke længere vores land – det er europæernes land”, som 

Mogens Camre formulerede det i forbindelse med Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet, 

hvorefter han konkluderede, at ”[d]ette her er reelt en kamp om Danmarks eksistens” (Dansk 

Folkeblad nr. 2 2001: 11). ”Europæerne” gøres ansvarlig for, at Danmarks eksistens er på spil. Pia 

Kjærsgaard opsumerer sammenkædningen mellem de dislokative faktorer og den indre og ydre 

trussel: ”Indvandringen og EU gør danskere hjemløse i eget land” (Jyllands-Posten, 27.08.2000, 

Indblik: 8). 

 

Artikulationen af danskheden konstrueres af DF som moddiskurs til den indre og ydre trussel, der er 

ansvarlig for danskhedens dislokationsprægede tilstand, og som af DF iagttages som årsagen til 

behovet for at artikulere danskheden.  Dette forhold kommer til udtryk i et digt fra 1907, som DF 

flittigt anvender i partiets kommunikation: 

”Vi ved, et fjeld kan sprænges, og tvinges kan en elv,  men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det 

selv.”1  

                                                 
1
 Digtuddrag. Oprindeligt af  Valdemar Rørdam i digtet ”For Danmarks frie flag” (1907). Ofte anvendt i Dansk 

Folkepartis kommunikation, f.eks. som fast rubrik i indholdsfortegnelsen på Dansk Folkeblad. 
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Brugen af digtet artikulerer for det første, at danskheden er truet,  da digtet implicit refererer til det 

danske folk, som er truet med at forgå. For det andet, at DF ikke passivt vil se til, mens 

udlændingene og EU tager Danmark fra danskerne, men derimod vil kæmpe for at bevare og 

forsvare danskheden: Folket kan aldrig forgå, hvis ikke det vil det selv. DF er med Pia Kjærsgaards 

ord ”det sidste bolværk mod, at det går ravruskende galt” (Information, 15.04.2000, 1. sektion: 10). 

For det tredje at danskheden knytter an til en fælles fortid med tråde langt tilbage i den danske 

historie, da digtet er over 100 år gammelt, men stadig har værdi og relevans for DFs 

kommunikation. 

 

3.1.4: Konklusion - Dansk Folkepartis konstruktion af danskhedens dislokation 

DF iagttager, at danskheden befinder sig en tilstand af dyb dislokation, fordi man taler om den. 

Behovet for at artikulere danskheden er i DFs iagttagelse skabt af udlændingene og EU. Hermed 

artikuleres danskheden på en måde, som den ikke har været før, hvilket ifølge diskursteorien peger i 

retning af dislokative oplevelser. Da det kun er DFs kommunikation, jeg analyserer, kan jeg ikke 

vide, i hvor høj grad andre partier end DF taler om danskheden. Men det bør konstateres, at det er 

DF selv, der fremmaner danskhedens ”sygdomstegn” ved at ”diskutere det som aldrig før”. 

Samtidig tager Pia Kjærsgaard hele Danmarks befolkning til indtægt for sine udtalelser ved at 

anvende pronominerne ”vi” og ”alle”, som det f.eks. ses i udtalelserne; ”[det danske] er noget, vi 

er ved at miste,” og ”derfor er det ikke underligt, at alle taler om danskheden”. Ved brugen af 

vendingerne ”danskere” og ”enhver dansker” taler DF på vegne af hele det danske folk. Overfor 

danskerne står ”de fremmede”, ”udlændingene” og ”europæerne”, som DF gennem en diskursiv 

forenklingstaktik konstruerer som én masse eller identitet. Forskelle, der eksisterer blandt 

udlændingene og europæerne, nivelleres, og dermed skabes ensartede generaliserede stereotyper, 

som danskheden kan afgrænse sig og stå i modsætning til. 

 

DFs konstruktion af danskheden afskærer sig fra at rumme de elementer, som er skabt af 

udlændingene og EU. Disse elementer optræder i DFs kommunikation som dislokerende faktorer i 

en diskurs, hvis nodalpunkt er det nye, det truende og det frygtede. Denne truende diskurs 

konstrueres som en konkurrerende diskurs til DFs diskurs om danskheden, der artikuleres som 

reaktion på dislokationsoplevelserne. Savnet, der er forbundet med tabet af ”det vi har og har haft”, 

resulterer i antagonistiske relationer, da ”samhørigheden og fællesskabet” er ved at blive taget fra 
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danskerne, som gøres ”hjemløse” af en påtrængende nærvær af noget truende nyt: Udlændingene 

og EU, der hermed artikuleres som fjender af danskheden (Dyrberg 2000: 233). 

Danskheden mobiliseres derfor i en antagonisme mod den truende konkurrerende diskurs. DF 

formår dermed at gøre en historie ud af danskhedens dislokation, hvilket gør partiet i stand til at 

indskrive oplevelsen af dislokation i det hegemoniske projekt, hvis formål er at sedimentere mening 

om danskheden for at bevare og forsvare den mod den indre og ydre fjende.   

  

Jeg har i denne analyse indledningsvist sat rammerne for DFs konstruktion af danskheden ved at 

påvise, hvordan danskheden står i et klart antagonistisk forhold til udlændingene og EU,  da denne 

indre og ydre fjende gøres ansvarlig for partiets dislokative oplevelser af danskheden.   
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3.2: Dansk Folkepartis konstruktion af den kulturelle danskhed i forhold til partiets diskurs 

om muslimske indvandrere 

 

3.2.0: Indledning 

Jeg vil i denne delanalyse iagttage DFs konstruktion af den kulturelle danskhed i forhold til partiets 

diskurs om muslimske indvandrere. Jeg vil analysere DFs kommunikation gennem de 

iagttagelsesbærende begreber: Antagonismer, flydende udtryk og ækvivalenslogikken. 

Udgangspunktet er, at udtrykkene ”danskheden” og  ”muslimske indvandrere” er flydende udtryk, 

der indholdsudfyldes gennem artikulationer. Jeg vil derfor analysere, hvilke ækvivalenskæder af 

betydningsindhold DF artikulerer omkring de flydende udtryk, og hvilke antagonistiske relationer, 

der dannes mellem muslimske indvandrerne på den ene side og danskheden  på den anden side. I 

første del af analysen vil jeg analysere DFs diskurs om muslimske indvandrere, derefter vil jeg i 

anden del analysere DFs konstruktion af den kulturelle danskhed, før jeg i konklusionen vil iagttage 

de to diskurser i relation til hinanden. 

 

3.2.1: Dansk Folkepartis diskurs om muslimske indvandrere  

 

”Danmark må være vanvittig, bogstavelig talt vanvittig, ved at acceptere en forsat indstrømning af 

vildt fremmede indvandrere (…)” (Søren Krarup i Dansk Folkeblad nr. 5 2000: 9) 

 

3.2.1.1: Erobringen af Danmark 

”Danmarkshistoriens tre katastrofer…” lyder overskriften i Dansk Folkeblads leder. Ifølge lederen 

har Danmark gennem historien oplevet tre katastrofer. De to første hører fortiden til; tabet af Skåne, 

Halland og Blekinge i 1658 og tabet af Sønderjylland i 1864. Den tredje katastrofe er indvandringen 

til Danmark, ”…som – såfremt der ikke gribes ind nu - ad åre kan vise sig at blive den største. (…) 

Truslen mod nationens fundament er af en karakter, som set i histories bagklogskab virker endnu 

mere foruroligende end tidligere (…)” (Dansk Folkeblad nr. 6 2001: 2). Indvandringen til Danmark 

artikuleres som en større katastrofe for Danmark end de nationale traumer, som tabet af gammelt 

dansk land til Sverige og Tyskland udgør i danskeres historiske bevidsthed. Det er en trussel mod 

nationens fundament, som overgår svenskernes belejring af København og tyskernes stormløb på de 

danske skanser ved Dybbøl. Ved at ækvivalere indvandringen til Danmark med disse historiske 

nationale katastrofer artikulerer DF omfanget af den trussel, indvandringen udgør for Danmark. For 
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”[i]ndvandring i Danmark i dag er blevet et andet ord for fremmedes erobring af Danmark” (Søren 

Krarup i Ekstra Bladet, 20.01.2000, 1. sektion: 33). 

Erobring fordi ”…hovedparten af dem, der kommer hertil fra de muslimske lande, (…) ikke 

[kommer] fordi de har forkastet islam. (…) De kommer for at erobre nyt land. De kan se, at deres 

egne lande ikke kan rumme dem, og så kommer de for at tage vores. De kommer for at grundlægge 

muslimske samfund” (Mogens Camres årsmødetale 2001: 4). DF artikulerer altså, at de muslimske 

indvandreres mål er at tage landet fra danskerne og gøre Danmark til en muslimsk samfund. Denne 

påstand underbygges af en dengang meget ung Folketingskandidat fra Frederikssund ved navn 

Morten Messerschmidt: ”Den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er (…) et 

erobringstogt, en folkevandring, hvis klare formål er at skabe et muslimsk samfund i Danmark. Et 

samfund, hvor vantro og homoseksuelle skal hetzes og helst dræbes, ligesom man i dag gør i de 

fleste muslimske lande” (Ekstra Bladet, 22.08.2001, 1. sektion: 22). Her artikulerer  Morten 

Messerschmidt de uhyrligheder, danskerne kan vente sig, når det muslimske samfund i Danmark 

bliver en realitet, og DF stigmatiserer her muslimerne som en befolkningsgruppe, som hetzer og 

dræber vantro og homoseksuelle. DFs stigmatisering af muslimer vil blive uddybet i næste afsnit af 

analysen. 

 

Muslimske indvandreres medlemskab af politiske partier iagttager DF som første led i en muslimsk 

magtovertagelse af Danmark: ”Kun er jeg ganske overbevist om, at det om nogle år, når 

muslimerne har sat sig tungt rundt om i Danmarks folkevalgte forsamlinger, også bliver andre 

[politiske partier end Dansk Folkeparti] , der vil blive bekriget (…)” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 

25.04.2000: 2). DF artikulerer her, hvordan muslimers deltagelse i det danske folkestyre ikke er 

udtryk for et ønske om at integrere og involvere sig i det danske demokrati, men tværtimod er et led 

i en plan om at bekrige demokratiet, så muslimerne kan overtage magten. Når først det muslimske 

flertal i Danmark er nået, går det galt: ”Derfor går det galt, når muslimer først opnår flertallet i et 

land. Når dette flertal er nået, tror jeg ikke en pind på, at flertallet vil optræde demokratisk. 

Derimod er jeg ikke et sekund i tvivl om, at i det øjeblik, muslimerne bliver de fleste i et allerede 

demokratisk land, vil de uvægerligt indføre diktaturet, for det ligger jo netop i Islams natur at 

dominere” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 05.03.2001: 2). Det er således en selvfølge, at muslimer vil 

indføre diktaturet i det muslimske samfund, der venter Danmark, når muslimernes erobring er 

fuldendt. ”For en fundamentalistisk muslim forstår sig nemlig ikke på at optræde værdigt og dannet 

i overensstemmelse med dansk folkestyres traditioner” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 25.04.2000: 2). 
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Her artikulerer Pia Kjærsgaard, at det er umuligt for muslimer at deltage i folkestyret, da de i 

grunden ikke kan eller vil forstå demokratiet, før hun konkluderer, i relation til ovenstående udsagn, 

at man derfor ikke burde tillade fundamentalistiske muslimer i dansk politik: "I Dansk Folkeparti 

vil vi ikke have muslimske medlemmer, og de øvrige partier burde heller ikke tillade 

fundamentalister i politik" (Jyllands-Posten, 26.04.2000, 1. sektion: 5). Som i det relaterede udsagn 

ækvivaleres muslimer med fundamentalister. Den fundamentalistiske muslim i Danmark er altså 

antidemokratisk og vil erobre Danmark for at indføre det muslimske samfunds diktatur. Hvis denne 

udvikling ikke stoppes, er det ifølge Mogens Camre ”…kun et spørgsmål om tid, hvornår det første 

muslimske krav om selvstyre i dele af Danmark bliver rejst” (Mogens Camres årsmødetale 2001: 7). 

De ildevarslende forudsigelser illustreres af en kampagneannonce ved Folketingsvalgkampen i 

november 2001. Her figurerer en lille dansk pige med blond hår ledsaget af det konstaterende 

budskab: ”Når hun går på efterløn, er der muslimsk flertal i Danmark”.  

 

 

            Annonce 1 

 

Den nationale katastrofe venter forude. Når først muslimernes erobring er fuldendt, og det danske 

folk er kommet i mindretal, er konsekvensen, at den lille pige, der nu er på efterløn, lever i et 

muslimsk samfund, hvor danskerne vil blive udryddet: ”Om hundrede år er vi et mindretal, og 

dernæst bliver vi udryddet (…)” (Mogens Camre i Jyllands-Posten, 22.08.2001, 1.sektion: 8). DF 
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artikulerer gentagne gange, at Danmark befinder sig i 11. time. Udviklingen må og skal standes (Pia 

Kjærsgaards årsmødetale 2000: 6), (Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeblad, nr. 2 2001: 8). Og 

det er DF garant for. Derfor lyder opfordringen fra DF til potentielle vælgere i bogen ”Danmarks 

fremtid - dit land, dit valg…”, om udlændingesituationen i Danmark, som DF selv udgav: ”Lad ikke 

Danmark blive løbet over ende”  (Dahlerup 2001: 221). 

 

DF artikulerer således, at den muslimske indvandring til Danmark i realiteten er et erobringstogt, 

hvis formål er at indføre det muslimske samfunds diktatur, da det er umuligt for muslimer at forstå 

den demokratiske styreform. Når erobringen er bragt til ende, og muslimerne er den dominerende 

befolkningsgruppe i Danmark, kan danskerne indstille sig på at blive forfulgt og udryddet.  

 

3.2.1.2: Stigmatiseringen af de muslimske indvandrere 

DF stigmatiserer de muslimske indvandrere i deres kommunikation i bestræbelsen på at fremhæve 

antagonismerne mellem muslimer og den danskhed, DF forsvarer. DF konstaterer, at undertrykte 

kvinder er en forudsætning for islam: ”Hos islam er undertrykte kvinder en nødvendighed” (Pia 

Kjærsgaards ugebrev 14.08.2000: 2). Undertrykkelsen formår ifølge Morten Messerschmidt 

”…nærmest at fastholde kvinderne i graviditet fra det 15. til det 40. år (…)” I samme debatindlæg 

konkluderer han, at ”[i]slam og den islamiske kultur er af den grund direkte udviklingsfjendtlig” 

(Politiken, 02.08.2001, Kultur og Debat: 4). Pia Kjærsgaard mener om muslimske kvinders brug af 

hovedtørklæde, at det ”…ikke [har] nogen som helst religiøs begrundelse, men alene [er] et udtryk 

for et middelalderligt mandschauvinistisk påhit, som har til formål at undertrykke kvinder”  (Pia 

Kjærsgaards ugebrev 14.08.2000: 1). DF artikulerer altså elementerne kvindeundertrykkende, 

udviklingsfjendtlig og middelalderlig, som sammenkædes omkring det flydende udtryk ”islam”. 

Tillige får ”…muslimer i Koranen at vide, at de gerne må lyve og bedrage, snyde og svindle alt det, 

de bare vil - så længe det ikke går ud over andre muslimer” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 25.04.2000: 

2).  

 

Mogens Camre sætter trumf på i hans tale på årsmødet i år 2001 få dage efter terrorangrebet den 11. 

september: ”Der går en lige linje fra den usle voldtægtsmand, over ham der omskærer sin datter, 

tvinger sin hustru til at bære tørklæde og til ham, der i religiøs fanatisme flyver et passagerfly ind i 

World Trade Center. Fælles for dem er hadet til andre mennesker - et had, der er begrundet i en 

syg ideologi” (Mogens Camres årsmødetale 2001: 6). Her sammenknyttes de forskellige muslimske 
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stereotyper i en diskurs,  hvis nodalpunkt er had og fanatisme. I modsætning til danskerne 

artikuleres de som tilbagestående og uciviliserede. Det understregede Pia Kjærsgaard ved 

Folketingets åbningsdebat i efterdønningerne af 11. september: "Det har været nævnt, at den 11. 

september blev indledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig! (…) Der er 

kun én civilisation - vores. Vore modstanderne kan ikke påberåbe sig at tilhøre en civilisation” (Pia 

Kjærsgaards ugebrev, 08.10.2001: 2). Senere i debatten sagde hun: "Jeg synes, at islam - med de 

tendenser, vi har set, med de fundamentalistiske tendenser - bør bekæmpes i allerhøjeste grad" (Pia 

Kjærsgaards ugebrev, 08.10.2001: 2).  Her sættes den civiliserede vestlige verden i et antagonistisk 

forhold til det barbariske islam, der skal bekæmpes. Og DF artikulerer, at fjenden lever midt i 

blandt os og skal bekæmpes på dansk grund: ”Vi skal bekæmpe fjenden her, for han er midt i vore 

egne lande – han lever af vore penge, og han har mange håndlangere blandt vore borgere” 

(Mogens Camres årsmødetale 2001: 5).  Islam og muslimer er derfor noget danskerne bør frygte: 

”Kun tåber frygter ikke Islam”, som Pia Kjærsgaard har udtrykt det  (Politiken, 09.03.2001, Kultur 

og debat: 5). 

 

DFs kommunikation om muslimske indvandrere danner en ækvivalenskæde af betydningsindhold 

omkring det flydende udtryk. De er udviklingsfjendtlige, barbariske, kvindeundertrykkende 

tilbedere af en syg og hadefuld ideologi, der lyver og bedrager overfor kristne danskere. Disse 

elementer af konkret indhold  knyttes til det flydende udtryk, og elementernes indbyrdes 

forskellighed ophæves i en ækvivalenskæde, da diskursen afgrænses gennem en stigmatisering af 

muslimerne som fjender af danskheden, der skal bekæmpes og drives ud af Danmark.  

Antagonismens hierarkiserende funktion træder tydeligt frem i DFs karakterisering af den 

muslimske kultur. ”Vi” er civiliserede i modsætning til ”dem”, der er tilbagestående og barbariske.  

 

3.2.1.3: Det multikulturelle samfunds katastrofale følger 

Følgerne af indvandringen til Danmark resulterer i DFs iagttagelse i dislokative oplevelser af 

danskheden. Det Danmark, der var engang, artikuleres i en antagonisme  mod det nye, truende og 

frygtede: ”Nye hidtil ukendte discipliner som massevoldtægter har gjort deres indtog i vort engang 

så fredelige og ordentlige Danmark.” (…) ”Inden for snart sagt alle samfundets enheder i 

kølvandet på den kolossale indvandring, er der opstået nye meget omfattende problemer” ( Kristian 

Thulesen Dahl i Dansk Folkeblad nr. 2 2001: 8). Kristian Thulesen Dahl artikulerer således at det 

normalt fredelige og ordentlige danske samfund er på sammenbruddets rand, som følge af 
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indvandringen. Pia Kjærsgaard konstaterer det som en naturlig konsekvens, at tilstedeværelsen af 

fremmede i Danmark giver voldsomme problemer: ”Den øgede tilstrømning af fremmede giver 

naturligvis kolossale problemer”  (Folketingsåret 2000-01, 31.05.2001: Forespørgsel nr. F 66). 

Som berørt af Kristian Thulesen Dahl er et af de hidtil ukendte problemer massevoldtægter. Dette 

problem artikuleres også af Pia Kjærsgaard: ”Et stigende problem er voldtægt og ikke mindst den 

særlige form for voldtægt, der er opstået i kølvandet på indvandringen, nemlig gruppevoldtægten” 

(Pia Kjærsgaards ugebrev 19.06.2000: 1). Men det er ikke kun unge danske piger, der er ofrene. Det 

er hele Danmark. Sådan kan DFs kommunikation hvert fald udlægges i en artikel i Dansk Folkeblad 

med overskriften ”Voldtægten af Danmark”, hvor der over to sider opremses vold- og 

voldtægtssager begået af indvandrere ”de seneste måneder” (Dansk Folkeblad nr. 5 2000: 10-11).  

 

Det lovløse multikulturelle samfund står for døren:  ”Multikulturaliseringen af Danmark bringer 

ubehageligheder med sig som bande- og gruppedannelse, massevoldtægt og komplet ligegyldighed 

overfor de principper, det danske retssystem bygger på” (Pia Kjærsgaards ugebrev 19.06.2000: 2). 

Udviklingen hen i mod det multikulturelle samfund skal stoppes, for følgerne artikuleres af Pia 

Kjærsgaard som katastrofale: ”For mig er det vigtigste, om Danmark skal forblive et land, hvor 

mennesker kan færdes på gaden uden at blive banket, voldtaget eller skudt på. (…). Det vigtigste er, 

at udviklingen mod et multikulturelt slå-selv-samfund stoppes hurtigst muligt” (Pia Kjærsgaards 

ugebrev, 06.11.2000: 2). Igen dæmoniseres muslimerne. I denne kontekst som en 

befolkningsgruppe der er voldelige, massevoldtagende og lovløse med foragt over for dansk lov og 

ret.  

DF vil altså ikke acceptere udviklingen hen i mod det multikulturelle samfund. Det understreges af 

Pia Kjærsgaard ved Folketingets afslutningsdebat i 2001: ”Dansk Folkeparti vil aldrig lade sig 

underkue af de fremmede. Vi betragter fortsat Danmark som danskernes land” (Folketingsåret 

2000-01, 31.05.2001: Forespørgsel nr. F 66). Som konsekvens af DFs holdning til de fremmede 

forudså hun et år tidligere, at det danske folk heller ikke vil finde sig, at gamle ordentlige Danmark 

ødelægges af den indre fjende: ”Med den øgede tilstrømning af fremmede vil der (…) ske det, at vi 

får social uro, for danskerne vil naturligvis ikke opgive det, de har kæmpet for og har opbygget 

gennem generationer” (Pia Kjærsgaards Grundlovstale 2000: 4).  Fremtidens multikulturelle 

Danmark er derfor i DFs iagttagelse et Danmark, hvor borgerkrigen raser mellem muslimske 

indvandrere og danskere: ”Den forgange weekend bidrog også til at tegne konturerne af fremtidens 

multikulturelle Danmark med udsigt til borgerkrigen” (Pia Kjærsgaards ugebrev 19.06.2000: 2). En 
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blodig borgerkrig hvor DF frygter, at danskheden er truet af udslettelse, hvis indvandringen 

ufortrødent fortsætter: ”Det er først og fremmest danskheden, det drejer sig om for de to fætre 

[Jesper Langballe (Folketingskandidat for DF, valgt til Folketinget ved valget i 2001) og Søren 

Krarup]; den danskhed, som indvandringen og den ukritiske uddeling af danske statsborgerskaber 

har bragt i overhængende fare, og som begge fætre frygter kan ende med at blive udslettet i en 

blodig borgerkrig, hvis indvandringen fortsætter” (Dansk Folkeblad nr. 6 2001: 24). 

 

DF artikulerer de muslimske indvandrere som årsagen til det danske samfunds problemer. Det 

Danmark, der var engang, befinder sig i en tilstand af dislokation  grundet indvandringens 

ødelæggende fremfærd. Danmark voldtages af muslimerne. Det multikulturelle samfund, som DF 

ser tendenser til i Danmark, artikuleres som et anarkistisk slå-selv-samfund, hvor borgerkrigen raser 

mellem danskere og muslimske indvandrere.  Deraf følger, at integration mellem danskerne og 

muslimske indvandrere i DFs iagttagelse er umuligt. 

 

3.2.1.4: Den umulige integration 

Integrationen mellem danskere og muslimske indvandrere artikuleres af DF som uoverstigelig, da 

det kristne Danmark står i et naturligt antagonistisk forhold til islam, hvilket Søren Krarup udlægger 

på følgende måde: ”Integration af kristendom og islam! sagde jeg til mig selv. Integration af 

uforenelige modsætninger!” (Ekstra Bladet, 29.05.2001, 1. sektion: 14). Muslimernes kultur 

artikuleres som en provokatorisk udfordring til den danske kultur. Særligt tørklædet er med Søren 

Krarups ord ”udansk” og er ”…en muhamedansk provokation, som danske myndigheder 

kapitulerer over for” (Ekstra Bladet, 29.05.2001, 1. sektion: 14). Ifølge Kristian Thulelsen Dahl 

udviser muslimske kvinder, der går med tørklæde ”…provokatorisk opførsel, ved (…) at skille sig 

ud fra mængden” (Ekstra Bladet, 30.05.2001, 1. sektion: 4). Tørklædet gøres således til et symbol 

på negationen af danskheden. Ligesom det kun er tåber, der ikke frygter islam, er det med Mogens 

Camres formulering ”[k]un de allermest naive [der] tror på, at det store flertal af muslimer kan 

integreres – de foragter vores kultur og ville ikke drømme om at indordne sig under den” (Mogens 

Camres årsmødetale 2001: 7). Således stigmatiseres muslimerne som en befolkningsgruppe, der 

provokerer og foragter dansk kultur. Det synspunkt berøres ligeledes af Pia Kjærsgaard, som 

konstaterer, at ”[i]ngen muslim med respekt for sig selv ønsker integration med det dansk-kristne 

samfund. Det strider imod alt, hvad han har lært, og hvad han er opdraget til” (Pia Kjærsgaards 

ugebrev 20.03.2000: 2). 
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Derfor artikulerer DF, at danskerne bør være på vagt over for de indvandrere, som virker 

velintregrerede  i det danske samfund. De er ikke integrerede, men har tværtimod infiltreret 

Danmark med det formål at udrydde danskerne, når først det muslimske flertal er nået: ”Alle 

Vestens lande er infiltreret af muslimerne – og nogle af dem taler pænt til os, medens de venter på 

at blive nok til at få os fjernet” (Mogens Camres årsmødetale 2001: 2). På DFs årsmøde i kølvandet 

på 11. september 2001 var det forhold, at unge arabere i Danmark havde hyldet terrorangrebet et 

emne blandt flere af talerne. Det var et gennemgående træk, at de blev artikuleret som 5. kolonne 

virksomhed: ”Efter NATO´s modige beslutning om, at alliancestaterne nu i krigen står side om side 

med USA for at nedkæmpe terroristerne, behøver vi ikke at acceptere, at arabere skal have lov at 

drive femte-kolonne-virksomhed i Danmark!” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 6). Betegnelsen 

5. kolonne virksomhed er historisk brugt om en given gruppe mennesker, der udfører landsskadelig 

undergravende virksomhed indefra. Hermed artikuleres muslimerne som forrædere mod det 

Danmark, der har taget imod dem. Det eneste svar til 5. kolonnen er med Mogens Camres ord 

”…repatriering, repatriering omgående. De er en 5. kolonne, og de skal ikke være her” (Mogens 

Camres årsmødetale 2001: 7). 

 

DF artikulerer altså, at det er umuligt for muslimske indvandrere at blive en del af det danske 

samfund, da de står i en uoverstigelig antagonistisk modsætning til det, som følge af deres 

muslimske baggrund og kultur. Det fundamentale paradoks er således, at danskheden er 

utilgængeligt for muslimske indvandrere, men samtidigt er truet af dem (Zizek 1993: 203). Dermed 

er DFs hegemoniske projekt decideret integrationsfjendligt, og den eneste løsning på 

indvandringsproblemet er at repatriere muslimerne i Danmark, da DF iagttager, at integrering  i det 

danske samfund er uladsiggørligt. Indvandringen til Danmark medfører tillige store belastninger for 

danskerne, som i DFs iagttagelse diskrimineres på bekostning af de muslimske indvandrere.  

 

3.2.1.5: Diskriminationen af danskere 

DF er af den opfattelse, at det danske folk lider under konsekvenserne af indvandringen og det 

begyndende multikulturelle samfund, som får den danske kultur til at erodere: ”Tillige bliver 

tegnene på dansk kulturs nedbrydning i Danmark stadig tydeligere” (Søren Krarup i Ekstra Bladet, 

29.05.2001, 1. sektion: 14). Disse tegn er emnet for et af Pia Kjærsgaards nyhedsbreve, hvor hun 

leverer en bredside mod det, hun betegner som diskriminationen af danskerne: ”Det er ikke rart at 

tænke på, at vi er dybt inde i en periode, hvor snart sagt alle samfundets områder skævvrides og 
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ændres på grund af de fremmede. Men sagen er, at vi bliver nødt til at lave om på gode gamle love, 

fornuftige regler og danske traditioner for bare nogenlunde at kunne hamle op med den nye 

multietniske virkelighed” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 13.08.2001: 1). Herefter opremser Pia 

Kjærsgaard en lang række eksempler på de urimeligheder, det danske folk må finde sig i. F.eks. at 

”[a]rbejdsgivere, der ønsker at befri det kvindelige personale for det kvindeundertrykkende slør, 

bliver anmeldt til politiet for racediskrimination.” Eller at ”[i] skoler og børneinstitutioner har 

halal-kød erstattet velsmagende frikadeller,  og de danske børn må bare finde sig i det.” Det fastlås 

endvidere, at det ”[i] danske butikker er fuldstændig umuligt at opdrive en kylling, der ikke  er 

rituelt slagtet og har fået en muslimsk bøn med på vejen.” Før det slutteligt konstateres, at ”[i] 

radio og TV ansættes indvandrere bl.a. som nyhedsoplæsere - fordi det er politisk korrekt” (Pia 

Kjærsgaards ugebrev, 13.08.2001: 2). Pia Kjærsgaard konkluderer i nyhedsbrevet, at ”…man kunne 

desværre blive ved og ved med at remse op af de urimeligheder, den diskrimination, det danske folk 

dagligt belastes med som følge af masseindvandringen” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 13.08.2001: 2). 

DF artikulerer altså, at dansk kultur og danske traditioner nedbrydes og skævvrides på grund af de 

muslimske indvandrere, som bl.a. er årsagen til - den forholdsvis absurde påstand - at det er umuligt 

at finde en kylling i frysedisken, som ikke er ”inficeret” af muslimer. 

 

Diskriminationen af danskerne artikuleres også i forhold til kriminalitet begået af muslimske 

indvandrere. Hvor ”…danske kvinder nærmest [er] frit bytte for udenlandske bander,”  (Pia 

Kjærsgaards ugebrev 30.10.2000: 1) løslader ”…domstolene voldtægtsmænd og narkohandlere på 

grund af deres etniske herkomst” (Mogens Camres årsmødetale 2000: 3). Her artikulerer DF, at de 

muslimske indvandrere nærmest har frit lejde i Danmark grundet deres etniske baggrund. Samtidig 

er danskerne ofre for omvendt racisme og politisk korrekthed. Dette forhold udlægger Pia 

Kjærsgaard på følgende måde: ”Hvis Thorsen og Trads ikke havde jongleret med millionerne, men 

skiftevis voldtaget en teenagepige kunne de gå fra retten som frie mænd. Hvis ikke pigen lige var fra 

Pakistan, for så var de blevet dømt for racisme ” (Pia Kjærsgaards ugebrev 19.06.2000: 2). 

Mens danskere knokler til dagen og vejen, strømmer ”[k]napt 20.000 udlændinge – hvoraf de fleste 

er muslimer og/eller analfabeter – (…) hvert år ind over vore vidtåbne grænser til livslang, gratis 

forsørgelse på danske skatteyderes regning” (Pia Kjærsgaards ugebrev 10.01.2000: 1). DF 

artikulerer således, at muslimske indvandrere forsørges af de danskere, der pligtopfyldende betaler 

deres skat. Indvandrerne nasser altså på det danske samfund, hvilket går ud over danskerne: ”Mens 
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stræbsomme danskere står uden tag over hovedet, så lever inaktive flygtninge på nas i det danske 

samfund”  (Kenneth Kristensens årsmødetale 2000: 2). 

 

Stik imod den gængse opfattelse, der ser indvandrerne som ofrene for diskrimination i det danske 

samfund, iagttager DF, at det er danskerne der diskrimineres. Her træder det antagonistiske forhold 

mellem danskheden og muslimske indvandrere for alvor i karakter. Jf. antagonismebegrebet er det 

ikke nok, at to givne diskurser blot står i et modsætningsforhold til hinanden for at være en 

antagonisme. Den ene diskurs skal være årsagen til blokeringen af den andens identitetsmæssige 

fuldbyrdelse. Det er det forhold, DF artikulerer: De muslimske indvandrere står i en fuldendt 

antagonisme til danskheden, da de forhindrer danskerne i at være danske. De berøver danskerne 

deres identitet og kultur, da danskerne i det multikulturelle samfund diskrimineres på bekostning af 

muslimerne. Danskheden kan ikke realiseres fuldt ud grundet tilstedeværelsen af muslimer i 

Danmark.  

 

3.2.1.6: Delkonklusion - Dansk Folkepartis diskurs om muslimske indvandrere 

Jeg har i denne analyse påvist, hvordan DF gennem artikulationer knytter specifikt indhold til det 

flydende udtryk ”muslimske indvandrere” i forsøget på at fiksere den kontingente relation mellem 

udtryk og indhold. Alle de stigmatiserende elementer, DF artikulerer, indgår i en overgribende 

ækvivalenskæde, der afgrænser diskursen  som fjende af danskheden. Nodalpunktet i DFs diskurs 

om muslimske indvandrere er det truende, det frygtede, det fjendtlige, det fremmede, det fanatiske, 

det hadefulde eller det barbariske. De stigmatiserende elementer kommer dermed til at udtrykke det 

samme: Den muslimske indvandrer personificerer den rene ondskab og symboliserer total 

ødelæggelse, og danskerne bør derfor frygte og bekæmpe dem. ”Eftergivenhed opfordrer til mere 

aggression,” som Pia Kjærsgaard har udtalt (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2000: 6). Alene 

tilstedeværelsen af muslimer indenfor Danmarks grænser er en trussel mod danskheden, da de 

berøver danskerne deres identitet. Dermed iagttager DF diskursen om muslimske indvandrere som 

konkurrerende diskurs til DFs hegemoniske danskhedsprojekt, da de muslimske indvandrere vil 

tage danskheden fra danskerne.         

DF konstruerer derudover muslimske indvandrere som én identitet. (Dyrberg 2002: 25) Der er ikke 

variation i forhold til oprindelsesland eller muslimsk trosretning,  f.eks. sunni- eller shiamuslim. Det 

er det samme som at sige, at der kun er én kristendom; at der ikke er forskel på f.eks. 

protestantismen eller katolicismen. Eller at der findes én europæisk identitet. Begge påstande ville 
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DF afvise på det kraftigste. Konstruktionen af muslimske indvandrere som én identitet er derfor 

selektiv kulturrelativisme. Formålet med at ækvivalere de interne forskelle er at afgrænse diskursen 

i forhold til danskheden, så den antagonistiske relation til danskhedens indre fjende generaliseres og 

dermed effektiviseres.   

 

3.2.2 Dansk Folkepartis konstruktion af den kulturelle danskhed 

 

”Men hvad er vi så for? Hvad er det så med den danskhed, der er så afgørende vigtigt at bevare? 

Hvad er det så med det Danmark, vi for alt i verden må holde fast ved?” (Pia Kjærsgaards 

årsmødetale 2001: 9) 

 

3.2.2.1: Danskheden som den fælles fortid og arv 

Den kulturelle danskhed er i DFs iagttagelse  tæt knyttet til en fælles fortid, der går langt tilbage i 

Danmarkshistorien. ”Vi danskere har en fælles fortid,” som Pia Kjærsgaard har sagt (Jyllands-

Posten, 05.08.2000, JP København, side 9), eller med en mere poetisk formulering af Søren Krarup:  

”Vi er vor histories børn (…)” (Søren Krarups Grundlovstale 2000: 4). DF iagttager, at danskheden 

har rødder helt tilbage til vikingetiden, hvilket Pia Kjærsgaard i følgende sammenhæng artikulerer i 

en antagonisme mod indvandrere: ”Det er næsten ikke til at bære, at mens tusind års dansk 

kongedømme fejredes i Jelling i weekenden med genindvielsen af kirken ovenpå de jordiske rester 

af Gorm den Gamle og Thyra Danebod, vælter det ind over grænsen med fremmede” (Pia 

Kjærsgaards ugebrev, 04.12.2000: 2). 

Netop fordi danskheden sammenkædes med den fælles fortid, er demokrati ikke noget, der er 

specielt dansk i DFs optik: ”Når man begår den fejl at gøre demokrati til noget specielt dansk, 

hævder man samtidig, at samtlige danske generationer før 1901 ikke var danskere.” Ligesom 

”…der  jo heldigvis [er] i snesevis af andre vesteuropæiske lande, der har et demokratisk system, 

som er fuldt på højde med det danske”  (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). Danskheden er 

altså uafhængig af moderne værdier som demokrati, idet den hænger uløseligt sammen med 

historien. Derimod er kongehuset med dets 1000-årige historie i Danmark ”…en central del af 

vores egenart som danske” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 8). DF hylder derfor ofte 

kongehuset i partiets kommunikation, og kongehuset figurerer hyppigt på forsiden af Dansk 

Folkeblad i forbindelse med mærkedage som fødselsdage og bryllup. 
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Danskheden artikuleres ligeledes som en fælles arv, der gives videre fra en generation til den næste: 

”Danmark er også dem, der ligger i gravene ovre ved kirken og dem, der ligger i barnesengene - og 

dem der skal fødes i morgen, om tyve år og om hundrede år” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 

9). Videre hedder det i Pia Kjærsgaards tale ved årsmødet, at ”[d]et er den luft, vi ånder og det er 

alt det, vi har arvet af gammelt skrammel, og som vi kan tage i hænderne og røre ved og grine af - 

og det er et ubevidst sammensurium af tanker, af verselinjer, af melodi-strofer, af erindringer, af 

sjove og dårlige brokker. Af fest og af sorg” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). Her forsøger 

Pia Kjærsgaard sig med en lyrisk hyldest til den danske arv. En arv af danskhed der i grunden er 

ubevidst, som indeholder dansk sprog og kultur levendegjort ved verselinjer og melodi-strofer af 

den danske sangskat.  De ubevidste tanker og erindringer om Danmark gives i arv fra en generation 

til den næste. Udefrakommende kan derfor ikke få del i den danske arv og kan ikke forstå den, da 

den er ubevidst.  

Som følge heraf artikulerer Søren Krarup det danske folk som et ”vi”, der er forbundet med 

danskhedens fælles fortid og arv: ”Og vi - det er det danske folk. (…) Det folk, der ikke bygger på 

høje ideer eller idealistiske begreber, men som i al stilfærdighed er bundet af sin tradition, sin 

historie, sin danskhed.” Videre hedder det, at ”[d]et har altid været det menige, danske folk, der 

har båret Danmark på trods af uduelige enevældige konger og uheldige officielle ledere (…)” 

(Søren Krarups Grundlovstale 2000: 3). Således taler DF på vegne af et jordbundet, nært og menigt 

dansk folk, som defensorer for en jævn historisk danskhed, hvis tavshed tages til indtægt for dens 

autenticitet (Dyrberg 2000: 240). 

Ved at sammenkæde danskheden med en fælles fortid og arv et det muligt for Pia Kjærsgaard at 

artikulere, at DF i forsøget på at sedimentere mening om danskheden handler på vegne af 1000 års 

danske generationer og fremtidige generationer, hvilket i DFs iagttagelse er et stort privilegium: 

”Den opgave vi har - at kæmpe for at bevare vort folk og fædreland - er en dejlig opgave. En 

livsbekræftende og glad opgave. Og når fremtiden af og til kan synes dyster, bør vi måske af og til i 

stedet takke for, at det lige præcis blev os, vores generation, der fik lov til at udføre opgaven og fik 

muligheden for at gøre det, der skal gøres. Vi kan udføre opgaven i bevidstheden om, at vi handler 

på vegne af hundredvis af generationer før os - og ikke mindst på vegne af de kommende 

generationer” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 12). 

 

DF artikulerer altså danskheden som en fælles fortid og en arv, der gives videre fra generation til 

generation. Hermed afskærer DF danskheden til ikke at kunne rumme indvandrere til Danmark, da 
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det er umuligt for andre end indfødte danskere at være en del af den fælles fortid og ubevidste arv, 

som er en forudsætning for danskheden. 

 

3.2.2.2: Danskheden som fælles værdier og fællesskab 

Et andet afgørende element ved DFs konstruktion af danskheden er de fælles værdier og det 

fællesskab, danskerne indgår i. De fælles værdier skal derfor forsvares og styrkes af DF: ”Dansk 

Folkeparti vil forsvare og styrke de danske værdier, der er betingelsen for, at Danmark fremover 

kan bestå som et frit, levedygtigt, menneskevenligt samfund” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 

2001: 6). Ved at artikulere at de fælles værdier skal forsvares, er værdierne heller ikke til 

diskussion. De fastlåses som et integreret element af danskheden, og hvis man ikke deler dem 

fuldstændigt, artikulerer DF, at man ikke kan optages i det nationale fællesskab:  ”…det at tilhøre 

en nation forudsætter, at man indgår i det fællesskab, som binder nationens borgere sammen: 

Fælles sprog, et fælles sæt værdier, fælles grundsyn, skikke, der er udviklet gennem historien og en 

adfærd, nationens borgere føler sig trygge ved. Mennesker, der ikke deler de fælles værdier – eller 

som direkte modarbejder dem – kan ikke optages i fællesskabet” (Arbejdsprogram for Dansk 

Folkeparti 2001: 75). Hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund, må man derfor indgå 

på nøjagtigt det samme værdigrundlag: ”Vi synes, at de som ønsker at blive en del af det danske 

samfund, bør indgå på nøjagtig de samme normer - værdinormer også - som det danske samfund 

har” (Pia Kjærsgaard i Ekstra Bladet, 30.05.2001, 1. sektion: 4). 

 

Kristendommen artikuleres af DF som en integreret del af danskhedens fælles værdier. Det forhold 

udlægges i DFs arbejdsprogram på følgende måde: ”Kristendommen har århundreders hævd i 

Danmark og er uadskillelig fra befolkningens liv. Den betydning, kristendommen har haft og har, er 

umådelig” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 12).  Kristendommen gøres i DFs 

iagttagelse altså til en del af Danmarks fælles fortid og er følgelig en uadskillelig del af danskernes 

liv og levned. Tillige artikuleres den kristne tro i arbejdsprogrammet som altafgørende for det 

danske samfunds udvikling: ”For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, 

værdinormer, traditioner, sædvaner og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling. 

Det er kun i den kristne, vesterlandske kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op med 

middelalderens verdenssyn” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 12). Her træder DFs 

iagttagelse af det antagonistiske forhold mellem det middelalderlige islam og den civiliserede 

kristendom igen i karakter. Følgelig artikuleres det af Søren Krarup som en selvfølgelighed, at ”… 
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Danmark som et kristent land er i kamp med islam (…)” (Jyllands-Posten, 06.10.2001, 1. sektion: 

8). Derfor vil DF gennem opdragelse håndhæve kristendommen i Danmark for at bekæmpe 

tendenser til religionslighed: ”Uanset trosretning skal børn, der vokser op i Danmark lære at 

kristendommen er en del af den lim, der binder det danske samfund sammen. Vi har religionsfrihed, 

ja, men ikke religionslighed. Grundloven fastslår, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske 

folkekirke”  (Pia Kjærsgaards ugebrev, 15.10.2001: 2). 

 

DF iagttager ligeledes solidaritet som en særligt element af danskhedens fælles værdier og som en 

værdi, der kun kan fungere i et samfund med et national fællesskab og samhørighedsfølelse, hvilket 

Pia Kjærsgaard udlagde på følgende måde i hendes årsmødetale i 2001: ”Et solidarisk samfund 

forudsætter et nogenlunde ensartet, stabilt samfund som det danske, hvor borgerne har en stor grad 

af fællesskab omkring sprog, kultur og religion. Kun i en nation med en samhørighedsfølelse og en 

fælles ansvarlighed kan sand solidaritet eksistere. Jo mere det nationale fællesskab nedbrydes til 

fordel for det multikulturelle eller grænseløse Europa, jo mere forsvinder grundlaget for at være 

solidariske med hver andre” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 11). Videre hedder det i et 

debatindlæg fra Pia Kjærsgaards hånd et år forinden at ”[s]olidaritet er en dansk værdi. Solidaritet 

forudsætter nationalitet. Hvis alle værdier skal sidestilles, bliver der intet hjemsted for danske 

værdier” (Jyllands-Posten, 27.08.2000, Indblik: 8). Man kan altså ifølge DF kun være solidarisk 

med sine frænder, da solidaritet forudsætter nationalitet. Hermed artikuleres solidaritet som en 

særlig dansk værdi. Derfor betyder det at være dansk i DFs iagttagelse, at man ikke kan være 

solidarisk med andre end danskere. Man kan kun føle fællesskab, samhørighed og fælles 

ansvarlighed med andre, hvis de er ensartede i forhold til sprog, kultur og religion. Således iagttager 

DF, at det er umuligt at føle solidaritet med indvandrere til Danmark, da forudsætningen for, at et 

solidarisk dansk samfund kan bestå, er, at man udelukke dem, der har en andet sprog, kultur eller 

religion. 

Ved at artikulere solidaritet som en særlig dansk værdi er DF selektive i deres konstruktion af 

danskheden. Som det blev påvist i ovenstående afsnit iagttager DF ikke demokrati som en særlig 

dansk værdi. Både på grund af at danskheden sammenkædes med den fælles fortid, men ligeså 

meget grundet andre landes praktisering af demokrati som styreform, hvilket gør værdien 

international. Solidaritet iagttages derimod som en dansk værdi, på trods af at solidaritet som værdi 

er ligeså internationalt funderet som demokrati. Dermed fylder DF et nationalt ekskluderende 

indhold i solidaritetsudtrykket, i stedet for det internationale og dermed inkluderende indhold 
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udtrykket solidaritet har i dets historiske betydning, der henviser til arbejderklassens internationale 

solidaritet med hinanden på tværs af landegrænser.  

 

Når DF artikulerer danskheden som fælles værdier og et fællesskab, der skal bevares og forsvares, 

gør partiet sig til bannerfører for en ekskluderende danskhed. Hvis man vil indgå i fællesskabet, må 

det være på nøjagtigt det samme værdigrundlag, og det grundlag udelukkes indvandrere fra, da de 

taler et andet sprog, har en anden kultur og en anden religion. Danskhedens fælles værdier og det 

danske fællesskab, der er bygget på en kristen arv og solidaritet med hverandre, er således kun 

noget indfødte danskere kan inkluderes i, da de i udgangspunktet er ens.    

 

3.2.2.3: Danskheden som homogen kultur 

I DFs iagttagelse er den danske kultur betingelsen for det danske samfund. Derfor kan danskhedens 

fælles historie og arv samt danskhedens fælles værdier og fællesskab inkluderes under det 

omfavnende prædikat: Dansk kultur. Det er nemlig DFs opfattelse at”[k]ulturen skaber 

samfundsudviklingen”. DF artikulerer den danske kultur som ”…summen af det danske folks 

værdinormer, tro, religion, sprog, sædvaner, holdninger og traditioner” (Arbejdsprogram for 

Dansk Folkeparti 2001: 55). Videre hedder det at ”[d]en danske kultur er under pres fra flere sider, 

og Dansk Folkeparti ønsker derfor en bred politisk indsats for at styrke danskheden i alle vore 

kulturinstitutioner” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 56). Ved at artikulere at den 

danske kultur for det første er under pres og følgelig, at den derfor skal styrkes, artikulerer DF, at  

de elementer, som presser den danske kultur ikke er nogle, den kan rumme. I DFs iagttagelse er de 

presserende elementer skabt af tendenserne til det multikulturelle samfund i Danmark. Følgelig må 

dansk kultur afgrænse sig fra det multikulturelle samfund: ”Den livsform, vi har valgt i Danmark, 

er enestående. Den er betinget af vores kultur, og den kan i et så lille land som vort ikke overleve, 

hvis vi tillader masseindvandring af fremmede religioner og fremmede kulturer” (Arbejdsprogram 

for Dansk Folkeparti 2001: 55). Den danske kultur artikuleres her som truet som følge af 

tilstedeværelsen af fremmede, eller med andre ord, muslimske indvandrere i Danmark. Dette 

synspunkt uddybes af Søren Krarup: ”For det danske er jo faktisk et forhold til dansk kultur. Et 

multikulturelt samfund i Danmark er ensbetydende med en ophævelse af Danmark. Så enkelt er det. 

Hvis dansk kultur ikke længere er kulturen i Danmark, så er dette Danmark ikke længere dansk. 

Hvis danskerne er blevet et mindretal blandt andre, er Danmark forsvundet” (Jyllands-Posten, 

15.07.2001, Indblik: 9). Danskheden er altså fuldstændig afhængig af, at dansk kultur dominerer i 
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Danmark, og dansk kultur er i DFs iagttagelse en kultur, som må afskære sig fra at rumme alle 

andre elementer end dem, der artikuleres som værende helt og holdent danske. Videre i Søren 

Krarups debatindlæg hedder det nemlig: ”Men er man dansk, er man naturligvis kun af den slags, 

der holder fast ved en dansk nationalitet, dansk sprog, kultur og historie. Mangfoldighedens 

danskhed er et andet ord for tomhed” (Jyllands-Posten, 15.07.2001, Indblik: 9).  Her artikuleres 

danskheden klart og tydeligt af DF som en homogen kultur (Dyrberg 2000: 236). Danskheden kan 

ikke rumme ”mangfoldige” elementer uden at gå til grunde.  

Tillige er der elementer i DFs kommunikation, som må karakteriseres som værende 

kulturrelativistiske (Dyrberg 2000: 236-237), hvilket kommer til udtryk ved Mogens Camres 

deterministiske udlægning af begrebet kultur: ”En massiv indvandring fra andre kulturer vil skabe 

nogle meget ubehagelige sammenstød, for det er min opfattelse, at kultur er noget, som står meget 

fast” (Ekstra Bladet, 16.09.2000, Lørdag: 4). Følgelig må indvandrere omfavne det danske 

fuldstændigt, hvis de vil opnå betegnelsen dansk, som Mogens Camre artikulerer det i følgende 

udtalelse, hvor der udspecificeres klare retningslinjer for, hvornår indvandrere kan tillade sig at 

kalde sig danske: ”Man bliver ikke dansk af at være født i Danmark. Man bliver ikke dansk blot ved 

at tale sproget perfekt, og man bliver ikke dansk, kun fordi man lever af dansk bistandshjælp eller 

har fået en studieplads, som danskerne betaler. At være dansk betyder, at man tilslutter sig dansk 

kultur og levevis og arbejder på at fremme Danmarks interesser”  (Jyllands-Posten, 22.04.2001, 

Indblik: 8). Altså er det i DFs iagttagelse ikke nok at være født i Danmark, tale flydende dansk, og 

så ellers passe sin daglige dont for at kvalificere som dansker. Et lysende eksempel på den 

ekskluderende danskhed DF er eksponent for. Man må spørge sig selv, hvor mange etniske 

danskere, der i det daglige arbejder på at fremme Danmarks interesser, og dermed  kvalificerer til 

DFs udlægning af at være dansker?   

 

Men hvad består danskhedens homogene kultur mere specifikt af, når man ser ud over den brede 

definitionen i DFs arbejdsprogram? Hvad er det, der skal styrkes og beskyttes for enhver pris? Pia 

Kjærsgaard forsøgte sig med et svar i sin tale ved årsmødet i 2001 ved at reflektere over og 

indkredse den kulturelle danskhed på metaniveau: ”Danmark er ikke kun noget håndgribeligt - et 

vilkårligt stykke jord. Uden dig og mig og os allesammen - med alt det vi foretager os og tænker og 

siger og føler, ville det være ligegyldigt” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 9). Danmark, som det 

stykke land danskerne lever på, knyttes her uløseligt sammen med det danske folk. Uden det danske 

folk bliver Danmark blot til et ligegyldigt stykke jord, da det er folket, der skaber kulturen og 
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dermed samfundsudviklingen. Videre hedder det, at ”[d]et er sproget, vi taler. De ting, vi siger højt, 

og de ting, vi tier stille med.  Det er en fortrolighed, en selvfølgelig vane og en daglig fornyelse. Et 

snærende bånd og en ufattelig frihed” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 9). Som det ligeledes 

ses i arbejdsprogrammet, artikuleres det danske sprog som et essentielt element i den kulturelle 

danskhed. Men det er ikke nok blot at beherske sproget for at blive inkluderet i den kulturelle 

danskhed. Man må derudover have fingerspidsfornemmelse for de ting, det er kulturelt acceptabelt 

at sige højt og de ting, man må tie med. Derfor er den kulturelle danskhed fortrolig og selvfølgelig 

for indfødte danskere i modsætning til indvandrere, der dermed ekskluderes fra den fortrolige og 

selvfølgelige danskhed. I samme åndedræt siger Pia Kjærsgaard, at ”[v]i kan ikke undgå Danmark. 

Og vi kan ikke undgå at forholde os til Danmark, for det er os selv” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 

2001: 10). Danskhedens snærende bånd, som Pia Kjærsgaard artikulerer i ovenstående udsagn er 

altså en bundethed til danskheden og Danmark, da danskerne ikke kan undgå Danmark, da det er 

dem selv, som det så poetisk udlægges. Senere i talen siger Pia Kjærsgaard: ”Vigtigst er 

danskheden udefinerligt, og noget, man normalt ikke taler om”  (Pia Kjærsgaards årsmødetale 

2001: 10). Danskheden eksisterer i DFs iagttagelse altså i kraft af sig selv, da man normalt ikke 

taler om den. Det danske er tilmed så naturligt og ligetil for indfødte danskere, at den i grunden er 

udefinerlig, da den ligger dybt indlejret i danskerne. Samme tankegang finder man hos Peter 

Skaarup, som fra Folketingets talerstol sammenlignede danskheden med det at trække vejret: ”Det 

er lidt ligesom at trække vejret. (…) Det er en helt naturlig ting at trække vejret. Ligesådan er det 

en helt naturlig ting, at vi, der bor her i landet, er danske, føler os danske” (Folketingsåret 1999-

2000, 13.01.2000: Forespørgsel nr. F 13). Dermed artikulerer DF danskheden til at være et 

eksistensvilkår for danskerne. Uden danskheden – ingen danskere. Dette ræsonnement opsummeres 

af Søren Krarup ved hans Grundlovstale i år 2000: ”Nej, min menneskelige og folkelige virkelighed 

er aldrig fortidig og ligegyldig, er aldrig en syg længsel eller en komisk drøm, men er selve 

forudsætningen og betingelsen for at eksistere” (Søren Krarups Grundlovstale 2000: 4).   

 

Artikulationen af den naturlige danskhed som eksistensvilkår  går igen i DFs banebrydende 

valgkampsfilm fra 2001 (Valgfilm: Folketingsvalget den 20. november 2001). Filmen skabte 

politisk danmarkshistorie, da den var blottet for ord, løfter og politikere og endda uden levende 

billeder. I stedet  viser DF - i løbet af de fire et halvt minut filmen varer - talrige billeder af dansk 

natur, symboler og situationer ledsaget af rolig og harmonisk klavermusik, som giver et indtryk af 

Danmark som renlivet postkortidyl.  I filmen ses bl.a. billeder fra Amalienborg ved fejring af 
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Dronning Margrethes fødselsdag; et nyfødt barn, der ligger i vuggen; konfirmationsritualet i kirken; 

glade studenter, der danser om Krinsen på Kongens Nytorv; folk forsamlet omkring Sankt Hans 

bålet; roligans til en fodboldlandskamp; fodboldlandsholdet og det kvindelige håndboldlandshold i 

jubelscener; flæskestegen i slagterens vindue; julefrokost på plejehjemmet; fyrværkeri, der skyder 

nytåret ind; børn, der har bygget en snemand og børn klædt ud til fastelavn; en glad og tilfreds 

landmand, der passer sin jord; påskeæg; campingpladser; røde postbude og danske kirkegårde. 

Dertil billeder af dansk natur fra vintergækken, der titter frem, over marker og enge i blomst, til 

grantræer i snevejr, over cyklister, der kæmper sig frem i regn og slud. Filmen afsluttes med et 

billede af en bølgende mark på en solrig sommerdag, hvor DFs logo troner frem ledsaget af teksten; 

”dit land, dit valg – stem dansk”. Artikulationen af elementerne udgør et velordnet mønster af 

forskelle, altså en diskurs. Sammenkædningen af elementerne struktureres i en ækvivalenskæde, 

hvis nodalpunkt er det danske og danskheden. Dermed opløses elementernes indbyrdes 

forskellighed, og billedsekvenserne kommer til at udtrykke det samme: Den fælles historie og arv, 

de fælles værdier og fællesskab og den homogene danske kultur, som udgør DFs konstruktion af 

den kulturelle danskhed.   

 

3.2.2.4: Delkonklusion - Dansk Folkepartis konstruktion af den kulturelle danskhed 

Jeg har i denne analyse påvist, hvordan DF gennem artikulationer fylder konkret partikulært indhold 

i det flydende udtryk ”danskheden” ved at artikulere en overgribende ækvivalenskæde af 

betydningsindhold omkring det flydende udtryk bestående af de elementer, som udgør den fælles 

historie og arv, de fælles værdier og fællesskab og den homogene kultur i forsøget på at fiksere den 

kontingente relation mellem udtryk og indhold, og dermed sedimentere mening om den kulturelle 

danskhed for at bevare og forsvare den mod den indre fjende. Danskheden er nodalpunktet, der 

ordner artikulationen af elementerne i diskursen. DFs kulturelle danskhedsdiskurs afskærer sig fra 

og står i et antagonistisk forhold til de elementer, der ikke er fuldstændigt danske. Der er ikke plads 

til mangfoldighed eller forskellighed. Dermed ekskluderes og udelukkes indvandrerne fra 

danskheden, og enhver afvigelse fra DFs konkrete indholdsudfyldelse af danskheden må ligeledes 

bekæmpes. Det er kun indfødte danskere, der inkluderes i DFs kulturelle danskhedsdiskurs.     

”Danskerne” artikuleres som én identitet i konstruktionen af den kulturelle danskhed og i  

konfrontationen mod den indre fjende. Danskheden pålægges dermed hele den danske befolkning. 

Interne forskelle som køn, alder, socioøkonomisk status eller uddannelsesniveau ækvivaleres.  Det 
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danske folk iagttages derfor af DF som en homogen stamme, der lever indenfor et afgrænset 

territorium, hvor tilknytningen til Danmark ækvivalerer alle andre forskelle (Dyrberg 2000: 237). 

 

3.2.3: Konklusion - Dansk Folkepartis konstruktion af den kulturelle danskhed i forhold til 

partiets diskurs om muslimske indvandrere 

DFs konstruktion af den kulturelle danskhed er afhængig af at stå i  modsætningsforhold til en 

anden diskurs for at kunne definere sig i bestræbelsen på at sedimentere mening om danskheden. 

Derfor artikulerer DF en fjende af  den kulturelle danskhed – de muslimske indvandrere – som 

tilknyttes stigmatiserende elementer, der fremstiller dem som en trussel. Den identificerede fjende 

er således årsagen til, at den kulturelle danskhed ikke fuldt ud kan sikre dens identitet. Fjenden 

gøres til syndebuk for alt, hvad der er galt med Danmark, og fjenden forhindrer danskerne i at 

udøve deres danskhed. Tilstedeværelsen af fjenden inden for Danmarks grænser er således årsagen 

til den kulturelle danskheds dislokation.  

DFs artikulerede elementer om de muslimske indvandrere og den kulturelle danskhed koncentreres i 

to ækvivalenskæder omkring antagonismens poler. Det strukturerede system af forskelle, som udgør 

diskursen om den kulturelle danskhed, opløses i ækvivalenskæden i konfrontationen med fjenden. 

Dermed etablerer den kulturelle danskhed en enhed og konstituerer sig ved at udpege en fjende, 

som den må bekæmpe for at kunne realisere sig selv fuldt ud. Det er altså en forudsætning for DFs 

hegemoniske projekt at fastholde frygten for den indre fjende i forsøget på, at sedimentere 

meningens flydende karakter omkring danskheden. I DFs hegemoniseringsproces fungerer de 

muslimske indvandrere således som moddiskurs til DFs udlægning af den kulturelle danskhed, da 

de to diskurser i DFs iagttagelse begge kæmper om danskheden. Det er ifølge Mogens Camre ”…en 

kamp om vor kulturs overlevelse” (Mogens Camres årsmødetale 2001: 5).  Derfor konstruerer DF 

en kulturel danskhed, som man kun som indfødt dansker kan være en del af, da den er fortrolig, 

selvfølgelig, ubevidst og i grunden udefinerlig. Den er et eksistensvilkår og uomgængelig for 

danskerne, men er derimod utilgængelig for de muslimske indvandrere. Alligevel er den truet af 

dem, da DFs hegemoniske projekt kræver en indre fjende, som den kulturelle danskhed kan 

antagonisere.  
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3.3: Dansk Folkepartis konstruktion af den nationale danskhed i forhold til partiets diskurs 

om EU 

 

3.3.0: Indledning 

Jeg vil i denne delanalyse iagttage DFs konstruktion af den nationale danskhed i forhold til partiets 

diskurs om EU. Jeg vil analysere DFs kommunikation gennem de iagttagelsesbærende begreber: 

Antagonismer, flydende udtryk og ækvivalenslogikken. Udgangspunktet er, at udtrykkene ”EU” og 

”danskheden” er flydende udtryk, der indholdsudfyldes gennem artikulationer. Jeg vil derfor 

analysere, hvilke ækvivalenskæder af betydningsindhold DF artikulerer om henholdsvis EU og 

danskheden, og hvilke antagonistiske relationer, der dannes mellem EU på den ene side og 

danskheden  på den anden side. I første del af analysen vil jeg analysere DFs diskurs om EU, 

derefter vil jeg i anden del analysere DFs konstruktion af den nationale danskhed, før jeg i 

konklusionen vil iagttage de to diskurser i relation til hinanden.  

 

3.3.1: Dansk Folkepartis diskurs om EU  

 

”EU vil selv være staten i Europa, hvor Danmark blot indgår som en delstat eller et sogneråd 

underlagt centralmagtens beføjelser”  (Pia Kjærsgaard i Jyllands-Posten, 21.12.2001, 1. sektion: 8). 

 

3.3.1.1: Det totalitære EU 

Da Danmark i år 2000 afholdte folkeafstemning om deltagelse i euro-samarbejdet, søsatte DF deres 

krone-kampagne med sloganet ”For kronen og fædrelandet - Stem dansk - stem nej” den 9. april. 

Præcis på 60-årsdagen for Nazi-Tysklands besættelse af Danmark. Symbolikken er til at tage og 

føle på. For EU er i DFs iagttagelse en nutidig udgave af de to totalitære regimer – Nazi-Tyskland 

og Sovjetunionen – der martrede Europa i det 20. århundrede: ”Må vi ikke konstatere, at det 

herskende Europa det vil sige EU slet og ret eksisterer i en totalitarisme, der minder påfaldende om 

en Stalins? (…) En uforfalsket totalitær tankegang” (Søren Krarup i Jyllands-Posten, 01.12.2001, 1. 

sektion: 9). I et tilsvarende debatindlæg fra Søren Krarups hånd hedder det: ”Alle totalitarismens 

kendetegn slog sig ned i det Europa, der havde ment sig i uforsonlig modsætning til Sovjetunionen. 

Ideologisk ensretning, forfølgelse af frie ånder, en stadigt mere knugende undertrykkelse af 

befolkningerne. Dette havde vi set i Sovjetunionen. Nu oplever vi det i Europa. Europarådets 

rapport er seneste eksempel.” (…) ”Et uforfalsket tankepoliti. En oven fra dirigeret ensretning af 
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befolkningernes tankegang. Et åndeligt KGB, der ikke vil finde sig i friheden, men søger at ophæve 

den i den politiske korrektheds navn. Sådan er det gået, siden Muren faldt. Sådan er totalitarismen 

flyttet fra øst til vest. Sådan har en ny totalitær ideologi - de hellige menneskerettigheders - 

overtaget kommunismens princip og praksis og er nu i færd med at tyrannisere europæerne”  

(Jyllands-Posten, 08.04.2001, Indblik: 8). DF artikulerer således de negativt ladede elementer 

ensretning, forfølgelse, undertrykkelse og tyranni, som sammenkædes i en ækvivalenskæde af 

betydningsindhold omkring det flydende udtryk ”EU” med totalitarismen som nodalpunkt. 

Tilsvarende ækvivaleres EU med Sovjetunionen, og Europarådet (som ikke engang er en del af EU, 

men derimod er en selvstændig international organisation med 47 medlemsstater2) sammenkædes 

med det totalitære EU og ækvivaleres med Sovjetunionens frygtede hemmelige politi, KGB. 

Samtidig artikulerer DF en modstand mod, hvad DF iagttager som EUs ideologi,  som bl.a. består af 

menneskerettighederne, hvilket vil blive behandlet i næste afsnit af analysen, og en antagonisme 

konstrueres mellem totalitarisme og frihed. 

 

EUs Center for Observation af Racisme og Fremmedhad, der netop har som formål at pege på 

tendenser til gentagelse af Nazi-Tysklands  vision om ”Neuropa”, artikuleres af DF som en direkte 

fortsættelse: ”Her har man den totalitære, ensrettede tankegang i al dens hæslige nøgenhed. Sådan 

vil en ny form for magthavernes tankepoliti kontrollere, kujonere og terrorisere frie mennesker. Det 

næste bliver naturligvis en form for hemmeligt politi - et EU-Gestapo eller KGB” (Søren Krarups 

Grundlovstale 2000: 3).  DF forudser altså, at EU som en naturlig konsekvens af systemets 

totalitære tankegang vil oprette et hemmeligt tankepoliti i lighed med Nazisternes Gestapo og 

Kommunisternes KGB   til at kontrollere og underkue de frie danskere, som DF vil forsvare.  

Om samme center udtaler Krarups fætter Jesper Langballe: ”Hvad de "europæiske værdier" end 

dækker over, så omfatter de i hvert fald ikke retten til frit at tænke, tro og tale - heller ikke et folks 

frie ret til at vælge sit eget parlament.” Danske politikeres godkendelse af oprettelsen af et 

satellitkontor i København for centeret ”…ligner sandt at sige en Vilhelm Buhls eller en Scavenius' 

tilpasning til den herskende ideologiske uret og dens dengang "nye verdensorden"” (Dansk 

Folkeblad nr. 4 2000: 31).  Her artikulerer DF en tydelig reference til Danmark under besættelsen, 

hvor samarbejdspolitikerne Vilhelm Buhl og Erik Scavenius ifølge DF tilpassede sig Nazisternes 

”nye verdensorden”. Derfor forråder de danske politikere, der har sagt ja til satellitkontoret, 

                                                 
2Folketingets EU-oplysning, 2009: http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/117_36/  
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danskerne på samme måde, som samarbejdspolitikerne under besættelsen i DFs iagttagelse forrådte 

det danske folk. 

DF betegner EU som ”fagre nye Europe”, hvilket spiller på Nazisternes ”Neuropa”-vision: ”Så det 

fagre nye Europa med overvågning af borgerne og kontrol med politiske partier ser nu ud til at 

blive en realitet”  (Pia Kjærsgaards ugebrev 16.10.2000: 1-2). Med Kristian Thulesen Dahls ord 

bliver ”[f]agre nye Europa (…) et politisk korrekset Europa, hvor anti-europæiske tanker forbydes”  

(Politiken, 23.09.2000, Debat: 2).  Her artikulerer DF overvågning, kontrol og forbud som 

elementer af betydningsindhold omkring EU. Følgelig ligger sammenligningen mellem EU og det 

dystre overvågningssamfund Georg Orwell præsenterede i værket ”1984” lige for, hvilket DF i 

relation til Østrig-sagen artikulerer på følgende måde: ”I denne sag har EU fortalt hele verden, 

hvad det reelt er for mennesker, der styrer Unionen (...). Det er mennesker, der går ind for 

overvågning, styring og kontrol (…). Hvis ikke landene makker ret i EUs hellige navn, så skal de 

nok få besked. Så bliver der i sene nattetimer indført sanktioner efter bedste George Orwell'ske 

mønster. Big Brother-samfundet slår til i ensretningens navn”  (Pia Kjærsgaards ugebrev 

11.09.2000: 1-2). I et tilsvarende nyhedsbrev skærer Pia Kjærsgaard pointen ud i pap: ”EU er blevet 

storebroder, der kontrollerer medlemsstaterne!” (Pia Kjærsgaards ugebrev 07.02.2000: 1). 

EU som den overvågende ”Big Brother” illustreres ved en kampagneannonce i forbindelse med 

folkeafstemningen om euroen i september 2000. Her er Danmark sat under lup af det overvågende 

og kontrollerende EU ledsaget af budskabet: ”Nu skal danskerne overvåges”.  

 

 

        Annonce 2 
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Sanktionerne mod Østrig i forbindelse med Jörg Haiders Frihedspartis indtræden i den østrigske 

regering i 2000 – som teknisk set ikke var en officiel EU-aktion, men 14 socialdemokratisk 

regerede EU-landes handling, deriblandt Danmark – er med Pia Kjærsgaards ord ”…symbolet på, at 

EU ikke tolererer andre synspunkter end elitens, og at befolkninger og lande skal kanøfles, hvis de 

mener noget andet. Et sådant system kaldes totalitært - nogle vil bruge udtrykket diktatorisk. (…) 

Den viste EUs sande ansigt, som et udemokratisk, ufolkeligt og i længden et dødsdømt projekt” (Pia 

Kjærsgaards ugebrev 11.09.2000: 2). 

 

Fordi EU artikuleres som et totalitært diktatur, der ækvivaleres med Nazi-Tyskland og 

Sovjetunionen, kan Søren Krarup på valgnatten den 28. september 2000, efter Danmark havde stemt 

nej til deltagelse i euroen, sidestille DFs sejr med Danmarks befrielse i 1945:  ”Denne dag er at 

sammenligne med Danmarks befrielse i 1945” (Dansk Folkeblad nr. 4 2000: 6). Jesper Langballe 

følger trop og forbliver i 2. Verdenskrigs-terminologien, da han mener at ”…vi passende [kunne] 

gøre den 28. september, 2000, til Danmarks frihedsdag. Sådan som den 29. august 1943 regnedes 

for at være det efter besættelsen”  (Dansk Folkeblad nr. 4 2000: 30). Altså er Danmarks nej til det 

totalitære EU i år 2000 i DFs iagttagelse det samme, som dengang de allierede styrker befriede 

Danmark efter 5 års Nazistisk besættelse. Og 28. september 2000 sammenlignes både med 5. maj 

1945, datoen for Danmarks befrielse, samt 29. august 1943, datoen for samarbejdspolitikkens 

ophør.   

Denne kredsen om besættelsesterminologien giver associationer til DF som denne generations 

modstandsfolk og ligger i forlængelse af Langballes og Krarups artikulering af deres 

Folketingskandidatur som henholdsvis en ”patriotisk pligt” og aftjeningen af ”sin nationale 

værnepligt” (Dansk Folkeblad nr. 6 2001: 24, Dansk Folkeblad nr. 5 2000: 9). Som 

modstandsbevægelsen kæmpede for friheden under nazisternes åg, kæmper DF for Danmarks frihed 

mod det totalitære  ”fagre nye Europa”. Og Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative, som 

støtter det europæiske projekt, stemples som EUs ”lydpartier” (Pia Kjærsgaard i Jylland-Posten, 

25.09.2000, 1. sektion: 12), med reference til partierne i Sovjetunionens satellitstater, som sværgede 

troskab til Moskva.  

 

3.3.1.2: Det ideologiske EU 

DF artikulerer EU som et ideologisk projekt med imperialistiske tendenser, der vil nedlægge 

nationalstaterne, så EU med dets totalitære tankegang kan udbrede ideologien og tyrannisere 
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nationalstaternes frie befolkninger: ”EU er et ideologisk projekt, der ønsker at lamme 

nationalstaterne. EU er et attentat på nationalstaterne. En bureaukratiseret afsky for folk og 

nationer” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 17.12.2001: 2). DFs modstand mod, hvad de iagttager som 

værende EUs ideologi, angår for det første EUs promovering af globaliseringen og det 

multikulturelle samfund. For det andet hvad DF iagttager som EUs helliggørelse af 

menneskerettighederne.   

DF kæmper mod globaliseringens virkninger, da ”[e]n globaliseret verden uden grænser, uden 

folkenes og nationernes styring af deres egne forhold vil blive en kaotisk og ulykkelig verden,” og 

fordi ”[vi] på grund af globaliseringen skal acceptere, at vi ikke mere må føle, at Danmark er vores 

land (…)” (Mogens Camre i Jyllands-Posten, 12.08.2000, 1. sektion: 9). DF artikulerer tillige en 

sammenkædning af ideologien om globaliseringen og det multikulturelle samfund: ”Globalismens 

ideologi, der er kommet i kølvandet på indvandringen, underminerer det nationale fællesskab” (Pia 

Kjærsgaards årsmødetale 2001: 11). 

I DFs iagttagelse står EU og de muslimske indvandrere i ledtog med hinanden, da det 

multikulturelle samfund resulterer i, at EU får lettere ved at nedlægge Danmark og kontrollere og 

overvåge den danske befolkning, når først den danske befolkning er splittet som følge af 

indvandringen. Det forhold artikulerer Mogens Camre på følgende måde: ”Jeg ser nedbrydningen 

af de nationale fællesskaber som den største katastrofe for vore lande. Sletningen af grænserne, 

masseindvandringen af mennesker fra andre kulturer, tvang mod vore borgere til at acceptere 

barbariske skikke og middelalderlige religioner river et samfund op indefra. Solidariteten 

nedbrydes, og det bliver lettere for den store unions magthavere at styre os, når vi først er splittet i 

samfund, der ikke er homogene” (Mogens Camres årsmødetale 2000: 4). Samme ræsonnement 

finder man hos Pia Kjærsgaard: ”Stod det til EU-kommissionens forslag, skal der flere fremmede 

ind. Det fremmer projektet” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 17.12.2001: 2). Og DFs arbejdsprogram 

konstaterer, at ”EUs planer om at lade endnu flere millioner af mennesker bosætte sig i Europa vil 

kun føre til kaos” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 26). DF anerkender nemlig ikke det 

faktum, at Europas aldrende befolkning og lave fødselsrate har den konsekvens, at EU fremover vil 

mangle arbejdskraft: ”EU-Kommissionen har fortsat den fejlagtige opfattelse, at Europa i fremtiden 

mangler arbejdskraft og skal aftage en del af verdens befolkningsoverskud som en blanding af et 

økonomisk og et humanistisk projekt” (Arbejdsprogram for Dansk Folkeparti 2001: 26 ). 
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Schengen-samarbejdet og det grænseløse Europa artikulerer DF som beviset på den uhellige 

alliance mellem EU og indvandrere, da konsekvensen af Schengen er, at indvandrere frit kan 

strømme ind i Danmark: ”Så bliver Padborg politistation ikke hver weekend omdannet til et 

sydlandsk marked - de illegale flygtninge kan nemlig køre direkte ind i Danmark ad motorvejen. 

Der mangler sådan set kun et skilt med et "Velkommen til Danmark - EU-region Nord" og en 

anvisning på, hvor Sandholmlejren ligger. Det sidste er måske endda overflødigt, for det ved de 

fleste flygtninge i forvejen. Dansk Folkeparti anser dansk medvirken i Schengen for ulykkeligt”  

(Pia Kjærsgaards ugebrev, 27.11.2000: 1). Schengen er med Pia Kjærsgaards ord ”…endnu et skridt 

ud af den vej, der fører til Danmarks opløsning. Vejen ligger åben for endnu flere uønskede 

fremmede og mere kriminalitet. Stakkels Danmark” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 27.11.2000: 2). 

Danmarks medlemskab af EU generelt og Schengen i særdeleshed resulterer altså i dislokative 

oplevelser af danskheden. DF artikulerer det som ulykkeligt og katastrofalt for Danmark, da EU 

truer Danmarks eksistens som fri og selvstændig stat og som homogen nation, hvilket resulterer i et 

naturligt antagonistisk forhold mellem danskheden og dens ydre fjende, EU.   

Sammenkædningen mellem EU og indvandrere eksemplificeres ved en kampagneannonce i 

forbindelse med Folketingsvalgskampen i 2001 med overskriften: ”Vi priser os lykkelige for EU-

forbeholdene… - ellers kunne udlændingelovgivningen ikke strammes” 

 

 

         Annonce 3 
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I annonceteksten fremføres den påstand, at EU vil presse en fælles udlændingepolitik igennem, og 

at Danmarks EU-forbehold derfor er garanten for, at den danske udlændingepolitik kan strammes, 

inden opfordringen til slut lyder: ”Så glem ikke EU-forbeholdene, når du stemmer på tirsdag. Det 

er også udlændingepolitik.” 

  

Det andet ben i DFs kamp mod EUs ideologisering består i modstanden mod de universelle 

menneskerettigheder. DFs forsvar for en homogen kultur står nemlig i modsætningsforhold til de 

universelle menneskerettigheder. Fordi DF iagttager, at moral er bundet til kultur, bliver universelle 

moraludsagn en selvmodsigelse (Dyrberg 2002: 35). DF artikulerer, at EU anvender 

menneskerettighederne til at forfølge dem, som forholder sig kritisk til rettighederne: ”Tænk blot 

på, hvordan henvisningen til menneskerettighederne er blevet vor tids trylleord. At blive beskyldt 

for at være i modstrid med menneskerettighederne svarer i dag til middelalderens bandlysning” 

(Søren Krarups Grundlovstale 2000: 2). Tillige artikulerer DF, at EU (mis)bruger 

menneskerettighederne til at oversvømme nationalstaterne med indvandrere: ”Kun når det gælder 

flygtninge og indvandrere, bruges menneskerettighederne maksimalt. De fremmede gøres til en 

særlig offergruppe, for hvem alt ondt er sket og for hvem alt godt skal gøres”  (Pia Kjærsgaards 

ugebrev 22.01.2001: 1). Fra talerstolen ved DFs grundlovsfest i år 2000 harcelerer Søren Krarup 

videre over menneskerettighederne, hvor han sammenkæder menneskerettighederne med EUs 

totalitære tankegang: ”Menneskerettighederne er ikke et forsvar for lov og ret, men er netop 

helliggørelsen af en menneskelig selvretfærdighed og selvgodhed” (Søren Krarups Grundlovstale 

2000: 2). DF iagttager altså, at menneskerettighederne underminere almindelig lov og ret og leder 

til: ”Udryddelsen af de forkerte - dette er menneskerettighedstænkningens egentlige sigte” (Søren 

Krarups Grundlovstale 2000: 2). De forkerte værende dem, der stiller spørgsmål ved 

menneskerettighedernes legitimitet. Søren Krarup artikulerer derefter en sammenkædning af DFs 

iagttagelse af danskhedens dislokationsprægede tilstand med EUs ideologi om 

menneskerettigheder: ”Jeg siger dette, som måske kan lyde provokerende, muligvis også 

uforståeligt, fordi vi i dag skal stille sigtet rigtigt ind, når vi søger årsagerne til Danmarks og 

danskernes elendighed. Årsagen er at finde i en menneskerettigheds-ideologi, der har gjort 

mennesket til et historieløst, ensomt, frit i luften svævende individ, der som sådan skal formes og 

lyksaliggøres af sine politiske magthavere. Denne ideologi er årsagen til både indvandringen og 

EU. Vore magthavere vil guddommeliggøre sig selv, fordi de som alle afgudsdyrkere er overbeviste 

om at sidde inde med den evige retfærdighed, og derfor tromler de hensynsløst hen over alle 
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folkelige, kulturelle, nationale forskelle og grænser for at opbygge paradiset på jord - det vil sige 

den europæiske union og det multietniske samfund” (Søren Krarups Grundlovstale 2000: 3). Her 

artikulerer DF menneskerettighedsideologien som årsagen til fremkomsten af danskhedens indre og 

ydre fjende. DFs artikulering af menneskerettighedsbegrebet er unægteligt en radikalt anderledes 

indholdsudfyldelse af udtrykket menneskerettigheder, end det sedimenterede indhold som historisk 

har indlejret sig i begrebet. DF sammenkæder menneskerettigheder med forfølgelse og 

undertrykkelse og omkalfatrer dermed menneskerettighederne til at indeholde de negativt ladede 

elementer, de er baseret på at beskytte menneskeheden imod.  

 

3.3.1.3: Delkonklusion - Dansk Folkepartis diskurs om EU 

Jeg har i denne analyse påvist, hvordan DF indholdsudfylder det flydende udtryk ”EU” gennem 

artikulationer i forsøget på at fastlåse det kontingente forhold mellem udtryk og indhold. Summen 

af de negative elementer, DF artikulerer om EU, indgår i en overgribende ækvivalenskæde, der 

afgrænser diskursen om EU som fjende af danskheden med den ideologiske totalitarisme som 

nodalpunkt, der symboliserer det frygtede og det truende. De negativt ladede elementer kommer 

dermed til at udtrykke det samme: En ondskab som ækvivaleres med de forbryderiske totalitære 

regimer: Nazi-tyskland og Sovjetunionen. En antagonisme konstrueres derfor  mellem EUs 

totalitære diktatur og Danmarks frihed som selvstændig nation. For DF frygter, at EUs imperialisme 

vil udslette Danmark som nation og tillige tyranisere danskerne gennem overvågning og kontrol 

med danskernes holdninger, meninger og tanker, så det, DF iagttager som værende EU’s ideologi, 

kan indoktrineres i den danske befolkning. En ideologi som har til hensigt at oversvømme Danmark 

med udlændinge under dække af globaliseringen og promoveringen af menneskerettigheder, så det 

multikulturelle samfund realiseres, og danskheden dermed udraderes. Dermed konstruerer DF  

diskursen om EU som  moddiskurs til DFs hegemoniske projekt om danskheden, da EU vil tage 

danskheden fra danskerne.         
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3.3.2: Dansk Folkepartis konstruktion af den nationale danskhed 

 

”Vi skal gå ud og kæmpe for kronen og fædrelandet. Det har noget med vores nation at gøre, med 

danskheden.  Vi skal fortælle om de følelser, vi har om det her.”   (Pia Kjærsgaard i Information, 

15.04.2000, 1. sektion: 10) 

 

3.3.2.1: Danskheden som selvstændighed og frihed 

DF iagttager, at den nationale danskhed hænger uløseligt sammen med Danmarks selvstændighed 

og frihed. Danskerne skal bestemme i Danmark. DFs kronekampagne i forbindelse med euro-

afstemningen slog på forsvaret for Danmarks selvstændighed og frihed. Den danske krone bliver i 

DFs iagttagelse et symbol på selvstændigheden: ”Derfor er det bedst for Danmark at holde fast i 

kronen. Som vigtigt symbol på, at Danmark er Danmark og ikke en delstat i Euroland” (Pia 

Kjærsgaard i Jyllands-Posten, 25.09.2000, 1. sektion: 12). I Pia Kjærsgaards årsmødetale i år 2000 

knyttede hun gennem en artikulation elementerne kronen, friheden og selvstændigheden sammen:  

”Det er også nødvendigt [at beholde kronen], hvis vi fortsat skal bevare Danmarks frihed og 

selvstændighed. At et land har sin egen valuta, er et af de vigtigste synlige tegn på dets 

selvstændighed. Hvis danskerne siger farvel til kronen, er der taget et syvmileskridt hen imod vores 

udslettelse som selvstændig nation.” Derfor handler euroafstemningen ”…ikke kun om økonomi - 

det drejer sig om langt mere, nemlig om Danmarks eksistens som selvstændig nation - hverken mere 

eller mindre” (Pia Kjærsgaards Grundlovstale 2000: 3). Og derfor er folkeafstemningen ”…den 

vigtigste afstemning i Danmarkshistorien, og det er ikke det mindste overdrevet”  (Pia Kjærsgaards 

årsmødetale 2000: 2). DF artikulerer altså, at selve Danmarks eksistens er på spil, og hvis danskerne 

stemmer ja til euroen, er resultatet den selvstændige danske nations udslettelse. Det vil DF ikke 

acceptere: ”Dansk Folkeparti ønsker ikke at sætte Danmark på udsalg og gøre danskerne til en 

minoritet i deres eget land” (Pia Kjærsgaards Grundlovstale 2000: 4). Fordi DF iagttager, at den 

danske nation er truet af udslettelse, er det en naturlig konsekvens at sætte problemstillingen på en 

spids ved at artikulere folkeafstemningen som Danmarkshistoriens vigtigste. Følgelig artikuleres 

tilhængere af euroen ikke som euro-tilhængere, men som ”krone-afskaffere” (Pia Kjærsgaard i 

Dansk Folkeblad nr. 2 2000: 3).  

Kronen kædes i følgende udtalelse ligeledes sammen med Danmarks tusindårige historie, som 

artikuleres i en antagonisme mod EU: ”For en selvstændig nation er det at have sin egen mønt og 

sit eget pengevæsen en hjørnesten. Det er det EU nu prøver at tage fra os. Den første danske mønt 
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blev præget i Hedeby i år 850, og i 1618 indførte Christian 4. for første gang kronen, og i dag er 

den danske krone så stærk som nogensinde” (Pia Kjærsgaards ugebrev 13.03.2000: 2). Det er altså i 

DFs iagttagelse både en selvstændighed og et pengevæsen, der går tilbage til vikingetiden, som EU 

vil tage fra danskerne. Det er i DFs iagttagelse 1000 års historie, som EU vil udslette. Hvis 

Danmark deltager i eurosamarbejdet ”...bliver [vi] bastet og bundet, og vores selvstændighed er 

væk” (Pia Kjærsgaards ugebrev 13.03.2000: 2). Her refererer Pia Kjærsgaard både til friheden og 

selvstændigheden, hvor EU vil lægge bånd på det danske folks frihed og tage suveræniteten fra 

danskerne. DFs mål er derfor ”[a]t genoprette Danmarks selvstændighed og det danske folks frihed 

(…)” i forhold til EU (Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeblad nr. 2 2000: 3). Og derfor lyder 

opfordringen til det danske folk: ”Dermed skal jeg (…) opfordre til, at alle, for hvem friheden og 

selvstændigheden er noget afgørende i det at være dansk, stemmer nej den 28. september” (Pia 

Kjærsgaard i Dansk Folkeblad nr. 3 2000: 3). Her artikulerer DF tydeligt elementerne friheden og 

selvstændigheden som indhold i ”det at være dansk”, altså det flydende udtryk danskheden. 

 

3.3.2.2: Danskheden som forsvar for nationen 

Et andet afgørende element i DFs konstruktion af den nationale danskhed er forsvaret for den 

danske nation. I Pia Kjærsgaards tale ved årsmødet i 2001 taler hun indgående om dette element af 

danskheden: ”Nationen eksisterer, fordi den ér. Og den eneste årsag til, at den eksisterer er, at den 

er blevet forsvaret, og fortsat forsvares. At der er en grænse, en ramme, hvori folket, nationen, kan 

leve folkets liv” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). Danskheden er altså i DFs iagttagelse 

afhængig af, at det danske folk kan udøve danskheden indenfor veldefinerede grænser, og den 

eneste årsag til, at Danmarks grænser stadig består, er, at de til stadighed forsvares mod truslerne 

mod danskheden. Derefter artikulerer Pia Kjærsgaard en direkte sammenknytning mellem 

danskheden og forsvaret for nationen, hvilket artikuleres i en antagonisme mod det ideologiserende 

EU: ” At være dansk er at ville forsvare sin nation; at ville begrænse. At være ideolog (…) er at 

ville udstrække sin ideologi udover de enkelte nationer” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). 

DF artikulerer altså, at danskheden er at begrænse. Dette forhold er helt centralt. Ved at konstruere 

danskheden som begrænsning afgrænses danskheden. Med begrænsning er der ikke plads til 

udvikling eller fornyelse. Der er ikke plads til optagelse af nye elementer i danskheden. Hvis nye 

elementer optages, bryder danskheden sammen. Derfor må danskheden forsvares mod nye 

elementer. I modsætningsforhold til danskheden står de internationale ideologier, som er ekspansive 

i deres tankegang, og som vil udbrede og påtvinge nationalstaterne deres ideer. ”Af den grund må 
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danskheden og de internationale ideologier nødvendigvis være modstandere. De to størrelser er 

simpelthen uforenelige” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). Her artikulerer DF et klart 

antagonistisk forhold mellem danskheden og de internationale ideologier. De må nødvendigvis være 

modstandere. ”Danskhed er således netop ikke at besidde en ideologi,” fortsætter Pia Kjærsgaard, 

og danskheden står derfor i en antagonistisk relation til ”…det at være ideolog, som medfører had 

og foragt over for alle, som ikke vil vide af ideologien” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). I 

DFs konstruktion af danskheden kan man altså ikke både være dansk og samtidig tro på en ideologi, 

for så kan man ikke forsvare og begrænse danskheden, som i DFs iagttagelse er et vitalt element i 

det at være dansk. Man kan i DFs iagttagelse således ikke både være dansk og støtte de europæiske 

værdier, og man kan ikke være dansk og samtidig forsvare de universelle menneskerettigheder. Kun 

ved at forsvare og begrænse danskheden kan man være helt og holdent dansk.  

 

Derfor iagttager DF, at Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet er så ulykkeligt for Danmark. 

For med Schengen opløses den nationale danskheds veldefinerede grænser. Med Danmarks 

indtrædelse i Schengen-samarbejdet ”…forsvinder et stykke Danmark for altid (…)” (Kristian 

Thulesen Dahl i Dansk Folkeblad nr. 1 2001: 8). 

Som reaktion på dette tab købte DF derfor grænsestationen i Sæd og holdt en stor fest ved den 

dansk-tyske grænse den 25. marts 2001 på dagen, hvor Schengen trådte i kraft, med deltagelse af 

400 DFere: ”Dansk Folkeparti overtager Sæd-grænsen med den 459 kvadratmeter store, 

charmerende bygning, netop den 25. marts 2001, og vi glæder os til at sikre, at Dannebrog fortsat - 

nu, hvor grænsepolitiet ikke længere må få lov til at gøre det - bliver hejst på vores store flagstang” 

(Pia Kjærsgaards ugebrev 12.04.2001: 2). Symbolpolitikken er tydelig. DF overtager forsvaret af 

Danmark, når det fædrelandsløse politiske system svigter danskerne! Dermed forsvarer DF 

Danmarks grænse og sikrer, at Dannebrog stadig hver dag vajer ved grænseovergangen. For 

”[g]rænser skaber fred – grænseoverskridelser skaber krig” (Mogens Camre i Dansk Folkeblad nr. 

2 2001: 11). Forsvaret af grænsen ligger i fin forlængelse af associationen med DF som denne 

generations modstandsfolk.  DF overtager grænsestationen for at stå vagt om danskheden: ”Vi 

holder fest, fordi vi herfra vil vise, at Dansk Folkeparti står vagt om danskheden, friheden, flaget og 

grænsen. Her vil vi aldrig svigte, og vi opgiver aldrig modstanden mod Schengen og det, der følger 

med.” (…) ”Dansk Folkeparti vil således være i forreste række, når det drejer sig om at kæmpe 

danskernes og Danmarks sag”  (Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeblad nr. 2 2001: 10). 
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3.3.2.3: Danskheden som kærlighed til fædrelandet 

DF artikulerer kærligheden til fædrelandet, som et fundamentalt element af den nationale danskhed 

og som værende tæt knyttet til forsvaret for nationen. Tilknytningen til fædrelandet er med Pia 

Kjærsgaards ord en følelsesmæssig relation: ”Det er vigtigt, at man som borger har et land, man 

kan forholde sig til. Det er fundamentalt, at man har et ståsted i sit fødeland. Det har også noget 

med følelser at gøre. Vi skal kunne sige, her er mit land, her bor jeg” (Information, 08.04.2000, 1. 

sektion: 4). I antagonismen mod det ideologiserende EU er danskheden ”…derimod alene at nære 

kærlighed til folk og land - på trods af ideologi, på trods af, hvad de enkelte mennesker indenfor 

nationen måtte føle, tro eller tænke” (Pia Kjærsgaards årsmødetale 2001: 10). Her artikulerer DF, at 

danskheden som kærlighed til fædrelandet ækvivalerer danskernes forskellige holdninger og tanker, 

hvilket er i tråd med DFs iagttagelse af danskerne som en homogen stamme. Med fædrelandets 

1000-årige historie in mente ”…tilkommer [det] ikke et enkelt slægtsled at tage en så vidtgående 

beslutning [om eurosamarbejdet], der binder og baster vores efterkommere” (Pia Kjærsgaards 

ugebrev 10.04.2000: 2). Man stemmer altså i DFs iagttagelse nej til euroen, hvis man nærer 

kærlighed til danskheden og fædrelandet.  

Danskheden er ifølge et debatindlæg forfattet af Søren Krarup; ”…kærlighed til Danmark, 

bundethed til Danmark, afhængighed af det danske (…)” (Jyllands-Posten, 15.07.2001, Indblik: 9). 

Her artikuleres kærligheden til Danmark som et afhængighedsforhold til danskheden samt en 

bundethed til fædrelandet. Med andre ord troskab imod danskheden. For at være tro imod 

danskheden må man således stå i en antagonistisk relation til de fremmede elementer, som 

danskheden afskærer sig fra at rumme. Her træder antagonismen mellem danskheden og det 

ideologiserende EU igen i karakter. Hvis man elsker Danmark, må man naturligvis stå i 

modsætningsforhold til menneskerettighederne og globaliseringen. Det forhold artikuleres 

klokkeklart af Søren Krarup i selvsamme debatindlæg: ”Dansk er man, når man elsker Danmark. 

Dansk er man derimod ikke ved at være tilhænger af ligheden eller menneskerettighederne eller én 

verden” (Jyllands-Posten, 15.07.2001, Indblik: 9).   

 

Det er langt fra alle danskere, som DF iagttager, har varme følelser for deres fædrene land. Ved DFs 

grundlovsfest i år 2000 artikulerer Søren Krarup en antagonisme mellem de ”… almindelige 

danskere, der siger nej til den ophævelse af folk og fædreland, der ligger i både EU-politikken og 

indvandrerpolitikken” (Søren Krarups Grundlovstale 2000: 3), og det officielle Danmark, som 

hurtigst muligt vil nedlægge nationalstaten Danmark:  ”Hele det officielle Danmark er imod os. Der 
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er i dag ikke en avis, ikke et medie, som ikke er tilhænger af EU-politik og indvandrerpolitik. Folket 

står helt alene imod magthaverne. Det er situationen. Men det var det også under besættelsen” 

(Søren Krarups Grundlovstale 2000: 4). Denne vedvarende kredsen om besættelsesvokabulariet 

fortsættes af Søren Krarup i et debatindlæg cirka halvandet år senere, hvor han gør status på tonen i 

valgkampen efter Folketingsvalget i 2001, og hvor han konstaterer, at det officielle Danmark 

”…endnu ikke [var] begyndt at forsyne udlandet med den mistænkeliggørelse af den danske 

befolkning, som skulle starte en ny Østrig-sag. Et sådant angiveri af danske over for danske lå 

endnu nogle dage ude i fremtiden” (Jyllands-Posten, 01.12.2001, 1. sektion: 9). Formuleringen 

”angiveri af danske over for danske” giver klare associationer til besættelsestiden, hvor danske 

stikkere angav deres frihedskæmpende fædrelandselskende landsmænd til den tyske 

besættelsesmagt. Dermed ækvivaleres situationen under besættelsen med Danmarks nuværende 

tilstand, hvor det fædrelandsløse officielle Danmark har forrådt det danske folk ved at åbne 

Danmarks porte for indvandrere og føje sig over for det totalitære EU.  

 

3.3.2.4: Dansk Folkepartis brug af de nationale symboler og sloganet ”stem dansk” 

DFs brug af de nationale symboler sætter trumf på partiets konstruktion af den nationale danskhed. 

DF bruger de nationale symboler til at understrege kærligheden til fædrelandet og i forsøget på at 

hegemonisere deres udlægning af danskheden (Dyrberg 2002: 21). DF har en skarp sans for de 

nationale symbolers gennemslagskraft, og de anvendes flittigt i partiets kommunikation. 

Kampagnen mod euroen; ”For kronen og fædrelandet - Stem dansk - stem nej” spiller f.eks. på 

dobbeltbetydningen af kronen: Kronen er både valutaen og kongedømmet: I DFs iagttagelse begge 

med en 1000-års historie i Danmark. Det kommer til udtryk i en kampagneannonce i forbindelse 

med folkeafstemningen, hvor et billede af Danmark figurerer med en kongekrone hængende på 

spidsen af Jylland ledsaget af en tekst med det retoriske spørgsmål: ”Hvad er et kongerige uden en 

krone?” Svaret er selvfølgelig; ingenting. Et Danmark uden kronen er i DFs iagttagelse ikke 

længere Danmark.  
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        Annonce 4 

 

 Kronen er således også et symbol på den danske historie og dermed en fællesnævner for danskerne: 

"Når vi tager en mønt op, minder den os om monarki. Når vi kigger på sedlerne, som de er nu, så 

viser de historien.” (…) Valutaen er ikke alene et symbol, men også en fællesnævner for danskerne"  

(Pia Kjærsgaard i Jyllands-Posten, 03.09.2000, Indblik: 5). 

I DFs iagttagelse genopfrisker de nationale symboler nemlig danskernes erindring om det, de har til 

fælles. Symboler som Dannebrog, Kongehuset og kronen rummer og udtrykker den danske 

identitet. På spørgsmålet fra en journalist om hvorfor symbolerne er vigtige at bevare, svarede Pia 

Kjærsgaard: ”Fordi de betyder noget. Det er vores identitet, det handler om.  Jeg mener bare, at vi 

skal bevare vores identitet  (…)” (Jyllands-Posten, 05.08.2000, JP København, side 9). I et 

debatindlæg artikulerer Pia Kjærsgaard en sammenkædning mellem symbolerne og danskernes 

samhørighed: ”Dannebrog, kongehuset, den fælles krone, fædrelandssange etc. er kontante udtryk 

for en samhørighed mellem danskerne. (…) Et skæbnefællesskab - hvis vi skal bruge et fint ord” 

(Jyllands-Posten, 27.08.2000, Indblik: 8). Skæbnefællesskabet og samhørigheden mellem danskerne 

forstærkes altså af de nationale symboler, og derfor bruges de så ofte i DFs kommunikation: For at 

skabe tilhørsforhold blandt danskerne og dermed afgrænse danskheden. 
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Anvendelsen af sloganet ”stem dansk” er et gennemgående træk i DFs kommunikation, blandt 

andet efter DFs jordskredsejr ved Folketingsvalget i 2001, hvor Pia Kjærsgaard konstaterede: 

”Danskerne har stemt dansk (…)” (Pia Kjærsgaards ugebrev, 26.11.2001: 2). Brugen af sloganet 

har ligeledes som formål at afgrænse DFs konstruktion af danskheden og er hoveddrivkraften i den 

ekskluderende danskhed, DF artikulerer. For det har store konsekvenser at knytte ”stem dansk” 

sammen med DF: Man kan kun være en del af danskheden ved at stemme på DF. Man kan kun 

repræsentere danskheden ved at være imod indvandring og EU og for en homogen dansk kultur og 

dansk selvstændighed. Man er derimod ikke dansk, hvis ikke man stemmer på DF, og hvis man 

stemte ja til euroen. Man er ikke dansk, hvis man er for en lempelig indvandrerpolitik og tilhænger 

af EU. Og man kunne blive ved. I direkte forlængelse stemples Socialdemokratiet, Det Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, hedengangne CD og Enhedslisten som ”udanske” eller 

”fædrelandsløse” (Pia Kjærsgaards Grundlovstale 2000: 1, Poul Nødgaards Grundlovstale 2001: 5, 

Pia Kjærsgaards ugebrev, 22.01.2001: 2), og danske politikere, der tildeler indfødsret til muslimske 

indvandrere, udstilles som ”landsforrædere” (Søren Krarup i Jyllands-Posten, 23.08.2001, 1. 

sektion: 8). Anvendelsen af sloganet kombineret med brugen af de nationale symboler i DFs 

kommunikation er derfor et udtalt forsøg på at hegemonisere DFs udlægning af danskheden. 

 

3.3.2.5: Delkonklusion - Dansk Folkepartis konstruktion af den nationale danskhed 

Jeg har i denne analyse påvist, hvordan DF gennem artikulationer knytter specifikt indhold til det 

flydende udtryk ”danskheden” ved at artikulere en overgribende ækvivalenskæde af 

betydningsindhold omkring det flydende udtryk. Ækvivalenskæden består af de elementer, som 

udgøres af selvstændigheden og friheden, forsvaret for nationen, kærligheden til fædrelandet samt 

brugen af de nationale symboler og sloganet ”stem dansk”. Denne kæde af konkret partikulært 

indhold dannes i forsøget på at fastlåse den kontingente relation mellem udtryk og indhold, og 

således sedimentere mening om den nationale danskhed for at forsvare og bevare den mod den ydre 

fjende. Nodalpunktet er danskheden, som ordner artikulationen af elementerne i diskursen.   DFs 

diskurs om den nationale danskhed er begrænsende og ekskluderende. Den afskærer sig fra at 

rumme nye elementer og står i en antagonistisk relation til disse. Den nationale danskhed er derfor 

enten-eller, ikke både-og, som det f.eks. ses i artikulationen af, at man ikke både kan være dansk og 

stemme ja til euroen.  Den forudsætter udelukkelsen og bekæmpelsen af de elementer, der 

artikuleres som værende ikke-danske. Hvor DFs kulturelle danskhedsdiskurs pålægges alle etniske 

danskere, forholder det sig anderledes med den nationale danskhed. Det ”officielle Danmark” eller 
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”magthaverne” ekskluderes fra den nationale danskhed, da de forråder Danmark ved at stå i ledtog 

med EU. De almindelige danskere, der er for den Europæiske Union udelukkes ligeledes. Det er 

kun de danskere, der vil forsvare DFs udlægning af den nationale danskhed, som betingelsesløst 

elsker fædrelandet, og som er modstandere af EU, der inkluderes i DFs nationale danskhedsdiskurs. 

 

3.3.3: Konklusion - Dansk Folkepartis konstruktion af den nationale danskhed i forhold til 

partiets diskurs om EU 

På samme måde som den kulturelle danskhed er den nationale danskhed afhængig af, at stå i 

modsætning til en anden  diskurs for at kunne definere sig i forsøget på at sedimentere mening om 

danskheden. Derfor artikuleres EU som fjende af den nationale danskhed, og følgelig identificeres 

fjenden gemmen tilknytningen af negative elementer, der fremstiller EU som en trussel.   Fjenden er 

årsagen til blokeringen af den nationale danskhedsdiskurs’ identitetsmæssige fuldbyrdelse, da den 

tager friheden og selvstændigheden fra danskerne, og udraderer Danmarks grænse så danskerne 

ikke længere kan forsvare Danmark. EU gøres dermed ansvarlig for den nationale danskheds 

dislokation. Fjenden konstrueres som vor tids Tredje Rige eller Sovjetunionen, hvor nazismen og 

kommunismen er udskiftet med en ideologi, som hylder politisk korrekthed, helliggører 

menneskerettighederne,  promoverer globaliseringen og det multikulturelle samfund, samt afskyr 

nationalstaterne, der i ondskab sidestilles med det forrige århundredes totalitære ideologier.  

På den modsatte side af antagonismens to poler står gamle Danmark med dets 1000-årige 

selvstændige og frie historie.  Elementerne, som udtrykker den nationale danskhedsdiskurs i deres 

indbyrdes forskellighed, kædes sammen i en ækvivalenskæde, som i konfrontationen med fjenden 

ophæver elementernes forskelle til hinanden inden for diskursens grænse. Dermed etablerer den 

nationale danskhed en helhed ved at udpege en fjende, som den må bekæmpe for at kunne realisere 

sig selv fuldt ud. Det er derfor en forudsætning for DFs hegemoniske projekt at opretholde frygten 

for den ydre fjende  i forsøget på, at sedimentere meningens flydende karakter omkring danskheden. 

Diskursen om EU fungerer således som konkurrerende diskurs til DFs nationale danskhedsdiskurs, 

da de to diskurser i DFs iagttagelse begge kæmper om danskheden.  Når magthaverne svigter det 

danske folk og åbner Danmarks porte på vid gab for den totalitære ensrettede, multikulturelle 

trussel, må det fædrelandskærlige DF derfor træde til som denne generations modstandsfolk for at 

forsvare og bevare Danmark. DFs hegemoniske projekt kræver således en ydre fjende, som den 

nationale danskhed kan antagonisere.    

 



64 
 

4. Konklusioner 

 

4.1: Indledning 

Jeg har i denne afhandlings tre delanalyser påvist, hvordan DF konstruerer danskheden. I første 

delanalyse skitserede jeg udgangspunktet for konstruktionen af danskheden gennem en iagttagelse 

af DFs konstruktion af danskhedens dislokation. Derefter opdelte jeg analysen af DFs konstruktion 

af danskheden i to dele: I den ene delanalyse iagttog jeg DFs konstruktion af den kulturelle 

danskhed kontra partiets diskurs om muslimske indvandrere. I den anden iagttog jeg den nationale 

danskhed i forhold til partiets diskurs om EU. Jeg valgte denne opdeling af analysen, da jeg 

iagttager, at DF iagttager, at muslimske indvandrere truer den kulturelle danskhed, hvorimod EU 

truer den nationale danskhed. Jeg vil nu konkludere på DFs konstruktion af danskheden i relation til 

DFs hegemoniske projekt. Derefter vil jeg vurdere DFs succes og betydning i dagens Danmark samt 

diskutere mulighederne for at udfordre DFs udlægning af danskheden, afsluttende med 

betragtninger omkring danskheden.  

 

4.2: Konklusion - DFs konstruktion af danskheden 

DF iagttager, at danskheden befinder sig i en tilstand af dyb dislokation som følge af muslimsk 

indvandring til Danmark og Danmarks medlemskab af EU. DFs artikulering af danskheden er 

derfor svaret på dislokationen, der eroderer den kulturelle og nationale danskhed, som er skabt af 

den muslimske indvandring indefra og EU udefra. Den hegemoniske kamp står for DF om at 

fastholde danskheden. Dermed fungerer den samlede  truende diskurs, som udgøres af de 

muslimske indvandrere og EU, i DFs iagttagelse som moddiskurs til DFs samlede 

danskhedsdiskurs, da begge kæmper en hegemonisk kamp om danskheden: Den truende diskurs for 

at tage danskheden fra danskerne; DF for at værne om danskheden.   

Derfor er DFs hegemoniske projekt at bevare og forsvare danskheden mod den trussel, som 

danskhedens indre og ydre fjende udgør. DF forsøger at sedimentere mening om danskheden med 

det ønske at gøre det partikulære indhold i danskheden universelt gældende, så DF kan sejre i den 

hegemoniske kamp mod den samlede truende diskurs. DFs oprustning omkring danskheden er 

derfor et hegemonisk forsøg på at ”lukke” dislokationerne af danskheden, som er skabt af den indre 

og ydre fjende. Danskhedens diskursive struktur skal gennem artikulationsprocesser 

gensedimenteres oven på de dislokative oplevelser. DFs hegemoniske praksis knytter således 

elementer sammen, som ikke tidligere har været samlet, da kampen mod de muslimske indvandrere 
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og EU sammenkædes med forsvaret for danskheden. Danskheden gøres til et integreret element i et 

hegemonisk projekt ved at mobilisere den i en antagonisme mod muslimske indvandrere og EU. 

Dermed formår DF at indskrive oplevelsen af danskhedens dislokation i det hegemoniske projekt. 

Danskheden ”næres” ved at antagonisere den indre og ydre fjende, og den styrkes gennem frygten 

for de muslimske indvandrere og EU. DFs konstruktion af danskheden kræver nemlig en 

veldefineret fjende at stå i modsætning til og definere sig op i mod. Ellers kan den ikke eksistere. 

Modstanden mod en fjende, der artikuleres som en trussel mod danskhedens eksistens, bekræfter i 

DFs iagttagelse danskerne i det, de har sammen, og skaber dermed en enhed i danskhedsdiskursen i 

konfrontationen mod fjenden. Frygten for det ”fremmede” er altså helt centralt. DFs diskurser om 

muslimske indvandrere og EU har derfor afgørende betydning for DFs hegemoniske projekt.   

 

For at afgrænse danskheden fra den indre og ydre fjende er det lige så vigtigt for DF at artikulere, 

hvad danskheden ikke er, som hvad den er. Og forudsætningen for DFs danskhed er udelukkelsen af 

de elementer, der artikuleres som værende ”ikke-danske”.  DF gør en dyd ud af ikke at fiksere 

indholdet i det flydende udtryk ”ikke-dansk”, så det kan inkorporere fremtidige trusler mod 

danskheden. Når et element artikuleres af DF som værende ”ikke-dansk”, er det implicit en trussel 

mod danskheden.  Det ”ikke-danske” står i et antagonistisk forhold til det danske og er underlagt 

danskheden, hvilket understreger antagonismens hierarkiserende funktion.   

DFs danskhedsdiskurs er statisk og uforanderlig. Der er meget snævre grænser for, hvad der er 

”ægte” dansk. Danskheden kan ikke rumme forskellighed uden at gå til grunde. Dermed er DFs 

danskhed ekskluderende i stedet for inkluderende. DF ønsker ikke forandring. De vil det bestående, 

og det er i DFs iagttagelse Danmark som en selvstændig nationalstat baseret på et kulturelt 

homogent fællesskab. Dermed fastlåses danskheden og kan ikke inkorporere nye elementer. Nye 

elementer iagttages derimod partout som en trussel mod danskheden.    

At noget så ”udansk” som Louise Freverts mavedans er blevet accepteret af partitoppen, kan man 

derfor undres over og trække på smilebåndet af.  Måske fordi det blot er en ”eksotisk” kuriositet 

udført af en ”gammeldansker”, der ikke udgør nogen større trussel mod danskheden. 

 

DF tilbyder en sammenhængende fortælling om danskheden til den del af den danske befolkning, 

som frygter den muslimske indvandring og EU. En danskhed som bygger på et emotionelt baseret 

nationalt fællesskab, som slår bro over historien og forstærkes gennem brugen af de identificerbare 

nationale symboler. DFs fortælling sørger for, at alle indfødte danskere kan være med. Her er plads 
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til den frafaldne socialdemokrat og den afhoppede konservative. På den måde taler DFs 

danskhedsdiskurs på tværs af traditionelle partiskel i princippet til alle. Det fælles holdepunkt er 

danskheden. Som Søren Krarup udtrykker det: ” Jeg vil sige som Grundtvig, at jeg ikke kender 

noget andet parti end det danske folk” (Dansk Folkeblad nr. 6 2001: 24). 

 

Billedet, der figurerer på forsiden af denne afhandling, er ifølge DFs presseafdeling efter sigende fra 

1996 eller 1997. På trods af at det ikke falder indenfor empiriens tidsperiode fra 2000-2001, har jeg 

alligevel valgt at anvende det, da det er indbegrebet af DFs danskhed: Pia Kjærsgaard står med et 

stålsat blik som forsvarer for danskheden med Dannebrog i baggrunden og et historisk citat om 

bundetheden til det danske. Det har ikke været muligt at finde kilden til citatet, men et godt gæt er, 

at det relaterer sig til de sønderjyder, som efter Danmarks nederlag i 1864 kom under tysk 

herredømme, men stadig opfattede sig som danskere. Dermed udtrykker billedet en lille diskurs i 

sig selv, da elementerne, som udgør billedet, relateres til hinanden, hvorved deres betydning 

forandres. 

 

4.3: Dansk Folkepartis succes 

DF aftvinger dyb respekt. Det er en nærmest uoverstigelig opgave at stifte et nyt parti. Ny/Liberal 

Alliance og hedengangne Borgerligt Centrum er lysende eksempler på det faktum. DF blev endda 

født ud af det kaos, som Fremskridtspartiet var, og har derfor haft en problematisk arv med i den 

politiske bagage.   

Derudover har intet andet parti mødt så megen modstand og uvilje fra det etablerede politiske 

system, medierne og grupper i befolkningen.  Pia Kjærsgaard er blevet overfaldet to gange af 

såkaldte ”autonome”: På Nørrebro i 1998 og i Flensborg i 2001. Ingen anden nutidig dansk politiker 

er blevet lagt så meget for had som Pia Kjærsgaard.  

Men forsøg på at stigmatisere partiet har haft en fuldstændig modsatrettet effekt. Tidligere 

statsminister Poul Nyrup Rasmussens skelsættende ord - ”uanset hvor mange anstrengelser I gør 

jer, stuerene bliver I aldrig, set med mine øjne” - havde den bommerangeffekt at partiet på få uger 

fik 2000 nye medlemmer. Tidligere folketingsmedlem for CD Peter Duetofts kommentar om, at 

”Hitler og Pia Kjærsgaard er to alen af et stykke”, havde tilsvarende konsekvens. Nye medlemmer 

strømmede til DF (Jensen 2008: 292, 309-310). ”Ikke-stueren”-prædikatet har redet 

Socialdemokratiet som en mare lige siden. Her stødte det gamle arbejderparti en signifikant del af 
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sin vælgermasse fra sig og drev dem i armene på DF. Det var ikke længere stuerent at være 

bekymret for den stigende muslimske indvandring til Danmark.   

 

Ingen levnede den politiske opkomling mange chancer ved stiftelsen i 1995. Et udpluk af avisernes 

ledere fra dengang vækker stof til eftertanke. Politiken mente, at partiet lignede et dødsdømt 

projekt. Jyllands-Posten var af den opfattelse, at DF ikke magtede at være et civiliseret og 

samarbejdsdueligt parti, og det hedengangne  Fri Aktuelt var overbevist om, at Pia Kjærsgaard ville 

blive sat hurtigt og effektivt ud af spillet, hvis der blev udskrevet valg i utide (Jensen 2008: 193-

195). Man kan roligt sige, lederne tog grueligt fejl af partiets levedygtighed. 

  

Partiets himmelflugt har atomiseret det vante politiske landskab. DF har på 14 år rejst sig fra et 

inferiørt parti, en paria, til den borgerlige regerings magtfulde parlamentariske grundlag siden 2001.  

DF er hovedårsagen til, at den tidligere midte i dansk politik ligger i ruiner. Det Radikale Venstre, 

som er den klareste modpol til partiets udlændinge- og EU-politik, har været holdt fuldstændigt 

uden for politisk indflydelse siden 2001. En uhørt situation for de tidligere kongemagere og et 

faktum, den radikale selvforståelse har haft svært ved at kapere. Partiets deroute er DFs store sejr.  

DF modstod partiets måske største politiske udfordring, der kom fra Ny Alliance, som slog sig op 

på  at eliminere DFs magtposition som parlamentarisk grundlag med erklæringen ”nok er nok”. På 

trods af en komplet uduelig ledelse og et mildest talt diffust partiprogram skal man ikke 

undervurdere, at DF var stærkt medvirkende til at lægge Ny Alliance i graven. Partiet profilerer sig 

nu som det ægte midterparti i dansk politik (Pia Kjærsgaards ugebrev, 02.02.2009: 2). Arven fra 

Fremskridtspartiet er endegyldigt lagt i graven. DFs succes er en kraftpræstation uden sidestykke i 

nyere dansk politik. 

  

Årsagerne til partiets succes skal findes i DFs gennemførte professionalisme og kommunikative 

talent. Ledelsen i DF er professionel til fingerspidserne og har sikret partiet eksponentielt øget magt 

gennem den vælgermæssige fremgang ved de seneste fire folketingsvalg. Siden 2001 har DF udvist 

disciplin, politisk tæft samt parlamentarisk pragmatisme og duelighed som regeringens støtteparti 

ved bl.a. at være fast finanslovspartner.   

Der hersker ingen tvivl om, hvad DFs politiske mærkesager er. Partiet har en enestående 

dagsordensættende kommunikationsstrategi og er ofte på forkant med de politiske udviklinger ved 

at indtage det ledige standpunkt i debatten. 
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Deres ofte opsigtsvækkende kampagner handler om følelser og identitet, og hvem kan argumentere 

mod følelser? I forhold til f.eks. euroafstemningen kom økonomiske argumenter om fordele ved at 

deltage i euroen til kort, når DF artikulerede det som selve fædrelandets overlevelse, der var på spil.  

Med deres markante krone-kampagne in mente ville det have været diskursteoretisk interessant at 

iagttage, hvad partiet kampagnemæssigt ville have kommunikeret, hvis den hedengangne 

Forfatningstraktat eller den aktuelle Lissabon-traktat var blevet sendt til folkeafstemning i 

Danmark.   

Pia Kjærsgaard er en fremragende politisk kommunikator og en karismatisk og folkelig partileder.  

Hun taler direkte til følelserne og værdierne i folk med en fortrolighed og ligeværdighed i 

stemmeføringen og er ikke bange for at stille sine egne følelser til skue. Hun er Danmarks måske 

dygtigste politiker, og ingen anden dansk politiker bringer sindene i kog som hende. Alle har en 

holdning til Pia Kjærsgaard. 

Det vil derfor ikke være nogen overraskelse, hvis DF igen går frem ved næste folketingsvalg, som 

senest skal afholdes 13. november 2011. Så længe Pia Kjærsgaard står i spidsen, vil partiet 

sandsynligvis fastholde eller øge deres vælgerbase. Men det er et åbent spørgsmål, om 

”kronprinsen” Kristian Thulesen Dahl, som unægtelig er en stor politisk begavelse, men ikke har 

nær samme karisma og gennemslagskraft som Pia Kjærsgaard, kan fastholde partiets magtposition 

når den tid kommer.  

 

4.4: Dansk Folkepartis betydning 

På den seneste magtanalyse fra Berlingske nyhedsmagasin ligger Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen 

Dahl og Peter Skaarup alle i magtens top 10, som henholdsvis nummer 2, 5 og 7. Kun statsminister 

Lars Løkke Rasmussen har mere magt i det danske samfund end Pia Kjærsgaard (Berlingske 

Nyhedsmagasin nr. 20, 12.06-18.06.2009). Partiet har uforholdsmæssig stor indflydelse på langt 

størstedelen af de beslutninger, der træffes i Folketinget. Særligt i finanslovsforhandlingerne viger 

DF ikke tilbage  for at udøve magt. Dette blev illustreret til fulde ved sidste års forhandlinger, hvor 

DF sammenkædede finanslovsforhandlinger og udlændingepolitik og tog finansloven som gidsel 

indtil en særlov, den såkaldte ”tuneserlov”, blev vedtaget, som sikrede,  at den mand af tunesisk 

oprindelse, som var mistænkt for at ville myrde Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, fik 

indskrænket sin bevægelsesfrihed uden domstolskontrol. Det er svært at overvurdere DFs politiske 

magt i dagens Danmark. Men en ting er den umiddelbare magt, partiet har som regeringens 
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parlamentariske grundlag. Noget andet er den betydning, DF har og har haft i samfundsdebatten og 

samfundsudviklingen siden partiets stiftelse.   

 

DF har succesfuldt kæmpet kampen for at sætte den muslimske indvandring til Danmark på den 

politiske dagsorden. Det er i høj grad deres fortjeneste, at udlændingepolitikken de seneste ti år har 

været det mest omstridte politiske tema i Danmark, som tilmed har afgjort de tre seneste 

folketingsvalg.  

Udlændingespørgsmålet er en vigtig og nødvendig debat, som de etablerede politiske partier i 

90’erne havde lukket øjnene for. DFs fremkomst på den politiske arena medførte, at den i grunden 

uønskede debat om udlændingespørgsmålet ikke længere kunne stoppes. Man må konstatere, at især 

Socialdemokratiet op gennem 90erne ikke havde hverken evnen eller viljen til at konfrontere 

Danmarks udfordring ved modtagelsen af indvandrere fra 3. verdens lande.  Der var en klar 

berøringsangst over for udlændingespørgsmålet. Det begræder Socialdemokratiet selv den dag i 

dag, da mange tidligere S-vælgere har meldt sig under DFs faner, hvilket er den primære årsag til, at 

Socialdemokratiet har været afskåret fra regeringsmagten siden 2001. Hvis de politiske partier 

havde taget hånd om indvandringsudfordringen tidligere og indtil cirka 1999 ikke havde givet DF 

fuldstændig fri bane på dette helt afgørende emne, havde udlændingedebatten i dag nok ikke været 

en følelsesladet værdipolitisk kampplads præget af hysteri og fjendskab. Og DF ville sandsynligvis 

ikke være Danmarks tredjestørste parti. At DF succesfuldt har artikuleret danskheden som 

uforenelig med muslimsk indvandring, har uomtvisteligt medvirket til at radikalisere 

udlændingedebatten.  

Samtidig har DFs artikulering af den muslimske indvandring som en trussel mod danskheden 

langsomt, men sikkert smittet af på andre politiske partier. Hvor al snak om de demografiske 

aspekter ved muslimernes indvandring i 90’erne blev afvist som højreekstremisme og racisme fra 

de etablerede politiske partier (Jensen 2008: 420), er alle partier i dag - måske med undtagelsen af 

Det Radikale Venstre og Enhedslisten - nået til den erkendelse, at ”[a]ntallet af folk , der kommer til 

Danmark, er helt afgørende for, om vi kan løfte opgaven med at integrere dem (…)”, som det f.eks. 

lyder i politisk ordfører for Socialdemokratiet, Henrik Sass Larsens udlægning (Weekendavisen, 4-

10.09.2009, 1. sektion: 14). Et socialdemokratisk standpunkt, der ville have været utænkelig for blot 

ti år siden.  

Bortset fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre har alle partier tilsluttet sig 24-årsreglen og 

tilknytningskravet: Foranstaltninger som blev indført af VKO-flertallet i 2002 med det formål at 
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standse tilstrømningen af indvandrere til Danmark.  Retskrav på familiesammenføring - som i 

90’erne blev opfattet som en menneskeret af de etablerede partier - er ikke længere et holdbart  

politisk standpunkt.  

Det er i dag umuligt at erobre regeringsmagten, hvis ikke man går ind for en stram 

udlændingepolitik. Synspunktet om den ”anstændige” udlændingepolitik har ikke længere gehør. 

Den udvikling må i høj grad tilskrives DF.  Det kan derfor umiddelbart konkluderes at alle partier - 

med undtagelse af Det Radikale Venstre og Enhedslisten - har rykket sig i DFs retning. Dermed kan 

den tese fremføres at DF har formået at hegemonisere udlændingedebatten, hvilket kunne være et 

interessant genstandsområde for en fremtidig analyse. 

 

Siden Danmark indtrådte i EF-samarbejdet i 1973 har der været flere politiske partier og bevægelser 

- primært på venstrefløjen - der har været modstandere af Det Europæiske Fællesskab og sidenhen 

Den Europæiske Union. Men DF er det eneste modstanderparti, der har artikuleret modstanden mod 

EU som forsvaret for nationalstaten, fædrelandet og danskheden. Den daværende formand for SF, 

Holger K. Nielsen, gjorde f.eks. meget ud af at betone SF’s afstand til DF under eurovalgkampen, 

da han sagde, at SF’s nej til euroen ikke var et udtryk for en ”nationalistisk selvtilstrækkelighed” 

(Berlingske Tidende, 12.04.2000, 1. sektion: 4). 

Hvor DF har formået at skabe klangbund blandt de øvrige partier i udlændingepolitikken står partiet 

efterhånden alene med deres EU-modstand i det politiske landskab. EU-skepsissen har dog vokset 

sig stærkere hos Det Konservative Folkeparti og Venstre, hvilket kom til udtryk i valgkampen til 

Europa-Parlamentet i juni i år. DFs succesfulde strategi med at artikulere EU som en trussel mod 

danskheden viste sig til fulde ved valget til Europa-Parlamentet, hvor den racismedømte Morten 

Messerschmidt blev valgets stemmesluger  med kampagnesloganet ”Gi’ os Danmark tilbage!”, da 

EU – som påvist i analysen - i DFs iagttagelse har taget Danmark fra danskerne. Med et rekordstort 

personligt stemmetal på 284.000 sikrede han to mandater til DF.  

 

DF blev stiftet på det grundlag at værne om danskheden og nationalstaten. Dermed har DF slået sig 

op som danskhedens forsvarere og beskyttere. Det danske er derfor et gennemgående 

referencepunkt i DFs kommunikation og er en helt central del af politikformuleringen, i forhold til 

de andre partier. Det kommer blandt andet til udtryk i partiets navn, partiets slogan og brugen af de 

nationale symboler. DFs succes har påvist at der er et stort potentiale i  aktivt at bruge danskheden 

politisk, og partiet har alene formået at mobilisere danskheden som en politisk kampplads. En 
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udfordring som de andre partier endnu ikke har kunnet finde et svar på, hvilket eksempelvis 

Socialdemokratiets integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen, har erkendt: ”Vi har ikke været 

gode nok til at gå op i mod DFs definition af danskheden (…)” (Information, 17.08.2008).  En klar 

indikation af at DF er det eneste parti, der politiserer danskheden ses i en meningsmåling fra 

september 2008, hvor hele 48 pct. af de adspurgte danskere mener at DF repræsenterer danskheden 

(Cevea, 2008: 1).   

 

4.5: Diskussion af muligheden for at udfordre DFs fortælling om danskheden 

Man kan derfor fremføre det argument at DF står alene med deres fortælling om danskheden. 

Scenariet fra 90erne hvor initiativet i udlændingedebatten blev overladt til DF er ved at gentage sig i 

debatten om danskheden, da DF har fået rum til at artikulere deres udlægning af danskheden.  

Der ligger derfor en stor udfordring for de øvrige politiske partier i at tænke danskheden ind i deres 

politik. De må gå helhjertet ind i diskussionen og ikke være skræmte for at tage den provokatoriske 

udfordring fra DF op. For det er vigtigt at diskutere de værdier, der er forbundet med det at være 

dansk, hvilket fællesskab vi vil have, og hvad det er, der skal binde os sammen. Ikke mindst i en 

situation med stadig større europæisk integration og en udfordring med integrationen af indvandrere 

fra 3. verdens lande. Her har de øvrige politiske partier svigtet og overladt dagsordnen til DF. De 

har glemt den nationale identitet i deres politik, og den har DF genoptaget. Som daværende 

pressechef og nuværende udenrigsordfører Søren Espersen siger om f.eks. Det Konservative 

Folkeparti, hvis ordsprog som bekendt består  af ”Gud, Konge og Fædreland”: ”De konservative 

har også svigtet på den nationale strategi, da de skiftede partiprogram engang i 1970’erne. Deres 

oprindelige program fra 1947 var en stor inspiration for os, da vi lavede Dansk Folkepartis 

principprogram” (Information, 15.04.2000, 1. sektion: 10).   

Specielt Socialdemokratiet kunne genopdage de gamle nationale dyder, som partiet er formet af, og 

tænke dem ind i det 21. århundredes politiske udfordringer for identitet og fællesskab. Der er 

rigeligt med artikuleret indhold fra tidligere tider at fylde i det flydende udtryk danskheden. For 

dansk identitet og historie består af så mange ting, at det blot er et spørgsmål om at udvælge. Det er 

det DF har gjort: Selektiv udvælgelse af de elementer af den udefinerbare og uudtømmelige 

danskhed, som kan inkorporeres i partiets hegemoniske projekt. Danskheden udlægges på én måde 

af DF, men den kan ligeså vel fortælles på andre måder.  
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4.6: Afsluttende betragtninger 

Danskheden kunne genfortælles som værende inkluderende, i bevægelse og rummelig. At den kan 

udvikles og optage nye elementer. At den ikke er statisk og stillestående, men derimod foranderlig. 

At den ikke er noget vi mister bare fordi vi deler den med andre. At danskheden styrkes i mødet 

med i udgangspunktet fremmede kulturer, og at den derfor ikke er truet fordi der er 5 pct. af den 

danske befolkning, der har en udenlandsk baggrund. At den ikke afvikles fordi Danmark er dybt 

integreret i et europæisk samarbejde.   

For DFs danskhedsdiskurs hjælper næppe til at orientere os i en verden i forandring. Det kan være 

ødelæggende for det danske samfunds sammenhængskraft, hvis det bliver en sedimenteret 

forståelseshorisont at Islam er danskhedens fjende. For de herboende muslimer i Danmark er en del 

af det danske samfund, og de er kommet for at blive. Hvis integrationen af det muslimske mindretal 

i det danske samfund skal lykkes er det en forudsætning, at polariseringen mellem 

befolkningsgrupperne i Danmark, som DF er eksponent for, ikke bliver uoverstigelig. Det kan 

ligeledes være problematisk for Danmarks fremtidige velstand, sikkerhed og internationale 

indflydelse, hvis det gøres universelt gældende  at EU er fjende af danskheden. 

Derfor kan danskheden genfortælles som forenelig med Islam og EU: At der ikke er nogen naturlig 

given antagonisme mellem danskhed og Islam, og danskhed og europæiske visioner. At man både 

kan være dansker og muslim. At man både kan være dansker og europæer. 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
- mandag den 7. februar 2000 
 
 
 
 
EU's tæskehold mod folkestyret i Europa 
 
 
 
Så skete det. Hurtigere end nogen havde kunnet forestille sig: 
EU optræder som en stat ! 
EU er blevet storebroder, der kontrollerer medlemsstaterne ! 
 
Med boykotten af Østrig har EU vist ansigt. Nu kan ingen længere være i tvivl: EU 
ønsker at bestemme, hvem der skal regere i Europa. Nationalstaternes suverænitet er 
fuldstændig undergravet. Årtiers diskussion i Danmark er sat til vægs med EU's 
boykot af Østrig. Nu kan ingen være i tvivl.  
 
I diskussionen om Danmarks deltagelse i ØMUen er det blevet kaldt et 
skræmmebillede, når vi påstod, at ØMUen medfører en politisk union. Selv om 
Eurolandene traktatmæssigt har forpligtet sig på at kunne blande sig i hinandens 
økonomiske politik  - straffe regeringer og dermed befolkninger der måske vil leve op 
til en række sociale forpligtelser – har vi igen og igen fået at vide af økonomiminister 
Marianne Jelved og af resten af regeringen, at det ikke er en politisk union.  
 
Nu er den diskussion overhalet af indgrebet mod Østrig. Nu lades al tvivl ude. EU har 
ingen respekt for demokratiet i et medlemsland. Jeg har ikke kunnet spore nogen som 
helst tvivl i de 14 EU-landes erklæringer. At det sandsynligvis er stupidt at tromle 
østrigernes demokratiske ret ned er én ting. Hvornår har det nogen sinde hjulpet at 
tryne en hel befolkning udefra? Men endnu værre er, at de andre 14 EU-lande slet 
ikke finder det problematisk eller tvivlsomt med én beslutning at suspendere 
demokratiet i et europæisk land. 
 



 2

EU ønsker at optræde som en stat, der vil bestemme langt mere indadtil end den 
danske stat har bestemt over kommuner. Tænk på hvad Per Madsen i Ishøj eller Kjeld 
Rasmussen i Brøndby har sagt om indvandringen og dens konsekvenser for deres 
lokalsamfund uden at det har fået konsekvenser. Skulle statsminister Nyrup 
Rasmussen ikke have aflyst alle møder med Vestegnenes borgmestre?  
 
Attentatet mod demokratiet i Europa er udtænkt af de socialdemokratiske 
regeringsledere. Socialdemokrater i Europa betragter det åbenbart som en dødssynd, 
hvis andre end socialdemokrater får lov at regere i Europa. 
 
Lad mig stille et spørgsmål. Indvandring er i modsætning til asyl ingen menneskeret. 
Derom hersker ingen uenighed. Indvandring er et politisk spørgsmål. Men er det så 
muligt at formulere en skepsis eller en modstand mod indvandring uden at blive 
beskyldt for racisme og fremmedhad? 
 
Jeg er igen og igen blevet beskyldt for at pirke til fremmedhadet og hele den gustne 
smøre af ukvemsord. Men hvis der er andre måder at udtrykke, at Danmark ikke bør 
være et indvandringsland på, vil jeg gerne vide det. Kan det politiske standpunkt slet 
ikke formuleres uden at få EU, menneskerettighederne og alverdens fodformede 
antiracister på nakken? 
 
Jeg har forsøgt i snart mange år at argumentere så lødigt som jeg magter for det 
politiske standpunkt, at indvandringen er et problem for Danmark. Det kan man være 
enig eller uenig i. Men debatten mod mig, og de synspunkter jeg står for, har næsten 
kun været ført med skældsord og ukvemsord. 
 
Nu er det ikke nok. Nu skal menneskerettigheder, Hitler og Holocaust mobiliseres til 
et politisk korstog mod almindelige politiske synspunkter. Nu bliver demokratiet, 
folkenes selvbestemmelse, sat ud af kraft for at socialdemokratierne kan holde sig på 
magten i Europa. De dårlige meningsmålinger for socialdemokratiet gør ikke 
motivationen mindre. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard 
 
 
www.danskfolkeparti.dk 



 
 
 
 
 

 
Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
- mandag den 10. april 2000 
 
 
 
En ærlig kampagne for kronen 
- op til Danmarkshistoriens vigtigste afstemning 
 
 
Dansk Folkeparti har nu søsat sin hidtil største kampagne, "For kronen og fædrelandet", der vil vare 
lige  til folkeafstemningen den 28. september om bevarelse af kronen - den vigtigste 
folkeafstemning i Danmarkshistorien. 
 
Kampagnen fik den bedst tænkelige start: 
 
I flot forårsvejr var omkring 200 af partiets tillidsfolk fra hele Danmark mødt op i Landstingssalen 
på Christiansborg for at høre nærmere om kampagnen og for at gøre dagen festlig. Det lykkedes 
over al forventning, og således blev endnu en god dag føjet til rækken af gode oplevelser i Dansk 
Folkeparti. 
 
Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt, men det betyder ikke, at der skal hviles på 
laurbærrene. Vi har mange kampe foran os, så derfor skal der arbejdes hårdt for kronen og 
fædrelandet frem til folkeafstemningen. 
 
Dansk Folkeparti ønsker nemlig ikke at afskaffe kronen til fordel for euroen. Vi ønsker ikke at 
afskaffe Danmarks egen mønt, som overalt i verden er anerkendt som en solid og stærk valuta, og 
som vi berettiget har fuld tiltro til. Hvis vi afskaffer den danske krone, udsletter vi os selv om 
selvstændig nation, og en sådan udvikling vil Dansk Folkeparti ikke acceptere. 
 
Men det er ikke kun en afskaffelse af kronen, det drejer sig om. 
 
Frem til den 28. september, vil Dansk Folkeparti lægge tingene ærligt og redeligt frem, og det 
handler blandt andet om, at der står langt mere på spil. Afskaffes kronen, er vi nemlig med 
stormskridt på vej ind i en politisk union, hvor Danmark økonomisk bliver regeret fra Frankfurt og  
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politisk fra Bruxelles. EU ønsker blandt andet at ændre hele den danske socialpolitik, og parterne på 
arbejdsmarkedet kan også vinke farvel til at indflydelse, fordi løn- og arbejdsforhold bliver et EU-
anliggende. 
 
Og det bliver kun begyndelsen. På område efter område skal vi ensrettes i harmoniseringens hellige 
navn, hvor endemålet er Europas Forenede Stater. 
 
Dansk Folkeparti ønsker ikke en sådan udvikling. Gennem hele kampagnen vil vi søge at 
modarbejde dette. Det sker bl.a. ved, at DF vil være synlige overalt i gadebilledet. Vores "Kronebil" 
vil komme over hele landet og vil kunne ses på markeder, byfester og mange andre steder. Gennem 
debatmøder, arrangementer, en landsdækkende annoncekampagne, spots i lokalradioerne, foldere 
og pjecer og ikke mindst på hjemmesiden www.kronen.dk, vil DF ærligt argumentere for, hvorfor 
der skal stemmes dansk og stemmes nej den 28. september. 
 
Vi håber inden for de næste halve år at have overbevist så mange danskere om det rigtige i at bevare 
kronen, at folkeafstemningen kan blive en rigtig dansk festdag, hvor Danmark lige som i 1992 satte 
dagsordenen i Europa. 
 
Vi håber og tror det lykkes, men vi er ikke blinde for, at vi er oppe mod stærke kræfter, Dansk 
Folkeparti har i første omgang kastet 2.5 millioner kroner ind i kampagnen, men de partier og 
organisationer, der ønsker kronen afskaffet, har langt mere til rådighed. DF's budget er således kun 
det halve af Venstres, så der er masser af hårdt arbejde og slid, der venter. 
 
Men vi har gjort det før - nemlig da vi i sin tid samlede underskrifter ind rundt om på gader og 
torve. Dengang præsterede vore ihærdige og dygtige tillidsfolk en enestående indsats, og de har 
gjort det flere gange senere i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalg, folketingsvalg og EU-
parlamentsvalg. Dansk Folkepartis tillidsfolk rundt om i landet er således vort unge partis største 
aktiv - og jeg er sikker på, at de vil blive afgørende for, at den 28. september bliver en rigtig dansk 
festdag.  
 
Jeg tror nemlig fuldt og fast på, at det vil lykkes. Jeg tror på, at et flertal af danskerne vil sige nej til 
at nedlægge vort gamle Danmark som en selvstændig nation, og jeg tror på, at det allerede nu er ved 
at gå op for de fleste, at folkeafstemningen den 28. september er Danmarks hidtil vigtigste. Der er 
nemlig ingen fortrydelsesret. 
 
Kommende generationer vil med rette kunne bebrejde os, hvis det bliver et ja. Det tilkommer ikke 
et enkelt slægtsled at tage en så vidtgående beslutning, der binder og baster vores efterkommere. 
 
Og vi står ikke alene. I Storbritannien vokser modstanden, og det samme er tilfældet i Sverige. Også 
i de lande, som vi normalt sammenligner os med, ser man skriften på væggen. En skrift, der taler 
om overvågning og om ulovlige sanktioner, som vi allerede har set det over for Østrig. 
 
Jeg vil opfordre alle til at vælge det sikre den 28. september. For kronen og fædrelandet - Stem 
dansk - stem nej. 
 
Med venlig hilsen 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 19. juni 2000 
 
Vold skal straffes hårdere 
 
”Seks år! Pyha! Godt man kun er voldtægtsmand”. 
 
Sådan sagde en stærkt tatoveret, karseklippet og karikaturtegnet forbryder i sin fængselscelle i en af weekendens 
søndagsaviser. Voldtægtsmanden ånder lettet op. Pyha! Bag tremmerne kan han læse om dommene for nylig i 
PFA-sagen. Thorsen og Trads fik fem og seks år. Med en grov voldtægt slipper man langt billigere. 
 
Overgreb mod et andet menneske, det får påført en legemlig eller psykisk smerte, straffes langt mildere end 
spekulationer med millioner, hvor det er usikkert om nogen har lidt skade. Ejendomsretten skal beskyttes, nuvel, 
og dertil hører ikke kun hus og bil og stakit, men også andre menneskers indeståender i banker og 
pensionskasser. Alligevel er der et misforhold mellem de hårde, der blev afsagt i PFA-sagen, og de domme, vi 
for nylig var vidne til i Århus, hvor en 14-årig pige blev mishandlet for livet. I det første tilfælde blev det øverste 
af straframmen benyttet. I voldtægtssagen slap de tiltale med måneders fængsel og oven i købet betinget.    
 
Hvis ikke Højesteret snart bidrager til at lægge et nyt niveau for voldsdomme, må Folketinget se på straffeloven 
og skærpe straframmerne for grov vold, som DF ønsker det. Et stigende problem er voldtægt og ikke mindst den 
særlige form for voldtægt, der er opstået i kølvandet på indvandringen, nemlig gruppevoldtægten. I Århus forlod 
de dømte retslokalet med bl.a. et par betingede domme, mens ofret og ofrets familie sidder tilbage med 
problemerne.   
 
I årtier har kriminologer og forsvarsadvokater fortalt offentligheden, at straffe virker ikke. At straffen ikke gør 
folk bedre. At straffen ikke afskrækker. At straffen bare er overklassens hævn på underklassen.   
 
Men netop med den tiltagende indvandrerkriminalitet er der al mulig god grund til at tro, at straffe faktisk virker. 
Der skal markeres en utvetydig reaktion fra statsmagtens side for at få rettet unge fremmede og 
andengenerations-indvandrere ind på ret køl – hvis det overhovedet er muligt. 
 
Erfaringer fra USA med en langt mere kontant bekæmpelse af kriminalitet viser, at det faktisk virker, når staten 
skruer bissen på. Årtiers blødsøden og ansvarsforflygtigende tale om, at ”det er samfundets skyld”, har frataget 
den enkelte sit eget ansvar. Som konsekvens har der i mange år været en tendens til betragte den kriminelle som 
mere offer end dem, det går udover. I dag hører vi den samme melodi spillet på nye instrumenter, når der 
refereres til danskernes ”racisme” som universalforklaring på, at indvandrere ikke opfører sig ordentligt. Denne 
stemning har gjort det overordentligt vanskeligt for ordensmagten at udføre deres opgaver, fordi truslen om at 
blive beskyldt for racisme hænger som en dødvægt over enhver politimands daglige dont. 
 
Straffen bekræfter, at den enkelte – indvandrer eller ej – har et ansvar for sine egne gerninger. At han eller hun er 
ansvarligt for sit liv og ikke kan undskylde sine ugerninger med eksempelvis henvisninger til det omgivende 
samfunds ”racisme”. 
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Især anden generationsindvandrere har stærkt behov for at lære, at den enkelte har et ansvar. I det sidste nummer 
af Søndagsavisen kan vi på forsiden læse, at organiseringen mellem unge indvandrere gør det stadigt 
vanskeligere for at politiet at klare selv banale tvistigheder, fordi indvandrerne hurtigt kan tilkalde venner over 
mobiltelefonen. Og så konfronteres et par betjente på kort tid med 20-30 unge indvandrere, ofte bevæbnet på én 
eller anden måde.  
 
Det er denne gruppedannelse mellem unge indvandrere, som det danske politi ikke er organiseret til at tackle. 
Flere ressourcer er kun en overfladisk løsning. Bagved lurer det fænomen, som bliver tydeligere og tydelige i al 
sin gru: at multikulturaliseringen af Danmark bringer ubehageligheder med sig som bande- og gruppedannelse, 
massevoldtægt og komplet ligegyldighed overfor de principper, det danske retssystem bygger på.  
 
Den forgange weekend bidrog også til at tegne konturerne af fremtidens multikulturelle Danmark med udsigt til 
borgerkrigen. Politimester Jørgen Bro, Glostrup politi, opfordrede børn helt ned til otte års alderen til at ”slå fra 
sig” overfor anden generations indvandrere. Anledningen var tilbagevendende konfrontationer i en københavnsk 
forstadskommune, hvor børn er blevet chikaneret, truet og sparket og i et par tilfælde frarøvet penge og 
mobiltelefoner af unge udlændinge.  
 
Der er ikke noget galt i at lære at slå fra sig, og det hører til god opdragelse ikke at finde sig i hvad som helst. 
Pædagogikken i Danmark har i årtier været alt for præget af pladderhumanisme om at kunne snakke sig ud af 
alle konflikter. 
 
Men den vold, som anden generationsindvandrere udøver og danskernes udsættes for, er resultatet af danske 
politiske beslutninger. Den er den forudsigelige konsekvens af 25 års dansk indvandrerpolitik. Den er 
tåbeligheden sat i system.  
 
Nu kan vi se, at indvandringen indeholder begyndelsen til en islamisering af dansk retskultur med de unge 
araberes stærke gruppedannelse, hvor – som en politimand udtalte til Søndagsavisen – ”en fornærmelse af én er 
en fornærmelse af hele gruppen”. Fænomenet massevoldtægt er også nyt i dansk sammenhæng, som hænger 
sammen med en kulturel opfattelse af danske piger som ludere, som uden skam kan besudles, mens de samme 
drenge og fyre opdrages til at myrde en søster, hvis hun bryder familiens og kulturens kodeks. 
 
Der er brug for en hårdere retspraksis overfor vold. Dansk Folkeparti har tidligere foreslået et nedsætte den 
kriminelle lavalder til 12 år, og vi overvejer at genfremsætte forslaget. Ikke for at ville være barske og 
hævngerrige, men fordi det bedste signal staten kan sende er, at vold og trusler mod sagesløse straffes kontant og 
uden pardon. Med tiltalefrafald, betingede domme og samfundstjeneste oplever den 13-14-årige ikke at have 
gjort noget forkert, og får ikke den advarsel, der skal til for at kunne blive integreret i det dansk samfund. 
 
Vi bør genoptage udvisninger, som der er legalt grundlag for, men som Højesteret gang på gang afviser at lade 
effektuere. 
 
Hvis Thorsen og Trads ikke havde jongleret med millionerne, men skiftevis voldtaget en teenagepige kunne de 
gå fra retten som frie mænd. Hvis ikke pigen lige var fra Pakistan, for så var de blevet dømt for racisme. Nu må 
de i stedet bure i fem og seks år til spot og spe. 
Der er meget at få rettet op på i Danmark. 
Derfor er der så hårdt brug for Dansk Folkeparti. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Kjærsgaard 



Christiansborg 11. september 2000  
 

Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
Nyrup klædt af 
 
Den danske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen må have en meget flov smag i munden i disse 
dage. Anledningen er, at de tre såkaldte vise mænd har frikendt Østrig i den overvågningssag, som 
det socialdemokratiske ledede EU startede for syv måneder siden. 
 
Men til trods for frikendelsen anbefaler de vise mænd stærkt, at EU øger overvågningen af 
medlemslandene, så de overholder de såkaldte europæiske værdier. Det skal ske ved at give 
overvågningscentret i Wien flere penge, flere beføjelser og mulighed for flere aktiviteter. Den 
danske statsminister må derfor klart fortælle, hvad han mener om det. Går han ind for øget 
overvågning af medlemslandene eller ej? 
 
Også når det gælder ophævelse af sanktionerne mod Østrig er der problemer. Nyrup siger, at 
ophævelsen af sanktionerne skal ske nu, og at Danmark om nødvendigt må gå enegang, men den 
franske Europaminister siger, at der skal være enighed blandt de 14 lande om den sag. Det beviser 
hvad enhver hele tiden har vidst, nemlig at sanktionerne hele tiden har ligget i EU-regi. 
 
I sagen er Poul Nyrup Rasmussen i forvejen klædt af til skindet. Han har hele vejen igennem opført 
sig som en elefant i en glasbutik, og har fået rodet sig dybere og dybere ind i alle mulige 
søforklaringer, og stædigt fastholdt, at EU ikke stod bag aktionen. Men så kan den danske 
statsminister måske fortælle, hvorfor det netop var Frankrig, der har formandssædet i EU, der skulle 
have rapporten først af alle, og vi savner også en forklaring på, hvorfor EU's officielle brevpapir har 
været brugt i sagen. At Nyrup også i forbifarten overtrådte grundloven, har han vel selv glemt. 
 
Men statsministeren står også overfor et andet problem. Han har sagt OK til at indføre sanktioner, 
over for et land, hvor der ikke var noget at komme efter. Østrig blev tiltalt og dømt uden nogen 
form for rettergang. Selv de værste forbrydere har lov at forsvare sig i retten, men det tillod Nyrup 
ikke. Østrig blev dømt uden mulighed for at forsvare sig.  
 
Når det så efterfølgende viser sig, at EU-sanktionerne var aldeles ubegrundede, så er det mindste 
man forlange, at Nyrup giver en officiel undskyldning til den østrigske befolkning. Det krævede 
Dansk Folkeparti allerede da Østrig blev frikendt, og det krav står vi fast på. 
 
I denne sag har EU fortalt hele verden, hvad det reelt er for mennesker, der styrer Unionen, og som 
den 28. september vil have os til at skrotte den danske krone og derefter skridt for skridt nedlægge 
Danmark som selvstændig nation. 
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Det er mennesker, der går ind for overvågning, styring og kontrol, hvilket de vise mænds rapport 
beviser. Hvis ikke landene makker ret i EU's hellige navn, så skal de nok få besked. Så bliver der i 
sene nattetimer indført sanktioner efter bedste George Orwell'ske mønster. Big Brother-samfundet 
slår til i ensretningens navn. 
 
Men hermed slutter det jo ikke. Skridt for skridt skal landene miste deres selvstændighed. 
Meningen er, at vi alle en dag skal vågne op til Europas Forenede Stater, hvor det blågule flag vajer 
overalt. Den danske grundlov skal underordnes EF-domstolen, og når EU's herremænd først har fået 
de rigtige dommere placeret i systemet, så bliver land efter land dømt til et indordne sig den totale 
ensretning i harmoniseringens, bureaukratiets og planøkonomiens hellige navn. 
 
EU-aktionen mod Østrig var derfor kun en lille forsmag på, hvad der venter. Dansk Folkeparti 
forudser masser af lignende aktioner - ikke mindst fra EU's overvågningskontor - en institution 
Europas borgere overhovedet ikke har bedt om, men som er oprettet ene og alene for at kontrollere 
og styre befolkningernes politiske synspunkter. EU skal nemlig nok vide, hvad der er bedst for den 
enkelte. 
 
Og det er jo heller ikke tilfældigt, at de vises mænd rapport kommer netop nu. Det er lige et par 
uger før den danske folkeafstemning, og så kan alle krone-afskafferne stille sig op på række og 
geled og sige en hel masse om, at det var så den sag, og så må vi videre. 
 
Nej. Så let går det ikke. For Østrig-sagen er jo netop symbolet på EU. Symbolet på en begyndende 
statsdannelse, og symbolet på, at EU ikke tolererer andre synspunkter end elitens, og at 
befolkninger og lande skal kanøfles, hvis de mener noget andet. 
 
Et sådant system kaldes totalitært - nogle vil bruge udtrykket diktatorisk. Under alle 
omstændigheder er EU helt uden den folkelige opbakning, der er en nødvendighed for succes. 
Derfor vil projektet naturligvis også bryde sammen. Der kan gå fem år, der kan gå 10, men på et 
tidspunkt vil det ske, det viser al historisk erfaring. 
 
I den sidste del af valgkampen skal Østrig-sagen derfor ikke glemmes. Den viste EU's sande ansigt, 
som et udemokratisk, ufolkeligt og i længden et dødsdømt projekt. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign) 
 
 



Christiansborg 30. oktober 2000  
 
 

Pia Kjærsgaards ugebrev 
 

Frank Jensen må gå 
 
Justitsminister Frank Jensen er en mand af mange ord. Hver eneste dag kan man i medierne læse 
hans udtalelser om, at nu skal der også gøres noget ved bandevolden, ved gruppevoldtægterne 
og misbruget af ecstasy og ved mange andre af de grove lovovertrædelser, der hele tiden finder sted. 
 
Problemet med Frank Jensen er imidlertid, at han ikke sætter effektiv handling bag sine ord - han 
kommer ganske enkelt ikke med nogle initiativer, og derfor er hans flotte udtalelser ikke andet end 
varm luft. På den anden side kan man sige, at han i den sag har lært ganske godt af sin chef, 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Hvem husker ikke statsministerens nytårstale, hvor han sagde, 
at nu vil vi ikke finde os i den grove vold længere. I den sag skete der heller ikke noget. 
 
Imens er danske kvinder nærmest frit bytte for udenlandske bander. Først bliver en ganske ung pige 
voldtaget af en flok indvandrerdrenge, så bliver en 30-årig kvinde udsat for gruppevoldtægt af en 
udenlandsk drengebande midt på Strøget. Ugen efter bliver tre somaliere anholdt i sagen om 
gruppevoldtægt af en 21-årig retarderet pige fra Kolding, og midt i det hele fængsles en 46-årig tyrk 
for gentagne samlejer med sin 11-årige steddatter. Det er blot fire eksempler fra den seneste tid, 
men det er fire eksempler for mange. 
 
Frank Jensen har desværre ikke forstået sagens alvor, for som justitsminister er det han fornemste 
pligt at sørge for lov og orden i Danmark. Den opgave magter han ikke. Derfor kommer kan nu på 
min foranledning til i et samråd i Folketinget at fortælle, hvilke initiativer han vil komme med, så vi 
kan få stoppet disse indvandrerovergreb. 
 
Og Frank Jensen kan være fuldstændig sikker på, at Dansk Folkeparti ikke vil lade sig spise af med 
smarte bemærkninger og fine hensigtserklæringer. Nu skal der handling bag ordene, for kan Frank 
Jensen ikke levere varen, så må han fjernes fra sin post. 
 
Med regeringens vattede holdning til disse forbrydelser, vokser risikoen samtidig for selvtægt i 
befolkningen. Den vil nemlig ikke finde sig i disse forbrydere. 
 
Indvandrer-gruppernes modbydelige gruppevoldtægter mod danske kvinder, indebærer nemlig en 
direkte udfordring af det danske retssystem - en udfordring, der naturligvis skal besvares med 
passende midler. Det er desværre endnu ikke sket. 
 
Konsekvensen heraf er, at banderne naturligvis har konstateret, at de danske myndigheder - takket 
være justitsministerens elendige embedsførelse - hverken har vilje eller evne til at reagere. De 
griner politiet lige op i ansigtet med bemærkninger om, at de ikke kan straffes, fordi de kun er 14 år, 
og derfor under den kriminelle lavalder. Det er ikke kun en hån over for de personer, de på det 
groveste har forulempet - det er også en hån over for vores retssystem. 
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Man kan i den forbindelse spørge, hvor kvindebevægelserne og ligestillingsgrupperne er henne i 
disse sager. De har været tavse, og jeg har en mistanke om, at det er sket, fordi de ganske enkelt 
ikke tør gå i aktion, fordi der er tale om såkaldte "nydanskere".. Det er en forkert politik, for herved 
holder de hånden over voldtægtsmændene, hvor de hellere skulle bekymre sig om de kvinder, der 
har mærket smerten på krop og sjæl. 
 
Dansk Folkeparti har allerede i Folketinget fremlagt flere forslag med det formål at gøre op med de 
nuværende tilstande. Et af hovedforslagene drejer sig om at få nedsat den kriminelle lavalder til 12 
år. En netop offentliggjort meningsmåling i BT viser også, at 76 pct. af befolkningen går ind for at 
nedsætte den kriminelle lavalder. For socialdemokratiet alene er tallet 70 pct., og der er flertal 
blandt samtlige partiers vælgere for en nedsættelse. Det må Frank Jensen naturligvis forholde sig til. 
 
14-årige ved godt, hvis de overtræder loven. Og fra politiet ved vi, at banderne netop sætter de 
yngste til at begå lovovertrædelserne - de er nemlig under den kriminelle lavalder, og kan ikke 
straffes. 
 
Dansk Folkeparti mener ikke, at 14-årige skal sættes i fængsel sammen med hærdede kriminelle. 
Men de kan sagtens placeres på en opdragelsesanstalt og udføre samfundstjeneste, så de forstår, at 
samfundet ikke vil acceptere deres lovovertrædelser.  
 
Det lader sig desværre ikke gøre at tale disse voldsbander til fornuft. Den eneste ting de har respekt 
for er visheden om, at lovovertrædelserne bliver imødegået af samfundet på en hurtig, effektiv og 
håndfast måde. Det er vores politik. 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign). 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 4. december 2000 
 
 
 

Fremmedgørelsen af Danmark fortsætter  
 
 
 
Mønsteret kender vi efterhånden. Med jævne mellemrum blusser diskussionen om de mange fremmede op. Nye 
stemmer kommer til og lufter deres sunde harme over, hvad der sker med vores land. For flere og flere er 
bægeret af passiv accept ved at løbe over. At det skulle være så humant at lukke 15.000-20.000 fremmede ind 
hvert år til gratisydelser i et dansk velfærdssamfund, som det har taget generationers slid at opbygge, bliver 
sværere og sværere at se. 
 
I foråret blev det for meget for en lang række socialdemokratiske borgmestre fra den københavnske vestegn. De 
ville have strammet tilgangen. Ellers ville de ikke kunne magte at integrere det store antal af indvandrere i 
kommunerne.  
 
Det fik folketinget til 3. juni i år at ændre udlændingeloven, så der blev sat krav til familiesammenføring. Dels 
ville folketinget undgå tvangsægteskaber og dels blev der stillet krav om en passende bolig, før 
familiesammenføring kunne sted. Målet var at begrænse tilgangen. 
 
I dag, et halvt år efter, kan vi konstatere, at stramningen intet hjalp. Af de 1000 sager om familiesammenføring, 
som Udlændingestyrelsen har færdigbehandlet siden loven trådte i kraft, er der kun givet 40 afslag. Afslaget 
skyldtes manglende passende bolig. Ingen fik nægtet familiesammenføring, selvom de var under 25 år.  
 
Samtidig kan vi læse en formand for en forening ved navn Etniske Minoriteters Sammenslutning, Muharrem 
Aydas, udtale, at ”sandsynligvis er over 95 procent af familiesammenføringerne blandt indvandrere fra mindre 
udviklede lande arrangerede ægteskaber”.  
 
Altså: Næsten alle familiesammenføringer fra indvandrerlandene er arrangerede ægteskaber. Det vil sige, hvor 
en ung indvandrer her i landet giftes med en fætter eller kusine eller god bekendt fra hjemlandet med henblik på 
at bosætte sig i Danmark.  
 
Da forslaget i foråret var til 1. behandling, sagde indenrigsminister Karen Jespersen, at regeringen 
”har den holdning, at det i mange tilfælde er rimeligt at stille krav om en vis tilknytning til Danmark som 
betingelse for sammenføring af ægtefæller. Hvis begge ægtefæller er langt mere knyttet til et andet land end 
Danmark, er det naturligt, at det bliver det andet land, som de slår sig ned i.” 
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For så vidt klar tale. Alligevel kan vi nu konstatere, at folketingets stramning ingen effekt har haft. Absolut 
ingen.  
 
Med andre ord: fremmedgørelsen af Danmark fortsætter i fuldt tempo. Der bliver flere og flere fremmede. Fordi 
Danmark er et nemt land at få asyl i. Det gælder bare om at komme uset over grænsen, møde op ved 
Sandholmlejren og så have den rigtige historie parat om, hvordan arme jeg er blevet forfulgt i hjemlandet. Og 
udlændingeloven er så snedigt indrettet, at hvis de danske myndigheder ikke kan modbevise historien, siger det 
PLING i asylspillet. 
 
Hvor længe kan den myte opretholdes i den danske offentlighed, at det er humant? Er det humant, at der gives 
asyl til mennesker, der har køber sig til adgangen via menneskesmuglere? Køber sig til viden om, hvad de skal 
sige for at få asyl? Hver asylsøger beslaglægger kolossale ressourcer, som kunne være blevet benyttet til langt 
større hjælp i nærområderne. Dér hvor kvinderne og børnene befinder sig. Dér hvor langt flere mennesker lever 
et elendigt liv, mens et fåtal fyrsteliggøres i den danske velfærdsstat på bekostning af de efterladte. Dansk 
flygtningepolitik i dag handler mere om at lønne egoisme og lade svage grupper i stikken.  
 
I weekenden pågreb grænsepolitiet i Padborg 78 fremmede. Sidste weekend var det 98. Og det er kun dem, der 
blev pågrebet.  
 
Til marts 2001 ophører grænsekontrollen så, når Danmark tilsluttes Schengen-samarbejdet. Justitsminister Frank 
Jensen markerede det med følgende glædestrålende replik fra et pressemøde i Bru-xelles: ”Så vil man kunne 
køre fra Nordkap til Sicilien uden paskontrol”. Jubiii!!! Det gør vi også så tit. Men at værne grænserne mod 
invaderende flygtninge er Frank Jensen ligeglad med. 
 
I det første halvår af 2000 er der kommet 4881 spontane flygtninge. Det er knap dobbelt så mange som de to 
foregående år på samme tid. Der er givet 4892 familiesammenføringer. Alt i alt ser vi ud til at nå op på ca. 15-
20.000 spontane asylsøgere og familiesammenførte for år 2000. Og vi ved fra erfaringen, at hver enkelt bliver til 
flere.  
 
Det ser således slet ikke ud til, at tilgangen til Danmark vil aftage. År 2000 bliver det højeste siden 1993. 
Stramningen i foråret virker reelt som at lukke en kattelem, mens porten lades åben.  
 
Hvorfor finder de mange fremmede fra de typiske flygtningelande ikke en ægtefælle her i landet? Hvorfor skal 
der arrangeres et ægteskab? Og hvorfor skal det altid foregå med én fra hjemlandet og ikke én fra Ishøj eller 
Albertslund? Når det ikke sker, begynder man at ane et mønster og et overlæg. Hvor indvandringen tidligere 
sikkert har været motiveret af enkelte mennesker og familier, som ud- og indvandrede for at få bedre levevilkår 
for sig og sine, er det svært at læse de ekstremt høje tal for familiesammenføring på anden måde, end at 
indvandrergrupperne bevidst ønsker at blive så store som mulig på dansk grund. Brohovedet skal stabiliseres. 95 
procent af familiesammenføringerne er arrangerede ægteskaber. Det tal siger alt.  
 
Det er næsten ikke til at bære, at mens tusind års dansk kongedømme fejredes i Jelling i weekenden med 
genindvielsen af kirken ovenpå de jordiske rester af Gorm den Gamle og Thyra Danebod, vælter det ind over 
grænsen med fremmede. ”Gabet kan vi vel tillukke, så vi ej os lader plukke” sagde Thyra Danebod ifølge 
folkevisen. Og det er lige så sandt som altid. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Kjærsgaard (sign) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 13. august 2001  
 
 
Gode love, fornuftige regler og danske traditioner 
må skævvrides og ændres på grund af de fremmede 
 
 
Af en søndagsavis fremgik det, at muslimerne kræver særregler i skolerne. Folkeskolen må ty til 
den i forvejen næsten tomme pengepung for bl.a. at sørge for ændrede badeforhold. Muslimerne vil 
ikke være med til svømmeundervisning, og de vil ikke deltage i obligatoriske lejrskoleophold, 
ligesom de for resten kommer og går til undervisningen, som de vil.  
 
"Massepjæk", blev det med rette betegnet i avisen, som kunne oplyse, at flere københavnske skoler 
har indledt det nye skoleår med tomme stole i klasseværelserne - de fremmede børn er endnu ikke 
dukket op fra deres ferieture til Pakistan og Tyrkiet. 
 
Hvad skal man tænke, når man læser sådanne historier? Tjah... man har jo efterhånden læst og set så 
mange eksempler på den måde, hvorpå de fremmede udnytter systemerne, blæser på danske 
traditioner, at man næsten ikke orker at blive forarget mere. 
 
En forfærdelig tendens, at det er kommet dertil, at vi danskere som årene går bare endnu en gang 
trækker på skuldrene. 
 
Det er ikke rart at tænke på, at vi er dybt inde i en periode, hvor snart sagt alle samfundets områder 
skævvrides og ændres på grund af de fremmede. Men sagen er, at vi bliver nødt til at lave om på 
gode gamle love, fornuftige regler og danske traditioner for bare nogenlunde at kunne hamle op 
med den nye multietniske virkelighed. 
 
Men det som nævnt altså ikke alene i forbindelse med skolerne, at den er gal. Lad mig give et par 
andre eksempler: 
 
Araberes massevoldtægter af danske piger har gjort gaderne utrygge. Det bliver derfor blevet 
nødvendigt at indføre minimumsstraffe for voldtægter og stramme straffeloven på en helt række 
områder. Det har fra muslimsk side været påpeget, at det måske snart var på tide, at danske piger 
holdt op med at gå så udfordrende klædt... - underforstået: For så er de jo selv ude om det, når de 
bliver voldtaget. 
 
Børnechecken er et andet eksempel. Den har sådan set fungeret udmærket, siden den blev indført i 
begyndelsen af firserne - i hvert fald indtil vi via eksemplet med Ali fra Nakskov pludselig blev 
bevidste om, at det nok var lidt rigeligt at betale børnepenge til en familie med 18-20 børn, og 
derved sikre Ali en årlig indtægt på mere end en million kroner. Selvfølgelig et ekstremt tilfælde, 
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men børnecheck-systemet er økonomisk ikke gearet til så enorme børneflokke, som udlændingene 
generelt har. Somaliske kvinder føder eksempelvis i gennemsnit mere end 7 børn. 
 
Vort bistandssystem er ikke indrettet på, at der hvert år ankommer mange tusinder, som på alle 
områder bruger, men som ikke på noget tidspunkt har været med til at betale til systemet. Man kan i 
den forbindelse henvise til, at et forsikringsselskab, som betaler fuld erstatning også til kunder, der 
ikke nogensinde har betalt præmie, nok ret hurtigt må lukke. 
 
På sundhedsområdet er smitsomme sygdomme, som man troede udryddet herhjemme - som 
eksempelvis tuberkulose - kommet tilbage med hilsen fra Den Tredje Verden. Muslimske kvinder 
nægter af private årsager at lade sig undersøge og behandle af en mandlig læge - og får deres vilje, 
mens danske patienter, som af private årsager ikke ønsker at lade sig behandle af en udenlandsk 
læge, som eksempelvis ikke kan tale dansk, bliver afvist. 
 
* På arbejdspladserne stilles der krav om indretning af specielle bederum,  
   bedepauser og fridage på islamiske helligdage.  
* Arbejdsgivere, der ønsker at befri det kvindelige personale for det  
   kvindeundertrykkende slør, bliver anmeldt til politiet for racediskrimination. 
* Unge islamiske mænd har ingen respekt for kvindelige ledere. 
* I skoler og børneinstitutioner har halal-kød erstattet velsmagende frikadeller, 
   og de danske børn må bare finde sig i det.  
* I forsvaret og inden for politiet er man så småt ved at indrette sig på muslimernes krav. 
* I danske butikker er det fuldstændig umuligt at opdrive en kylling, der ikke 
   er rituelt slagtet og har fået en muslimsk bøn med på vejen. 
* Der gøres klar til opførelse af stormoskéer og muslimske gravpladser, som skal  
   reserveres "til evig tid" - hvor danske grave sløjfes efter 25 år, hvis de efterladte ikke punger ud. 
* I radio og TV ansættes indvandrere bl.a. som nyhedsoplæsere - fordi det er politisk korrekt. 
* I skolerne er julens hyggelige krybbespil snart historie - det generer muslimske børn. 
* I et par formiddagsaviser kappes man næsten om at have indvandrerbrevkasser. 
 
Og man kunne desværre blive ved og ved med at remse op af de urimeligheder, den diskrimination, 
det danske folk dagligt belastes med som følge af masseindvandringen.  
 
Jeg forstår godt, at det daglige pres, vi danskere er udsat for, får mange til at indtage en opgivende 
holdning, for vi danskere får jo at vide, at der ikke er noget at gøre; at dette er udviklingen, som det 
ikke giver nogen mening at sætte sig imod. Den er dog styret af en godhedsindustri, der lever af at 
have den "rigtige" mening. 
 
Dansk Folkeparti vil dog fortsat gøre indsatsen - selvom det for os er en daglig kamp op ad bakke. 
Vi må i den forbindelse glædes over, at vi dag for dag bliver flere og flere om opgaven. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard (sign) 



Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 8. oktober 2001  
 
To citater - og et hvepsebo, der gik grassat.... 
 
Citat 1: "Civilisation betyder europæisk civilisation. Der er ikke nogen anden...." * 
 
Citat 2: "Der er kun én civilisation - vores." 
 
Det første citat er af Mustafa Kemal Pasha - kaldet Atatürk, det moderne Tyrkiets grundlægger. 
 
Det andet citat er af mig selv - sagt i torsdags under åbningsdebatten i Folketinget. 
 
Kemal Atatürk har vel hverken Anders Fogh Rasmussen eller Marianne Jelved noget at udsætte 
på, for han er overalt værdsat som den, der beundringsværdigt og med ildhu omskabte Tyrkiet 
fra en middelalderlig, religiøs stat til en verdslig stat. Med hård hånd afskaffede han islamisk lov, 
sharia, og fra 1928 blev staten løst fra ethvert forhold til islam, og derefter gik han for alvor i 
gang med at gøre Tyrkiet til en moderne stat. En lang proces, som endnu ikke er lykkedes - men 
Tyrkiet er dog noget så usædvanligt som et muslimsk land, stort set præget af en fri og åben 
atmosfære. 
 
Min person har Anders Fogh Rasmussen og Marianne Jelved det mere problematisk med. Efter 
min tale gjorde de sig til bannerførere i et hvepsebo, som gik grassat - en nøje planlagt aktion for 
at lægge Dansk Folkeparti og min person for had. 
 
Og så sagde jeg altså i al beskedenhed kun det samme, som Kemal Atatürk i sin tid sagde. En 
mand, der nøjagtig vidste, hvad det medfører for et land, hvor fundamentalistisk islam sætter 
dagsordenen. 
 
At Marianne Jelved kommer anstigende med tossede beskyldninger om, at jeg har overtrådt 
Grundloven, og at Kjeld Albrechtsen, Elisabeth Arnold, Margrethe Auken og en række andre fra 
Folketingets sædvanlige hvepsebo summer med - ja, det kan ikke overraske nogen. Heller ikke, 
at de får en knaldrød jura-ekspert til at bjæffe med på sangen. En grov beskyldning, der er totalt 
afvist af professor og grundlovsekspert Jens Peter Christensen. 
 
Men at Anders Fogh Rasmussen, Venstres leder, oppositionens leder fra det frihedselskende 
liberale parti, statsministerkandidaten, følte sig foranlediget til ligefrem at føre an i hetzen mod 
min person og Dansk Folkeparti, gør mig dybt, dybt undrende - og meget foruroliget.  
 
Anders Fogh Rasmussen skylder at forklare, hvad det er i fundamentalistisk islam, der 
forekommer ham så tiltrækkende, hvad det er i sharia, der bør forsvares. Ligesom han skylder en 
forklaring på, hvorfor alle rettænkende, frihedselskende, demokratisk tænkende mennesker på 
denne jord ikke, nærmest som en pligt med næb og kløer bør bekæmpe sharia af alle kræfter. 
Som Kemal Atatürk gjorde det. 
 
Jeg ser frem til denne forklaring snarest, for dagene går, og der ér jo i virkeligheden ikke særligt 
længe til næste folketingsvalg. 



 
Og jeg er spændt på forklaringen, for ikke alene lykkedes det under debatten Anders Fogh 
Rasmussen at lægge Dansk Folkepartis gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, ord i munden, 
som han aldrig havde sagt. Det lykkedes også for ham ganske at forvanske det, jeg under 
åbningsdebatten sagde - af ren og skær rædsel for at komme til at genere Mimi Jakobsen, Jann 
Sjursen og Marianne Jelved. 
 
Men mon ikke det - her i den 11. time - er ved at være på tide, at Anders Fogh Rasmussen og 
Venstre begynder at finde ud af, hvor de står. Hvis man vil være statsminister og hvis man vil 
være regeringsbærende parti, er det mindste, man kan gøre at fortælle vælgerne, hvad man 
egentlig mener. Det har nemlig været pinagtigt at følge Venstres slingrekurs 
 
For at gøre processen lettere vil jeg tillade mig ordret at citere, hvad jeg sagde i åbningsdebatten 
om det middelalderlige, fundamentalistiske og vilde islam, der stod bag angrebet på USA. Dette 
sagde jeg: 
 
"Det har været nævnt, at den 11. september blev indledningen til en kamp mellem 
civilisationerne. Deri er jeg ikke enig! For en kamp mellem civilisationer ville jo betinge, at der 
var tale om to civilisationer - og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation - vores. Vore 
modstanderne kan ikke påberåbe sig at tilhøre en civilisation. For en civiliseret verden ville 
aldrig kunne gennemføre et angreb, der rummede så meget had, så megen vildskab, så meget 
djævelskab." 
 
Senere i debatten sagde jeg: 
 
"Jeg synes, at islam - med de tendenser, vi har set, med de fundamentalistiske tendenser - bør 
bekæmpes i allerhøjeste grad." 
 
Man bør egentlig aldrig tage folk, der for længst ligger i deres grave, til indtægt for sine 
holdninger, men jeg skulle blive meget overrasket, om ikke det moderne Tyrkiets grundlægger, 
Kemal Atatürk ville kunne skrive under på ovennævnte udsagn. Jeg tror det. 
 
Jeg og Dansk Folkeparti vil, som vi har gjort det i årevis, med demokratiske midler fortsætte med 
at bekæmpe alle samfundsnedbrydende tendenser, vi støder på. Vi har bekæmpet De Autonome, 
nazisterne, Hells Angels, Scientology og andre hjernevrider-sekter. Og vi har ikke mindst 
bekæmpet fundamentalistisk islam - den retning, der vil afskaffe folkestyret og indføre sharia, og 
som åbenbart ikke skyr noget middel for at nå målet. 
 
Og det agter vi ærlig talt at blive ved med. For mit eget vedkommende da ikke mindst fordi jeg 
højtideligt har skrevet under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov. 
 
Anders Fogh Rasmussen burde mande sig op og gøre det samme - frem for at alliere sig med 
dem, der vil Grundloven til livs. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
* Citatet af Mustafa Kemal Pasha (Atatürk): "Civilisation betyder europæisk civilisation. Der er 
ikke nogen anden...." indleder kapitlet "Europæisk civilisation" (s. 25-30) i "Det Europæiske 
Hus", Bd. 1: "Civilisationen", der er skrevet af Søren Mørch og udkommet paa Gyldendal  i 1991. 



 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag d. 15. oktober 2001 
 
Om modeluner, værdier – og kristendomskundskab 
 
I 1991 konstaterede en stor international undersøgelse, at danske skolebørn var blandt de dårligste 
læsere i hele den industrialiserede verden. Ifølge en undersøgelse fra 2000, mangler de elever, der 
begynder i gymnasiet efter folkeskolen, helt elementære regnekundskaber såsom brøkregning og 
procentregning. En ny undersøgelse fra i år viser, at eleverne lider under en katastrofal mangel på 
viden om geografi og historie. Osv. osv. 
 
Elendighederne skyldes i høj grad, at ungdomsoprøret i 1968 lagde udenadslære for had, og at 
paratviden begyndte at blive anset for en vederstyggelighed. Siden er tendensen fortsat med større 
hensyntagen til pædagogiske og politiske modeluner end hensyn til børnene. Resultatet er, at danske 
skolebørn i årene siden er blevet mere og mere uvidende. Børnene skal lære at blive ”kreative”, og 
at blive ”hele mennesker”, mens det er ligegyldigt, om de ved, om de rejser mod øst eller vest, når 
de fra Danmark flyver den korteste vej til England. Pædagoger har i ramme alvor ment at det er 
”synd” for børnene, hvis skolen stiller krav til dem om at gøre en indsats. Vel er det ej synd. Børn 
elsker udfordringer. 
 
I virkeligheden er der tale om en alvorlig forbrydelse overfor de børn, som i deres voksenliv 
kommer til at mangle kundskaber, der tidligere blev anset for at høre til helt basal, almen viden. 
 
Nu er turen så, i den politiske korrektheds hellige navn, kommet til faget kristendomskundskab. De 
gamle 68´ere og deres arvtagere, bl.a. i Danmarks Lærerforening, har for nylig fremsat forslag om 
ændring af faget kristendomskundskab til… Ja, til hvad? Alternativet er helt og aldeles uklart, men 
svæver et eller andet sted mellem ”religion” og det helt uforpligtende ”idéhistorie”. Hvad det skal 
rumme, er der ingen, der ved. Men begrundelsen for forslaget er, at herboende religiøse mindretal 
ikke må blive fornærmede. 
 
Faget kristendomskundskab er imidlertid ikke forkyndende, men udelukkende formidlende. Det har 
aldrig været meningen, at påtvinge børn, der tilhører andre trosretninger, den kristne religion. 
Kristendomskundskab handler nemlig i høj grad om at udvikle elevernes evne til at nå til en 
erkendelse af, hvorledes mange forhold i verden hænger sammen, og hvorfor verden ser ud som den 
gør. Fagets formålsparagraf indledes således med ordene: ”Formålet med undervisningen i 
kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning 
for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre”. Der er altså i 



modsætning til undervisningen i de arabiske friskoler, ikke på nogen måde tale om religiøs 
indoktrinering, men om oplysning.  
 
Hertil kommer, at undervisningen i høj grad giver et indblik i de sidste 2000 års europæisk historie, 
et emne som danske skoleelever ikke ligefrem er verdensmestre i. 
 
Men der er en helt anden og mere kontant grund til, ikke at ændre hverken navnet på eller indholdet 
af faget kristendomskundskab. Uanset trosretning skal børn, der vokser op i Danmark lære at 
kristendommen er en del af den lim, der binder det danske samfund sammen. Vi har religionsfrihed, 
ja, men ikke religionslighed. Grundloven fastslår, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske 
folkekirke. Og ingen kan vel ikke være uenig i det nyttige i, at indvandrede mindretal lærer en 
smule om én af de grundlæggende værdier, det danske samfund er skabt på. 
 
Derfor har Dansk Folkeparti også foreslået, at undervisningen i kristendomskundskab gøres 
obligatorisk, ikke blot i folkeskolen, men også i privat- og friskolerne. 
 
I forvejen er mange danske børn forvirrede og rodløse. Værdier forgår hele tiden. Forældre bliver 
skilt, billeder fra terror og krig flimrer over tv-skærmen, Danmark og verden forandrer sig langt 
hurtigere end børnene kan nå at følge med. Børn har brug for noget, der er konstant og som ikke 
ændrer sig. Nogle grundlæggende værdier, der giver tryghed i en ustabil og voldelig verden. Og 
hvis man udhuler undervisningen i kristendomskundskab, udhuler man samtidig en del af det 
fundament og de idealer, som børnene gerne skulle kunne bygge deres voksenliv op på, og som blev 
grundfæstet for mere end tusind år siden. Med det resultat, at børnene endnu engang bliver ofre for 
modeluner og politisk korrekthed. 
 
Der er altså adskillige saglige og rationelle grunde til at bevare faget kristendomskundskab i sin 
nuværende udformning.  
 
At det så er fuldkommen urimeligt, at der gang på gang fremsættes det ene krav efter det andet om 
at ændre folkeskolen for at undgå at fornærme mennesker fra fremmede kulturer, der frivilligt er 
strømmet til landet og frivilligt har valgt at lade danske skatteborgere betale for deres barns 
skolegang, er en helt, helt anden sag. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pia Kjærsgaard  



 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag d. 26. november 2001 
 
Tid til glæde – og tid til at holde løfter! 
 
Når Dansk Folkepartis folketingsgruppe i denne uge samles, vil den tælle 22 medlemmer – det er 
mere end dobbelt så mange som før folketingsvalget 20. november, og en afspejling af den 
fantastiske opbakning, Dansk Folkeparti nyder i den danske befolkning. 413.491 danskere stemte på 
Dansk Folkeparti ved valget. Det er 161.062 flere end ved valget i 1998, og jeg føler mig både 
ydmyg og dybt taknemmelig over, at så mange mennesker har valgt at deponere deres dyrebare 
stemme hos os.  
 
Valgresultatet viser, at den danske befolkning ikke har lyttet efter de utallige smædekampagner, der 
fra forskellige sider i årevis er blevet ført mod Dansk Folkeparti: fra partier, der har gjort fortsat 
masseindvandring til deres slagnummer for at overleve i det politiske billede; fra den kulturradikale 
elite, der føler sig åh, så bekymrede over den danske befolknings ”racisme”; og fra de mange 
mennesker, der har gjort masseindvandringen til en levevej og som derfor ikke ønsker nogen som 
helst ændringer i udlændingepolitikken. 
 
Og ligeså knusende glad og stolt jeg er over valgresultatet og over alle de dygtige politikere, 
medlemmer og medarbejdere i Dansk Folkeparti, der har knoklet for at nå så vidt, ligeså glad og 
stolt er jeg over, at den danske befolkning ikke har ladet sig kue af alle disse meningstyranner. 
Danskerne har tilkendegivet, at de ikke deler denne såkaldte elites drømmevision om et multietnisk 
Danmark, at de ikke længere vil acceptere alenlange ventelister, at de ikke længere vil acceptere 
svigtende ældrepleje. Og fremfor alt har de har vist, at de ikke vil tales ned til af eliten, og blive 
belært om, hvad der er bedst for danskerne og for Danmark. Danskerne vil og kan selv bestemme, 
hvordan Danmark skal udvikle sig. 
 
At visse journalister fra udenlandske medier, navnlig svenske, kalder de danske vælgeres afgørelse 
for ”bekymrende”, og anklager den danske befolkning for at være fremmedfjendske og det, der er 
værre, har jeg kun et skuldertræk til overs for. Det er vores land – og vores valg. For mig at se er 
disse angreb netop udtryk for det, som eliten altid har beskyldt Dansk Folkeparti for: 
Fordomsfuldhed, forudindtagethed og intolerance. Og det endda inden det nye folketing er blevet 
samlet, endsige har besluttet noget som helst! 
 
Jeg er omvendt stærkt bekymret over den udemokratiske udvikling i Sverige, hvor enhver fri debat 
om masseindvandringen, der bl.a. har udmøntet sig i det groteske faktum, at halvdelen af 



indbyggerne i Malmø nu er af fremmed oprindelse, effektivt bliver kvalt af de politisk korrekte 
svenske medier. Dagligt får Dansk Folkeparti henvendelser fra svenskere, som er bange for 
udviklingen i deres land, men som hele tiden får at vide af den svenske elite, at de bare har at holde 
deres mund og elske Det Kongelige Multietniske Sverige. Et af de sørgelige resultater af denne 
meningsundertrykkelse er, at afskyelige nynazistiske grupperinger har langt lettere ved at hverve 
nye medlemmer i Sverige end i Danmark. 
 
Så mit svar til de udenlandske journalister er kort og godt: Fej for Jeres egen dør og spørg i stedet 
Jeres egne borgere hvad de vil med deres land. Så skal danskerne nok selv ordne problemerne i 
Danmark. 
  
Det er nemlig nu tid til at komme i arbejdstøjet og få ryddet op i det morads af problemer, 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har efterladt sig. Og i denne oprydning vil Dansk 
Folkeparti spille en nøglerolle. Den kommende statsminister Anders Fogh Rasmussen har nemlig 
kun to muligheder for at opnå flertal i det kommende folketing: enten Dansk Folkeparti eller det 
dybt splittede Socialdemokrati. Foreløbig kan Anders Fogh Rasmussen være helt rolig. Som Dansk 
Folkeparti hele tiden har sagt, vil vi arbejde som et loyalt og ansvarligt parlamentarisk grundlag for 
den nye, borgerlige regering. 
 
Men det betyder ikke, at Anders Fogh Rasmussen bare kan tage Dansk Folkeparti for givet. Der 
bliver ikke tale om, at vores mandater blot skal bruges til at holde Venstre og Konservative på 
ministertaburetterne. Vi skal have indflydelse og vi vil aldrig give køb på vores mærkesager. Og det 
véd Anders Fogh Rasmussen udmærket. Så Dansk Folkeparti er ikke bare et umælende vedhæng til 
de to kommende regeringspartier – vi vil tværtimod hele tiden holde et vågent øje med, om Venstre 
og de Konservative lever op til deres valgløfter, og være regeringens sociale og nationale 
samvittighed. 
 
Først og fremmest skal løfterne holdes hvad angår udlændingepolitikken, ældrepolitikken og 
sygehuspolitikken. Der skal dæmmes op for masseindvandringen, de ældre skal sikres ordentlige 
plejehjem eller hjemmehjælp, og ventelisterne til sygehusene skal nedbringes. Desuden skal EU-
forbeholdene respekteres. 
 
Det er et stort arbejde, der ligger foran os. Og derfor glæder det mig så meget mere, at 
folketingsgruppen nu består af 22 medlemmer, der alle kan tage del i arbejdet. Der bliver nok at 
gøre. 
 
Tak for valget. Danskerne har stemt dansk, og jeg og alle i Dansk Folkeparti vil gøre alt hvad vi 
kan, for at leve op til tilliden. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard  



 
 
 
Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 10. januar 2000 
 
 
Små-lapperier er ikke svaret på udlændingeproblemerne 
 
 
”Huset trænger til en kærlig hånd!” Ja, mon ikke…! Når det regnede, silede det igennem taget, som 
var helt ødelagt, ja, selv tagspærene inde under kunne trænge til en totaludskiftning, ligesom nogle 
af de bærende konstruktioner kunne trænge til et godt og grundigt eftersyn. Væggene var generelt 
fugtige; vinduerne var piv-utætte, og den isolering, der var tilbage, hang i laser. Ligegyldigt hvor 
meget man fyrede, hjalp det intet – vintrene var iskolde. 
 
Husets ejer erkendte efter mange års betænkning og ligeså mange års fortrængning, at der var et 
problem. Nu måtte der gøres noget! 
 
Han besluttede sig herefter til at male postkassen nede ved vejen... 
 
Denne legendarisk ubekymrede og sorgløse hus-ejer minder mig om Anders Fogh Rasmussen, om 
Bendt Bendtsen, om Poul Nyrup Rasmussen. Ligesom huset, der – med ejendomsmæglernes 
sædvanlige underdrivelse – kunne trænge til en kærlig hånd, minder mig om Danmarks politik på 
udlændingeområdet. 
 
For ”huset” befinder sig jo i denne dybt, dybt alvorlig situation: 
 
Knapt 20.000 udlændinge – hvoraf de fleste er muslimer og/eller analfabeter – strømmer hvert år 
ind over vore vidtåbne grænser til livslang, gratis forsørgelse på danske skatteyderes regning. 
Hele boligkvarterer og bydele er blevet muslimske. Snesevis af skoler er helt overtaget af fremmede 
børn; de danske forældre, der har råd til det, fjerner klogelig deres børn hurtigst muligt. 
Indvandrerbander huserer i Vollsmose, på Nørrebro og i de københavnske forstæder. Den grove 
vold er stigende. For tiden befinder der sig mere end 425.000 fremmede i lille Danmark. Med det 
tempo, udlændingene strømmer ind i, runder vi millionen om ganske få år. Danskerne er utrygge, 
angste og generelt fortvivlede over situationen. 
 
Svaret fra de ubekymrede og sorgløse husejere lyder – og gæt selv hvem af de tre, der sagde hvad: 
1. Vi må sortere i de indvandrere, der vil lukkes ind i Danmark! 
2. Vi skal sørge for, at indvandrerne først efter syv år i landet får ret til offentlig understøttelse! 
3. Vi skal stille krav: Indvandrerne må lære sig dansk! 
4. Vi må fordele udlændingene bedre – og så må vi forbyde tvangsægteskaber! 
 
Ja, goddaw! Huset er ved at falde sammen. Lad os alle sammen løbe ned og male postkassen! 
 



 
Til venlig orientering kan jeg nævne, at det er de konservatives leder, Bendt Bendtsen, som tegner 
sig for det første vældige forslag, at det er Venstres leder, Anders Fogh Rasmussen, som står for det 
andet imponerende forslag og at det er selveste landets statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, der er 
mester-hjernen bag de to sidste kolossale forslag. 
 
Desværre er sandheden om samtlige forslag, at de ikke har mere effekt end den svømmer, der under 
en badetur fra Hornbæk forsøgte at varme hele Kattegat op til 37 grader alene ved hjælp af sin 
kropsvarme. 
 
Bendt Bendtsens forslag om at sortere i de indvandrere, der lukkes ind i landet, lancerede han i 
Søndags-Berlingeren (9. januar), men glemte desværre fuldstændig at fortælle, at vi jo overhovedet 
ikke modtager indvandrere – med undtagelse af en håndfuld EU-borgere, som søger arbejde her. Til 
gengæld får vi godt og vel 6.000 flygtninge hvert år med samt deres familiesammenførte, og de vil 
blive ved med at komme uanset Bendt Bendtsen står med sin politistav nede ved grænsen og 
sorterer sine ikke-eksisterende indvandrere. 
 
Anders Fogh Rasmussens forslag om at indvandrere først efter syv års ophold i landet får ret til 
offentlig forsørgelse, er af samme fortvivlede skuffe, for han glemmer jo på samme måde som sin 
konservative makker rent at tale om flygtningene. De får nemlig stadigvæk i pose og sæk. 
 
Poul Nyrup Rasmussen er jo et kapitel for sig selv. Sorgløs og munter som altid foreslår han, at vi 
skal til at stille krav, at de fremmede skal lære dansk og at vi ikke kan have, at unge muslimske 
kvinder tvinges til at gifte sig med den analfabetiske fætter hjemme fra landsbyen i Tyrkiet. 
 
Absolut sympatiske forslag fra landets statsminister. Men, statsminister, hvad med den tyrker, der 
hverken kan, gider eller vil lære dansk? Skal han fodres med skidtfisk eller verfes ud? Og hvad med 
den unge muslimske kvinde, som hårdnakket hævder at elske sin landsbyfætter (det ville jeg for 
resten også begejstret gøre, hvis alternativet var at få halsen skåret over) – hvordan vil 
statsministeren bevise, at hun taler usandt? 
Og ærlig talt: Hvad tror statsministeren, det her batter i forhold til 15.000 – 20.000 fremmede hen 
over landets grænser hvert år? 
 
Og lad os nu blive ved med at være ærlige: Tror de tre forslagsstillere i ramme alvor, at de beroliger 
det danske folk med disse tåbelige små-lapperier? Selvfølgelig ikke. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaard 
 
 
www.danskfolkeparti.dk 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
For Kronen og fædrelandet 
 
Under mottoet "For Kronen og fædrelandet" starter Dansk Folkeparti i næste måned sin største 
kampagne nogensinde. Her vil vi fortælle om alle de uhyrligheder en afskaffelse af Kronen vil 
betyde og om, hvorfor DF mener, der skal stemmes nej til euroen den 28. september. 
 
For en gangs skyld har regeringen været ærlig. Både Socialdemokratiet og de radikale siger nu lige 
ud, at afstemningen  ikke kun drejer sig om økonomi, men i allerhøjeste grad er et politisk projekt. 
Det synspunkt er Dansk Folkeparti enig i, og regeringen skal derfor undtagelsesvis have ros for at 
have lagt kortene på bordet. 
 
Dansk Folkeparti mener, at et farvel til Kronen er et syvmileskridt hen i retning af, at nedlægge 
Danmark som selvstændig nation. Man skal nemlig ikke tage fejl af Romtraktatens bestemmelse 
om, at målet er en stadigt snævrere union Det vil i sin naturlige konsekvens føre til Europas 
forenede stater, hvor de enkelte lande så til sidst kun kan bestemme over kirkepolitikken og 
turisterhvervet. Alt andet vil være underlagt flertalsafgørelser i Bruxelles. 
 
Og EU er allerede nu godt på vej. Det skal ikke lykkes den socialistiske danske regering, at tage det 
afgørende skridt væk fra dansk suverænitet. 
 
Der er oprettet et overvågningscenter, der holder øje med, om Dansk Folkeparti opfører sig 
"ordentligt", og hvis det ikke sker efter Big Brothers mening, så falder EU's hammer med 
sanktioner, som vi allerede kender dem over for Østrig. Danmark er også under pres, når det gælder 
arbejdsmarkedspolitikken. Her vil EU have indført systemet med, at det er politikerne, der 
bestemmer løn- og arbejdsforhold på arbejdsmarkedet, hvor det i Danmark er arbejdsmarkedets 
parter, der selv forhandler sig tilrette. Og når det drejer sig om økonomien, vil vi fuldstændigt have 
pantsat vor selvstændighed til EU's forgodtbefindende. 
 
Krone-modstanderne er allerede begyndt at true med alverdens ulykker, hvis ikke de danske 
vælgere makker ret. De siger bl.a., at arbejdsløsheden vil stige. Det er et af de dårligste argumenter, 
som Dansk Folkeparti nogensinde har været præsenteret for. Sandheden er nemlig, at ledigheden i 
euro-landene er langt højere end i Danmark, så hvis vi ønsker lav ledighed, skal vi tværtimod holde 
os uden for. 
 
Argumentet med, at Dronning Margrethe kommer til at præge den ene side af de danske euro-
mønter, og at vi derved bevarer vort nationale særpræg, holder heller ikke. Principper er jo, at 
euroen skal kunne bruges overalt, og derfor vil danskerne hurtigt få euro i deres tegnebøger med 
både fransk, spansk og italiensk prægning, og i sagens natur vil antallet af disse mønter og sedler 
være langt større end de danske. Vores dronning forsvinder fuldstændig i vrimlen af udenlandske 
præsidenter. 
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For en selvstændig nation er det at have sin egen mønt og sit eget pengevæsen en hjørnesten. Det er 
det EU nu prøver at tage fra os. Den første danske mønt blev præget i Hedeby i år 850, og i 1618 
indførte Christian 4. for første gang kronen, og i dag er den danske krone så stærk som nogensinde. 
Der er rundt omkring i verden tillid til vores penge, så hvorfor i alverden skulle vi spille hasard og 
afskaffe Kronen? 
 
Det vil det nemlig være i forhold til euroen. Den blev lanceret som verdens ottende vidunder, men 
siden er det unægtelig gået galt. Euroen er siden konstant faldet i værdi over for andre landes penge, 
så hvorfor i alverden skal danskerne gå med i et projekt, som i forvejen går dårligt? 
 
Statsministeren har frejdigt sagt, at vi sagtens kan melde os ud af foretagendet igen, hvis vi senere 
skulle få lyst. Den limpind hopper Dansk Folkeparti ikke på. Reelt vil det nemlig være praktisk 
umuligt. Vi vil nemlig være filtret så langt ind i EU's socialistiske planøkonomi, at vi ikke kan 
komme ud igen. Det vil være ren utopi at tro på det. 
 
Derfor er det ikke en hvilken som helst afstemning, der skal foretages den 28. september. Det er den 
vigtigste folkeafstemning i Danmark nogensinde, og den være bindende for de kommende 
generationer. Der er ingen fortrydelsesret. Bordet fanger. 
 
Det er de ting man skal gøre sig klart inden krydset sættes. Dansk Folkeparti ønsker at bevare 
Kronen. Vi ønsker at opretholde Danmark som en fri og selvstændig nation, hvor vi selv tager de 
afgørende beslutninger. 
 
Kommer euroen først til Danmark, har vi i al fremtid mistet kontrollen over vores økonomi. Vi 
bliver bastet og bundet, og vores selvstændighed er væk. 
 
Det er det, som folkeafstemningen reelt drejer sig om. 
 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaard 
 
  



 
 

 
 
 

Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
- mandag den 20. marts 2000 
 
 
 

Biskoppernes flirt med islam. 
 
"Biskoppernes islamudvalg". Alene navnet på det af kirkeminister Margrethe Vestager nedsatte 
udvalg burde være tilstrækkeligt til at mane til betænkelighed. 
 
Hvis så endda formålet med dette udvalg var, at kristne her til lands satte sig sammen med det 
værdige formål at dæmme op for islams fremtrængen i Danmark ved styrke missionen blandt 
muslimer og at fortælle muslimerne om kristendommen, ville jeg med det samme varmt støtte 
udvalgets arbejde. 
 
Men desværre har udvalget en ganske anden dagsorden. 
 
Formålet er nemlig, som det fremgik af konferencen på Christiansborg i sidste uge, at hitte på idéer 
til at gøre islams fremtrængen i Danmark lettere. De Radikale var som altid vennesæle overfor alt, 
der ikke er dansk, idet de under konferencen, fremført af Henrik Svane, krævede, at muslimerne 
skal have lov til fem gange om dagen at råbe til bøn igennem Københavns gader. 
 
Henrik Svane blev bakket op af professor, dr. theol. Theodor Jørgensen som erklærede sig enig og 
ligefrem forlangte en lovgivning på området, for at forhindre at enkelte modige kommuner sætter 
hælene i og forbyder den slags. 
 
Kirkeministeren, Margrethe Vestager - som også er radikal - vred og snoede sig konferencen 
igennem af ren og skær frygt for at virke "fremmedfjendsk". Det lykkedes hende således - på trods 
af at hun faktisk sagde en mængde ord - helt at undgå at sige noget som helst af betydning. Hvor 
havde det dog klædt ministeren betydeligt bedre - fremfor at falde på maven for islam-  at stille sig 
på folkekirkens side og optræde solidarisk med det kristne danske folk, hvis interesser hun er 
udpeget til at varetage! 
 
Dog: Hvordan kan man egentlig forlange af kirkeministeren, at hun gør sin pligt og taler islam midt 
imod, når ikke engang hendes egne biskopper vover at gøre det. Hvor savner man dog danske 
bisper, som tør sige det, de skal og gøre det, de skal. 

 



 2

Folkekirken er nemlig stadig en stor folkelig bevægelse. Med penge og masser af ivrige præster og 
lægmænd, som brænder for evangeliet. Men undskyld jeg spørger: Hvad laver I egentlig idag? Ud 
over altså at forestå den ugentlige højmesse samt at begrave og konfirmere? 
 
For her i år 2000 skal jeg ellers love for, at der er noget at tage fat på inden for landets grænser: 
Mindst 150.000 registrerede muslimer opholder sig jo her. Hele bydele, specielt i København, 
Odense og Århus, er ved at blive muslimske; der oprettes koranskoler og mange kristne danskere 
omvendes hvert år til islam. 
 
Hvad mon folkekirkepræster og biskopper ville have sagt om den ting for 25 år siden? Mon disse 
bare havde ladet stå til - og tilmed understøtte den lynhurtige muslimske fremtrængen - mens flere 
og flere bekendte sig til Muhammed og Allah? Næppe! 
 
Men vore dages folkekirkelige førstemænd er umådeligt interesseret i ingenting at foretage sig. Og 
mindst af alt er man interesseret i at drive mission blandt de titusinder, der ikke kender evangeliet - 
indvandrerne derude i Ishøj, i Gjellerupparken, i Vollsmose, som ellers kunne have godt af at høre 
et skriftens ord. Dér kommer præsterne og bisperne ikke. 
 
Man sender folkekirkefolk flere tusinde kilometer væk til andre lande, men at tage S-toget fire-fem 
kilometer ned ad sporet for at banke på døre dér - det overvejes overhovedet ikke. Så hellere hjælpe 
islam på vej. 
 
Det er som om, det slet ikke er gået op for folkekirkens bisper, at Danmark i dag står i en meget 
alvorlig situation nu, hvor islam dagligt vinder frem. Ingen muslim med respekt for sig selv ønsker 
integration med det dansk-kristne samfund. Det strider imod alt, hvad han har lært, og hvad han er 
opdraget til. 
 
I denne situation påhviler der biskopperne og præsterne et ganske særligt ansvar. Ikke alene i 
forhold til muslimerne, men så sandelig også i forhold til det danske folk. 
 
Ansvaret består i - i klare vendinger - at fortælle om forskellene på kristendom og islam, og 
opgaven består i, at fortælle danske kristne og herboende muslimer om kristendommen at prædike 
evangeliet såvel til dem, der kender det som til dem, der ikke har hørt det endnu. Vær nemlig 
forvisset om, at det - med modsat fortegn - nøjagtigt er det, de muslimske imamer beskæftiger sig 
med i deres daglige mission her til lands. 
 
Lad os dog ikke være mere blåøjede og naive end vi behøver - og så i øvrigt bede os fritaget for at 
se flere bisper falde på maven for islam. De burde i stedet gøre deres pligt som kristne forkyndere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaard (sign.) 
 
---000--- 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 14. august 2000 
 
 
 
 
Efter tørklædedommen vil danske virksomheder pr. automatik sortere muslimske kvinder 
fra... 
 
Sagsforløbet er kendt, men kort fortalt dette: En ung kvinde, Islam Amin Baktyar mødte frem, iført 
muslimsk hovedbeklædning til praktik hos en større københavnsk forretning, hvor der er særlige 
regler for ansattes påklædning. Den unge kvinde nægtede at følge reglerne, og blev hjemsendt. 
Herefter anlagde hun, godt støttet af det sædvanlige hylekor, sag mod forretningen, og vandt. 
 
En sørgelig forstilling for alle parter: Synd for forretningen, som har fået dom for, at man ikke 
længere må forlange ensartede regler for påklædning hos de ansatte. Synd for danskerne, som igen 
har måttet bøje nakken for endnu et muslim-krav. Synd for den unge kvinde, som ganske vist blev 
10.000 kroner rigere, men som nu med sikkerhed har ødelagt sine egne karrieremuligheder i dette 
land – ingen gider selvfølgelig at ansætte sådan en kværulant. Men i virkeligheden er det såmænd 
også synd for samtlige muslimske kvinder i dette land. 
 
Det er nemlig min klare opfattelse, at domstolen i sin ivrighed for at udvise godhed og tolerance i 
virkeligheden har gjort muslimske kvinder en sand bjørnetjeneste. Der er nemlig ingen tvivl om, at 
enhver virksomhedsleder efter den tåbelige dom nu vil være endnu mere tilbageholdende med at 
ansætte muslimsk arbejdskraft, hvis virksomheden risikerer at skulle acceptere muslimsk 
hovedbeklædning. 
 
Dermed bliver dommen til stor skade for de unge muslimske kvinder, som søger at blive integreret i 
det danske samfund ved at spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Ja, faktisk betyder det 
paradoksalt nok, at selv muslimske kvinder, som aldrig kunne drømme om at bære tørklæde, vil 
blive sorteret fra allerede i første ansøgningsrunde – alene fordi de har et muslimsk klingende navn. 
Det har selvfølgelig altid været min opfattelse, at det er en arbejdsgiver-rettighed at lede og fordele 
arbejdet – herunder at bestemme arbejdsuniform eller hvilke religiøse symboler man af hensyn til 
virksomhedens image bestemt ikke ønsker. Sådan har det nu også siden tidernes morgen været 
herhjemme, så også på denne måde er der med dommen blevet nye tider i Danmark. 
 
At Socialdemokratiet erklærer sig lykkelig for domstolens kendelse, er jo ikke nogen større 
overraskelse. I disse kredse er al såkaldt positiv særbehandling af de fremmede betragtet som et 
vældigt fremskridt, og her vil man slet ikke høre tale om, at den afsagte dom kan være til skade for 
integrationen. Man foretrækker stadig at bilde folk ind, at der er tale om at tage hensyn til et 
religiøst mindretal – til trods for, at tørklæderne ikke har nogensomhelst religiøs begrundelse, men 
alene er et udtryk for et middelalderligt mandschauvinistisk påhit, som har til formål at undertrykke 
kvinder. 
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Hos islam er undertrykte kvinder en nødvendighed. Det er rent ud latterligt at opleve, hvordan 
danske medier kritikløst refererer unge islamiske kvinder for at sige, at de selv ønsker tilsløring og 
undertrykkelse under manden. Når tvangen og straffen er hård nok, kan man få mennesker til at sige 
hvad som helst. 
 
Lad andre tro disse kvinder, når de offentligt hævder, at det er vidunderligt at gå tilhyldede rundt – 
men jeg tror dem altså ikke over en dørtærskel! 
 
Jeg glemmer nemlig ikke de rædselsvækkende historier – som eksempelvis historien om den unge 
tyrkiske muslim, som bildte sig ind at have ret til at dræbe sin nygifte hustru, fordi han så et foto af 
hende i dansk sommerpåklædning. Den lange række af muslimske hustrudrab burde få alle danskere 
til at forstå undertrykkelsens omfang og modbydelige karakter. 
 
I den forbindelse har jeg stadig vanskeligt ved at begribe, hvor alle kvindesagskvinderne, 
rødstrømperne og feministerne bliver af, når det drejer sig om muslimske kvinder! Disse feminister 
holder stadig – har jeg fået underretning om – deres alenlange møder, hvor de diskuterer 
kvindefrigørelse, men se om de nogensinde protesterer over det allermest presserende 
kvindeproblem i dagens Danmark: at i tusindvis af muslimske kvinder og piger dagligt 
indoktrineres og med vold og tvang undertrykkes til noget, der mest af alt ligner middelalderslaveri.  
 
Det, der foregår lige omkring os i de muslimske samfund, er åbenlyse brud på kvinders ret til lige 
rettigheder, og det er ufatteligt at vi lader det ske her. At regering og domstole ikke bekæmper disse 
reaktionære, middelalderlige holdninger, men i stedet støtter dem, er mig vedblivende en gåde. 
 
Regeringen og domstolene har simpelthen officielt besluttet sig til at tvinge de danske virksomheder 
og den danske befolknings store flertal til at bøje sig for, at muslimske mænd har retten på deres 
side. 
 
Sådan er det. Hvor er det dog en sørgelig udvikling, man har sat i gang i vort dejlige land! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard 
 



Christiansborg 16. oktober 2000  
 

Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
Vejen til EU-overvågning er brolagt af Venstre og 
konservative 
 
 
Overvågning! Et ord der i årtier har været forbundet med kontrol af borgerne, og som blot det blev 
udtalt, vakte forargelse og irritation. Siger man ”overvågning”, springer de næste ord straks frem på 
tungen: Big Brother og totalitære tilstande. 
 
Efter weekendens EU-topmøde i den baskiske badeby Biarritz i Sydfrankrig tyder alt nu på, at den 
næste EU-traktat vil indeholde mere overvågning af EU's medlemslande, så fremtidige Østrig-
sanktioner kommer til at ligge i faste rammer.  
 
Hidtil har der været mest modstand imod forslaget fra dansk side. Men da statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen på Det danske kongeriges vegne først på året valgte at boykotte Østrig efter et 
upåklageligt demokratisk valg (sammen med 14 andre EU-lande), ville det ikke kunne forventes, at 
Nyrup satte hælene i denne gang. Fleksibilitet og dynamik, kaldes det vist, når man intet mener og 
intet ønsker at fastholde.  
 
Men det nye efter weekendens topmøde er, at Venstre og konservative nu også går ind for øget EU-
overvågning og EU-indblanding i de enkelte landes demokratiske afgørelser. Det er fint med 
spilleregler for at forhindre selvtægt, udtalte den konservative udenrigsordfører Per Stig Møller. 
Jamen, når nogen har begået selvtægt, skal de da påtales for dette brud på retsreglerne og så kan det 
ikke være meningen at legitimere selvtægten ved at indføre nye spilleregler, så bruddet gøres tilladt 
i fremtiden. Det ville jo være at acceptere det forkerte. Der er ikke noget traktatmæssigt grundlag 
for sanktionerne som ramte Østrig, men hvis EU beslutter sig for spilleregler, tildeles lignende 
aktioner en berettigelse i fremtiden. Endnu engang viser de konservative sig som små fromme EU-
lam, som den mindste fårehund med små bjæf kan få på plads i folden.  
 
Også Venstre slår nye toner an, og Venstres EU-ordfører Charlotte Antonsen ser gerne EU-
indgriben, når det bare sker efter ”objektive kriterier så som forskelsbehandling eller 
indskrænkninger i ytringsfriheden”. Som om der ikke var nogle andre instanser til at kontrollere 
landene efter disse ”objektive kriterier”. Alle EU-landene har forfatninger, der sikrer 
ytringsfriheden og lighed for loven, så hvad er der at komme efter? Alle de udtalelser, som der 
fremkommet som eksempler på brud på de europæiske værdier, f.eks. fra EU's eget 
overvågningscenter i Wien, peger tydeligt i retning af, at EU vil noget langt mere med overvågning 
end at sikre ytringsfriheden. Det, som Venstre vil med EU-overvågning, er allerede gældende, og 
det EU vil med overvågning, rækker langt videre. Men Venstre befinder sig i deres egen dagdrøm 
om, hvad EU burde være, og ønsker ikke selv at afvænnes.  
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Så det fagre nye Europa med overvågning af borgerne og kontrol med politiske partier ser nu ud til 



at blive en realitet. Med Danmarks liberales partis billigelse og med det konservative partis accept. 
To partier som i det meste af det 20. århundrede stod vagt om dansk selvstændighed og danske 
frihedstraditioner. 
 
Hvad Venstre og konservative behøver, er en lektion i demokrati. Der er brug for at gentage det 
selvindlysende. For den demokratiske børnelærdom røg ud i badevandet i Biscayen. 
 
Demokrati betyder folkestyre. Og det betyder, at det er folket, der skal overvåge politikerne og ikke 
omvendt. Demokratiet virker ved at folkene med jævne mellemrum vælger de politikere, de vil have 
til at forvalte de fælles sager.  
 
I EU vendes det på hovedet. Nu er det EU, der selv har et demokratisk underskud, der skal 
kontrollere demokratierne. Det er som at sætte ulvene til at vogte fårene. Oprindelig var det 
europæiske samarbejde et samarbejde mellem suveræne og demokratiske stater. Men EU har 
langsomt tiltaget sig mere og mere magt og moralsk berettigelse, så det nu er EU, der tryner dem, 
de burde takke.  
 
Det er som Skyggen i H.C. Andersens eventyr af samme navn, der først kun er til som skygge, men 
som langsomt gør sig selvstændig og ender med at komme tilbage til sin ejermand og gøre ham til 
sin tjener. Den selvsikre Skygge forlanger at blive tiltalt med ”De” af sit oprindelige ophav, og kun 
nølende og lettere irriteret accepteres den nye tilstand – indtil Skyggen til sidst helt kapper 
forbindelsen til og hovedet på den rare mand, der i begyndelsen var årsag til skyggens eget liv. 
 
EU er en sådan skygge, der langsomt og selvsikkert overtager flere og flere funktioner, og nu 
endegyldigt ønsker også at kontrollere medlemsstaternes demokrati. Uden selv at have et 
demokratisk mandat fra de europæiske folk. Hvert lille skridt beklages af danske politikere og de 
bræger lidt som lam, der skal til klippes, men ender alligevel med beredvilligt at lægge sig på 
slagtebænken. HUG! 
 
”Det er en måde at bremse højreorienterede kræfter i Europa på”. Sådan sagde den svenske 
statsminister Göran Persson i dansk TV under EU-topmødet om denne overvågningsmekanisme. 
Og den svenske socialdemokrat har tidligere sagt, at hvis Dansk Folkeparti kom i en dansk regering, 
skulle Danmark boykottes som Østrig.  
 
EU vil altså forbyde hele det ene spektrum i politik. Hvad adskiller så EU fra en etpartistat? Partier, 
der er kritiske mod EU eller imod indvandringen, fratages regeringsmagten. Det er det, det drejer 
sig om. Det er det, som ”lydpartierne” Venstre og konservative støtter. Og som Nyrup Rasmussen 
eftertragter, fordi det kan gøre statsministerstolen til evig socialdemokratisk ejendom. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Christiansborg 6. november 2000  
 

Pia Kjærsgaards ugebrev 
 
Understrømmen arbejder 
 
 
Når man bader i Vesterhavet, skal man passe på understrømmen. Understrømmen er den stærke, 
den farlige, men de fleste ser kun bølgerne og det blå vand. Og overraskes så ofte af havets kraft. 
 
I det danske samfund er der også en understrøm. En understrøm som ikke så ofte kommer til udtryk 
i den daglige debat, som mest forløber som en duel mellem ret forudsigelige holdninger. Når for 
eksempel jeg eller en anden fra Dansk Folkeparti siger noget, vil det straks blive modsagt fra de 
fleste andre partiers side.  
 
Men bag den daglige pendulering mellem ”for og imod”, er der i disse år alligevel en mægtig 
understrøm i bevægelse, som rykker ved bastioner og skubber til holdninger. Som havet ved 
Vestkysten kan flytte mægtige sandbanker, ændres også danskernes holdninger langsomt dag for 
dag. Det er som med klitterne bare svært at se forandringen med det blotte øje på en enkelt dag, 
hvor positionerne synes fastlåste og urokkelige. 
 
I løbet af den sidste uges tid har understrømmens virkninger vist sig oppe på overfladen. Først holdt 
Venstre et landsmøde, hvor der blev talt dunder mod en for slap indvandrerpolitik. Det var høj 
profilering fra Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen.  
 
Så begyndte socialdemokratiske græsrødder at røre på sig. De forlangte, at nu skulle Danmarks 
forhold til FN-konventionen om automatisk ret til asyl tages op til diskussion. Et tabu var brudt. En 
hegnspæl var rykket op. Pludselig virkede socialdemokratiets hellige flok anført af ypperstepræsten 
Ole Espersen og støttet af Moder Bennedsen og en DSU-skødehund som de sidste forsvarere af et 
nedtrådt tempel. Understrømmen er ved at tage dem. Afguderne er væltet. 
 
Og så holdt de konservative landsråd i weekenden og medlemmerne gik en efter en på talerstolen 
for i harmfulde vendinger at rette kritik mod indvandrerpolitikken. ”Mange fandt morskab i et 
spøgefuldt forslag fra en græsrod om at straffe mødre til unge kriminelle udlændinge med 
udvisning: Så skulle de nok lære at kære sig om opdragelsen af deres børn, lød ræsonnementet." 
Sådan berettede Ritzaus bureau fra landsmødet. 
 
Jeg kan ikke lade være med at tænke et år tilbage, da vi i Dansk Folkeparti holdt årsmøde, og jeg 
luftede tanken om at kunne drage også forældrene til ansvar, når en ung indvandrer begik meget 
grov vold. Højt var skriget fra de hellige. Straks blev Dansk Folkeparti udråbt som et parti, man 
ikke kunne være i stue med.    
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Et år senere udløser lignende ideer hos de konservative nu blot morskab og skulderklap. 



 
 Understrømmen har været kraftig det seneste år. Men jeg har ikke ændret holdning i indvandrer- og 
flygtningepolitikken i de 16 år, jeg har siddet i Folketinget. Jeg har sagt det samme og det samme 
om det problem. Igen og igen. Og reaktionerne har også næsten været automatisk de samme. 
 
Men der er en bevægelse i gang i de gamle partier! 
 
Danskerne har ikke, tror jeg, ændret holdning til flygtninge- og indvandrerpolitikken. De har altid 
været dybt mistroiske overfor så voldsomme befolkningsmæssige forandringer på så kort tid. 
Befolkningen har oplevet, hvordan de folkeskoler, de selv har gået i engang, nu langsomt er ved at 
blive overtaget af indvandrerbørn. Mandsopdækning hører ikke længere til på fodboldbanen, men i 
skolen og institutionerne hvor voldelige indvandrerbørn skal døgnovervåges af granvoksent 
personale.  
 
Men nu er den folkelige modstand begyndt at slå igennem op gennem parti-pyramiderne. Hvis 
partierne skal holde på deres vælgere, må de levere den vare, som vælgerne vil have. I DF står vi 
parat til at levere den. De argumenter, som nu fremføres rundt omkring i det politiske spektrum, var 
vi ene om at fremføre for bare få år siden. 
 
Jeg glæder mig personligt over udviklingen. Hvis nu det hele ikke bare er teatertorden. For det 
vigtigste for mig er ikke nødvendigvis, at Dansk Folkeparti bliver et stort parti. Det vigtigste, det 
altafgørende, er at få stoppet den fatale udvikling, som har været i gang i 10-15 år, og som vil 
fortsætte, hvis der ikke gribes ind.  
 
For mig er det vigtigste, om Danmark skal forblive et land, hvor mennesker kan færdes på gaden 
uden at blive banket, voldtaget eller skudt på – for blot at nævne lidt af hvad der også er sket 
indenfor den sidste uge. Hvem der gennemfører kursskiftet, er sådan set underordnet. Det vigtigste 
er, at udviklingen mod et multikulturelt slå-selv-samfund stoppes hurtigst muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign.) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 27. november 2000 
 
 

Stakkels Danmark 
 
Hver eneste weekend kommer grænsepolitiet i Sønderjylland på overarbejde. Sådan har det været i 
årevis, og årsagen er, at flygtninge i stor stil - især i weekenderne -  prøver at komme ind i Danmark 
illegalt. Den forgangne weekend var ingen undtagelse, for tallene viser, at 98 personer blev anholdt. 
De blev bragt til politistationen i Padborg, der derved - ifølge pressens referater - blev omdannet til 
noget, der lignede et sydlandsk marked. 
 
Hver eneste weekend gentager situationen sig, og politiet kan ikke gøre meget andet end at sende de 
illegale flygtninge videre i systemet, hvis de ønsker asyl i Danmark. Og det gør de. Det er så 
startskuddet til at hele proceduren med sagsbehandling starter, og det er ikke altid lige nemt, for der 
er adskillige eksempler på, at de illegale flygtninge nøje har fået at vide, hvad de skal sige til de 
danske myndigheder, og hvad de skal tie stille med.  
 
Aller helst skal det se ud som om, at de i deres hjemland er forfulgte uskyldigheder, som ved et 
lykketræf har fundet vej til Danmark. At disse illegale flygtninge så ofte ikke har nogen som helst 
papirer på sig, der kan fortælle noget om, hvor de kommer fra, er tilsyneladende helt underordnet. 
Kan man udtale ordet ASYL, er man i første omgang sikret ophold i Danmark. Titusinder af 
flygtningene får senere opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, og så kommer de efterfølgende 
familiesammenføringer med fætteren eller kusinen fra den Anatolske Højslette - jo det går godt. 
 
Men til marts næste år kommer det til at gå endnu bedre. Da bliver Danmark nemlig medlem af 
Schengen-samarbejdet, hvorefter al grænsekontrol ophæves. Så bliver Padborg politistation ikke 
hver weekend omdannet til et sydlandsk marked - de illegale flygtninge kan nemlig køre direkte ind 
i Danmark ad motorvejen. Der mangler sådan set kun et skilt med et "Velkommen til Danmark - 
EU-region Nord" og en anvisning på, hvor Sandholmlejren ligger. Det sidste er måske endda 
overflødigt, for det ved de fleste flygtninge i forvejen. 
 
Dansk Folkeparti anser dansk medvirken i Schengen for ulykkeligt. I stedet for at have kontrollen 
ved grænsen, så skal politiet i stedet fra marts operere med såkaldte baglandspatruljer, der skal 
kunne pågribe og anholde flygtningene alle andre steder i Danmark end lige ved grænsen. Enhver 
burde kunne sige sig selv, at det arbejde nærmest bliver uoverkommeligt. For det første vil 
opsporingen af de illegale flygtninge blive langt vanskeligere end nu, og for det andet skal politiet 
bruge langt mere mandskab. 
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Politiet har selv gjort opmærksom på, at sådan vil det gå, men deres protester er desværre ikke 
blevet taget alvorligt. Et flertal af politikere i Folketinget har ikke ønsket at høre på, hvordan erfarne 
politifolk bedømmer situationen. Skyklapperne blev taget frem og automatpiloten blev i EU's 
hellige navn slået til. Danmark skal sidde med ved det berømte bord, og imens skåltalerne afleveres, 
strømmer de fremmede illegalt ind i Danmark.  
 
Det er præcis sådan det kommer til at gå, og det er der allerede eksempler på. Holland er medlem af 
Schengen, men har bitterligt fortrudt. Den manglende kontrol på grænsen mellem Holland og 
Tyskland medførte præcis det, som Dansk Folkeparti nu forudser, der vil ske for Danmarks 
vedkommende: Udlændingene strømmede nemlig ind i Holland. Det har medført, at hollænderne nu 
gennemfører en kontrol nærmest klods op af grænsen for i det mindste at dæmme op for noget af 
den illegale indvandring. Af skade bliver man klog. 
 
Med afskaffelsen af grænsekontrollen åbnes Danmark også for mange andre uønskede ting. De 
østeuropæiske mafia-bander vil naturligvis også komme til Danmark, og det samme gælder 
narkosmuglerne. De vil frit kunne komme ind i Danmark og begå deres lovovertrædelser. 
 
Der er masser af internationale rapporter der forudser, at det vil gå sådan, men igen lukker 
Schengen-politikerne i Folketinget øjnene - de vil ikke erkende kendsgerningerne. Da Dansk 
Folkeparti på et tidspunkt foreslog, at der i Danmark blev holdt en folkeafstemning om, hvorvidt vi 
skulle være med i Schengen, slog disse politikere syv kors foran sig. Noget sådant var helt 
utænkeligt, og forslaget blev fejet af bordet. 
 
Man må spørge sig selv om, hvor langt Danmark skal ud i uføret, før det går op for flertallet, at den 
er helt gal. Det er som om, at flertallet i Folketinget kun arbejder for hurtigst muligt at få nedlagt 
Danmark som en selvstændig nation, og indlemmet i det store og gennemharmoniserede og 
planøkonomiske EU. 
 
Til marts bliver der desværre taget endnu et skridt ud af den vej, der fører til Danmarks opløsning. 
Vejen ligger åben for endnu flere uønskede fremmede og mere kriminalitet. 
 
Stakkels Danmark ! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard (sign.) 



Christiansborg 22. januar 2001 
 
Pia Kjærsgaards ugebrev 
 

De fædrelandsløse 
  
”Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”. Sådan står 
der i den europæiske menneskerettighedskonvention, som Danmark har godkendt (Artikel 8, stk. 1). 
Artiklen giver ingen ret til at blive familiesammenført med en ægtefælle eller et nært familiemedlem i 
et andet land.  
 
Alligevel bruges artiklen i Danmark igen og igen til at begrunde retten til at få familiesammenført en 
ægtefælle fra hjemlandet. Og at sammenføringen skal finde sted i Danmark og ikke i Tyrkiet. Når der 
er blevet rejst kritik af familiesammenføringen, har jurister og menneskeretseksperter aldrig være sene 
med at udråbe det til at befinde sig på den evige kant med menneskerettighederne. 
 
På kanten af menneskerettighederne! Denne hellige floskel skamrider flygtningelobbyen og dens altid 
villige ”eksperter” i Danmark for at gøre landet multietnisk. I virkeligheden er det en gratis omgang at 
sige, at et eller andet er på ”kant” med rettighederne. Faktum er, at det juridisk ikke er i modstrid med 
den europæiske menneskeretskonvention at begrænse familiesammenføringen, f.eks. ved at ophæve 
retskravet i Udlændingeloven. 
 
Artikel 8 er en meget generel formulering, og med den i hånden kunne en stor del af den danske 
lovgivning omkring regulering af familielivet fortolkes som ”på kant” med Danmarks internationale 
forpligtelser. Der er masser af regulering, der i praksis virker nedbrydende for familielivet, f.eks. alle 
de forhold som gør det vanskeligt for kvinder at passe deres egne børn hjemme eller gå på deltid. Men 
det har selvfølgelig ikke noget med menneskerettighederne at gøre, men drejer sig om politik og 
forskellige politiske holdninger i det danske samfund og blandt arbejdsmarkedets partner.  
 
Kun når det gælder flygtninge og indvandrere, bruges menneskerettighederne maksimalt. De fremmede 
gøres til en særlig offergruppe, for hvem alt ondt er sket og for hvem alt godt skal gøres. Deres ”respekt 
for familieliv” trumfer alt andet. 
 
Menneskerettighederne forpligter ikke Danmark på at give familiesammenføring. Det er faktum. Det er 
det vigtige. 
 
Derfor fremsatte Dansk Folkeparti lige før jul et forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af 
retskrav på familiesammenføring. Da folketinget i 1999 strammede retten til familiesammenføring for 
18-25 årige, blev forholdet til internationale konventioner grundigt undersøgt og belyst i  
bemærkningerne til lovforslaget, og regeringen fandt, at der intet var til hinder for at gennemføre 
forslaget om, at personer mellem 18 og 25 år ikke skulle have et retskrav på familiesammenføring. Der 
er derfor ingen juridisk hindring i forhold til de menneskerettigheder, som Danmark har godkendt, for 
helt at ophæve retten til familiesammenføring. 
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Derfor er det ene og alene en sag for folketinget at beslutte.  
 
Torsdag den 18. januar kom så Dansk Folkepartis lovforslag til 1. behandling i folketinget. Der lå et 
stort udredningsarbejde bag vores forslag, for vi ville på et konkret punkt præsentere folkestyret for et 
reelt alternativ til den nuværende flygtningepolitik.  
 
Men det blev endnu en skammens dag i dansk politik. 
 
Som ventet gav forslaget anledning til de sædvanlige hovedrystende afvisninger fra de fædrelandsløse 
partier som SF, Enhedslisten og de radikale. At socialdemokratiets top afviste forslaget kan heller ikke 
undre, selvom det altid ærgrer at se andre mennesker handle i  modstrid med deres egne interesser. 
Hvor mange socialdemokratiske vælgere går ind for de nuværende familiesammenføringsregler? 
Mange S-borgmestre har i hvert fald bandlyst den stadige import af en ægtefælle i hjemlandet som 
ødelæggende for den fremtidige integration. 
 
Skammens dag stod Venstre og konservative for. Deres ordførere afviste i let foragtelige vendinger 
vores forslag som firkantet og forenklet. Og så forlod de folketingssalen efter at have leveret deres 
ordførerindlæg uden at deltage i den øvrige debat. 
 
Dansk folkestyre med automatpilot! Venstre og Konservative fører politik med bind for øjnene. V og K 
leger politisk og demografisk  blindebuk med Danmarks fremtid. De ønsker åbenbart ikke at gøre noget 
ved familiesammenføringerne, som er er ved at gøre Danmark multietnisk. 
 
I 1999 blev der familiesammenført 9.422 mennesker og størstedelen er pårørende til flygtninge og 
indvandrere fra ikke-europæiske lande. For år 2000 ser tallene ud til at blive endnu større. 
 
Det er nu, der skal gribes ind og gøres noget, hvis problemet ikke skal vokse til uoverskuelige 
dimensioner i de kommende år. Det er nu, der stadigvæk er mulighed for at have et vis styr på 
udviklingen af befolkningssammensætningen. Det er kort sagt, at Danmarks fremtid afgøres. 
 
Men ak! Venstre og konservative er for svage Partierne må nu siges at høre til blandt de ligeglade. 
Venstre kæmper overfor EU for at afvikle alle de forbehold, som normalt karakteriserer et selvstændigt 
land, så som eget forsvar, kontrol med grænsen, egen mønt og eget statsborgerskab. Samtidig ønsker de 
ikke at støtte et forslag fra DF om at sikre befolkningen mod at blive omformet til et multietnisk 
samfund, hvor vold, ghettoer og utryghed bliver de sikre følgevirkninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign.) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 5. marts 2001  
 
Kun en tåbe - og Lebech - frygter ikke Islam 
 
"Kirkeminister Johannes Lebech er vred. Først og fremmest på Dansk Folkeparti, som efter 
hans mening tipper helt over i en ren smædekampagne mod muslimer og indvandrere. Men han 
langer også ud efter alle dem, der går imod at få et multikulturelt samfund...." 
 
Citat Politiken, søndag den 4. marts 2001. 
 
Nå, så Johannes Lebech er blevet vred? Jeg skælver...! 
 
Dog ikke så meget af rædsel over, hvad sådan en vred Lebech kan finde på at lade regne ned over 
mit hoved, men mere af forfærdelse over, hvad han efterfølgende, midt i al sit kulturradikale raseri, 
finder på at sige og mene . 
 
Stadig ifølge Politikens interview med ham fremgår det bl.a.: 
* At han siger ja til indvandrerghettoer. 
* At han ikke opfatter Islam og muslimer som en trussel. 
* At han ikke kan se nogen grænse for, hvor mange muslimer, Danmark kan tage imod. 
* At han føler det som sit ansvar som kirkeminister at forstå islam. 
 
For nu at tage det sidste først: Jeg har netop bedt statsministeren om at sørge for, at Johannes 
Lebech, fremfor at bruge tid på at forstå Islam, passer sit embede som minister for Den Danske 
Folkekirke. Jeg er overbevist om, at Poul Nyrup Rasmussen i pædagogiske vendinger vil kunne 
forklare, hvad det er, en dansk kirkeminister skal beskæftige sig med - nemlig at sørge for at 
Folkekirken administrativt fungerer tilfredsstillende, så at de evangelisk-lutherske menigheder 
landet over har så gode kår som overhovedet muligt. Det er en uhyre vigtig og samfundsgavnlig 
opgave, der her påhviler Johannes Lebech, og den store opgave skulle give ham rigeligt at lave i 
alle døgnets 24 timer. 
 
Men som nævnt: Jeg er sikker på, at Poul Nyrup Rasmussen vil kunne klare den lille sag. Det må 
vel også være i statsministerens interesse, at ministrene passer de opgaver, der er dem blevet tildelt. 
 
Og nu til det vigtigste: Johannes Lebech - og dermed regeringen - opfatter ikke Islam og muslimer 
som en trussel og har ikke fantasi til at se nogen grænse for, hvor mange muslimer, Danmark kan 
tage imod. 
 
Lad mig sige, at det ikke er første gang, jeg har mødt netop denne holdning - at Islam ikke på nogen  
måde er en trussel mod vort land, vort folkestyre og mod vort velfærd. Det er dog første gang, jeg  
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hører den fra et medlem af regeringen. Det er skræmmende, for det er nu en gang ministre, der først  
og fremmest er i stand til at præge og bestemme. 
 
Regeringen ser med sin holdning stort på realiteterne, som er, at af alle verdens muslimske stater, er 
ikke én stat demokrati som vi kender det i vesten. Ikke én! Et par enkelte forsøger ihærdigt - bl.a. 
Tyrkiet takket være et stærkt militærvæsen, som føler sig hjemme i NATO - med alle midler at 
holde diktaturet stangen.  
 
Jeg tror således gerne på, at mange muslimer vil demokrati og at der findes mange muslimske 
politikere rundt om - såvel i den vestlige verden som i den muslimske verden - som teoretisk og 
filosofisk set vil demokrati. Men én ting er teori og filosofi - noget andet virkelighed. Og 
virkeligheden rammer grundlæggeren af organisationen Det Muslimske Broderskab Sheik Hassan 
al-Banna, når han fastslår: "Det er Islams natur at dominere, ikke at blive domineret..." 
 
Derfor går det galt, når muslimer først opnår flertallet i et land. Når dette flertal er nået, tror jeg ikke 
en pind på, at flertallet vil optræde demokratisk. Derimod er jeg ikke et sekund i tvivl om, at i det 
øjeblik, muslimerne bliver de fleste i et allerede demokratisk land, vil de uvægerligt indføre 
diktaturet, for det ligger jo netop i Islams natur at dominere. 
 
Der er ingen som helst fornuftig grund til at tro, at Danmark vil få en anden skæbne end andre 
lande, der er blevet overrendt af Islam. Og derfor forekommer det forfærdelig naivt af kirkeminister 
Johannes Lebech ikke at opfatte Islam og muslimer som en trussel, ligesom det forekommer aldeles 
ansvarsløst ikke at kunne se nogen grænse for, hvor mange muslimer, Danmark kan tage imod. 
 
Johannes Lebechs sædvanlige tomgangssnak om, at der jo nok kun bliver tale om fem-ti procent 
muslimer, giver jeg intet for. Alle befolkningsprognoser modbeviser våset. 
 
Men på et afgørende punkt afslører Johannes Lebech sig dog aldeles. Nemlig dér, hvor han i 
interviewet bliver spurgt om grænsen for, hvor mange muslimer, der skal være i landet, og afviser at 
tage stilling, idet han mener at det ikke vil være noget problem "...inden for den fremtid, jeg kan 
overskue..." . 
 
Det blev en gang sagt, at forskellen på en politiker og en statsmand var, at mens politikeren højst 
var i stand til at beskæftige sig med problemer frem til næste valg, beskæftigede en statsmand sig 
ikke alene med dagens emner, men som noget helt overordnet med kommende generationer. 
 
Værre er det, at langt de fleste politikere hverken ønsker at se eller høre længere end til næste valg. 
De kan ikke lide at skulle forholde sig til ubehageligheder, der venter.  
 
Og mens strudsene stikker hovederne i buskene og snakker om forståelse, øges Islams indflydelse i 
dette land med eksplosionsagtig hast. Men kun en tåbe - og Lebech - frygter ikke Islam... 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard (sign) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- mandag den 12. april 2001  
 
 
Nu ligger grænsen ikke længere fast... 
 
Det var den konservative John Christmas Møller, som efter Besættelsen - til stor fortrydelse for mange af 
sine egne partifæller og for mange andre danskere - fastslog: "Grænsen ligger fast!". 
 
Sagen var jo den, at Tyskland var slået, og de allierede var mere end interesserede i, at Danmark overtog den 
del af Sønderjylland, nemlig Sydslesvig, som ikke kom hjem ved Genforeningen i 1920. Også i området 
mellem 1920-grænsen og den gamle danske Ejdergrænse ville der efter Besættelsen givetvis have været 
flertal for en tilslutning til Danmark, for Tyskland var som nævnt en slagen og opløst nation, og ved en 
tilslutning til Danmark, en allieret stat, ville mange uoverskuelige problemer kunne undgås. 
 
Om Christmas Møller så rigtigt, da han fremkom med sin berømte udtalelse, kan altid diskuteres. Men når 
han gjorde det, skete det uden tvivl ud fra et ægte nationalt sindelag: Han mente, det var til gavn for 
Danmark, at der ikke i fremtiden kunne opstå tvivl om, hvor grænsen lå. Han ville undgå fornyede 
stridigheder og grænsetvister, og han ville frem for alt undgå, at et stort tysk mindretal kom til at bo inden for 
Danmarks grænser. 
 
Det allervigtigste for John Christmas Møller var dog, at grænsen altså lå der, og at den lå fast. 
 
Gad vide, hvad han ville tænke, hvis han endnu levede, og var vidne til, at grænsen ikke længere lå der 
overhovedet? Gad vide, hvad han ville tænke, såfremt han oplevede, at tyske politifolk efter 
forgodtbefindende kunne foretage jagter tværs over den tidligere dansk-tyske grænse? Gad vide, hvad han 
ville tænke, hvis han fik at vide, at kriminelle og menneskesmuglere bare kunne vade mellem landene som 
de lystede og at i tusindvis af illegale indvandrere fremover ville møde tomme og forladte grænsestationer 
uden nogen form for bevogtning? 
 
Ja, hvad mon Christmas Møller ville tænke om det flertal, der nedlagde Danmarks grænse mod syd den 25. 
marts 2001! 
 
Jo, jeg har det på fornemmelsen. Vi andre tænker i hvert fald vores, og det, der - takket være Folketingets 
EU-flertal - bliver situationen efter søndag den 25. marts 2001, er meget, meget svært at forlige sig med. 
Schengen-Aftalen er ganske enkelt ikke til at forstå rimeligheden i. 
 
Sidste år fangede årvågne grænsebetjente langs den dansk-tyske grænse store mængder illegale indvandrere; 
meget store mængder af ulovlige varer blev konfiskeret, ligesom kriminelle blev standset på selve grænsen. 
Grænsen er jo netop det sted, hvor toldmyndigheder og politi med fuld ret og med fuld fornuft har mulighed 
for at gennemsøge biler, busser, lastvognstog og om nødvendigt kropsvisitere personer, som ser ud til ikke at 
have rent mel i posen. Med andre ord udgør grænsen et naturligt filter og værn. 
 
For almindelige, pæne mennesker med passet og papirerne i orden er der virkelig ikke de store problemer 
forbundet med at krydse grænsen. Det går normalt meget let; det tager ikke mange sekunder, og skulle det 



 2

endelig ske, at en dansker, der vender hjem fra udlandet med en særlig stor trailer efter bilen lige kigges lidt 
grundigere efter i kortene, er der sædvanligvis også stor forståelse herfor. 
 
Til gengæld kan forståelsen for, at alle mulige ubudne gæster, uden pas eller papirer, strømmer ind i 
Danmark, ligge på et meget lille sted. Folk fatter det ganske enkelt ikke. Når Schengen diskuteres, og det 
sker tit i disse måneder, møder jeg indignation, forargelse og vrede. Folk finder det unfair, urimeligt og 
ulogisk: Hvorfor, spørger de. Hvorfor må vi nu ikke længere bevogte vore egne grænser? Hvorfor ligger 
grænsen ikke længere fast? 
 
Jeg ser mig ikke i stand til at besvare det spørgsmål. Jeg kender ikke den logiske forklaring; også jeg er 
målløs, for Schengen-Aftalen giver ingen mening. 
 
Derfor bekæmper Dansk Folkeparti den aftale med al den energi, vi overhovedet kan mønstre indtil den 
forkætrede dato, 25. marts 2001. Vi er ikke vant til at give op i Dansk Folkeparti. Og selvom et stort flertal i 
Folketinget - jo da, "Euro-taber-flertallet" er skam samlet igen! - vil vi bruge hver time fra nu af for at råbe 
det danske folk op i denne sag. 
 
Vi forbereder os for tiden på den folke-kampagne, der har til formål at kalde folketingsflertallet til fornuft, så 
vi kan beholde vores danske grænse. 
 
Første skridt var købet af den 78 år gamle grænsestation ved Sæd, Sønderløgum Landevej 9 - samt godt en 
tønde land dejlig jord langs den dansk-tyske grænse. Dansk Folkeparti overtager Sæd-grænsen med den 459 
kvadratmeter store, charmerende bygning, netop den 25. marts 2001, og vi glæder os til at sikre, at 
Dannebrog fortsat - nu, hvor grænsepolitiet ikke længere må få lov til at gøre det - bliver hejst på vores store 
flagstang. 
 
Et eller andet sted har vi på fornemmelsen, at Schengen-Konventionen ikke holder, når danskerne først 
finder ud af, hvad der er sket. Med købet af grænsestationen holder vi derfor så at sige en dør åben for det 
øjeblik, hvor grænsepolitiet atter bliver indsat for at bevogte den dansk-tyske grænse, og jeg kan forsikre for, 
at det øjeblik, politiet, tvunget af omstændighederne, atter ønsker at gøre brug af grænsestationen, er vore 
døre åbne for dem. Vi glæder os også til at få engageret gode lokale kræfter i Tønderområdet, som vil være 
med til at bevare Sæd Grænsestation. Det kunne være rart, om DF's køb af grænsen ville blive til gavn og 
glæde for lokalsamfundet. 
 
Dansk Folkeparti har kæmpet imod Schengen lige fra det øjeblik, sagen blev rejst første gang i Folketinget. 
Vi tror på, at der stadig er en mulighed for, at beslutningen kan ændres. Men det kan kun ske ved en stort 
folkeligt krav herom. Det tror vi på kommer.  
 
Og vi har noget at have vores fortrøstning i: Det danske folk har nemlig før sagt fra, når hele det 
fædrelandsløse lirum-larum-etablissement havde fundet på noget, som var i modstrid med Danmarks 
interesser. Sidste gang var den 28. september i fjor. 
 
Det er den modstand, vi vil samle igen. Som Christmas Møller mener vi det nemlig, når vi siger, 
at "grænsen ligger fast!" 
 
 
 
Med venlig hilsen 



 
 
 

Pia Kjærsgaards ugebrev  
- mandag den 17. december 2001 
 
 

EU´s attentat på nationalstaterne 
 
 
 
Sikke et skuespil ! Først det danske valg den 20. november, hvor EU´s  formandskab forargedes over 
tonen i valgkampen. Uha, det var så forfærdeligt. Uden at kunne et ord dansk var mange europæiske 
politikere i stand til at give karakter til, hvad der blev sagt. At ville begrænse indvandringen var, åh, så 
forfærdeligt.  
 
Og så nu, et måned efter, vil EU stramme asylreglerne. EU-kommissionens oprindelige forslag om 
fælles, liberale asylregler blev fejet af bordet med en håndevending af Tysklands kansler Gerhard 
Schröder. Ikke tale om! Væk, dur ikke!  
 
Læs her hvad Politiken berettede: 
 
”Stats- og regeringslederne bad på topmødet kommissionen om at komme med nye og strammere 
forslag om blandt andet asylprocedurer, der ifølge flere af statslederne er helt ude af trit med den 
politiske virkelighed i medlemslandene. Ifølge kommissionens formand, Romano Prodi, er det et »åbent 
spørgsmål« om kommissionens ændrede forslag vil leve op til flygtningekonventionen.” 
 
Det lyder i første omgang lovende, at EU´s ledere begynder at komme i kontakt med virkeligheden.  
Og at de ønsker at tvinge EU-kommissionen til at konfrontere virkeligheden, er også opløftende. Det 
var også på tide, skulle vi hilse og sige.  
 
Men det mest utrolige er jo, at EU-kommissionen nu pålægges at formulere regler til at begrænse 
indvandringen, som ifølge Romano Prodi muligvis er i strid med den internationale 
flygtningekonvention, uden at det tages andet end ad notam. Når EU gør det, er det åbenbart i orden. 
Men når en nationalstat ønsker at begrænse tilstrømningen, hyles og skriges der om racisme, 
fremmedhad og populisme. 
 
Tilfældet viser, at EU er ideologisk korrekt, uanset hvad EU så gør. Og uanset hvad en nationalstat 
agter at gøre, er det på forhånd forkert og foragteligt. EU må godt, men Danmark må ikke. Mage til 
hykleri skal vi lede længe efter. 
 



Det viser, at EU er et ideologisk projekt, der ønsker at lamme nationalstaterne. EU er et attentat på 
nationalstaterne. En bureaukratiseret afsky for folk og nationer. Stod det til EU-kommissionens forslag, 
skal der flere fremmede ind. Det fremmer projektet. Men heldigvis har de sidste måneders 
begivenheder åbnet især Tysklands og Storbritanniens politiske lederes øjne. Tak, Gerhard Schröder. 
Tak, Tony Blair. 
 
Det absurde ved EU kom også til skue, da Belgiens formandskab under topmødet forsøgte at kuppe 
bl.a. danske soldaters indsats i Afghanistan ved at gøre det til et led i EU´s fælles hær. Soldaterne 
skulle kæmpe under EU´s stjerner, mente Belgiens udenrigsminister. Og hurtigt blev det i danske 
medier brugt til at så tvivl om forsvarsforbeholdet. Virkeligheden slog det dog straks i stykker. Det er 
Storbritannien, der under FN´s mandat skal lede en udvalgt styrke, hvortil Danmark bidrager. For kun 
nationalstater kan bekæmpe terrorisme. 
 
Topmødet resulterede også i et såkaldt konvent, der skal forberede en egentlig forfatning for EU. Selve 
denne opgave burde skrinlægge al snak om, at EU er en forening af nationalstater. Der sigtes mod en 
egentlig union, hvor magten deles mellem delstater og en centralmagt med sæde i Bruxelles.  
 
Om konventet får en gammel eller ung formand, om der bliver få eller ingen EU-skeptikere som 
medlemmer, om dets udkast bliver bindende eller løst er alt sammen underordnet det overordnede 
perspektiv: at nu skal EU reducere nationalstaterne til delstater eller hjemlande.  
 
Dansk Folkeparti mener, at Danmark er og skal forblive en suveræn stat og intet homeland for 
danskere. Det udelukker ikke, at Danmark kan samarbejde med alt og alle, drive frihandel og indgå i 
alle mulige fællesskaber til løsning af fælles opgaver. Det har Danmark altid gjort. Det vil Danmark 
altid gøre. Det vil Dansk Folkeparti også. Men det udelukker det afgørende, nemlig at Danmark til evig 
tid kan afskrive danskernes ret til at bestemme over egne anliggender.  
 
Danskerne skal til enhver tid selv kunne bestemme, hvordan det danske samfund skal indrettes. Det gør 
nemlig alle danskere til fuldgyldige medlemmer af samfundet, mens kun promillen der kan fransk og 
engelsk som en indfødt, har mulighed for at være aktive medborgere i EU.  
 
Topmødet luftede tanken om en direkte valgt europæisk præsident. Hvordan skulle danskere kunne 
stemme om personer, hvis taler de ikke forstår, og som ikke forstår vores sprog? Det er at afskaffe 
demokratiet. Det er at umyndiggøre danskerne. 
 
Der bliver mere end nogensinde brug for Dansk Folkeparti i det fremtidige Europa. Vi skal redde 
Europa fra EU. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Kjærsgaard (sign) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev  
- 31. december 2001 
 
Stueren - nej tak! 
 
 
Et år er gået og et nyt står for døren. Ved nytårstide er det tid til at samle op og vurdere det forgangne 
år. Valget den 20. november var selvfølgelig årets helt store og glædelige begivenhed. Selvom 
meningsmålingerne hele tiden lå godt for Dansk Folkeparti, blev 22 mandater alligevel mere, end vi 
havde håbet på. Dernæst var VOK-flertallet på 94 mandater et solidt rygstød til et tiltrængt skifte i 
dansk politik. Ingen småpartier med rabiate særmeninger kan nu forstyrre politikken. 
 
Alligevel har der blandt avisernes iagttagere og kommentatorer dannet sig en mærkelig opfattelse, når 
det flere gange siges, at Dansk Folkeparti efter valget er blevet stuerene. Eller at vi i Dansk Folkeparti i 
hvert fald er ivrige efter at være det.  
 
Faktum er, at Dansk Folkeparti slet ikke definerer sig selv i forhold til det stupide begreb stueren. Det 
har vi aldrig gjort og det vil vi aldrig gøre. Vi har i Dansk Folkeparti hele tiden defineret vores politik i 
forhold til, hvad vi vurderer er godt for Danmark og danskerne.  
 
Når Dansk Folkeparti igen og igen har kritiseret den danske flygtningepolitik, er det fordi den har været 
skadelig for Danmark. Og i øvrigt – når vi har fået mulighed for at få det pip igennem medierne – også 
er en fjollet måde at hjælpe mennesker i nød på, fordi 10, 20 eller 30 gange flere mennesker på flugt 
kunne hjælpes for de samme udgifter i nærområderne. Dansk flygtningepolitik har været fyldt med 
falske hensigter og bedragerisk moral. Det er ikke uden grund, at flygtningelobbyen i Danmark hellere 
vil importere én flygtning til Danmark end at hjælpe tyve til et bedre liv lokalt, for kun på den måde 
kunne Danmark multikulturaliseres og lobbyens fortsatte magt sikres.  
 
Der er intet formål i at være stueren. Begrebet er opfundet og introduceret af den forhenværende 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen og sigtede udelukkende mod at sætte Dansk Folkeparti udenfor 
døren. Stuerene er for mennesker uden holdninger, mennesker for hvem det gode selskab og tonen er 
det vigtigste af alt.  
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Dansk Folkeparti er et holdningsparti og vi definerer os selv i forhold til, hvad der er bedst for 
Danmark. Det gælder uanset om statsministeren i Danmark hedder Anders eller Poul.  
 
Når Dansk Folkeparti efter valget har fået stor indflydelse og udgør en pæn del af VOK-flertallet bag 
regeringen, skyldes det ikke, at vi er blevet pæne. Vi er faktisk som vi hele tiden har været. Hverken 
mere eller mindre. Grundholdningen har ikke ændret sig.  
 
Hvad der har ændret sig er virkeligheden. Verden har givet os ret. Der var noget galt med 
flygtningepolitikken. Det var en tåbelig politik at lukke så mange fremmede mennesker ind i landet. 
Islam indeholder fundamentalistiske elementer, som er uforenelige med vestlige samfund. Det er alt 
sammen blevet bekræftet af udviklingen - og af vælgerne der ofte er klogere end politikerne.  
 
Se blot på, hvad FN´s Flygtningehøjkommissær Ruud Lubbers sagde i weekenden: ”Det er forståeligt, 
at lande som Danmark forsøger at stramme udlændingepolitikken med det formål at begrænse 
adgangen af udlændinge til landet.”  
 
Den slags var før udtryk for racisme og fremmedhad. Det er det ikke mere. Verden har ændret sig.  
”Ethvert land er nødt til at se på dets egne forhold og borgernes ønske om at beskytte deres land og 
landets værdier mod folk udefra”, siger Ruud Lubbers nu.  
 
Tænk blot på hvordan Venstres foregående statsminister og FN-flygtningehøjkommissær Poul Hartling 
gladeligt medvirkede til at udbrede den holdning, at flygtninge skal vi tage imod uden en mut mine. 
Det blev på lummer vis gjort til ét med kristen næstekærlighed. Hartling manede ikke til mådehold eller 
forsigtighed som Ruud Lubbers gør i dag. Tiderne skifter. FN skifter holdning. De vestlige samfund 
vågner langsomt op.  
 
Havde Ruud Lubbers sagt det samme for ti år siden, havde han været en færdig mand i hollandsk, 
europæisk og international politik. Lagt på is som fremmedhader. Stemt hjem som det svageste led. 
Men sådan er det ikke mere. Vinden vender.  
 
Medierne og deres årvågne kommentatorer burde i det nye år langt mere mobilisere hukommelsen og 
gøre offentligheden opmærksom på, at hvad der siges bredt i dag, for 10 og 20 år blev fordømt som 
racisme. Det ville give noget at tænke over. Når det gælder flygtninge- og indvandrerpolitik er de fleste 
partier langsomt ved at ændre holdning. Men ikke Dansk Folkeparti. Vi er som fyrtårnet i dansk politik, 
der angiver kursen for de vuggende skibe. Det vil vi fortsat gøre også i 2002. 
 
Med venlig hilsen og godt nytår 
 
Pia Kjærsgaard 
(sign.) 
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Pia Kjærsgaards ugebrev 
- tirsdag den 25. april 2000 
 
 

De nyttige idioter... 
 
"Hvis der fandtes et islamisk samfund som profeten Muhammed har beskrevet det, så er jeg tilhænger af 
dødsstraf. Men det skulle ske i sammenhæng med en udstrakt grad af retssikkerhed, der skal sikre, at 
uskyldige ikke dømmes. Og det skulle dreje sig om meget ekstreme forbrydelser, før dødsstraf skulle tages i 
anvendelse. Det samme gælder håndsafhuggelse og de øvrige ting, som er omtalt i den islamiske lovgivning 
Shariaen". 
 
Citat: Mazhar Hussain, amtsrådsmedlem og ny folketingskandidat for Det Radikale Venstre. 
 
"Jeg er målløs! Jeg kan ikke forstå, at de opstiller en kandidat, der har erklæret, at han er tilhænger af 
dødsstraf og shariaen. Det synes jeg mildest talt er forvirrende". 
 
Citat: Elisabeth Arnold, formand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe. 
 
Det var Lenin, Sovjetunionens grundlægger og bolsjevikkernes leder, som engang i en lukket kreds 
rammende og hånligt beskrev et af de andre, rivaliserende socialistpartier som "nyttige idioter". 
 
Han var nemlig ikke et øjeblik i tvivl om, at efter at bolsjevikkerne havde taget magten i Rusland og indført 
diktatur, ville han brutalt knuse de andre socialistiske partier, men indtil magten var endeligt sikret, kunne de 
da godt få lov at bjæffe med og sådan udadtil få indtryk af, at de var vældigt interessante, for de skubbede jo 
på til Lenins fordel - disse nyttige idioter. 
 
Historien er jo desværre én lang gentagelse. Og i dagens Danmark findes også i rigt mål nyttige idioter, som 
de muslimske fundamentalister som Mazhar Hussain må sidde og håne i de lukkede kredse. 
 
Blandt de allermest nyttige idioter i Danmark må henregnes medlemmerne af Det Radikale Venstre.  
 
Og som farcen omkring Mazhar Hussains opstilling som folketingskandidat i Glostrupkredsen har vist, bliver 
de radikale snydt så vandet driver af dem. Men de fatter ikke en brik af, hvad det er for et farligt spil, de har 
indladt sig på ved at invitere folk som Mazhar Hussain indenfor i partiet. De synes stadig, at det er 
kulturberigende og spændende. 
 
De Radikale tror stadig naivt, at disse fundamentalistiske muslimer, som de lukker ind, nok skal opføre sig 
anstændigt, når de på de radikale lister vælges ind - der, hvor magten udøves. 
 
Ikke alene er det folketingsmedlemmer med Elisabeth Arnold, Henrik Svane og Marianne Jelved, der lader 
sig drive om i manegen af folk som Mazhar Hussain. 
 
Også menige medlemmer ude i Glostrupkredsen valgte hverken at høre eller se, da Mazhar Hussain forud for 
valget om folketingskandidaturet, pludselig vendte 180 grader og forsikrede, at han da bestemt ikke gik ind 
for indførelse af Sharia i Danmark. Hussain fastslog med den humanistiske glorie strålende: "Jeg er ikke 
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tilhænger af dødsstraf i Danmark. Dødsstraf kan kun komme på tale i lande, hvor der er klart flertal af 
muslimer..." 
 
Glostrupkredsen "glædede sig" herefter over, at der nu var enighed om partiets politik. 
 
Havde de nyttige idioter ude i Glostrup læst lidt videre på lektien, ville de vide, at muslimer i Koranen får at 
vide, at de gerne må lyve og bedrage, snyde og svindle alt det, de bare vil - så længe det ikke går ud over 
andre muslimer. 
 
Og det gjorde Mazhar Hussain så - uden så meget som at ryste på hånden. 
 
Sådan fungerer denne demokratisk valgte radikaler i det danske folkestyre, som han inderst inde foragter. 
 
For en fundamentalistisk muslim forstår sig nemlig ikke på at optræde værdigt og dannet i overensstemmelse 
med dansk folkestyres traditioner. Han aner simpelthen ikke, hvad det vil sige. Almindeligt anerkendte 
principper som at man eksempelvis skal tale sandt og optræde værdigt og dannet – også i forhold til dem, 
man ikke sympatiserer med, er ukendt land for folk som Mazhar Hussain. 
 
Foreløbig nøjes han dog ud ad til med at bekrige os i Dansk Folkeparti, som har været så uforskammede ikke 
at være indstillet på at acceptere en muslimsk overtagelse af Danmark. Vennerne, han har valgt, er dem, som 
han lettest har kunnet fuppe - de radikale, som er så rædselsslagne for ikke at være politisk korrekte, at de 
accepterer alt fra de fremmede, selv dødsstraf og Sharia. 
 
Kun er jeg ganske overbevist om, at det om nogle år, når muslimerne har sat sig tungt rundt om i Danmarks 
folkevalgte forsamlinger, også bliver andre, der vil blive bekriget, og at De Radikale først af alle bliver 
tvunget til at pakke al deres humanistiske habengut og deres høje idealer sammen. 
 
Mazhar Hussain har nemlig sat sig som mål at komme i folketinget og at blive minister, og til det bruger han 
kynisk de veje, der skal til - og de løgne, der skal til. 
 
Mazhar Hussain forsøgte sig for nogle år siden i Kristeligt Folkeparti, og da de kristelige ikke ville opstille 
ham som folketingskandidat, kørte han sit uærlige spil videre i Det Radikale Venstre, som modtog ham med 
åbne arme. Først nu, hvor det er for sent, er kærligheden til ham begyndt at kølnes. 
 
Et medlemskab af Det Radikale Venstre kan nemlig ikke annulleres! 
 
Der er i Danmark i dag et sted mellem 150.000 og 200.000 erklærede muslimer - plus alt det løse. År for år 
bliver der flere og flere. I nogle områder er det ikke urealistisk at tro, at muslimerne vil være i flertal i løbet 
af en årrække. 
  
Og har vi så ikke det muslimske flertal, der skal til, før Mazhar Hussain får magt som han har agt? 
 
Til Det Radikale Venstre er der grund til at spørge: Og hvad så? Hvordan forestiller man sig, at det den dag 
vil gå med partiets humanistiske idealer? 
 
Foreløbig kan Det Radikale Venstre nøjes med at konstatere, at man til næste folketingsvalg i den største 
kreds i Københavns Amt opstiller en af landets mest forbitrede, hadefulde beton-islamister. 
Jeg siger velbekomme! 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Kjærsgaard (sign) 
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Kenneth Kristensens Årsmødetale 2000 
02-09-2000 

  

Vejle - 2.-3. september 2000 

Kære delegerede, kære gæster 

Danmark for Folket. Sådan lyder titlen på en kendt dansk - oprindelig socialdemokratisk - slagsang. 
Men Danmark er ikke længere for folket. I hvert fald ikke det danske folk. Fremmedmafiaen og 
godhedsindustriens professionelle meningsdannere anført af danske medløbere som biskop Kjeld 
Holm og sognepræsten i Lyngby, Leif Borch Hansen og akkompagneret af Eric Tinor-Centi og 
Muharrem Aydas fra Foreningen af Etniske Minoriteter i Danmark styrer vort fædreland ud i 
moradset. 

Samtidig med at vi er i defensiven på de indre linjer trues vore grænser og vor danske krone af den 
Europæiske Unions stormagtsdrømme. Fra den dag Rom-traktaten blev nedfældet har det været en 
erklæret målsætning at skabe et Europas Forenede Stater. I dag på tærsklen til et nyt årtusinde er vi 
tættere på opfyldelsen af denne vision end nogensinde før. Robert Schuman og Jean Monnets tanker 
om det grænse- og fædrelandsløse Europa er godt på vej til at blive realiseret hen over hovederne på 
de europæiske nationers indbyggere. I takt med at EU har tiltaget sig stadig større magt over de 
europæiske nationer er unionen blevet stadig mere totalitær i sin handlemåde over for såvel 
medlemslande som landene i Europas periferi.  

Da det østrigske folk ved et fuldt ud demokratisk valg sammensatte et parlament, der lagde grunden 
til en regering mellem det konservative parti og Frihedspartiet indførtes sanktioner mod Østrig. EU-
systemet anført af lande som Frankrig og Belgien kunne ikke tolerere den østrigske befolknings 
valg. Som et andet DDR eller Sovjet krævede man Frihedspartiets udtræden af regeringen. I EU er 
politiske partier kun acceptable for så vidt de ønsker at sælge ud af nationalstaternes 
beslutningskompetence og hylder multikulturalismens religion. I de gamle østbloklande fandtes 
skam også partier ud over de regerende kommunistiske - det Radikale Venstre plejede for eksempel 
forbindelserne til det østtyske Bondeparti - men også disse partier, der tjente som en slags 
demokratisk fernis på det totalitære system underkastede sig kommunismen og hyldede marxismen.

Ja-sidens nye budskab til de danske tvivlere er, at nej-siden ingen visioner har med det europæiske 
samarbejde. Og det er da også sandt, at hvis det drejer sig om at øge EU´s beslutningskompetence 
på det finanspolitiske, social- og sundhedspolitiske og arbejdsmarkedspolitiske område, så har 
Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom kun en vision og det er at EU skal holde sig langt 
væk. Visionen for et nej den 28. September er et frit og suverænt Danmark i et fædrelandenes 
Europa. Dansk Folkepartis Ungdoms vision er ikke en stadigt snævrere union, som den tyske 
udenrigsminister Joschka Fischer siger åbent og som jubeleuropæerne Mimi Jakobsen, Anders Fogh 
Rasmussen mfl. ikke tør tale højt om. 

Afstemningen den 28. September handler om Danmarks overlevelse som selvstændig nation. Ikke 
om fred og sikkerhed i Europa, ikke om Marianne Jelved eller Poul Nyrup Rasmussens visioner for 
EU. Afstemningen drejer sig om, hvorvidt vi endegyldigt vil kaste kronen overbord til fordel for en 
usikker fremtid med euro´en.  

Euro´en er et eksperiment. Og euro´en er tør jeg godt sige er et fejlslagent eksperiment. Den 
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fælleseuropæiske valuta er et opkog af escudos´en, liren, pesetasen og drachmeren. Kan det undre at 
en sådan besk blanding er faldet ca. 25% i kurs over for dollaren siden introduktionen. Men ifølge 
vores økonomiminister er Euro´en en tordnende succes. Ja tak rublen, zlotyen og den mexicanske 
pesos er også tordnende succeser, hvis man skal følge økonomiministerens kriterier.  

Ja-siden har skam set lyset. Hvad gør man for at få danskerne til at sluge en bitter pille. Man strør et 
ordentlig lag sukker på. Poul Nyrup Rasmussen er begyndt at omtale euroen som den danske euro. 
Undskyld Nyrup; men euroen er ikke et klap mere dansk end de muslimske kvinders 
hovedbeklædning... 

Ja-siden tror også de kan bestikke den danske befolkning til at stemme ja den 28. September ved at 
placere et billede af dronningen på bagsiden af euro-mønten. Man glemmer imidlertid at fortælle 
den danske befolkning at efter et års tid vil flertallet af de danske mønter være i cirkulation alle 
andre steder end i Danmark. En stor del af euro-mønterne herhjemme vil være af tysk oprindelse 
med tyske nationale symboler. 

I Dansk Folkepartis Ungdom er vi stolte af vores danskhed. Vi vil bevare den danske 
selvstændighed også efter den 28. september. 

Som jeg nævnte i indledningen er Danmark imidlertid også truet på vore indre linjer af de femte 
kolonner, som de såkaldte ny-danskere udgør. Danske politibetjente kan efterhånden ikke komme i 
de mest belastede boligområder i København, Århus og Odense. De unge fremmede 
voldsforbrydere vil kun respektere politibetjente med den samme etniske baggrund som dem selv. 
Hvad er det for en indstilling? Og hvorfor accepterer danske politikere disse krav? Danmark skal 
ikke og får ikke en multietnisk politistyrke? Og hvorfor ikke? Det er jo ikke fordi det skorter på 
opfordringer til de unge indvandrere om at lade sig indrullere? Faktum er, at mange af dem med 
deres plettede generalieblade heldigvis er udelukket fra en fremtid inden for politiet. 

I disse dage står en lang række unge, håbefulde studerende klar til at begynde deres studier på de 
danske uddannelsesinstitutioner. Mange af dem har ikke tag over hovedet og må bo på 
campingpladser, flytte rundt blandt venner og bekendte eller på anden vis hutle sig igennem 
tilværelsen. Ganske anderledes er det for de fremmede. Har man fået asyl i Danmark så har man 
krav på en passende bolig. De almennyttige boligselskaber stuver fremmede ind foran danskere, der 
har ventet i op til 10 år på en bolig. Mens stræbsomme danskere står uden tag over hovedet, så lever 
inaktive flygtninge på nas i det danske samfund. Det er da helt urimeligt. 

Men vi danskere er nu også godt dumme. Eller i hvert fald vores såkaldte elite. De folk, der har fået 
deres dyre uddannelse betalt af samfundet bruger nu deres tid på at underminere det danske 
samfund. Et godt eksempel er højesteretsdommerne. Gang på gang er udvisningsdomme af groft 
kriminelle blevet omstødt under henvisning til den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
altimedens fremmede i lande som Tyskland, Holland og Frankrig er blevet udvist for langt mindre. 
Højesteretsdommerne er ude af takt med befolkningen. Ja, de spiller en helt anden melodi. Fra deres 
strandvejsvillaer i Rungsted og herskabslejlighederne på Frederiksberg er de aldrig blevet 
konfronteret med den rå brutalitet som hersker i Ishøj eller Titanparken. De fatter ikke, at deres 
barmhjertighed koster danske borgere lemlæstelser, svie og smerte. Højesteretsdommerne burde 
tvangsindkvarteres i en ejendom i Gjellerup eller Vollsmose for på egen krop at opleve, hvad der er 
for en slags folk, de sender på fri fod i det danske samfund. 
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Et par teenagepiger i Århus har oplevet det. På tætteste hold. Massevoldtægterne fik de århusianske 
indvandrerfædre til at kræve at kommunen gav dem et sexkursus, så de kunne lære deres afkom om 
danske sexualvaner. Kan det virkelig være så svært. Når en pige siger nej, så mener hun nej. Et nej 
er ikke en invitation til at blive gruppevoldtaget i flere timer i et skur i Bispehaven. Det behøver 
man vel for pokker ikke et kursus i sexualvaner for at fortælle sine børn. 

Danmark er ikke længere for det danske folk. Danmark er for tyrkere, pakistanere, statsløse 
palæstinensere, bosniere, somaliere, irakere og iranere og efter den 28. september kan den danske 
krone være en saga blot. Det må ikke ske. Danskerne skal hæge om den danske krone.  

Vi skal vinde afstemningen den 28. September. 

Vi skal vinde kampen mod mutikulturalismen. 

Danmark skal igen være for folket. 

Fortsat godt årsmøde. 
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Kristian Thulesen Dahls beretning om folketingsgruppens arbejde, 2001 
15-09-2001 

  

Kære årsmødedeltagere, gæster, dirigenter 

Det er sagt så mange gange allerede, men jeg vil gentage det en gang til: Intet bli’r som før den 11. 
september 2001 – i tirsdags. 

Verden forandrede sig ikke, men den måde, vi anskuer mange ting på har ændret sig, og det er ikke 
uden grund. I tusindvis af mennesker er ramt af terroren. Uskyldige mennesker! Endnu flere 
pårørende lider nu under tabet. Redningsarbejdere har de seneste dage måtte lade livet i ruinerne i 
New York. 

USA er ramt, men ikke kun USA. Hele den civilisation vi kalder den civiliserede frie verden er 
ramt. Det er et anslag mod de værdier, vi står for, demokrati, folkestyre, fri presse, respekt for det 
enkelte individ og så videre og så videre. Derfor er det også påkrævet, at der er en fælles reaktion på 
det anslag, der har været og på den galskab, det er udtryk for. Det er påkrævet, at der er et fælles 
forsvar. 

Dansk Folkeparti har gjort det klart her de seneste dage, at vi betragter terrorangrebet på USA som 
et angreb på NATO og, at NATO-pagtens artikel 5 – som netop er den skelsættende artikel, der 
forpligter os alle – tages i brug. Angreb på et NATO-land er et angreb alle NATO-lande. Det er 
dermed også et angreb på Danmark. Denne solidaritet, der ligger i NATO-pagten har vi under den 
kolde krig haft stor glæde af. Nu er det vores tur til at træde hjælpende til, hvis det ønskes fra USAs 
side. 

Det er svært at se fjenden, siges det. Jo – det kan umiddelbart være rigtigt. Hvem var det, der 
beordrede terroraktionen? Af meldingerne i dagspressen tyder det på en ”bin Laden”, som alle har 
kunnet høre i medierne. Ja, men så er det vel naturligt at sætte ind overfor ham. Men er det ham 
alene, der skal undgælde for den terror? – Nej, selvfølgelig ikke. De lande, som huser terrorister gør 
sig selv til terrorister. Derfor er fjenden i den her sammenhæng ikke alene dem, som beordrer og 
udfører handlingerne, men også de lande, som gør det muligt at udføre disse. I sammenhængen her 
er det Afghanistan, vi taler om, men herudover – hvad er det så for nogle lande, og hvad er det for et 
mønster, vi ser i verden? Hvad er det for lande, som primært kunne tænkes at huse terrorister? Er 
det de vestlige demokratier i Europa eller Amerika? Måske i mindre grad i nogle perioder p.g.a. en 
forfejlet indvandringspolitik, som jeg lige vil komme tilbage, men ellers absolut nej. 

Hovedsageligt er det jo lande i den muslimske del af verden. Den del af verden, som er ufri, 
udemokratisk, kvindeundertrykkende, hvor en selvudråbt leder regerer – ofte en åndelig religiøs 
leder – og hvor folket – endda flere steder – måske ikke engang føler sig undertrykt, men synes 
forholdene er, som de skal være. Naturligt nok. Troende muslimer sætter Koranen øverst. For dem 
er Koranen og islam jo en lovreligion. De åndelige ledere, som skal fortolke Koranen er naturligvis 
lederne. Der er ikke plads til et demokratisk valgt system ved siden af. 

I foråret udgav vi i Dansk Folkeparti bogen ”Danmarks Fremtid – Dit Land, Dit valg”. Faktisk en 
ret god bog, hvis jeg selv skal sige det, og husk: Det var faktisk ikke en bog om Ulla Dahlerups 
journalistiske metoder, selv om man skulle tro det, når man så mediernes dækning. 
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Indholdsmæssigt dækker bogen jo såvel den faktuelle situation på udlændingeområdet – 
hverdagsbeskrivelser om, hvordan det multikulturelle/multietniske samfund opleves konkret – samt 
Dansk Folkepartis bud på, hvad vi skal gøre ved problemet. 

Alle I har bogen, ved jeg, og mange af jer har både fået og købt den. Faktisk kan jeg fortælle, at 
bogen – har vi fundet ud af nu – står i over 15.000 danske hjem, og vi forventer, at bogen vil være 
udsolgt, før vi når jul. Derfor skal jeg måske allerede nu indskyde, at hvis nogen ønsker at erhverve 
sig en bog til venner og bekendte, så er det nok på sin plads i pausen at få den købt ude i hallen 
uden for. 

Men en af de ting, som fremgår af bogen – og det er det, jeg vil frem til nu – det er en oversigt over 
en lang række muslimske lande og en beskrivelse af det manglende demokrati, der er i disse lande. 
Min pointe her er, at det er ganske naturligt, at det er sådan, når man er tilhænger af en lovreligion 
som islam. 

Her i Danmark har vi set eksempler på diskussioner, der tager udgangspunkt i nøjagtig det samme. I 
den seneste tid har forskellige muslimske ungdomsorganisationer fået ros for at bringe unge på 
Nørrebro ud af kriminalitet. Ud af en kriminalitet, som måske inkluderer voldtægt af unge danske 
piger og lignende. Hvad har de fået ros for? – De har fået ros for at fortælle de unge mennesker, at 
de skal være mere troende, at de skal tro mere på islam, de skal læse mere i Koranen, og at de af 
den grund skal afholde sig fra vold og kriminalitet – og helt ærligt: Er det ikke en absurd tanke, at 
man opholder sig her i landet og ikke finder, det er forkert, det man gør, fordi det står i den danske 
lovgivning, men i givet fald skulle føle, det er forkert, fordi det står i Koranen. – Jeg forstår ganske 
enkelt ikke, at det kan finde sted. 

Samtidig ser vi også unge muslimer i Danmark i forbindelse også med diskussionerne i Det 
Radikale Venstre – som har været meget intens – give udtryk for, at der er nogle ting, de ønsker 
indført. Dødsstraf og lignende. Nåh ja – ikke her i Danmark naturligvis, men i de muslimske lande, 
der er i verden. Mange af de lande, som der refereres til i forhold til islam, nærer et ubændigt had til 
USA og hele den vestlige verden, og derfor kan det nok være, at den aktuelle fjende for NATO i 
den nuværende situation er bin Laden og det land, som huser ham – Afghanistan, men man skal 
efter min mening være både blind, døv og mere end almindelig naiv for ikke at se en fare i den 
måde islam kommer til udtryk på i verden. 

Dansk Folkeparti kan i forhold til verdenssituationen ikke gøre så forfærdelig meget, men lad mig 
slå uomtvisteligt fast herfra årsmødet: Dansk Folkeparti støtter vores NATO-medlemsskab fuldt ud 
og dermed de forpligtelser, som følger af det. Det vil sige, at vi betragter Danmark som værende 
angrebet i tirsdags, og vi er parate til at svare igen med de øvrige NATO-lande. Dansk Folkeparti 
bakker i det spørgsmål her fuldt ud op om regeringen. Der er ingen slinger fra Dansk Folkepartis 
side. 

Og så tager vi blot til efterretning – uden nogen form for dvælen, det er situationen overhovedet 
ikke til - at regeringspartierne nu slår fast, at der gælder fælles værdier for USA og Europa. De skel 
man har talt om mellem USA og Europa er ikke eksisterende, når det drejer sig om de fundamentale 
principper for den frie verden. 

De seneste dage har vi set, hvordan flere politikere har forsøgt at udnytte den forfærdelige situation 
i USA til at starte en ny debat om det danske forsvarsforbehold i forhold til EU. Det har været 
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uværdigt at opleve. Gisninger er endda startet om, hvornår en folkeafstemning om 
forsvarsforbeholdet skal kunne tages, hvorved man – efter vores opfattelse – udnytter en situation til 
det yderste. Lad mig derfor slå fast: Lige præcis den aktuelle situation, vi står i, viser jo med al 
tydelighed behovet for, at Danmarks forsvarspolitiske og sikkerhedsmæssige interesser varetages på 
tværs af et land. Vi skal ikke have en situation, hvor man i Europa diskuterer forsvarssikkerhed, 
uden at USA og Canada sidder med ved bordet. Vi er på godt og ondt lænket til hinanden i disse 
spørgsmål. NATO er en realitet. Alliancen har tjent os godt – både under den kolde krig, som jeg 
nævnte og i den aktuelle situation, hvor vi viser sammenholdet. Det skal vi ikke kaste bort, blot 
fordi nogle politikere har stormagtsdrømme og ønsker EU omdannet til verdens anden supermagt. 

Jeg håber derfor, at vi her fra årsmødet kan sende et entydigt signal – ikke længere end til Nyborg, 
hvor Det Radikale Venstre jo netop nu gør sig til talsmand for nøjagtig de synspunkter, jeg netop 
har refereret. Vi skal stå fast på forsvarsforbeholdet – ikke overlade vores forsvarspolitiske og 
sikkerhedsmæssige interesser til et EU-foretagende, men vedblive at have de her synspunkter og 
interesser dækket gennem vores NATO-medlemsskab. 

Det andet forbehold som diskuteres i lyset af tragedien – det er det retlige forbehold, men også her 
gælder jo, at intet er forandret. Alle de oplysninger det danske efterretningsvæsen har som kan tjene 
til hjælp i situationen skal selvsagt stilles til rådighed. Det har forbeholdet jo overhovedet ingen 
indflydelse på, og Dansk Folkeparti har jo hele tiden været tilhænger af, at dansk politi og 
efterretningsvæsen har tæt samarbejde med andre landes tilsvarende, men det er jo også på et helt 
andet område, den afgørende betydning vil være, hvis man fjernede retsforbeholdet; nemlig i 
forhold til asyl- og indvandringspolitikken, og her kan man jo egentlig godt forstå, at bl.a. 
socialdemokraterne gerne vil have, at EU overtager. Så er ansvaret jo flyttet, og hver gang Nyrup og 
kompagni bliver stillet til ansvar for en uduelig og uansvarlig politik på indvandringsområdet, ja så 
vil de sige: Vi synes også, det er for slapt, men vi kan jo ikke gøre noget, for EU har jo besluttet. 

Og så endelig i forhold til EU i øvrigt: Arbejdet er jo allerede så småt begyndt med en egentlig EU-
forfatning. Frem til 2004 skal der udarbejdes en forfatning, som skal EU til et egentligt land med 
delstater. Allerede nu hvor Nice-traktaten ikke engang er ratificeret, er man i vild fart på vej mod 
den nye traktat. Irland har jo som bekendt stemt nej til Nice-traktaten, men på typisk enevældig 
maner – ja så påvirker det overhovedet ikke EU. Det må Irland selv finde ud af, lyder det arrogant 
fra Lykketoft og hans udenrigsminister-kolleger. 

At det klart fremgår af EU-traktaten, at en ændring ellers kun kan gennemføres, hvis alle er enige – 
det blæser de på. De kører bare videre. Når man samtidig tager i betragtning, at EU-udvidelsen 
absolut skal gennemføres i en fuldstændig uansvarlig hastighed – endda uden at sætte basale 
overgangsperioder i forhold til, hvornår de østeuropæiske landes befolkninger kan komme her og 
tage arbejde og uden at skele til, at udvidelsen ser ud til at blive mange hundrede milliarder kroner 
dyrere end det, man har fortalt EUs egne befolkninger – ja så har vi at gøre med et fuldstændigt 
uansvarligt foretagende, hvor prestige og personlig goodwill spiller en langt større rolle for 
toppolitikerne i EU end deres egne befolkningers ve og vel. Derfor har vi sagt fra Dansk Folkepartis 
side: Kører man videre af denne vej – og det tyder jo alt jo på – og laver en egentlig forfatning for 
EU frem til 2004, så forlanger vi, at der sideløbende bliver lavet et gennemarbejdet forslag til en 
dansk udmeldelse af EU samtidig med indgåelsen af en frihandelsaftale. 

Den danske befolkning fortjener en valgmulighed, ellers kender vi jo godt situationen. Der kommer 
en folkeafstemning i 2004/2005 om en ny EU-forfatningstraktat, og der får vi så at vide, at vi kan 
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stemme ja – eller ja. Danskerne skal have en reel valgmulighed, og derfor skal vi i den situation 
altså gennemtvinge en afstemning om alternativ udmeldelse og indgåelse af en frihandelsaftale. 

Dansk Folkeparti er somme tider – ja faktisk ret ofte – blevet kritiseret for at være et 
enkeltsagsparti. Vi får at vide, at vi alene har udlændingepolitikken på dagsordenen, men det er jo 
ikke rigtigt. Jeg vil derfor gerne her specielt fremhæve to områder, som er meget vigtige for Dansk 
Folkeparti. Det ene – ja det er naturligvis udlændingepolitikken. Det andet – ja det er naturligvis 
udlændingepolitikken. 

Når jeg siger det, så er det selvfølgelig fordi, jeg gerne vil sende det signal, at vi ikke skal skamme 
os over, at vi betragter udlændingesituationen som den mest alvorlige for vores land. Vi skal ikke 
ligge under for den presse eller de politiske modstanderpartier, som for at få os til at neddrosle vores 
kamp imod det multietniske Danmark og neddrosle vores kamp for en langt strammere 
udlændingepolitik anklage os for at være et enkeltsagsparti. Udlændingespørgsmålet er jo langt det 
vigtigste. Hvis ikke vi får stoppet situationen, så ender det rygende galt. Derfor skal vi slå fast: 
Dansk Folkeparti fortsætter med at prioritere en strammere udlændingepolitik. Vi skal have stoppet 
den himmelråbende naive udskiftning af den danske nation – den danske befolkning – som sker i 
takt med indvandringen og den efterfølgende tildeling af indfødsret. Og selvom Nyrup og kompagni 
ikke gider at høre det, så er der jo en sammenhæng mellem den massive indvandring til Danmark og
den ustabile verden, som terroren giver. 

Den kom desværre – som Pia var inde på – klart til udtryk i den forgangne uge. Her var vi vidne til 
jublende palæstinensere og andre, som udtrykte uforbeholden støtte til terrorangrebet mod USA 
som eksempelvis i Odense og København råbte død over USA. Folk som hader de vestlige samfund 
og alt det, vi står. Det skete her. Det skete i Danmark. Hvem ville have troet det for blot få årtier 
siden? 

Men Danmark ændrer hastigt karakter – og det går hurtigt. Vi har fået en slags 5. kolonne i vores 
land, og spørgsmålet må jo stilles: Hvor langt er der fra at udtrykke en så klar og utvetydig støtte til 
terror, som det blev gjort og så til selv at udføre terror? Hos os er holdningen klar: Vi anser disse 
folk som en sikkerhedsrisiko for Danmark, og vi mener ganske enkelt ikke, de har noget at gøre her 
i landet. Men vores reaktion er så ikke som De Konservatives, som forleden sagde i en 
pressemeddelelse: Lad os starte en dialog med indvandrerkredsene for at finde en fællesnævner. Vi 
siger heller ikke som Nyrup, at ”hvis nu bare de vil dæmpe sig lidt” – underforstået lige til efter 
Folketingsvalget – eller som Anders Fogh Rasmussen var inde på – mere klar i sin opfordring, men 
dog alligevel. Han opfordrede dem til frivilligt at forlade landet. Ja, men tror han virkelig, at de vil 
gøre det frivilligt? 

Nej, vi siger det helt anderledes, enkelt og klart: Er man udenlandsk statsborger og udtrykker 
sympati for terroraktioner, som dem vi så i New York og Washington i tirsdags, så er det ud af 
landet – og ikke på en returbillet. Og har man fået dansk statsborgerskab ved lov, mener vi, at 
Folketingets flertal bør besinde sig og erkende, at man har fået det danske statsborgerskab på falske 
præmisser. Statsborgerskabet må i så fald trækkes tilbage, hvorefter vedkommende skal udvises af 
landet. 

Det kan da ikke være rigtigt, at fodboldtilhængere, som vurderes reelt at være hooligans kan nægtes 
indrejse i Danmark blot på mistanken, mens terrorsympatisører kan opholde sig her i landet med 
myndighedernes velsignelse og økonomiske støtte. Det kan da godt være, at det giver Elisabeth 
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Arnold, Anne Baastrup og Frank Aaen flere stemmer, men det er på en ufattelig skæbnesvanger 
sejllads for vores dejlige land.  

Derfor kære meningsdannere, politiske elite, presse og andet godtfolk er det, at Dansk Folkeparti 
siger: Vi har to mærkesager – udlændingepolitikken og udlændingepolitikken. Når jeg kan sige det 
så frejdigt, som jeg gør, så er det selvfølgelig fordi, jeg ved, at alle, der er til stede her i dag for 
ganske få uger siden så vores nye arbejdsprogram, som Dansk Folkeparti offentliggjorde ved et 
pressemøde på Christiansborg. 

Vi har i Folketingsgruppen arbejdet ganske energisk med det, og vi synes faktisk, at det er blevet ret 
godt – skulle vi hilse og sige fra os selv til dem, der ikke har læst det endnu. I programmet, som er 
tænkt at skulle vare den kommende valgperiode præsenterer vi nemlig en helhed, som vi aldrig har 
gjort før. Alle relevante samfundsopgaver gennemgås, og Dansk Folkepartis holdning står klar. Det 
er et godt redskab for vores Folketingskandidater, men også et produkt, som klart viser 
omverdenen, hvad Dansk Folkeparti ønsker – i hvilken retning, vi vil trække samfundet. Vi har 
manglet et sådan sammenhængende program, og jeg håber, I tager vel imod det, som det 
Folketingsgruppens arbejdsredskab det og hører naturligvis også meget gerne kommentarer til 
arbejdsprogrammet i debatten her efterfølgende. 

På nogle ganske få områder markerer vi en ny linje i arbejdsprogrammet, men hovedsageligt er det 
som før blot med den førnævnte sammenhæng, som vi har følt, at vi har manglet, og jeg vil i den 
her sammenhæng gerne have lov at takke de mennesker, der har ydet et fantastisk stort stykke 
arbejde med arbejdsprogrammet og bistået Folketingsgruppen i, at det kunne lade sig gøre at få det 
arbejdet på plads og herunder specielt til Mogens Camre, som har brugt ufattelig mange timer på 
arbejdsprogrammet. 

Den udenrigspolitiske situation er – mens vi holder møde, som vi alle sammen jo selvfølgelig kan 
mærke – spændt. Hvornår tiden er inde til at gengælde terrorangrebet i USA, ved vi jo ikke, men vi 
ved, at det kommer. I mellemtiden skal vi være vores ansvar bevidst. Det gør vi dels ved at huske 
det, som skete tirsdag, den 11. september, men dels også ved at vi husker, at livet – uanset hvor 
mærkeligt det kan lyde – går videre. I vores politiske verden betyder det, at vi fra den 
udenrigspolitiske scene, som jeg har nævnt bakker regeringen op i den politik, den indtil nu har 
præsenteret. Men samtidig at vi også tør tage konfrontationen med regeringen på det 
indenrigspolitiske område, hvor det er påkrævet. Regeringen skal ikke føle sig fredet på de områder, 
hvor de har fejlet. Det vil ikke være den rigtige måde at mindes de døde og ære de efterladte i USA 
ved at stoppe dagligdagen. Det vil være tværtimod være at gå terroristernes sag, og derfor må jeg 
også sige, at jeg finder det helt utroligt, at landets for tiden største parti – Socialdemokratiet – har 
kortet deres kongres ned til kun en dag. En dag hvor de kun debatterer den udenrigspolitiske 
situation, som jeg da ikke håber, de er uenige om. Hvorfor kan det ledende regeringsparti ikke på 
sin kongres også forholde sig til indenrigspolitiske spørgsmål? Er det bekvemt for dem at slippe for 
en debat om de fejl og mangler, der er i det danske samfund? 

Et politisk parti skal naturligvis også i den nuværende situation kunne rumme både en 
udenrigspolitisk stillingtagen, som viser respekt for de berørte og en indenrigspolitisk diskussion, 
som tager sig af de problemer, som mange danskere føler. Det være sig på udlændingeområdet, 
sygehusområdet med lange ventelister som på ældreområdet med manglende hjemmehjælp, som vi 
desværre har set alt for mange eksempler på. 
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Dansk Folkeparti kan rumme begge diskussioner. Derfor har vi valgt fortsat at have vores årsmøde 
over to dage, og derfor skal I kære delegerede ikke føle spor forlegenhed over at debattere den 
indenrigspolitiske dagsorden, også selv om det gør ondt på socialdemokraterne. Det 20. 
århundredes politiske parti kan ikke magte opgaven længere. Det 21. århundredes politiske parti 
kan. 

Som afslutning på min tale vil jeg gerne bede om opbakning til udsendelse af en resulotion. 
Forslaget lyder: Dansk Folkepartis 6. årsmøde udtrykker sin dybeste respekt for og sympati med det 
amerikanske folk, som den 11. september 2001 blev offer for den rendyrkede ondskab, som 
islamisk fanatisme står som eksponent for. Vores tanker og vores medfølelse går til ofrene og disses 
pårørende. Årsmødet finder i denne for hele den frie verden afgørende tid anledning til at erklære 
total og betingelsesløs opbakning om USA og om NATO-alliancen. Årsmødet opfordrer den danske 
regering til at yde al den moralske, efterretningsmæssige og militære indsats præsident George W. 
Bush har behov for for at nedkæmpe og eliminere terroristerne og disse bagmænd. Årsmødet finder, 
at netop NATO – og kun NATO – kan give Danmark den nødvendige sikkerhed og tryghed. 
Årsmødet opfordrer af hensyn til Danmarks sikkerhed den danske regering til med alle midler at 
kortlægge og bekæmpe 5. kolonne virksomhed i landet. Årsmødet opfordrer sluttelig til erkendelse 
af, at et af de afgørende skel i vores tid går mellem den frie, civiliserede, demokratiske verden og 
den verden, der er kuet af islamisk fanatisme. Jeg håber på jeres opbakning til, at vi kan udsende 
denne resolution. 
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Mogens Camres Årsmødetale, september 2000 
03-09-2000 

  

Den ansete organisation Transparancy International, der har sit hovedsæde i Berlin, udsender hvert 
år et index, der viser 100 landes korruptionsniveau. 

Danmark ligger som nr. 1 med verdens laveste korruption. Finland, Sverige og New Zealand følger 
lige efter. Frankrig og Spanien deler 22. pladsen. Belgien deler 29. pladsen med Namibia. 
Grækenland ligger sammen med Mauritius på 36. pladsen og Italien kommer ind som nr. 38. 

Det er ikke så slemt som Polen på 44. pladsen, Letland på den 58. plads, Rusland som nr. 82 og 
Pakistan som nr. 87 i rækken, men det er alligevel galt nok. 

Desværre måler Transparancy International ikke korruptionsniveauet for selve EUs organisation, 
men jeg kan roligt sige, at det præges mere af Italien, Belgien og Spanien end af Danmark. 

Jeg skal blankt indrømme, at man som dansker i EU-parlamentet ofte tænker over, hvad den 
korrupte mentalitet har gjort og fortsat gør ved mange lande - og hvad den betyder for den udvikling
hen imod Europas Forenede Stater, som er i fuld gang.  

I små lande er der mulighed for at holde styr på den offentlige administration og for at kigge 
politikerne i kortene, hvis befolkningen har viljen. I store lande er det meget sværere, og i forbund 
som EU er det nærmest umuligt. De mange sprog gør det reelt umuligt for almindelige mennesker 
at danne en fælles politisk holdning på samme tid, og fordi der er så stor afstand - ikke bare 
geografisk, men nok så meget afstand mellem problemer og erfaringer - er det sjældent, at folkene 
kan stå op samlet imod politikere og embedsmænd. Lad mig i denne forbindelse slå fast, at EU-
Parlamentet ikke garanterer demokratiet i EU og ofte synes mere som en interesseorganisation for 
parlamentsmedlemmerne end for Europas borgere. 

I EU-parlamentet møder jeg ikke mindst disse problemer i Budgetkontroludvalget. Det er dèr, hvor 
vi prøver at afsløre svig og svindel med de europæiske skatteborgeres penge. Revisionsrapporterne 
afslører klart, hvad der foregår, men i praksis er der et stort flertal for at dække over skandalerne og 
forhindre, at der drages konsekvenser.  

Sydeuropas medlemmer har nærmest bind for øjnene, for de vil simpelthen ikke erkende 
problemerne, men det er især socialdemokrater og de engelske labourfolk, der har travlt med at få 
skjult sandheden. Den engelske kommissær Niel Kinnoch, som har ansvar for økonomien, 
fjernstyrer helt Labours medlemmer af Budgetkontroludvalget, og socialdemokrater og Labour-folk 
har med få undtagelser travlt med at forhindre, at vælgerne finder ud af, hvor galt det står til. 
Socialdemokratiernes nye, store projekt: Europæisk Internationale, som skal gøre hele Europa til en 
socialdemokratisk formynderstat, skal for enhver pris skærmes mod befolkningernes indsigt og 
kritik. Derfor blev 1998-regnskabet ikke blot vedtaget med stort flertal, men hele den berettigede 
kritik, som først og fremmest tyske og østrigske borgerlige politikere sammen med Jens Peter 
Bonde og mig ønskede at skrive i betænkningen, blev stemt ud. 

Jeg kan slå fast, at meget af det, der foregår i EUs økonomiske forvaltning, hvis det foregik i den 
danske eller andre nordeuropæiske, offentlige forvaltninger, ville føre til straffesager og 
afskedigelser. Men i EU er embedsværket beskyttet af en fuldstændig absurd vedtægt, som er en 
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trussel mod almindelig hæderlig forvaltning. Kommissionens top gør alt, hvad der er muligt for 
skjule deres folks svindel og bedrageri.  

I EUs forvaltning ville folk som Thorsen og Trads aldrig være havnet i spjældet - de ville være 
blevet rost for deres opfindsomhed og forfremmet til generaldirektører med ansvar for 
sydamerikanske anliggender. 

Den afstemning, vi skal til den 28. september, handler om to ting, for det første: skal Danmark 
opgive sin selvstændighed for at deltage i det europæiske samarbejde, og for det andet: kan vi 
påvirke EU-projektets udvikling?. 

Ja-partierne kæmper voldsomt for at få vælgerne til at tro, at afstemningen handler om nogle nye 
praktiske penge, der kan bruges i hele EU. Det er derfor, de af al magt vil have debatten om Euroen 
afgrænset til, hvordan nogle mønter og sedler skal se ud. 

Kommissionens formand, Romano Prodi siger det ærligt: Euroen er den cement, der skal binde de 
europæiske lande sammen i en ubrydelig union. Fælles penge og fælles pengepolitik er et afgørende 
led i opbygningen af den europæiske forbundsstat. Fælles pengepolitik er ganske enkelt ikke mulig 
uden at deltagerne er knyttet sammen i en økonomisk-politisk union. Amerikas Forenede Stater har 
fælles valuta, dollaren, men det er kun muligt, fordi USA er én stat. 

Den nordiske møntunion fra 1877 til 1. Verdenskrig brød sammen, fordi der var tale om tre politisk 
uafhængige lande, som ganske vist lignede hinanden, men som ikke førte ens økonomisk politik. 

Euroen vil også bryde sammen, hvis EU-landene ikke samles i en union. Det ved Kommissionen, 
det ved de andre landes ledere - og det ved Poul Nyrup. Han nægter det bare, for ellers løber de 
fleste af hans vælgere over til nej-siden. 

Ja-partierne prøver at overbevise danskerne om, at de ikke ønsker en europæisk forbundsstat. Det er 
ærlig talt temmelig uinteressant, for det kommer Danmark ikke til at bestemme. Der tales i EU om 
forskellige modeller for forbundsstaten, men der er ikke megen forskel. Det afgørende er, at 
selvstændigheden tages fra nationalstaterne og borgernes indflydelse på Europas udvikling bliver 
rent formel. Demokratiet fungerer kun i nationalstaterne, for kun dèr kan mennesker tale sammen, 
forstå hinanden og overskue, hvad politikerne gør. 

Det er vigtigt at forstå, at Euroen er et led i den kæde af ændringer, som skal gøre EU til en egentlig 
stat. De andre forslag er allerede under behandling: en ændring af stemmevægtene i Ministerrådet 
ligger allerede på bordet. Ved Nice-traktaten i december i år vil der således blive gennemført 
traktatændringer, som sikrer flertalsafgørelser på de allerfleste områder, dvs. de små og mindre 
landes indflydelse vil blive reduceret, så de store lande er sikret mod at blive stemt ned. Dermed vil 
der blive lukket op for, at finanspolitik, strukturpolitik og indkomstpolitik besluttes af EU 
samordnet med Den europæiske Centralbanks pengepolitik og dermed blive trukket ned over 
hovedet på medlemslandene. 

Det danske sociale system vil blive nødsaget til at harmonisere med det øvrige EU. Bruxelles 
behøver ikke at diktere det - åbne grænser med fri bevægelighed, ikke blot for EU´s borgere, men 
for alle, der har lovligt ophold i et EU-land, fælles mønt og øget konkurrence vil tvinge os til at 
harmonisere - helt af os selv. Socialdemokratiets stramning af vilkårene for efterlønnen var kun en 
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begyndelse. 

Vedtagelsen af EUs charter om menneskerettighederne er et andet vigtigt punkt. Dets formål er ikke 
at sikre europæernes menneskerettigheder - de er godt beskyttet af de nationale regeringer og 
Europarådets deklaration.  

Formålet er derimod at gøre EU-domstolen i Luxembourg til hele EUs højeste retsinstans for al 
lovgivning om borgernes juridiske, sociale og øvrige borgerlige rettigheder. Den danske regering 
har opført en forhandlingskomedie om, at dette charter kun skulle være en politisk erklæring uden 
juridisk binding - men Danmark blev selvfølgelig stemt ned. At sidde med ved bordet betyder, at 
man hører afvisningen af de danske synspunkter et par minutter før dem, der ikke sidder med. 

Med charteret tager EU endnu et vigtigt skridt hen imod oprettelsen af en europæisk 
forfatningsdomstol, som sætter kronen på det værk, der hedder umyndiggørelse af de europæiske 
nationalstater. 

Når vi taler om menneskerettigheder, forbinder vi normalt dette begreb med noget positivt: retten til
menneskeværdige levevilkår. Men i EU-sammenhæng handler begrebet om magtpolitik. Med 
menneskerettighederne i hånden kan man føre en blodig krig på Balkan uden FNs godkendelse og 
efterlade et land i totalt kaos, i stedet for at søge en forhandlingsløsning på de etniske og sociale 
problemer, der efter krigen er blevet meget større, end de var før. 

Med menneskerettighederne i hånden kan man iværksætte en hovedløs boycotaktion - ikke mod 
Jörg Haider og hans tåbelige udtalelser - men mod det østrigske folk og det østrigske demokratis 
lovlige funktioner. Var det af hensyn til de etniske mindretal i Østrig? Nej, for Østrig behandler sine 
indvandrere bedre end de fleste andre lande, ja, Østrig har endda menneskerettighederne indskrevet 
i landets forfatning.  

Årsagen var en helt anden: de østrigske socialdemokrater tabte regeringsmagten ved valget. 
Frihedspartiet, som har været godt nok til at samarbejde med socialdemokratiske regeringer, og i sin 
tid var støtteparti for den afholdte socialdemokratiske Bruno Kreiskys regering, ja, det skiftede side, 
til det konservative parti, og det ville de europæiske socialdemokrater forpurre. 

Men hvor er EU, når det gælder de slavelignende forhold, som indvandrere fra Nordafrika må 
arbejde og leve under i Spanien og Italien? Hvor er EU, når den albanske mafia har overtaget det 
kriminelle miljø i Italien og truer italienernes fysiske, økonomiske og sociale liv? 

Svaret er, at EU slet ikke er der, for EUs magthavere er ligeglade med arbejdsvilkårene i de spanske 
plantager, og med hensyn til albanerne er samme EU-top skyld i, at en brutal, ydre verdens 
kriminelle oversvømmer vore godtroende lande, hvor grænserne er slettet og de nødvendige 
værktøjer tages ud af hænderne på politiet, medens domstolene løslader voldtægtsmænd og 
narkohandlere på grund af deres etniske herkomst. 

Det skal vi slet ikke diskutere nu, siger ja-partierne. Lad os nu tage én ting ad gangen, siger 
socialdemokraterne. De håber til det sidste, at vælgerne ikke finder ud af sammenhængen i den 
kæde af beslutninger, som vi står overfor. 

Når vi skal til folkeafstemning den 28. september, er det fordi Euroen kun kan indføres ved 
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afgivelse af dansk suverænitet: opgivelse af Danmarks 1000 år gamle selvstændige pengepolitik og 
indførelse af en storeuropæisk pengepolitik. Det var som bekendt ét af de fire forbehold overfor 
Maastricht-traktaten, som danskerne vedtog i 1993. 

Men det er jo syv år siden, siger ja-partierne. Verden er en helt anden nu, fortsætter de. Sandheden 
er, at spørgsmålet om national selvbestemmelse er mere betydningsfuldt end nogensinde. 
Globaliseringen af det internationale marked og overflytningen af den politiske myndighed til 
anonyme, fremmede politikere med begrænset viden om andet end deres egne lande, nedbryder de 
fællesskaber, som er rammen om menneskers liv. 

Uden disse fællesskaber kan der ikke eksistere et stærkt demokrati, og det vil blive umuligt at 
opretholde solidariteten mellem mennesker. 

Der er endnu tre forbehold: det retlige forbehold, forbeholdet mod deltagelse i et militært EU-
samarbejde og forbeholdet mod europæisk statsborgerskab. Ingen skal være i tvivl om, at ja-
partierne vil fjerne disse forbehold, hvis det først lykkes dem at afskaffe kronen. 

Hvad betyder det retlige forbehold i praksis? Det betyder, at EU-retten sættes over dansk ret. Det 
betyder f.eks., at EU kan bestemme, hvor mange indvandrere og hvor mange asylsøgere, Danmark 
skal have. 

Der er nogle der tror, at det betyder, at de fremmede skal fordeles mere ligeligt i EU-landene. Det er 
jo en velkendt sag, at en række lande betakker sig og ser med undren på Tysklands, Hollands, 
Sveriges og Danmarks korrekthed. Men en lige fordeling ligger slet ikke i planerne. De som har 
mange indvandrere, skal ved hjælp af nye regler for familiesammenføring have 2-3 gange flere, 
fordi alle skal kunne tage en bred kreds af familiemedlemmer og bekendte med. Forslaget er til 
behandling i EU-parlamentet. EUs top mener nemlig, at europæerne føder for få børn, og derfor vil 
de erstatte europæere med andre folkeslag. 

Jeg ser nedbrydningen af de nationale fællesskaber som den største katastrofe for vore lande. 
Sletningen af grænserne, masseindvandringen af mennesker fra andre kulturer, tvang mod vore 
borgere til at acceptere barbariske skikke og middelalderlige religioner river et samfund op indefra. 
Solidariteten nedbrydes, og det bliver lettere for den store unions magthavere at styre os, når vi først 
er splittet i samfund, der ikke er homogene. Men vi vil beholde retten til at lukke vore grænser for 
råhed og brutalitet, som nedbryder vores samfund. 

Lad mig komme tilbage til mit spørgsmål: Skal Danmark opgive sin selvstændighed for at deltage i 
det europæiske samarbejde?  

Danmark er et lille land i Europa. Kun 1 procent af de mennesker, som EU om et årti omfatter. Vi 
er afhængige af udviklingen i Europa, som vi er afhængige af udviklingen i den øvrige verden, der 
omgiver os.  

Vi melder os ikke ud af Europa ved at sige, at vi ikke vil styres fra Bruxelles. Vi melder os ikke ud 
af verden ved at sige, at vi vil bestemme over udviklingen i vort eget land. 

Denne udvikling beslutter vi ikke uafhængigt af verden uden om os, vi beslutter den på baggrund af 
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den verden, der sætter vore ydre vilkår, men vi beslutter den selv. 

Vi ved, at vores samfunds udvikling påvirkes af kløften mellem rige og fattige lande, kløften 
mellem de udviklede kulturer og de uudviklede, og vi vil aktivt medvirke til, at den uudviklede 
verden tilegner sig de værdier, som ligger i vores kultur. Vi ved, at vi ikke kan påtvinge verden den 
vestlige kultur, men vi vil heller ikke lade os påtvinge nogen fremmed kultur. Vi vil aldrig lade den 
islamiske fascisme få fodfæste i Danmark. Det er utroligt, at selv Karen Jespersen tror, at vi kan 
håndtere kulturer, der har bragt deres egne lande økonomisk sammenbrud og diktatur. Hvor er det 
dog sørgeligt, at vi har en regering, der undervurderer et så alvorligt problem. 

Derfor ønsker vi alene at deltage i et europæisk samarbejde mellem frie og selvstændige stater, for 
kun derved kan vi skabe en sund og harmonisk udvikling i Europa. 

Mit andet spørgsmål var: kan vi påvirke EU-projektets udvikling? 

Hvis vi siger ja til den unionsdannelse, som Euroen er et vigtigt led i, bliver vi danskere en 
ubetydelig minoritet, som er berøvet al selvstændig indflydelse.  

Ja-partierne siger, at et dansk nej ikke får nogen betydning, fordi de store lande vil køre videre med 
deres projekt, som om intet var sket. Det tror jeg ikke på.  

Vi har en sidste chance for at sige nej til EUs overtagelse af al magt over Europa. Vores nej til 
Euroen vil give genlyd over hele Europa. Det vil afsløre, at projektet er umuligt og det kan bane 
vejen for en mere demokratisk udvikling af EU. 

Vi stemmer for hele Europas fremtid den 28. september. Vi må ikke svigte Europas folk. Vores nej 
vil genskabe håbet om et fædrelandenes Europa. Den danske regering vil tage den demokratiske 
indflydelse på Danmark fra danskerne - lige som den søgte at tage magten over Østrig fra det 
østrigske folk. 

Regeringen vil, at EU skal styre Danmark, og det er ensbetydende med at det ægte folkestyres tid er 
forbi. Uden egen pengepolitik har vi ingen magt over vores økonomiske politik. Et land uden egen 
mønt og egen økonomisk politik er ikke et selvstændigt land - og det er netop formålet med 
afstemningen den 28. september - at tage selvstændigheden fra os. Vi vil afvise regeringen og dens 
falskspil ved at stemme nej.   
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Mogens Camres Årsmødetale 2001 
16-09-2001 

  

Vi afholder dette årsmøde i den alvorlige situation, der har ramt den vestlige verden med tirsdagens 
terrorangreb i New York og Washington. Hurtigere end vi havde troet, har vor civilisations fjender 
slået til mod det stærkeste led i den vestlige kulturkreds. 

Mange har svært ved at fatte, at dette voldshandling kunne ske, og nogle har næppe endnu fattet 
omfanget af den konflikt, der danner baggrund for den situation, verden befinder sig i. 

Når vi har peget på, at vores verden dag for dag blev mere ustabil, har mange ikke troet på det, og 
når vi har talt om at beskytte vores land bedre, har vi måttet høre på udsagn om, at Dansk Folkeparti 
blot ønskede at isolere Danmark fra den øvrige verden. 

Intet er mere forkert. Dansk Folkeparti ser til fulde i øjnene, at vore største problemer – man kan 
også sige de største trusler mod vores samfund og mod Europa som helhed - har deres rod udenfor 
Danmarks grænser. Det står direkte eller indirekte at læse på hver side i vort nye partiprogram. Vi 
afviser ikke Danmarks afhængighed af verden udenom os, men vi afviser de forslidte, de 
konventionelle løsninger, fordi de ikke virker, men fører til det stik modsatte af det tilsigtede. 

Vi afviser ikke europæisk samarbejde. Vi mener, at Europas lande, sammen med USA, Canada, 
Australien og New Zealand hører sammen i den vestlige, kristne kulturkreds. Vi tror, at vore fælles 
værdier kun kan forsvares i fællesskab. Og derfor vil vi ikke indordnes under en europæisk 
forbundsstat, domineret af tyske og franske interesser.  

Den konflikt, verden står i, kan ikke forstås, hvis man ikke erkender, at det vigtigste problem i 
verden i dag er fattigdommen og den eksplosive befolkningstilvækst, som finder sted i 
tredjeverdens landene. Frem til 2050 vil industrilandene opleve et beskedent fald i folketallet, men 
udviklingslandenes befolkning vil vokse med ca. 3 milliarder. Omkring år 2050 vil 
udviklingslandenes folketal hvert år, hvert år, vokse med 40 millioner, dvs. med lige så mange 
mennesker, som der i dag bor i Spanien. 

Afrikas folketal vil i de næste 50 år blive forøget med 1 milliard og Asiens med 1,6 milliarder. Det 
er over seks gange så mange som der bor i EU-landene tilsammen. 

Af verdens samlede befolkning i dag på 6 milliarder lever 1,5 milliard for under 1 USD om dagen. 
Hvis vi ser på udviklingen siden 1987 er det gået den forkerte vej i alle udviklingslande bortset fra 
Østasien og Stillehavsområdet. Den udviklingsbistand, der ydes fra den industrialiserede verden, 
kan altså ikke ændre afgørende på udviklingen, af to grunde: fødselsraten er alt for høj til at 
produktionen kan følge med, og – den anden grund – alt for få af landene har den kultur, den 
civilisation, der er nødvendig for at udvikle et bæredygtigt samfund. 

Jeg kan også sige det på en anden måde: I Asien og Latinamerika var fattigdomslempelsen i 
1990’erne kun på en tredjedel af det påkrævede. I de afrikanske lande syd for Sahara var den seks 
gange for langsom. 

Enhver kan sige sig selv, at en sådan verden er ustabil, og at den udvikling, som tallene med meget 
stor sikkerhed viser, kan føre til omfattende krigshandlinger. Når der er så stor sikkerhed om 
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fødselstallene, hænger det sammen med, at de fleste af de kvinder, der vil komme til at føde børn i 
de næste 25 år, allerede selv er født. 

Alle krige handler i sidste ende om ressourcer. Der er ikke land nok, der er ikke vand nok, der er 
ikke kapital nok til de mennesker, der fødes i udviklingslandene. Krigene og massakrerne i Rwanda 
og Burundi skyldtes, at der i det, som kaldes ”de store søers område” er alt for mange mennesker i 
forhold til det areal, der kan dyrkes. Når Israels naboer helst ville fordrive jøderne, er det fordi, der 
hverken er land eller vand nok til befolkningstilvæksten i Mellemøsten. Når kosovoalbanerne har 
kunnet bemægtige sig Kosovo, er det fordi deres befolkningstal er syvdoblet i det 20. århundrede. 
Konflikten i Makedonien har samme årsag. I Sudan som i Nigeria bekæmper muslimske flertal de 
kristne mindretal, ikke bare fordi de er kristne, men fordi de vil overtage deres område. Jeg kunne 
fortsætte med land efter land. 

Det er på grund af udviklingslandenes helt uansvarlige fødselshyppighed, at det er umuligt at hæve 
befolkningernes levestandard. Intet samfund kan skaffe skoler, andre uddannelsespladser, arbejde 
og boliger til en så hastigt voksende befolkning. Det gælder naturligvis i særlig grad samfund, der 
bygger på en middelalderlig samfundsorden, men selv i vore industrialiserede lande er det umuligt 
at følge med, fordi indvandrernes store flertal tager deres livsform, hele deres kultur, med og 
påtvinger os de samme følgevirkninger, som har ødelagt deres egne lande.  

I 1950 havde Danmark flere indbyggere end Saudi Arabien. Vi var 4,3 millioner og Saudi Arabien 
var 3,9. I dag er vi 5,3 millioner – hvoraf de 0,3 ikke er danskere – men saudi araberne er 22 
millioner. Om 50 år er vi – forhåbentlig – kun 5,6 millioner, men Saudi Arabien vil have 91 
millioner indbyggere. 

Det viser, at det er en skrøne, at fødselstallet automatisk falder, når et land bliver rigere. Den 
sammenhæng gælder ikke i et muslimsk land. Saudi Arabien er som bekendt blevet rigt på at sælge 
olie, men landet er hverken blevet demokratisk eller udviklet af den grund. 

Det er uden videre klart, at en sådan befolkningseksplosion giver anledning til folkevandring – det 
er fattigdommen, som skaber de flygtninge- og indvandrerstrømme, Europa, USA og Australien 
oplever. Det er et uendeligt lille mindretal, der vandrer på grund af politisk forfølgelse. Folk vandrer 
for at få nyt land og et bedre liv. For den islamiske politisk-religiøse bevægelse handler det om 
verdensherredømmet, som det har gjort det for andre fanatiske ideologier i historien. Det 
verdensherredømme kan de ikke opnå med militære midler, men prøver at opnå det ved at 
oversvømme verden med mennesker. 

Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne – og nogle af dem taler pænt til os, medens de venter 
på at blive nok til at få os fjernet – som i Sudan, Indonesien, Nigeria og på Balkan. 

Ingen kan undre sig over, at så mange vil væk fra de muslimske og andre tilbagestående lande. Det 
man må undre sig over er, at nogen i Vesten tror, at det er en løsning på problemerne, at de vandrer 
til Europa. Jo, det er en løsning for dem, der kommer først og kan trække på europæernes 
ressourcer, men det er kun en kort frist, før Europa kvæles. Redningsbåden bliver overfyldt og 
kæntrer. 

De tal, jeg har nævnt, burde sige alt. 1,5 milliarder lever i dag for under 1 USD om dagen. I de 
næste 50 år kommer der yderligere 3 milliarder til, som ikke har nogen muligheder for et godt liv, 



3 
 

hvis der ikke sker en total vending til vestlige værdier i deres lande. 

Her i Norden og i nogle andre EU-lande har vi fået en bevægelse af korrekte mennesker – mest 
tidligere og nuværende venstreorienterede – som i ramme alvor mener, at først og fremmest 
muslimerne skal til EU for at blive reddet. Ja, de allermest naive tror, at muslimerne skal erstatte 
den arbejdskraft, de påstår, at vi mangler. 

Det er utroligt, at disse korrekte ikke stiller spørgsmålet: Hvorfor er nogle lande rige og hvorfor er 
andre lande fattige? 

Hvis man ikke kender svaret på det spørgsmål, kan man ikke ændre udviklingens katastrofale kurs. 
Karl Marx sagde som bekendt ”Arbejde er kilden til al rigdom”. Han er blevet kritiseret for at 
skjule, at rigdom – vækst – også har som forudsætning, at der er kapital, altså jord, fabrikker, 
maskiner osv. til et samspil med menneskets arbejdskraft.  

Det havde han et politisk motiv til at skjule, fordi han ville nationalisere kapitalen. 

Men lad mig omskrive Marx lidt: Rigdom forudsætter arbejde – hvis man ikke arbejder, bliver man 
fattig. 

Når nogle lande er rige, er det på grund af deres kultur. Den kristne, vesterlandske kultur har i 
mange århundreder sat flid og hårdt arbejde i højsædet. At arbejde, at organisere, at bygge op, er 
betinget af den kultur, et folk har. 

Udviklingslandenes fattigdom skyldes to forhold: de arbejder ikke nok, og de føder alt for mange 
børn. For de korrekte hedder det: ”den økonomisk-sociale struktur i udviklingslandene bærer 
skylden”. Det er ikke noget svar. Hvorfor er den økonomisk-sociale struktur sådan? Det er den på 
grund af kulturens samlede virkninger, som dybest set er, at extremt reaktionære kræfter med alle 
midler kæmper for at fastholde deres magtposition. 

Det ville ikke være muligt for de islamiske diktatorer at beholde magten, hvis ikke de reaktionære 
holdninger sad dybt i befolkningerne, bygget på en hadefuld middelalderideologi, som er koblet 
sammen med en religion, der får tilhængerne til at tro, at de får en evig plads i paradis, hvis de dør i 
kamp mod dem, der ikke vil bøje sig for islam. 

Der er nogle, som gerne vil have os til at tro, at de islamiske fundamentalister er en fåtallig gruppe, 
et extremt mindretal. Det er forkert. Fundamentalismen er den mest magtfulde og mest 
expanderende bevægelse i de muslimske lande, og det er på sin vis naturligt nok, fordi 
levevilkårene stadig forringes uden at der er nogen forståelse for, hvad der er årsag til det. Så giver 
man Vesten skylden, i stedet for at prøve at lære af vore løsninger. 

Det er ejendommeligt at så få stiller spørgsmålet, hvorfor alle islamiske lande er korrupte, voldelige 
diktaturstater, som overtræder menneskerettighederne og - for de aller flestes vedkommende - er 
ludfattige. Hvordan kan nogen være så naive at tro, at vore lande kan undgå at blive skadet af en 
sådan kulturs indmarch? 

Ethvert håb om forbedringer i udviklingslandene er ubegrundet, hvis der ikke kommer en 
kulturrevolution. Det er ligegyldigt, hvor mange penge, vi hælder i udviklingshjælpen. I Afrika og i 
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de muslimske lande skabes der ingen forandring, fordi kulturen forhindrer det. 

Den tredje verden har brug for et-barns-politik, for demokrati, for uddannelse, for afvæbning, for 
hårdt arbejde, for at overholde menneskerettighederne. Det skal vi søge at påvirke dem til, men vil 
de ikke lære, skal de ikke have hjælp. Vi skal ikke give diktatorerne kunstigt åndedræt ved at aftage 
deres utilfredse befolkningsoverskud, og vi skal ikke udsætte deres indre oprør ved at stjæle deres 
alt for få veluddannede, for at de kan gøre os endnu rigere. 

Vesten rækker hånden ud til samarbejde – vi tilbyder vores hjælp til at skabe en mere lige udvikling 
i verden – men vi siger nej til dem der tror, at de kan tage vore lande fra os, eller få magt til at 
dominere os med deres reaktionære menneskeopfattelse og en religiøs-politisk ideologi, som har 
ødelagt de lande, de hører hjemme i. 

For hovedparten af dem, der kommer fra den tredje verden til Europa svigter læreprocessen. Selv 
med den anskuelsesundervisning, som det dog burde være at leve i Europa og se forskellene på vore 
samfund og de lande indvandrerne kommer fra, selv her forstår flertallet af indvandrerne ikke, at det 
er deres kultur, der har gjort dem til flygtninge og indvandrere. 

Lad mig endelig understrege, at der er forskel på indvandrere. Jeg kender en iransk adjunkt, som er 
flygtet fra præstestyret. Han hader islam og alt hvad islam indebærer. Han er flittig og dygtig og gør 
alt hvad han kan for at leve op til vore normer. Jeg kender en tyrkisk mekaniker, som er omhyggelig 
og dygtig og har et glimrende forhold til sine kolleger på værkstedet. Jeg kender en pakistansk 
civilingeniør, som har skabt sin egen virksomhed og lever helt som en dansker. Fælles for disse 
mennesker er, at de foretrækker den danske kultur frem for den muslimske – og det må netop være 
kriteriet for at være i Danmark. 

Disse mennesker er imidlertid ikke typiske – og desværre blander de sig ikke i politik. De arbejder 
og lever et stille liv.  

Anderledes med hovedparten af dem, der kommer hertil fra de muslimske lande. De kommer ikke 
fordi de har forkastet islam. De er ikke frihedskæmpere for demokratiet. De kommer for at erobre 
nyt land. De kan se, at deres egne lande ikke kan rumme dem, og så kommer de for at tage vores. 
De kommer for at grundlægge muslimske samfund – og vi er dumme nok til at finansiere det, for vi 
vil så nødigt se civilisationernes sammenstød i øjnene. 

Med terrorangrebene i New York og Washington er verden ændret, og intet vil blive som før. Den 
islamiske fundamentalismes krig mod Vesten er gået ind i en ny fase. Det er ikke kun en isoleret 
terrorhandling. Det USA oplevede i tirsdags, er kun begyndelsen. Hver eneste nation i Vesten er 
truet. Det er kun et spørgsmål om tid, før det næste angreb kommer. 

Det fundamentalistiske islam vil verdensherredømmet og tror at kunne knuse Vesten. De som 
bekender sig til islams politiske vanvid er vore fjender. De som har erklæret USA krig, har også 
erklæret os krig. De som er ansvarlige for dette angreb og de som sympatiserer med angriberne vil 
komme til at fortryde. 

Vi må gøre os klart, at situationen ikke ligner de krige, vi har kendt tidligere i historien. Der er 
ingen officiel krigserklæring og fjenden har ingen uniform. Det er netop derfor, at alle USAs 
forsvars- og sikkerhedssystemer svigtede i tirsdags. Fjenden kommer indefra og hans taktik kan 
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ikke bekæmpes med de sædvanlige våben. Derfor er indsatsen for at gengælde eller nedkæmpe 
fjenden utrolig vanskelig. NATO har erklæret sit sammenhold, men der er ikke et enkelt land, hvor 
vi kan sende vore bombefly og krigsskibe hen og slå til. 

Fjenden er midt iblandt os, og han er overalt i den muslimske verden. I nogle muslimske lande har 
han regeringen med sig, i andre kæmper han imod regeringen. Vi er uhyre sårbare, fordi vores 
regering har tilladt indvandring af så mange ustabile og fanatiske mennesker, og givet plads for 
ekstremister, som er eftersøgt af lande, der er os venligtsindede. Jeg hører i nyhederne i dag, at 
statsministeren siger, at han ikke kendte til det. Så er han en af de få, der ikke lyttede. Alle vi andre 
har hørt om det. Venligtsindede landes ambassadører har bebrejdet os for at give husly til 
mennesker, som er eftersøgte hjemme. 

For at overleve civilisationernes sammenstød er det ydre forsvar ikke nok. Vi skal bekæmpe fjenden 
her, for han er midt i vore egne lande – han lever af vore penge, og han har mange håndlangere 
blandt vore borgere. 

Regeringen i Nordrhein-Westfalen har ladet fremtrædende sociologer gennemføre en stor 
undersøgelse af holdningen hos tyrkiske 2. generations indvandrere i Tyskland. Den viser, at over 
35 pct. af disse unge er parat til at bruge vold for at gennemtvinge islam. 23 pct. mener, at de må slå 
islams modstandere ihjel. Holdningerne er næppe meget anderledes i andre vesteuropæiske lande. 

Der findes i Danmark omfattende netværk blandt indvandrere. Der er de almindelige kriminelle 
netværk, hvis mål er berigelse og vold mod personlige fjender – og der er de politiske. 

De politiske netværk er langt større og langt bedre organiseret, end vi ønsker at tro og langt farligere
end nogen bevægelse mod Danmark nogensinde har været. Hvis regeringen tror, at den kan snakke 
sig ud af denne trussel ved velmenende formaninger til vore fjender om at holde en lav profil, tager 
regeringen igen fejl af hele problemet. Det er en kamp om vor kulturs overlevelse. 

Den islamiske fundamentalisme har erklæret Vesten krig, og vi har intet forsvar, hvis vi ikke finder 
og eliminerer fjenden midt iblandt os, uanset hvilken hudfarve han har. Ingen regering kan 
unddrage sig den konfrontation. 

Det betyder også, at vi skal støtte de moderate ledere i lande, der kæmper mod fanatismen: Tyrkiet, 
Egypten, for at nævne de vigtigste. Lad det være gentaget: denne krig kan ikke vindes med våben 
alene. Den kan kun vindes, hvis vi kulturelt og socialt kan ændre verden. 

der skal ikke være nogen dialog med fanatikerne,  
der skal ikke gives indrømmelser til islams krav om plads i Danmark - aldrig skal der bygges en 
moské i vort land, 
de muslimer, som i vores land jublede i tirsdags skal udvises, 
der skal ikke gives penge til koranskoler,  
vi skal ikke have hadefulde imamer til at indoktrinere de mange uvidende mennesker, som vi 
forsørger,  
der skal ikke vises forståelse for de unge voldsmænd, der strejfer rundt i vore byer, 
godhedsindustrien skal lukkes. 

Der går en lige linje fra den usle voldtægtsmand, over ham der omskærer sin datter, tvinger sin 
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hustru til at bære tørklæde og til ham, der i religiøs fanatisme flyver et passagerfly ind i World 
Trade Center. Fælles for dem er hadet til andre mennesker - et had, der er begrundet i en syg 
ideologi. 

Det vi står overfor er ikke blot en kortvarig militær operation. Det drejer sig om at drive denne onde 
ideologi ud af den vestlige civilisation. Aldrig skal islam få plads i vore lande. 

Vi har senest ved den store islamiske konference i København i sidste uge fået en tydelig 
illustration af, hvad der venter os. Her tillod lederen af Det Islamiske Forbund i Danmark, 
Mohammed Fouad Baraze sig at sige: (citat fra Jyllands-Posten) ”Vi kæmper for muslimernes 
retfærdige sag i Danmark. Vi vil støtte dem, der vil støtte os, når det kommer til valg i den 
kommende tid. Det danske samfund skal officielt anerkende islam i Danmark og imødekomme 
kravene fra os. Vi har ventet i 15 lange år på at kunne opføre en moské , og nu vil vi have 
myndighederne til at udpege et andet stykke jord end det, som der efter så mange år endnu ikke er 
bygget på. Det kunne passende være en lektie i demokrati.” 

Jeg forstår, at den radikale kirkeminister Lebech, som er en af islams sande venner i Danmark ikke 
afviste denne talsmand for den ekstremistiske organisation Muslimsk Broderskab, så derfor vil jeg 
gerne give det svar, som denne fanatiker bør have: 

”Hr. Baraze, De er kommet hertil ved Danmarks utrolige venlighed selv overfor mennesker, som vil 
bekæmpe vores samfundssystem. De skal ikke belære os om demokrati. De har ingen retfærdig sag 
i Danmark, og den politisk-religiøse opfattelse, De repræsenterer, strider mod Den Europæiske 
Deklaration om Menneskerettighederne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte vore værdier – 
og vi vil bekæmpe Deres middelalderlige opfattelser. De hører ikke hjemme i vores samfund, og vi 
ønsker, at De rejser hjem, hvor De kommer fra.” 

Lad mig føje til, at det er fuldstændig uacceptabelt, at vi i Danmark skal tolerere, at en fremmed 
diktaturstats justitsminister og en minister for islamiske anliggender, skal kunne holde en 
konference, finansieret af samme reaktionære diktaturstat, hvor ministrene opfordrer danske 
muslimer til at styrke de islamiske organisationer og virke for udbredelsen af islam. Lad mig 
understrege, at Saudi Arabien styres efter islamisk lov, Sharia, som Menneskerettighedsdomstolen i 
Strasbourg, så sent som i juli i år har erklæret strider mod alle de værdier, der er fastlagt i 
Menneskerettighedskonventionen. Vi har konventionen bag os i et forbud mod de islamiske 
organisationer. 

Det er beskæmmende, at minister Lebech deltog i den konference, og man må virkelig begynde at 
spørge sig selv, hvor Det radikale Venstre står i forhold til danske værdier, men jeg forstår, at Det 
radikale Venstre lader sig bruge som islams parti i Danmark. Det vil partiet snart bittert fortryde. 

Til minister Lebech vil jeg kun sige: vi skal nok snart finde en anden til dit job. 

Det er ikke kun i USA og Danmark, at farerne ved masseindvandringen er ved at blive åbenbare. 
Overalt i den industrialiserede verden søger ansvarlige regeringsledere at dæmme op for 
folkevandringen. Det har intet med racisme at gøre – det handler om én eneste ting: de vestlige 
samfund er truet af sammenbrud og indre oprør, hvis tredjeverdenslandenes 
overbefolkningsproblem søges afhjulpet ved at oversvømme Europa, USA, Canada og Australien.  
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Vi får hver dag beviser på, at vores samfundsorden er ved at skride.  

Hvad betyder det, at dansk politi ikke tør færdes i de byområder, indvandrerne har besat, Nørrebro, 
Vollsmose osv?  

Hvad er det for et vanvid, der har bredt sig, når vi ser, at 68 pct. af alle voldtægter begås af mænd 
med anden etnisk baggrund end dansk – og så bare lader det køre? 

Hvad er der sket med os, når vi lader de gambiske narkohajer handle frit i Københavns 
brokvarterer?  

Er vi overhovedet rigtig kloge, når vi bruger millioner af kroner på ferieture til udenlandske bøller 
og forbrydere, samtidig med, at vi ikke har råd til forsvarlig hjemmepleje for vore gamle, som er 
slidt op efter et langt arbejdslivs indsats med at skabe det samfund, vi i dag nyder godt af?  

Hvordan kan vi sidde stille og se på, at mere end en fjerdedel af befolkningstilvæksten i Danmark, 
er udlændinge? 

Hvordan kan vi tro, at solidariteten kan bevares i et samfund, hvor et lille mindretal af fremmede 
lægger beslag på 38 pct. af al kontanthjælp? Tilstrømningen udefra vil knække velfærdsstaten – 
Danmark er blevet et forsikringsselskab, hvor alle kan hente erstatning uden nogensinde at have 
betalt forsikringspræmierne. Et sådant forsikringsselskab går fallit. 

Der er kun et svar til fundamentalisterne: repatriering, repatriering omgående. De er en 5. kolonne, 
og de skal ikke være her. 

Disse spørgsmål og en lang række andre skal stilles til regeringen – men vi skal ikke forvente at få 
andet end tomme valgløfter som svar, for regeringen har for længst givet op. Den er fanget af sin 
afhængighed af Marianne Jelved og Elisabeth Arnold, og den lefler for de skatteyderbetalte 
indvandrertalsmænd i håb om at få nogle indvandrerstemmer. 

Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås: godhedsapostlene fra Morten Kjærum til biskop 
Holm fortegner kampen mellem vores civilisation og fundamentalismen. De har ikke forstået den 
verdensomspændende konflikt, de så naivt og godtroende blander sig i.  

Danmark er ganske enkelt ved at blive besat af mennesker med en helt anden kultur, og hvis vi ikke 
stopper den udvikling, er det kun et spørgsmål om tid, hvornår det første muslimske krav om 
selvstyre i dele af Danmark bliver rejst. Kun de allermest naive tror på, at det store flertal af 
muslimer kan integreres – de foragter vores kultur og ville ikke drømme om at indordne sig under 
den. Det er ikke en politisk moderetning, vi står overfor. Islam har eksisteret siden det 7. århundrede 
e.Kr. og har bevaret en samfundsopfattelse fra middelalderen. Det er en grotesk overvurdering af 
vore evner, hvis vi tror, at vi lilleputland kan ændre en politisk religion, som mange millioner 
mennesker er parat til at dø for. 

Endnu er dette land vores. Vi kan endnu nå at handle. Overfaldet på USA har åbnet verdens øjne. 
Vi har ret til at lukke vore grænser og vore pengekasser for dem, som ikke vil bekende sig til 
Vestens værdinormer, og vi har ret til at udvise dem, som i vort land fører krig mod os og vor 
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kultur. Vi vil deltage i den forsvarskamp, Vesten har indledt, ikke med ord men med handling. 

Vi står foran to vigtige valg, kommunevalget og folketingsvalget. Disse valg kan blive 
vendepunktet for Danmark. Det afhænger frem for noget af, om Dansk Folkeparti går frem og får 
styrke til at ændre udviklingen. I har alle sammen Danmarks fremtid i jeres hænder. 
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Pia Kjærsgaards Årsmødetale 2000 
02-09-2000 

  

Kære delegerede - kære gæster! 

Om en måneds tid har Dansk Folkeparti fem års fødselsdag. Det var oprindelig tanken, at dette 
femte årsmøde skulle holdes netop omkring jubilæet, men da statsminister Poul Nyrup Rasmussen, 
uden at det på nogen måde var nødvendigt for landet, meddelte, at der skulle afholdes 
folkeafstemning om kronens afskaffelse, var det naturligt for os at flytte årsmødet en måned frem. 

Vi havde jo netop allerede på det tidspunkt besluttet, at årsmødet skulle være selve kulminationen 
på den kronekampagne, som vi under alle omstændigheder havde planlagt her til år 2000. Heldigvis 
viste det sig, at kongrescenteret her - mirakuløst - havde fået en afbestilling til netop denne 
weekend, sådan at vi kunne være her. Og sådan blev det. Jeg ved, at det for nogle har været 
problematisk at finde nye indkvarteringsmuligheder, og det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg 
håber, at alle har fundet ud af det alligevel - og det lader det jo til. 

Dansk Folkeparti har i sin levetid reelt kun oplevet fremgang og succes. Det var næsten blevet en 
tradition, at jeg her i min beretning kunne fortælle gode nyheder om alt det, vi i det forgangne år 
havde gennemlevet. Det ville være forkert af mig, med sommerens begivenheder, bare at lade som 
om, at sådan har det også været i år. For, som I alle ved, har Dansk Folkeparti i sommerens løb 
været igennem nogle tåbelige problemer, kulminerende med, at vi måtte sige farvel til tre af de 
folketingsmedlemmer, som blev indvalgt den 11. marts 1998. 

Begivenhederne er kendt af alle her, og da jeg ved, at folketingsgruppens formand, Kristian 
Thulesen Dahl, senere i dag vil komme lidt nærmere ind på forløbet, vil jeg ikke hér berøre det 
yderligere. Kun føler jeg trang til at slå fast, at resultatet - som begivenhederne udspandt sig - ikke 
kunne blive anderledes. Jeg vil tilføje, at det er min faste overbevisning, at Dansk Folkeparti, nu, 
hvor tingene er faldet på plads, vil komme styrket ud af begivenhederne. Vi kan igen se fremad i 
fællesskab.  

--- 

Som det vist er blevet alle klart - prøv blot at se jer omkring her i salen - står Dansk Folkepartis 5. 
årsmøde helt og aldeles i kronens tegn. Som nævnt blev vi i hvertfald ikke taget på sengen, da 
statsministeren meddelte, at vi skulle have folkeafstemning om kronens afskaffelse. Allerede i juli 
måned sidste år gik vi i gang med de første spæde forberedelser til kampagnen For kronen og 
fædrelandet. Og i det tidlige forår kunne vi som det første parti præsentere en fuldt færdig 
kampagne, som virkelig har sat dagsordenen for debatten. 

Når vi kommer frem til målstregen, den 28. september, vil Dansk Folkeparti have været med ved 46 
kræmmermarkeder og dyrskuer landet over, ligesom vi vil have deltaget i langt over hundrede 
debatmøder rundt om. Det har været en ganske fantastisk indsats, der er blevet ydet af 
organisationsfolk og politikere. Jeg tog her for et par dage siden et kig på vores kampagnekalender -
og er ikke i tvivl om, at DF har haft førertrøjen på. Det er rart at vide, at vi, når vi tager os en stille 
kop kaffe på afstemningsaftenen, kan gøre det i bevidstheden om, at vi på alle måder har gjort vort 
bedste. Og mere kan man jo som bekendt ikke forlange. 
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Også økonomisk har vi satset alt det, vi kunne: Vi har brugt 3,5 millioner til radiospots, til 
annoncering, til video, til internet, til kronebil, til markedsstand, til flag, balloner, bannere og hvad 
ved jeg... I den store sammenhæng - og i sammenligning med de astronomiske summer, ja-siden har 
kunnet anvende - er det ikke meget, men vor økonomiske formåen rækker altså ikke videre, og det 
er det største beløb, vi nogensinde har anvendt på én enkelt politisk begivenhed. 

Når vi således - menneskeligt og økonomisk - har sat alt på ét bræt, er det jo også udtryk for, hvad 
vi mener om den afstemning. Jeg har betegnet den, den vigtigste afstemning i Danmarkshistorien, 
og det er ikke det mindste overdrevet. 

For hvor står der meget på spil ! Vi skal nemlig være klar over, at med et ja til kronens afskaffelse 
har vi taget det definitive skridt ind i Europas Forenede Stater eller Euroland. 

Det skal klart fortælles det danske folk, at det gælder langt mere end nogle mønter, når vi skal 
stemme. Det skal klart fortælles, at vi stemmer om dramatiske negative ændringer af vort land og af 
vort folkestyre. 

Jeg har så til gengæld et begrundet håb om at det danske folk ligeså klart vil svare, at vi er stolte af 
vores krone, af vort land og af vort folkestyre - og derfor vil læse eliten teksten den 28. september 
og sige: 

Nej - vi ønsker ikke at afskaffe dansk selvstyre og frihed. 

- og Nej - vi ønsker ikke at blive regeret fra Frankfurt eller Bruxelles - vi skal nok klare det selv! 

Det er mærkeligt som nogle mennesker har ladet sig gribe af dette EU-hysteri, og på én eller anden 
måde har bildt sig selv ind, at alt, hvad der kommer fra den kant er fortrinligt. Og det er også 
mærkeligt, hvad der gør, at nogle mennesker er i stand til at dreje 180 grader på en tallerken, fordi 
det lige er politisk opportunt. 

Forleden fik jeg stukket et avisudklip fra 76 i hånden - et debatindlæg fra dagbladet B.T. 
Debatindlægget var fra de dage, hvor den store kanon i det daværende EF, Leo Tindemanns, havde 
været fremme med sin vision om, hvorledes EF skulle udvikle sig, og hvor alle førende politikere 
herhjemme slog syv kors for sig af bare fornærmelse. For Tindemanns tillod sig blandt andet frækt 
at forudsige, at EF selvfølgelig ville udvikle sig til en politisk union med en fælles mønt. 

Debatindlægget, som opstillede syv klare argumenter for, hvorfor Danmark absolut aldrig burde 
tilslutte sig, var aldeles glimrende - og kunne for så vidt lige så godt have stået i de brochurer, 
Dansk Folkeparti i disse dage og uger deler rundt på kræmmermarkederne. 

Skribenten slog fast, at med disse udsigter var det på tide, at den danske regering slog bremserne i i 
forhold til EF-samarbejdet - og skrev blandt andet: 

Hvis en økonomisk union overhovedet skal fungere, vil det i hvert fald kræve en overnational og 
central styring af økonomierne og den regionale politik, som vi må afvise. 

Og han skrev: 
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En union vil fremme stridighederne mellem landene fremfor at bilægge dem. Der findes reelt ingen 
europæisk identitet, og landene kan derfor kun tale med én stemme, når de i forvejen er enige. En 
union vil presse enkeltlande ind i afgørelser, som muligvis strider imod disses særlige 
forudsætninger. Det skaber ikke fællesskab, men bitterhed. 

Skribenten fortsatte: 

Det vil stride imod tanken om det nære samfund med den lokale indflydelse at flytte stadig flere 
afgørelser til Bruxelles. En EF-union vil medføre udvikling af et nyt, stort og ukontrollabelt 
bureaukrati i Bruxelles, men finaniseret af bl.a. danske skatteydere. Overgang til almindelige 
flertalsafgørelser vil endvidere skade EF-samarbejdet. De store lande vil ikke mærke nogen forskel 
fra nu. Så magtfulde er de nemlig, at selv flertalsafgørelser kan siddes overhørige... Vetoretten 
beskytter derimod de små lande mod stormagtsdominans og er derfor garantien for en EF-udvikling 
i pagt med landenes forudsætninger. Tindemanns rapport må derfor afvises! 

Et glimrende indlæg - ikke sandt! Og hvor havde forfatteren dog ret. Egentlig burde han forlade sit 
parti og melde sig ind hos os... Hans navn er for resten Anders Fogh Rasmussen....! 

Hvad er der dog sket med den pæne, fornuftige Anders Fogh Rasmussen, siden han skrev sit viise 
og indsigtsfulde indlæg til B.T.?! 

---- 

Forrige onsdag i Aalborghallen lykkedes det så endelig for mig at blive stueren ! Det samme skete 
så også for jer, kære delegerede. 

Det er nu ellers ikke fordi, jeg er begyndt at bruge stærkere sæbe end ellers ¿ og det er heller ikke 
fordi jeg i øvrigt har ændret mine synspunkter en tøddel. Man må jo så næsten formode, at 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen er blevet mere moden og fornuftig i det års tid, der er gået, 
siden han satte ikke-stueren-mærket på mig, samtlige DF´ere og 50-60 procent af sine egne 
socialdemokratiske vælgere. 

Nå ¿ men da statsministeren så endelig tog sig sammen til at kravle ned fra sin virkelighedsfjerne 
pidestal, kom i øjenhøjde med sine vælgere ¿ og stillede op til en politisk duel med mig, viste det 
sig faktisk, at vi fik en helt fornuftig dialog ud af det ¿ en god debat ¿ i et forfriskende selskab med 
tusind nordjyder. 

Netop sådan kan vi DF´ere lide folkestyret! At vi på Christiansborg, i amterne og i kommunerne 
sætter os sammen med vore politiske modstandere og taler sammen med dem. Og det er da egentlig 
utroligt, at den slags ikke bare er dagligdag i dansk politik ! 

For dette er jo nemlig selve folkestyrets allerinderste idé, og dét, der i generationer har været 
kendetegnende for vort land, at vi i gensidig respekt var i stand til at tale ordentligt og dannet med 
vore politiske modstandere ¿ uden at svine hinanden til, uden at nedgøre hinanden. Det er mit håb, 
at mit møde med Poul Nyrup Rasmussen i Aalborg den 23. august vil kunne vise sig at blive en ny 
start for folkestyret og debatten i dette land. 

Selve den politiske euro-debat i Aalborg kom i høj grad til at dreje sig om velfærdssamfundets 
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udvikling. Og det slog mig, at dette med trygheden var et argument, som blev anvendt af såvel 
statsministeren som af mig. Med den stik modsatte konklusion: Statsministeren var af den 
opfattelse, at et ja ville betyde en sikring af velfærden, mens Dansk Folkeparti jo finder, at et nej vil 
sikre vor danske velfærd.  

Hvis målet er det samme for Socialdemokratiet som for Dansk Folkeparti. Hvordan i alverden kan 
to arbejderpartier så komme frem til dette vidt forskellige konklusion? 

Forklaringen kom måske i forbindelse med et meget retorisk spørgsmål, der blev stillet fra salen den 
aften af en ung DSU´er. Hun rettede spørgsmålet til mig, og det lød noget lignende som: 

Pia, hvorfor mener du, at velfærdssamfundet slutter ved den danske grænse? 

Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet var et af aftenens mange indstuderede spørgsmål, som 
Socialdemokratiet med partiets dygtige organisation havde fået fremstillet til lejligheden. Sådan 
noget er de eksperter i. Og meningen med spørgsmålet var naturligvis at skildre mig og Dansk 
Folkeparti som nogle verdensfjerne uslinge med en vi-er-os-selv-nok indstilling til tilværelsen, som 
allerhelst, usolidarisk, ville vende ryggen til hele verden, så vi kunne dyrke vor lukkede Morten 
Korch-idyl. 

Spørgsmålet fra DSU´eren er jo heller ikke så ligetil at besvare. I hvert fald ikke, når det lige skal 
ske på et minut midt i en kogende debat-keddel som Aalborghallen var den aften. For på en måde 
har hun ret ¿ og så har hun det alligevel ikke. 

Sagen er jo nemlig, at jeg meget gerne vil opleve, at andre lande med årene vil kunne skabe et 
velfærdssamfund, som er noget lignende det, vi herhjemme er blevet vant til og trygge ved. Jeg 
glæder mig oprigtigt, når jeg ser, hvordan velstand og velfærd er stigende i eksempelvis de lande, 
som for bare en halv snes år siden krøb ud af den sovjetkommunistiske planøkonomiske 
spændetrøje. Der er heldigvis mange eksempler på lande, som for 50 år siden var elendigheden selv, 
når det gjaldt det sociale, virkelig er kommet på fode og i takt med velstanden er ved at få skabt et 
velfærdssamfund. 

Så jeg mener bestemt ikke, at velfærdssamfundet bør slutte ¿ eller slutter ¿ ved den danske grænse. 
Faktisk er vi i Danmark på velfærdsområdet ved at blive overhalet af nogle lande ! 

Men forskellen på Poul Nyrup Rasmussen og mig er, at mens statsministeren lider af 
selvovervurdering, når det gælder egen formåen, og har skabt en fantasteri-drøm om at kunne redde 
den hele verden, må jeg beskæmmet indrømme, at jeg agter at bruge min energi og min vilje på 
Danmark og det danske folk. Det er for mig et 24-timers job, og jeg har simpelthen ikke kræfter til 
mere end det. 

Et godt engelsk mundheld siger: charity begins at home ¿ start med dit hjem og dit land, hvis du vil 
gøre noget for andre.  

Poul Nyrup Rasmussen og Socialdemokratiet har fået den tossede idé rundhåndet at fordele hele 
den danske velstand til verdens milliarder af mennesker - mens jeg og Dansk Folkeparti er af den 
opfattelse, at den velstand vi, og danske generationer før os har slidt for, først og fremmest tilhører 
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det danske folk. 

For mig er det således eksempelvis afgørende, at danskere i fremtiden vil kunne vide sig sikker på 
folkepensionen, på førtidspensionen, på efterlønnen. Og jeg er overbevist om, at kun ved at bevare 
kronen og dermed det forholdsvis lukkede danske solidariske system, vil dette kunne lade sig gøre. 

Mange danskere fornemmer, at det trygge, velkendte danske samfund siver bort mellem fingrene på 
dem. Og den fornemmelse er reel, og reelt begrundet. 

Nå - der kan siges en masse om den euro, man nu planlægger skal erstatte den danske krone, og det 
vil der da også blive - ikke mindst på årsmødets anden dag i morgen, hvor vi blandt andre skal lytte 
til to af Europaparlamentets medlemmer, vor egen Mogens Camre - samt årsmødets gæstetaler, 
Daniel Hannan fra det britiske konservative parti. Jeg ser ligeledes frem til mange, forhåbentlig 
spændende og gode indlæg om euroen fra jer delegerede. 

Vort engagement i kronens bevarelse i år har naturligvis måttet betyde, at mange andre politiske 
emner er trængt lidt i baggrunden - det er dog min forventning, at vi atter kommer op på fuld skrue, 
så snart folkeafstemningen er overstået, og meget gerne med et nej som resultat. Og kunne vi ikke 
her fra årsmødet sende en samlet klar besked ud til Danmark om at Dansk Folkeparti går ind for et 
rungende nej ! 

--- 

Da jeg for et år siden talte ved Dansk Folkepartis årsmøde luftede jeg den tanke, at fremmede 
familier, som på ingen måde ønskede at tilpasse sig til det danske samfund, men som bevidst 
udnyttede det liberale danske samfund til at skabe sig en kriminel tilværelse og dermed perverterede 
vor gæstfrihed, var uønskede i Danmark. Tanken vakte vild opsigt, og betød, at hele det etablerede 
Danmark kastede sig over mig og Dansk Folkeparti. 

Sidste søndag havde B.T. så en reportage om netop en sådan familie. Reportagen fortalte om tre 
brødre i denne libanesiske familie på henholdsvis 16, 20 og 25 år, som har betalt tilbage på det 
danske samfunds million-støtte ved blandt andet at slå en tilfældig århusiansk studerende ihjel, 
banke løse på uskyldige, tvinge et barn til ildspåsættelse og voldtage en 14-årig pige. Sønnerne er 
således dømt for dødsvold, voldtægt, narkosalg, svindel, vold, ildspåsættelse og tyveri i den helt 
store stil. Avisen beretter, at denne berygtede familie siden flugten fra Beirut har kostet de sociale 
myndigheder i Århus et større to-cifret millionbeløb. Og regningen vokser støt hver eneste dag. 
Moderen blæser på det hele. Hun er fuldstændig ligeglad med, hvad sønnerne render og laver ¿ ja, 
hun støtter dem ligefrem i deres forbryderiske forehavender. En socialarbejder med nøje kendskab 
til de belastede bydeles indvandrer-drenge, vurderer, at de forskellige grene af familieklanen udøver 
en mafia-lignende terror, som spreder utryghed og skræk. 

Og jeg spørger mig selv: Hvorfor i alverden skal Danmark naivt blive ved med at være vært for en 
sådan familie? 

Vi har oplevet det gang på gang, at der bare bliver punget ud af de danske myndigheder, som lider 
af den vrangforestilling, at hvis blot man hele tiden bevilger flere penge til sådanne kriminelle 
familier og kriminelle elementer, så skal de nok begynde at opføre sig ordentligt.  
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En flok unge indvandrere fra Vollsmose i Odense på en skatteyderbetalt ferietur til Sverige går 
amok og truer pædagogerne med knive, sten og høtyve. En enkelt pædagog blev truet med en høtyv. 
En anden fik knytnæveslag og en tredje spark i ryggen. Pædagogerne måtte ile til den nærmeste 
nabo og tilkalde det svenske politi.  

Ferieturen, som Odenses skatteydere har betalt for, havde officielt to formål: Dels skal deltagerne 
forsøge at finde ud af, hvad de vil efter sommerferien, og dels skaber den lidt ro på hjemmefronten.

Syv unge andengenerationsindvandrere, som betegnes som ekstremt adfærdsvanskelige, får altså en 
tre ugers ferietur for at finde ud af, hvad de vil efter sommerferien. Ved hjælp af kanosejlads og 
rafting i den svenske natur. Passet på af otte voksne bestående af pædagoger, betjente og en 
jægersoldat. De syv unge arabere fra Vollsmose har svært ved at tilpasse sig den aller laveste 
minimumsstandard for civiliseret adfærd. 

Det største problem er imidlertid ikke de syv unge araberes udskejelser. Det ville kunne klares med 
hårdere straffe påhæftet truslen om udvisning, hvor det er muligt. Det virker. Det ved vi. Truslen 
om udvisning har en utrolig effekt i de voldelige indvandrermiljøer. Og så har vores 
indenrigsminister, Karen Jespersen, jo været fremme med, at de kriminelle asylansøgere skulle 
sendes på en øde ø ! Unægtelig et interessant forslag - rent bortset fra, at der vist ikke sådan lige er 
nogen øde øer, hvor de kan sendes hen. Jeg ville nu langt se, at folk lande, vi normalt ikke giver 
asyl til, umiddelbart og øjeblikkelig hjemsendes. Det er der dog nok ikke flertal for i Folketinget. 
Derimod tror jeg, at der vil kunne skabes flertal for Dansk Folkepartis forslag om at sørge for 
isolation af disse asylansøgere samt at sagsbehandlingen blev nedsat til maximalt 14 dage. 

Men, Karen Jespersen, der er da begyndt at lyde helt fornuftige toner fra din side. Og når der viser 
sig problemer for dig i dit bagland, er du altid velkommen til at søge optagelse i Dansk Folkeparti. 
Vi har hos os i forvejen gode erfaringer med socialdemokrater... 

---- 

Nej, eftergivenhed overfor kriminelle indvandrere virker ikke. Det har vi prøvet i 15-20 år, og det 
har overhovedet ingen effekt.  

Hvis ikke vi får en åben og fordomsfri debat i Danmark om indvandringen og dens konsekvenser, 
hvor ingen politisk korrekte tabuer eller helligheder blokerer for at gøre eller sige noget, bliver der 
aldrig sat en stopper for indvandrerunges vold. Fejhed inddæmmer ikke udskejelserne. 
Eftergivenhed opfordrer til mere aggression.  

--- 

Danmarks Statistiks seneste tal om indvandringen er i det hele taget af en sådan chokerende 
karakter, at det er i 11. time, hvis denne forfærdende udvikling skal standses. 

Regeringen og Folketingets flertal har skylden for, at Danmark nu i et tordnende tempo omdannes 
til et multietnisk samfund med alle de dårligdomme og al den elendighed, der hører et sådant 
samfund til. 

Men selvfølgelig kan den fortvivlende udvikling standses ¿ om end der har bredt sig en underlig 
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myte om at tilstrømningen af fremmede ikke kan stoppes. 

En kronikør skrev i Kristeligt Dagblad fornylig: 

Indvandringen fortsætter med uformindsket styrke ¿ 15.000-20.000 om året ¿ og dermed er 
Danmark stærkt på vej til at blive et såkaldt multietnisk samfund, uden at det skyldes en bevidst 
politisk beslutning. Langt de fleste kommer som følge af familiesammenføringer eller som de-facto 
flygtninge. Det sidste betyder, at de ikke er flygtninge efter de internationale konventioner, men at 
Danmark alligevel giver dem flygtningestatus. Denne overvejende del af tilstrømningen kan 
hverken den nuværende eller en eventuel borgerlig regering stoppe 

Der er ingen tvivl om, at myten helt bevidst er blevet opfundet i Godhedsindustriens gemakker; af 
folk som Morten Kjærum og Klaus Rothstein. Idéen er naturligvis at skabe eftergivenhed og at få 
det danske folk til helt at give op overfor indvandringen á-la: Nå, der er altså så ikke noget at gøre 
ved det ¿ så må vi hellere begynde at snakke om noget andet.... 

Det er mig ubegribeligt, at journalister og andre er hoppet på den limpind. For selvfølgelig kan vi da 
standse tilstrømningen af fremmede. Og selvfølgelig kan vi da standse familiesammenføringerne. 
Og selvfølgelig kan vi da holde op med at tildele flygtningestatus efter de-facto begrebet. 

Det kræver sådan set bare en flertalsbeslutning i Folketinget ¿ kort og godt! 

Men dette nødvendige flertal findes altså ikke i dag. Med den nuværende regering og det nuværende 
folketingsflertal er der bestemt intet som helst at gøre. Det er vigtigt for mig i dag ¿ hvor der måske 
ikke er så længe til det næste folketingsvalg ¿ at slå fast, hvor grundigt man tager fejl, hvis man tror, 
at et styrket Dansk Folkeparti, som får parlamentarisk indflydelse efter det næste valg, bare vil lade 
stå til på udlændingeområdet. Man tager grundigt fejl, hvis man tror, at vi blot vil trække på 
skuldrene og sige nå. 

Allerede ved DF¿s stiftelse i 1995 besluttede vi os nemlig til, at vort mål er afgørende at ændre 
Danmarks udlændingepolitik, som skal strammes op på bunker af områder ¿ retskravet, 
familiesammenføringerne, indfødsretten, kriminaliteten o.s.v., og jeg er sikker på, at den store del 
arf det danske folk er enig med os i de planer. 

Men for at vi skal have nogen som helst chance for at føre planerne ud i livet, er den første 
betingelse, at vi kommer markant styrket ud af næste folketingsvalg. Sker det, har I mit ord for, at vi
så nok skal gøre vort yderste for at gennemhulle den fjollede myte om at tilstrømningen ikke kan 
stoppes. Selvfølgelig kan den det ¿ vi er da endnu et frit land... 

--- 

Og når vi nu taler om de kommende muligheder efter et folketingsvalg: Det bliver unægtelig 
interessant at se, hvilken vej, de borgerliges statsministerkandidat Anders Fogh Rasmussen vil slå 
ind på, når det gælder Danmarks fremtidige udlændingepolitik. 

Jeg har flere gange i det forløbne år advaret Anders Fogh Rasmussen om, at Dansk Folkeparti ikke 
ville se med positive øjne på dannelsen af en firkløverregering ¿ herunder at inddrage CD i en 
kommende regering. Men det virker mærkeligt nok stadigvæk som om, han ikke helt har forstået 
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Dansk Folkepartis budskab, som han hellere må se at få til at bundfælde sig, hvorfor jeg herfra 
bliver nødt til at gentage, og denne gang så det ikke kan misforstås: 

Dansk Folkeparti ser fortsat gerne, at vi får en borgerlig statsminister, og vi vil loyalt, som vi har 
lovet, pege på Anders Fogh Rasmussen som forhandlingsleder efter det næste folketingsvalg. Men 
støtten til dig fra Dansk Folkeparti er ikke en støtte til CD. 

At disse centrumdemokrater har for vane at svine Dansk Folkeparti til, ville vi såmænd nok kunne 
leve med ¿ for det har vi jo oplevet i så mange sammenhænge, men at acceptere ministre, som gang 
på gang ¿ aldeles ansvarsløst - slår til lyd for, at Danmark skal åbne sine grænser for en fuldstændig 
fri og uhæmmet indvandring, er en ganske anden sag. 

---- 

Igen i år sætter vi fokus på de elendige forhold, der fortsat tilbydes vore ældre og svage 
medborgere. DF´s socialordfører, Aase D. Madsen gennemgår i morgen formiddag de planer, vi har 
på dette vigtige område. Siden vi sidste år med kampagnen Gamle Danmark ¿ tryghed i 
alderdommen, fulgte regeringen og de andre partier som forventet trop og begyndte at snakke en 
masse om de ældres forhold - uden at det dog overhovedet har medført andet og mere end snak. Vi 
agter dog i den kommende folketingssamling at holde regeringen fast på dens mange løfter. Det 
samme vil vore by- og amtsrådsmedlemmer konsekvent gøre i det lokale. 

--- 

At Dansk Folkeparti i endnu nogen tid ikke har den parlamentariske indflydelse, vi kunne ønske os 
behøver bestemt ikke at betyde, at vi ikke kan yde en indsats. Vi må dagligt dokumentere vor 
eksistensberettigelse. Vi må med vore politiske udspil sørge for at sætte dagsordenen, og der er 
masser af områder, vi kan gøre det på. I Folketinget, i EU-Parlamentet, i kommunerne , i amterne, i 
bydelsrådene, i menighedsrådene, i lokalforeningerne rundt om, ved domstolene som nævninge og 
domsmænd og i vurderingsrådene o.s.v. 

Det er hér i dette slidsomme arbejde, at vi dagligt må kæmpe for vor indflydelse. 

Jeg vil gerne hér rette en varm tak til alle de medlemmer og tillidsfolk, der gennem hårdt arbejde 
har skaffet os vor nuværende sikre position, ligesom jeg vil også byde vore mange nye medlemmer 
velkomne i håbet om, at I befinder jer godt her i Dansk Folkeparti. 

Der er ikke noget, der er givet, og vi må aldrig bilde os ind, at vi kan det hele. Ydmyghed over for 
den opgave, vi har påtaget os og det ansvar, vi har fået - samt respekt for, og kærlighed til det 
danske folk er det vigtigste. 

Lad os derfor hele tiden have fokus rettet på, at vor opgave drejer sig om Danmark og det danske 
folks fremtid. Har vi hele tiden dette overordnede for øje, vil dagligdagens småproblemer blive 
lettere at løse i fred og fordragelighed. 

Lad mig ønske os allesammen et inspirerende, lærerigt og samtidig hyggeligt årsmøde. 
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Pia Kjærsgaards Årsmødetale 2001 
15-09-2001 

  

Kære delegerede - kære gæster! 

Skæbnen ville, at vi i år skulle samles til årsmøde blot nogle få dage efter massemordet på civile i 
New York og Washington. Tirsdag den 11. september 2001 vil i fremtiden blive husket som en 
dato, der ændrede verdenshistorien. 

Vi markerede for lidt siden denne frygtelige begivenhed med et minuts stilhed. Det gjorde vi i dyb 
medfølelse for de i tusindvis af ofre og ikke mindst disses pårørende, som fremover må leve med 
savnet og sorgen. 

Vi sendte samtidig vore tanker til det amerikanske folk, den amerikanske regering og ikke mindst til 
præsident George W. Bush.  

Jeg er sikker på, at jeg har hele årsmødet bag mig, når jeg siger: 

USA´s præsident og regering har Dansk Folkepartis fulde sympati, fulde respekt og fulde 
opbakning! 

Og jeg vil utvetydigt slå fast:  

Såfremt præsident Bush i den retfærdige kamp, han nu har indledt for at komme terroristerne til livs 
samt at eliminere terrorismen, dens baser og dens politiske og økonomiske støtter, får brug for 
Danmark - herunder danske tropper, danske fly, danske flådefartøjer, vil vi helhjertet komme ham i 
møde. Og jeg kan herfra give håndslag til den danske regering, at Dansk Folkeparti vil støtte ethvert 
initiativ, der fører til den effektive hævn og det afgørende opgør med terrorismen.  

Den 11. september 2001 var datoen, hvor krigen mellem demokratiet og fanatismen begyndte. 
Og den krig må og skal demokratiet vinde! 

Mange arrangementer er i de seneste dage korrekt blevet aflyst - såvel i USA som i Danmark. Og 
man kunne med fuld ret spørge, hvorvidt dette årsmøde - i sorg og sympati med vor amerikanske 
allierede - burde have gjort det samme. Men jeg var ikke et sekund i tvivl om, at vi skulle 
gennemføre årsmødet. For aflyste vi, havde vi bøjet os for terrorismen og for fanatismen. Og den 
triumf må terrorismen og fanatismen aldrig nogensinde få! 

Jeg vil gerne indlede denne årsmødetale med at rette en varm tak til alle jer, der gennem jeres 
daglige indsats har skaffet os vor nuværende sikre position, ligesom jeg også her vil byde vore 
mange nye medlemmer velkomne. 

At Dansk Folkeparti endnu ikke har den direkte indflydelse, vi kunne ønske os, betyder bestemt 
ikke, at vi ikke kan yde en indsats. 

Vi må med vore initiativer i Folketinget, i EU-parlamentet, i kommuner, i amter og i 
lokalforeningerne sørge for at sætte dagsordenen. I dette mangfoldige arbejde må vi dagligt kæmpe 
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for at vore holdninger vinder gehør. 

Jeg vil opfordre til, at vi alle viser ydmyghed over for den opgave, vi har påtaget os og det ansvar, 
vi har fået og får. Vi er gudskelov ikke et parti, der er belastet af ideologier, og vor opgave er derfor 
rimelig enkel: Hele tiden at have opmærksomheden rettet mod det overordnede formål med Dansk 
Folkeparti: At varetage Danmarks interesser og det danske folks interesser. 

Har vi hele tiden dette formål for øje, kan jeg garantere for, at dagligdagens småproblemer vil synes 
langt lettere at løse i venskab og fordragelighed. 

Folketingsvalget afvikles snart, og i Dansk Folkeparti er vi rede til at tage et medansvar for landets 
fremtid. 

Jeg har længe gjort klart, at vi vil pege på en borgerlig forhandlingsleder, og vil derefter arbejde 
aktivt på også at få dannet en ny regering - og senere loyalt på, at denne nye regering vil kunne 
skabe resultater. 

I den situation vil vi nødvendigvis af og til komme til at indgå kompromiser, for sådan må det nu en 
gang være, hvis man vil være med i beslutningsprocessen.  

Jeg vil forsikre, at Dansk Folkeparti vil være parat til at strække sig endog meget langt, for at 
samarbejdet bliver så godt som muligt.  

Men vor beredvillighed betinges dog af, at de øvrige partier i samarbejdet strækker sig lige så langt 
for at vore synspunkter og holdninger tilgodeses. 

Ingen må nogensinde forledes til at tro, at Dansk Folkeparti bare stemmer for...  

Vi vil være loyale - ja! 

Men - og det være sagt direkte til vore formodede partnere:  

Vi vil ikke jokkes på! 

Vi vil behandles som en ligeværdig samarbejdspartner, og vi vil have indflydelse i forhold til vore 
mandater i Folketinget. 

Og bliver disse helt selvfølgelige krav ikke opfyldt - ja, så vil Dansk Folkeparti ikke være 
sikkerhedsnet under regeringen. Så enkelt er det. 

Jeg er nu ikke i tvivl om, at såvel Venstre som De Konservative har forstået budskabet - for jeg har 
sagt det direkte til de to partiers ledere på en måde, så de begge må formodes at forstå det. Og 
derfor er jeg overbevist om, at samarbejdet vil blive til gavn for Danmark. 

Det er altså mit håb, at vi til næste år sammen kan glæde os over, at landet endelig har fået en ny 
regering, og at det blev lukketid for Poul Nyrup Rasmussen.... 
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De knapt en halv snes år med Poul Nyrup Rasmussen, har nemlig ikke været lykken. 

Danmark trænger i den grad til en ny start. 

Regeringen Nyrup har nemlig på en række områder gjort almindelige danskeres livsvilkår og 
livskvalitet dårligere, end da den tiltrådte i 1993. 

Omsorgsområdet er et særligt problem. 

Enhver rettænkende, som føler noget for det danske velfærdssamfund, må uvægerligt føle sig stærkt 
fortørnet over den måde, hvorpå ældre og svage behandles. Pensionisterne har tillidsfuldt betalt 
deres skat i hele deres erhvervsaktive alder, og de har derfor krav på de ydelser, der begrunder den 
høje skattebetaling. Det er ordentlige mennesker, vi her taler om. Og når regeringen så let gang på 
gang forringer deres vilkår, hænger det sammen med, at det netop er ordentlige mennesker - fra 
generationer, der har selvrespekten i behold, og som derfor ikke er vant til at klage og protestere. 

Vi andre må så - i anstændighedens navn - være deres talsmænd. 

Først og fremmest er hjemmehjælpen katastrofal.  

Forleden kom jeg i en ledig stund til at filosofere lidt over, hvordan min egen tilværelse som 
hjemmehjælper egentlig var, op til1984, hvor jeg kom i Folketinget. 

Jeg kom til at tænke på det, efter at jeg i fjernsynet havde set en reportage om, hvordan et par 
ihærdige og dygtige københavnske hjemmehjælpere måtte haste igennem 28 klienter på en 
almindelig arbejdsdag - svarende til 17,14 minutter pr. klient - inklusive transport fra bolig til bolig 
og inklusive hjemmehjælpernes nødvendige og fortjente pauser.  

De ansatte er magtesløse. Hver og én af dem har den bedste intention om at gøre arbejdet 
anstændigt. De vil meget gerne kunne yde den omsorg og pleje, som de ældre fortjener, men har 
ingen mulighed for at yde den. Det er uacceptabelt! 

Det følgende kan godt lyde som en ammestuehistorie, men det er så sandt som det er sagt - og hold 
jer nu fast:  

Da jeg var hjemmehjælper i Københavns Kommune, skulle jeg sørge for maksimalt tre ældre pr. 
arbejdsdag, som oftest var det kun to.  

Der var rigelig tid! Jeg havde vel i omegnen af to-en-halv time til hver af klienterne. Dengang var 
der rigelig tid til at få ryddet ordentligt op, få støvsuget og gjort grundigt rent overalt i lejligheden, 
få redt seng og få vasket tøj, der var tid til at gå i byen for den ældre og købe ind - og tid til at kunne 
slutte af med en god kop kaffe og en lang, hyggelig snak. 

Jeg havde det indtryk, at de ældre var glade og tilfredse med den service, der den gang blev ydet, og 
jeg ved, at jeg - som mine kolleger - holdt utroligt meget af arbejdet, og jeg følte, at dette arbejde 
var givende og lærerigt; både ved et hårdt natarbejde med personlig pleje af alvorligt syge og mere 
dagligdags opgaver for at ældre kunne være længst muligt i eget hjem. 
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Og jeg ved med mig selv, at jeg ikke i to dage ville kunne holde de betingelser ud, som regering og 
kommuner i disse tider byder hjemmehjælperne. Hvad værre er: det kan vore ældre medborgere 
heller ikke.  

Så meget destomere har vi andre grund til at være dagens hjemmehjælpere evigt taknemmelige. Det 
arbejde, de yder - til en foragtelig løn - er enestående...! 

Men det er desværre ikke kun på hjemmehjælpsområdet, Poul Nyrup Rasmussen har svigtet: 

Således er mere end 10.000 plejehjemspladser blevet nedlagt, siden Socialdemokratiet fik 
regeringsmagten. Det rammer især den meget store gruppe af ældre, som er for friske til at være på 
plejehjem - men som på den anden side bare er almindeligt utrygge ved at være alene. 

De tidligere tiders alderdomshjem, hvor alle disse rimeligt friske ældre sammen med andre kunne 
nyde deres otium, var på mange måder givende. Denne mulighed har den socialdemokratiske 
regering fjernet. 

Socialdemokratiet og andre partier er dog begyndt at snakke om problemerne for de ældre - det er 
da altid noget.  

Men den eneste grund til, at det sker, er, at Dansk Folkeparti i 1999 i vores kampagne, Gamle 
Danmark - tryghed i alderdommen satte fokus på problemerne. Kan I for resten huske, hvordan den 
kampagne blev modtaget? Ja, ud over at man blev surt forarget over, at vi overhovedet rejste 
spørgsmålet, var det eneste, der interesserede at forklare befolkningen, at det ville koste nogle 
penge. Som om vi ikke vidste det. 

Nu lyder der andre toner. Nu taler alle om de ældres problemer - som det så ofte er sket, når Dansk 
Folkeparti har sat dagsordenen. 

Så selvom vi ved, at de andre pr. rygmarv rasende skælder os ud, vil vi blive ved med at sætte 
dagsordener. For udviklingen har vist os, at før eller senere løber de andre i hælene på os. 

Poul Nyrup Rasmussen overtog et nogenlunde godt sygehusvæsen. I dag er det sygehusene, der er 
blevet syge, og Danmark er dumpet ned på en 34. plads på verdensranglisten.  

Eksperter skønner, at der skal tilføres mindst 10 milliarder kroner - bare for at vi igen kan være 
sundhedsvæsenet bekendt. Det er fuldstændig urimeligt, at vi danskere, som betaler mere end 
halvdelen af vores løn i skat, fortsat skal finde os i, at der ikke sørges ordentligt for os, hvis vi bliver 
syge. 

Statsministeren står på hovedet for at fremskaffe alle de boliger, det skal være, når fremmede landes 
borgere banker på. Dér er ingen smalle steder. Andre hjemløse er regeringen ikke slet så interesseret 
i. Der menes at være flere tusinde danskere, der ikke har tag over hovedet. Hvem bygger asyl-byer 
til dem...?  

På uddannelsesområdet er undervisningssektoren nedslidt, uden disciplin og uden mål.  

Familierne presses konstant. Forældrene må hænge i en klokkestreng for at nå det hele, og den tid, 
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de har sammen med deres børn, er meget begrænset. Dansk Folkeparti lægger megen vægt på netop 
familien, som jo er kernen i vort samfund. Det er årsagen til, at vi ved dette årsmøde har valgt 
familien som tema. I morgen vil vi for alvor under vort slogan, Folket favner familien tage fat på 
dette emne.  

Mangelen på lov og orden i Danmark er et kapitel for sig selv. Det er hårrejsende, hvad vi 
efterhånden må stå model til - og den slaphed, vi udviser, er forfærdende.  

Det værste er den måde, hvorpå retssystemet bedømmer voldtægt - en af de mest forfærdelige 
forbrydelser, der findes, for de kvinder, forbrydelsen går ud over, er mærket på krop og sjæl resten 
af deres dage. 

Sidste sommer i den sydspanske by, Sevilla, deltog en 22-årig dansk kvinde i et kulturelt 
arrangement på en keramikskole. Ud på aftenen var hun sammen med to veninder gået på 
restaurant. Ved midnatstid, da de tre veninder forlod restauranten, blev de passet op af en gruppe 
mænd, som begyndte at chikanere dem. Ud for en kirkemur blev den 22-årige kvinde fastholdt af tre 
af mændene, som gennemførte fuldbyrdet voldtægt. 

Det spanske politi arbejdede hurtigt og effektivt, fik de tre mænd varetægtsfængslet og et par 
måneder efter massevoldtægten faldt dommene ved retten: Hver af mændene blev dømt til at betale 
et beløb, svarende til 465.000 kroner til ofret - og fik hver oveni 45 års fængsel!... Femogfyrre års 
fængsel! 

I Århus - ligeledes i fjor - blev en 14-årig pige massevoldtaget af en gruppe indvandrere. I byretten 
fik voldtægtsmændene hver seks måneders fængsel, hvoraf de tre var betinget. 

Justitsminister Frank Jensen, som har ansvaret for lov og orden i dette land, har på det seneste været 
fremme med nogle tanker om at hæve strafferammen for grov voldtægt til to-et-halvt-års fængsel. 

Men lad mig sige det lige ud, justitsminister: Dét forslag modtager Dansk Folkeparti med foragt! 

Under ingen omstændigheder vil Dansk Folkeparti være med til at taksere massevoldtægt på denne 
måde. Selv to-et-halvt års fængsel - som sikkert ender med at bliver det halve - er stadigvæk en hån 
mod ofret. 

Dansk Folkeparti har helt andre intentioner: Først og fremmest forlanger vi minimumsstraffe. 
Dernæst forlanger vi, at massevoldtægt skal straffes på linje med manddrab. Det er en rimelig straf 
for den forbrydelse! 

Yderligere vil Dansk Folkeparti i den kommende folketingssamling fremsætte et forslag, som er er 
inspireret af den californiske model: Three Strikes And You Are Out!, som jeg vil forklare det på 
denne måde: 

Lovforslaget går ud på, at mord, væbnet røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb straffes efter 
et system, hvor det tredje gentagelsestilfælde giver en dom, hvor maximalstraffen skal bruges. 

Hensigten med vores forslag er, at vaneforbrydere skal mærke en klar og kontant straf - og efter 
dom nummer to, er det op til den pågældende selv at bestemme, om vedkommende vil udsætte sig 
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selv for en alvorlig risiko for at komme bag tremmer i rigtig lang tid ved en tredjegangsdom. 

Det er ikke alene i Californien, man har haft succes med denne metode, som blev vedtaget af 72 
procent af vælgerne. Systemet bruges i flere amerikanske delstater, hvor de tre forbrydelser alle skal 
være inden for den grove kategori. Virkningen af loven i Californien er, at kriminaliteten allerede 
det første år faldt med 13 procent og antallet af drab med 14 procent. Loven virker altså efter 
hensigten. Samfundet har sagt: Vi finder os ikke i det! 

Herhjemme finder den slappe regering sig åbenbart i hvad som helst. Politiet må dagligt acceptere 
at være prügelknabe for indvandrer-bander. Politifolk må løbe spidsrod mellem spytklatter, 
skældsord, sten og det, der er værre. Ja, der er efterhånden en del steder i landet, hvor politiet kun 
kommer, hvis de er i store grupper.  

Det er ganske forfærdeligt at være vidne til, og utroligt, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
bliver ved med at finde sig i en justitsminister, som åbenlyst ikke magter sin vigtigste opgave: 
At sørge for lov og orden i landet...! 

Og - helt ærligt - hvorfor skal vi finde os i, at herboende arabere jublende går, kører og danser rundt 
i gaderne for at fejre massakren på civile i USA? 

Efter NATO´s modige beslutning om, at alliancestaterne nu i krigen står side om side med USA for 
at nedkæmpe terroristerne, behøver vi ikke at acceptere, at arabere skal have lov at drive femte-
kolonne-virksomhed i Danmark! 

Dansk Folkeparti har krævet, at regeringen øjeblikkelig kortlægger samtlige grupper af terror-
sympatisører i Danmark, og derefter håndfast tager de nødvendige skridt - herunder lukning af 
kontorer og udvisning. 

Set i lyset af begivenhederne i New York og Washington er det for mig uvirkeligt, at vi i Danmark 
huser terror-sympatisører af denne art, og jeg har en alvorlig mistanke om, at vi netop på grund af 
vort åbne, demokratiske system tillader, at mange medlemmer af diverse terror-bevægelser rejser 
ind og ud af Danmark – flere af dem sikkert med dansk pas.  

Der er således allerede stærke indikationer for, at der er foregået en nøje planlægning og 
koordinering som går på kryds og tværs over de vestlige grænser. Dansk Folkeparti har tidligere 
peget på, at Danmark efterhånden er blevet en slags central for diverse udenlandske 
undergrundsbevægelser. 

Det har glædet mig at der i denne sag er en så bred politisk opbakning herhjemme omkring USA - 
med den sædvanlige anti-amerikanske holdning fra Enhedslisten og SF som undtagelserne. Men i 
forhold til femte-kolonne virksomheden i Danmark savner jeg en håndfast tilkendegivelse fra 
partierne i Folketinget. Hvad vil de gøre ved den sag? Har de overhovedet nogen bud på det - eller 
vil de bare lade stå til? 

For en uges tid siden bragte Jyllands-Posten en forsidehistorie med overskriften Unionen løber 
løbsk.  

Budskabet fra forskellige eksperter var, at den nationale selvbestemmelse fosser ud af Danmark, 
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uden at politikerne eller vælgerne har kontrol over situationen. EU-samarbejdet er blevet 
uoverskueligt, alt i mens de politiske ledere forsøger at skjule omfanget af den suverænitet, som 
Danmark mister. 

Marlene Wind fra Københavns Universitet - som er mere end begejstret for EU, udtrykte det 
således:  

Politikerne er bange for, at hvis de siger sandheden om EU, så vil vælgerne gå i baglås. Jo længere 
tid, der går, før man siger sandheden, jo mere smerteligt bliver det. 

På mig virkede det befriende, at det endelig blev sagt. Jeg tænkte, mens jeg læste artiklen - at nu 
kunne vi måske langt om længe få nogle afgørende samtaler i Folketinget og i befolkningen om, 
hvad vi vil med det europæiske samarbejde.  

Men allerede nogle timer efter læsningen, var alting som før. Som om intet var hændt. Da havde 
radioaviserne nemlig bragt kommentarerne fra Socialdemokratiets ordfører på området, fra de 
konservatives ordfører og fra Venstres. 

Budskabet fra de tre var: Ja, nu var det også på tide, at man fik indført et kompetencekatalog, så det 
stod klart, hvad EU måtte og ikke måtte.  

Socialdemokratiets ordfører mente ovenikøbet, at han nok hellere måtte sætte et socialdemokratisk 
udvalg i gang med at skrive kataloget, for det var nok bedst, sagde han, at det blev os her i 
Danmark, der kom med kompetencekataloget - så vi kunne få det på den måde, vi ville have det - 
nemlig et Europa, bestående af selvstændige stater. Det lød jo besnærende. 

Nu kommer jeg jo heldigvis ikke så ofte i Bruxelles. Men jeg kender én, der gør det - nemlig Dansk 
Folkepartis parlamentsmedlem, Mogens Camre. Og jeg kan huske, at Mogens Camre fornylig sagde 
til mig:  

Når jeg flyver fra København til Bruxelles, er det som om jeg lander på en anden planet. 

Da jeg bad ham forklare det nærmere, sagde han: 

Jo, herhjemme hører jeg jo radio, læser aviser og snakker med andre politikere. De tror, at de har 
noget at skulle have sagt og at der vil blive taget hensyn til os. Men i Bruxelles er der en helt anden 
dagsorden. Her drejer det sig om hurtigst muligt at skabe en egentlig europæisk storstat med egen 
forfatning, med egen hær, politi og centralregering. Man taler helt åbent om det, for alle er rørende 
enige om det. Og at der måske skulle være nogle bagstrævere i Danmark, nøjes man med at smile 
lidt venligt af.  

Set på den baggrund virker det komisk, at socialdemokraterne har det indtryk, at bare de lige lige 
laver et notat, så skal tingene nok falde i hak. Komisk, men også dybt, dybt tragisk. 

De blev godt nok lidt fortumlede - såvel i Socialdemokratiet som i EU - da danskerne den 28. 
september i fjor sagde nej til euroen. Men det varede kun nogle dage, så var alting som før, og 
parolen lød: 
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Nå, ja..., det var så den afstemning – og danskerne ramte forkert, men om et par år rammer de nok 
rigtigt. 

Igen fik vi bekræftet, at hverken den danske regering eller EU-systemet tager borgerne alvorligt. Og 
hvor var det beskæmmende at opleve, hvordan økonomiminister Marianne Jelved et par dage efter 
afstemningen lod sig pusle om og trøste af sine europæiske kolleger. Hvor var hendes solidaritet 
med det danske folk?  

Og hvor var statsministerens solidaritet, da han ved juletid uanfægtet af afstemningen rejste til Nice 
og skrev under på afgivelse af endnu en portion selvbestemmelse? 

For mig var det klart, at danskerne den 28. september sendte et signal til Europa om, at danskerne 
selv skal bestemme i Danmark. 

Eliten hævdede ganske vist, at vi med vort nej vendte ryggen til Europa. Sandheden er snarere, at 
det var EU, der med enestående arrogance i årevis havde vendt ryggen til folkene. Og fik straf som 
fortjent...! 

Der er ét spørgsmål, jeg af journalister har fået stillet mere end noget andet i de senere år. Jeg får 
spørgsmålet i snart sagt hvert eneste større interview, jeg medvirker i - så jeg burde vel egentlig 
snart vide nøjagtig, hvad jeg skal svare. Det gør jeg fortsat ikke. Simpelthen fordi, det ikke lader sig 
forklare i fire sætninger i en avisartikel. 

Spørgsmålet har et par varianter: Hvad forstår du ved danskhed? - eller: Hvad vil det sige at være 
dansk. 

Meningen med det efterhånden trættende spørgsmål er selvfølgelig, at jeg skal svare: Jo, det er 
frikadeller, rødkål og juletræ. Og det svarer jeg så ikke. Jeg forsøger i stedet for at forklare. Og det 
kan jeg ikke. 

Da jeg var barn og ung gik vi da ikke hele tiden i vor dagligdag og talte om danskhed. Og når nogen 
endelig gjorde det, blev vedkommende betragtet som lidt snurrig - og som en, der vist havde lidt for 
megen tid til overs.  

For der var jo hele tiden en dagligdag, der skulle ordnes. Der var et arbejde, der skulle gøres. Der 
var en familie, der var venner, kammerater og arbejdskammerater, vi skulle være sammen med.  

Politisk var der ustandselig ting, der skulle gøres bedre: Det haltede måske med udrustningen til 
vore soldater, skrankepaverne skulle sættes på plads, der skulle sørges for ordentlige veje, de 
studerende skulle have de materialer, der var brug for, vore ældre og svage medborgere skulle lettes 
i det daglige. Der var i det hele taget tusind emner, der forlangte, at vi engagerede os for at gøre 
hverdagen bedre. 

I dag drukner alle disse væsentlige emner, fordi vi i Danmark står midt i en dramatisk forandring af 
samfundet: Udlændingene optager al vor opmærksomhed. 

Derfor er det ikke underligt, at alle taler om danskheden. Det er ikke underligt, at vi begynder at 
spørge hinanden om, hvad vi har og har haft - og dermed om, hvad det er, vi er i gang med at sætte 
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over styr. 

Dansk Folkeparti bliver konsekvent betegnet som et negativt parti, som vender sig imod 
masseindvandringen. Et parti, der siger nej - og er imod. 

Vi er imod. Det er korrekt! Men vi er imod, fordi vi er er for noget andet - og det er jo en historie, 
der sjældent bliver fortalt. 

Vi var også imod euroen - og stemte nej. Det var vi nødt til, sådan som spørgsmålet på 
stemmesedlen var formuleret. Men spørgsmålet kunne ligeså godt have været udformet på en anden 
måde: Vil du bevare den danske krone? Og havde det været formuleret sådan, ja så havde jeg stemt 
ja den 28. september. Men var Dansk Folkeparti mon så blevet beskrevet som et positivt og glad ja-
parti? Jeg tvivler. 

Når indvandring og danskhed bliver diskuteret, må vi derfor holde os dette for øje:  

Vi ved godt, hvad vi er imod. Men hvad er vi egentlig for? Det er i virkeligheden langt mere 
interessant. 

Men hvad er vi så for. Og hvad er jeg så for? Ja, hvis det hele bare var et spørgsmål om at undvære 
frikadeller, rødkål og juletræ, så kunne jeg sagtens leve videre.  

Og for så vidt har vore politiske modstandere ret: Hvis det bare var frk. Jensens kogebog, der 
bestemte vor danskhed, så kunne vi for min skyld ligeså godt skrotte danskheden, for der er helt 
sikkert meget andet spændende mad på verdens menukort, og personligt er jeg såmænd meget til 
krydrede retter.  

Men jeg kan altså ikke begribe, at vi bliver nødt til at invitere en halv million udlændinge her til 
landet af den grund. Så ville det da være betydeligt billigere bare at købe nogle nye kogebøger...  

Men hvad er vi så for? Hvad er det så med den danskhed, der er så afgørende vigtigt at bevare? 
Hvad er det så med det Danmark, vi for alt i verden må holde fast ved?  

Jeg magter ikke selv at forklare det - for jeg er ikke digter. 

Men så meget kan jeg sige: Danmark er ikke kun noget håndgribeligt - et vilkårligt stykke jord.  

Uden dig og mig og os allesammen - med alt det vi foretager os og tænker og siger og føler, ville 
det være ligegyldigt.  

Danmark er også dem, der ligger i gravene ovre ved kirken og dem, der ligger i barnesengene - og 
dem skal fødes i morgen, om tyve år og om hundrede år. 

Det er sproget, vi taler. De ting, vi siger højt, og de ting, vi tier stille med.  

Det er en fortrolighed, en selvfølgelig vane og en daglig fornyelse.  
Et snærende bånd og en ufattelig frihed.  
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Det er den luft, vi ånder og det er alt det, vi har arvet af gammelt skrammel, og som vi kan tage i 
hænderne og røre ved og grine af - og det er et ubevidst sammensurium af tanker, af verselinjer, af 
melodi-strofer, af erindringer, af sjove og dårlige brokker. Af fest og af sorg. 

Det er det dagsværk vi har - og naboen og genboen og dem, vi mødte på campingpladsen og alt det 
vi efterlader os, når vi skal herfra.  

Vi kan ikke undgå Danmark. Og vi kan ikke undgå at forholde os til Danmark, for det er os selv.  

Danmark er på én gang samme størrelse som os selv - og langt større end os selv. 

Danskheden er gammel sædvane - for så vidt også frikadeller, rødkål og juletræ: Alle de i tusindvis 
af små ting, som først bliver til noget, når de summeres op. Vigtigst er danskheden udefinérligt, og 
noget, man normalt ikke taler om.  

Nationen eksisterer, fordi den ér. Og den eneste årsag til, at den eksisterer er, at den er blevet 
forsvaret, og fortsat forsvares. At der er en grænse, en ramme, hvori folket, nationen, kan leve 
folkets liv. 

Danskhed er således netop ikke at besidde en ideologi. 

Danskhed er derimod alene at nære kærlighed til folk og land - på trods af ideologi, på trods af, 
hvad de enkelte mennesker indenfor nationen måtte føle, tro eller tænke. I modsætning til det at 
være ideolog, som medfører had og foragt over for alle, som ikke vil vide af ideologien. 

At være dansk er at ville forsvare sin nation; at ville begrænse. At være ideolog - hvad enten det nu 
hedder nazisme, kommunisme eller islam - er at ville udstrække sin ideologi udover de enkelte 
nationer. 

Af den grund må danskheden og de internationale ideologier nødvendigvis være modstandere. De to
størrelser er simpelthen uforenelige. 

Det betyder ikke, at vi lukker af for andre lande eller for andre folk. I flere hundrede år har danskere 
rejst, studeret og arbejdet i udlandet. Og er kommet hjem med frisk inspiration, som blev til gavn 
for landet. At studere ved europæiske læreanstalter er altså ikke noget EU har opfundet, selv om 
mange gerne vil have os til at tro det. 

Poul Nyrup Rasmussen vil gerne bilde os ind, at for eksempel demokrati er en speciel dansk værdi -
men der er jo heldigvis i snesevis af andre vesteuropæiske lande, der har et demokratisk system, 
som er fuldt på højde med det danske.  

Og når man begår den fejl at gøre demokrati til noget specielt dansk, hævder man samtidig, at 
samtlige danske generationer før 1901 ikke var danskere. 

I Danmark har vi opbygget en velfærdsstat. Vi har solidaritet indbyrdes. Vi fordeler byrderne med 
hinanden. Derfor dør ingen af sult i Danmark. Derfor udfoldes der store anstrengelser for at skabe 
tålelige vilkår for alle i landet.  
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Sådan skal det være. Vi vil alle have et samfund, hvor borgerne hjælper hinanden, så ”få har for 
meget og færre for lidt”. De medborgere, som ikke kan klare sig selv, skal hjælpes af de øvrige. Det 
princip er vi enige om. Det er det, der hidtil har gjort Danmark til en beundret velfærdsstat.  

Mange af tidens tanker fører i deres konsekvenser til en underminering af solidariteten i det danske 
samfund. For mange er ikke klar over, hvad betingelserne er for et solidarisk samfund.  

Man opfatter velfærdsstaten som sendt fra himlen, så intet ondt ville kunne ske den i fremtiden.  

Man tror - eller håber, at et dansk velfærdssystem frit kan kombineres med åbne grænser og 
masseindvandring. 

Et solidarisk samfund forudsætter et nogenlunde ensartet, stabilt samfund som det danske, hvor 
borgerne har en stor grad af fællesskab omkring sprog, kultur og religion. Kun i en nation med en 
samhørighedsfølelse og en fælles ansvarlighed kan sand solidaritet eksistere.  

Jo mere det nationale fællesskab nedbrydes til fordel for det multikulturelle eller grænseløse 
Europa, jo mere forsvinder grundlaget for at være solidariske med hver andre.  

Hvis vi vil fastholde et fællesskab i Danmark, hvor staten hjælper dem, der har svært ved at klare 
sig selv og bliver syge eller handicappede, gælder det om at sikre fællesskabet.  

Når der trods alt ikke udvandrer flere danskere og dermed skatteydere til udlandet, må det skyldes 
en tilknytning til landet. Den tryghed og den frihed, der ligger i at høre til et sted. 

At Danmark stadig hænger sammen, skyldes denne arv. Men der ikke investeres ikke i dens 
fastholdelse. I stedet drives der rovhugst på det nationale, sociale og kulturelle fællesskab som på en 
regnskov i Brasilien. Og uden at der plantes nyt.  

Globalismens ideologi, der er kommet i kølvandet på indvandringen, underminerer det nationale 
fællesskab. 

Danmark har altid været et åbent land og danskerne som nævnt et berejst folkefærd. Vi har vores 
velstand fra samhandel med alverden. Men det betyder ikke, at alverden skal kunne få ophold og 
borgerskab i landet.  

Det mest nødvendige består derfor i dag i at regulere indgangen, så det ikke bliver så nemt som i 
dag at opnå opholdstilladelse og statsborgerskab i landet. 

Det er det, vi er bekymrede over, selvom vi hånes for at være bekymrede.  

Det skal vi se stort på, for jeg mener, at man er direkte uansvarlig, hvis man ikke er bekymret. Det 
er for resten pudsigt, at der er nogle ting, det er legalt at være bekymret for:  

Man må meget gerne være bekymret for ozonlaget, for forureningen, der ødelægger miljøet, for 
fremtidens mangel på boliger, for kernevåben og oprustning, for kommende epidemier, for 
trafikken... ...og vi voksne kan også være bange, og synge lange, lange bange sange... Det er helt i 
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orden.  

Men én ting må vi ikke bekymre os om: Masseindvandringen og befolkningsændringen i landet. Så 
er vi sortseere - og vor bekymrethed får skyld for at øge problemerne. 

Derfor ligger der et stort ansvar på vore skuldre. Det er op til os at fortælle, hvad det er, vi er for.  

Hvorfor vi vil forsvare danskheden? Hvorfor er den værd at bevare?  

Det fortæller vi ikke med bitterhed, med sarkasme og hadefuldhed - disse destruktive følelser 
overlader vi til vore modstandere. Men vi gør det med frisk mod og ved at være åbne og ærlige 
overfor os selv og vore omgivelser. 

Den opgave vi har - at kæmpe for at bevare vort folk og fædreland - er en dejlig opgave. En 
livsbekræftende og glad opgave.  

Og når fremtiden af og til kan synes dyster, bør vi måske af og til i stedet takke for, at det lige 
præcis blev os, vores generation, der fik lov til at udføre opgaven og fik muligheden for at gøre det, 
der skal gøres.  

Vi kan udføre opgaven i bevidstheden om, at vi handler på vegne af hundredevis af generationer før 
os - og ikke mindst på vegne af de kommende generationer. 

Den fremtidige historieskrivning vil så bedømme, hvorvidt vi ikke slog til, fordi vi hver for sig 
havde nok at gøre med at hyppe vore egne kartofler - eller hvorvidt vi havde mod og mandshjerte til 
at gøre det nødvendige. 

Om vi svigtede - eller om vi tog fremtiden alvorligt...! 

Det er dit land - det er dit valg! 

Lad mig ønske os allesammen et inspirerende, givende og hyggeligt årsmøde. 
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Poul Nødgaards Grundlovstale 2001 
05‐06‐2001 

   

Ved Maglesø  

Tak for indbydelsen til at være med her ved Maglesø i dag. 

Det kan måske efterhånden blive en tradition med mødesteder her, hvor der er lejlighed til for medlemmer 
og andre interesserede at sætte hinanden stævne i naturskønne omgivelser og fejre vort lands grundlov. 

Det er prægtigt at opleve den politiske samhørighed, som dette møde er udtryk for, og som baner vej for 
andre lignende møder i Dansk Folkeparti, som jeg havde den glæde at være medstifter af for 6 år siden. 

En ganske lykkelig beslutning i mit liv, som jeg ofte tænker på med stor glæde. 

Det er faktisk på det nærmeste en umulighed at stifte et nyt parti, men vores mange sympatisører ude 
omkring i landet, blandt andre mange af jer her, viste, at i dette tilfælde skulle projektet bringes til 
udførelse. 

Det blev det, og vi er gået fra valg til valg med gunstige resultater. 

Tænke sig, det er snart 4 år siden vi havde kommunal‐ og amtsrådsvalg med superflot resultat, senere fulgt 
op af folketingsvalg og valg til Europa‐parlamentet, hvor det også gik godt. 

Takket være en storartet medlemsindsats. 

Da Klaus Kjær på udmærket vis har beskrevet en lang række udenrigspolitiske forhold, herunder EU, vil jeg 
stort set lade dette ligge, og i meget høj grad beskæftige mig med den indenlandske, dagsaktuelle situation, 
hvor der er mere end rigeligt at tage fat på. 

  

Vedrørende EU kan jeg dog ikke dy mig for at udtrykke min glæde over Nej‐et til Euro`en. En valuta, der står 
svagt den dag i dag. 

Flot, at det danske folk sagde nej, selvom så stor en del af Folketinget nærmest ville tvinge danskerne til at 
sige JA. 

  

Afslutningsdebatten i Folketinget for få dage siden bar tydeligt præg af, at folketingsvalget er tæt på, og 
med den uforsonlige tone, debatten blev ført, er det udtryk for, at det meget vel kan blive en særdeles 
barsk valgkamp, der står for døren. 

Et af de hede emner i debatten var vel nok velfærdspolitikken, herunder om det skal være tilladt at tegne 
forsikringer, så der kan gives behandlinger på f.eks. privathospitaler. 

Regeringen og dens støttepartier er indædt imod dette, fordi de kun tror, at offentlige hospitaler er sagen 
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for danskerne. 

Jeg er ganske uenig med regeringen i dette, da Dansk Folkeparti finder, at de private hospitaler er et godt 
supplement til de offentlige hospitaler, specielt når disse sidste ikke er i stand til at afskaffe ventelister, og 
dette uanset, at staten har tilført amterne endog meget store økonomiske midler, men uden at dette har 
haft den store effekt. 

Ventelisterne er fortsat meget store, så jeg forstår godt den jyske kommune, som ønsker at tegne en 
forsikring for sine borgere. 

I den forbindelse er det værd at nævne, at Staten for nogle af dens personalegrupper netop har tegnet 
sådanne forsikringer. 

Da dette blev bragt ind i folketingsdebatten, forblev gentagne spørgsmål til finansministeren om dette 
varme emne ubesvaret. 

Et andet varmt emne, som helt givet vil blive et af valgkampens hovedtemaer, var udlændingepolitikken, 
hvor der i den grad trænger til at blive ryddet op, så den nuværende masseindvandring kan blive bragt til 
ophør. 

Dansk Folkeparti har ved at have udarbejdet bogen Danmarks fremtid, dit land, dit valg ønsket at få 
konkretiseret helt præcist, hvordan udviklingen har været siden 1983, hvor den famøse udlændingelov blev 
vedtaget. 

Jeg synes selv, bogen er et mesterværk, hvor I blandt andet har alle facts omkring tal, og jeg håber inderligt, 
at I, som har fået bogen tilsendt, i ledige stunder vil benytte lejligheden til en nøjere granskning af de 
mange afsnit. 

Alt for ofte kan vi i aviserne læse om en ny massevoldtægt, et nyt gaderøveri eller nye skyderier, begået af 
fremmede. 

I Vollsmose i Odense er det nu kommet så vidt, at selv politiet bliver angrebet af bander af 
andengenerationsindvandrere. Det minder efterhånden om det vilde vesten. 

Det er sådanne tilstande Dansk Folkeparti og befolkningen ikke vil finde sig i mere, og derfor spørger jeg 
igen: Hvornår gør regeringen noget ved det? 

Vi får hele tiden at vide, at indvandrerne blot skal integreres, så bliver alt godt. Men erfaringerne fra 
udlandet viser desværre, at selv i femte‐sjette generation er integrationen næsten ikke‐eksisterende. 

Hvad får vi egentlig så for alle de penge, integrationsforsøgene koster os?  

Nu jeg er ved udlændingepolitikken kan jeg ikke undlade at komme ind på Det Radikale Venstres 
dagsaktuelle problemer. 

Partiet har hidtil forfægtet, at alle, der kom hertil, og som har dansk statsborgerskab, naturligvis skulle 
kunne indtage alle politiske poster. 

Den opfattelse holdt indtil for få dage siden, hvor det viste sig, at en del unge med islamisk baggrund, og 
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tilhørende organisationen Koranens vej, som bl.a. går ind for dødsstraf, var ved at finde vej frem til en plads 
i Folketinget. 

Så blev der grebet ind, ikke med udsmidning af de pågældende, men med en vag beslutning om, at på 
gældende måtte vente lidt endnu med en politisk karriere. 

Den seneste meningsmåling i Børsen forleden sendte De Radikale ned på 3% af stemmerne svarende til 5 
mandater i Folketinget. 

Lad os håbe, de aldrig kommer over dette mandattal. 

Underligt, at De Radikale var så længe om at indse, at Islams fundamentalistiske holdninger er uforenelige 
med dansk folkestyre. 

I afslutningsdebatten fremlagde Dansk Folkeparti overfor regeringen et utal af beviser for, at regeringen i 
tide og utide har anvendt udtrykket 

Ældrebyrden . 

Det udtryk finder Dansk Folkeparti helt forkasteligt, al den stund, at det er de nuværende pensionister, som 
har været med at opbygge det nuværende velfærdssamfund, og derfor skal der også være velordnede 
plejeforhold, ligesom der skal gives tilstrækkelig hjemmehjælp. 

Dette har Dansk Folkeparti gang på gang gjort opmærksom på, og vi vil vedblive at være talerør for de 
ældres berettigede behov for støtte og omsorg. 

Derfor gennemførte partiet – til stor irritation for de øvrige partier ‐ en landsomfattende kampagne, hvor 
sikkert også mange af jer her medvirkede ved at udlevere brochurer. 

Store landsdækkende annoncer illustrerede vort syn på dette helt centrale  

område, som en anstændig ældrepolitik er. 

For to år siden gennemførte regeringen i forbindelse med finansloven den såkaldte døde‐pakke, der i al sin 
enkelhed går ud på, at en efterlevende ægtefælle, fra dødsdagen, fratages retten til i 3 måneder efter 
dødsfaldet at oppebære den afdøde ægtefælles folkepension, ligesom man fratog retten  

til dobbelt personfradrag i dødsåret. 

Staten sparede ved de to foranstaltninger er par hundrede millioner kroner, som man skulle bruge til 
forøgelse af politikorpset 

For ganske nylig fremsatte Dansk Folkeparti forslag om at annullere de to love, som vort parti i sin tid var 
indædt modstander af blev gennemført. 

Regeringen var oprørt over vort forslag og kunne slet ikke klare at blive mindet om den fejldisposition, der 
var foretaget. 
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Efter et valg vil vi atter og atter fremføre, at den helt igennem uretfærdige  

lov skal ændres. 

For nylig udkom en bog med titlen Svage ældres vilkår i Danmark, år 2000. 

De mange beretninger heri fra pårørende taler sit tydelige sprog om, at ikke alt er vel på f.eks. landets 
plejehjem, hvor de eksempler, der frembringes, bestemt ikke tegner et rart billede af dagens Danmark. 

  

Et andet centralt emne for Dansk Folkeparti er de sindslidendes vilkår. 

Det er medborgere, som ofte er overladt til sig selv på institutioner, hvor det ikke er ualmindeligt, at de 
livet igennem må leve på 3‐4 sengs stuer. 

I Dansk Folkeparti er vi af den opfattelse, at de sindslidende naturligvis skal tilbydes velordnede 
boligforhold. Det er og skal der være råd til, specielt når man ser, hvilken rundhåndethed Staten udviser på 
mange andre områder. 

  

Forleden var jeg til et stort valgmøde i Aarhus, hvor der blev debatteret livligt med LO, der som 
Socialdemokratiets forlængede arm havde udgivet en pjece om Dansk Folkeparti, og hvori vi blev angrebet 
på vanlig vis, formentlig i et forsøg på at få en del af de stemmer tilbage, som vi angiveligt har taget fra 
Socialdemokratiet. 

Det blev et af de mest livlige møder, jeg har været med til, men vi fik intet svar fra LO, om organisationen 
finder det korrekt, at medlemmer, der fravælger støtte til politisk arbejde, fortsat skal være med til at 
støtte Socialdemokratiet. 

Fagforeningstvang var et andet centralt emne, ligesom LO overfor sine medlemmer hemmeligholdt kritiske 
rapporter om EURO`en med den hensigt at få så mange som muligt af deres medlemmer til at stemme JA, 
hvilket som bekendt ikke lykkedes. 

De sidste 30‐35 år har jeg, sammen med min kone, gentagne gange deltaget i de danske årsmøder i 
Sydslesvig, hvor vi nord for den dansk‐tyske grænse søger syd for grænsen i et par døgn for at være 
sammen med de dansksindede der. 

Først deltog jeg gennem Sønderjysk forening i Ringsted, og siden 1990 som folketingsmedlem, hvor det er 
min opgave, sammen med andre MF`ere, at bringe hilsen ved et eller flere af de mange møder, der 
afholdes rundt omkring i Sydslesvig. 

I år finder årsmøderne sted i næste week‐end, og fra Dansk Folkeparti deltager udover mig Pia Kjærsgaard, 
hvilket har fået den danske ungdom i Sydslesvig til at reagere ganske kraftigt mod Pia tilstedeværelse, fordi 
hendes synspunkter ikke er forenelige med deres. 

I Dansk Folkeparti er vi af den opfattelse, at vi ikke skal lade os knægte, og derfor møder vi naturligvis op 
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som de inviterede gæster, vi er. 

De unge fremfører, at det er første gang, Dansk Folkeparti kommer til årsmødet, men det er, fordi de ikke 
ved, hvad de taler om, da jeg har deltaget i samtlige årsmøder, siden Dansk Folkeparti blev stiftet. 

Dette har aldrig givet anledning til problemer, selv om jeg har præcis samme politiske holdninger som Pia 
Kjærsgaard har.  

En grundlovstale er en vanskelig sag at gå i gang med, fordi man er nødt til at fravælge mange af de 
politiske emner, man gerne vil berøre. 

Jeg vil dog her henimod afslutningen komme lidt ind på det, som optager mange for tiden, men som kun 
Statsministeren kender svaret på. Hvornår kommer folketingsvalget? 

Hvis det havde stået til pressen var valget blevet udskrevet for en måneds tid siden, men det er trods alt 
ikke den anden statsmagt, nemlig pressen, der skal kunne fremprovokere et valg. 

Nu er der faktisk kun to muligheder: enten et septembervalg eller et nytårsvalg. 

Et oktober/november‐valg er næsten utænkeligt, fordi vi som bekendt har kommunal‐ og amtsrådsvalg 
20.november i år, hvorfor et folketingsvalg ikke vil blive udskrevet alt for tæt op ad de vigtige lokalvalg. 

Men uanset det bliver september eller lige efter nytår, så ser Dansk Folkeparti frem til at få et valg, der vil 
udløse et regeringsskifte. 

Den nuværende regering er metaltræt, og efter 8 år ved magten ser mange danskere, tror jeg, frem til en 
borgerlig regering. 

Dansk Folkeparti lægger ikke skjul på, at vi som såkaldt forhandlingsleder vil pege på Anders Fogh 
Rasmussen, med henblik på dannelse af en borgerlig regering, der formentlig kun kommer til at omfatte V 
og K. 

Når jeg siger dette, er det fordi der har været så megen tale om, at CD og Kristeligt Folkeparti skal med i en 
borgerlig regering. 

Det synes Dansk Folkeparti ikke er en god ide. Allerhelst ser vi, at der kan dannes en regering, der alene 
baserer sit flertal på stemmer fra V, K og DF. 

CD opfatter vi på det nærmeste som et fjendebillede, fordi partiet i realiteten mere eller mindre støtter den 
siddende regering. 

Hvordan skulle Dansk Folkeparti bære sig ad med afgørende ændringer på udlændingeområdet, såfremt CD 
skal være med? Jeg spørger blot. 

Det var CD, der forleden fik gennemtrumfet, at der kan placeres asylcentre i kommunerne ved 
gennemførelse af landsplandirektiver, der sætter lokalplaner ud af kraft. 

Magen til udansk beslutning skal man lede længe efter. 
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Med hensyn til et folketingsvalg er Dansk Folkeparti parat til dette, nårsomhelst. 

Folketingskandidater er på plads, materiale ligger klar til trykning, så et valg vil være særdeles velkomment, 
og som det ser ud nu, vil Dansk Folkeparti klare sig godt. 

I stort set samtlige målinger ligger vi på mellem 10 og 11% af stemmerne, svarende til omkring 20 
mandater. 

Dette kan vi bl.a. takke vores store medlemtal for samt de mange tillidsfolk landet over, der i det daglige 
udfører et flot stykke arbejde for Dansk Folkeparti. 

I gennemsnit får vi 25 nye medlemmer hver uge. Det er ganske flot.  

Helt sikkert er der kommunal‐ og amtsrådsvalg 20.november i år. 

Mange steder er opstilling på plads, og jeg håber meget, at de sidste kommuner får etableret 
opstillingsliste, hvilket der er lidt tid til endnu. 

Når jeg nævner dette, er det fordi det er uhyre vigtigt for Dansk Folkeparti at være repræsenteret så mange 
steder som overhovedet muligt i de kommunale råd, som jo administrerer store summer. Det er også 
vigtigt at vores sociale holdninger er repræsenteret. 

Til jer, som er til stede her, og som allerede nu ved, at I er kandidater, vil jeg sige til lykke med opstillingen, 
og held og lykke med fremtiden. 

I går ind til et spændende arbejde. Jeg ved, hvad jeg taler om i kraft af mit 12 årige medlemskab af Ringsted 
Byråd. 

Til slut vil jeg sige en tak til amtsbestyrelsen for dette initiativ, og specielt til dig, Ida Stabell, en STOR TAK, 
fordi du så dygtigt får arbejdet til at glide i Vestsjællands amt. 

Det er en rigtig god Grundlovsdag, og landet over er tusinder samlet til møder, og lad os sammen med dem 
glædes over, at vi er danske. 

Vort største ønske for fremtiden er, at vi fortsat må være et frit land. 

Tak for ordet! 
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Sognepræst Søren Krarups tale ved DFs Grundlovsfest 2000 
05-06-2000 

  

Det er vanskeligt for mig i dag at stå på dette sted uden at komme til at tænke på mine forældre, 
hvem jeg inden for de seneste år har begravet på V. Aaby kirkegård, min mor, Bodil Marie Krarup 
f. Langballe, som jeg begravede 17. oktober 1997, og min far, Vilhelm Krarup, som jeg begravede 
for et halvt år siden, 19. november 1999. Fra 1970 til 1974 var min far sognepræst her i V.Aaby-
Aastrup sogne, og i en lille snes år efter sin afgang boede han og min mor en kilometer herfra, på 
Bogentved Banke, i deres aftægtshus. Det er for mig kendte steder, dette og det nærliggende sogn. 
Det kalder mange tanker og erindringer frem i mit sind. 

Det får mig også til at tænke tilbage på mine forældres lange levetid, det forrige århundrede. Min 
far var født i 1904 og min mor i 1906. De voksede op i et Danmark, som var et lille, fattigt land, 
endnu mærket af det knusende slag, der havde ramt Danmark i 1864, og for dem begge blev 
Danmarks liv og skæbne noget afgørende. Jeg husker, at min mor fortalte, hvordan hun ved 
krigsudbruddet i 1914, hvor der blev indkaldt en sikringsstyrke, havde set sin gamle farfar, 
stadslæge Niels Brock Langballe i Randers, græde ved synet af de danske soldater. Han var født i 
1840 og havde oplevet Danmarks ydmygelse. Og da hans søn, min morfar, overlæge Chr. 
Langballe, 9. april 1940 om morgenen kom op på sygehuset, havde også han grædt, fortalte siden en 
reservelæge i en nekrolog. 

Min mors slægt var ikke så forudsætningsløs og historieløs som desværre så mange idag. Og min 
fars baggrund var egentlig tilsvarende, selv om han var vokset op i et kulturradikalt 
akademikerhjem i København, hvor hans far havde været studiekammerat og ven med P. Munch, 
den senere radikale udenrigsminister, den hovedskyldige i politikken, der førte til 9. april. Men også 
i dette hjem var det historiske og dermed nationale en levende virkelighed. Genforeningen i 1920 
havde gjort et overvældende indtryk på min far, og han ærgrede sig altid over, at han som 
gymnasieelev i Vestre Borgerdyd i København ikke var rejst til Sønderjylland for at deltage i denne 
folkelige glædesfest. 

For dem begge, min mor og far, blev den tyske besættelse i 1940 derfor en knugende sorg og skam. 
De søgte efter muligheder for at gøre en indsats. Og da Frode Jacobsen opsøgte dem i Hammelev 
præstegård i 1943, var de med det samme villige og grundlagde en modstandsbevægelse på 
Djursland med våbenmodtagelse, flugtrute til Sverige og opbygning af modstandsgrupper. I 
efteråret 1944 blev det hele rullet op af Gestapo, og de måtte gå under jorden og arbejdede i 
Aalborg sammen med Toldstrup indtil befrielsen i maj 1945. 

Nej, heller ikke jeg er forudsætningsløs og historieløs, og naturligvis har det betydet, at Danmark 
eller det nationale er blevet en selvfølgelig virkelighed og forpligtelse for mig og mine søskende. 

Så meget mere beklemmende har det været at opleve den udvikling, der har fundet sted i Danmark i 
min levetid. I grunden føles det også forunderligt. Det er dog underligt, at det folk, der under den 
tyske besættelse i fem år måtte opleve ufrihedens og undertrykkelsens vilkår og som i årene efter 
besættelsen derfor opbyggede et forsvar og et folkeligt hjemmeværn og sagde som sit beslutsomme 
motto: Aldrig mere en 9. april! - at dette folk i den sidste menneskealder har ladet den nationale 
frihed og selvstændighed glide sig af hænde, så at vi nu står over for en beslutning, der kan betyde 
det endelige ophør af et frit og selvstændigt Danmark - mens fremmede folkeslag og kulturer 
strømmer ind i landet i et omfang, som forlængst har gjort det danske folks førstefødselsret til 
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Danmark tvivlsom og truet. 

Hvad er der dog sket siden mine forældres generation? Hvordan er det kommet dertil, hvor vi står i 
dag? 

Jeg svarer: der har fundet en omfattende og uhyggelig fordummelse og uselvstændiggørelse sted, en 
hjernevask i skole og offentligt liv, som har - bevidst - søgt at gøre danskerne historieløse og 
rodløse og hensætte dem i et tomhedens eller underholdningssygens helvede, hvor det hele kan 
være ligemeget. Jeg gik i 1950´erne i skole med Ritt Bjerregaard på Christianshavns gymnasium. 
Jeg kan ikke se hendes ansigt vise sig i vore medier uden at sige til mig selv: hvor har hun dog 
skadet Danmark og danskerne! Denne ordinære, ikke alt for begavede skolepige fra et 
kommunistisk hjem har jo virkelig haft held til at ødelægge den danske folkeskole og hensætte 
danske børn i en åndelig tomhed og historieløshed, hvor de derfor kan bruges som stemmekvæg i en 
slags socialdemokratisk folkerepublik. Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære - det blev mottoet 
for Ritt Bjerregaards afstumpede folkeskole. Hvad jeg ikke har lyst til, har jeg ikke behov for, 
hvorfor det er i stid med menneskerettighederne at påtvinge mig undervisning i det - det blev en 
anden grundregel. 

Åndløsheden, ligegyldiggørelsen, lad mig blot sige i egentlig forstand umenneskeligheden har bredt 
sig over Danmark fra denne ideologiske socialdemokratisme - for det var ikke mennesker, men 
sociale dyr og behovsfænomener, den sigtede efter at frembringe. Med denne ideologi som vimpel 
og vartegn har den herskende klasse her i landet søgt at afskaffe folkets sans for historie og 
kærlighed til sit fædreland. Med reduceringen af mennesket til at være en række sociale behov og 
ikke andet har socialdemokratismen systematisk arbejdet på at gøre danskerne historieløse, åndløse, 
rodløse. 

Jeg forsøgte for to år siden at skildre den bedrøvelige udvikling i en bog om 60 års 
Danmarkshistorie, som jeg vil henvise dem til, der måtte blive forarget over mine ord, og jeg har 
siden søgt at tegne konturerne af vor tids herskende ideologi i et opgør med de 
menneskerettigheder, der jo er blevet vor tids afgudsdyrkelse og som i vid udstrækning ligger til 
grund for den sørgelige udvikling, vi har oplevet - ikke kun i Danmark, men i den vestlige verden 
som helhed. Tænk blot på, hvordan henvisningen til menneskerettighederne er blevet vor tids 
trylleord. At blive beskyldt for at være i modstrid med menneskerettighederne svarer i dag til 
middelalderens bandlysning. At betvivle menneskerettighederne er at undsige nutidens helligånd. 

Men menneskerettighederne er ikke ensbetydende med lov og ret - der hører altid en lov til at tale 
om ret, men menneskerettighederne taler ikke om en lov, men om en medfødt menneskelig 
retfærdighed, hvad der er et andet ord for hedenskab eller menneskedyrkelse - nej, 
menneskerettighederne er ikke et forsvar for lov og ret, men er netop helliggørelsen af en 
menneskelig selvretfærdighed og selvgodhed. Sådan er de også historisk blevet til. Den, der vil 
beskæftige sig historisk-kritisk med menneskerettighedernes udvikling, vil se, at de er vokset ud af 
en afsporet calvinistisk kristendoms dyrkelse af det retfærdige menneske - som om andre end Gud 
er retfærdig i sig selv! - og at de derfor ikke har ført til retssamfund, men til revolutionære 
voldssamfund som det jakobinske under den franske revolution og det sovjettiske under den 
russiske revolution. Udryddelsen af de forkerte - dette er menneskerettighedstænkningens egentlige 
sigte. Disse forkerte kan hedde de borgerlige under den franske revolution eller de kontra-
revolutionære under den russiske revolution eller de nationalistiske under vor tids nye 
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verdensordens revolution, men resultatet er hver gang det samme: vold, ensretning, udrensning. 

Jeg siger dette, som måske kan lyde provokerende, muligvis også uforståeligt, fordi vi i dag skal 
stille sigtet rigtigt ind, når vi søger årsagerne til Danmarks og danskernes elendighed. Årsagen er at 
finde i en menneskerettigheds-ideologi, der har gjort mennesket til et historieløst, ensomt, frit i 
luften svævende individ, der som sådan skal formes og lyksaliggøres af sine politiske magthavere. 
Denne ideologi er årsagen til både indvandringen og EU. Vore magthavere vil guddommeliggøre 
sig selv, fordi de som alle afgudsdyrkere er overbeviste om at sidde inde med den evige 
retfærdighed, og derfor tromler de hensynsløst hen over alle folkelige, kulturelle, nationale forskelle 
og grænser for at opbygge paradiset på jord - det vil sige den europæiske union og det multietniske 
samfund. Og derfor er de i menneskerettighedernes eller godhedens navn utroligt vulgære og 
infame over for deres modstandere, der uden videre stemples som ikke-stuerene eller racister eller 
som værende besat af indre svinehunde. 

Ja, sådan talte Robespierre og Lenin og Stalin også om deres modstandere. 

Tendensen ser vi al dens afslørende uhyggelighed portrætteret i det EU-kontor for ideologisk og 
politisk overvågning af de europæiske folk, som - af alle steder - er oprettet i Wien. Her har man 
den totalitære, ensrettede tankegang i al dens hæslige nøgenhed. Sådan vil en ny form for 
magthavernes tankepoliti kontrollere, kujonere og terrorisere frie mennesker. Det næste bliver 
naturligvis en form for hemmeligt politi - et EU-Gestapo eller KGB. Sådan som det neurotiske 
kvindemenneske, Beate Winkler, der er sat i spidsen for overvågningscenteret, også har antydet det 
- hun, der mest synes mig et sørgeligt eksempel på den tyske tragedie, hvor man - tynget af sin 
nazistiske fortid - ikke tør være sig selv, men jaget af fortidens skygger søger frelse og forløsning i 
en ny politisk totalitarisme. Flugten fra fortiden - det er Tysklands moderne skæbne, hvorfor alt for 
mange tyskere er rent neurotiske i deres holdning. Flugten fra fortiden - hvorfor dette ubehagelige 
kvindemenneske på menneskerettighedernes og EU´s vegne vil terrorisere os alle. Flugten fra 
fortiden - det er Tysklands og det er det moderne Europas forbandelse. 

Men vi danske vil ikke flygte fra vores fortid, og vi vil ikke acceptere en ideologi og et EU, der vil 
tvinge os til det. Vi vil være, hvad vi er. Vi vil i tro på Gud i himlen ikke tilbede de nye politiske 
afguder på den europæiske jord. Vi vil have lov til at være danske mennesker i frihed og 
frimodighed, og vi vil sige et beslutsomt nej til de neurotiske og totalitære typer, der i dag vil 
kriminalisere vores historie og vores danske selvstændighed. Vi vil - ikke blot på denne 
grundlovsdag, men hver dag - hævde vores historie og vores nationale selvstændighed i dette land. 

Og vi - det er det danske folk. Det, der under besættelsen sagde nej til en samarbejdspolitik, der 
også havde forsvoret sig til et Neuropa og hvis socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning 
sagde ja til Adolf Hitlers planer om europæisk enhed. Det folk, der ikke bygger på høje ideer eller 
idealistiske begreber, men som i al stilfærdighed er bundet af sin tradition, sin historie, sin 
danskhed. Det folk, for hvilket grundloven er et frihedsbrev, ikke et ideologisk dokument til 
skabelse af det guddommelige samfund eller den evige retfærdighed på jord. Vi, det danske folk, 
der ikke anser os for hævet over andre, men som heller ikke vil finde sig i at blive trådt ned af 
bedrevidende, hovmodige europater. 

Det har altid været det menige, danske folk, der har båret Danmark på trods af uduelige enevældige 
konger og uheldige officielle ledere, og på samme måde er det i dag almindelige danskere, der siger
nej til den ophævelse af folk og fædreland, der ligger i både EU-politikken og indvandrerpolitikken. 
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Gud ske tak og lov er der en folkelig reaktion under udvikling. Bl.a. den store tilslutning, som 
Dansk Folkeparti får, er det glædelige vidnesbyrd om at Danmark lever endnu. Og at det officielle 
Danmark eller den herskende klasse og politiske korrekthed hader og afskyr dét folks nationale 
ytring, som den herskende klasse ellers dyrker på flagdagene, får lykkeligvis ikke folket til at 
kapitulere. Denne folkelige reaktion er også det eneste håb, vi har. Hele det officielle Danmark er 
imod os. Der er i dag ikke en avis, ikke et medie, som ikke er tilhænger af EU-politik og 
indvandrerpolitik. Folket står helt alene imod magthaverne. Det er situationen. Men det var det også 
under besættelsen. 

I denne situation oplever vi jo også denne gang, at magthaverne søger at reducere os og vores 
virkelighed til noget komisk eller latterligt eller fortidigt. Hvem har f.eks. ikke hørt den herskende 
klasses politikere fortælle danskerne, at de lider af en sygelig længsel efter et Morten Korch-
Danmark? Sådan vil man reducere folkets vilje til national frihed og fremtid. Et Morten Korch-
Danmark - som om det er Morten Korch, der har fundet på Danmark! 

Sidst jeg hørte denne karakteristiske politiker-propaganda fremsat, var det den radikale Henrik 
Svane, der gjorde det - i øvrigt den mest usaglige og underlødige diskussions-modpart jeg 
nogensinde har været ude for, for mit vedkommende ved et møde på Rønshoved højskole i 1992. 
Men jeg så fornylig, at Mogens Lykketoft havde overtaget propagandaen og med et spydigt smil 
ville reducere Dansk Folkeparti til en længsel efter Morten Korch-Danmark. 

Jeg må mindes, hvad den socialdemokratiske partisekretær og fhv. forsvarsminister Alsing 
Andersen skrev 2. september 1943, da danskerne havde brudt med den tyske besættelsesmagt 29. 
august og samarbejdspolitikerne nu rasede over folket og udøste sig i skældsord og nedsættende 
omtale. Nej, der er intet nyt i situationen. Der er tradition for, at i Danmark er det folket imod 
magten - de menige og uofficielle imod de alt for officielle. 

Men vi har grundloven med os. Vi har historien og virkeligheden med os. Jeg håber meget, at vi 
også efter den 28. september har kronen med os - i enhver forstand. Det er den folkelige modstand 
mod EU og indvandring, der står på dansk grund, og der er noget afslørende i, at vore magthavere i 
denne situation vil reducere det danske til noget komisk og fortidigt. Nej, min menneskelige og 
folkelige virkelighed er aldrig fortidig og ligegyldig, er aldrig en syg længsel eller en komisk drøm, 
men er selve forudsætningen og betingelsen for at eksistere. Det vil vi minde hinanden om i dag og 
i al fremtid. 

Grundloven blev i 1849 ikke givet som et resultat af politik og ideologiske overvejelser, men det 
var ånden fra 48, den folkelige vilje til at bevare Sønderjylland som et dansk land imod de slesvig-
holstenske oprøreres forsøg på at stjæle det fra os, der gik til kongens slot og bad om en fri 
forfatning 21. marts 1848, og det var en dansk grundlov, der kom ud af det 5. juni 1849. Den vil vi 
ikke have skiftet ud med en europæisk union og forfatning. Den vil vi ikke have skyllet væk af 
nutidens afgudsdyrkelse af menneskerettigheder og globalisering og ny verdensorden. Vi er vor 
histories børn, vi er børn af vores far og mor, og som sådanne vil vi dag i det nye årtusindes første 
år sige et kraftigt nej til den herskende klasses politiske korrekthed og overnationale ideologi og et 
lige så kraftigt ja til Danmark og national frihed og selvstændighed. 
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Fælles værdier – fælles ansvar 
 
Med dette nye program fremlægger Dansk Folkeparti sine forslag om udformningen af 
Danmarks fremtid.  
 
I en tid hvor mange traditionelle værdier angribes, arbejder Dansk Folkeparti for et 
Danmark, der bygger på fælles værdier og fælles ansvar. Dansk Folkeparti vil bruge sin 
politiske indflydelse til at udvikle og forny det danske samfund og til at forsvare det 
danske folks selvstændighed og ret til at forme samfundet i overensstemmelse med 
befolkningens egne normer. 
 
Propaganda, politimæssig sindelagskontrol og begrænsninger i ytringsfriheden kan aldrig 
tjene til at opretholde samfundets regler. Kun det fællesskab, vi hver især oplever i 
hverdagen i vores omgang med andre mennesker, kan skabe og udvikle den solidaritet og 
det samfundssyn, der kan sikre opretholdelse af en retsstat, skattebetalingen, den sociale 
velfærd og den enkelte borgers aktive deltagelse i den politiske debat og proces. 
 
Trods globaliseringen af varefremstilling og kapital kræver nutidens samlivs- og 
produktionsformer endnu mere end fortidens en dybde og kvalitet i samhørigheden, der 
ikke kan opfyldes gennem politisk styring og moralsk indoktrinering. Samhørigheden og 
fællesskabet i Danmark og andre små lande trues i dag fra flere sider. Indefra af lukkede 
og intolerante mindretal og udefra gennem dyrkelsen af globalisering og international 
kapitalmagt.  
 
Dansk Folkeparti opfordrer til øget bevidsthed og sammenhold om de værdier, det 
danske samfund er bygget på. Det er vort fælles ansvar at værne om dem. Kun derved 
kan vi yde vort bidrag til udviklingen af Danmark og til skabelsen af et mere stabilt og 
retfærdigt verdenssamfund. 
 
Dette program beskriver de reformer, vi vil arbejde for at gennemføre, og det gør nøje 
rede for det idegrundlag, Dansk Folkeparti bygger på. 
 

Pia Kjærsgaard 
partiformand 

 
Kristian Thulesen Dahl                       Peter Skaarup 

formand for folketingsgruppen        politisk næstformand 
 

  
                                                                                              

Et bedre Danmark  
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for et Danmark præget af samhørighed, ansvarsbevidsthed 
og frihed.  
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Vort lands udvikling gennem historien er bestemt af vor kultur, dvs. de værdinormer, de 
religioner, den tro, de holdninger og den adfærd, som landets borgere har valgt og 
hævdet.  
 
Danmark er blevet udviklet til et af de mest frie, lige og rige samfund i verden i kraft af 
det danske folks flid og sammenhold, dets vilje til at omforme og bruge den kulturelle 
påvirkning fra det øvrige Europa samt viljen til at forsvare sin egen selvstændighed. 
 
 Det er danskernes umistelige ret og pligt at forsvare og videregive de afgørende værdier, 
som vort samfund er bygget på: frihed, ligeret, personligt ansvar og flid. Der findes ikke 
noget at sætte i stedet. 
 
Dansk Folkeparti vil forsvare og styrke de danske værdier, der er betingelsen for, at 
Danmark fremover kan bestå som et frit, levedygtigt, menneskevenligt samfund. 
 
Truslerne mod demokrati og frihed  
For at tage stilling til indholdet af en ny tids politik må vi gøre os klart, hvori truslerne 
mod Danmarks udvikling består. 
 
Dansk Folkeparti mener, at nogle hovedtræk må fremhæves: 
 
* Der er en voksende afstand mellem de politiske beslutningstagere og befolkningen. Alt 
for mange vigtige afgørelser træffes bag lukkede døre uden folkelig debat og støtte. 
Vælgernes mulighed for at vinde forståelse for og indsigt i de politiske beslutninger 
forringes, når der gives mangelfuld eller ensidig information om beslutningernes 
nødvendighed, nytte og omkostninger. Den forringelse af historieundervisningen, som er 
sket i de seneste årtier fratager store dele af befolkningen mulighederne for at vurdere 
politikernes indsats i et længere perspektiv og en større sammenhæng.  
 
*  Den offentlige sektors voldsomme vækst rammer direkte det enkelte menneskes 
frihed: på den ene side gennem det stærke skattetryk og de ofte vilkårlige skatteregler, 
som styrer forbrugsvalget og hæmmer initiativ og virkelyst, og på den anden side ved at 
skabe en institutionaliseret forsørgelseskultur, der holder alt for mange mennesker 
udenfor et aktivt liv, og som især i de seneste 20-30 år har passiviseret mange unge. Den 
offentlige sektors uhæmmede vækst på forvaltnings- og forsørgelsesområdet bevirker et 
spild af menneskelige og økonomiske ressourcer med den virkning, at de offentlige 
serviceopgaver i stigende omfang udskydes og forringes i kvalitet. 
 
*  Ineffektive og ideologisk skævvredne opdragelses- og uddannelsesmetoder har 
medført en stigende normløshed, så mange børn og unge ikke lærer respekt for andre 
mennesker, forståelse mellem generationerne og arbejdsmoral. Mange steder er 
folkeskolens undervisning præget af ligegyldighed og normløshed. Flid og dygtighed 
belønnes for lidt, og omkring en femtedel af folkeskolens elever har ikke et reelt udbytte 
af undervisningen. 
 



 

 

 

     7 

*  En voldsom indvandring fra lande, der står fjernt fra den danske og europæiske kultur 
og livsform, har tilført landet en betydelig og støt voksende gruppe af mennesker, der 
ikke lader sig integrere i det danske samfund. Sammen med høj fødselshyppighed, 
familiesammenføring – herunder indvandring af nye ægtefæller – samt organiseret, illegal 
indvandring kan det gøre danskerne til et mindretal i Danmark i det 21. århundrede.  
 
Voksende kvarterer omkring de store byer er i dag blevet ghettoer, hærget af kriminalitet 
og uorden. Analfabetisme og kvindeundertrykkelse er blevet en del af den danske 
hverdag. Mange indvandrere fra ikke-vestlige lande har en volds- og 
berigelseskriminalitet, der ligger adskillige gange højere end danskernes. Mange af 
indvandrerne er præget af religioner og vaner, som har gjort deres egne samfund fattige, 
ufrie og utålelige at leve i. Det danske rets- og socialvæsen, som er udformet efter danske 
normer, har vist sig ude af stand til at dæmme op for disse påvirkninger, og 
indvandrernes underhold, rejser, undervisning, sundhed og belastning af politi, retsvæsen 
og forvaringsinstitutioner påfører danskerne milliardudgifter. 
 
*  Udbygningen af Den Europæiske Union hen imod en forbundsstat med stadig større 
besluttende myndighed over medlemslandene indebærer en indskrænkning af dansk 
selvbestemmelse og en udhuling af demokratiet.  
 
Det er Den Europæiske Unions mål at lade selvstændige nationer afløse af ensartede 
delstater, og selv om målsætningen søges skjult, sørger en fortsat strøm af direktiver og 
forordninger for, at de fælles institutioner i Bruxelles holdes i stadig vækst på bekostning 
af staternes selvbestemmelse. Dansk Folkeparti betragter det som farligt og skadeligt at 
nedbryde landenes identitet. Et identitetsløst, multikulturelt Europa vil ligge åbent for 
antidemokratiske og voldelige bevægelser.  
 
De store, europæiske lande anført af Tyskland og Frankrig, der ikke selv føler samme 
risiko for udslettelse, stiler mod en dominerende indflydelse på hele Europa. Gennem 
opbygning af stærke, centrale unionsinstitutioner, initiativer til sindelagskontrol og en 
beslutningsproces hvilende på flertalsafgørelser bliver den egentlige demokratiske 
indflydelse sat ud af spillet. Udviklingen mod en europæisk stat er i modstrid med det 
europæiske og internationale samarbejde mellem frie og selvstændige stater, som det 
store flertal af de europæiske folk ønsker. Et flertal af danskerne har senest ved 
folkeafstemningen i år 2000 sagt nej til mere union, og der er derfor ikke demokratisk 
legalitet bag en dansk tilslutning til udvidelser af Den Europæiske Unions beføjelser. 
Hidtil har flertallet af de politiske partier ignoreret dette budskab. Historien har med 
mange eksempler vist, at en påtvungen eller arrangeret sammenlægning af befolkninger 
med forskellige værdier og kulturer skaber eksplosive konflikter. 
 
Dansk Folkeparti forpligter sig til at arbejde for at finde nye politiske løsninger, som 
fjerner truslerne mod Danmarks stabile udvikling. Der er ingen hurtige eller nemme veje,  
men lad os komme i gang.  
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Statens styre 
 
Monarkiet 
Danmark er verdens ældste kongedømme. Kongemagten er en central del af vores 
politiske og kulturelle historie, og kongemagten er blevet et vigtigt symbol på det danske 
folks sammenhold. Som danskere forbinder vi folkets og landets identitet med 
kongehuset, og der hviler en forpligtelse på kongehuset til at værne om folkets og landets 
selvstændighed. 
 
Ifølge grundloven er Danmarks regeringsform indskrænket-monarkisk, hvilket betyder, 
at kongen er ansvarsfri og udøver sin magt gennem regeringen. Selvom grundloven 
fastslår, at den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening, er realiteten, at 
kongen ikke har politiske beføjelser og derfor ikke kan afvise eller ændre en af 
folketinget vedtaget lovgivning. 
 
I en verden under forandring er det vigtigt for mennesker at have et sikkert ståsted i en 
kultur, et samfund, et land, som rummer de værdier, befolkningen bekender sig til. Det 
danske kongehus er en central del af vores egenart som danske. Hvis vi mister vores 
egenart og sammenhold og vores ret til at bestemme vore egne anliggender, ophører vi 
med at eksistere som nation. 
 
Dansk Folkeparti arbejder for at bevare og styrke Kongeriget Danmarks beståen som et 
frit, selvstændigt land.  
 
Grundlovsændring 
Den nuværende grundlov danner et fuldt tilstrækkeligt forfatningsretligt grundlag for 
udøvelsen af samfundets styrende funktioner. Dansk Folkeparti vil derfor værne om den 
nuværende grundlov. 
  
Folkeafstemninger 
Dansk Folkeparti ønsker at styrke og forny folkestyret i respekt for grundloven, bl.a. ved 
indførelse af mere direkte demokrati. Der bør gennemføres adgang for borgerne til at 
kræve vejledende folkeafstemninger, både lokalt og nationalt. Dansk Folkeparti mener, 
at mindst 50.000 vælgere skal kunne anmode om, at et emne sendes ud til 
landsdækkende folkeafstemning. 
 
Valgret 
Dansk Folkeparti mener, at kun danske statsborgere og nordiske statsborgere, der har 
haft fast ophold her i landet i 3 år, skal have valgret og valgbarhed ved kommunale valg. 
Andre udenlandske statsborgere skal ikke kunne deltage i kommunale valg eller kunne 
opnå valg.  
 
Danske statsborgere, der har ophold i udlandet, skal i videst muligt omfang ligestilles 
med fastboende personer og så vidt muligt kunne afgive stemme ved folketingsvalgene, 
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for eksempel, når tilknytningen til Danmark er bevaret ved opretholdelse af skattepligt til 
Danmark. 
 
Folketing og regering 
Dansk Folkeparti anser det for væsentligt, at Folketingets rolle i forhold til regeringen 
styrkes i de kommende år. 
 
Adgangen til offentlige høringer bør i langt større omfang benyttes i Folketingets 
arbejde, både for at sikre en større åbenhed i lovgivningsarbejdet og for at styrke 
Folketingets kontrollerende funktion. 
 
Ved sådanne høringer bør ikke kun ministre, men også embedsmænd, kunne indkaldes. 
Forklaring i et folketingsudvalg bør afgives under strafansvar. 
 
Det er et stigende problem, at ministre udnytter embedsmændenes arbejdsindsats til 
partipolitiske formål, der ikke er forenelige med de krav om loyalitet overfor folkestyret, 
som må stilles til embedsmænd. Dansk Folkeparti mener, at det i lovteksten bør 
klargøres, at embedsmænd er berettiget og forpligtet til at afvise at medvirke ved 
aktiviteter, der tjener ensidige partipolitiske formål eller har til formål at give Folketinget 
oplysninger, der ikke er tilstrækkelig retvisende eller at unddrage Folketinget vigtige 
oplysninger. 
 
Dansk Folkeparti mener, at ministre, der misbruger forvaltningen til varetagelse af 
sådanne formål, bør drages til ansvar efter ministeransvarlighedsloven. Denne lov bør i 
øvrigt gennemgås kritisk med henblik på en lovrevision, der sikrer mere effektivt mod 
bl.a. magtmisbrug i partipolitisk øjemed og generelt styrker Folketinget i dets kontrol 
med ministrene. 
 
Ministerier, der er under mistanke for at have krænket loven, bør ikke ved at iværksætte 
interne undersøgelser eller advokatundersøgelser kunne afskære Folketinget eller 
Rigsrevisionen fra at udøve en samtidig indsats. 
 
Forbedring af lovkvalitet  
Lovgivningskvaliteten har i mange år været faldende, samtidig med at mængden af nye 
love er forøget stærkt. Det har ført til en selvforstærkende udvikling med stadig 
hyppigere lovændringer, mere kompliceret regulering og flere bemyndigelser til 
ministeren eller forvaltningsorganer til at fastsætte administrative forskrifter på grundlag 
af rammebestemmelser. Herved mister alle andre end eksperterne overblikket.  
 
Dansk Folkeparti mener, at retssikkerhed også omfatter kvalitet, forståelighed og 
sammenhæng i lovgivningen. Det lovforberedende arbejde skal derfor styrkes, bl.a. ved 
mere  effektivt at  inddrage uafhængige sagkyndige i udarbejdelsen af love. Større 
lovreformer kræver omhyggeligt forarbejde og må ikke jages igennem som 
hasteløsninger. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at regering og Folketing i højere grad 
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end hidtil lytter til berørte organisationer, befolkningsgrupper og virksomheder, før 
lovforslagene udarbejdes og fremsættes.   
  
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at Folketinget udøver en mere selvstændig og kritisk 
indsats i lovgivningsarbejdet, herunder ved at der under Folketinget etableres et 
lovvurderingsråd, der skal være helt uafhængigt af regeringen. 
 
Arkivlov 
Arkivloven bør ændres, så alle arkivoplysninger bliver offentligt tilgængelige efter 10-15 
års forløb. Længere tilgængelighedsfrist bør kun kunne fastlægges af rigsarkivaren med 
godkendelse fra et særligt arkivnævn, sammensat af en dommer og uafhængige forskere. 
Statens arkiver bør ikke kunne modtage privat arkivmateriale, hvortil der ønskes en 
længere adgangsfrist end de normale 10-15 år, medmindre rigsarkivaren og det særlige 
arkivnævn anbefaler det. Forlængede tilgængelighedsfrister bør altid kunne efterprøves af 
domstolene. 
 
Menneskerettighederne 
I et retssamfund er det afgørende at sikre det enkelte menneskes rettigheder og 
retssikkerhed. Statsmagten er ikke ufejlbarlig. Statens magt kan føre til overgreb mod 
borgerne.  
 
Dansk Folkeparti lægger meget stor vægt på, at statsmagtens myndighedsudøvelse til 
enhver tid sikrer borgernes grundlæggende rettigheder, og at der er tilstrækkelige retlige 
garantier for og kontrol med statsmagtens indgreb i borgernes handlemuligheder.  
 
Dansk Folkeparti understreger betydningen af, at regeringen til enhver tid tager 
overholdelsen af grundlovens frihedsrettigheder og de øvrige menneskerettigheder meget 
alvorligt. Ved enhver form for myndighedsudøvelse bør staten holde sig for øje, at dens 
opgave ikke er at begrænse eller regulere den enkelte borgers rettigheder, men at værne 
og beskytte rettighederne. Det gælder for eksempel beskyttelse af boligens 
ukrænkelighed, der i dag er udhulet mange steder i lovgivningen. Overalt, hvor de 
grundlovssikrede rettigheder eller andre grundrettigheder kommer i fare, bør Folketinget 
udforme lovgivningen sådan, at der sikres effektiv domstolskontrol med myndighedernes 
handlemåde.  
 
Menneskerettighederne skal sikre det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder i 
forholdet til stat og medborgere. Menneskerettighederne må ikke misbruges i den 
politiske agitation, f. eks. som argument for at begrænse ytringsfriheden eller nedbryde 
nationalstaterne eller de enkelte landes suverænitet. 
 
Ingen religiøse love skal nogensinde kunne bruges som begrundelse for at tilsidesætte det 
danske folkestyre og grundlovens friheds- og menneskerettigheder. Den demokratiske 
lovgivningsproces og demokratisk vedtagne love skal til enhver tid have forrang fremfor 
religiøse traditioner eller normer. 
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Ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed 
Dansk Folkeparti vil værne om ytringsfriheden, foreningsfriheden og  forsamlings-
friheden. Disse rettigheder har været og er fortsat af afgørende betydning for udviklingen 
af det danske folkestyre. Enhver begrænsning i disse rettigheder rummer risiko for 
meningscensur og overgreb fra magthaverne.  
 
Dansk Folkeparti lægger vægt på, at foreningsfriheden også omfatter retten til at fravælge 
medlemskab af foreninger, uden at dette fører til begrænsning i erhvervs- og 
ansættelsesmuligheder. 
 
Dansk Folkeparti lægger vægt på, at det i det politiske liv altid anerkendes, at folkestyre 
forudsætter meningsudveksling og ikke altid fører til enighed.  
 
Et politisk flertal bør i et folkestyre aldrig betragte sig selv som politisk korrekt og 
affærdige andres opfattelser som underlegne. En regering, der nedgør eller afviser 
meninger, der deles af store dele af befolkningen, misbruger sin regeringsmagt, skaber 
tvivl om folkestyrets idé og danner kløfter i befolkningen. Dansk Folkeparti vil – uanset 
om partiet er i opposition eller regeringsbærende – altid beskytte befolkningens ret til på 
folkestyrets grund at ytre sig privat, i forsamlinger, i trykte eller andre medier og til at 
samle sig i foreninger og andre organisationer, der arbejder for at fremme ethvert lovligt 
formål.   
 
Dansk Folkeparti vil sikre, at private og offentlige ansættelsesforhold ikke fører til 
begrænsning af ytringsfriheden.  
 
Både private og offentlige arbejdsgivere skal vise tolerance og respektere deres ansattes 
ytringsfrihed. Offentligt ansatte skal være berettiget til i skrift og tale at fremføre deres 
politiske synspunkter og kritik af myndigheder, uden at det kan misbruges til at skade 
deres karriere eller udøve andre repressalier mod de pågældende. 
  
Foreninger, der virker ved eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller 
lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bør – i overensstemmelse med 
grundlovens regel – opløses ved dom. 
 
Dansk Folkeparti vil gennem den politiske debat og lovgivningen modvirke foreninger 
eller bevægelser – også politiske og religiøse – der udfører eller opfordrer til kriminalitet, 
krænker menneskerettighederne, f.eks. ved overgreb mod kvinders og børns rettigheder, 
yder økonomisk støtte til terrorbevægelser, eller har som deres erklærede mål at afskaffe 
folkestyret.  
 
Der bør ikke i et folkestyre være plads til foreninger, der virker for at undergrave 
folkestyrets egne principper og de demokratiske idealer. Af samme grund bør det være 
udelukket, at staten yder økonomiske bidrag til organisationer eller grupper, der 
modvirker eller direkte bekæmper folkestyret og de grundlovssikrede institutioner eller 
samarbejder med udenlandske terrororganisationer.  
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Det kommunale selvstyre 
Dansk Folkeparti vil bevare det kommunale selvstyre og advarer mod,  at staten pålægger 
kommunerne nye opgaver, uden at de nødvendige finansielle forudsætninger er til stede.  
Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at offentlige opgaver overvæltes på kommunerne i et 
sådant omfang, at det bliver en trussel mod det kommunale selvstyre.  
 
Kristendommen, folket og etikken  
 
I grundlovens § 4 hedder det: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke 
og understøttes som sådan af staten.” I grundlovens § 6 hedder det: ”Kongen skal tilhøre 
den evangelisk-lutherske kirke.”   
 
Dansk Folkeparti vil værne om folkekirkens grundlovssikrede rettigheder. Folkekirken, 
den evangelisk-lutherske kirke, er og skal fortsat være det danske folks kirke, hvor 
præsterne har forkyndelsesfrihed. 
 
Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er uadskillelig fra befolkningens 
liv. Den betydning, kristendommen har haft og har, er umådelig. Dette gælder selv om 
det danske samfund i dag er verdsliggjort. 
 
Mange deltagere i den offentlige debat har igennem de seneste årtier argumenteret for, at 
kulturelle forskelle skyldes fortidens fejltagelser, at fordi alle mennesker er lige, er ingen 
holdninger bedre end andre og, at alle religioner derfor må være lige.   
 
For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, værdinormer, traditioner, 
sædvaner og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling. Det er kun i den 
kristne, vesterlandske kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op med middelalderens 
verdenssyn. Det er kun i den kristne kulturkreds, det er lykkedes at skabe den frihed og 
tolerance, som er grundlaget for demokratiet, og det er kun her respekten for 
menneskets rettigheder er grundfæstet.  
 
Vi står i dag overfor kræfter, som prøver at give begreberne en ny betydning. Tolerance 
skal nu betyde vilje til at acceptere det snæversyn, der præger de fundamentalistiske 
religioner, som i de seneste årtier er vandret ind i Danmark og har skabt sekteriske 
miljøer uden solidaritet med det danske samfund. 
 
Dansk Folkeparti ønsker at bekæmpe den del af den offentlige mening, som hævder, at 
tolerance betyder modstand mod alle grænsedragninger, og som ønsker, at nedbrydning 
af skel mellem mennesker kræver et forbud mod at se og tale om de forskelle, der 
eksisterer mellem mennesker fra vidt forskellige kulturer. Den kulturradikale modstand 
mod gamle normer og autoriteter har udviklet sig til en afvisning af vores egen kulturelle 
baggrund og de moralske og etiske normer, som Danmark bygger på. Den europæiske 
civilisation er bygget på et opgør med religiøs fanatisme og fordummelse. Den 
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kendsgerning er vigtig for forståelsen af konflikten mellem vores civilisation og 
indvandrede civilisationer, som ikke har gennemgået reformationer. 
 
Tolerance må aldrig fortolkes som et forbud mod at vurdere og kritisere værdinormer og 
traditioner, der efter vestlig standard er dybt kritisable, og som vi indtil for få år siden 
aldrig havde forestillet os at skulle opleve i Danmark. Det gælder også, selv om disse 
værdinormer og traditioner gives en religiøs begrundelse. 
 
Vi ønsker religions-, tanke-, tros- og ytringsfrihed for alle grupper i Danmark, men vores 
forpligtelse som nation angår først og fremmest den danske kultur og dens kristne 
idégrundlag. Denne forpligtelse kan kun varetages i Danmark. Vi har derimod ingen pligt 
til at fremme andre landes religioner, kulturer eller sprog. Vi har heller ingen forpligtelse 
til at afstå fra at beskytte vores kulturelt bestemte tro, normer, traditioner og holdninger. 
 
Kendskabet til den jødisk-kristne tankeverden, som har præget udviklingen i de seneste 
2000 år, er forudsætningen for at forstå den danske og europæiske kultur og for at forstå 
idéerne bag det moderne samfund og de institutioner, der for os er en selvfølgelig del af 
hverdagen.  
 
Vi ønsker muligheden for at videreudvikle samfundet på en måde, der tillader os at leve  
i den ånd og med de værdier, som vi af erfaring ved er de eneste, der kan skabe et 
demokratisk og menneskeværdigt samfund. 
 
 
Finanspolitikken, rammen om samfundets udvikling  
 
Finanspolitikken samler beslutningerne om fastlæggelse af de offentlige indtægter og 
udgifter og er således styrende for al offentlig aktivitet. 
 
Dette vigtige politikområde har omfattende virkninger for hele samfundet. Virkningerne 
kan opdeles i tre grupper:  
 
Den første gruppe er de konjunkturregulerende virkninger, dvs. virkningerne på 
nationalproduktet, beskæftigelsen, prisudviklingen, betalingsbalancen, forbruget, 
opsparingen og investeringerne.  
 
Den anden er virkningerne på indkomst- og formuefordeling, omfanget af statens 
virksomhed og dermed fastlæggelsen af den økonomiske ramme for velfærdssamfundets 
indhold. 
 
Den tredje gruppe er de virkninger på menneskers og virksomheders planer og 
handlinger, som udløses af den måde, staten udformer sine indtægter og udgifter på. 
 
Det er en ufravigelig betingelse for et samfunds harmoniske funktion, at de 
finanspolitiske beslutninger udformes i nøje overensstemmelse med samfundets 
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pengepolitik, strukturpolitik og indkomstpolitik. Dansk Folkeparti ønsker at understrege, 
at det er en forudsætning for Danmarks eksistens som selvstændig nation, at samtlige 
disse politikområder besluttes af danske politikere henholdsvis Nationalbanken. Det er 
hovedårsagen til, at Dansk Folkeparti har afvist og fortsat vil afvise Danmarks deltagelse 
i en fælles europæisk mønt, som flytter den økonomiske magt over Danmark over på 
udenlandske politikeres og embedsmænds hænder. 
 
Dansk Folkeparti ønsker fornyelse af mange forhold i det danske samfund, men vi 
understreger, at vi kun vil give parlamentarisk støtte til ændringer, som er grundigt 
overvejet og nøje planlagt, og som ikke anfægter landets økonomiske stabilitet. 
 
I 1970'erne og 1980'erne besluttede Folketingets daværende flertal en økonomisk politik 
med store statslige underskud i stedet for at gennemføre økonomisk-politiske reformer. 
Det har efterladt Danmark med en meget stor statsgæld, som år for år påfører de danske 
skatteydere store rentebetalinger. For at afbetale statsgælden er det nødvendigt, at staten 
i en årrække har overskud på de årlige budgetter. Det er vigtigt, at disse overskud 
fastholdes i perioder med gode økonomiske konjunkturer. 
 
Dansk Folkeparti er modstander af at udsætte afbetalingen af statsgælden, fordi det 
skubber afdragsbyrden over på den kommende generation og tillige vil fastholde den 
byrde, som rentebetalingerne lægger på skatteyderne. 
 
Dansk Folkeparti understreger, at et moderne samfund forudsætter en effektiv og 
velfungerende offentlig sektor og en sund økonomisk balance. Heri er der ingen 
modsætning til vort ønske om at reducere skattetrykket, men en understregning af, at et 
lavere skattetryk kun er muligt ved at løse de offentlige opgaver på en mere effektiv og 
derfor billigere måde, eller ved en reduktion af den offentlige sektors opgaver. Dansk 
Folkeparti ønsker at tage begge disse muligheder i brug. 
 
Gennem de seneste år er der sket en voldsom udbygning af dele af den offentlige sektor 
og en tilsvarende stigning i skattetrykket. Dette er sket, uden at borgerne samtidig har 
fået følelsen af, at de får rimelige ydelser til gengæld for det, de betaler. Grunden hertil 
er, at væksten i de offentlige budgetter i for vidt omfang er bestemt af snævre, 
ideologiske mål, som befolkningens flertal ikke støtter. 
 
Dansk Folkeparti ønsker at føre en finanspolitik, der genskaber forbindelsen mellem det, 
borgerne betaler til den offentlige sektor, og det borgerne ønsker, at det offentlige skal 
levere. 
 
Dansk Folkeparti ønsker ændringer af den offentlige sektors indsats på fire områder: 
 
1. Overførselsindkomsterne 
De offentlige overførselsindkomster til mennesker mellem 18 og 67 udgør en stor og 
voksende andel af de offentlige budgetter. De skal reduceres gennem en mere aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, bedre og mere målrettet uddannelse og øget kontrol med 
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omgåelse af den gældende lovgivning. Svage og syge skal sikres gode og stabile levevilkår, 
men mennesker, som ikke har behov for offentlig støtte, skal tilskyndes til at klare sig 
selv. 
 
2. Rationalisering af offentlige opgaver 
Den offentlige forvaltning skal effektiviseres. Det er meningsløst, at et lille land som 
Danmark har tre forvaltningsniveauer. Amtskommunerne skal derfor nedlægges. 
Kommunerne skal tilskyndes til at etablere tværkommunalt samarbejde på udvalgte 
forvaltningsområder, hvor dette kan øge effektiviteten og kvaliteten. Der skal 
gennemføres en omfattende regelsanering og forenkling af klageadgange. Antallet af 
offentligt ansatte pr. 1.000 indbyggere er i Danmark betydeligt højere end det 
vesteuropæiske gennemsnitsniveau. Behovet for uddannet arbejdskraft i den private 
sektor nødvendiggør, at det offentlige ikke fortsat bruger flere ansatte end i 
sammenlignelige lande. Der skal foretages en reduktion af offentlige tilskud til 
erhvervsformål og til private, interessebetonede formål. 
 
3. Indvandringen i finanspolitikken 
Der skal gennemføres et stop for den indvandring, som ikke skyldes politisk forfølgelse, 
men alene ønsket om at opnå en højere levestandard. Dansk lovgivning skal bygge på 
den kendsgerning, at indvandring af ikke-uddannede mennesker og mennesker fra 
kulturer, der ligger langt fra vor, nu og i fremtiden vil belaste vort samfund og vor 
økonomi. Selv om visse erhverv tilføres billig arbejdskraft, opvejes fordelene herved af 
en øget offentlig forsørgerbyrde. Indvandrerne belaster alle dele af det danske 
velfærdssystem så hårdt, at en fortsat indvandring af mennesker fra den 3. verden vil 
medføre et sammenbrud. Set i forhold til de globale udviklingsproblemer er det et 
absurd ressourcespild at anvende vore ressourcer på indvandrere i Danmark, når 
virkningerne af hver krone i støtte i udviklingslandene er omkring 50 gange større. 
 
4. Bedre offentlig service 
En række offentlige serviceopgaver er blevet udskudt og forringet under indtryk af 
presset fra voksende overførselsindkomster og den øgede indvandring. Ved at reducere 
de offentlige udgifter på nogle områder, vil det være muligt både at forbedre 
sundhedsvæsenet, retsvæsenet, politiet og ældreforsorgen og efterhånden reducere 
skattetrykket. 
 

 
Skat og retfærdighed  
 
Dansk Folkeparti arbejder for at forny og forbedre det danske velfærdssystem, så det kan 
opretholdes i et samfund under forandring. 
 
Forudsætningerne for det højt udviklede velfærdssamfund er befolkningens følelse af 
fællesskab og bevidsthed om, at samfundets goder og byrder fordeles retfærdigt. Det er 
kun muligt, hvis skattepolitikken er udformet sådan, at skatteyderne ikke fratages en 
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urimelig del af deres arbejdsudbytte og, at samfundet tilbyder en service og en social og 
personlig sikkerhed, som står i forhold til de betalte skatter og afgifter. 
 
Det er derfor vigtigt at slå fast, at skatter og afgifter ikke er en uudtømmelig kilde til 
finansiering af endeløse offentlige udgifter, som ikke øger befolkningens almene velfærd. 
Det er politikernes pligt at sikre, at velfærdssamfundets ressourceforbrug modsvarer de 
opnåede resultater. Opkrævningen af hver skattekrone må altid kunne retfærdiggøres af 
nytteværdien af de offentlige udgifter, der betales. 
 
Dansk Folkeparti arbejder for en ansvarlig og retfærdig skattepolitik. Der er behov for 
omfattende reformer af det danske skattesystem på følgende områder: 
 
* en gradvis nedsættelse af skattetrykket 
  
* en retfærdig fordeling af skattebyrden 
 
* en korrekt, gennemskuelig og effektiv skatteligning 
 
Skattetrykket 
Den samlede beskatning er bestemt af de offentlige udgifters størrelse og behovet for at 
føre en konjunkturregulerende økonomisk politik. Det er derfor uden mening at tale om 
at sænke skatterne, uden at det samtidig gøres klart, hvilke offentlige udgifter, man vil 
begrænse eller hvilken konjunkturpåvirkning, man ønsker at opnå. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at skattetrykket i Danmark gradvist nedsættes til et 
niveau, der svarer til gennemsnittet i de lande, vi sammenligner os med. Danmark har, 
sammen med Sverige, verdensrekord i skattetryk. Det virker hæmmende på initiativ og 
arbejdslyst og får derved selvforstærkende karakter. 
 
Dansk Folkeparti lægger stor vægt på, at enhver regering, der baserer sig på Dansk 
Folkepartis mandater, ved sin tiltræden fastlægger en handlingsplan for sin økonomiske 
politik. Dansk Folkeparti er imod skattelettelser, som forringer grundlæggende 
velfærdsområder som ældreforsorg, folkepension, sundhedsvæsen, uddannelse, forskning 
og bekæmpelse af kriminalitet, men mener ikke, at sådanne forringelser automatisk følger 
af rationaliseringer. 
 
Det hører med til politikernes sociale ansvar ikke at opkræve skatter til formål, der ligger 
udenfor fællesskabets ansvar og interesser. Både på det statslige og det kommunale plan 
må der derfor rejses det krav til politikerne, at de sætter sig i borgernes sted og meget 
kritisk vurderer, hvilke opgaver, der er nødvendige for fællesskabet og hvilke, der 
retteligt og mest effektivt løses i privat regi.  
 
Den øgede internationale konkurrence og de åbne grænser vanskeliggør opretholdelsen 
af en markant højere personbeskatning, højere moms og højere afgifter i Danmark end i 
udlandet. En sænkning af skatte- og afgiftstrykket er derfor en stadig vigtigere 
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forudsætning for at opretholde konkurrencedygtige virksomheder og dermed opretholde 
selve grundlaget for velfærdsstaten. 
 
Dansk Folkeparti vil give sin parlamentariske støtte til, at det nuværende skattetryk, 
herunder i første række indkomstskatten, sænkes. Derfor vil vi arbejde for, at 
nødvendige strukturrationaliseringer og besparelser gennemføres så hurtigt, som det er 
praktisk muligt.  
 
Retfærdig fordeling af skattebyrden 
Dansk Folkeparti vi arbejde for, at skattesystemet til enhver tid er indrettet efter de 
enkelte indkomstgruppers bæreevne. Der er først og fremmest behov for at lette 
skattebyrden for de små arbejdsindkomster. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at pensionister ikke straffes for at have mindre 
indtægter ved siden af pensionen eller for at have sparet op til deres pensionisttilværelse. 
Dansk Folkeparti ønsker at styrke incitamenterne til at spare op til pensionsformål.  
 
Korrekt og effektiv skatteligning 
Dansk Folkeparti ønsker en korrekt og effektiv skatteligning. Korrekt ligning, 
ensartethed og forudsigelighed i ligningen, kort sagsbehandlingstid, overholdelse af 
procedurer og lovkrav og en korrekt og høflig kommunikation med skatteyderen er 
vigtige elementer i  ligningsarbejdet. 
 
Korrekt ligning forudsætter, at lovregler er forståelige og overskuelige. Dansk Folkeparti 
kræver forenkling og overskuelighed i lovstoffet. Dansk Folkeparti vil styrke 
retssikkerheden i ligningsarbejdet og vil styrke den enkelte skatteyders stilling, så 
ligningsmyndigheden ikke opleves som en overmagt, men som en ligeværdig modpart. 
Det er urimeligt, at mange afgørelser træffes af rets- og forvaltningsinstanser, der lægger 
bevisbyrden på skatteyderen.  
 
Borgerne skal i skattesager have adgang til advokatbistand, som betales af det offentlige, 
hvis borgeren vinder sagen. 
 
Dansk Folkeparti går ind for samarbejde mellem ligningsmyndighederne og andre 
kommunale myndigheder for at opspore og forhindre strafbare overtrædelser af skatte- 
og afgiftslovgivningen. Skatterevisorer og andre ligningsmedarbejdere skal sikres 
tidssvarende videreuddannelser, hvori også erfaringer fra andre forvaltningsgrene skal 
bidrage til tværfaglig forståelse bl.a. af samspillet mellem skatte- og sociallovgivningen. 
 
Ligningsmyndighederne skal sikres tilstrækkeligt og kvalificeret personale. Der bør 
foretages en kritisk evaluering af ligningsarbejdets ressourceanvendelse, og de lokale 
ligningsmyndigheder skal have større indflydelse på, hvordan systemet med måltal i den 
kommunale ligning bedst tilpasses til de lokale forhold. Anvendelsen af præmier til 
medarbejdere i skatteforvaltningerne for at forhøje skatteydernes ansættelser skal bringes 
til ophør. 
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Dansk udenrigspolitik  
 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at dansk udenrigspolitik også i fremtiden skal have 
som vigtigste målsætning at sikre Danmarks selvstændighed. 
 
Danmark har gennem hele sin historie været et selvstændigt land. Kun i fem år, under 2. 
Verdenskrig, har hele Danmark været besat af en fjendtlig magt. Det er 
bemærkelsesværdigt, når man tager landets meget begrænsede størrelse i betragtning.  
 
Når et så lille land ikke er blevet opslugt af mere magtfulde naboer, skyldes det, at vi har 
haft viljen og evnen til at bevare selvstændigheden. Det betyder ikke, at Danmark har 
kunnet føre en politik, der var uafhængig af verden uden om os. Det betyder derimod, at 
vi under skiftende forhold har formået at varetage vore egne forhold på den måde, som 
tjente vore interesser og selvstændighed bedst. 
 
På mangfoldige områder er udviklingen i verden i dag hurtigere og mere omfattende end 
tidligere i historien. Det medfører store udfordringer og en større indbyrdes afhængighed 
mellem landene. For at sikre vores selvstændighed har vi derfor et klart behov for et nært 
samarbejde med andre lande, hvis interesser er sammenfaldende med vore.  
 
For Dansk Folkeparti betyder det imidlertid ikke, at vi skal lade den omgivende verden 
diktere hvilken politik, Danmark skal føre. Der er i vor tid ideologiske modeholdninger, 
som prøver at indgive befolkningerne det indtryk, at verdens udvikling følger visse 
naturlove, som vi ikke kan ændre. Marxister og kommunister søgte i det 19. og 20. 
århundrede at udbrede den myte, at alle samfund med en indre lovmæssighed ville 
bevæge sig mod kommunismen. I vor tid fremstiller andre ideologiske retninger den 
såkaldte globalisering som en naturlov, der vil medføre alle samfunds og kulturers 
lykkelige sammensmeltning. 
 
Dansk Folkeparti tager afstand fra denne fordrejning af virkningerne af den 
internationale udvikling. Globalisering i den nævnte betydning er ikke en naturlov. Det 
beror på politiske beslutninger, hvordan den internationale udvikling forløber. 
Globaliseringen er en tilstand, hvor markedskræfterne får større indflydelse, fordi der 
savnes overvejede politiske beslutninger. Set fra et demokratisk synspunkt indebærer 
denne udvikling store risici både for industrilandene og for udviklingslandene.  
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af, at Danmark såvel nationalt som gennem internationalt 
samarbejde modarbejder globaliseringens skadelige virkninger. Det drejer sig om 
følgende: De spekulationsbetingede kapitalbevægelser, som øger den økonomiske 
ustabilitet, især i de mest sårbare lande; de økonomisk betingede befolkningsflytninger, 
som bevirker, at de mest sårbare mennesker i industrilandene mister deres arbejde som 
følge af øget lønkonkurrence; den større internationale ulighed bl.a. som følge af 
svigtende mulighed for regulering af verdenshandelen; den øgede udnyttelse af 
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mennesker og naturressourcer i fattige lande, som mangler demokrati og velfungerende 
offentlig administration. 
 
Dansk Folkeparti betragter de almene frihedsrettigheder som grundlaget for ethvert 
ordnet samfund, og ønsker derfor, at disse rettigheder respekteres af alle folkeslag, men 
Vesten skal være varsom med at søge frihed og demokrati indført eller fremskyndet med 
våbenmagt i lande udenfor vor kulturkreds. 
 
Dansk Folkeparti ønsker, at Danmark aktivt varetager sine interesser i forhold til den 
internationale udvikling gennem deltagelse i de internationale organisationer, vi er 
medlemmer af. 
 
Forenede Nationer 
FN skal først og fremmest arbejde for fredelig sameksistens mellem medlemslandene. 
Det kræver medvirken til at skabe en international udvikling, så økonomiske og sociale 
skel nedbrydes, men det kræver også mulighed for akut indgriben i militære konflikter, 
borgerkrige, hungerskatastrofer m.v. IMF, Den internationale Valutafond, skal have 
styrkede muligheder for at regulere det internationale pengevæsen for derved at skabe 
større økonomisk stabilitet og forhindre spekulation. 
 
Dansk Folkeparti støtter Danmarks medlemskab af FN, men ønsker, at FN reformeres 
meget omfattende. FNs indsats har på en række områder været utilstrækkelig og nogle 
aktioner har været helt fejlslagne. Desuden lider FN-systemet som helhed af en voldsom 
bureaukratisering. 
 
Dansk Folkeparti erkender, at FNs muligheder begrænses af medlemslandenes politiske 
vilje, men vi finder, at Danmark bør gøre en større indsats for at sikre, at den 
økonomiske og militære bistand, vi yder gennem FN, bliver optimalt planlagt og 
anvendt. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af, at der i helt særlige situationer sendes danske tropper 
ud til fredsbevarende FN-aktioner. Det må være en forudsætning, at der er tale om 
frivilligt personel. 
 
FN skal koordinere verdens indsats for at forhindre, at der opstår tilstande, som tvinger 
mennesker til at flygte fra deres hjem. FN skal koordinere den internationale indsats for 
at hjælpe flygtninge i nød. Indsatsen skal først og fremmest ydes i eller tæt på de lande, 
flygtningene kommer fra. FN skal etablere lejre, hvor flygtningene kan leve indtil deres 
tilbagevenden. Enhver overførsel af flygtninge til andre lande udenfor deres egen 
kulturkreds skal ske planlagt og med modtagerlandets accept. 
 
Danmark bør bidrage til, at alle frie, selvstændige og demokratiske nationer, der 
overholder menneskerettighederne, kan optages som medlem af FN. 
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Forsvar og sikkerhed 
Dansk Folkeparti er tilhænger af, at Danmark opretholder sin frihed og selvstændighed 
gennem deltagelse i NATO. Vi ønsker, at hær, flåde, luftvåben og hjemmeværn 
organiseres og udrustes, så vi opfylder de styrkemål, der aftales i NATO. 
 
Dansk Folkeparti er modstander af, at EU søger at oprette et uafhængigt forsvar. EU er 
ikke en stat og har kun svage muligheder for selvstændigt at forsvare sine medlemmers 
interesser. Forsøg på at skabe et europæisk forsvar med egen kommandostruktur vil 
uundgåeligt styrke isolationistiske kræfter i USA, hvilket kan blive skæbnesvangert for 
Europa. Den vestlige kulturkreds er en helhed, som kun kan forsvares sammen med 
USA. Danmarks sikkerhedspolitiske mål kan derfor kun nås gennem deltagelse i NATO. 
Dansk Folkeparti er modstander af ethvert forsøg på at svække NATO-alliancen, og vi 
støtter den opfattelse, at de europæiske lande skal yde et større bidrag til NATOs 
samlede styrke. 
 
Dansk Folkeparti advarer mod at svække det nationale forsvar. Truslen fra de ustabile 
lande udenfor Europa er stadig omfattende, og Danmarks forsvar skal være forberedt på 
at imødegå terrorhandlinger af enhver art. Dansk Folkeparti støtter, at der opbygges et 
vestligt forsvar mod angreb fra ustabile stater. 
 
Som grundloven foreskriver, har enhver våbenfør mand pligt til at bidrage til landets 
forsvar. Dansk Folkeparti anser værnepligten for at være et vigtigt led i et demokratisk 
forsvar og et vigtigt bidrag til befolkningens forståelse for forsvarets vilkår. Kun danske 
statsborgere skal kunne optages i forsvaret.  
 
Dansk Folkeparti tager afstand fra de seneste års nedskæringer på forsvaret, som specielt 
er gået ud over det nationale forsvar. Dansk Folkeparti vil derfor sikre bevillinger, 
således at det nationale forsvar kan moderniseres og specialiseres til at løse de opgaver, 
der kræves i fremtiden. Samtidig advarer Dansk Folkeparti mod flere 
kasernenedlæggelser, som svækker det folkelige engagement i forsvaret. 
   
Hjemmeværnet skal bevares på et uændret niveau. Hjemmeværnet sikrer et vigtigt 
folkeligt engagement i forsvaret. Beredskabsstyrelsen skal ligeledes sikres bevillinger på 
uændret niveau, således at vi fortsat sikres et integreret, enstrenget redningsberedskab til 
brug under katastrofer, kriser og i krig. 
 
Den internationale brigade skal fortsætte, men sigtet i dansk forsvarspolitik skal drejes i 
retning af det nationale forsvar og NATO-forpligtelserne. Bevillingerne skal ikke i 
overdreven grad gå til brigaden og til militære aktioner uden for NATO-området. Det 
skal ikke være et krav, at man har deltaget i militære operationer uden for NATOs 
område for at kunne gøre karriere inden for forsvaret. 
 
Danmark skal være klar til at kunne deltage i fredsbevarende aktioner, når der er opnået 
fred i en konflikt i vores nærområde. Men det danske forsvar skal ikke omdannes til en 
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international politistyrke, som rejser rundt og aktivt tager parti i alle mulige konflikter 
rundt omkring i verden. 
 
Det nordiske samarbejde og rigsfællesskabet 
Danmark har et stærkt kulturelt, sprogligt og historisk slægtskab med de nordiske lande. 
Dansk Folkeparti ønsker det nordiske samarbejde udbygget. 
 
De nordiske værdier er individualisme, respekt for individet, individuelt ansvar 
kombineret med en høj grad af pligtfølelse overfor fællesskabet og ikke mindst kvindens 
frie stilling, som går meget langt tilbage i historien.  
 
Dansk Folkeparti mener, at det er afgørende at bevare Norden som et område, hvor 
mennesker frit kan leve og udfolde sig og føle, at det fællesskab, de bidrager til, er 
værdifuldt. Vores samfund har aldrig modtaget så massiv en påvirkning udefra som nu. 
Derfor er det mere end nogensinde vigtigt at forsvare de friheds- og lighedsidealer, som 
de nordiske samfund er bygget på. 
 
Danmarks ambassader og konsulater har stor betydning for dansk eksport og er med til 
at repræsentere Danmark rundt om i verden. De skal derfor bevares, men i visse tilfælde 
kan der af besparelseshensyn søges samarbejde med de øvrige nordiske lande om 
fællesnordiske ambassader. 
 
Dansk Folkeparti støtter opretholdelsen af rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland 
og Færøerne. Den samhørighed, som er opbygget mellem de tre dele af riget bør 
bevares. Ønsker om en øget grad af selvstændighed for Grønland og Færøerne skal 
respekteres, så længe ønskerne deles af befolkningerne i de to områder, og sålænge den 
øgede grad af selvstændighed respekterer den danske grundlov. Ønsker befolkningerne i 
Grønland og på Færøerne en fuldstændig løsrivelse fra Danmark, vil Dansk Folkeparti 
ikke modsætte sig dette, men det er ikke Dansk Folkepartis ønske.  
 
I takt med Grønlands og Færøernes øgede politiske selvstændighed, skal det sikres, at 
også den økonomiske selvstændighed øges, dvs. at der må ske en aftrapning af de danske 
bloktilskud. 
 
Grønlændernes og færingernes kultur skal respekteres og bevares. Danmark bør på 
internationalt plan arbejde for alle oprindelige folks rettigheder.  
 
Gennem øget inddragelse af Grønland og Færøerne i det nordiske samarbejde, blandt 
andet gennem Nordisk Råd, skal det sikres, at deres befolkninger tages med på råd om 
vigtige beslutninger, ligesom Grønland og Færøerne skal høres om udenrigspolitiske 
afgørelser, der angår de nordatlantiske områder. De endelige beslutninger træffes dog af 
den danske regering og Folketinget i overensstemmelse med grundloven. 
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Den Europæiske Union 
 
Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union, og vi bekæmper alle forsøg 
på skabelsen af en europæisk forbundsstat, således som Rom-traktaten og senere EU-
traktater sigter på.  En forbundsstat flytter magten væk fra folket, svækker demokratiet 
og den ansvarlighed, de vesteuropæiske nationer generelt udviser overfor deres borgere. 
 
Dansk Folkeparti vil derfor fastholde de fire forbehold overfor Maastricht-traktaten, 
som blev fastlagt ved folkeafstemningen i 1993, og som folkeafstemningen i september 
2000 bekræftede for 3. fase af EUs Økonomiske og Monetære Unions vedkommende. 
 
Den politiske udvikling i industrilandene er ved årtusindskiftet kendetegnet af en 
voksende afstand mellem befolkningen og politikerne. Samfundets magtelite søger i 
stigende grad at svække borgernes direkte indflydelse på deres samfund, idet den 
påberåber sig, at nutidens problemer er for store og sammensatte til, at almindelige 
borgere kan overskue dem. Den politiske kultur, som er udviklet i EU og overført derfra, 
har ikke hidtil bidraget positivt til dansk folkestyres udvikling. 
 
Den demokratiske proces, som i dag fungerer i medlemsstaterne, vil blive sat ud af 
spillet, hvis Den Europæiske Union videreudvikles, således som de toneangivende lande, 
især Tyskland og Frankrig ønsker. EU-systemets forsøg på overvågning og styring af den 
politiske proces i medlemsstaterne er åbenlyse forsøg på at ensrette den politiske 
meningsdannelse og hindre befolkningerne i at udøve deres demokratiske rettigheder. 
Danmark skal modsætte sig enhver overvågning af og indblanding i den demokratiske 
proces udefra, uanset om den foretages af politikere eller embedsmænd. 
 
Dannelsen af en europæisk forbundsstat vil uundgåeligt skabe en endnu større afstand 
mellem borgerne og de politiske beslutningstagere. Det skyldes ikke blot det store antal 
mennesker, der underkastes en central styring, men nok så meget, at forskelle i sprog, 
samfundsforhold og kultur gør det umuligt for borgerne at deltage i en fælles politisk 
dialog. I praksis forhindres borgerne i at nå til en samlet stillingtagen, der kan føre til 
udskiftning af unionens magthavere, og konflikter om fordelingsspørgsmål vil dominere 
forhandlingerne. Kun hvis EUs opgaver begrænses og klargøres, vil de kunne løses på en 
ansvarlig og kompetent måde. 
 
Hvis der vedtages en europæisk forfatning, som står over de enkelte landes forfatninger, 
ønsker Dansk Folkeparti omgående dansk udmeldelse af Den Europæiske Union. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af et åbent og demokratisk samarbejde i Europa. 
Hovedindholdet heraf er af handelspolitisk og teknisk art, men samarbejdet skal tillige 
styrke stabiliteten og sikkerheden i Europa. 
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Dansk Folkeparti vil aktivt medvirke til at bekæmpe de store svagheder, som EUs 
administration lider under i form af uansvarlig forvaltning af de europæiske skatteyderes 
penge, udbredt korruption og nepotisme. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for at forhindre, at politikere og politiske organer, som ikke 
er valgt af danskerne, og som ikke kan udskiftes af danskerne, får besluttende myndighed 
over vores samfund. Derfor vil vi modarbejde enhver ændring af den danske grundlov, 
som indebærer yderligere afgivelse af dansk suverænitet. Dansk Folkeparti vil 
modarbejde ethvert forsøg på at skabe en europæisk forfatning. 
 
Danmark kan sjældent forhindre, at andre lande indgår et mere forpligtende samarbejde 
end indeholdt i nugældende EU-traktater, men Dansk Folkeparti ser en alvorlig fare i, at 
de fleste EU-landes forfatninger ikke giver deres befolkninger adgang til 
folkeafstemninger om suverænitetsafgivelse. En europæisk forbundsstat vil derfor ikke 
være en demokratisk velfunderet konstruktion. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af et europæisk samarbejde i flere spor. Det betyder, at det 
grundlæggende handelspolitiske, miljøpolitiske og tekniske samarbejde bliver det centrale 
indhold, medens medlemsstaterne får valgfrihed til at tilslutte sig andet forpligtende 
samarbejde. 
 
Dansk Folkeparti ønsker en betydelig indsnævring af de politiske emner, som EU 
beskæftiger sig med. De centrale opgaver er at sikre det europæiske frihandelsområde og 
den europæiske toldunion, at skabe tekniske minimumsstandarder, der fremmer 
fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og anden forbrugersikkerhed. Dansk Folkeparti er 
desuden tilhænger af et koordineret samarbejde mellem EU-landene for at bekæmpe 
international kriminalitet. Den omfattende parallelimport fra områder med ringe 
fødevaresikkerhed og sundhedskontrol i øvrigt, nødvendiggør dog opretholdelsen af en 
fortsat national kontrol. 
 
Dansk Folkeparti finder det uacceptabelt, at forældede erhvervsstrukturer i nogle 
medlemslande opretholdes gennem vedvarende tilskud fra andre medlemslande. Et lavt 
beskatningsniveau i nogle medlemslande må ikke medføre, at de til stadighed kan 
modtage tilskud fra lande med højt beskatningsniveau. Det er tillige uacceptabelt, at store 
lande får lov til at forvride den frie konkurrence ved statstilskud til egne 
industrivirksomheder til skade for bl.a. dansk industri. 
 
EUs budgetter skal reduceres. Efter over 40 års eksistens er det endnu ikke lykkedes 
EUs myndigheder at etablere en rimelig sikkerhed mod misbrug af de europæiske 
skatteyderes penge. Trods et lønniveau for EUs tjenestemænd, der ligger på op mod tre 
gange lønniveauet i de rigeste medlemslandes nationale administrationer, er det ikke 
lykkedes EU at opbygge en tilstrækkelig kvalificeret administration. 
 
EUs landbrugspolitik fører til overproduktion og ofte til produktion af varer, som er 
uanvendelige. De eksisterende støtteordningers udformning indeholder stærke 
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incitamenter til svig både i medlemslandene og i EUs administration. Dansk Folkeparti 
mener, at EUs landbrugsordninger og strukturfondsordninger skal ophæves. EUs 
økonomiske midler skal koncentreres om forsknings- og udviklingsopgaver samt om 
støtte for den  demokratiske og økonomiske udvikling i de ikke-udviklede lande. 
 
EU-parlamentet 
Dansk Folkeparti ønsker, at beslutningerne i EU tages i Ministerrådet. EU-parlamentets 
magt skal derfor koncentreres om de kontrollerende funktioner. Dansk Folkeparti vil 
arbejde for, at EU-parlamentets beføjelser og sammensætning reformeres således, at 
medlemmernes opgave bliver at fremme deres borgeres ønsker og behov. Valgmåden 
bør sikre, at medlemmernes aktiviteter udgår fra vælgernes ønsker og er koordineret med 
deres respektive nationale parlamenter.  
 
EU-kommissionen 
EU-kommissionen skal være en embedsmandsinstitution, der skal udføre det, som 
besluttes af Ministerrådet. I det nuværende EU er Kommissionen placeret som en 
egentlig regering, der som den eneste i EU-systemet har initiativ- og forslagsret. Dansk 
Folkeparti ønsker Kommissionens magt begrænset til fordel for Ministerrådet. Det skal 
være Ministerrådet, hvis medlemmer er underlagt deres landes parlamenter, der 
fremlægger forslag. 
 
Østudvidelsen 
Dansk Folkeparti finder det naturligt, at de ti øst- og centraleuropæiske stater, som 
sammen med Cypern og Malta forhandler om medlemskab af EU, med tiden optages i 
EU, hvis deres befolkninger ved folkeafstemninger tilkendegiver ønske herom. 
Imidlertid er kun enkelte af disse lande endnu udviklet således, at de kan optages i EU 
indenfor det nærmeste tiår. Landenes økonomier, offentlige administrationer, retsvæsen, 
miljøbeskyttelse og grænsekontrol skal være på højde med de øvrige EU-landes, før de 
gives fuldt medlemskab, ligesom den udbredte kriminalitet og korruption i en række af 
landene klart skal være reduceret. 
 
En optagelse af de østeuropæiske lande i EU, før landene er tilnærmet EUs niveau, vil 
føre til betydelig vandring af billig arbejdskraft, som især vil true beskæftigelsen for EUs 
ufaglærte arbejdere, ligesom miljø- og sundhedsstandarder vil blive undergravet. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af, at EU yder bistand til at udvikle ansøgerlandenes 
demokratiske funktioner og deres administrative og økonomiske infrastruktur gennem 
længerevarende associeringsaftaler, men understreger, at ansøgerlandenes egne folk skal 
bære ansvaret for, at deres lande udvikler moderne, markedsorienterede økonomier. 
Dansk Folkeparti er modstander af, at de nuværende EU-landes skatteydere skal betale 
ansøgerlandenes økonomiske udvikling. Der er tale om en stor og meget langvarig 
opgave, hvis gennemførelse ikke kan løftes af Vesteuropa uden at føre til et omfattende 
økonomisk tilbageslag i de nuværende medlemslande. 
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Dansk Folkeparti er modstander af optagelse af ustabile lande og lande udenfor den 
kristne kulturkreds i EU. Imidlertid er det vigtigt, at EU-landene indgår forpligtende 
samarbejdsaftaler med Rusland, Hviderusland, Ukraine og Tyrkiet. 
 
Vetoretten 
Vetoretten i Ministerrådet skal fastholdes og bruges for at sikre, at der ikke sker udhuling 
af dansk selvbestemmelsesret. Danmark skal anvende sin vetoret for at hindre optagelse 
af Tyrkiet, men bør støtte enhver bestræbelse for en stabil og demokratisk udvikling i 
Tyrkiet. 
 
Schengen 
Dansk Folkeparti ønsker, at Danmark udtræder af det Schengen-samarbejde, der 
forbyder Danmark at have personkontrol ved de danske grænser. Den manglende 
personkontrol ved grænserne medfører øget grænseoverskridende kriminalitet og flere 
illegale flygtninge mellem landene. 
 
Politisamarbejde 
Udviklingen af Den Europæiske Union med åbne grænser har skabt uanede muligheder 
for den grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig har en internationalt organiseret 
terrorisme etableret sig i Europa. 
 
Det nødvendiggør et samarbejde mellem EU-landene for at sikre, at EU-landenes 
straffelovgivning indrettes således, at de kriminelle organisationer ikke udnytter forskelle 
i EU-landenes straffelovgivning. Der er behov for et intensiveret politisamarbejde i 
Europa, ligesom politiet må udstyres med det mest avancerede udstyr for at kunne 
bekæmpe den organiserede kriminalitet, som råder over meget store tekniske og 
økonomiske ressourcer. Dansk Folkeparti mener imidlertid ikke, at det er ønskeligt eller 
formålstjenligt, at Europol udvikles til et fælleseuropæisk forbundspoliti. Dansk 
Folkeparti ønsker oprettelse af et europæisk retligt netværk og andre initiativer, der 
tilstræber at modernisere og effektivisere systemerne til forebyggelse og bekæmpelse af 
den organiserede kriminalitet. 
  
Det skal altid være danske politibetjente, der opererer på dansk territorium, og er 
udenlandske politifolk indbudt for at bidrage til opklaring af forbrydelser i Danmark, skal 
det under alle omstændigheder foregå under dansk politis ledelse og ansvar.  
 
EU og indvandringen  
EU-Kommissionen har fortsat den fejlagtige opfattelse, at Europa i fremtiden mangler 
arbejdskraft og skal aftage en del af verdens befolkningsoverskud som en blanding af et 
økonomisk og et humanistisk projekt. EU ser det fortsat som muligt at gøre dem, der 
kommer ind i Vesten fra tredjelande identiske med borgerne i de vesteuropæiske lande. 
Det er en form for politik, der opfatter individer som produktionsmidler og overser 
deres vanskeligheder med at falde ind i livet og produktionen i det pågældende nye 
samfund. Man kan ikke ved lov gøre alle mennesker ens, ophæve kulturelt og religiøst 
betingede modsætningsforhold eller skabe en masse nye europæere. Det kan lyde 
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tillokkende, men det er ikke en udvikling, der kan gennemføres uden tvang. Den 
hasarderede propaganda for denne forestilling søger blot at skjule verdens egentlige 
problemer og udfordringer. Det er derfor, at Dansk Folkeparti ønsker det retlige 
forbeholdt fastholdt. 
 
Det er ikke det faldende fødselstal i Europa, der er fremtidens udfordring. I det meste af 
EU har man fortsat en betydelig arbejdskraftreserve i den store andel af befolkningen, 
der ikke er på arbejdsmarkedet. Vi har et meget klart billede af, at fremtidens 
arbejdspladser vil kræve et højt vidensniveau, mens der vil være ringe brug for 
mennesker med ingen eller en kort uddannelse. EUs planer om at lade endnu flere 
millioner af mennesker bosætte sig i Europa vil kun føre til kaos. Tanken om, at EU skal 
tiltrække udviklingslandenes alt for få veluddannede mennesker, betragter Dansk 
Folkeparti som højst utiltalende, fordi det vil forsinke eller helt hindre den udvikling, 
som de fattige lande har så hårdt brug for. Europa skal ikke være rigere, end de 
europæiske borgeres egen indsats betinger, når følgen er, at man derved øger kløften 
mellem udviklingslandene og industrilandene. 
 
Der må i fremtiden findes internationale politikker imod den tredje verdens 
befolkningstilvækst, som er ude af kontrol og midler til at ændre de dele af verden, som 
er præget af magtstrukturer, religioner, kulturer og traditioner, der forhindrer disse lande 
i at udvikle sig og give ordentlige livsbetingelser for deres egne borgere. Samtidig må de 
EU-lande, som kommer til at mangle arbejdskraft, udvikle en  rationel 
beskæftigelsespolitik efter nordeuropæisk model. Den politisk korrekte idé om 
indvandring til EU løser ingen af de virkelige problemer – hverken i eller udenfor EU. 
   
 
Danmark og den fattige verden  
 
Flere store og små lande, som tidligere var fattige, har i de seneste årtier vredet sig løs af 
underudviklingens jerngreb, men kløften mellem rige, udviklede lande og fattige, 
uudviklede lande er i den nyeste tid blevet stadig dybere. Udvikling af et samfund er en 
kompliceret proces, som er betinget af samtlige elementer i samfundets civilisation og 
kultur: Religion, værdinormer, tro, sædvaner, traditioner, holdninger og sprog er 
bestemmende for de væsentlige politiske og sociale forhold. Dermed er fattigdom i høj 
grad at anse for et kulturelt betinget problem, fordi et samfunds udvikling dybest set 
afgøres i befolkningens bevidsthed. Kulturen afgør, hvordan en befolkning arbejder, 
hvordan forholdet mellem de to køn er, hvordan magtforholdene er i familielivet og i 
samfundet, hvilke holdninger, der er til befolkningstilvækst, til økonomisk vækst og til 
omgivende nationer og kulturer. 
 
Det er på grund af forskelle i kulturen, at nogle fra naturens hånd ufrugtbare og 
ressourcefattige lande har udviklet orden og velstand, medens nogle meget frugtbare og 
ressourcerige lande er præget af overbefolkning, fattigdom og diktatur. 
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Hvis det ikke lykkes at ændre den omfattende underudvikling af en meget stor del af den 
verden, som omgiver os, er der en alvorlig risiko for, at fattigdom og overbefolkning 
fører til fjendtlige sammenstød mellem de forskellige kulturer.  
 
Store dele af verden behøver en gennemgribende reformation og hjælp til at udvikle sig 
økonomisk og demokratisk. Udviklingslandenes befolkninger kan se på TV-skærmene, 
hvordan livet er i Vesten, og flygtninge og indvandrere kan melde tilbage til deres 
landsmænd, at det er uendeligt meget bedre at bo i Vesten. De forskelle, der på den 
måde kunstigt skabes i en befolkning, hvoraf en del er kommet til Vesten og er blevet 
styrtende rige i forhold til deres landsmænd, er blot med til at gøre situationen endnu 
mere grotesk. Resultatet bliver, at flere og flere mennesker i den tredje verden kun 
drømmer om at komme væk. Det er de mennesker, hvis indsats burde fokusere på at 
gøre deres eget samfund værd at leve i.  
 
Udvandring til Vesten er ikke en løsning på den tragiske situation, en stor del af verdens 
befolkning lever i. Selv om flere hundrede millioner vandrede til Europa, ville 
problemerne i udviklingslandene ikke blive mindre, og samtidig ville de europæiske 
landes velfærdssystemer og retsordener bryde sammen. 
 
De fattige landes problemer løses ikke blot ved, at Vesten åbner for import af deres 
varer, men først og fremmest ved, at landenes produktion til eget forbrug og til 
investering forøges. Det kræver omfattende institutionelle og politiske reformer. 
 
Hvis det ikke lykkes både at standse den voldsomme befolkningstilvækst i 
udviklingslandene og samtidig øge produktionen og udviklingen af velfungerende 
samfundssystemer, vil der opstå kaos i mange udviklingslande, og omfattende 
folkevandringer vil være uundgåelige. 
 
Der er i EUs politiske organer og i mange af medlemslandenes regeringer en udbredt 
opgivenhed overfor den katastrofale udvikling i verdens befolkningstal og de 
konsekvenser, som overbefolkningen indebærer for mennesker i udviklingslandene. 
Samtidig eksisterer der en ubegrundet opfattelse af, at indvandring til EU skaber større 
lighed og retfærdighed. Det modsatte er tilfældet. 
 
Dansk Folkeparti finder, at såvel EUs som de fleste europæiske landes indsats for at 
forbedre udviklingslandenes vilkår er helt utilstrækkelig. Det nytter ikke blot at tilføre 
landene økonomiske ressourcer, for de går i vidt omfang til spilde, hvis ikke landenes 
kultur og hele samfundsmæssige organisation ændres. En målrettet  indsats for at ændre 
udviklingslandenes kultur er en forudsætning for at forhindre en masseindvandring, som 
de europæiske lande ikke kan bære.  Dansk Folkeparti anser en omfattende plan for 
bistand til institutionsudvikling, demokratisering og børnebegrænsning i 
udviklingslandene for bydende nødvendig. 
 
En sådan udviklingsindsats har ikke alene en humanistisk begrundelse, men må anses 
som afgørende for verdens sikkerhed 
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Dansk Folkeparti mener, at der skal opstilles klare mål for, hvordan dansk ulandsbistand 
skal fungere. Dansk ulandsbistand skal medvirke til at forebygge, at der opstår krig og 
andre situationer, hvor mennesker tvinges på flugt fra deres hjemegn og land. Hjælpen 
skal koncentreres om at hjælpe flest mulige flygtninge i deres nærområde og i højere grad  
støtte flygtninges tilbagevenden til deres oprindelsessted.  
 
Danmark yder en omfattende ulandsbistand, såvel tosidet som gennem FN-systemet og 
EU. En del af denne bistand har ikke de ønskede virkninger og må derfor ophøre. Den  
samlede danske bistand skal begrænses til samme niveau som andre sammenlignelige 
landes bistand. Dansk Folkeparti vil samtidig arbejde for en effektivisering af bistandens 
virkninger. Den tosidede danske udviklingsbistand skal målrettes mod lande, hvor vi kan 
udøve effektiv kontrol med, at bistanden forbedrer levevilkårene for de fattigste, at den 
modvirker overbefolkning, udvandring og sygdomsspredning, herunder AIDS, og at den 
fremmer demokrati, menneskerettigheder, konfliktforebyggelse og ligestilling af kvinder 
og mænd. Der er behov for øget forskning i midler til reduktion af ukontrolleret 
befolkningstilvækst.  
 
Det må samtidig sikres, at udviklingslandene ikke benytter skadeligt børnearbejde, farlige 
arbejdsmiljøvilkår, udbytning af arbejdskraften eller miljøødelæggelse for at øge deres 
produktion. Det handelspolitiske samarbejde med udviklingslandene skal gøres betinget 
af, at landene overholder menneskerettighederne og, at mindst halvdelen af deres 
offentlige budgetter, ligesom i velfærdsstaterne, anvendes til undervisning, sociale og 
sundhedsmæssige formål.  
 
Lande, som udvikler atomvåben eller påfører deres nabolande krig, skal ikke modtage 
dansk udviklingsbistand. Bistanden til regeringer, der bruger penge på at udvikle eller 
opretholde atomvåben, har store militærbudgetter, anvender tortur eller fører krig på 
andre landes område skal ophøre. I dag er der alt for mange uheldige eksempler på 
lande, som opnår bistand uden at leve op til de mest elementære spilleregler. Det skal vi 
ikke acceptere.  
 
 
Sundhedspolitik 
 
Sundhed defineres som en vedvarende tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære. Det 
er vigtigt at forstå, at der er en nær sammenhæng mellem disse tre sider af menneskers 
tilværelse. 
 
Derfor er forudsætningen for at øge menneskers sundhed, at der gøres en indsats for at 
forbedre tilværelsens fysiske, psykiske og sociale vilkår. 
 
En vigtig betingelse for at forbedre disse vilkår er, at alle borgere er bevidste om deres 
egne muligheder for at påvirke deres livsvilkår. Derfor skal sundhedslære indgå som et 
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vigtigt fag i folkeskolens samfundslære. Sundhedsoplysende programmer skal gøres til et 
fast led i Danmarks Radios fjernsyns- og radioudsendelser. 
 
Forebyggelse 
Den første betingelse for at skabe sundhed for alle er, at der på alle planer i samfundet 
ydes en forebyggende indsats. Det drejer sig om alt fra sundhedslære, undersøgelser 
under svangerskab, helbredsundersøgelser af børn, vaccinationer, tandpleje, undervisning 
i sund madlavning og til indsatsen for et sundt arbejdsmiljø og oplysning om farerne ved 
narkotika, tobaksrygning, misbrug af alkohol og overforbrug af fødevarer. 
 
Dansk Folkeparti arbejder for, at alle mennesker skal oplæres til at tage et personligt 
ansvar for deres liv og deres levevis. Det betyder ikke, at samfundet skal diktere nogen, 
hvordan de skal leve, men at samfundet skal medvirke til at give alle borgere en klar 
viden om sundhed og sygdom. 
 
For at forebygge spredningen af smitsomme sygdomme fra den tredje verden ønsker 
Dansk Folkeparti, at alle, som indvandrer til Danmark, skal gennemgå en 
helbredsundersøgelse og et vaccinationsprogram.  
 
Indvandrere fra tredjeverdenslande har særlige sundhedsproblemer på grund af 
fejlernæring, manglende vaccination, mange børnefødsler, indgifthed og lukkethed om 
fysiske og psykiske sundhedsproblemer, hvilket belaster sundhedsvæsenet 
uforholdsmæssigt meget.  For at modvirke en uoverskuelig stigning i sundhedsudgifterne 
må disse problemer afbødes med en effektiv forebyggende indsats. 
 
Den primære sundhedssektor 
Patienternes kontakt med sundhedsvæsenet skal som hovedregel gå gennem de 
praktiserende læger, som træffer afgørelse om den bedst egnede behandling af den 
enkelte patient. 
 
Dansk Folkeparti ønsker, at de alment praktiserende lægers såvel som de praktiserende 
speciallægers kompetence skal opgraderes, således at flere undersøgelser og 
behandlingsopgaver kan løses indenfor den primære sundhedssektor. Der må indføres 
en kvalitetssikring gennem tidssvarende certificeringsmetoder. 
 
For at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde mellem læger med forskellig kompetence bør 
der skabes økonomiske incitamenter til etableringen af tværfaglige lægehuse. Dansk 
Folkeparti understreger, at et sådant samarbejde ikke må stå i vejen for, at der, så langt 
det er muligt, skabes en stabil tilknytning mellem den enkelte praktiserende læge og 
dennes patienter. 
 
Sygehusvæsenet 
Udviklingen i viden og teknologi indenfor sundhedsområdet muliggør undersøgelser og 
behandlinger, som giver stadig bedre resultater. Det stiller store krav til 
sundhedspersonalets uddannelse og sygehusenes udstyr. Det er umuligt at gennemføre 
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den nødvendige specialisering og arbejdsdeling i et sygehusvæsen, hvis administration er 
fordelt på landets amtskommuner. 
 
Dansk Folkeparti finder det uforsvarligt, at sygehusvæsenet forbliver i amtskommunalt 
regi. Vi ønsker udvikling af en central sygehusstyrelse, som overtager de 
styringsfunktioner, som hidtil har været placeret i amtsrådene, Amtsrådsforeningen og 
Hovedstadens Sygehusfællesskab. Den centrale sygehusstyrelse skal være underlagt 
sundhedsministeren og dermed Folketingets parlamentariske kontrol. 
 
Der må indenfor den fælles sygehusplanlægning foretages en specialisering, som er en 
forudsætning for at yde alle borgere den bedst mulige behandling. 
 
Der skal foretages en certificering, dvs. en analyse og udmelding af færdigheder og 
behandlingskvalitet for alle sygehusafdelinger således, at sundhedsministeriet kan sikre en 
optimal arbejdsdeling, som rækker videre end den nuværende opdeling i lokalsygehuse 
og sygehuse med landsdels- og landsfunktioner.    
 
Det er samtidig afgørende, at det lokale sygehusberedskab ikke svækkes. En række små 
sygehuse vil fortsat dels kunne varetage akutte døgnfunktioner dels, afhængigt af deres 
certificering, kunne løse almene eller specielle opgaver for et større geografisk område. 
 
Behandlinger af andet end egentlige sygdomme, såsom kunstig befrugtning, bør kun i 
begrænset omfang være gratis.  
 
Tidssvarende sygehusadministration 
Det er en kendsgerning, at kvaliteten af det danske sundhedsvæsen ved indgangen til det 
21. århundrede ikke mere lever op til vesteuropæisk standard, men ifølge en 
undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO er rykket ned på en 
international 34. plads efter alle vesteuropæiske lande og efter Colombia, Marokko og 
Chile. Dette er sket til trods for, at mange meget dygtige og meget engagerede 
mennesker yder en enestående indsats i dansk sundhedsvæsen. 
 
Den dårlige placering skyldes flere forhold. Især en relativ lav middellevetid  i forhold til 
andre lande.  Men der er flere sammenfaldende omstændigheder, der trækker 
sundhedsniveauet ned.   
 
En af årsagerne er, at amtskommunerne ikke har magtet at administrere et så stort 
offentligt serviceområde. Med det stigende behov for specialisering er det umuligt at 
gennemføre en præcis dimensionering og kapacitetsstyring i en decentral administration. 
Sundhedssektoren er også blevet pålagt at udføre flere komplicerede behandlinger, og 
samtidig er sektoren blevet pålagt at udvide sine funktioner til et stort antal 
behandlingskrævende indvandrere, uden at der samtidig er tilført sektoren de 
nødvendige ekstra ressourcer.  
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Dansk Folkeparti understreger, at det ikke er muligt at skabe et sygehusvæsen på niveau 
med de førende vesteuropæiske landes uden vidtgående reformer. Man kan ikke udstede 
garantier for korte undersøgelses- og behandlingsfrister, man kan ikke højne 
behandlingens kvalitet, og man kan ikke forbedre omsorgen og det menneskelige miljø 
for patienterne uden en helt ny organisation, bedre kapacitetstilpasning mellem de 
forskellige led i sundhedssystemet og tilstrækkelige ressourcer. 
 
Kapacitetsudnyttelsen af sygehusenes medicotekniske udstyr er af overenskomstmæssige 
årsager uacceptabelt lav. Sundhedspersonalets overenskomster må derfor ændres således, 
at operations- og anden behandlingskapacitet udnyttes fuldt ud. Sygeplejerskegruppens 
funktioner må udvides gennem efteruddannelse, og såvel læger som specialsygeplejersker 
skal certificeres. 
 
De forskellige faggruppers overenskomster må koordineres og lægers og sygeplejerskers 
patientorienterede arbejdstid forøges. Sygehuslægernes overenskomster, som bygger på 
det almindelige arbejdsmarkeds korte arbejdstid kombineret med overarbejde, som i vidt 
omfang kræves afspadseret, er helt uegnet for sygehusdrift. Lægers og det øvrige 
sundhedspersonales arbejdstid må tilrettelægges med det sigte at opnå den mest effektive 
funktion på afdelingerne, herunder den mest effektive uddannelse af de yngre læger. 
Overlægernes ansvar for afdelingernes drift skal præciseres.  
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af borgernes frie og lige adgang til landets sygehusvæsen. 
Det er imidlertid ikke længere muligt for sygehusvæsenet at stille gratis ydelser til 
rådighed for enhver, som uden at være dansk statsborger måtte ønske det. Udlændinge 
som ønsker familiesammenføring i Danmark skal være omfattet af en pligt til at tegne en 
sygeforsikring for den familiesammenførte person, indtil den pågældende har en normal, 
skattepligtig arbejdsindkomst i Danmark. Ligeledes skal herboende udenlandske 
specialister, der kun betaler 25% i skat, forpligtes til at tegne en sygeforsikring. 
Flygtninge skal dog fortsat have gratis adgang til sygehusvæsenet på linje med danske 
borgere, indtil de kan vende tilbage til deres nærområde. 
 
Gennem certificeringen af sygehusafdelingerne opnår borgerne et bedre grundlag for et 
frit sygehusvalg. Også privathospitalerne skal kunne opnå certificering, så borgerne kan 
foretage et bevidst valg af indlæggelse mod egenbetaling. 
Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke er i stand til at tilbyde rettidig behandling af en 
alvorlig lidelse, skal patienten være berettiget til at få overført et beløb svarende til 
behandlingsomkostningen i den offentlige sektor til at dække behandlingen på et privat 
hospital i indland eller udland. Dansk Folkeparti vil afvise ethvert krav om, at det 
offentlige skal forlange brugerbetaling for behandling af sygdomme. Ved behandlinger 
mod barnløshed er Dansk Folkeparti rede til at undersøge, om der kan tilvejebringes en 
økonomisk ligestilling mellem fertilitetsbehandlinger og adoptionssager. 
 
Patientinformationen forud for, under og efter en sygehusbehandling skal forbedres. Der 
er stadig alt for ofte en forståelsesbarriere mellem læge og patient. Der bør ved 
udskrivning fra sygehus gives patienten og dennes praktiserende læge en fyldestgørende 
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skriftlig orientering om den behandling, patienten har gennemgået og om eventuelle 
forholdsregler, der skal følges efter behandlingen. 
 
Sygehusenes databehandling skal moderniseres og moderne IT-teknik tages i brug ved 
journalskrivningen. 
  
Uddannelsen 
Uddannelseskapaciteten på læge- og sygeplejerskestudierne er ikke tilstrækkelig, og dette 
er en medvirkende årsag til manglen  på læger og sygeplejersker og andre grupper af 
sundhedspersonale. Det er et problem, at der gennem en længere årrække ikke har været 
bevilget tilstrækkelige midler til disse uddannelser, og kapacitetsmanglen skærpes 
yderligere af, at især norske og svenske lægestuderende optager en betydelig del af 
uddannelsespladserne. Dansk Folkeparti vil sikre de fornødne bevillinger til at øge 
antallet af uddannelsespladser.    
 
Respekten for arbejdet indenfor sundhedssektoren skal styrkes og lønforholdene 
forbedres for at sikre tilgangen til uddannelserne og for at modvirke, at dygtige 
medarbejdere forlader sundhedssektoren til fordel for bedre lønnede jobs i ind- eller 
udland. 
 
Dansk Folkeparti finder det ønskeligt, at der også i fremtiden sker en internordisk og 
international udveksling på universitetsniveau, men for studerende, der ikke er danske 
statsborgere, eller som ikke efterfølgende er forpligtede til at arbejde i en længere årrække 
i et udviklingsland, skal adgangen til at studere i Danmark være betinget af fuld 
brugerbetaling. 
 
Videreuddannelsen af yngre læger på danske sygehuse er ved indgangen til det 21. 
århundrede utilstrækkelig, idet overenskomsterne ikke er udformet under hensyntagen til 
optimale uddannelsesvilkår. Dansk Folkeparti ønsker at gennemføre en reform af 
sygehusenes uddannelse af yngre læger. 
Hospicer 
Der er i de senere år  en voksende erkendelse af betydningen af at supplere 
sygehusvæsenets tilbud til uhelbredeligt syge og døende med en mulighed for at vælge at 
tilbringe den sidste tid på hospice. Erfaringerne i ind- og udland er meget gode, og 
Dansk Folkeparti mener, at der bør være et ekstra tilbud til patienter og pårørende om 
omsorg i livets slutfase, hvor den kurative behandling er ophørt, og hvor indsatsen kan 
koncentreres om pleje, omsorg og smertelindring. 
 
Dansk Folkeparti ønsker derfor at sikre tilstrækkelige bevillinger til etablering af hospicer 
i alle landets amter. Disse hospicer skal placeres uden for det sædvanlige hospitalsmiljø. 
 
Psykiatrisk behandling  
Der skal til stadighed ske udvikling i den psykiatriske behandling både for ældre og 
demente, psykisk syge børn og voksne. Psykiatrien har de senere år været inde i en 
omstillingsproces, hvor flere bliver behandlet lokalt. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at 
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respekten og omsorgen for denne gruppe borgere forbedres, således at der stilles 
enestuer til rådighed, at skadestuefunktionerne udbygges, at patienterne ikke skal 
opholde sig i hospitalsregi, når de er færdigbehandlet samt, at der ved udskrivelse fra 
hospitalsregi udarbejdes målrettede planer for sociale tilbud, bolig, arbejde eller 
uddannelse.  
 
Vi ønsker, at psykiatriske behandlerteams bliver indført i hele landet således, at psykisk 
syge også kan blive behandlet efter kl. 16.00. De pårørende skal i muligt omfang 
inddrages i behandlingen. Den medicinske behandling af psykiatriske patienter er vigtig, 
men også psykoterapeutisk behandling og ergoterapi er vigtige faktorer og bør indgå i 
den videre behandlingsstrategi overfor denne gruppe patienter.  
 
Apoteksvæsenet  
Dansk apoteksvæsen er overreguleret såvel i strukturel som i erhvervsmæssig og 
økonomisk henseende. Mange års central styring af apoteksvæsenet har forhindret en 
løbende tilpasning af apoteksstrukturen i Danmark. Dansk Folkeparti finder, at 
bevillingssystemet er forældet og bør afvikles. 
 
Udligningsordningen mellem apotekerne giver økonomisk mulighed for opretholdelse af 
apoteker i tyndt befolkede egne, men fører samtidig til overadministration. I flere tilfælde 
er der truffet uhensigtsmæssige beslutninger om nedlæggelse af apoteker i byområder, 
hvor befolkningsunderlaget er reduceret som følge af udflytning, selv om 
kundeunderlaget fortsat har været  til stede. Også åbningstider, vagtordninger m.v. 
afgøres i for høj grad på embedsmandsplan i stedet for i de enkelte lokalområder. Dansk 
Folkeparti ønsker en øget selvforvaltning af apoteksvæsenet. 
 
Dansk Folkeparti kan derfor tilslutte sig bestræbelserne for en liberalisering af 
apoteksvæsenet med mulighed for fri etableringsret for nye apoteker og apotekskæder 
under forudsætning af, at uddannelses- og kvalitetskrav opfyldes. Bevillingssystemet, der 
er en barriere til markedet, bør afskaffes. Apotekerne bør i fremtiden frit kunne 
overdrage deres apotek til personer, der opfylder de nødvendige uddannelseskrav, 
ligesom nye apoteker bør kunne etableres. 
 
Lægemiddelstyrelsens tilsyn med apotekerne bør i fremtiden bestå i at sikre, at 
apotekerne varetager deres opgaver på en betryggende og fagligt kompetent måde. 
Lægemiddelstyrelsen bør også fortsat udøve kvalitetskontrol med lægemidler og disses 
håndtering, opbevaring og distribution, tilsyn med overholdelse af regler for god 
apoteksskik og kunderådgivning, håndhævelse af krav til vagtbetjening, forsyningspligt 
og administration af medicintilskudssystemet. 
 
Det bør undersøges ved konkrete forsøgsordninger, hvorvidt en ophævelse af 
apotekernes faste indkøbs- og udsalgspriser kan forventes at medføre en styrkelse af 
konkurrencen med deraf faldende forbrugerpriser. Hvis det er tilfældet, bør der sikres fri 
priskonkurrence. 
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Dansk Folkeparti vil sikre, at der i landdistrikter og yderområder i fremtiden kan 
opretholdes lokale apoteker eller apoteksudsalg i samarbejde med eksisterende apoteker 
eller med detailforretninger. Det bør undersøges, om sådanne lokalapoteker helt eller 
delvis kan finansieres gennem tilskud fra Den Offentlige Sygesikring i stedet for gennem 
den nuværende udligningsordning.  
 
Salg af apoteksforbeholdte lægemidler fra andre udsalgssteder bør være tilladt under 
forudsætning af, at der til udsalgsstedet er knyttet en kvalificeret person, der er ansvarlig 
for opbevaring, håndtering, udlevering og rådgivning. 
  
Alternative behandlingsmetoder  
Det er velkendt, at der er bivirkninger ved mange af de syntetisk fremstillede medicinske 
præparater, ligesom mange traditionelle behandlingsmetoder har vist sig utilstrækkelige. 
Ofte har behandling med naturmedicin eller andre alternative behandlingsformer vist sig 
at kunne føre til gode behandlingsresultater endda uden bivirkninger.  
 
Dansk Folkeparti er ikke tilfreds med, at vi her i landet er bagud i forhold til andre 
europæiske lande, hvad angår udnyttelsen af seriøse alternative behandlingsformer.   
 
Stadig flere læger undersøger og inddrager alternative behandlingsmetoder i deres 
praksis. Dansk Folkepart mener, at det vil være til gavn for patientbehandlingen, at der 
tilvejebringes en større forståelse mellem den traditionelle lægevidenskab og seriøse 
alternative behandlere. Indføring i alternative behandlingsmetoder bør derfor indgå i 
lægeuddannelsen. 
 
Dansk Folkeparti har sympati for tankerne om, at der i fremtiden kan skabes en 
autorisationsordning for seriøse alternative behandlere. Dansk Folkeparti lægger i denne 
forbindelse vægt på at skille de alvorligt arbejdende alternative behandlere fra de mindre 
seriøse.  
 
Før en autorisationsordning kan indføres, bør et uvildigt og sagkyndigt ekspertpanel, 
bestående af læger, anerkendte alternative behandlere og forbrugere, fastlægge de krav til 
uddannelse,  dokumentation for behandlingsresultater samt krav om tilsyn og 
kvalitetskontrol, der skal være opfyldt for at opnå autorisation. 
 
Når en autorisationsordning etableres, skal de patienter, der vælger behandling hos de 
autoriserede behandlere kunne opnå tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.   
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der på universiteterne gennemføres forskning på 
tværs af traditionelle faggrænser. Sådan forskning skal inddrage aspekter ved brugen af 
naturmedicin og andre alternative behandlingsmetoder. 
 
Prioritering og etik 
Sundhedssektoren beskæftiger sig med en lang række etiske og moralske spørgsmål, som 
er centrale for vores holdning til livet og døden. Ofte kan disse holdninger opleves at 
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komme i konflikt med de økonomiske prioriteringer, som intet samfund kommer uden 
om. 
 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at en given behandlings forventede resultat for 
patienten altid skal være afgørende for prioriteringen. Hvis tekniske eller økonomiske 
forhold umuliggør at yde alle en given behandling, må prioriteringen gøres til genstand 
for en åben beslutning, der træffes af fagligt og politisk ansvarlige mennesker. 
 
Dansk Folkeparti ønsker, at en patients alder ikke må hindre indsættelse af en optimal 
behandling, som kan forbedre patientens helbredstilstand. 
 
Dansk Folkeparti ønsker en udvidet forskning og udvikling på det medicinske område og 
et effektivt forskningsmæssigt samarbejde med andre lande. Denne forskning må 
prioriteres således, at Danmark meget hurtigt når på niveau med de 
behandlingsresultater, som andre højtudviklede landes sundhedsvæsen opnår. Indsatsen 
mod kræftsygdomme er utilstrækkelig i Danmark, og Dansk Folkeparti ønsker en 
udvidet indsats for at bekæmpe den høje sygelighed og dødelighed, som kræftsygdomme 
fremviser i Danmark. 
 
Genteknologien åbner mulighed for nye revolutionerende behandlings- og 
helbredelsesmetoder. Det er afgørende, at det etiske grundlag for denne forskning og 
behandling er fastlagt ved dansk lovgivning. Dansk Folkeparti er ubetinget modstander 
af enhver forskning, der sigter på at klone mennesker eller kunstigt at skabe nye 
individer. Dansk Folkeparti finder, at kloning af menneskelige celler alene må foretages i 
sygdomsbekæmpende øjemed. 
 
 
Uddannelse, en forudsætning for samfundets udvikling  
  
Uddannelse er en afgørende forudsætning for det enkelte menneskes udvikling, 
arbejdsmæssige muligheder og funktion i familien som i samfundet. Dansk Folkeparti vil 
arbejde for en omfattende fornyelse og forbedring af det danske uddannelsessystem, så 
det bliver på højde med verdens bedste og svarer til vort samfunds behov i fremtiden. 
 
Menneskers evner og interesser er vidt forskellige. Uddannelsessystemet skal derfor 
indrettes sådan, at der tages videst muligt hensyn til den enkeltes evner og 
udviklingsmuligheder.  
 
Det må også sikres, at formidlingen af viden og forståelse ikke tilsidesættes af 
disciplinære problemer. Det indebærer, at den udbredte eftergivenhed mod voldelige og 
støjende elever skal bringes til ophør. Elever med så omfattende disciplinære problemer, 
at de ikke kan fungere i det almindelige undervisningssystem, skal anbringes på 
specialskoler. 
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Den stadig hurtigere takt i samfundenes økonomiske og sociale udvikling kræver, at 
uddannelsen i folkeskolen såvel som på gymnasieniveau sætter eleverne i stand til at 
tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Læreteknik og kendskab til 
informationsteknologi er imidlertid ikke et tilstrækkeligt uddannelsesgrundlag for noget 
menneskes liv. Dansk Folkeparti ønsker, at alle skal have kundskaber og viden, som ikke 
blot giver dem gode muligheder for et godt arbejdsliv, men også sætter dem i stand til at 
forstå deres tilværelses grundlag og sammenhæng og at skelne mellem værdifuldt og 
værdiløst i den informationsstrøm, de udsættes for. Dansk Folkeparti betragter ikke 
folkeskolen alene som et uddannelsessted, men også som grundlaget for det enkelte 
individs eksistens og videre fremtid. 
  
Den fælles ramme for al undervisning skal være dansk kultur- og samfundssyn. 
Uddannelsessystemet skal på alle trin udvikle viden om og respekt for demokratiet og for 
den vesterlandske kulturs menneskesyn. Al offentlig undervisning skal være gratis for 
danske borgere. 
 
Frit skolevalg 
Dansk Folkeparti ønsker, at undervisningspligten skal opfyldes ved skolegang på 
uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af den danske stat og sigter mod en positiv 
medvirken i det danske samfund. Der skal være frit valg mellem offentlige og private 
skoler. Når de offentlige midler følger eleven og ikke institutionen, skabes frihed i valget 
af uddannelsessted, og konkurrencen ansporer skolerne til at opnå den bedste 
uddannelse og opdragelse. 
 
Folkeskolen må organiseres med sigte på større resultater og mindre på afslappet 
samvær. Gymnasieskolen og andre typer af ungdomsuddannelse bør reformeres for at 
opnå tidligere overførsel til arbejdsmarkedet eller til målbevidst højere uddannelse. 
 
Folkeskolen 
Den danske folkeskole er mange steder gennem de seneste årtier blevet afgørende 
forringet. Ikke mindst i de store byer vælger stadig flere forældre, der udviser 
ansvarsfølelse for deres børn – og som har de økonomiske muligheder – at sætte deres 
børn i privatskole. Det anser Dansk Folkeparti for en uholdbar udvikling, som endda 
sker samtidig med, at de danske uddannelsesudgifter pr. folkeskoleelev er blandt verdens 
højeste. 
  
Denne udvikling er en følge af, at folkeskolen er blevet pålagt en uløselig opgave, som er 
begrundet i en ideologisk bestemt struktur. Det faglige niveau er sænket, adfærdskravene 
er svækket og respekten for andre er lille. Der forekommer som en naturlig følge heraf 
en udbredt mobning, og mange børn har et direkte negativt forhold til skolen. Den 
massive tilgang til nogle skoler af elever med anden kultur og andre værdinormer end de 
traditionelt danske har yderligere vanskeliggjort folkeskolens funktion. 
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Differentieret undervisning 
Dansk Folkeparti vil arbejde for en reform af folkeskolen. Ud fra ønsket om at udvikle 
det enkelte menneskes evner og i erkendelse af behovet for personlig relevant 
undervisning ønsker vi et mere differentieret undervisningsudbud. Vi er imod 
ressourcemæssigt uholdbare forskrifter om individuel lærer-elev undervisning. 
 
Den nødvendige differentiering af undervisningen er kun mulig ved en deling af eleverne 
efter evner og færdigheder. Dansk Folkeparti ønsker, at en 1-årig børnehaveklasse skal 
være obligatorisk. Allerede kort efter skolestarten er det nødvendigt at sætte ind for at 
styrke undervisningen af de svageste elever. Der må anvendes specialundervisning og 
specialskoler til støtte for særligt svage elever. Der må tages særligt hensyn til, at nogle 
elever har dårlige forudsætninger for at udvikle boglige evner, medens de kan opnå gode 
resultater og endog succes på mere praktisk betonede områder.  
 
Efter de første fire års skolegang skal der gennemføres en vurdering af elevernes evner 
og færdigheder. Herefter deles eleverne i to niveauer med forskelligt pensum. 
 
For de svageste elevers vedkommende kan der ofte ligge sociale problemer til grund for 
deres vanskeligheder ved at følge skolens standardklasser. Der skal derfor etableres et 
samarbejde mellem skolerne og de kommunale, sociale forvaltninger for at forebygge, at 
disse elevers problemer vedvarende forringer deres muligheder for en normal, socialt 
tryg tilværelse og samtidig en fortsat forringelse af klasseundervisningen. 
 
Der gennemføres løbende vurderinger af elevernes evner og færdigheder, så der kan ske 
omflytning mellem de tre uddannelsesniveauer, når dette er fagligt begrundet. 
Forældrene orienteres mindst fire gange årligt om elevens standpunkt. Fra 4. klassetrin 
afholdes årlige skriftlige og mundtlige standpunktsprøver. Dansk Folkeparti er 
modstander af en udbredt anvendelse af gruppeeksamen, som slører den enkelte elevs 
ansvar og kvalifikationer.   
 
Undervisningens indhold 
Folkeskolens undervisning skal indeholde en grundviden i de obligatoriske fag: dansk, 
matematik, engelsk, historie, samfundsforhold, kristendomskundskab med indføring i 
andre religioner, biologi, geografi og informationsteknologi. På alle niveauer skal disse 
fag styrkes, idet undervisningens indhold vil være forskelligt på hvert af de tre niveauer. 
Det er væsentligt, også af hensyn til børn, der skifter skole, at de forskellige skoler har 
nogenlunde samme pensumfordeling på klasserne. Ernæringslære og motion skal tillige 
indgå i folkeskolens undervisning. 
 
For børn og unge, der skal leve og fungere i det danske samfund, er læse- og 
skrivefærdighed i det danske sprog uundværlige forudsætninger for al videre indlæring. 
Det engelske sprog skal indgå i undervisningen fra 4. klassetrin. 
 
Der skal lægges særlig vægt på sammenhængen mellem dansk, dansk litteratur, 
danmarkshistorie, verdenshistorie, samfundsforhold, kristendomskundskab og etik, 
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således at eleverne får en forståelse for de kulturelle forudsætninger for 
samfundsudviklingen og deres egen rolle som borgere i Danmark og verden. 
 
Elever skal lære at indtage en kritisk holdning til politiske ideologier, men det bør være 
udelukket, at lærere misbruger undervisningssituationen til at agitere for egne politiske 
synspunkter. 
 
Der skal i biologiundervisningen lægges vægt på sammenhængen mellem mennesket og 
naturen og på de økologiske forudsætninger for en bæredygtig udvikling på globalt plan. 
 
Undervisningen skal øge elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden, deres 
nysgerrighed, kritiske sans, ansvarsbevidsthed og selvstændighed. Undervisningen skal 
fremme elevernes evne til at samarbejde, men Dansk Folkeparti afviser, at hovedparten 
af undervisningen kan gennemføres som gruppearbejde. 
 
Der bør gennemføres en løbende evaluering af lærernes undervisning. Elever og forældre 
skal høres i denne forbindelse. 
 
Undervisningsvejledningerne 
De vejledninger, der findes for undervisningens indhold i de enkelte fag er alt for 
upræcise og tillægger den enkelte lærer og den enkelte skole en ret til at vælge indhold og 
metode, som er ude af trit med de aktuelle behov. Elevernes viden og færdigheder bliver 
derved uacceptabelt forskellige, helt afhængig af hvilken skole og hvilke lærere, de 
undervises af. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der for alle fag fastsættes 
minimumskrav til undervisningens indhold og timetal. Nye emner som ligger udenfor 
undervisningsvejledningerne må ikke indføres på bekostning af de fag, der er indeholdt i 
vejledningerne. 
 
Det skal sikres, at eleverne har tidssvarende undervisningsmaterialer, herunder bøger og 
edb-udstyr. Undervisningsmaterialerne skal betales af det offentlige. 
 
Undervisningen i folkeskolen, alle undervisningsmaterialer og deltagelse i lejrskoler mv. 
skal betales af samfundet. Der skal kun ydes offentlig støtte til skoler, som opfylder 
Undervisningsministeriets minimumskrav til undervisningens indhold og metode. Der 
skal ikke ydes offentlig støtte til skoler, som modvirker fællesdanske værdier. Der ydes 
ikke offentlig støtte til modersmålsundervisning for indvandrere. Der ydes ikke offentlig 
støtte til skoler, der beskæftiger lærere, som ikke opfylder Undervisningsministeriets krav 
til deres uddannelses kvalitet. 
 
Læreruddannelsen  
Fornyelsen af folkeskolen stiller øgede krav til lærernes faglige og menneskelige 
egenskaber. Lærerundervisningens kvalitet skal derfor styrkes. Der er behov for en større 
respekt for lærernes rolle og arbejdsindsats, og der skal derfor også stilles øgede krav til 
lærernes pædagogiske kvalifikationer. Praktikperioder i folkeskolen skal indgå i 
undervisningen og i evalueringen af de lærerstuderende.  
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Undervisning af de lærerstuderende i historie, religion og etik skal være obligatorisk og 
skal sikre deres forståelse for samfundsudviklingens kulturgrundlag. Der gennemføres 
obligatorisk efteruddannelse for at sikre, at lærerne opfylder nye faglige og pædagogiske 
krav. Bachelorgruppen bør inddrages som mulige undervisere i folkeskolen. 
 
Ungdomsuddannelserne 
Efter folkeskolens 9. klasse skal alle unge sikres en videre uddannelse, som giver dem 
erhvervskompetence. Dansk Folkeparti finder det helt uacceptabelt, at op mod 25 pct. af 
en ungdomsårgang ikke får en uddannelse efter, at de har forladt folkeskolen. Det er 
vigtigt at uddannelses- og erhvervsvejledningen er i stand til at yde eleverne en relevant 
rådgivning vedrørende det videre uddannelsesvalg. Et forkert uddannelsesvalg fører både 
til spild af den enkeltes tid og af samfundets ressourcer. 
 
HTX, højere teknisk eksamen, er et effektivt led i udbygningen af den faglige 
kompetence, og uddannelsens kapacitet bør udbygges. Handelsskolernes 
uddannelsesniveau er meget svingende og der er behov for en forbedring af skolernes 
studietilrettelæggelse i samarbejde med erhvervslivet.  
 
Erhvervsuddannelserne skal udbygges for at sikre uddannelsespladser til alle unge, som 
ønsker en uddannelse indenfor denne gruppe. Samfundets behov for kvalificeret 
arbejdskraft er så stort, at der er gode muligheder for alle. Dansk Folkeparti 
understreger, at med en effektiv folkeskole er gymnasieuddannelse for mange unge ikke 
den rigtige vej, men snarere en omvej til et tilfredsstillende arbejde og en stabil indkomst. 
 
Uddannelserne skal opbygges, så der er en høj grad af fleksibilitet, både hvad angår 
overgang fra én uddannelse til en anden og hvad angår sammensætningen af praktiske og 
mere boglige færdigheder.  
 
Gymnasieskolerne 
I gymnasieskolens undervisning og bedømmelse af de unge er det vigtigt at fastholde og 
forstærke hovedsigtet, som er forberedelse til mange forskellige videregående 
uddannelser. Bortset fra den kendte deling mellem matematik-naturvidenskab og 
humaniora (sproglig linje) bør undervisningen samle sig om få centrale og fælles indsigter 
og kundskaber, som de videregående uddannelser kan bygge på. Gymnasiets 
undervisningsniveau skal løftes. Der indføres optagelseskrav til gymnasiet. 
 
Ved afslutningen af gymnasiet skal dette give den unge selv, forældrene og den 
uddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, klar og udførlig besked om den 
pågældendes præstationer og realismen i diverse studievalg. 
 
For at sikre en ensartet uddannelseskvalitet og en effektiv administration bør 
gymnasierne tilbageføres til statslig drift og for de private gymnasiers vedkommende til 
statsligt tilsyn.  
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HF 
HF skal stå åben for unge, som i en periode har været ude af undervisningssystemet, og 
som ikke tidligere har fået en eksamen, der giver adgang til en kompetencegivende 
uddannelse. 
 
Uddannelseskapaciteten  
Kapaciteten indenfor de forskellige uddannelsesretninger skal tilpasses samfundets 
behov, og tilgangen til uddannelserne må reguleres gennem adgangskravene.  
 
For at sikre alle lige adgang til uddannelse, uanset økonomiske muligheder, yder staten 
støtte til uddannelse af unge i den periode, som uddannelsen er normeret til.  
 
Videregående uddannelse og forskning  
Optagelse på de videregående uddannelser må i højere grad end i dag baseres på reelle 
vurderinger og eventuelt optagelsesprøver. 
 
Uddannelserne må nødvendigvis opbygges hver for sig, men på flere store 
videnskabsområder kan toårige basisuddannelser, dækkende basale kundskaber for et 
helt videnskabsområde, hjælpe de unge til optimale eksamens- og erhvervsvalg og 
samtidig give studiet større bredde og en fælles kundskabsbasis af værdi for den enkelte 
såvel som for fagets udvikling. 
 
De uddannelsessøgende skal senest efter den afsluttede basisuddannelse have klare 
informationer om hvorvidt og hvor de med held kan forventes at fuldende en 
universitetsuddannelse. Først på dette stadium af uddannelsen skal der kunne gives 
offentlig støtte til et studieophold i udlandet, da det først er på dette stadium, at det er 
muligt at få virkelig udbytte heraf. 
 
For studiernes planlægning og vurderingen af præstationerne er det vigtigt, at de 
studerende selv kan give deres mening og viden til kende, men også, at de ikke kan 
udøve pres på konkrete vurderinger i undervisningsforløbet. Her bør fagkyndige og 
uafhængige censorer have en afgørende rolle. 
 
Forskningen ved universiteterne skal tilrettelægges, så det til enhver tid sikres, at 
forskningens kvalitet og uafhængighed af politisk eller kommerciel pression kan hævdes.  
Rekruttering af ny forskerkompetence og generationsskiftet på universiteterne skal sikres 
ved tilstrækkelige bevillinger til stillinger, yderligere styrkelse af ph.d. uddannelserne, 
samt væsentlig og målbevidst udbygning af forskerskolerne.   
 
Dansk Folkeparti er meget opmærksom på, at vores universitetsverden og ikke mindst 
forskerne står over for store udfordringer og muligheder, og Dansk Folkeparti vil lytte til 
forskernes ønsker, modvirke overdreven detailstyring, lette finansieringsprocedurerne og 
medvirke til at fremme en bedre og mere effektiv udnyttelse af forskningsressourcerne.    
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Dansk Folkeparti mener, at det vil være nødvendigt på de enkelte universiteter at 
gennemføre en styrkelse af ledelsesværktøjer, at opprioritere forretningsplaner og 
strategier og at forstærke ledelsesansvaret på de forskellige niveauer, herunder ansvaret 
for opfyldelse af de mål, der opstilles.  
 
Dansk Folkeparti vil sikre tilstrækkelig rekruttering af forskere ved stadig udvikling af  
forskeruddannelserne blandt andet gennem tilstrækkelige bevillinger, målbevidst 
opbygning af forskerskolerne og løn- og ansættelsesvilkår, der er konkurrencedygtige i 
forhold til erhvervslivets og udenlandske forskningsinstitutioners tilbud. Professorater 
bør kunne oprettes for et femårigt åremål med mulighed for forlængelse. Dygtige 
forskere bør kunne fastholdes gennem individuelle aflønningsformer. 
 
Den overordnede styring af universiteternes aktivitet og ressourceanvendelse påhviler 
undervisnings- og forskningsministerierne med ansvar overfor Folketinget. De to 
ministerier bør stå som garanter mod politisering af forskningen og de tendenser hertil, 
der har kunnet spores, f.eks. med særlige forskningscentre for kønslig ligestilling, Jean 
Monnet- eller EU-studierne m.v.  
 
Dansk Folkeparti vil sikre, at skattelovgivningen opmuntrer selvstændige 
forskningsfonde, som f.eks. Carlsberg-fondet, til at yde økonomiske bidrag til 
forskningen. Dansk Folkeparti lægger også vægt på, at der kan gennemføres 
kontraktforskning, som finansieres af erhvervslivet, men der bør udvikles retningslinjer 
og etiske regler, der fuldt ud sikrer forskningens frihed og uafhængighed. 
 
Dansk Folkeparti lægger stor vægt på udviklingen af dansk forskning. Dansk Folkeparti 
vil stille betydelige krav til kvalitet og dynamik i forskningen, og anser det derfor også for 
nødvendigt, at der gives tilstrækkelige og stabile bevillinger, som kan sikre kontinuitet, 
fornyelse og kvalitet i forskningen. 
  
Dansk Folkeparti tilslutter sig de principper for forskningen, der er indeholdt i 
udviklingskontrakterne mellem Forsknings- og Undervisningsministeriet og 
universiteterne. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at de mål, som opstilles i 
rammeaftalerne nås gennem tilstrækkelig rekruttering, gennem forskeruddannelser, 
fornyelse ved grænsebrydende forskning på tværs af institutioner, faggrænser og erhverv 
og økonomiske incitamenter, herunder attraktive ansættelsesvilkår. Kvalitetsforskning 
med tidsbegrænsede bevillinger bør kunne indarbejdes permanent på institutionerne. 
 
For at modvirke ressourcespild og sikre høj kvalitet indenfor den videregående 
uddannelse og forskningen mener Dansk Folkeparti, at det vil være en fordel for alle 
offentligt finansierede uddannelsesinstitutioner at kvalificere sig til at opnå certificering 
efter moderne certificeringsmetoder.  
 
Højskoler  
De danske folkehøjskoler har historisk spillet en afgørende rolle for udviklingen af det 
danske demokrati, og Dansk Folkeparti mener, at højskolerne fortsat kan spille en 
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væsentlig rolle for den politiske debats brede folkelige forankring og for det aktive 
engagement i kulturelle spørgsmål.  
 
Den generelt forbedrede adgang til folkeoplysning og de mange muligheder for 
oplevelser, som unge mennesker i dag står overfor, har gennem en årrække svækket 
tilgangen til højskolerne. Dansk Folkeparti finder det bekymrende, hvis højskolerne i 
forsøget på at fastholde elevtallet svigter det veldefinerede værdigrundlag, der er 
højskolens fundament. Det grundtvigianske frisind skal fortsat have vækstbetingelser i de 
danske højskoler. 
 
Efterskoler 
Efterskolerne har en nyttig funktion i forhold til de unge, som har behov for forandring 
fra folkeskolen på de sidste to-tre klassetrin. Det skal fortsat være muligt at tage 
afgangseksamen efter 9. klasse. 
 
Fritidsundervisning og folkeoplysning 
Ved statens tildeling af bloktilskud til kommunerne skal midler til ikke-
kompetencegivende fritidsundervisning og folkeoplysning øremærkes således, at 
tilskuddene kun kan bruges til sports- og idrætsklubber for børn og unge samt til 
fritidsundervisning for  handicappede og pensionister. Dansk Folkeparti finder, at 
undervisning, der ikke er kompetencegivende, ikke skal finansieres af skatteyderne for 
andre befolkningsgrupper end de nævnte. 
 
Voksenuddannelse 
Efteruddannelse er vigtig i et moderne samfund, hvor kravene om nye færdigheder er 
konstant stigende. Arbejdsmarkedsuddannelserne skal som hovedregel tilrettelægges og 
finansieres af den enkelte virksomhed og arbejdstageren. Dansk Folkeparti er tilhænger 
af den offentlige indsats, som ydes efter loven om forberedende voksenuddannelse, men 
undervisningens indhold skal være erhvervsrettet og tilpasset de uddannelsessøgendes 
forudsætninger. 
 
Daghøjskolerne skal nedlægges, idet der findes tilstrækkelige aktiveringstilbud i 
kommunalt regi, som kan varetage denne gruppes behov. 
 
 
Socialpolitik  
  
Det er afgørende for et samfunds sammenhængskraft, at befolkningens levevilkår er 
kendetegnet af en høj grad af ligeværdighed og af den følelse i befolkningen, at de 
forskelle af økonomisk og social art, som måtte findes, er en følge af en retfærdig 
fordeling. 
 
Det er socialpolitikkens opgave at sikre danske borgere mod uforudsete og uforskyldte 
mangler og ulykker. Den skal også mindske de skel i befolkningens økonomiske og 
sociale kår, som er en følge af dels, at markedsmekanismen ikke i sig selv sikrer en 
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retfærdig fordeling dels, at nogle mennesker ikke er i stand til at klare deres tilværelse, 
fordi samfundets almene vilkår ikke er ideelle. Det må fastholdes, at det politiske 
hovedmiddel til at opretholde og forbedre de menneskelige og økonomiske vilkår ligger i 
den almindelige struktur- og konjunkturpolitik samt i uddannelses- og 
arbejdsmarkedslovgivningen. En fremsynet socialpolitik virker samtidig til gavn for den 
økonomiske vækst. 
 
De sociale opgaver skal løses ikke alene ved hjælp af økonomiske ydelser, men tillige ved 
et omfattende net af forebyggende og behandlende sociale foranstaltninger, som 
revalidering, socialpsykologisk bistand og behandlings- og forsorgsforanstaltninger for 
børn og unge. Dansk Folkeparti ønsker, at den sociale lovgivning ændres således, at 
indsatsen koncentreres om at hjælpe fysisk, psykisk og socialt svage og truede personer. 
Vi afviser klientgørelsen af stigende dele af den øvrige befolkning. 
 
I Danmark har socialpolitikken i de sidste årtier af det 20. århundrede udviklet sig til en 
omfattende udbygning af overførselsindkomsterne til mennesker i de erhvervsdygtige 
aldersklasser. Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension og efterløn samt 
Statens Uddannelsesstøtte er således fra 1980 til 2000 vokset med 62,7 pct. i faste priser. 
 
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde gruppen af offentligt forsørgede i den erhvervsaktive 
alder mellem 18 og 66 år i år 2000 en fjerdedel af befolkningen i denne aldersgruppe. Det 
indebærer, at samfundets udgifter til overførselsindkomster samlet er en større post end 
de offentlige serviceydelser, hvortil udgifterne tydeligvis er under konstant pres. En 
anden faktor er, at den stigende levealder ikke har medført længere forbliven på 
arbejdsmarkedet for de fleste ældre. 
 
Ser vi på, hvor mange i aldersgruppen 15-64 år, der er i beskæftigelse i Danmark, havde 
vi i 1999 ifølge Eurostat det højeste tal i hele EU, nemlig 76,5 pct. mod et gennemsnit 
for hele EU på 62,1 pct. Til sammenligning tjener, at samtlige beskæftigede i Italien 
udgør 52,5 pct. og i Spanien 52,3 pct. af aldersgruppen. Til forståelse af de økonomiske 
virkninger af disse tal må det huskes, at størstedelen af de mange, der i de andre EU-
lande ikke er beskæftigede, ikke modtager offentlig forsørgelse eller kun modtager en 
meget begrænset forsørgelse. Det hænger sammen med, at de offentlige ydelser i de 
fleste af EU-landene er forsikringsfinansierede. 
 
Selv under de seneste års højkonjunktur er det store antal offentligt forsørgede ikke 
faldet, hvilket tillige hænger sammen med, at et meget stort antal indvandrere er kommet 
til Danmark uden forudsætninger for eller incitament til at tage arbejde.  
 
Det er et alvorligt problem for Danmark, at overførselsindkomsterne er udformet og 
finansieret på en måde, der ikke rummer tilstrækkelig incitament til at tage arbejde. For 
det første mangler det danske samfund arbejdskraft, og mange funktioner, ikke mindst i 
servicesektoren, udføres mangelfuldt. For det andet indebærer de åbne grænser både i 
forhold til de andre EU-lande, som har forsikringsbaserede sociale ydelser, og i forhold 
til lande, som overhovedet ikke har egentlige sociale ordninger, at vores skattetryk stiger, 
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og hele velfærdssystemet under de kommende års udvikling bevæger sig mod et 
sammenbrud. 
 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at dagpenge- og kontanthjælpssystemerne udgør et 
centralt element i det samlede velfærdssystem, men det er nødvendigt at finde løsninger 
på de nævnte problemer.  
 
Disse problemer er særlig udtalte for mennesker, som på arbejdsmarkedet kun kan opnå 
lønninger, der svarer til dagpenge- eller kontanthjælpsniveauet, og for nogles 
vedkommende endog indebærer, at deltagelse i arbejdslivet giver dem ringere 
økonomiske vilkår, end de kan opnå ved offentlig forsørgelse. 
 
Det er problematisk at opretholde et dagpenge- og kontanthjælpssystem, der dels virker 
stærkt tiltrækkende på mennesker, som aldrig har bidraget og næppe vil komme til at 
bidrage til dets finansiering, og som indeholder så svage incitamenter til at forlade det, at 
de fastholdes i en subkultur, der varigt udelukker dem fra det aktive samfund. 
 
Denne konflikt er særlig alvorlig, når samfundet rummer en stor gruppe mennesker fra 
fremmede kulturer, som har meget ringe forudsætninger for at klare sig i det 
højteknologiske danske samfund, og som i vidt omfang har helt andre normer, end dem, 
der har skabt det danske samfund. 
 
For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at der skabes de bedst mulige rammer for, at alle kan 
tage ansvaret for deres eget liv og et medansvar for samfundets udvikling. Det er 
værdifuldt at kunne klare sit eget og sin families liv, og det er værdifuldt at bidrage til, at 
andre også er i stand til at klare deres liv. 
 
Der skal først og fremmest sættes ind med en langt mere effektiv uddannelses- og 
beskæftigelsespolitik, end vi hidtil har kendt, og arbejdspligten skal udformes således, at 
enhver, der har mulighed for at tjene en indkomst, skal være forpligtet dertil. 
 
Velfærdskommissionen, som afsluttede sit arbejde i 1995, og som havde som 
hovedformål at belyse, hvorledes Danmark bedst kunne klare omstillingen fra 
industrisamfund til såkaldt servicesamfund, var meget bevidst om denne sammenhæng, 
og i kommissionens anbefalinger påpegedes følgende: "Den mest håndgribelige trussel mod 
velfærdsstaten er den moralske. I hvilken udstrækning kan vi opretholde velfærdssamfundet, hvis mellem 
en fjerdedel og en tredjedel i de erhvervsaktive aldre er på overførselsindkomster. Bliver denne tilstand 
permanent er der risiko for, at de to tredjedele med beskæftigelse ikke vil betale til den sidste tredjedel 
uden beskæftigelse." 
 
Danmark har på baggrund af en tusindårig tradition udviklet sig som et meget homogent 
og usædvanlig stabilt samfund, hvor oplevelsen af fællesskab og samhørighed har været 
og er en vigtig og naturlig del af tilværelsen. I stor udstrækning har der gennem 
generationer været enighed om den demokratiske udvikling, om skabelsen af 
velfærdssamfundet, om frihedsrettigheder, om folkekirkens forhold, om tolerance og 
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medmenneskelighed i vores omgang med hinanden.   Den grundlæggende enighed om 
fælles værdier har været afgørende for, at vigtige samfundsfunktioner som opretholdelse 
af lov og orden, skatteopkrævning og omfordelingspolitik har kunnet fungere. 
 
Dette samfund er under angreb. Det skyldes dels ideologisk betingede nedbrydninger af 
dele af den moral, vort samfund er bygget på, dels den massive indvandring af 
mennesker fra  kulturer med helt andre normer. Overalt i verden har det vist sig 
vanskeligt eller umuligt at overføre det fællesskab og den solidaritet, som kendetegner et 
homogent samfund, til et multikulturelt samfund med alle de spændinger og konflikter, 
som er en følge af, at befolkningen ikke længere har udgangspunkt i de samme værdier. 
 
Omfanget af velfærdspolitikken har været genstand for livlig politisk diskussion i 
Danmark, men det har ikke været betvivlet, at en stor omfordeling fra rig til fattig i et 
samfund har tre afgørende forudsætninger nemlig, at alle bestræber sig for at trække på 
samme hammel, at samfundet er lukket på en sådan måde, at de rige ikke bare rejser bort 
og, at ikke alle og enhver udefra kan komme og gøre krav på rettigheder og penge. 
 
Dansk Folkeparti understreger, at i takt med, at grænserne åbnes og mennesker opnår 
bevægelighed og rettigheder på tværs af grænserne, vil den eksisterende velfærdsmodel 
miste sin praktiske nytte og anvendelighed. 
 
Dansk Folkeparti er modstander af de åbne grænser og vil arbejde for, at den 
eksisterende velfærdsmodel fastholdes for de mennesker, som har deltaget i at skabe den, 
og som tilslutter sig de kulturelle forudsætninger for det danske samfund. 
 
I det omfang EU direkte eller indirekte tvinger Danmark til at lade større eller mindre 
dele af velfærdsydelserne finansiere over forsikringsordninger, vil Dansk Folkeparti 
arbejde for, at sådanne ordninger ikke forringer vilkårene for de danskere, som ved deres 
skattebetalinger livet igennem har finansieret det nuværende velfærdssystem.  
 
Dansk Folkeparti vil kæmpe imod, at danske borgere fratages de rettigheder, de selv har 
skabt ved deres arbejde og skattebetaling. Enhver ligestilling af danske skatteborgere 
med udlændinge, som ikke har bidraget til det danske velfærdssystems opbygning, 
indebærer en udhuling af velfærdssystemet og et øget skattetryk.  
 
Danske borgere, som tager ophold i udlandet erhverver ingen ret til at modtage sociale 
ydelser fra forsikringssystemer, de ikke har deltaget i, hvilket er helt naturligt. Dansk 
Folkeparti er tilhænger af, at udlændinge, der får ophold i Danmark, tilsvarende henvises 
til særlige forsikringsordninger. 
 
Målet for Dansk Folkepartis socialpolitik er at arbejde for at forny og udbygge den 
danske velfærdsstat, så den kan eksistere i et samfund under forandring. Det er kun 
muligt, hvis velfærdspolitikken, herunder socialpolitikken udformes på en sådan måde, at 
skatteyderne føler, at deres arbejde respekteres, så de ikke fratages en urimelig del af 
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deres arbejdsudbytte og, at samfundet tilbyder en service og en social og personlig 
sikkerhed, som står i forhold til de betalte skatter og afgifter. 
 
Familien er samfundets kerne  
Familielivet danner rammen om de fleste menneskers tilværelse. Den nære 
følelsesmæssige tilknytning mellem ægtefæller, børn og forældre er bærende for ethvert 
samfunds udvikling. Hjemmet danner rammen om børns opvækst og er  holdepunkt i de 
fleste voksnes liv. 
 
Samfundsværdierne videreføres i familierne. De omgangsformer og den gensidige  
respekt og forpligtelse overfor andre mennesker, som børn oplever i deres hjem, er 
afgørende for deres videre liv. Dansk Folkeparti ønsker at skabe de bedst mulige forhold 
for familien. 
 
Skønt også andre familiemønstre kan give børn en tryg og god opvækst, er ægteskabet  
fortsat det naturlige udgangspunkt for familielivet, og andre samlivsformer må ikke 
begunstiges i forhold til ægteskabet. 
 
De fleste danske børn tilbringer hverdagen i institutioner, hvorfra de modtager en høj 
grad af påvirkning. Dansk Folkeparti vil sætte fokus på kvaliteten af vuggestuer, 
børnehaver og fritidsordninger. Der bør lægges vægt på de værdier og menneskelige 
kvaliteter, der er vigtige i omgangen med børn. Dansk Folkeparti finder dog, at der er 
behov for at erkende begrænsningerne i den opdragende indsats, samfundet kan yde. 
Forestillingen om at samfundet skulle kunne overtage en betydelig del af 
omsorgsopgaverne og opdragerfunktionerne i forhold til børn er ideologisk betinget og 
meget betænkelig. Offentlig omsorg hverken kan eller skal erstatte de naturlige bånd og 
netværk i form af familier og venskaber. 
 
Dansk Folkeparti mener, at børns udvikling, trivsel, opdragelse, kost- og motionsvaner 
er forældrenes ansvar. Det er forældrenes opgave at formidle almindelige færdigheder og 
viden til deres børn, herunder også evnen til at omgås andre mennesker og færdes i 
samfundet på en hensynsfuld måde. Derfor bærer forældrene i den sidste ende ansvaret 
for deres børns handlinger og opførsel, indtil disse bliver myndige. 
 
Børn og unge med særlige behov 
Børn udgør en særlig sårbar gruppe, og det er samfundets forpligtelse at beskytte de 
børn, hvis forældre af forskellige årsager ikke er i stand til det. Dansk Folkepartis klare 
standpunkt er, at lovgivningen  til enhver tid bør varetage barnets tarv. Der bør udvises 
den yderste skånsomhed, når offentlige myndigheder skal administrere børns tilværelse, 
og  barnets tryghed og udviklingsmuligheder må under ingen omstændigheder ofres for 
andre misforståede hensyn. Samkvem mellem forældre og børn skal ikke gennemtvinges, 
hvis det udsætter børnene for uacceptable risici, herunder risikoen for fysisk eller psykisk 
vold, misbrug eller bortførelse ud af landet. 
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Dansk Folkeparti finder anledning til at bemærke, at en udbredt tendens i samfundet til 
at demonstrere sin egen godhed ved eftergivenhed også er kommet til udtryk i 
børneopdragelsen. Dansk Folkeparti finder, at ideer om børns selvforvaltning dækker 
over voksne menneskers svigt og uvilje til at påtage sig rollen som autoritet i forhold til 
børn. En begyndende opløsning af normer, holdninger og værdier, også i opdragelsen af 
børn og unge, har medført splittelse og usikkerhed. Resultatet er ofte utrygge og 
grænsesøgende børn og unge. 
 
Dansk Folkeparti mener, at der må en holdningsændring til for at vende en udvikling, 
hvor grupper af unge kommer ud i kriminalitet i en tidlig alder. Den indsats, der gøres på 
institutioner, kan kun hjælpe en lille gruppe. Der må sættes ind tidligt overfor de mange 
tilfælde, hvor det stadig er muligt at forhindre påbegyndelsen af kriminelle løbebaner. 
Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi er et vigtigt middel i denne 
samfundsopgave. 
 
Førtidspension 
Førtidspensionen skal være ens for alle, uafhængigt af hvornår førtidspensionen er blevet 
tilkendt. Dansk Folkeparti er positiv over for, at alle med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne skal have mulighed for at udnytte deres arbejdsevne. Dansk Folkeparti er 
positiv over for intentioner om det rummelige arbejdsmarked, således at personer med 
nedsat arbejdsevne, ved hjælp af de nødvendige støtteforanstaltninger og hjælpemidler 
kan klare et fleksjob eller andre former for jobtilbud og dermed kan blive 
selvforsørgende. Men det skal ske uden pres fra de kommunale sagsbehandlere.  
 
Ansøgere af førtidspension må ikke presses igennem et langt, udsigtsløst og opslidende 
forløb med arbejdsprøvninger, revalideringer mv. Dette kan yderligere undergrave den i 
forvejen sårbare sociale og fysiske situation. Fleksibiliteten og hensynet til mennesket 
skal sættes i højsædet.  
 
Handicappede 
Handicappede har krav på et værdigt og trygt liv – både i økonomisk og menneskelig 
forstand. 
 
Det er en stor belastning i hverdagen at være handicappet. Derfor skal der ske en fuld 
kompensation for de merudgifter, der er forbundet med handicappet.  
 
Familier, hvor forældrene eller børnene er handicappede, skal sikres den nødvendige 
hjælp.  
 
Yngre handicappede har krav på et egnet botilbud blandt jævnaldrende.  
 
Folkepensionsalderen medfører ikke, at handicappet forsvinder. Derfor skal de 
handicappede efter folkepensionsalderens indtræden modtage de samme 
handicapkompenserende ydelser som før, for eksempel ledsageordningen, etc. 
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Ældrepolitik  
Det danske samfund er ved årtusindskiftet præget af en opdeling af befolkningen i 
aldersgrupper med alt for ringe indbyrdes kommunikation. Børn for sig, de unge for sig, 
de produktive aldersgrupper for sig og de ældre for sig. Denne opdeling er af mange 
årsager uheldig. Generationernes samvær og sammenhold er en vigtig faktor for at skabe 
tryghed og indbyrdes forståelse og for at opretholde de fælles normer og værdier. Et 
samfund hvor de forskellige aldersgrupper kender hinandens vilkår, behov og problemer 
har sammenhængskraft og stabilitet.  
 
I Danmark og de øvrige OECD-lande forventes hver 3. borger i år 2030 at være over 60 
år. Denne kendsgerning har gjort de ældres vilkår til et af de mest betydningsfulde 
samfundsspørgsmål. Dansk Folkeparti vil iværksætte en forebyggende indsats for at 
mindske de problemer, der ofte melder sig, når mennesker bliver ældre. 
 
Ensomhed er et voksende problem for ældre mennesker, fordi familierne ofte er spredt 
geografisk, og fordi flere mennesker allerede medens de er aktive på arbejdsmarkedet 
vælger at bo alene. Endelig er mange bekendtskaber knyttet til arbejdslivet og hører op 
ved overgang til pension. Det er derfor vigtigt, at samfundet skaber gode muligheder for 
kommunikation mellem mennesker. 
 
Ved planlægningen af byggeriet af ældreboliger skal der søges etableret nærmiljøer, der 
fremmer kontakten mellem beboerne. Det skal ligeledes sikres, at ældre har billig adgang 
til at benytte det offentlige transportnet eller særlige kørselsordninger. 
 
Dansk Folkeparti anser det for afgørende, at mennesker så længe som muligt 
opretholder funktioner i forhold til det produktive liv. Netop manglen på arbejdskraft i 
fremtiden tilsiger, at mennesker i langt videre omfang end i dag gives mulighed for 
beskæftigelse efter den normale pensionsalder. Mennesker over pensionsalderen udgør et 
meget stort aktiv for samfundet, idet mange funktioner kan løses på deltid og/eller i 
skånejobs. Derfor skal videreuddannelse også tilbydes ældre. 
 
Det er vigtigt, at ældre mennesker gør en stadig indsats for at opretholde deres sundhed. 
En forebyggende indsats rettet mod ældres levevis skal derfor opprioriteres.  
 
Skiftende regeringer har imidlertid i en årrække negligeret den ældre generations 
problemer og har derfor ikke  interesseret sig for at finde nye løsninger endsige været 
villige til at afsætte de nødvendige ressourcer. De ældre er i vidt omfang beskedne 
mennesker, og der har ikke hidtil været prestige i at tage hånd om de ældres levevilkår.   
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for en positiv holdning til vore ældre og for en omfattende 
forbedring af indsatsen for de svageste ældre. 
 
Ansvaret for og administrationen af plejen og omsorgen for de ældre ligger hos 
kommunerne. Det skal derfor sikres, at der ikke sker kassetænkning fra kommunernes 
side, når det drejer sig om denne vitale del af det sociale område. Dansk Folkeparti 
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mener derfor, at socialministeren skal have kompetence til at sætte kommuner, der ikke 
lever op til deres sociale ansvar i forbindelse med ældreområdet, under administration, 
ligesom der er mulighed for på det økonomiske område. De ældre og svage må ikke blive 
ofre for nedprioritering og omsorgssvigt, fordi der mangler penge i kommunekassen. 
Det er derfor nødvendigt med overordnede sanktionsmuligheder, da det nuværende 
klagesystem har vist sig ikke at være effektivt. I de tilfælde hvor kommunerne ikke lever 
op til deres sociale ansvar, bør hensynet til svage og ældre efter Dansk Folkepartis 
opfattelse prioriteres højere end det kommunale selvstyre.  
 
Folkepension 
En stor gruppe blandt vore folkepensionister har alt for ringe levevilkår. Det danske 
samfund skylder de mennesker, der gennem deres livs arbejdsindsats har skabt 
forudsætningerne for vore dages samfund, at de kan leve en tryg tilværelse. Derfor 
ønsker Dansk Folkeparti at forøge folkepensionen. Øgede ydelser skal først og fremmest 
komme de dårligst stillede folkepensionister til gode. 
 
Hjemmehjælp 
Dansk Folkeparti finder, at det er et nødvendigt led i en tidssvarende ældrepolitik, at der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovet for kvalificeret 
hjemmehjælp. 
 
Der skal sikres hjemmehjælperne væsentligt bedre løn- og arbejdsvilkår således, at 
erhvervet kan tiltrække endnu flere stabile og dygtige medarbejdere end i dag. Arbejdet 
må ikke blive et lavstatusområde. 
 
Personalet bør bestå fortrinsvis af mennesker, som har gennemgået en social- og 
sundhedsuddannelse. De skal have arbejdsforhold, der gør det muligt for dem at yde en 
menneskelig indsats, som både de ældre og hjemmehjælperne kan være tilfredse med. 
 
Det er ikke rimeligt, at hjemmehjælpernes indsats udmåles i minutter og sekunder for 
hver arbejdsopgave. Der bør sættes en ramme i forbindelse med bedømmelsen af 
behovet og denne rammetid må brugeren og hjemmehjælperen så udnytte i fællesskab. 
 
Det skal tilstræbes, at det er den samme hjemmehjælper, som fast kommer hos brugeren, 
og det skal garanteres, at hjemmehjælpen ikke svigter under sygdom og ferie. 

 
Klagerådene kontrollerer hjemmehjælpen, men har for lidt kontakt med personalet og 
brugerne. Det bør pålægges klagerådene – mindst én gang om året – at foretage en 
brugerundersøgelse, hvor svarene går direkte til klagerådets medlemmer udenom den 
sociale administration. 
 
Desuden bør klagerådene være sikret viden om, hvem der udfører hjemmehjælpen hos 
den enkelte bruger på et hvilket som helst tidspunkt. Denne oplysning nægter mange 
kommuner at give klagenævnet. 
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De pågældende hjemmehjælpere skal kunne indkaldes til samtale med klagerådet. 
 
For at undgå kriminelle elementer i hjemmeplejen bør det være obligatorisk, at 
kommunen ved ansættelsen indhenter en offentlig straffeattest hos politiet, som dækker 
de sidste 5 år. Straffe for tyveri og vold bør automatisk medføre, at hjemmehjælperen 
ikke bliver ansat, heller ikke som vikar. Ny straffeattest skal indhentes hvert 5. år. 
 
Hospitaler 
I betragtning af, at ældre ofte har komplicerede og sammensatte sygdomme, må der 
stilles krav om tværfaglig og koordineret indsats mellem sygehusenes faggrupper, 
specialister, kommuner og praksissektoren. Kun derved kan det sikres, at huller eller 
overlapninger i behandlingen undgås. 
 
Det er således de ældre, der lider mest under, at det danske sygehusvæsen ikke fungerer 
optimalt. 
 
Plejehjem, plejeboliger og ældreboliger 
Fra 1987 til 2000 blev der 35.000 flere ældre på 80 år eller mere, medens antallet af 
plejehjemspladser og ældreboliger for de svageste er faldet med sammenlagt 6.000 på 
landsplan. Det betyder frasortering af mange, som har et berettiget krav om en 
plejehjemsplads. Kommunerne tilbyder i stedet hjemmehjælp, som gives til ca. 200.000 
personer. Mange ældre, som således må blive i eget hjem, bringes herved i en situation, 
som er uværdig for dem, men også for hjemmeplejen, som ikke er i stand til at yde den 
hjælp, der er behov for. 
 
Antallet af plejehjem ligger klart under, hvad der er behov for, og det er tvivlsomt, om 
der vil være særlig mange besparelser at hente ved hjælp af øget hjemmepleje set i 
forhold til udgifterne ved at drive plejehjemmene. 
 
De ældre skal sikres den nødvendige personlige pleje og omsorg og skal have et retskrav 
på en passende bolig – for eksempel en egnet ældrebolig eller plejehjemsplads. Dansk 
Folkeparti er modstander af nedlæggelse af plejehjem og mener, at der skal etableres en 
form for moderne alderdomshjem til de lidt svagere, der ønsker denne form for fællesskab 
og tryghed. 
 
For at der kan skabes et godt og trygt miljø for menneskers livsaften, må der stilles 
meget store omsorgsmæssige kvalitetskrav til plejehjemmene.  
 
Bruger- og pårørenderådene skal have større kompetence, og Dansk Folkeparti mener 
derfor, at der skal etableres egentlige bestyrelser på de kommunale plejehjem, hvori disse 
kan indgå som medlemmer.  
 
Embedslægens tilsynsbesøg skal også omfatte omsorg og pleje sammen med det rent 
sundhedsfaglige tilsyn, der således bliver mere helhedsorienteret. Men det er vigtigt, at 
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der udover embedslægens tilsynsbesøg foretages jævnlige tilsyn af  uvildige personer, der 
er kyndige på omsorgs- og plejeområdet. 
 
Udlicitering 
Dansk Folkeparti ser med skepsis på resultaterne af udliciteringen af ældreplejen. Det 
skyldes ikke, at de privatansatte er dårligere til at løse opgaverne end de offentligt ansatte 
men, at der i realiteten kun udliciteres for at spare penge. 
 
Det er uomgængeligt nødvendigt, at der fastsættes klare kvalitetskrav, og der bør i 
licitationsmaterialet indgå beskrivelse af de arbejdslønninger, der er nødvendige for at 
gennemføre opgaverne. 
 
Ved udliciteringen hviler ansvaret fortsat på kommunen, og kontrolsystemerne må 
naturligvis gælde i samme omfang som ved ydelser fra de kommunale tjenester. 
 
 
Et dynamisk arbejdsmarked  
 
Et samfunds velstand er afhængig af den samlede arbejdsindsats fra hele befolkningen. 
Danmarks nationalprodukt er højt, fordi en stor del af både mænd og kvinder er 
beskæftiget på arbejdsmarkedet, og fordi arbejdet altovervejende er organiseret på en 
hensigtsmæssig måde. 
 
Der er i dag flere mennesker i arbejde i Danmark end på noget tidligere tidspunkt i 
historien. Alligevel er ca. en fjerdedel af de erhvervsdygtige årgange uden arbejde. En del 
af disse er studerende, og nogle er for handicappede til at være på arbejdsmarkedet, men 
det må konstateres, at samfundet har en stor arbejdskraftreserve, som ved en lavere 
tilgang til de produktive aldersklasser ikke kan undværes i arbejdslivet. En målrettet 
arbejdsmarkedspolitik skal sikre, at langt flere mennesker kommer i arbejde og deltager 
aktivt i samfundslivet. Vi skal uddanne folk til arbejde, ikke til ledighed, men det er 
umuligt at øge beskæftigelsen, hvis ikke den enkelte borger oplever, at der er forskel på 
den disponible løn og offentlig overførselsindkomst. 
 
Dansk Folkeparti ønsker at overføre arbejdsformidlingens opgaver til kommunalt regi, 
hvor der findes incitament til både at få flere i beskæftigelse og at afhjælpe de sociale 
problemer, som manglende beskæftigelse forårsager. 
 
Fagbevægelsens ny rolle 
Dansk Folkeparti anerkender fagbevægelsens indsats for at skabe et velorganiseret og 
stabilt arbejdsmarked. Også i fremtiden bør arbejdsmarkedets forhold i videst muligt 
omfang afgøres ved forhandling og indgåelse af overenskomster mellem 
arbejdsmarkedets parter frem for ved politiske diktater fra Folketing eller EU.  
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Dansk Folkeparti er absolut tilhænger af retten til at organisere sig, men er modstander 
af monopoler i form af eksklusivaftaler. Vi mener, at det er den enkelte arbejdstagers frie 
ret at afgøre, hvem der bedst varetager vedkommendes interesser. 
 
Den centralisering af magten, der er sket i hovedorganisationerne, sammenholdt med 
den snævre tilknytning til Socialdemokratiet har bevirket, at afstanden mellem 
fagbevægelsens ledere og den enkelte lønmodtagers interesser er næsten uoverstigelig. 
Der er derfor i dag blandt fagbevægelsens menige medlemmer en udbredt og stor skepsis 
over for fagbevægelsens rolle og eksistensberettigelse.  
 
Fagbevægelsens tvangsudskrevne økonomiske bidrag til Socialdemokratiet og den i 
fagbevægelsen udbredte modstand mod at vælge tillidsmænd af anden politisk observans 
end socialdemokrater er i sig selv en meget stor hindring for, at fagbevægelsen kan 
udvikle sig i de kommende år.  
 
Fagforeningerne skal ikke kun sørge for bedre løn og arbejdsvilkår. De skal også 
opretholde en dialog med medlemmerne om alle sider af fagligheden og arbejdslivet, 
herunder bl.a. videreuddannelse og kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, medansvar, tiden 
efter arbejdslivet, etiske værdier mv.  
 
Dansk Folkeparti finder, at det er nødvendigt for fagbevægelsen at omdefinere sin rolle i 
nutidens Danmark, hvis den vil undgå at miste dialogen med arbejdspladserne og 
engagementet fra sine medlemmer.  
 
Fagbevægelsen bør acceptere, at kun en mindre del af den fagligt organiserede 
arbejdskraft i dag  tilslutter sig Socialdemokratiet. Langt de fleste af fagbevægelsens 
medlemmer vælger i dag enten andre politiske partier eller ønsker at se fagbevægelsen 
frigjort fra partipolitiske bindinger. Fagbevægelsens ensidige fastholden ved 
Socialdemokratiet udelukker mange egnede og kompetente kræfter fra at gå ind i fagligt 
arbejde, herunder som tillidsrepræsentanter.  
 
Dansk Folkeparti  opfordrer fagbevægelsen til at acceptere, at alle politiske opfattelser er 
repræsenteret på arbejdspladserne og på lige fod bør inddrages i fagligt arbejde. En 
fuldstændig adskillelse fra de partipolitiske traditioner vil være en stor styrkelse for 
fagbevægelsen og give den en ny dynamik. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at de faglige organisationer forholder sig partipolitisk 
neutrale og alene yder økonomiske bidrag til politiske partier, hvis medlemmerne 
udtrykkeligt træffer beslutning herom.  
  
Dansk Folkeparti vil endvidere styrke tillidsmandssystemet ved at sikre, at 
tillidsrepræsentanter i højere grad end i dag aflastes i deres arbejde, så det derved sikres, 
at de får tilstrækkelig tid til at påtage sig faglige opgaver.   
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Arbejdsmiljø 
Dansk Folkeparti vil arbejde for et højt niveau for sikkerhed på arbejdspladsen og for et 
fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø. I nogle erhverv er ensformigt og fysisk nedslidende 
arbejde stadig almindeligt. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der ved lovgivningen 
fastlægges normer for fysisk belastning. Ved hjælp af moderne teknologi og inddragelse 
af de ansatte i organiseringen af de fysiske arbejdsprocesser skal slid- og 
belastningssygdomme forebygges. Målet er et fysisk og psykisk tilfredsstillende 
arbejdsmiljø for alle dele af arbejdsstyrken. Ligeledes er det et krav i et velfungerende 
samfund, at arbejdsliv og familieliv skal kunne forenes. Hvor målet ikke kan nås direkte, 
skal der kompenseres over arbejdstid og løn. 
 
Arbejdsmarkedets parter har en fælles interesse i at finde individuelle organisatoriske 
udformninger af fremtidens arbejdspladser, og for samfundet som helhed er en fleksibel 
arbejdstid af afgørende betydning. Både den ældre del af arbejdsstyrken og mennesker 
med nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at arbejde på nedsat tid, ligesom 
skånejob også vil være en del af fremtidens arbejdsmarked. 
 
Dansk Folkeparti lægger stor vægt på, at både private og offentlige arbejdspladser 
løbende uddanner deres medarbejdere og mener, at lovgivningen på området skal virke 
befordrende på muligheden for kompetencegivende efteruddannelse. En øget 
kompetence giver mulighed for et mere spændende og afvekslende arbejdsliv for den 
enkelte. 
 
Import af arbejdskraft 
Dansk Folkeparti vender sig imod den opfattelse, at Danmark skal importere 
arbejdskraft fra udlandet for at øge vores produktion og velstand. Dansk Folkepartis mål 
er en høj produktion og velstand pr. indbygger – ikke at overfylde vort lille land med 
mennesker, fabriksanlæg og biler.  Vi finder det i særlig grad usympatisk og angribeligt at 
importere højt uddannet arbejdskraft fra fattigere lande, som har hårdt brug for 
højtuddannede i deres udviklingsproces, men som ikke lønmæssigt kan konkurrere med 
os. En sådan arbejdskraftimport er uetisk, fordi den modvirker hele den udjævning af 
velstandsforskellene i verden, som Dansk Folkeparti anser som en forudsætning for at 
skabe en fredeligere verden.  
 
Dansk Folkeparti vender sig også mod import af uuddannet eller lavt uddannet 
arbejdskraft. Mennesker fra udviklingslandene bliver uundgåeligt en ny underklasse, 
hvoraf mange ikke kan integreres, og derfor dels giver anledning til et kultursammenstød, 
dels påfører det danske samfund så store byrder til uddannelse og forsørgelse, at det er 
en betydelig økonomisk belastning. 
 
Derfor er det også beskæmmende, at man ofte i medierne bliver gjort bekendt med, at vi 
i Danmark og det øvrige Europa skal hilse indvandring velkommen, idet man i de næste 
ca. 40 år vil opleve en stadig større andel af ældre i forhold til de erhvervsaktive. 
Argumentet går på, at yderligere indvandring vil afhjælpe de finansieringsproblemer, som 
den omtalte stigning i ældrebefolkningen afstedkommer.  
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I Finansministeriets publikation fra januar 2000, ”Rekruttering og Service”, lyder det på 
side 80: ”Forudsætningen for, at en fremtidig indvandring vil bidrage til at løse rekrutteringsproblemet 
uden at forværre finansieringssituationen er, at indvandrere ikke netto belaster de offentlige finanser – 
dvs. skattebetalingen må ikke være mindre end trækket på offentlig service og indkomstoverførsler. Det 
løser med andre ord ikke problemet at øge befolkningens størrelse generelt, hvis den gennemsnitlige 
indvandrer ikke bidrager lige så meget og/eller har et større træk på de offentlige udgifter, end 
gennemsnittet for den eksisterende befolkning.” 
 
Skulle indvandring være en gevinst for det danske velfærdssamfund og for Danmark 
generelt og ikke blot, som hidtil, lægge et yderligere pres på de offentlige udgifter, kræver 
det altså, at indvandrerne har en adfærd og opfylder samme krav som danskerne. Med de 
erfaringer, som det danske samfund har høstet i de sidste ca. 35 år med hensyn til 
indvandring, burde det på nuværende tidspunkt være åbenlyst for alle, at indvandring af 
mere ufaglært arbejdskraft ikke løser, men forøger det samlede forsørgelses- og 
finansieringsproblem i fremtidens velfærdssamfund.  
 
 
Dansk kultur skal bevares og styrkes 
 
Hvad er kultur? 
Til daglig taler vi ikke meget om, hvorfor vores samfund fungerer, som det gør, og det 
står nok ikke altid klart for os, hvorfor Danmark, ligesom de andre nordiske lande, 
adskiller sig så meget fra det meste af den øvrige verden. Hvad er grundlaget for 
demokratiet, for den høje produktion, for velfærdssamfundet og for den høje grad af 
fredelighed, der hidtil har kendetegnet det danske samfund? 
 
Det er åbenbart, at de nævnte kvaliteter er indbyrdes forbundet, men bag dem ligger de 
særlige holdninger til tilværelsen, som er indeholdt i begrebet dansk kultur. Kulturen 
består af summen af det danske folks værdinormer, tro, religion, sprog, sædvaner, 
holdninger og traditioner.  
 
Beskyttelse og videreudvikling af denne kultur er en forudsætning for landets beståen 
som et frit og oplyst samfund.  
 
Kulturen skaber samfundsudviklingen 
Danmarks lange kulturelle udvikling er i høj grad blevet påvirket af samkvemmet med 
verden udenfor Danmark, først og fremmest de nordiske lande, Tyskland, Frankrig, 
England og USA. Når denne kulturpåvirkning ikke har løbet vores egen kultur over 
ende, skyldes det, at vi uanset vort lands lille størrelse har haft evnen til og mulighederne 
for at lade påvirkningen foregå på vore vilkår og til at omforme den ydre påvirkning efter 
vore normer.  
 
Vi har i denne sammenhæng været begunstiget af, at vores land i det meste af historien 
har ligget på afstand af verdens største brændpunkter. Fremmede hære og fremmede 
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folkeslag har kun i korte perioder af historien invaderet vort land, og har derfor ikke 
kunnet omstyrte vor kultur, således som det har været tilfældet andre steder, herunder 
også i Europa.  
 
I vor tid er de små landes kulturer kommet under pres. Danmark oplever i disse år, at 
mennesker fra lande med helt andre normer end vore strømmer ind i landet, og de store 
europæiske landes forsøg på at ændre Den Europæiske Union til en forbundsstat har ført 
til sletning af grænsekontrollen. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af et kulturelt samarbejde med andre lande, men vi er 
modstandere af at give kulturer, der bygger på helt andre værdinormer end vore, 
indflydelse i Danmark. Den livsform, vi har valgt i Danmark, er enestående. Den er 
betinget af vores kultur, og den kan i et så lille land som vort ikke overleve, hvis vi 
tillader masseindvandring af fremmede religioner og fremmede kulturer. Et 
multikulturelt samfund er et samfund uden indre sammenhæng og sammenhold, og 
derfor er denne verdens multikulturelle samfund præget af mangel på solidaritet og ofte 
tillige af åben konflikt. Der er intet grundlag for at antage, at Danmark kan undgå at 
komme til at dele skæbne med andre multikulturelle samfund, hvis vi lader fremmede 
kulturer få afgørende indflydelse. 
 
Dansk Folkeparti vil medvirke til, at der skabes forståelse for, at kommunisme, nazisme, 
fascisme og religiøs fundamentalisme har en kulturbaggrund, som er uforenelig med 
vores samfunds eksistens. Det er sådanne kulturbaggrunde, der har skabt de fattige, 
uudviklede diktaturstater, som vi ser i verden uden om os. De skal ikke have plads i 
Danmark. 
 
Danskheden skal styrkes 
Den danske kultur er under pres fra flere sider, og Dansk Folkeparti ønsker derfor en 
bred politisk indsats for at styrke danskheden i alle vore kulturinstitutioner. 
 
Det danske sprog er en afgørende faktor i kulturen. Behovet for at forbedre 
undervisningen i dansk i skolerne er omtalt i uddannelsesafsnittet. En særlig indsats er 
nødvendig i radio og TV, hvor det danske sprog i de senere år en undergået en 
vulgarisering.  
 
Bibliotekernes indkøb af dansk klassisk og moderne skønlitteratur skal forøges, men 
Dansk Folkeparti finder, at det ikke er en offentlig opgave at stille CD'ere, musikvideoer 
og andre videobånd til rådighed for biblioteksudlån. Ligeledes er det ikke en offentlig 
opgave at stille PC'ere med opkobling til det kommercielle internet til rådighed på 
bibliotekerne.   
 
Undervisningen i danmarkshistorie skal styrkes i skolen, og dansk musik skal have en 
stærkere placering i undervisningen. Derfor skal morgensang genindføres i folkeskolen 
og gymnasiet. Dansk Folkeparti finder det ønskeligt, at alle elever lærer en rimelig del af 
de danske sange, der er indeholdt i Højskolesangbogen. 
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Undervisning i kulturhistorie i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser er en 
forudsætning for en bredere kulturforståelse. Denne undervisning skal derfor styrkes. 
 
Den økonomiske støtte 
Dansk Folkeparti ser det som et vigtigt mål for kulturpolitikken at skabe dansk kunst på 
et niveau, som kan repræsentere dansk kultur og medvirke til at behandle centrale 
spørgsmål i nutiden. 
 
Dansk Folkeparti ønsker, at det økonomiske og kunstneriske ansvar for den støtte, der 
ydes til den professionelle kunst, overlades til råd, bestående af personer med 
førstehånds indsigt i kunst og kultur. For at sikre den kunstneriske kvalitet og undgå 
politisk ensidighed og nepotisme skal disse råd udpeges af Folketinget i forhold til 
partiernes repræsentation i Folketinget. Den økonomiske støtte anvendes primært til at 
sikre produktion af kunstneriske værker af høj kvalitet for det danske samfund. Dansk 
Folkeparti lægger vægt på, at støtten til den enkelte kunstner skal være afhængig af den 
pågældendes øvrige indkomst således, at der ikke ydes støtte til kunstnere, som har en 
stor kommerciel indkomst.   
 
Staten skal understøtte produktion og formidling af kultur og kunst gennem tilskud til 
drift af museer og kulturinstitutioner, herunder Det Kongelige Teater, landsdelsteatrene 
og symfoniorkestrene. Disse institutioner pålægges at placere et dansk repertoire højt i 
deres aktivitet. Der skal sikres et højt uddannelsesniveau på de kunstneriske uddannelser, 
herunder arkitektskolerne, Den Danske Filmskole, kunstakademierne, teaterskolerne mv. 
Udenlandske studerende skal – bortset fra stipendiater – kun have adgang til disse 
uddannelser mod fuld brugerbetaling. Dansk Folkeparti ønsker at styrke indsatsen for at 
bevare historiske bygninger og lignende dele af den nationale kulturarv. 
 
Dansk Folkeparti finder, at der bør føres nøje kontrol, når administrationen af offentlige 
midler er overladt til fonde eller selvejende institutioner. 
 
Idrætten 
Dansk Folkeparti betragter idrætten som en vigtig del af dansk kultur. Idrætslivet er et 
værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og deltagelse i et socialt 
fællesskab. Den fysiske udvikling gennem idræt er i dag endnu vigtigere end tidligere, 
fordi fysiske arbejdsprocesser i vidt omfang er forsvundet fra arbejds- og privatlivet. 
 
De frivillige aktiviteter i idrætsforeningerne skal have mulighed for at udfolde sig i 
overensstemmelse med medlemmernes beslutninger, men samtidig er det en offentlig 
opgave at støtte udviklingen af den folkelige idræt og sikre, at der er tilbud indenfor alle 
idrætsgrene og aldersklasser. 
 
I folkeskolen skal idræt indgå i undervisningen, både for at udvikle elevernes fysik og for 
at fremme deres interesse for idræt.  
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Statens støtte til idrætten skal fortrinsvis ske ved hjælp af tipsmidlerne. Kommunerne 
skal være forpligtet til at støtte den folkelige idræt, både med idrætsfaciliteter og 
driftstilskud. 
 
De mange frivillige, der udfører et stort ulønnet arbejde i idrætsforeningerne, skal have 
godtgørelse for udgifter, der er forbundet med idrætsarbejdet. Sponsormidler til idrætten 
bør ikke beskattes. 
 
Den professionelle idræt har stor betydning som inspiration for den folkelige idræt og 
samler bred interesse fra store dele af befolkningen. Dansk Folkeparti advarer dog imod 
de tendenser til brug af dopingmidler og fysisk overbelastning, som eliteidrætten har 
medført.    
 
De mange frivillige bør alle fremkomme med straffeattest hvert 5. år med angivelse af 
eventuelle straffe indenfor de sidste 5 år. Især domme for pædofili bør omgående 
medføre omgående ophør med arbejdet og forbud mod at opholde sig på idrætsarealerne 
og i klubhusene. 
 
Kultur- og erhvervspolitik 
De egentlige kulturerhverv i Danmark: bøger, film, musik, malerkunst mv. omsætter ved 
årtusindskiftet 75 milliarder kr. om året og giver fuldtidsbeskæftigelse til 60.000 
mennesker. Forudsætningen for denne omsætning er kunstnerne, som for manges 
vedkommende har et meget lille økonomisk udkomme af deres arbejde. Dansk 
Folkeparti vil bidrage til udviklingen af dansk kunst, men vi ønsker ikke, at kunstnere 
med gode arbejdsindtægter får ret til støtte fra det offentlige. Støtten til kunstnere skal i 
øvrigt ses i sammenhæng med  indtjeningen ved den produktion, der skabes i 
kulturerhvervene. 
 
Der rettes ofte kritik mod fordelingen af kunstnerstøtten. Denne kritik vil vi imødegå 
gennem den ovenfor omtalte sammensætning af de kunstneriske råd, som sikrer fuld 
åbenhed og politisk bredde i fordelingen af støttemidlerne. 
 
Danmark skal satse på at markedsføre produkter indenfor informationsteknologien. Der 
bør på forsøgsbasis udvikles et samarbejde mellem kreative kunstnere, virksomheder og 
forskningsinstitutioner med viden om højteknologi. 
 
Arkitektskolerne, Kunstakademiet og andre uddannelsesinstitutioner indenfor 
kulturområdet skal inddrages mere aktivt i udformningen af vore by- og boligkvarterer. 
Meget dansk nybyggeri er karakterløst og uden præg af dansk kultur. Det kunne lige så 
godt ligge i Toronto eller Düsseldorf. Det er en kulturopgave at skabe levende, 
trivselsfremmende boliger og bymiljøer, og det er kun muligt ved at inddrage en bred 
kreds af kunstnere i byplanlægning og byggeri. 
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Mediepolitik  
I et frit og demokratisk samfund må indsamling, bearbejdelse og videregivelse af nyheder 
og debat ske gennem medievirksomheder, som arbejder uafhængigt af offentlige 
myndigheder og private erhvervsinteresser. Samfundets udvikling, problemer og 
misforhold kan kun forsvarligt belyses gennem åben information og frit ordskifte. 
 
Teknologiske og økonomiske ændringer stiller imidlertid nye krav til rammerne om 
mediernes virksomhed. Det gælder den længe påkrævede forbedring af 
journalistuddannelsen og øget offentlighed i forvaltningen, men også mediestrukturen. 
For dagspressens vedkommende har en knivskarp konkurrence medført, at tre store 
bladhuse i dag dækker over to tredjedele af det samlede, stagnerende avisoplag. 
Konkurrencen har således på det nærmeste elimineret sig selv. 
 
Denne udvikling skal ikke korrigeres ved statslige indgreb eller tilskud, som allerede har 
et betydeligt omfang gennem avisernes momsfritagelse, men bør give anledning til 
overvejelser af, hvordan avisernes redaktionelle organisation kan sikre en seriøs 
nyhedsformidling og en alsidig debat. Det må herunder overvejes, om inddragelse af 
talsmænd for avisernes læsere kan fremme alsidigheden og objektiviteten. 
 
De elektroniske mediers udvikling giver anledning til andre overvejelser: For at sikre, at 
udbuddet af danske fjernsynsudsendelser har et højt kvalitativt indhold, ønsker Dansk 
Folkeparti, at der gennemføres en omfattende ændring af tildelingen af 
fjernsynsfrekvenser. 
 
Der skal etableres et medienævn, bestående af sagkyndige indenfor teknik, økonomi og 
medieudvikling. For at sikre mod politisk ensidighed skal nævnets medlemmer udpeges 
af Folketingets partigrupper i forhold til disses størrelse. 
 
Nævnet skal varetage frekvensfordeling i form af åremålsbegrænsede koncessioner. Der 
skal ved tildelingen lægges vægt på ansøgernes evne til dels at tilrettelægge en bæredygtig 
drift, dels at gennemføre et varieret programudbud af høj kvalitet. 
 
Danmarks Radios og TV 2s særstilling ophæves, og de to medier ændres til private 
aktieselskaber, som indenfor rammerne af offentlige koncessioner pålægges at organisere 
de kvalitetstilbud, som er nødvendige for at hæve samfundets videnniveau. 
Licensopkrævningen ophæves. 
 
Til at planlægge og kontrollere den koncessionerede programvirksomhed oprettes et 
programudvalg sammensat af kulturpersoner, udpeget af Folketingets partigrupper i 
forhold til disses størrelse. Herved bliver den politiske styring åben og underkastet 
offentlig kritik, og den nuværende politiske ensidighed vil blive vanskeliggjort. 
 
De udsendelser, der skal produceres eller købes indenfor den koncessionerede 
virksomhed, betales af staten. De skal omfatte: 
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• En solid, grundig og afbalanceret dækning af det almene internationale og danske 
nyhedsstof med særlig vægt på politik og andre samfundsforhold. 

• Baggrundsorientering og sagligt funderet debat inden for samme emnekreds med 
systematisk inddragelse af de mange gode udenlandske reportagefilm samt dækning af 
forhandlingerne i folketinget, organisation- og partikongresser mv. 

• Uddannelsesstof på alle niveauer – fra støtteprogrammer for folkeskolen, over 
voksenundervisning og åbent universitet til orientering i både ny og tidløs viden af 
almen interesse. 

• Forbrugerorientering samt erhvervs- og arbejdsmarkedsstof af mere almen karakter. 
• Kulturstof på seriøst niveau – både orientering om nyskabelser, udviklingstendenser 

og aktivitetstilbud på hele kunstområdet og direkte formidling af væsentlige nye og 
klassiske kunstværker: dramatik, film, koncerter, dans, fremvisning af billeder og 
arkitektur. 

• Børneprogrammer, omfattende stof til voksne om børns trivsel og opdragelse, men 
hovedsageligt fortællinger, lege, sang, musik og film, der er udvalgt og tilrettelagt for 
børns udvikling. 

• Gudstjenester og andet religiøst stof, der er opbygget og vægtet ud fra befolkningens 
tilhørsforhold og vaner. 

 
Da det samlede radio- og fjernsynsudbud vil være omfattende, vil efterspørgslen efter 
lokalstof, sport, popmusik, udenlandske actionfilm, gættelege, journalistiske 
telefonprogrammer og anden underholdning blive fuldt ud dækket. 
 
Alle radio- og fjernsynsstationers og selskabers ejerforhold og drift skal være underkastet 
en offentlig registrering og kontrol. De fungerer på markedsvilkår uden statstilskud. De 
kan organiseres enten som almindelige erhvervsvirksomheder i privat eller selskabseje 
eller som selvejende, ikke-profitgivende institutioner. De finansieres, dels ved reklamer, 
dels ved brugerbetaling, sponsorering eller kommunale tilskud. Det skal være en 
forudsætning for at opnå sendetilladelse, at den enkelte stations uafhængighed ikke gøres 
illusorisk ved tilskud fra én enkelt part, ligesom der skal fastlægges særlige krav, som 
forhindrer stationernes sammenlægning i kæder eller koncerner. 
 
Dansk Folkeparti ønsker et frit internet, men det er nødvendigt, at samfundet opstiller 
etiske standarder for dets udnyttelse. Vi ønsker derfor, at samfundsmagten skal kunne 
foretage tekniske indgreb mod misbrug af internettet til udspredning af børnepornografi, 
andet kriminelt materiale og agitation for kriminelle og yderliggående bevægelser. 
 
 
Retspolitik  
 
Retssikkerhed 
Dansk Folkeparti lægger afgørende vægt på at det danske samfund fortsat udvikler sig 
som et retssamfund med respekt for det enkelte menneskes rettigheder og retssikkerhed.  
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Offentlig myndighed er ikke i sig selv udstyret med nogen magtfuldkommenhed, men 
skal til enhver tid bygge sit arbejde på overholdelse af retsregler under domstolenes 
kontrol. Et retssamfund skal beskytte borgerne mod vilkårlighed, regelløshed og 
magtmisbrug fra myndighederne og mod overgreb fra private. 
 
Hvis borgerne skal opleve retssikkerheden som et vigtigt demokratisk gode i hverdagen, 
er det nødvendigt, at Folketinget giver politi, anklagemyndighed og domstole klare 
retsregler og tilstrækkelige økonomiske ressourcer at arbejde med. 
 
Lov og orden 
Opretholdelse af lov og orden er af den allerstørste betydning i et moderne retssamfund, 
og Dansk Folkeparti vil arbejde for, at forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet 
tillægges væsentlig større betydning i de kommende år.  
 
Dansk Folkeparti mener, at der over en længere årrække er sket en meget uheldig 
optrapning og forråelse af kriminaliteten på en række områder. Det gælder bl.a. så 
alvorlige forbrydelser som drabs-,  volds-,  seksual- og narkoforbrydelser. Nye former for 
kriminalitet har udviklet sig, ikke mindst på grund af den organiserede internationale 
mafiakriminalitet, som blandt andet omfatter narkokriminalitet, menneskesmugling over 
grænserne og handel med prostituerede kvinder.  
 
Et stadigt voksende antal alvorlige lovovertrædelser har slidt på befolkningens tolerance 
over for kriminalitet. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at regeringen og Folketinget med 
års mellemrum ”sender signaler” til domstolene. Det er uheldigt, at nogle kriminologer 
bagatelliserer betydningen af alvorlig kriminalitet. Det fører kun til en udvikling, hvor 
forbryderne altid er langt foran samfundsmagten. 
  
Det er i dag en udbredt opfattelse, at retssystemet beskytter de forkerte, og at 
opdagelsesrisikoen for mange forbrydelser er for lille og straffen for lempelig også i 
sammenligning med andre landes strafferetspraksis. 
 
Forbrydelser - især forbrydelser mod liv og legeme - kan under ingen omstændigheder 
tolereres, og Dansk Folkeparti anser det som selvfølgeligt, at et retssamfund som det 
danske effektivt forebygger, efterforsker og straffer kriminalitet.  
 
Dansk Folkeparti har den ambition, at antallet af alvorlige forbrydelser skal falde meget 
mærkbart indenfor få år. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der opstilles konkrete mål 
og handlingsplaner for nedbringelsen af antallet af lovovertrædelser på vigtige 
nøgleområder, f.eks. voldsforbrydelser og voldtægtsforbrydelser Gennemførelsen af 
sådanne handlingsplaner kræver, at Folketinget beslutter væsentlige ændringer i 
lovgivningen, herunder bl.a. i straffelovgivningen og strafferetsplejen. Derudover er det 
nødvendigt, at Folketinget gennem øgede bevillinger stiller de nødvendige ressourcer til 
rådighed for politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Endvidere kræves 
et oplysningsarbejde for at tydeliggøre, at forbrydelser af disse arter i fremtiden vil blive 
straffet strengere. 
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Politi, anklagemyndighed og kriminalitetsbekæmpelse 
Dansk Folkeparti mener, at politiet mangler de nødvendige økonomiske ressourcer. 
Manglende bevillinger mindsker på faretruende måde politiets muligheder for effektivt 
opklaringsarbejde og udhuler befolkningens tillid til retssamfundet. Respekten for 
politiets arbejde skal sættes højere på den politiske dagsorden og bevillingerne skal derfor 
øges. 
 
Dansk Folkeparti mener, at den nugældende politilovgivning skal erstattes af en egentlig 
lovgivning  om kriminalitetsbekæmpelse, der kan udgøre et tidssvarende lovgrundlag for 
politiets arbejde. Lovgivningen bør fastlægge rammerne for effektiv bekæmpelse af 
kriminalitet, både på traditionelle områder og når det gælder organiseret kriminalitet. 
 
Politiets tryghedsskabende indsats skal prioriteres højt, så politiet af befolkningen 
opleves som en meget vigtig, effektiv, nærværende og hjælpsom del af den offentlige 
administration. Politiet skal være langt mere synligt i gadebilledet, både gennem 
patruljering til fods, på cykel og i bil og ved etablering af nærpolitistationer.  
 
Dansk Folkeparti vil arbejde imod nedlæggelse af politikredse og politistationer. Politiet 
bør være nærværende i alle egne af landet, og kommunerne bør have adgang til at øve 
reel indflydelse på politiets arbejde, f.eks. gennem formaliseret dialog om 
opgaveprioritering og om nærpolitiets indsats. Landpolitiet er forsømt og bør styrkes ved 
forøgede bevillinger. 
 
For at lette opklaringsarbejdet bør politiet kunne benytte anonyme vidner og 
politiagenter i kriminalitetsbekæmpelsen. Dansk Folkeparti ønsker i større udstrækning at 
tillade adgang til videovervågning af offentlige rum,  indkøbscentre, togstationer, 
diskoteker  og andre steder, hvor det kan bidrage effektivt til at formindske 
kriminaliteten. 
 
Dansk Folkeparti finder, at det er vigtigt, at vi har et velfungerende fremmedpoliti. 
Udviklingen viser, at bekæmpelsen af kriminalitet blandt udlændinge kræver øgede 
ressourcer. Fremmedpolitiets ansvarsområde skal være at føre opsyn med herboende 
udlændinge, kontrollere opholds- og arbejdstilladelser mv. og effektuere udvisninger. 
Dette er nødvendiggjort af den høje kriminalitet, der er konstateret blandt herboende 
udlændinge.  
 
Ved et effektivt tilsynsarbejde kan fremmedpolitiet samtidig lette kriminalpolitiets 
arbejde med at optrævle ulovlige organisationer, opklare menneskesmugling, 
sexslavehandel og illegal indvandring. Fremmedpolitiet skal kunne samarbejde bl.a. med 
de faglige organisationer om at forhindre udnyttelsen af illegal arbejdskraft og om at 
retsforfølge lovovertræderne.   
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Politiets Efterretningstjeneste bør være rustet med tilstrækkelige ressourcer til at kunne 
overvåge den grænseoverskridende kriminalitet og terrororganisationer, der rækker ind i 
Danmark. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at dansk politi kan samarbejde med andre landes 
politimyndigheder. Samtidig advarer Dansk Folkeparti dog mod dannelsen af et 
europæisk forbundspoliti, som tilsidesætter det danske politis myndighed og beføjelse. 
 
Det er nødvendigt, at anklagemyndigheden nyder stor tillid i befolkningen, og klager bør 
derfor ikke behandles af anklagemyndigheden selv. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at 
Folketinget udpeger et uvildigt udvalg, der kan efterprøve de mere alvorlige klager over 
anklagemyndigheden og sikre en bedre folkelig kontrol med dette vigtige 
myndighedsområde.  
 
Domstolene 
Domstolene har været stærkt bundet af deres historiske tilknytning til Justitsministeriet 
og har kun sjældent været kritisk overfor statsmagten. Kontrollen med loves 
grundlovsmæssighed er først i de senere år ved at vinde fodfæste. Tredelingen af 
samfundsmagten i den lovgivende, den udøvende og den dømmende myndighed opleves 
derfor af mange ikke som en realitet. 
 
Dansk Folkeparti ønsker ikke en særskilt domstol til afgørelse af forfatningsmæssige 
spørgsmål, men ser gerne, at højesterets stilling som forfatningsdomstol befæstes. 
 
Der er behov for, at der udnævnes flere dommere, der ikke har deres baggrund i 
justitsministeriet eller centraladministrationen i øvrigt, men har erfaring som advokater, 
fra erhvervslivet eller fra den kommunale eller amtskommunale administration.  
 
Domstolsstyrelsen bør have mulighed for at regulere dommeres bierhverv og bør gribe 
ind med disciplinære midler over for dommere, der ikke selv kan forvalte balancen 
mellem dommergerningen og andre hverv. 
 
Domstolene bør efter Dansk Folkepartis opfattelse selv varetage deres samlede 
forvaltning. Etableringen af Domstolsstyrelsen er en vigtig styrkelse af domstolenes 
uafhængighed. Dansk Folkeparti vil være meget opmærksom på at Domstolsstyrelsen får 
mulighed for at udvikle sig tilfredsstillende og vil være parat til de justeringer i 
lovgivningen, der måtte vise sig nødvendige for yderligere at frigøre domstolene fra 
justitsministeriet og centraladministrationen. Domstolene bør af den enkelte borger 
opleves som uafhængige af de administrative myndigheder. 
 
Dansk Folkeparti finder det vigtigt, at domstolene moderniseres. Domstolene bør af 
brugerne opleves som servicemindede og effektive. Domstolenes 
kvalitetssikringssystemer skal sikre overholdelsen af målsætningerne om kortere 
berammelsestider og hurtigere afsigelse af domme. 
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Lovgivningen bør sikre, at retsmøder kun ledes af personer, der har opnået udnævnelse 
som dommer. Det er ikke tilfredsstillende fra et retssikkerhedssynspunkt, når en 
betydelig del af alle domme afsiges af dommerfuldmægtige og konstituerede dommere, 
der ikke senere opnår udnævnelse til dommere. Grundlovens forudsætning om, at alle 
domme afsiges af dommere, bør altid opfyldes. 
 
Dansk Folkeparti advarer mod forslaget om nedlæggelse af retskredse og centralisering 
af dommerkontorerne i større enheder. En centralisering vil besværliggøre 
retssagsbehandlingen, mindske lokalkendskabet og vanskeliggøre opfyldelsen af 
vidnepligten.  Parterne i retssager vil blive påført forøgede udgifter og tidsforbrug. 
Nedlæggelse af retskredse vil føre til afvikling af lokale advokatkontorer og andre 
servicefunktioner med tilknytning til domstolene, hvorved de mindre byers generelle 
funktionsdygtighed nedsættes.  
 
Dansk Folkeparti vil bevare det folkelige element i retsplejen og vil derfor bevare brugen 
af domsmænd og nævninge i straffesager.  
 
Fogedretterne har kompetence til at udsætte en lejer/andelshaver, som ikke betaler sin 
leje/boligafgift til tiden. Fogdens kompetence bør udvides til – efter vidneafhøringer - at 
kunne træffe afgørelse i sager om nabogener, så voldelige og støjende lejere kan udsættes. 
 
Domstolene skal være sikre at færdes i for alle, der møder under en retssag, herunder 
parter og vidner, og der skal derfor være retsbetjente til stede i forbindelse med 
retsmøderne, så det sikres, at retsmøderne gennemføres korrekt og uden risiko for de 
involverede.   
 
Domme, kendelser og retsforlig bør være tilgængelige for alle interesserede, blandt andet 
gennem udbygning af edb-baserede domsregistre, når sagen er færdigbehandlet. 
 
Retsbogsudskrifter bør være offentligt tilgængelige, eventuelt i anonymiseret form for 
såvel pressen som advokater. 
 
Retsafgifterne bør nedsættes væsentligt, så de ikke er til hinder for anlæggelse af 
retssager. Adgangen til at gennemføre fogedsager bør lettes og billiggøres, bl.a. for at 
undgå selvtægt og opkomsten af private inkassofirmaer, der opererer uden fornødne 
retssikkerhedsgarantier.  
 
I civile sager skal hver af parterne kunne begære et særligt retsmøde med én dommer, 
som er forpligtet til at komme med et forslag til sin indstilling til sagen, idet han samtidig 
fremsætter en forligstekst. Dommerens tilkendegivelse skal ikke gøre ham inhabil. 
 
Mange retssager kan undgås, hvis møder efter retsplejelovens § 355 suppleres med mere 
aktive former for løsning af tvister. Domstolene bør gå i spidsen på dette område, idet 
man ellers må forvente, at private konfliktløsningsmetoder vil vinde indpas og overtage 
dele af domstolenes arbejdsområder. 



 

 

 

     64 

 
I straffesager bør sigtedes advokat være berettiget til at foretage selvstændig 
efterforskning og selvstændige afhøringer og kunne kræve tiltale rejst mod personer, som 
politi og anklagemyndighed har overset. Sådanne alternative efterforskninger skal tildeles 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer. 
 
Fængslerne 
Danske fængsler er for få, for nedslidte og for lette at flygte fra. Det har ført til den helt 
uholdbare situation, at en del af den alvorligere kriminalitet i dag udføres fra 
fængselscellerne, hvorfra  ”stærke” forbrydere kan organisere forbrydelser, indsmugling 
af narko og våben mv.  Kapacitetsproblemerne fører til uacceptabel  lang ventetid før 
afsoning, og flugtmuligheden er en reel valgmulighed for mange indsatte.  
 
Dansk Folkeparti vil bevilge tilstrækkelige midler til opførelse af flere og mere 
tidssvarende fængsler og andre institutioner, der egner sig til afsoning og behandling. 
Fængslerne bør afpasses i forhold til hvilke grupper indsatte, der er tale om. Det må 
sikres mere effektivt, at fængslerne er flugtsikre. Det skal forhindres, at de hårdeste 
kriminelle terroriserer og præger de andre indsatte i negativ retning under 
fængselsopholdet. 
 
Fængslerne skal  holdes fri for narkotiske stoffer, og det bør være udelukket, at de 
indsatte benytter mobiltelefoner eller organiserer kriminelle aktiviteter fra fængslet.  
 
Under fængsling skal der lægges vægt på en uddannelsesmæssig indsats rettet mod de 
indsatte, der ofte savner  grundlæggende færdigheder.  
 
Dansk Folkeparti vil medvirke til at se kritisk på fængselsfunktionærernes arbejdsforhold.  
Det er nødvendigt at sikre bedre arbejdsvilkår og aflønningsforhold end i dag og en 
forbedring af den status, der knytter sig til dette krævende arbejde, hvis samfundet vil 
sikre den nødvendige tilgang af kvalificerede medarbejdere. Det må ikke længere 
tolereres, at fængselsfunktionærer udsættes for trusler eller overfald hverken i tjenesten 
eller i deres fritid. 
 
Udgang under afsoning skal begrænses. Misbrug af udgang under afsoning eller flugt 
under udgang skal medføre, at udgang nægtes. Flugt under fængselsophold skal medføre 
strafforlængelse. 
 
Straffelovgivning og straffuldbyrdelse 
Dansk Folkeparti vil prioritere meget højt, at kriminelle idømmes hurtige og effektive 
sanktioner. Det er af afgørende betydning for ofrenes og borgernes retsopfattelse og 
retsbevidsthed, at forbrydelser hurtigt bliver fulgt op af domfældelse og strafafsoning.   
 
Der er et stort behov for en omfattende debat om fremtidens sanktioner og 
strafferammer. Efter Dansk Folkepartis mening bør straffene for drabs-, volds-, seksual-, 
og narkokriminalitet være strengere end i dag. Også straffene for menneskesmugling og 
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handel med mennesker med seksuel eller anden udnyttelse for øje bør forhøjes. 
Samfundet bør sætte hårdere ind over for disse typer af kriminalitet først og fremmest af 
præventive grunde, men også for at fordømme den kriminelle handling. Det bør stå 
fuldstændig klart i befolkningens bevidsthed, at samfundet ikke vil tolerere disse 
forbrydelser, og at straffen er betydelig.   
 
Dansk Folkeparti anser forbrydelser, der begås under skærpende omstændigheder, for 
eksempel af flere personer  i ledtog, efter forudgående planlægning, under brug af 
magtudøvelse eller våbenbrug eller over for en person, der er forbryderen fysisk eller 
psykisk underlegen, for at være så alvorlige, at de skærpende omstændigheder skal 
tillægges større vægt end efter nuværende retspraksis.  
 
Dansk Folkeparti vil straffe seksuelle forbrydelser mod mindreårige særlig hårdt. I særlige 
tilfælde, herunder i gentagelsestilfælde, skal forbryderen kunne idømmes 
behandlingsdom kombineret med medicinsk kastration.  
 
Der skal straffes hårdt for trusler mod vidner og for medvirken til at hindre 
efterforskning eller skjule kriminelle.  
 
Anmeldelse af hustruvold skal tages meget alvorligt og bør føre til øjeblikkelig indgriben 
fra myndighedernes side. 
 
Dansk Folkeparti vil medvirke til at tilpasse og forny straffuldbyrdelsesmetoderne, så der 
tages et rimeligt og medmenneskeligt hensyn til de kriminelle personer, der skønnes at 
have reel chance for at komme ud af kriminaliteten ved sanktionsformer, der kan støtte 
dem i deres egne bestræbelser, for eksempel obligatorisk samfundstjeneste, 
behandlingsindsats mod alkoholisme og andre misbrug mv. Enhver ikke-dansk 
statsborger, der  idømmes fængselsstraf, skal udvises af Danmark. 
 
Over for alvorligt kriminelle, der ikke vurderes at kunne komme ud af kriminaliteten, er 
det imidlertid nødvendigt at anvende mere effektive forholdsregler end i dag. Det skal 
holdes for øje, at langvarige frihedsstraffe bl.a. tjener det vigtige formål at beskytte 
befolkningen mod fornyet kriminalitet. Prøveløsladelser og strafafkortning skal anvendes 
med større varsomhed end i dag. Farlige forbrydere og langtidsindsatte må ikke kunne 
placeres i åbne fængsler. Dansk Folkeparti lægger samtidig vægt på at understrege, at 
sanktioner altid skal leve op til medmenneskelige hensyn og til menneskerettighederne. 
 
Det må erkendes, at der i samfundet er grupper af kriminelle, som er utilregnelige og 
strafuegnede. Over for disse kriminelle er det nødvendigt at foretage 
sikkerhedsforanstaltninger, herunder forskellige former for tvangsmæssig 
institutionsanbringelse, der effektivt forhindrer gerningsmanden i at begå nye 
forbrydelser.  
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Der er gennem en årrække nedlagt flere institutionspladser, end det er forsvarligt, og 
distriktspsykiatrien har ikke mulighed for at løse de herved opståede problemer. Det er 
derfor nødvendigt at oprette et antal nye pladser til tvangsmæssig anbringelse. 
 
Kriminalitet begået i udlandet  
Hvis danske statsborgere eller personer med anden nær tilknytning til Danmark begår 
forbrydelser i udlandet, kan de i dag ikke straffes, hvis handlingen er tilladt i det 
pågældende land. Dansk Folkeparti mener, at der bør kunne idømmes straf her i landet, 
hvis forbrydelsen er udtryk for en handling, der klart strider mod dansk retsopfattelse, 
f.eks. hvis personer med tilknytning til Danmark medvirker til eller undlader at forhindre 
tvungen omskæring af piger eller organiserer eller deltager i sexturisme. 
 
Minimumsstraffe 
Det har vist sig, at domstolene ofte er ude af  trit med befolkningens holdning til straffe, 
og at forhøjelse af strafferammerne ikke i sig selv fører til mere effektive strafsanktioner.  
Dansk Folkeparti vil derfor arbejde for, at der indføres minimumsstraffe i en række 
tilfælde, for eksempel for visse typer seksuelle forbrydelser. 
 
Også over for bandekriminalitet, brug af våben samt anden farlig organiseret kriminalitet 
og alvorlige samfundsskadelige forbrydelser, som f.eks. menneskesmugling, handel med 
mennesker med henblik på seksuel udnyttelse mv. bør Folketinget fastsætte 
minimumsstraffe i lovgivningen. Minimumsstraffe kendes eksempelvis i dag fra 
straffelovsparagraffen om drab mv.    
 
Dansk Folkeparti mener desuden, at der er brug for at ændre straffeloven, så nogle af de 
alvorlige voldsforbrydelser, der i dag betragtes som simpel vold, i fremtiden behandles 
som grov vold. 
 
Ungdomskriminalitet  
Ungdomskriminaliteten har udviklet sig i en meget uheldig retning. 
Førstegangskriminelle er hyppigt meget unge, og de forbrydelser, der begås, er alvorlige. 
Gadebander og andre organiserede grupper af belastede unge kriminelle præger 
udviklingen.   
 
Samfundet skal sætte ind så tidligt som  muligt i den kriminelles ”karriere”. Misforstået 
overbærenhed fører ikke til lovlydighed, men skaber grobund for mere kriminalitet.  
Derfor bør der gribes effektivt ind over for unge lovbrydere, f.eks. ved idømmelse af 
samfundstjeneste eller anden mærkbar sanktion, allerede første gang, straffeloven 
overtrædes. 
 
Dansk Folkeparti finder det nødvendigt, at den kriminelle lavalder nedsættes til 12 år. 
Straffesager mod lovovertrædere inden for aldersgruppen 12-18 år bør behandles af 
særlige ungdomsdomstole. Den seksuelle lavalder skal fastholdes på 15 år. 
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Unge kriminelle bør ikke afsone deres frihedsstraf sammen med forhærdede  kriminelle, 
der kan påvirke de unges videre livsforløb i afgørende negativ retning. Dansk Folkeparti  
vil derfor arbejde for, at der oprettes særlige institutioner, der kan sikre en fornuftig 
uddannelsesindsats over for denne gruppe af lovovertrædere. 
 
Narkokriminalitet 
Narkotikaforbrydelser er kendetegnet ved meget stor skrupelløshed fra de kriminelles 
side og uoprettelige skadevirkninger for ofrene og for samfundet. 
 
Dansk Folkeparti vil styrke narkotikabekæmpelsen meget væsentligt. Både den 
politimæssige indsats og straffelovgivningen skal skærpes. Den forebyggende indsats og 
den indsats, der rettes mod misbrugerne, skal forøges. Dansk Folkeparti er modstander 
af lægeordination af heroin og lignende narkotiske stoffer.  
  
Christiania   
Christiania er kendetegnet ved en udbredt lovløshed. Narkohandelen har haft mulighed 
for at florere, og heller ikke den øvrige lovgivning har været efterlevet.  Det var ikke 
uden grund, at Højesteret i 1978 påbød rømning af arealet. Dansk Folkeparti mener, at 
Christiania bør nedlægges. Det bør sikres, at de nuværende beboeres ulovlige aktiviteter 
effektivt bringes til ophør, og det må overvåges, at de pågældende ved udslusningen ikke 
viderefører et kriminelt adfærdsmønster uden for området.  
 
Det smukke område på Christianshavn kan med fordel inddrages til  beboelse, bl.a. til  
attraktive ungdoms- og seniorboliger, og det naturskønne areal  bør i øvrigt gøres til 
rekreativt område – især til glæde for de mange københavnere, der i forvejen savner 
grønne omgivelser.   
  
Misbrug af børn  
Det er en vigtig samfundsopgave at beskytte børn mod misbrug og seksuel udnyttelse. 
Dansk Folkeparti tager denne opgave meget alvorligt og vil arbejde for en mere målrettet 
indsats mod pædofili og børneporno. Det gælder såvel gennem forebyggende 
foranstaltninger i institutioner og i kommunernes ansættelses- og tilsynsprocedurer som 
gennem styrkelse af den politimæssige indsats mod børnepornografi. For alle ansatte i 
børneinstitutioner skal det være et selvfølgeligt krav, at der skal foreligge ren straffeattest 
for så vidt angår sådanne forbrydelser. 
  
Kønssygdomme 
Gennem mange år havde Danmark en fornuftig holdning til alvorlige kønssygdomme. 
De blev registreret og alle, som kunne være smittet, blev orienteret. Der blev lagt megen 
vægt på helbredelsen, og der var en omfattende kontrol med de pågældendes tilstand, 
ligesom der var forbud mod kønslig omgang under helbredelsesprocessen. 
 
Kontrolsystemet og anmeldelsespligten bør genetableres for alle alvorlige 
kønssygdomme. 
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Dansk Folkeparti vil arbejde for, at anmeldelsespligten kommer til at omfatte HIV-
smittede på samme måde som personer, der er smittet med kønssygdomme. 
 
Dansk Folkepart mener, at udbredelsen af HIV-smitte er så farlig for 
samfundsudviklingen, at lovgivningen bør indeholde klar hjemmel for fængselsstraf  for 
den, der udbreder smitte til partnere, der ikke har kendskab til risikoen.  
 
Ofre for kriminalitet 
Dansk Folkeparti vil sikre voldsofre og deres nærmeste en øjeblikkelig og mærkbar 
indsats og støtte fra samfundets side.  Den  voldsramte og omgivelserne skal have et 
klart indtryk af retfærdighed, af solidaritet fra det offentliges side, og der skal være 
hurtige foranstaltninger, der kan yde en vis kompensation for den smerte og tort, der er 
lidt.   
 
De ordninger, der i dag er gældende, fører ofte til, at ofret føler sig som kastebold 
mellem forskellige offentlige instanser. Muligheden for hurtigt at opnå psykolog- og 
advokathjælp skal styrkes, og indsatsen skal i det hele taget fremskyndes mest muligt.  
 
Den voldsramte skal under en domsforhandling kunne kræve lukkede døre og skal – på 
et hvilket som helst tidspunkt - kunne kræve, at tilhørere, der virker truende eller 
generende, udelukkes fra domsforhandlingen. 
 
Voldsofret skal ikke betragtes som vidne i sagen, men som sagens hovedperson. Ofret 
skal have ret til at kræve vidner indkaldt, og disse vidner skal afhøres ikke alene af 
anklagemyndigheden, men også af voldsofrets bistandsadvokat. 
 
Anklagemyndighedens efterforskning skal foregå i nøje samarbejde med voldsofret, og 
bistandsadvokaten skal holdes orienteret om alle skridt og kunne deltage i afhøringerne 
på lige fod med anklagemyndigheden. 
 
Reglerne om erstatning til voldsofre bør forbedres yderligere. Sagernes behandling bør 
fremskyndes og erstatningsbeløbene skal være tidssvarende. Det offentlige skal i videst 
muligt omfang gøre regres mod voldsmanden.   
 
Ungdomsbeskyttelse 
Dansk Folkeparti mener, at det først og fremmest er forældrenes ansvar at sikre deres 
børns udvikling, men der findes i nutiden så stærke påvirkninger af børn og unge, at det 
er en samfundsopgave at hjælpe forældre og uddannelsessteder med at beskytte 
ungdommen mod de værste farer.   
 
Det er hverken formynderi eller censur, når samfundet advarer mod eller griber ind over 
for, at børn og unge udsættes for et stærkt pres fra kommercielle interesser. Trods 
forældres og uddannelsesinstitutioners indsats er det ikke altid muligt for barnet eller den 
unge at overskue konsekvensen af de tilbud og påvirkninger, markedskræfterne sætter 
ind med. Undertiden forekommer kommercielle interesser, der er så stærke og 
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skrupelløse, at  skadevirkningerne er åbenbare for alle, - kun ikke for de unge, der endnu 
ikke har afsluttet deres fysiske og psykiske udvikling. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der i de nærmeste år gennemføres en egentlig 
ungdomsbeskyttelseslovgivning, der skal hjælpe børn og unge med at styre uden om de 
værste farer.  I visse tilfælde skal en sådan lovgivning virke som et supplement til 
straffelovens bestemmelser.  I lovgivningen  skal samles de retsforskrifter, der på 
forskellige områder kan sikre børns og unges opvækst. 
 
Det er nødvendigt at modvirke markedsføring over for og salg til børn og unge af 
alkohol og tobak, bl. a. ved at fastsætte aldersgrænser og sikre disses overholdelse.  Også 
salg af narkotiske stoffer til børn og unge skal bekæmpes med alle til rådighed stående 
midler. Udnyttelsen af børn og unges spillelidenskab skal effektivt søges forhindret. 
 
Børn og unge er kompetente mediebrugere, når det drejer sig om  teknisk kompetence, 
hvorimod de ofte er forsvarsløse over for de elektroniske mediers massive opbud af 
fristelser med ulovligt eller skadeligt indhold.   
 
Ungdomsbeskyttelseslovgivningen skal indkredse og modvirke afhængighedsskabende, 
skadelige og umenneskelige påvirkninger over internettet og andre elektroniske medier.  
 
Udnyttelsen af unge til pornografiske formål eller i sexindustrien skal ligeledes 
bekæmpes, ikke kun i straffelovgivningen, men også gennem udtrykkelige retsforskrifter i 
ungdomsbeskyttelseslovgivningen.  
 
Det skal være en ledetråd i lovgivningen, at staten ikke skal optræde som formynder, 
men alene som hjælper over for de unge, deres forældre og uddannelsesstederne.  Men 
en fremtidig lovgivning er nødvendig - efterladenhed på dette vigtige område vil være 
udtryk for et reelt omsorgssvigt over for vore unge. 
 
 
 
 
 
Udlændinge- og asylpolitik  
 
Danmark har gennem hele sin historie modtaget kulturelle påvirkninger fra verden 
udenom os. Disse påvirkninger omfatter hele den vestlige kulturkreds. Nogle 
påvirkninger er formidlet ved, at et meget begrænset antal mennesker fra vore nabolande 
er indvandret til Danmark og er blevet optaget i den danske befolkning. Ydre 
påvirkninger er gennem hele vor historie blevet bearbejdet og formet til en del af det 
danske folks egenart.  
 
Gennem de sidste årtier af det 20. århundrede har imidlertid befolkningseksplosionen, 
den manglende økonomiske og sociale udvikling i den tredje verden og på Balkan samt 
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militære konflikter medført en meget stor indvandring til den udviklede verden, herunder 
til Danmark. Denne indvandring er ikke udtryk for et naturligt samkvem mellem 
mennesker fra forskellige kulturer. Vandringerne er en ulykkelig følge af, at en række 
lande udenfor den vestlige kulturkreds ikke magter at skabe en bæredygtig udvikling og, 
at deres samfundsforhold derfor er ude af balance. 
 
Dansk Folkeparti mener, at løsningen på disse problemer ikke kan findes i en 
indvandring af den tredje verdens befolkningsoverskud til bl.a. Danmark. Danmark er 
danskernes land, det er meget lille og dets fortsatte eksistens som et stabilt demokrati er 
betinget af, at vores befolkningssammensætning ikke ændres vidtgående. Løsningen på 
den tredje verdens problemer findes alene i en udvikling af landene selv – de kan kun få 
stabile forhold ved at overtage væsentlige kulturtræk fra den vestlige verden, dvs. frihed, 
demokratisering, ligestilling, oplysning, økonomiske reformer og begrænsning af 
befolkningstilvæksten. 
 
Vi vil gerne dele ud af vores viden om, hvordan økonomisk og social udvikling og 
stabilitet skabes, men vi vil ikke påtvinges samvær med mennesker, som forkaster det 
kulturgrundlag, der har skabt vores land.  
 
En fortsættelse af de seneste årtiers indvandring fra lande udenfor den vestlige 
kulturkreds, kombineret med indvandrernes meget høje fødselshyppighed, vil indenfor 
de nærmeste årtier få vidtrækkende, ødelæggende virkninger ikke blot for Danmarks 
befolkningssammensætning, men for hele samfundsstrukturen.   
 
 Dansk Folkeparti vil arbejde for at øge forståelsen for, at ethvert samfunds udvikling er 
bestemt af det samlede indhold af dets kultur, og vi vil modarbejde ethvert forsøg på at 
skabe et multikulturelt eller multietnisk samfund i Danmark, dvs. et samfund, hvor en 
betydelig befolkningsgruppe er tilhængere af en anden kultur end vores. At gøre 
Danmark multietnisk indebærer, at udviklingsfjendtlige, reaktionære kulturer vil 
nedbryde vores hidtil stabile, homogene samfund. Vi kan påvirke et meget begrænset 
antal mennesker fra fremmede kulturer, men en indvandring af den størrelse og 
sammensætning, vi har set i de sidste årtier af det 20. århundrede, kan ikke integreres. 
Indvandrerne vil videreføre deres egen kultur, der vil få samme følger her som i 
indvandrernes hjemlande. Det har intet med tolerance at gøre at være overbærende 
overfor intolerancen. Der findes intet samfund i verden, hvor en fredelig integration af 
muslimer i en anden kultur har været mulig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et 
kultursammenstød, som risikerer meget alvorlige følgevirkninger. Den vestlige verden 
må se i øjnene, at vi lever i en periode, hvor overbefolkning og lettere rejsemuligheder 
har igangsat egentlige økonomisk betingede folkevandringer. Det nødvendiggør, at vi 
erkender, at vore samfund må beskytte sig mod at blive løbet over ende. 
 
Flygtninge og indvandrere, som søger ophold i Danmark skal, inden ophold bevilges, 
gøres bekendt med, hvad dansk kultur og levevis indebærer, og de skal herefter afgive en 
erklæring om, at de er villige til at indordne sig under dansk lovgivning og leve på en 
måde, der er forenelig med vores kultur, så længe de opholder sig her.  
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Danmark er et lille område med en homogen kultur, der internationalt set er meget  
særegen, og vi taler et sprog der er meget marginalt. Omfordelingsprincippet og 
lighedstanken bag vores velfærdsmodel er fuldkommen uforståelig for de fleste kulturer. 
USA, Australien og tidligere kolonimagter som Frankrig og Storbritannien har sprog, der 
tales i store områder, og virker derfor tiltrækkende på indvandrere med et forholdsvis 
højt uddannelsesniveau. Det er også åbenbart, at store kulturnationer har en bedre 
mulighed for at konkurrere med indflydelsen fra f.eks. den arabiske kultur. 
Indvandringen til Danmark har fra begyndelsen ikke været baseret på selektive 
principper, f.eks. har vi ikke stillet krav om, at vore gæstearbejdere skulle kunne læse og 
skrive på deres eget sprog. Derfor har vi i Danmark modtaget en stor andel af 
mennesker, som kom fra meget afsides områder med et livssyn og kulturer, der - også 
efter standarden i deres egne lande - er meget reaktionære.  
 
Det er naturligt og forståeligt, at det enkelte menneske ønsker sig en bedre og rigere 
tilværelse og vil søge derhen, hvor det lettest lader sig gøre at opnå en bedre 
levestandard. Det er derimod ikke nogen naturlov, at enkelte af verdens lande, herunder 
Danmark, tilsidesætter hensynet til sine egne borgere for at opfylde drømmene hos de 
individer, der tilfældigvis er kommet ind på dette lands territorium. Det er en helt 
igennem ineffektiv og irrationel måde at drive nødhjælpsarbejde på, som ganske vist 
skaber arbejde i hjælpeindustrien i Danmark, men som ikke forandrer noget ved 
ulighederne i verden. Der er ingen som helst logik i at bruge milliarder af kroner på at 
forsørge en brøkdel af verdens fattige, hvoraf få viser tegn på at være taknemmelige for 
hjælpen. Der er ingen logik i, at vi forandrer vores samfund radikalt, så leveforholdene 
tilpasses mennesker, der er flygtet eller emigreret fra leveforholdene, hvor de kom fra. 
Det er ikke Danmark der er noget galt med, det er ikke dansk kultur eller 
samfundsstruktur, der trænger til at laves om - i så fald ville så mange mennesker ikke  
komme hertil og forsøge at få opholdstilladelse.  
 
Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at de menneskerettighedskrænkelser, som er 
udbredte i en række fremmede kulturer, videreføres i Danmark.  
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af, at Danmark yder asyl til mennesker, som er forfulgt af 
politiske, religiøse eller racemæssige årsager. FNs Geneve-konvention om flygtninge blev 
til i 1951 under forhold, som er helt forskellige fra verden i dag. Derfor skal Danmark 
støtte de vestlige lande, som ønsker konventionen revideret. Indtil det sker, må Danmark 
forvalte konventionen efter dens ordlyd, hvilket indebærer, at der ikke skal ydes asyl til 
mennesker, som  kommer alene for at opnå en bedre levestandard.  
 
Asylsøgerne må ikke gøres til indvandrere. De skal have midlertidige opholdstilladelser i 
ét år ad gangen. De tildeles tøj, mad og husly under sunde og velordnede forhold, hvor 
den enkelte asylsøgers families sammenhold styrkes. Der gives børnene undervisning, 
ligesom de voksne pålægges aktive opgaver i forhold til deres familie og andre asylsøgere. 
Når forholdene i de respektive hjemlande tillader det, hjemsendes asylsøgerne. Det 
påhviler forældrene at drage omsorg for børnenes uddannelse i eget sprog og kultur. 
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Som hovedregel skal flygtninge hjælpes i deres nærområde eller i lande indenfor deres 
egen kulturkreds. Danmark kan yde økonomisk hjælp til repatriering af flygtninge, som 
har asyl i Danmark. 
 
Den illegale indvandring og herunder den organiserede menneskesmugling har i de 
seneste år taget et voldsomt opsving. Handel med kvinder indgår i skræmmende omfang 
i udnyttelsen af mennesker fra den tredje verden og Østeuropa. Forsøgene på at etablere 
et internationalt samarbejde for at standse den illegale indvandring må intensiveres og 
grænsebevogtningen må forstærkes. Dansk Folkeparti er modstander af dansk deltagelse 
i Schengen-aftalen, som har medført en nedlæggelse af personkontrollen ved grænserne 
mellem de europæiske lande.  
 
Enhver ansøgning om asyl skal indgives til en dansk ambassade i flygtningens 
nærområde. Asylsøgere skal ikke modtages uden en forudgående godkendelse af deres 
ansøgning. Asylansøgninger, der indgives i Danmark, skal afvises omgående. De facto-
flygtninge skal så hurtigt som muligt hjemsendes eller sendes til en FN-flygtningelejr. 
Illegale indvandrere, som pågribes i Danmark, hjemsendes straks. I tilfælde hvor de 
pågældende nægter at give oplysninger om deres identitet, anbringes de i lukkede lejre, 
indtil de kan udsendes af landet. 
 
Der indføres visumkrav for alle rejsende fra udvandrerlandene. For at modvirke den 
omfattende voldskriminalitet fra de øst- og centraleuropæiske lande indføres også 
visumkrav for deres borgere. 
 
Lande, der er medlem af Europarådet, har alle udstedt garantier for, at de ikke forfølger 
nogen af de grunde, der er nævnt i rådets menneskerettighedskonvention. Denne garanti 
må bevirke, at alle fra Europarådets medlemslande, som søger asyl, afvises. 
 
Udlændingeloven ophæves, således at Danmark alene modtager indvandrere, som efter 
FNs flygtningekonvention er berettiget til asyl. Retskravet på familiesammenføring 
ophæves for alle andre end konventionsflygtninge. Adgang til familiesammenføring 
forbeholdes danske statsborgere, som kan forsørge en sammenført ægtefælle. Straffen 
for indgåelse af proforma ægteskaber skærpes. 
 
Enhver offentlig betaling for særbehandling af indvandrere, det være sig i forbindelse 
med forplejning, bolig, hospitalsbehandling eller modersmålsundervisning, afskaffes. 
Den positive særbehandling af flygtninge på boligmarkedet skal bringes til ophør. 
Friskoleloven ændres således, at der alene ydes økonomisk støtte til skoler, der 
underviser indenfor rammerne af dansk kultur. Offentlig støtte til private 
interesseorganisationer på flygtningeområdet, herunder Dansk Flygtningehjælp, skal 
ophæves. 
 
Dansk Folkeparti betragter udlændingepolitikken som værende af fundamental 
betydning for alle danskere, og vi ønsker derfor, at den underkastes folkeafstemning. 
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Integration 
Indtil gennemførelsen af udlændingeloven af 1983 frembød integrationen af udlændinge 
ikke væsentlige problemer.  Antallet af udlændinge her i landet var meget begrænset og 
størstedelen var statsborgere fra de nordiske lande, Nordamerika og Europa, - altså 
mennesker fra den vestlige, kristne kulturkreds, som har let ved at indpasse sig i det 
danske samfund og yde værdifulde bidrag til landets udvikling. 
 
Efter udlændingeloven af 1983 kan væksten i antallet af udlændinge i Danmark næsten 
udelukkende henføres til indvandrere og flygtninge fra tredjelande, dvs. lande uden for 
Norden, Europa og Nordamerika. Langt de fleste tilhører trossamfund og kulturer, der 
ligger langt fra det demokratiske og kristne livssyn. 
Mange savner elementære kundskaber og er - selv i deres eget land - hæmmet af  et 
forældet menneskesyn og mangel på tolerance over for anderledes tænkende.  Væksten 
er øget meget hurtigt, - så hurtigt at det er beregnet, at omkring 28 % af 
befolkningstilvæksten i Danmark i år 2000 bestod af tilflyttede udlændinge eller børn af 
herboende udlændinge. 
 
Det er indlysende, at opgaven med at integrere en så stærkt voksende befolkningsgruppe 
bliver uoverkommelig,  hvis et politisk flertal accepterer, at tilstrømningen fortsætter og 
forstærkes.  
 
Integrationsprocessen er i forvejen overordentlig problematisk, fordi det politiske flertal i 
årevis har ignoreret problemets eksistens og har afvist at indgå i  den helt nødvendige 
politiske dialog om udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti mange gange forgæves 
har  forsøgt at sætte i gang. 
 
Dansk Folkeparti finder det helt afgørende at understrege, at tilstrømningen af 
mennesker fra fremmede kulturer må ophøre eller i det mindste begrænses meget 
effektivt.   Det er den første betingelse for at komme i gang med en forstandig 
integrationspolitik.  
  
Den næste betingelse er, at danske politikere har mod og vilje til at beslutte en 
integrationslovgivning, der er sammenhængende og fremadrettet.  Dansk Folkeparti 
ønsker at medvirke til og at påvirke en sådan lovgivning mest muligt, og vi er parat til at 
indgå i et politisk samarbejde med andre partier for at sikre det nødvendige flertal.  
 
En vellykket integrationslovgivning skal have som mål, at indvandrere indgår i 
samfundslivet på linje med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i 
uddannelse, og inddrages i arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og 
kulturaktiviteter på lige fod med danskere. Det er meget væsentligt, at de pågældende 
lever op til de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i det danske samfund og selv 
yder en aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere. 
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Nogle af de udlændinge, som er fast bosat her i landet har vist viljen til at skabe sig en 
dansk fremtid under de vilkår, der er gældende her i landet. Det er vigtigt, at denne 
befolkningsgruppe bliver aktivt understøttet i sine bestræbelser for at tilpasse sig det 
danske samfund og dets normer. Lovgivningen skal derfor sikre, at disse borgere tilbydes 
et effektivt integrationsforløb.  
 
Udlændinge, der ikke er indstillet på selv at gøre en indsats for at blive integreret i det 
danske samfund skal i videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprojekter, 
som i løbet af kortere tid fører til, at de forlader landet og vender tilbage til deres 
hjemlande. 
 
Undervisningsophold 
I integreringsforløbet er tilegnelsen af viden om Danmark det afgørende og selve 
danskundervisningen det helt centrale. Et ophold på en af de danske folkehøjskoler eller 
tilsvarende voksenundervisning på aftenskolerne skal være en del af denne obligatoriske 
tilegnelse. Undervisningen bør være gratis med mindre den pågældende selv har 
økonomisk mulighed for at betale for undervisningen. I løbet af undervisningsforløbet 
skal der undervises i det danske sprog, litteraturen, Danmarkshistorien, landets geografi, 
kulturen og kristendommen, samfundslære og arbejdsmarkedet. 
 
Det skal i undervisningsforløbet fremhæves som noget centralt, at væsentlige værdier 
som folkestyret, frihedsrettighederne, et humant retsvæsen, kvinders, børns og unges 
rettigheder og et ordentligt og solidarisk menneskesyn ikke er til diskussion, og at det 
moderne danske retssamfund har gjort endeligt op med middelalderlig overtro, 
kvindeundertrykkelse og barbarisk strafferetspleje. 
 
Undervisningsforløbet skal afsluttes med en prøve, som dokumenterer, at den 
pågældende har tilegnet sig et godt kendskab til sprog og samfundsforhold. Først efter 
gennemført undervisningsforløb kan der ansøges om permanent opholdstilladelse. Det 
skal ligeledes være en betingelse for at kunne søge om dansk indfødsret, at 
undervisningen er gennemført, og prøve er aflagt. 
 
Det er ødelæggende for integrationsprocessen, hvis en meget stor del af herboende 
udlændinge er udenfor arbejdsmarkedet. Erhvervsrettet aktivering og indslusning på 
arbejdsmarkedet er derfor et afgørende vigtigt indsatsområde. 
 
Dansk Folkeparti har mere energisk end andre partier peget på nødvendigheden af at 
integrere herboende udlændinge i det danske samfund.   
 
Indfødsret  
Som udgangspunkt for at diskutere begrebet indfødsret er det vigtigt at konstatere, at det 
at tilhøre en nation forudsætter, at man indgår i det fællesskab, som binder nationens 
borgere sammen: Fælles sprog, et fælles sæt værdier, fælles grundsyn, skikke, der er 
udviklet gennem historien og en adfærd, nationens borgere føler sig trygge ved. 
Mennesker, der ikke deler de fælles værdier – eller som direkte modarbejder dem – kan 
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ikke optages i fællesskabet. Følgelig bør statsborgerskabet kun gives til integrerede 
indvandrere, der tilslutter sig Danmarks Riges Grundlov og som hylder og efterlever 
demokratiske spilleregler, hvilket også betyder, at de respekterer vedtagne love og regler 
og ikke sætter fremmede religiøse forskrifter højere end de demokratiske beslutninger. 
 
Grundloven fastslår, at det er Folketinget, som ved lov kan tildele en udlænding 
indfødsret. Indtil 1980’erne var hver enkelt ansøger udsat for en grundig vurdering, 
ligesom man i Folketinget kunne tale åbent og kritisk om den person, som havde ansøgt 
om dansk indfødsret. 
 
Ved indgangen til det 21. århundrede er der etableret to måder at opnå dansk indfødsret 
på. Enten ved at blive optaget i den lov om indfødsrets meddelelse, der vedtages af 
Folketinget, eller ved – under visse nærmere betingelser – at afgive en erklæring til 
statsamtet inden det fyldte 23. år. 
 
Dansk Folkeparti mener principielt, at det er bedst i overensstemmelse med 
Grundloven, at alle tildelinger af indfødsret sker ved lov om indfødsrets meddelelse. 
Dansk Folkeparti vil derfor ophæve adgangen til administrativ tildeling af indfødsret. 
 
Efter Dansk Folkepartis opfattelse sker tildeling af dansk indfødsret i de senere år i et 
omfang, der udelukker en forsvarlig individuel vurdering af ansøgerne. Således fik 18.811 
personer dansk indfødsret i 2000 mod 3.028 i 1990 – en seksdobling på kun 10 år. 
Folketinget har reelt udviklet sig til et ekspeditionskontor for tildelinger af dansk 
indfødsret. 
 
Indfødsrettens devaluering er efter Dansk Folkepartis opfattelse en af de største farer, 
det danske folk udsættes for. Det haster derfor med at få gennemført en ændring af 
denne politik. 
 
Det bør betragtes som noget særligt at opnå dansk indfødsret. Der skal normalt kun 
kunne ansøges om tildeling af statsborgerskab, når følgende betingelser er opfyldt: 
 
• ansøgeren skal have haft mindst 10 års tidsubestemt opholdstilladelse 
• ansøgeren må ikke have været idømt frihedsstraf 
• ansøgeren skal have opfyldt alle forpligtelser over for det danske samfund 
• ansøgeren skal ved sit arbejde have bidraget positivt til det danske samfund 
• ansøgeren skal have bestået en mundtlig og skriftlig prøve i det danske sprog og 

skriftlig prøve i almen viden om dansk kultur, danske samfundsforhold og 
danmarkshistorie 

• ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning 
 
Dansk Folkeparti ønsker, at indfødsretslovgivningen udformes således, at det danske 
statsborgerskab ophæves ved dom, hvis vedkommende begår kriminalitet, der medfører 



 

 

 

     76 

fængselsstraf. Den tildelte indfødsret skal under alle omstændigheder ophæves, hvis det 
konstateres, at væsentlige urigtige oplysninger er afgivet i forbindelse med ansøgningen. 
 
 
Rent miljø  
 
Det overordnede mål for Dansk Folkepartis miljøpolitik er at forhindre, at mennesket 
griber ind i naturen på en måde, der forstyrrer den naturlige balance. Det skal sikres, at 
både vi og fremtidige generationer kan leve i et sundt miljø. Det har uoverskuelige 
konsekvenser, hvis vi ignorerer farerne ved at forstyrre naturens balance. Samfundets 
udvikling skal foregå i samspil med naturen og således, at vi iagttager forsigtighed i 
forhold til de langsigtede konsekvenser af vor levevis.  
 
Dansk Folkeparti vil både nationalt og internationalt arbejde for, at den måde hvorpå vi 
omgås klodens ressourcer bærer præg af omtanke og ansvarlighed.  
 
Den vækst, både vi og landene omkring os i fremtiden vil opleve, vil først og fremmest 
være kvalitativ. Det er med andre ord forbedrede produktionsmetoder og produkter med 
et højt videnniveau, der skal sikre fremtidens udvikling i Danmark og de øvrige 
industrialiserede lande. Forenklet udtrykt er målet ikke at producere mere, men at 
producere bedre, herunder at udvikle produkter, som ved anvendelse på verdensplan kan 
medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling også uden for industrilandene. 
  
Miljøet er afgørende for livskvaliteten 
For Dansk Folkeparti går ønsket om et miljø i naturlig balance og kvalitativ vækst hånd i 
hånd med ønsket om en høj livskvalitet. 
 
Borgerne skal have sikkerhed for kvaliteten af det vand, der kommer ud af vandhanen, 
for hvad der er i den mad, vi spiser og i den luft, vi indånder. Vi skal i størst muligt 
omfang have sikkerhed for, at de stoffer, der omgiver os i hverdagen, ikke har skadelige 
virkninger på vores helbred på kort sigt og på arvematerialet og dermed negative 
konsekvenser for vore efterkommere.  
 
Miljøet skal holdes frit for emner og stoffer, der skader menneskers eller dyrs 
sundhedstilstand eller arvemasse. Producenter og importører af kemiske produkter skal i 
hele produktets levetid kunne holdes ansvarlig for dets virkninger.  
 
Sunde fødevarer 
Dansk Folkeparti er modstander af introduktionen af såkaldt berigede fødevarer. Det er 
et kulturelt gode, at forskelligheden i de nationale fødevarer i alle Europas lande bevares 
samtidig med, at der skabes sikkerhed for, at fødevarernes kvalitet bringes op på et højt 
niveau. EUs landbrugspolitik er til skade for en sådan målsætning, fordi denne politik 
giver incitament til overflodsproduktion af varer af lav kvalitet. Fødevarer skal generelt 
betales af forbrugeren – ikke over skattebilletten, sådan som det er tilfældet i EUs 
planøkonomiske landbrugspolitik.  
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Forbrugerbeskyttelsen på fødevareområdet kan ikke varetages tilfredsstillende i et 
område, der som EU er kendetegnet af meget vekslende kvalitet i miljøadministrationen. 
EUs egen administration af forbrugerbeskyttelsen er tillige karakteriseret ved, at 
økonomiske hensyn ofte sættes foran hensynet til fødevaresikkerheden. Derfor ønsker 
Dansk Folkeparti at retten til national fastsættelse af kravene til fødevaresikkerhed 
fastholdes.   
 
Dansk Folkeparti finder, at EUs lovgivning om kemiske stoffer tillader anvendelsen af 
for mange stoffer, hvis virkninger ikke er kendte og indebærer alt for høje grænseværdier 
for nogle stoffer. Danmark skal arbejde for, at EU-reglerne alene skal være 
minimumsregler således, at de enkelte lande har ret til at fastsætte videregående krav og 
til at fastsætte egne regler for mærkningen af fødevarer.  
 
Vores meget begrænsede viden om genteknologiens konsekvenser gør det nødvendigt, at 
denne teknologi underkastes langt mere omhyggelig forskning, før den tages i 
anvendelse. Forskning i forandring af menneskers og dyrs arvemasse har så alvorlige 
langsigtede perspektiver, at den i mange år frem bør foregå i sikre, kontrollerede 
laboratorieeksperimenter.  
 
Grundvandsreserverne skal beskyttes mod forurening fra såvel landbrug som industri. 
Det danske kloaknet er mange steder i landet utæt og en omfattende sanering er 
nødvendig. Saneringen er en kommunal opgave, som må løses efter en samlet plan. 
 
Landsplanlægning 
Takket være en forudseende landsplanlovgivning har vi i Danmark formået at friholde 
det åbne land for bebyggelse, som ikke er naturligt hjemmehørende der. Det danske 
landskab bærer præg af, at vi er et landbrugsland, og selv om vi har meget få områder 
med egentlig vild natur, er landskabets egenart søgt bevaret.  
 
Dansk Folkeparti ønsker, at kulturlandskabet, herunder vore fortidsminder, skal bevares, 
og på visse steder må landskabet føres tilbage til dets oprindelige former. Gravhøje og 
jættestuer skal overalt i landet fredes. En genopretning af vandløb og vådområder er 
elementer i bevarelsen af landskabet. 
 
Beskyttelse af de danske farvande 
Dansk Folkeparti mener, at der skal gøres en større indsats for at sikre havmiljøet i de 
danske farvande.  Det stigende antal skibstransporter gennem dansk farvand til og fra 
Østersøen, sammenholdt med den korte afstand fra gennemsejlingsruterne til kysterne 
og opførelsen af broanlæggene, gør det endnu mere påkrævet end tidligere at beskytte de 
sårbare danske farvande mod skadelig påvirkning.  
 
Dansk Folkeparti vil i nødvendigt omfang indføre lodstvang for olie- og 
kemikalietankere og for enhver form for transport af radioaktivt materiel. Dansk 
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Folkeparti vil ikke længere acceptere, at danske ønsker herom afvises i 
Østersøkommissionen.  
 
Internationale perspektiver 
Gennem forskning og udvikling af ikke-forurenende teknologi skal Danmark også i 
fremtiden gøre en indsats på miljøområdet. Dansk Folkeparti mener, at der fortsat skal 
være fokus på udvikling af vedvarende energi. Et andet vigtigt forskningsområde er 
bioremidieringsteknik – forureningsbekæmpelse ved hjælp af mikroorganismer.  
 
Det er vigtigt for Dansk Folkeparti at slå fast, at miljøpolitik ikke bør føres ud fra 
ideologisk betingede overvejelser og, at miljøskatter ikke må udvikle sig til blot en ny 
måde at finansiere statens forbrug. Fremtidens udfordring er at udnytte også de 
økonomiske ressourcer bedst muligt og at koncentrere miljøindsatsen om de områder, 
hvor nytteværdien er størst.  
   
Luftforureningen i byerne skal bekæmpes, ikke ved at gøre det umuligt at færdes i bil, 
men gennem skærpede krav til renere udstødning og ved en fornuftig kollektiv 
trafikplanlægning. 
 
Ansvaret for havene, luften og atmosfæren er internationalt. Forurening spredes over 
grænserne. Det er vigtigt, at forurening ikke blot eksporteres, så miljøbelastende 
produktion flyttes til udviklingslande, og dumping af affald foregår i den tredje verden 
eller i verdenshavene. Derfor bør forureningsbekæmpelse være en integreret del af 
Danmarks udviklingsbistand.  
 
De grundlæggende miljøproblemer må nødvendigvis løses gennem internationalt 
samarbejde. Det betyder ikke, at vi kan overlade ansvaret eller forståelsen til store lande 
men tværtimod, at vi må gøre vores indflydelse gældende og selv bevare høje 
miljøstandarder. 
 
Bortskaffelse af radioaktivt affald er et af tidens største miljøproblemer, der kun kan 
løses ved internationalt samarbejde. Over for de opløste stater i Østeuropa kan kravet 
om, at forureneren betaler, ikke håndhæves, og gennem FNs miljøorganisation må 
Danmark rejse krav om, at der etableres et internationalt samarbejde om at fjerne 
atomaffald, sunkne atomubåde og atomvåbenførende nedstyrtede fly og missiler fra 
verdenshavene.    
 
På internationalt plan er det målet, at klimasystemet bevares intakt således, at den 
biologiske mangfoldighed sikres. Det er vigtigt for klodens samlede balance at standse 
forvandlingen af regnskov til ørken. Skovhugst med erosion og ørkendannelse til følge 
skal bekæmpes gennem internationale aftaler om støtte til alternativ udvikling.  
 
Dansk Folkeparti ønsker, at reduktion af udslippet af kuldioxid fortsat skal have højeste 
prioritet. I de internationale fora, hvor Danmark er repræsenteret, vil Dansk Folkeparti 
desuden arbejde for, at  risikoen for udslip fra atomkraftværker reduceres.  
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Boligpolitik  
 
Boligkapacitet 
Boligen udgør en vigtig ramme om ethvert menneskes liv. I erkendelse heraf har 
danskerne opbygget den højeste boligkvalitet i verden. Der er i Danmark et større 
boligareal til rådighed for befolkningen end noget andet sted, og dette boligareal er mere 
ligeligt fordelt end de fleste andre steder i verden. I år 2000 var der 2.489.000 egentlige 
boliger i Danmark. Heraf var 41 pct. parcelhuse. I gennemsnit har hver indbygger ca. 50 
kvadratmeter boligareal til rådighed. Der er således et godt grundlag for at føre en 
tidssvarende boligpolitik her i landet. 
 
Voksende problemer i fordelingen af boliger 
Dette hindrer imidlertid ikke, at der i disse år tegner sig betydelige og voksende 
problemer og store uretfærdigheder i fordelingen af boliger. Det er der flere årsager til: 
 
For det første har den lejeregulering, der blev gennemført i begyndelsen af 2. verdenskrig 
ført til en fastlåsning af bevægeligheden på boligmarkedet. Frigivelse af lejen kan ikke 
gennemføres, da et betydeligt antal lejere ville blive udsat for store og urimelige 
huslejeforhøjelser. 
 
For det andet indeholder lovgivningen i dag ikke tilstrækkelige incitamenter til opførelse 
af nye boliger. Siden midten af 1990’erne har skattelovgivningen effektivt forhindret 
pensionskasserne i at gå ind i denne aktivitet, selv om de er økonomisk stærkt rustet og 
har en tradition for investering i boliger. Antallet af nyopførte boliger er da også faldet 
fra ca. 27.000 i 1990 til ca. 16.000 i 1999. 
 
Strukturen på markedet for lejeboliger betyder, at der kun er plads til én udbyder, nemlig 
de sociale boligselskaber. Private investorer opgiver på grund af den ulige konkurrence, 
idet den sociale boligsektor som følge af offentlige tilskud kan tilbyde en husleje, der er 
lavere end i privat udlejningsbyggeri. 
 
For det tredje udgør tilstrømningen af mindrebemidlede indvandrere, der skal forsørges 
af det danske samfund, et særligt problem. Alene indenfor de sidste 5 år er mange 
tusinde boliger i København, Århus, Odense og Aalborg stillet til rådighed for 
udlændinge, der især har koncentreret sig i de boligkvarterer, hvor boligerne er billigst, 
og det antal boliger, der står til rådighed for andre boligsøgende, herunder studerende, 
børnefamilier og ældre er reduceret tilsvarende. Dette problem har et politisk flertal 
bevidst valgt at ignorere. I overensstemmelse med Dansk Folkepartis udlændingepolitik 
må der lukkes for tilgangen af indvandrere, som alene kommer til Danmark for at opnå 
en økonomisk bedre tilværelse. Det er uacceptabelt, at udlændinge, der opholder sig i 
Danmark og ikke deltager i produktionslivet, optager de billigste boliger i storbyerne og 
derved belaster boligmarkedet til skade for unge under uddannelse og andre svage 
grupper af danskere. Opførelsen af flere boliger under den faktiske kostpris i den almene 
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sektor må nødvendigvis indebære højere skatter og/eller lavere serviceniveau og velfærd 
på andre områder som skole-, ældre- og sundhedsområdet.   
 
For det fjerde har et politisk flertal ikke været tilstrækkelig opmærksom på, at der er sket 
en fortsat koncentration af erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner i de større 
byer uden tilsvarende opførelse af egnede lejeboliger. Tværtimod er der i et vist omfang 
sket nedlæggelse af og sammenlægning af mindre boliger, der ellers ville være egnede for 
studerende. 
 
For det femte har der gennem en længere årrække udviklet sig en forslumning af 
boligområder i de større byer. Herved er flere tusinde boliger, der tidligere ansås for 
attraktive, kommet i fysisk forfald, der kræver omfattende genopretning.  
 
Fremtidens boligpolitik 
Kun ved at pege på årsagerne til de voksende boligproblemer kan man sætte aktivt ind 
for at forbedre udviklingen i fremtiden. Dansk Folkeparti sammenfatter sine ønsker til 
de nærmeste års boligpolitik således: 
 
Dansk Folkeparti mener, at der især er behov for nyopførelse af kollegier til unge under 
uddannelse, boliger til børnefamilier med almindelige indtægter og til ældre med særlige 
boligbehov. Herudover er der behov for en bedre udnyttelse af den eksisterende 
boligmasse og en generel opretnings- og vedligeholdelsespolitik for den ældre del af 
boligmassen.  
 
Der skal indføres lovgivningsmæssige incitamenter for pensionskasserne og private 
investorer til at gå aktivt ind i investeringer i nybyggeri, herunder såvel ungdomsboliger 
og kollegiebyggeri som seniorboliger.  
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at enhver boligløs dansk statsborger får et retskrav på 
en bolig senest tre måneder efter, at vedkommende er blevet boligløs. 
 
Ungdomsboliger skal tage hensyn til unges behov for egen bolig til rimelig pris. Det skal 
bl.a. ske ved opførelse af ungdomsboliger og ungdomskollegier i tilknytning til 
læreanstalter og andre offentlige uddannelsessteder, f.eks. hospitaler. 
 
Ældreboliger, herunder både seniorboliger for selvhjulpne ældre og andre typer af 
ældreboliger, bør opføres i større antal end i dag, og amtskommunerne og kommunerne 
bør stille deres viden og faciliteter til rådighed for bygherrerne således, at der allerede ved 
opførelsen af sådant byggeri kan gives tilsagn om servicering fra den kommunale 
hjemmepleje, offentlige sygehuse, lægevagt mv. 
 
Såvel ungdomsboliger som ældreboliger og seniorboliger bør kunne finansieres efter 
reglerne for alment støttet byggeri. 
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Dansk Folkeparti tager afstand fra, at staten har gjort boligen til så stor en indtægtskilde 
gennem ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vand-, varme- og elafgifter. Dansk 
Folkeparti vil arbejde for en sænkning af sådanne skatter og afgifter. 
 
Der er behov for, at staten tager aktivt del i reduktionen af byggepriserne ved at 
forstærke de lovgivningsmæssige indgreb mod dannelsen af karteller indenfor 
fremstilling af og handel med byggematerialer.  
 
Det er nødvendigt at befolkningstilvæksten i Københavnsområdet sker under 
kontrollerede former for at sikre, at miljø- og trafikproblemerne ikke overstiger de 
fordele, der er forbundet med at bo i en storby. Staten bør derfor i samarbejde med 
investorer og bygherrer forme udviklingen og sikre en optimal udnyttelse af de 
begrænsede arealer, der endnu er til rådighed til nyt boligbyggeri i København.  
 
Det skal forhindres, at boligområder, der ved opførelsen er beregnet til at skulle mindske 
boligmanglen, allerede efter få år overgår til at være ghettoområder for indvandrere og 
derved reelt ikke længere står til rådighed for de almindelige boligsøgende. 
  
By- og Boligministeriet skal pålægges i samarbejde med kommunerne og byggeriets 
organisationer at udarbejde flerårige prognoser, der beskriver behovet for nyopførelse af 
boliger under givne forudsætninger, herunder også omfanget af indvandringen. Sådanne 
prognoser skal indgå som væsentlige parametre ved fastlæggelsen af Danmarks 
udlændingepolitik, idet det er åbenlyst uansvarligt at fortsætte indslusningen af mere end 
titusinde udlændinge årligt, så længe der ikke er et tilstrækkeligt antal boliger til rådighed 
for danske boligsøgende. 
 
Dansk Folkeparti er tilhænger af skabelsen af et større antal andelsboliger, som er en 
meget attraktiv boligform. Det er vigtigt at fastholde, at der ved andelsboligloven er lagt 
et loft over salgspriserne således, at spekulation undgås. Dansk Folkeparti ønsker en 
forbedring af tilbudspligten efter lejelovgivningen og andelsboligloven, hvilket vil give 
mere bevægelighed på det fastlåste marked. Der er 500.000 boliger i de almennyttige 
boligselskaber. En gradvis omdannelse af disse til private andelsboligforeninger vil 
yderligere være med til at gøre boligmarkedet mere fleksibelt. Herved vil flere komme til 
at eje deres egen bolig, medens de, som ikke ønsker dette, kan blive boende i deres 
lejebolig på uændrede vilkår. 
 
Dansk Folkeparti støtter tanken om større råderet over den almene bolig, når lejer ved et 
større kontantindskud har gennemført en afgørende  forbedring af boligen. Dansk 
Folkeparti støtter medejerboligtanken. 
 
Dansk Folkeparti vil ikke medvirke til politiske indgreb overfor andelsboligforeningernes 
frie ret til selv at føre ventelister og til selv at godkende nye andelshavere. 
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Der bør udvises stor tilbageholdenhed ved nedlæggelse af og sammenlægning af mindre 
boliger i storbyerne. Storbyerne skal have plads til studerende og enlige, hvis boligbehov 
kan tilgodeses ved mindre lejligheder. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for en genopretningsindsats, som kan bringe den fortsatte 
forslumning af storbyerne til ophør og hæve boligkvaliteten i byernes ældre 
boligområder. Der er behov for en løbende sanering af nedslidte boliger, og denne 
sanering bør ske efter en helhedsplan, der omfatter udtynding af for tætte boligkvarterer, 
generelle miljøforbedringer, adskillelse af kørende og gående trafik, etablering af grønne 
områder og nyopførelser af differentierede boliger af høj kvalitet. 
 
Der må sættes ind overfor særligt belastede kvarterer, hvor kriminalitet, prostitution, 
narkotika- og alkoholmisbrug ødelægger miljøet. Ved forebyggende og behandlende 
indsats skal der etableres en nul-tolerance overfor kriminelle elementer af enhver art.  
 
Byggeformer og byggematerialer 
Dansk Folkeparti ønsker, at staten gennem forskning og udvikling udvikler nye 
byggematerialer og mere energibesparende boligformer og, at der eksperimenteres med 
skabelsen af mere attraktive udformninger af byplanlægningen.  
 
Dansk Folkeparti vil stille strengere kvalitetskrav til alt støttet byggeri og offentligt ejet 
byggeri. Der skal ved påbegyndelsen af sådant byggeri stilles krav om tilstrækkelig 
kvalitetssikring og en fortsat forpligtende vedligeholdelsesplan, der sikrer mod 
materialesvigt og byggeskader. Der skal være pligt til at udarbejde finansieringsbudgetter 
for vedligeholdelsen for at sikre, at langsigtede overvejelser indgår i valget af byggeform, 
materialevalg m.v. 
 
Dansk Folkeparti mener ikke, at det bør accepteres, at der ukritisk anvendes 
byggematerialer, der er belastende for indeklimaet, bl.a. ved fremkaldelse af allergier og 
hovedpine. Det offentlige og det støttede byggeri bør gå i spidsen med en mere kritisk 
holdning til betonelementer og brug af kunststoffer i byggeriet. Dansk Folkeparti 
opfordrer til, at det offentlige går foran med muret byggeri, som oftest ikke er dyrere end 
betonbyggeri og som tillader lettere og billigere vedligeholdelse. 
 
Dansk Folkeparti ønsker en nyvurdering af de økonomiske og sociale aspekter i de 
omfattende renoveringer af gamle bygninger, som ofte er dyrere end egentligt nybyggeri, 
og som ikke altid resulterer i, at der skabes boliger af nutidig standard. 
 
Den statslige planlægning bør i de kommende år tilgodese udviklingen i landdistrikter og 
randområder, bl.a. ved decentralisering og udlægning af offentlige institutioner og 
styrelser. Dette bør bl.a. ske med det formål at sikre, at en væsentlig del af de kommende 
års bosætning kan ske i disse områder. En større del af nybyggeriet i disse områder vil 
betyde lavere grundpriser, byggeudgifter og leveomkostninger end i storbyerne. 
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Bevaringsværdigt byggeri og bymiljøer 
Dansk Folkeparti mener, at der i mange tilfælde er sket nedrivning af bevaringsværdige 
bygninger, indgreb i parker og bybilledet i øvrigt.  I mange tilfælde er arkitektonisk 
smukke eller sjældne historiske bygninger fjernet til fordel for karakterløst eller anonymt 
byggeri.  
 
Dansk Folkeparti opfordrer til, at der i den kommunale planlægning lægges øget  vægt på 
at sikre smukke og stilfulde bygninger og attraktive bymiljøer for befolkningen. 
 
Erhvervspolitik  
 
Forudsætningen for fremtidens velstand og velfærd er et dynamisk erhvervsliv. 
Erhvervslivets vilkår og rammerne for dets udvikling skal tage udgangspunkt i det 
samtidige hensyn til en høj produktion, til det enkelte menneske og til naturen. Det er 
erhvervspolitikkens opgave at regulere rammerne for erhvervslivet, men Dansk 
Folkeparti vender sig mod en politik baseret på den holdning, at staten i detaljer skal 
regulere og styre erhvervslivet. 
 
Danmark er fattigt på råstoffer, men rigt på menneskelige ressourcer. Fremgangen for 
dansk erhvervsliv er baseret på det initiativ, de færdigheder og den viden, der findes i 
befolkningen. Den evne til samarbejde og organisering, der findes i det danske samfund, 
er afgørende for samfundets høje produktivitet. 
 
Konkurrenceevnen 
Et samfunds konkurrenceevne er afhængig af dets produktionsomkostninger. Dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne er belastet af en offentlig sektor, der som helhed er meget 
ressourcekrævende. Dette problem kan kun løses ved forenkling og effektivisering.  
 
Som følge af den internationale arbejdsdeling vil enkel industriproduktion i stigende grad 
blive flyttet til områder med et lavt omkostningsniveau. Dansk erhvervsliv skal derfor 
fremover i endnu højere grad konkurrere på sine produkters kvalitet, design og høje 
videnindhold og dermed på arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau. Det er 
højteknologi, forureningsfri teknik og ressourcebesparende teknik verdensmarkedet har 
brug for. Danske virksomheder er i forvejen kendetegnet ved en høj grad af 
specialisering, et højt kompetenceniveau, hurtige beslutningsprocesser og stor 
fleksibilitet. Disse egenskaber skal erhvervspolitikken fremme. 
 
Der vil i fremtiden blive krævet nye produkter, hvis bestanddele kan genanvendes. De 
nye produkter kan kun skabes ved forskning og udvikling. Det er ved at knytte en tættere 
forbindelse mellem forskning og udvikling at erhvervslivet kan overleve i en stadig mere 
intensiv international konkurrence.  
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for at forbedre vilkårene for forskning i ny teknologi og for 
at fremme infrastrukturer, der kan forbedre udvekslingen af viden, udbygge samarbejdet 
mellem erhvervsvirksomheder og forskningsmiljøer og skabe grobund for innovation. 
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Beskatningen af erhvervslivet må dæmpes til samme niveau som de lande, vi konkurrerer 
med. De grønne afgifter er under den nuværende regering primært blevet en kilde til 
yderligere skatteindtægter for staten. Dansk Folkeparti ønsker at reducere de grønne 
afgifter til et niveau som virker adfærdsregulerende på miljøområdet. 
 
Selvstændighedskultur 
Dansk Folkeparti anser det for et alvorligt samfundsproblem, at interessen for at 
videreføre mindre virksomheder og for at etablere nye har været i tilbagegang.  
 
Mange af Danmarks store arbejdspladser er i sin tid startet som små 
håndværksvirksomheder. Mesterlæren er stimulerende for selvstændighed og kreativitet, 
og de mindre selvstændige erhvervsdrivende bidrager således til uddannelsen af 
samfundets unge. Dansk Folkeparti vil arbejde målrettet for at genskabe en dansk 
selvstændighedskultur. 
 
Forskningsministeriet må i højere grad end i dag være opmærksom på, at patenter er af 
væsentlig betydning for udnyttelse af forskningsresultaterne. Mange forskningsresultater 
går tabt for danske forskere, fordi de ikke har råd til at patentere dem. Der bør tilbydes 
en kontrakt med forskerne, uanset om de arbejder for statspenge eller er selvstændige, 
hvorefter samfundet og opfinderen deler det økonomiske resultat af forskningen mod, at 
staten udtager patentet i såvel den danske stats navn som forskerens. 
 
De vilkår man må påregne som mindre selvstændig erhvervsdrivende kan vanskeligt 
forenes med et familiemønster, hvor ægtefællen også er erhvervsaktiv. De mange lange 
arbejdstider for selvstændige skyldes blandt andet store administrative forpligtelser 
overfor det offentlige.  
 
Mens antallet af  selvstændige erhvervsdrivende i de senere år er reduceret voldsomt, er 
antallet af kontrollanter og overvågere af erhvervslivet steget markant. Det er udtryk for 
spild af arbejdskraft og ressourcer både for virksomheder og kontrollerende 
myndigheder. Dette misforhold kan kun bringes til ophør gennem en forenkling af 
regelsættet og en smidigere kontrol. 
 
Centraliseringen har medført, at mangearbejdspladser i landdistrikterne er forsvundet. 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at at landets samlede potentiale af arbejdskraft, 
byggegrunde og bygninger udnyttes bedre, og samtidig skal en tilværelse i landområderne 
gøres til en attraktiv mulighed for flere. 
Dansk Folkeparti finder det vigtigt at understrege, at en styrket erhvervsmæssig udvikling 
indenfor nye teknologiske områder hverken skabes af EUs eller medlemslandenes 
offentlige forvaltninger. Vi advarer derfor mod at overlade til EU-kommissionen at 
fastlægge rammer for medlemslandenes produktion. EUs landbrugspolitik er en tydelig 
understregning af farerne ved denne form for planøkonomi. Nye produkter opstår som 
følge af forskning og udvikling i et samspil mellem universiteter og erhvervsliv og den 
politiske opgave består alene i at skabe optimale forudsætninger for dette samarbejde. 
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Regelforenkling 
Dansk Folkeparti mener, at erhvervslovgivningen skal forenkles gennem en omfattende 
regelforenkling. Retsregler, der henvender sig til erhvervslivet, skal primært udformes 
som rammer, og det bør i højere grad være op til erhvervslivet selv og herunder 
brancheorganisationerne at udfylde rammerne, hvis detailregulering er ønskelig. 
 
Erhvervsstøtteordninger 
Dansk Folkeparti finder at erhvervsstøtteordninger bør begrænses til ganske få områder, 
hvor der er en høj grad af sandsynlighed for, at støtten vil føre til etablering af nye 
arbejdspladser inden for kort tid. Erhvervsstøtteordninger må ikke praktiseres på en 
sådan måde, at de kan forvride konkurrencesituationen.  
 
Generationsskiftet 
Dansk Folkeparti vil lette mulighederne for generationsskifte. Reglerne er i dag 
vanskelige at overskue, og en alt for tyngende goodwillbeskatning gør det undertiden 
vanskeligt eller umuligt at gennemføre et fornuftigt generationsskifte. Beskatningen bør 
lettes og reglerne forenkles. 
 
Etableringsydelsen 
Dansk Folkeparti ønsker, at man i stedet for at give en ydelse til nystartede virksomheder 
overvejer alternative ordninger, for eksempel et særligt fradrag eller skattefritagelse for 
nystartede virksomheder, eksempelvis i en toårig periode. Formålet bør være at få skabt 
en mere målrettet og resultatorienteret etableringsstøtte. 
  
Lukkelov 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at tiden for længst er løbet fra lukkelovgivningen. 
Hidtil har lovgivningen gennem opretholdelse af en restriktiv lov om butikstid været 
præget af en tro på, at statsmagten er bedre egnet til at fastsætte åbnings- og lukketider 
end de enkelte erhverv og den enkelte erhvervsdrivende. Denne holdning er naturligvis 
ikke i overensstemmelse med de faktiske nutidige samfundsforhold. 
 
Hvornår en forretning henholdsvis åbnes og lukkes skal suverænt være en sag mellem 
kunderne og forretningerne og ikke en sag, som staten skal blande sig i. Et sundt og 
naturligt samspil mellem butikserhvervet som udbydere og forbrugerne som 
efterspørgere indeholder efter Dansk Folkepartis opfattelse den bedste løsning af 
problemerne på dette område. 
 
Forbrugerpolitik 
Dansk Folkeparti ønsker en tidssvarende forbrugerpolitik. Det er en offentlig opgave 
først og fremmest at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed og at opretholde et 
lovgrundlag for, at forbrugerne til enhver tid har mulighed for at træffe sunde og 
økonomiske forbrugsvalg, der også i tilstrækkelig grad tager hensyn til det omgivende 
miljø. 
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Forbrugerens krav på korrekte og fyldestgørende informationer om varer og 
tjenesteydelser skal derfor tillægges stor betydning. Ligeledes er det væsentligt at sikre 
forbrugernes juridiske og økonomiske rettigheder gennem en bevidst forbrugerpolitik.  
 
Ikke kun i forholdet til private producenter og udbydere, men også i de sammenhænge, 
hvor offentlige institutioner optræder som leverandør af varer eller tjenesteydelser, er der 
behov for varetagelse af forbrugernes interesser.  Forbrugerpolitikken bør efter Dansk 
Folkepartis opfattelse i de kommende år være yderst opmærksom på, om offentlige 
institutioner i tilstrækkelig grad lever op til de krav om kvalitet og sikkerhed, der bør 
stilles. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at offentlige udbydere i fremtiden i større 
omfang bliver pålagt at foretage kvalitetskontrol.   
 
Dansk Folkeparti lægger vægt på, at producenter, distributører, forhandlere og 
forbrugere kan nære tillid til hinanden og respektere hinandens holdninger og behov.  
Det er vigtigt, at alle led i kæden handler på et velinformeret grundlag og i tillid til de 
regelsæt, der gælder.  Forbrugermyndighederne, uafhængige forbrugerorganisationer og 
klagenævn bør holde sig for øje, at deres vigtigste opgave er at sikre alle markedsaktører 
fra producent til slutbruger fornuftige og sikre vilkår i markedet.  
 
De nødvendige kontrolfunktioner skal opleves som rimelige og hensigtsmæssige. Dansk 
Folkeparti er tilhænger af offentliggørelse af kontrolresultater, som er 
forbrugerorienterede.  
 
Energipolitik 
Dansk Folkeparti er tilhænger af den øgede liberalisering på energiområdet, men finder 
det utilfredsstillende, at den energipolitiske detailstyring  har skabt urimeligt høje 
energipriser. 
 
Dansk Folkeparti mener, at alle former for energi skal betragtes som varer på lige fod 
med andre varer og, at enhver energiform skal bære sine egne omkostninger, herunder 
også omkostninger til den miljøbeskyttelse, som produktionen kræver. 
 
De konkurrenceforvridende tilskudsregler og præferencer, der er pålagt fra politisk hold, 
skal fjernes, og der skal skabes en reel konkurrence på hele energiområdet. Elreformen 
har medført, at tilskud til såkaldt miljøvenlig energiproduktion betales uden sikkerhed 
for, om udgifterne er anvendt med de størst mulige miljømæssige virkninger. 
 
El fra det stadigt stigende antal havvindmøller og vindmøller på land medfører 
periodevis en meget stor og dyr overproduktion af el, som må sælges til udlandet til 
meget lave markedspriser. Dansk Folkeparti er modstander af de milliardstore pristilskud 
til vindmøller, som alle forbrugere skal betale over elregningen. 
 
Importeret el, produceret ved vandkraft, samt andre former for CO2-fri elproduktion 
skal fritages for CO2-afgift.  
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Danmark er mere end selvforsynende med olie og naturgas, og produktionen giver den 
danske statskasse milliardindtægter. 
 
Prisstigninger på olie og gas indebærer store merindtægter for statskassen i form af 
stigende afgifter, herunder afgifterne på den danske nordsøproduktion. Dansk Folkeparti 
finder det uacceptabelt, at pensionister og andre befolkningsgrupper med små indtægter 
får stærkt stigende varme- og elregninger på grund af disse pris- og afgiftsstigninger. 
Disse befolkningsgrupper skal derfor som et minimum have kompensation for de 
pågældende prisstigninger. 
 
Landbrug 
Det danske landbrug skal have mulighed for at udvikle sig i takt med erhvervet i de 
lande, vi skal konkurrere med. Med en eksport på næsten 80 pct. af hele 
landbrugsproduktionen er det meget vigtigt, at der ikke indføres konkurrenceforvridende 
foranstaltninger, der forringer landbrugets konkurrencevilkår. 
 
Dansk Folkeparti støtter den omfattende forsknings- og forsøgsvirksomhed, der 
udfoldes for at reducere gødningsforbruget og brugen af pesticider. Vi er tilhængere af 
oprettelse af flere biogasanlæg, som kan aftage produktionen af husdyrgødning til videre 
forarbejdning, så den kan anvendes andre steder end i landbruget. 
 
Genmanipulerede organismer og fremmede arter, hvis virkninger i naturen er ukendte, 
bør ikke introduceres på dansk grund. 
 
Opdyrkede arealer skal have en velafbalanceret næringstilstand, og den genetiske 
variation hos dyr og planter bevares. Gennem ansvarlige dyrkningsformer skal det sikres, 
at søer og vandløb har en tilstand, der højst er næringsrig og, at havmiljøet ikke belastes 
af næringssalte.  
 
I de seneste årtier har udviklingen indenfor landbruget gjort driften stadig vanskeligere 
for de små brug og i stedet givet plads for meget store gårde, der må karakteriseres som 
egentlig industri. Husdyrhold har udviklet sig til industriproduktion af kød.  
 
Koncentrationen af husdyrholdet skaber særlige miljøproblemer, fordi dyrenes gødning 
udledes på et areal, der ikke kan optage udledningerne. Dansk Folkeparti ønsker, at der 
gennemføres en lovgivning, som løser landbrugets miljøproblemer gennem tilpasning af 
husdyrproduktionen til jordens økologiske bæreevne. 
 
Dyrevelfærd 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at alle dyr skal leve under gode vilkår – det gælder 
også de dyr, der ender på vore middagsborde. Dyr skal have en rimelig bevægelsesfrihed. 
Afhorning af kvæg skal ske under bedøvelse. Opstaldning af dyr under forhold, der 
udsætter dem for stress, herunder giver dem en adfærd, hvor de skader sig selv eller 
deres artsfæller, skal behandles som dyremishandling.  
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I forbindelse med slagtning skal transporten foregå skånsomt og transporttiden være så 
kort som muligt. Slagtning af husdyr skal foregå på den ubetinget mest humane måde. 
Ethvert dyr, der slagtes, har ret til en skånsom aflivningsmetode. Dansk Folkeparti 
ønsker rituelle slagtninger, herunder halal-slagtning, forbudt og straffet som 
dyremishandling. 
 
Det er ikke befordrende for dyrenes velfærd, at der i disse år nedlægges et stort antal 
slagterier, hvorved transporttiden forlænges og dyrene udsættes for mere stress. 
Arbejdsnedlæggelser blandt ansatte på slagterier og hos vognmænd skal ikke kunne 
påbegyndes før alle dyr, der er indbragt i udleveringsrum og i slagteriernes samlestalde er 
slagtet, ligesom arbejdsnedlæggelser generelt ikke må forringe dyrenes velfærd.  
 
Dansk Folkeparti er imod forsøg udført på dyr, medmindre forsøgene har en medicinsk 
dokumenteret begrundelse. Dyreforsøg i forbindelse med kosmetikproduktion og 
lignende formål skal forbydes. 
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for en skærpelse af strafferammen for dyremishandling. 
 
Fiskeri 
Dansk Folkeparti ønsker, at fiskerierhvervet sikres vilkår, som sætter det i stand til at 
overleve som et centralt led i dansk fødevareproduktion. 
 
Danmark skal i EU arbejde for, at de regler, der fastsættes for flådestørrelser og 
fiskekvoter, overholdes af alle medlemslande. Der må stilles krav om ens regler ikke blot 
for støtteordninger men også for maskestørrelser i hele EU. Kvoter skal fastlægges for 
flere år ad gangen, så det bliver lettere for den enkelte fisker at planlægge sin produktion 
og økonomi. Dansk Folkeparti er modstander af satellitovervågning af fiskeriet. 
 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at en del af EUs nuværende regulering af fiskeriet er 
alt for teoretisk og bureaukratisk og fører til usikre vilkår for fiskerne og en 
uhensigtsmæssig udnyttelse af fiskeressourcerne. Danmark skal i EUs ministerråd 
arbejde for, at EUs fiskeripolitik baseres på langsigtede analyser af fiskebestanden og, at 
indsatsen mod havforureningen fra industri, landbrug, husholdninger og ikke mindst off-
shore olieudvinding forøges afgørende.   
 
Dansk Folkeparti er opmærksom på, at risikoen for arbejdspladsulykker indenfor fiskeri 
og søfart fortsat er meget høj. Der er behov for en styrkelse af den forebyggende indsats 
gennem udbygning af kurser i arbejdspladssikkerhed. Dansk Folkeparti ønsker 
Farvandsvæsenets redningsstationer opretholdt i det nuværende omfang og vil arbejde 
for, at redningsstationerne forsynes med de bedst mulige redningsfartøjer og andet 
udstyr.  
 
Søfart 
En fornuftig og afbalanceret politik over for søfarten skal sikre, at Danmark også 
fremover har en betydelig handelsflåde og således fortsat er en søfartsnation. 



 

 

 

     89 

 
Dansk Folkeparti er modstander af en subsidiering af søfartserhvervet, men det må 
gennem lovgivning sikres, at dansk søfart ikke får ringere vilkår end erhvervets 
udenlandske konkurrenter. Derfor skal ordningen med et Dansk Internationalt 
Skibsregister opretholdes. 
 
Dansk Folkeparti er modstander af statslig støtte til værfterne. De lande, der yder en 
sådan støtte, må gennem internationale aftaler presses til at afskaffe støtten, så 
konkurrencen mellem værfterne sker på lige vilkår. 
 
Søfartserhvervet er et af de erhverv, hvor der sker flest arbejdsulykker. Derfor skal der 
på søfartsskolerne i undervisningen lægges betydelig vægt på, hvordan ulykker undgås. 
Søfartsstyrelsen skal i denne forbindelse, og når det drejer sig om sikkerhed om bord på 
skibene for søfolk, passagerer og gods, spille en mere aktiv rolle end nu. 
 
Kun ved at sikre lige konkurrencevilkår på verdensmarkedet, baseret på de bredest 
mulige internationale aftaler, sikres det, at Danmark kan bevare sine maritime traditioner 
og dermed fortsat være en stor søfartsnation. 
 
Turisme 
Dansk Folkeparti ønsker, at turisterhvervet får lige konkurrencevilkår i forhold til vore 
nabolande. Vi vurderer, at dette erhverv har et meget stort vækstpotentiale, såfremt 
lovgiverne skaber de optimale rammer. 
 
Aktier  
Ved udbredelsen af aktier som ejerform skal det blive lettere at investere i aktier. 
Samtidig opnås et bredere ejerskab og dermed en værdifuld demokratisering af 
ejendomsretten til danske virksomheder. Den skattemæssige behandling af 
medarbejderaktier bør ikke være mere restriktiv her i landet end i de lande, vi 
konkurrerer med.  
 
Dansk Folkeparti anser det for ønskeligt, at offentlige virksomheder drives effektivt og i 
overensstemmelse med markedsprincipper. Vi ser med skepsis på salg til private af 
offentligt ejede virksomheder, som udgør vigtige dele af landets infrastruktur. Hvis 
udenlandske kapitalinteresser har den dominerende ejendomsret til jernbanenet, post- og 
telenet, lufthavne, naturgasnet og elværker, kan det have negative virkninger på 
regeringens og Folketingets muligheder for at styre udviklingen af infrastrukturen. 
 
Dansk Folkeparti er dog modstander af, at der for offentlige midler etableres 
virksomheder eller ydes driftstilskud til virksomheder, der konkurrerer med tilsvarende 
private virksomheder.  
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Fonde 
På grund af borgernes interesse i den økonomiske vækst bør offentlige fonde som ATP, 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond og pensionskasserne demokratiseres ved indskydernes 
direkte valg af bestyrelserne. 
 
Landdistrikterne  
Dansk Folkeparti finder det vigtigt at sikre en regional udvikling, der ikke går uden om 
den del af befolkningen på omkring 900.000 mennesker, der bor uden for hovedstaden 
og de større byer. Undersøgelser peger på mange fordele ved at leve i disse områder og 
viser også, at en betydelig del af befolkningen ønsker at bosætte sig i landdistrikter, men 
derudover er der også samfundsmæssigt set store fordele ved, at land- og yderområderne 
udvikles som attraktive områder for bosætning og erhvervsudvikling.  
 
Dansk Folkeparti vil skabe incitamenter til, at mindre øer, affolkede områder og 
affolkede landsbyer i de kommende år kan blive tilflytningsområder og 
udviklingsområder.  
 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der iværksættes en række konkrete initiativer, der kan 
forstærke arbejds- og bosætningsmulighederne i land- og yderområderne.  Dansk 
Folkeparti vil medvirke til, at land- og yderområderne betragtes som ligeværdige dele af 
Danmark og får reelle muligheder for at kunne bidrage til samfundets økonomiske 
vækst.  
 
 
Trafikpolitik  
 
Trafikpolitikken skal opfylde to vigtige mål: at knytte effektive forbindelser mellem 
mennesker og virksomheder og at skabe størst mulig sikkerhed mod trafikkens negative 
virkninger: trafikulykker og forurening. 
 
Dansk Folkeparti finder, at der er behov for en modernisering af trafikpolitikken. 
Danmark har et af verdens tætteste offentlige trafiknet, men det er kendetegnet af 
flaskehalse i de store byer og betydelig uudnyttet kapacitet i landdistrikterne. 
Omkostningerne for den kollektive trafik er som følge heraf meget høje, og en stor del 
betales direkte over det offentlige budget. En fejlagtig støttepolitik bevirker, at det 
offentlige betaler for tilvejebringelsen af en betydelig, uudnyttet kapacitet. 
 
Der kan opnås en meget bedre tilpasning af det kollektive trafiknet ved at yde den 
offentlige støtte til økonomisk svage brugergrupper, herunder først og fremmest 
skolebørn og pensionister frem for til bestemte dele af trafiknettet. 
 
De Danske Statsbaners hovedlinjer er ligesom hovedstadens S-togsnet præget af 
forældelse. Godstransporten ad jernbane, som umiddelbart kunne tænkes udnyttet til at 
mindske den farlige og forurenende godstransport på landevejene, er ikke 
konkurrencedygtig på grund af stort tidsforbrug og høje omkostninger. 
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Dansk Folkeparti finder den fremherskende politiske modvilje mod biltrafik, herunder 
privat personbefordring absurd og forældet. Selv den exceptionelt høje danske 
beskatning af personbiler har ikke kunnet formindske borgernes behov for og ønske om 
individuel biltransport, som indebærer så store effektivitetsgevinster, at samfundet ikke 
kan eksistere uden. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at bilbeskatningen sænkes til det 
vesteuropæiske niveau. Herved vil den danske bilpark blive fornyet således, at den får en 
betydeligt højere sikkerhedsmæssig og miljømæssig standard . 
 
Dansk Folkeparti vil ligeledes arbejde for, at trafikplanlægningen såvel i byerne som i 
landdistrikterne indrettes i overensstemmelse med befolkningens behov og ønsker. 
Nybyggeri i byerne skal gøres betinget af, at der afsættes den nødvendige plads til 
parkering. 
 
Gade- og vejplanlægningen skal indrettes med henblik på i videst muligt omfang at 
adskille den bløde og den hårde trafik. Der er gennem de senere år ydet en stor indsats 
for at fjerne de såkaldte ”sorte pletter” i gade- og trafiknettet, men især byernes gadenet 
er stadig præget af fortidens trafikformer. Dansk Folkeparti er meget bevidst om 
omkostningerne ved at ændre gadenettet vidtgående, men vi vil arbejde for, at der ved 
nybyggeri, byfornyelse og sanering tages mest muligt hensyn til trafiksikkerheden 
samtidig med, at byerne indrettes efter den kendsgerning, at biltrafik er uundværlig i et 
moderne samfund. 
 
Udviklingen i den elektroniske teknologi vil i stigende grad muliggøre en mere effektiv 
og sikker styring af  trafikken. Såkaldte elektroniske landeveje vil i fremtiden muliggøre 
fremføring af især de store lastbiltog på en måde, der dels forebygger fejlmanøvrering, 
således at trafikkens alt for høje ulykkestal kan reduceres, og dels sikrer en bedre 
udnyttelse af vejnettets kapacitet. Dansk Folkeparti er tilhænger af intensiveret 
forsøgsvirksomhed i indsatsen for øget trafiksikkerhed og bedre udnyttelse af 
investeringerne i vejnettet, men vi afviser brugen af road pricing. 
 
Bygning af nye, større broanlæg bør gennemføres i selvstændige selskaber, hvor 
forrentning og afdrag af investeringen dækkes af brugerbetaling uden statslige tilskud, 
således som det er tilfældet for bro- og tunnelanlæggene over Storebælt og Øresund.   
 
Dansk Folkeparti ønsker en forhøjelse af straffene for uansvarlig adfærd i trafikken, så 
disse lovovertrædelser straffes på linje med anden vold. 
 
Afslutning 
 
Det danske samfund står ved en korsvej. Hvis Danmark skal fastholde sine bedste 
demokratiske traditioner og fortsat udvikles som et folkestyre, en retsstat og et 
velfærdssamfund, kræver det i de kommende år en omfattende indsats fra befolkningens 
og politikernes side.  
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Danmark er – som andre lande i den vestlige verden – under et betydeligt pres udefra 
som indefra. Internationale kapitalinteresser, politiske stormagtsdrømme i nogle lande, 
folkevandringer og kultursammenstød, voksende miljøproblemer, politisk ensretning og 
anslag mod ytringsfriheden er blandt de mange trusler mod det retssamfund og den 
velfærd, vi nyder godt af. Vi har et fælles ansvar for at værne om de fælles værdier, vort 
samfund bygger på. 
 
Indadtil er der behov for fornyelse og forbedringer i det danske samfund. Det gælder 
vigtige områder som sundhedspolitik, omsorgen for syge og handicappede, socialpolitik, 
omsorgen for ældre, folkeskolen og andre væsentlige uddannelsesområder. Det gælder 
den administrative struktur, boligpolitikken, erhvervspolitikken, miljøpolitikken. Det 
gælder retspolitikken og udlændingepolitikken. Det gælder landdistrikterne og 
yderområderne i Danmark. På disse og mange andre områder er der behov for en massiv 
indsats for at forbedre forholdene for borgerne og sikre løsninger på tidens 
udfordringer. 
 
Også den internationale udvikling kræver den største opmærksomhed.  
 
De vestlige demokratier er ikke opstået af sig selv. Den vesterlandske kultur er 
enestående i den globale sammenhæng. Vor politiske kultur har historiske rødder, der 
har udviklet demokratier og nationer, som – med alle ufuldstændigheder – giver 
befolkningerne den bedst mulige adgang til at forme deres eget liv.  Demokratiet og 
nationen er værnet om den enkeltes velfærd og frihed. I Europa ser langt de fleste 
borgere  derfor deres eget land og ikke EU som rammen om deres liv og sikkerhed. 
 
På det internationale plan ser Dansk Folkeparti det som helt afgørende at sikre de 
demokratiske nationers selvstændighed, at styrke befolkningernes selvbestemmelsesret 
og  at bidrage til en demokratisk, økonomisk og social udvikling i verden. Kun derved 
kan risikoen for ødelæggende folkevandringer, kultursammenstød og krige formindskes. 
 
Et af de vigtigste værktøjer i et folkestyre er stemmesedlen på valgdagen. Men mange 
borgere ønsker også at gøre deres indflydelse gældende mellem valgene. Ved at deltage i 
samfundsdebatten, ved at være med i interesseorganisationernes arbejde eller ved at 
tilslutte sig et politisk parti.  Dansk Folkeparti opfordrer alle, der har interesse for 
samfundsudviklingen til at benytte disse muligheder.  I de seneste år har mange valgt at 
tilslutte sig Dansk Folkeparti og har her fundet et godt forum, hvor man mødes, 
debatterer og samarbejder.   
 
Dansk Folkeparti har med dette arbejdsprogram redegjort for de fleste af de vigtige 
indsatsområder, partiets folketingsgruppe vil beskæftige sig med i den kommende 
valgperiode.  Dansk Folkeparti kan ikke  gennemføre alle sine ønsker alene, men vi er 
parat til i konstruktivt samarbejde med andre politiske partier at yde en engageret indsats 
for det danske folk.  
 
 


