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                                 Styrk demokratiet – bryd terrorlovene. 
 
Danmark er på vej til at blive et lovløst land. Retsplejeloven, straffeloven og grundloven er delvist 
sat ud af kraft til fordel for de nye terrorlove. For at sikre demokratiet mod påståede, ukendte 
terroristers mulige anslag mod det danske demokrati, begrænses de demokratiske rettigheder. Det 
ligner begyndelsen til en politistat, hvor PETs ord er Loven!  
Forsvarere, og dommere er flere gange blevet sat ud af spillet – de anklagede kan ikke få at vide, 
hvad de er anklaget for – fængslinger til udvisninger, ordnes administrativt og i hemmelighed. Hvad 
kommer et par justitsmord offentligheden ved? Tidligere var man uskyldig til det modsatte var 
bevist. Det er man ikke mere, nu må man tage til takke med PETs løgnagtige påstande, som 
fremsættes uden skygge af bevis.  
Samtidig opfordrer man den samme offentlighed – som af hensyn til Rigets sikkerhed intet skal 
vide – til at fodre PET med oplysninger. For chefen for PET, Jacob Scharf, er intet helligt i 
”kampen mod terrorismen: ”Alle oplysninger, som kan føre til afsløring af terroristisk virksomhed – 
også selv om de er frembragt ved tortur – er af værdi for PET.”  ”Det er vigtigt at samarbejde med 
torturstater,” sagde han den 24.januar 2008.  
Det er ren Kafka – men åbenbart hvad man kan vente sig i et land, hvor solidaritet med mennesker 
og organisationer, som kæmper for frihed og ret kriminaliseres, og borgernes retssikkerhed er blevet 
et indholdsløst postulat. Den borgerlige retsstat er under afvikling. Skal vi finde os i det? Vi mener 
nej!   
 
På den baggrund opfordrer Horserød-Stutthof Foreningen alle sande demokrater til at protestere og 
vise solidaritet ved aktivt at gå ind i kampen mod terrorlovene. Nu er alfa og omega i kampen mod 
terrorlove og politistat, at det lykkes at udvide antallet af de, som nægter at bøje sig for 
magthavernes trusler og repressalier. Bryd terrorlovene koste hvad det vil! Vi lader os ikke true 
eller skræmme til at opgive vore politiske holdninger.  
Aktuelt betyder det, at vi bevilger 1000 kroner – et beskedent beløb men andre er velkommen til at 
følge os op – til tamilernes humanitære organisation i Danmark, Tamils Rehabilitation 
Organisation, som for kort tid siden fik konfiskeret 45.000 kroner af dansk politi. Rent tyveri! 
Pengene skulle blandt andet have været brugt til hjælp for tsunamiens ofre på Sri Lanka.  
De danske myndigheder søgte som sædvanlig at ”retfærdiggøre” tyveriet med en påstand fabrikeret 
til lejligheden:  
Pengene var ikke tiltænkt tsunamiens ofre, men ”terrororganisationen” De tamilske Tigre, der er på 
EU's og USA's politisk bestemte terrorliste, som så mange andre der kæmper for fred, frihed og 
social retfærdighed.      
 
Civil ulydelighed er svaret i den nuværende situation. Den er svær at håndtere for dagens ”lov og 
orden terrorrister” i justitsministeriet og PET. Det er der utallige eksempler på igennem historien. 
Det har flere danske regeringer måttet erfare både før, under og efter anden verdenskrig. Det vil den 
nuværende regering også komme til at sande.   
Vor forening – Horserød-Stutthof Foreningen – vil derfor fortsat være at finde mellem de som 
aktivt arbejder for fjernelse af terrorlovene. Vi stiller os solidarisk med alle som udsættes for 
magtmisbrug og overgreb fra en stat, som mere og mere ligner en bananrepublik – et juridisk 
galehus.  
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