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det såkalla «strong holdet» (som desse mørkeblåe, angelsaksiske danskane seier det), til dansk
Venstre, bondepartiet som vert leitt av Anders
Fogh Rasmussen.
Om bord i British Airways er vertinnene danske.
Eg bed om ein kaffi.
– Vil du ha konjakk eller Bailey’s til kaffien?
– Nei takk.
– Kvifor ikkje? Likar du ikkje konjakk?
– Jau, men...
– Det er gratis. Du fortener ein konjakk no.
Eg gjer vel det.
Om bord i flybussen oppdagar eg at eg har
gløymt å veksla til danske kroner.
– Hold nu kæft! Dette ordnar vi. Eg kan taka
fjellapedollarane, seier bussjåføren.
Dei er kanskje mørkeblåe. Men ein kan vanskeleg lata vera å lika fleksibiliteten.
Verten min er Ola Nordenfors. Han er svensk,
har vore produsent og programleiar i Svensk
Radio, har doktorgrad i svenske romansar frå
Uppsala, der han var lærar i fleire år før han
flytte til Noreg, for å vera sendelektor ved Universitetet i Oslo i seks og eit halvt år. No har han
vore tilsett ved Universitetet i Århus i tre år. Fåe
om nokon i Norden har betre føresetnader for å
jamføra grannelanda. Men han held Politiken,
altså er han ein kulturradikal sosialdemokrat.
Og han er oppteken av innvandring.
Sverige vs. Danmark
Sverige er det landet i Vest-Europa som tek imot
relativt flest legale innvandrarar frå den tredje
verda. Danmark tek mot nest færrast. Berre finnane ligg etter, eller føre, alt etter kor ein ser

På det øko
nomiske
området er
ikkje Dansk
Folkeparti
noko mørke
blått parti.
Ola Nordenfors

det. Og som alle gode svenskar vil Nordenfors
vera humanist, eller «blød kyniker», som Venstre-ministeren Bertel Haarder kallar svenske
sosialdemokratar og alle andre som les det han
hevdar er «propagandaministeriet» Politiken.
For habiliteten: Nordenfors er ein ven av
underskrivne. Eg bur gratis hjå han.
– Har NRK rett, er Danmark mørkeblått?
– Ja, det vil eg hevda.
– Og du tenkjer sjølvsagt på innvandrings
politikken?
– Det gjer eg.
Til dei som treng ei påminning: I 2001 fekk
Danmark ei ny regjering utgått frå partiet Venstre og Det konservative folkeparti og med fast
stønad frå det nasjonalistiske og innvandrar
fiendslege Dansk Folkeparti. Den nye regjeringa
strama kraftig til. For å få gifta seg med ein person utanfor EØS-området må ein ha fylt 24 år. I
tillegg må tilknytinga til Danmark for eit potensielt ektepar vera minst like sterk som tilknytinga til andrelandet. Fyrst når ein danske vert
28 år, kan han eller ho gifta seg fritt med ein person utanfor EØS.
Det vart òg innført ein regel som sa at innvandrarar som har butt mindre enn sju år i Danmark, får lægre sosialhjelp enn personar som
har butt lenger i landet.
Resultatet? Den danske økonomiprofessoren
Niels Kærgård, som har leitt eit utval som har
sett på resultata av den nye innvandringspolitikken, sa til Dag og Tid i nummer 34/2007:
– Fleire ufaglærde innvandrarar er no i arbeid
og prosentdelen av innvandrarkvinner som hentar ektefellar frå det opphavlege heimlandet, var
i 2006 komen ned i 29 prosent (ned frå 50 før
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omleggjinga, red.merk.). I tillegg har giftealderen for danskar med innvandrarbakgrunn gått
opp, noko som gjev fleire høve til å fullføra utdaning. Også i absolutte tal har endringane vore
store. I 2001 godkjende styremaktene 10.950
familiesameiningar for personar utanfor EØSområdet, i 2005 var talet kome ned i 3522, fortalde Kærgård frå forskingsrapporten.
Irakarane
Men skuggesidene er der.
– Tak debatten om dei danske tolkane i Irak
og det som hende då, seier Nordenfors.
Sverige har teke imot ein tredjedel av alle irakarar som har kome til Vesten etter den amerikanske invasjonen. No bur det nær 100.000 irakarar i Sverige. I sumar gav Anders Fogh Rasmussen etter for eit langvarig mediepress frå særleg
Politiken. Danmark gjekk med på å taka imot
tolkane som dei danske styrkane i Irak hadde
nytta, tolkar som vart sedde på som femtekolonistar av mange irakarar.
– Vi talar om ei lita gruppe irakarar (377 i alt,
med familiar, red.merk.), irakarar som hadde
hjelpt danskane i krigføringa i Irak. Og det vart
altså ein enorm debatt. Klart at Danmark var forplikta til å taka imot desse menneska.
Her må vel Nordenfors og journalisten seiast
å vera samde.
– Kvifor er
det slik?
– Eg meiner
at det har å gje
ra med at Dansk
Folkeparti har
fått ein sterk
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