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                Horserød-Stutthof Foreningen 
 
Generalforsamling den 15. marts 2008: Bestyrelsen beretning 
 
 
I oktober deltog vi i FIRs 14. kongres i Athen. Det var på mange måder lærerigt. For det første er 
FIR den bredeste samling af antifascistiske organisationer i Europa – 58 organisationer fordelt i 27 
lande.  
I indlæg efter indlæg redegjorde kammeraterne for situationen i deres lande, om den skærpede 
kamp mod antidemokratiske kræfter og nyfascisme – og om direkte politisk vandalisme, som f.eks. 
i det tidligere Jugoslavien, hvor fascistiske elementer har sprængt i hundrede af antifascistiske 
monumenter – mindesten over de der ofrede livet i kampen mod nazisterne – i luften.  

 
 
Det samme er sket i Ukraine, 
mens gamle SS-ere – med 
regeringernes fulde støtte – 
paraderer i gaderne i Riga, 
Tallinn og Vilnius og 
mindesmærkerne for de, som 
befriede Estland, Letland og 
Litauen – Den røde Arme – 

fjernes eller destrueres. 
I Ungarn er en kammerat blevet slæbt for retten og idømt fængselsstraf for at bære en rød stjerne i 
knaphullet den 1. maj. Et forbud mod det kommunistiske parti er under opsejling. 
Men vi kan også være med i Vesteuropa. Det ikke længe siden, at Europarådet forsøgte sig med 
grov historieforfalskning, da man i 2006 – på initiativ af en svensk og en dansk parlamentariker – 
forsøgte at sætte lighedstegn mellem ofrene og aggressorerne, eller – som den græske komponist, 
forfatter og frihedskæmper Mikis Theodorakis skrev det i en appel til Europarådet – ”mellem 
heltene og de kriminelle, mellem befrierne og erobrerne og mellem kommunisterne og nazisterne”. 
Som det måske stadig huskes blev den antikommunistiske resolution vedtaget. Heksejagten kunne 
begynde. 
 
Terrorlovene og PET.    
Med udgangspunkt i Bush´ ”krig mod terror”, har man indledt afviklingen af de sidste rester af 
demokratiet. Tilkæmpede rettigheder sløjfes med et pennestrøg, i stedet indføres nye såkaldte 
terrorlove – som har deres udgangspunkt i Bush´ berygtede ”Patriot act” – i alle vesteuropæiske 
lande.  
 
Her til lands er ”terrorlovgivningen” blevet strammet i foreløbig to omgange – 2002 og 2006. EU's 
og USA's terrorlister fik lovs virkning i Danmark, skønt ingen kunne redegøre for, hvorfor netop de 
organisationer, som var på listerne netop nu, havde forsyndet sig mod. Frihedskamp blev sidestillet 
med terrorisme. Derfor er det blevet en forbrydelse, at solidariserer sig med disse bevægelser. Det 
fik Foreningen Oprør at mærke, da justitsministeriet rejste anklage mod foreningen, for støtte til 
terrororganisationer.     
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I forbindelse med den skærpede lovgivning fik Politiets Efterretningstjeneste helt nye og udstrakte 
beføjelser til at overvåge og snuse i borgernes privatliv. Som sædvanlig viste det sig, at, når 
grundloven endelig skal stå sin prøve, sættes den ud af kraft. Privatlivets fred er i dag en illusion. 
PET kan f.eks.: 

- indhente personlige oplysninger hos andre offentlige myndigheder – uden at have en konkret 
mistanke og uden at overvågede får noget at vide. 

- PET kan indhente passageroplysninger fra flyselskaberne – uden dommerkendelse. 
- Internetudbydere skal indrette deres udstyr, så PET uden problemer kan foretage 

overvågning. 
- En mistænkt kan aflyttes uden at han/hun får det at vide. 
- Teleselskaberne skal udlevere abonnementsoplysninger til PET – uden dommerkendelse. 
- Pet får ret til at bruge betalte civile agenter – agent provokatør.   

 På det sidste har Folketinget vedtaget en lov – efter beslutning i Europarådet – om at oplysninger 
om at telefonsamtaler, e-mails, sms og anden digital kommunikation, samt trafik på hjemmesider 
skal gemmes i et år. 

 
På det sidste, er den almindelige retspleje og de 
almindelige moralbegreber blevet sat ud af kraft. 
To irakere som har haft fast 
opretholdelsestilladelse i henholdsvis 5 og 7 år er 
begge blevet udvist, administrativt.  
”Når opretholdtilladelser kan udstedes 
administrativt, kan de også opsiges 
administrativ,” postulerer Dansk Folkeparti.  
”Det kunne være taget lige ud af Kafka´ bog om 
Josef K ”Processen”, sådan som 
udlændingelovens paragraf 45 b og 25 nu er 
skruet sammen. Kun PET og Justitsministeriet 
kender den egentlige begrundelse i disse sager, 
som vi nu har set de første af. Der har 
formodentlig allerede været flere, som bare ikke 
er sluppet ud til offentligheden.  
”På intet tidspunkt vil en dommer få lejlighed til 
at bedømme baggrunden. Retssikkerheden er sat 
ud af kraft. End ikke de udviste udlændinges 

advokater kan ikke få PETs begrundelse. Dermed forhindrer man dem at varetage deres klienters 
interesser.”  
Hensynet til PET er sat over hensynet til den enkelte ved at hemmeligholde alle oplysninger,” siger 
advokat Stagetorn. 
”Sager om statens sikkerhed afgøres af regeringen og ikke af domstolene, så det vil vi ikke blande 
os i,” sagde formanden for de danske dommere Jørgen Lougart. Administrative afgørelser om 
opholdstilladelser kan også ændres administrativt, siger statsministeren som et ekko af Dansk 
Folkeparti 
 
Det var på den baggrund vi støttede Oprør, og derefter besluttede at støtte frihedskæmperne i FARC 
og PLFP økonomisk. I første omgang med et beskedent beløb, men det kan jo ændres. Af samme 
årsag var det naturligt at støtte de unge fra Fighters and Lovers, da de blev slæbt for retten – og 
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derfor erklærer vi også fortsat vores fulde solidaritet i fremtiden, nu hvor anklagemyndigheden og 
justitsministeren har anket sagen til landsretten.  

Sagen mod Oprør er foreløbig udsat på ubestemt tid. Det 
er der flere grunde til, men under alle omstændigheder er 
det ikke noget, som styrker anklagemyndighedens 
stilling. Indtil dette øjeblik er der ikke rejst sag mod Den 
faglige Klub i TIB/ København, som også har stillet sig 
økonomisk solidarisk med FARC og PFLP, det samme 
gælder vor forening – Horserød-Stutthof Foreningen – 
men det kan komme endnu!  
 
Men indtil nu har man ikke vist stor interesse for at slæbe 
os i retten. Årsagen til denne tilbageholdenhed, kan man 
gisne om. Men hvis Fighters and Lovers bliver dømt ved 
landsretten, så kan man være evigt forvisset om, at 
sagerne – først og fremmest mod Oprør, men derefter 
også mod TIB og HSF – vil blive igangsat øjeblikkelig. 
Andet er simpelt hen ikke muligt, hvis man stadig vil 
påstå, at der er ligheden for loven. 

Den sidste sag – eller rettere det sidste overgreb - vi har kendskab til, er beslaglæggelsen af 45.000 
kroner beregnet til humanitært arbejde i Sri Lanka.. Penge der tilhørte den humanitære tamilske 
organisation ”Tamils Rehabilitation Organisation Denmark” (TRO-dk). Man har således både 
økonomisk som praktisk hjulpet ofrene for borgerkrigen og tsunamien d. 26. december 2004. Ikke 
desto mindre blev beslaglæggelsen begrundet med, at pengene var støtte til terrororganisationer i Sri 
Lanka. Rent tyveri.  
Lad mig tilføje, at skiftende regeringers behandling af tamilerne i Danmark hele vejen igennem har 
været en beskidt historie. Fra Ninn Hansen og Tamil-
sagen til den 18-årige pige Chithira (Citra) Rajendram 
som af to betjente blev ført til Colombo og afleveret 
til det lokale politi, hvorefter de to danske betjente 
skyndsomst vendte tilbage til Danmark. Ordren 
udført. Pakken afleveret. I 2001 fulgte den 32-årige 
Uma Ratnavadyvel og hendes 1-årige søn efter. Hvor 
mange der i øvrigt er udvist vides ikke – det er ikke 
noget man taler højt om. Nu er man så begyndt at 
stjæle indsamlede penge, som skulle bruges i 
humanitær sammenhæng. Hvor langt kan den danske 
regering, dens nidkære justitsminister og hjernedøde 
embedsmænd synke?  
Jeg vil foreslå, at vi i under punktet indkomne 
forslag vedtager, at giver et symbolsk økonomisk 
bidrag til ”Tamils Rehabilitations Organisation” 
humanitære arbejde i Sri Lanka. på 1000,- kroner. 
Vi giver naturligvis Justitsministeren besked herom, 
således som vi har gjort det i anden anledning, 
ligesom vi holder pressen underrettet.   
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Hvor står vi nu? Vi står der, hvor alle gode kræfter må forenes i kampen mod de udemokratiske 
terrorlove. Der skal mobiliseres. Grundlaget for modstanden skal gøres bredere. En sejr vindes ikke 
alene af de, der indtil nu er involveret i sagen. Skal vi vinde, kræver det en folkebevægelse – en 
folkebevægelse mod terrorisme for demokratiets bevarelse! Skabelsen af en sådan folkebevægelse, 
skal være vor første prioritet i det kommende arbejde.  
Vi skal fra forsvar til angreb. Kampen foregår ikke alene i retssalen, vigtigst er det at vække den 
offentlige opinion. Rollerne skal byttes om. Hvad med om vi - helst i samarbejde med andre 
ligesindede – skrev anklageskriftet mod terrorismen – statsterrorismen?  
 
For kort tid siden fik den serbiske provins Kosovo sin ”selvstændighed”, under ledelse af en 
samling mafioso og UCK-terrorister, EUs ”Høje Repræsentant” og NATOs amerikanske 
læderhalse. Mere frit kan det ikke blive.  
Regeringens kloge mand, udenrigsminister Per Stig Møller, skrev i forbindelse Danmarks 
blåstempling af den endelige opløsning af Jugoslavien: 
”I løbet af de næste seks måneder vil 1850 udsendte fra EU blive udsendt til Kosovo for at hjælpe 
Kosovo med at opbygge rygraden i et velfungerende retssamfund.”   Vor Herrer bevares! 
  
Det øvrige virksomhed. 
I øvrigt har vi som sædvanlig haft meget travlt. Den1. maj var vi endnu engang i Fælledparken med 
vor udstilling om forsøgene på at kriminaliserer modstandskamp før og nu. Udstillingen blev senere 
på året – i august - vist ved K-festival i Nørrebroparken. Men skal vor udstillingsvirksomhed 
fortsætte, og det er der enighed om at den skal, så bliver det nødvendigt med ny udstillingsplancher. 
Forhåbentlig er de klar til den 1.maj i år.   

I samarbejde med Aktive 
Modstandsfolk drog vi i 
strålende sol på den 
efterhånden traditionelle 
skovtur til Hven.  
 
Den 22. juni tog vi som 
sædvanlig til Horserød, 
hvor vi mindedes vore 
kammerater, som var 
interneret her på 
besættelsesmagtens ordre 
og med dens danske 
medløberes velvillige 
assistance, indtil de – som 
det ikke var lykkedes at 
flygte - blev deporteret til 
dødslejren Stutthof.  
Derudover fejrede vi – i 

samarbejde med Frihedsmuseets Venner – 5-års dagen for åbningen af Horserød Museet. Et 
vellykket arrangement med et par hundrede deltagere. Der var dog nogle, forstod jeg senere, som 
tydeligvis ikke brød sig om den tale, jeg holdt på vor forenings vegne. Det var jo trist for dem, men 
de, og andre med dem, må vel efterhånden have forstået, at vi altid siger vor mening lige ud – også 
selv om sandheden for nogle fortsat er ilde hørt.        
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I september deltog mange af vore medlemmer i FIRs vellykkede tur til Heideruh med besøg i 
Neuengamme og Thälmann Haus.  
I oktober deltog tre af vore medlemmer i FIRs 14. kongres i Athen og den17. oktober afholdt ”De 
spaniensfrivilliges Venner” deres traditionelle møde ved mindestenen ved Frihedsmuseet. 
Vi var medarrangører i forbindelse med DMH´ møde om Sven Birkelands bog ”Taget af Tyskerne.”  
Som afslutning på et travlt år afholdt vi i slutningen af november vor kombinerede 
kulturarrangement og julefrokost.  
 
Det fremtidige arbejde.  
Allerede nu ligger en række arrangementer klar på bedding: 
 
April: FIR har indkaldt til ungdomstræf i Buchenwald fra den 10. til den 16. april. Fra hele Europa 
vil unge ankomme til Buchenwald med tog. ”Europæisk ungdom på sporet af Demokrati og 
frihed.”, lyder overskriften på mødet. Fra Danmark er der foreløbig reserveret 10 pladser. 
 
Maj: Vor udstilling opsættes igen i år i Fælledparken. Emnet for udstillingen er endnu ikke klart. 
 
Maj: Vi arrangerer en tur endnu engang en rejse til Stutthof. Tilmelding kan foregå allerede nu i 
dag. 
 
Maj: Vi støtter 4.maj arrangementet i Istedgade. 
      
Juni: Også i år afholder vi vort traditionelle mindemøde ved Håbets Port d. 22. juni. 
 
Juni: Skovtur sammen med Aktive Modstandsfolk. Alternative forslag til udflugtsmål modtages 
med gerne. 
August: Udstilling i Nørrebroparken. K-festival. 
 
September: Vi ved, at FIR igen i år arrangerer en rejse til det antifascistiske feriehjem ”Heideruh”, 
og vi vil, når programmet er klar, opfordre alle som har tid og mulighed til at deltage. 
 
Oktober: Møde ved monumentet for de spaniensfrivillige den 17. oktober. Arrangør De 
spaniensfrivilliges Venner. 
 
November: Kulturaften og julefrokost. 
 
December: Udgive pjece om Horserød-Stutthof Foreningen, vor historie og den aktuelle 
kamp. 
 
Til slut vil jeg foreslå, at vedtager det omdelte forslag til resolution: 
 
 
______________________________________________________________________________  


