
Vil Folketinget afgøre, hvem der er 
dansk?

af  Villy Klit-Johansen
Den 9. februar stemte et snævert flertal følgende igennem tinget:

Folketinget  konstaterer med bekymring, at der i  dag er områder i  Danmark, hvor andelen af
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at
danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.

Det  er,  hvad  Folketinget  har  vedtaget,  og  det  har  i  sig  selv  ikke  større  betydning,  for
vedtagelsen  er  næppe  andet  end  en  hensigtserklæring.  Folketingsflertallet  udtrykker  i
virkeligheden blot,  at  det ønsker  at  modarbejde tendensen til,  at  der udvikles  større og
større områder med flertal af  ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Det er selvfølgelig godt. Men det var bedre, om man faktisk gjorde noget. Integrationen er
jo slået totalt fejl. Man har brugt millioner og atter millioner på integrationspolitikker og
-projekter, men næsten alt har været nytteløst.

Enhver  ved,  at  det  ikke  er  vietnamesere  eller  indere  eller  kinesere,  der  tænkes  på  med
udtrykket ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - eller forfulgte kristne, der har måttet
flygte fra deres næsten totusindårige hjemstavn i Mellemøsten. Nej, der tænkes derimod på
mennesker der tilslutter sig en lovreligion, der er dominerende i de lande, de kommer fra, en
lovreligion, der i dens almindeligste udgave tillige er en totalitær politisk ideologi.

Hvad er problemet? Ja,  mon der er nogen, der ikke har hørt om, hvordan det står til  i
Malmø og andre svenske  byer  eller  i  Molenbeek i  Bruxelles,  eller  om tilstanden i  visse
parisiske forstæder? Og er der nogen, der ikke ved, at Frankrig, der kun har få procent flere
”ikke-vestlige  indvandrere  og  efterkommere”  end  Danmark,  befinder  sig  i
undtagelsestilstand pga. af  en voldslegitimerende religion, der råder i store bykvarterer?

I alle den slags områder forsøger de magtbegærlige rettroende at praktisere social kontrol og
et religiøst retssystem, der er i strid med national lov.

En lignende udvikling er godt på vej i Danmark. En jøde kan ikke gå på gaden på Nørrebro
med  kippah  på  hovedet  uden  at  blive  generet.  Og  mange  offentligt  kendte  personer  i
Danmark  må  som  bekendt  leve  under  væbnet  beskyttelse  på  grund  af  deres  lovlige
religionskritik. Mon det er nødvendigt at minde om det?

Hvis det ikke er Folketingets opgave at beskytte Danmark, ved jeg ikke, hvad dets opgave er.
Det er netop det, et snævert folketingsflertal forsøger at tage alvorligt.



Alligevel  kender  hysteriet  over  folketingsvedtagelsen  ingen  grænser.  De  radikale,
Enhedslisten og de sædvanlige kirkelige kredse svælger i forargelse, godt hjulpet af  en stor
del af  pressen. Man råber op om apartheid, racisme og meget andet godt.

Og en del af  Venstre - partiet stemte ellers for vedtagelsen - bliver bange og forsøger at
trække  i  land  ved  at  tale  udglattende  om  en  klodset  formulering  eller  som  Herning-
borgmester Lars Krarup beklage, at vi nu har fået en definition af, hvad det vil sige at være
dansker. Det har vi da ikke.

At begynde at himle op om racisme, apartheid og sågar nazisme, som vi har hørt og læst i
tiden efter folketingsvedtagelsen, er helt hul i hovedet. Det er forrykt, som Naser Khader så
rammende udtrykte det.

Racistisk diskrimination? Der findes meget, meget få racister i dagens Danmark. Racisme i
egentlig forstand er baseret på biologi. Når der tales om ”efterkommere”, er det naturligvis
mere end biologisk afstamning, der menes. Dette ”mere” er bla. det at være født, opvokset
og opdraget et bestemt sted med et bestemt sprog og en bestemt religion og kultur.

Den liberalistiske og humanistiske venstrefløj forstår vist slet ikke betydningen heraf. Man
lukker,  bevidst  eller  ubevidst,  øjnene  for,  hvilken  betydning  religion  og  kultur  har  for,
hvordan mennesker  tænker,  føler  og agerer,  og hvordan deres  samfund udvikler  sig  og
indrettes.

Etnisk diskrimination? Nej, folketingsflertallet lægger ikke op til etnisk diskrimination. Der
er ikke antydning af  tilløb til at opstille kriterier for, hvad der skal til for at være dansk. Ikke
desto mindre skriver Kristeligt Dagblad i en overskrift på avisens netmedie: ”Folketinget i
ny  afgørelse:  Du  skal  have  vestlige  forfædre  for  at  være  dansker".  Den  overskrift  kan
vedtagelsen ikke bære.

Vedtagelsen forudsætter rigtignok en skelnen mellem danske og indvandrere og yderligere
en  skelnen  mellem  indvandrere  fra  vestlige  og  ikke-vestlige  kulturer.  Det  er  en  banal
konstatering, at der er forskel. Det er så selvfølgeligt, at det ikke er nødvendigt at forsvare
formuleringen. Der er jo intet forsøg på at brændemærke nogen af  racistiske eller etniske
årsager eller at definere, hvad der skal til for at være dansk.

Men religiøs  diskrimination  da?  Ja,  det  er  der  tale  om.  Den  udøves  imidlertid  ikke  af
Folketinget,  men af  dem,  der  skaber  de  problemer,  som det  er  Folketingets  opgave  at
forsøge at løse.

Det er vanskeligt at forstå dette, fordi der er en grundlæggende inkongruens mellem den
kristne tænkemåde og den muslimske. Forholdet mellem folkelighed og religion er så vidt
forskelligt i de to sammenhænge.

Det er ganske vist lidt uklart, hvilket syn islam har på folkelighed, men den dominerende
opfattelse synes at være, at muslimer ikke bør forstå deres identitet ud fra, hvilket folk de



hører til, for det folk, der er det helt afgørende, er Ummaen, altså det verdensomspændende
fællesskab af  muslimer.

Efter rettroende islamisk tænkning er man strengt taget ikke et rigtigt menneske, hvis man
ikke er muslim, men bare ægypter eller tysker eller dansker. Derfor taler man i islam også
om, at alle mennesker i virkeligheden er født som muslimer. Hvis et menneske så faktisk
ikke er muslim, er der noget galt. Så er der noget, som der skal rettes op på.

Rettroende  muslimer  betragter  derfor  af  religiøse  grunde  danskere  som  vantro  og
hedninger, og det er noget nær det værste, man for en muslim kan være. Mange bestræbelser
i de muslimske miljøer går da også ud på at hindre nogen muslim i at blive dansk. Det er en
kendt sag, at man i de muslimske parallel-samfund ikke opfatter sig som danske.

For en kristen betragtning er der ikke noget galt i at være dansk. Og for at være det behøver
man i parentes bemærket ikke være kristen. Naturligvis. Ej heller er det nogen hindring for
at være dansk, hvis ens hudfarve er mørk eller man taler med accent.

Diskriminationen  ligger  bestemt  ikke  hos  Folketinget,  men  i  islam.  Men  det  kan
venstrefløjen  ikke  forstå,  fordi  de  tænker  ud  fra  deres  eget  abstrakte,  humanistiske
menneskesyn, idet de fejlagtigt tror, at den omgivende verden er et spejlbillede af  deres egen
tankegang. Der ligger da virkelig også et stort problem i, at vi står overfor et fænomen, der
ikke kan fattes med vores begrebsapparat, det være sig kristent eller humanistisk farvet. Det
må man indrømme.

Den løbende diskussion om danskhed er os påtvunget. I almindelighed har danskheden det
bedst ved ikke at blive tematiseret, men for tiden er der ingen vej udenom. Når en stor,
indvandret  befolkningsgruppe distancerer  sig  fra  danskerne,  bliver  vi  klar  over,  at  vi  er
danske, hvilket vi ellers ikke går og tænker over. Men det skal jeg da love for, at vi gør nu.
Desværre er det meste af,  hvad der siges og skrives om emnet,  afsporet,  set med mine
briller. Men det er en anden sag.

Moralisterne, der råber op i denne tid,  de kristelige og de humanistiske,  burde levere et
holdbart alternativ til deres multikulturalisme. Den har jo tydeligvis spillet fallit. De har taget
fejl i,  at alle religioner er lige gode. Og de har taget fejl  i,  at en stor mængde muslimer
problemfrit lader sig integrere i et gammelt land som Danmark.

Venstrefløjens verden er i sammenbrud. Derfor er de desperate, og derfor ter de sig som
børn, der smider sig på gulvet og skriger, hvis de ikke får deres vilje.

Men problemerne er skabt af  dem selv i kraft af  den utopiske multikulturalisme, som de
desperat  kæmper  for  at  redde.  De  burde  allerede  for  længst  have  indset,  at  deres
anstrengelser er forgæves.
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