
 

Demostration i Rostock mod racisme og nyfascisme! 

Danske antifascister fra Horserød-Stutthof foreningen, Antifascistisk Forum, FIR-Danmark og 

Demos deltog i anledning af 20-året for ”progromen i Lichtenberg” i den antifascistiske og 

antiracistiske demonstration  til Rostock den 25. august. 

Af Bodil Enoch.  

Anledningen var en indbydelse fra FIR-International (Den internationale fange og 

modstndsorganisation) og VVN-Bda i Berlin (Forfulgte fra nazitiden) og Rostock som gerne ville 

markere 20-året for ”Progromen i Lichtenberg” i august 1992, hvor nynazister kastede brandbomber 

og sten mod ”Solsikkehuset” i et beboelseskvarter i Lichtenhagen, hvor romaer og vietnamesiske 

flygtninge boede. Politiet var passive tilskuere til urolighederne  hvor imod de mange beboere og 

antifascister, som forsøgte at dæmme op for urolighederne og beskytte beboerne, blev chikaneret og 

holdt tilbage. Det udviklede sig til demonstrationer mod nazisterne og politiet, og der kom busser 

med sympatisører fra hele Tyskland, men de blev tilbageholdt og gennemsøgt i flere timer, og 43 

aktivister blev arresteret og 3 af dem fik fængselsstraffe.  

I oktober 1992 ville en gruppe kaldet ”Sønner og døtre af Frankrigs deporterede jøder” sætte en 

mindetavle op på rådhuset i Rostock til minde om begivenheden i Lichtenhagen, men de blev 

arresteret og tavlen taget ned.  

Nu 20 år senere lykkedes det med den partiløse overborgmesters godkendelse, og tavlen har 

følgende ordlyd.: 



 ”I august 1992 var der i Rostock og andre tyske byer racistisk vold og brandstiftelse mod uskyldige 

familier, børn, kvinder og mænd, som i lighed med dem der fødtes som Jøder, Sinti og Romaer faldt 

som ofre for det nationalsocialistiske folkemord. På en eneste grufuld og uforglemmelig nat den 2. 

august 1944 blev de endnu overlevende 3.000 fanger i ”Sigøjnerlejren” Auschwitz-Birkenau myrdet 

i gaskamrene. Disse erfaringer og det tyske folks historiske forpligtelser må holdes i erindring, for 

at forhindre at denne vold og menneskeforagt gentager sig.” 

 Arrangementet i Rostock begyndte med et offentligt møde på Neuer Markt (rådhuspladsen), hvor 

ovennævnte tavle blev sat op på rådhuset. Pladsen var fyldt med deltagere fra mange organisationer. 

Både de unge Antifascistisk Aktion og voksne kvinder fra lokale fagforeninger, og gæster fra 

VVN’s mange afdelinger i hele Tyskland.  

Det gjorde et stort indtryk at høre oplæsningen af listen over fascisternes systematiske angreb på 

asylcentre i hele Tyskland. Det foregår stort set dagligt, og ingen gør noget ved det. Asylcentrene 

ligger for det meste afsides i forhold til byerne, og er lette at belejre og det er ikke ualmindeligt at 

beboerne ikke tør gå uden for lejrene af frygt for at bliver overfaldet. Samme dag - lørdag den 25. 

august -  blev et asylcenter i Stuttgart forsøgt brændt ned, og meddelelsen blev mødt med sorg og 

vrede på rådhuspladsen i Rostock.  

Horserød-Stutthof foreningen havde Frihedsfanen, Stutthoffanen og vort 4 meter lange banner med 

foreningens navn med til mødet og den senere demonstration. Vi blev budt varmt velkommen og 

der var rigtig mange som spurgte hvem vi var, og vi fik mulighed for at bringe en solidaritetshilsen 

til de fremmødte. 

Lørdag eftermiddag var der kaldt til demonstration fra Rostock-Lütten-Klein stationen og til 

Lichtenhagen. Ca. 6.500 deltagere med utallige bannere og faner, som kritiserede racisme og 

nationalisme og opfordrede til ”grænseløs solidaritet”. Undervejs var der talere som fortalte om 

overgreb på asylansøgere og flygtninge, f. eks. fortalte Mouctar Bah om Oury Jalloh, som døde i 

politiets varetægt i Dessau. Sagen er aldrig blevet opklaret. 

I optoget deltog mere end 100 antifa-grupper, flygtningeorganisationer, indvandrerorganisationer, 

fagforeninger og enkelte parti-repræsentanter - ”Die Linke”, DKP og de unge socialdemokrater - 

var meget synlige med store bannere og faner. Efter demonstrationen var der afslutningsvis en 

koncert under parolen ”bevæg dig for bevægelsesfrihed” med 1000 dansende tilhørere i 

Lichtenhagen. 

Om søndagen var der indkaldt til ”World café” i Peter Weiss huset i Rostock, hvor emnet var 

Lichtenhagen – NSU – og alle ser til. NSU står for ”Nationalsocialistiche Untergrund” På mødet 

blev det diskuteret, hvordan man får udbredt oplysning om og kendskab til overgrebene på 

flygtninge og asylansøgere. Og hvordan man i praksis kan dæmme op for højredrejningen i 

Tyskland. Et af målene er nedlæggelse af alle asylcentre og lejre, for at give de ca. 100.000 

asylansøgere og flygtninge som årligt kommer til Tyskland, menneskelige og ordentlige forhold at  

 



leve under. Til sammenligning kan det nævnes, at Tyskland i 1992 tog imod ca. 700.000 flygtninge 

og asylansøgere.  

Det er tankevækkende, at forbundspræsident Gauck om søndagen plantede et ”erindringstræ” en 

tysk eg til minde om den racistiske progrom, og det undrer ikke, at kritikere blandt publikum kaldte 

ham en hykler og nynazistisk medløber. I 1992 var Gauck fuldstændig tavs i sagen om overgrebet i 

Lichtenhagen.   

Det er et kæmpemæssigt projekt at dæmme op for racisme og fascisme i dagens Tyskland, og det er 

vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad der sker lige syd for grænsen. Mange fascistiske 

grupperinger i Danmark ser op til deres tyske meningsfæller, og vi kan allerede nu se tendensen til 

en markant højredrejning i det danske samfund. Især omkring Århus er det tydeligt at racistiske og 

fascistiske grupper er aktive: Det er en absolut nødvendighed, at vi arbejder aktivt for at dæmme op 

for disse tendenser, både i skrift og tale og ikke mindst i praksis. Vi skulle nødigt se historien fra 

30erne og 40erne gentage sig.  

 

 


