Beretning ved HSF generalforsamling 07-03-2015.

På sidste generalforsamling vedtog vi en udtalelse vedr. knivoverfaldet i Malmø, som blev læst op
dagen efter generalforsamlingen ved den store demonstration i byen.
Det var jo med kort varsel, ligesom rigtig mange arrangementer og demonstrationer hele foråret
og over sommeren i alle mulige sammenhænge. De fleste demonstrationer var imod noget, som
for eksempel Israels overgreb på Palæstina og især i Gaza, som sædvanlig, mod retssagen mod
kurderne, mod dagpengeforringelser og meget andet. Der var for det meste få deltagere, og det
er jo et problem, når man nu gerne vil på gaden og gøre opmærksom på at der er noget man er
utilfreds med. Der mangler koordination af de mange forskellige grupperinger, det ses tydeligt.
Vi havde også samme problem med vore egne arrangementer sammen med kurderne. Der mødte
ikke mange op, men det lykkedes os alligevel at få delt meget materiale ud som blev godt
modtaget.
Arrangementer vi har deltaget i:
Moder Jord Dag i Valby i slutningen af marts, var en lidt blandet fornøjelse. Det var et fint
arrangement med mange forskellige organisationer til stede, men den del vi skulle være med til
kom første i gang sent på eftermiddagen. Vi vil dog gerne være med igen, hvis vi bliver spurgt, så
bliver vi mere synlige i nogle andre sammenhænge end vi er vant til.
På Rød 1. maj i Fælledparken havde vi som altid en velbesøgt udstilling om kurderne, om landet,
kulturen og historien.
På Vesterbro 4. maj med frihedsfanen i spidsen for fakkeltoget. En flot tradition, som vi specielt i
år er gået aktivt ind i. Vi var også med 5. maj på Amager ved monumentet på Christmas Møllers
Plads.
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I begyndelsen af juni havde vi en bod på Røde Blades Gadefest i Murergade. En velbesøgt
gadefest, som efterhånden er blevet en fast tradition, som vi støtter op om.
22. juni var vi i Horserød og mindedes de internerede og på tilbagevejen lagde i vejen forbi
Frihedsmuseet, hvor vi, efter at have flyttet hegnet, lagde blomster ved monumentet for faldne
kommunister under 2. verdenskrig. Eftermiddagen sluttede som altid med en hyggelig frokost.
Festival i Nørrebroparken i august er ogå blevet et fast punkt på arbejdsplanen i foreningen. Som
altid hyggeligt og vel besøgt. Vi havde taget initiativ til et debatmøde i Madam Rød, som blev godt
modtaget med mange spørgsmål og indlæg fra tilhørerne. Søndagen regnede helt væk, hvilket
ikke forhindrede os i at indsamle næsten 3000 kr. til Gaza’s børn, et beløb der senere er vokset
ved indsamling på Minifestival i Roskilde i slutningen af august, som er endnu en af de faste
traditioner vi gerne deltager i.
Hele året har foreningen deltaget aktivt i arbejdet Antifascistisk Forum, og vi opfordrer stadig alle
til at støtte op om det lille, men evigt aktuelle blad.
I september besluttede folketinget at Danmark igen skulle i krig. Denne gang skulle vi sende
jagerfly, som skulle bombe i Irak og Syrien for at hjælpe koalitionen med at bekæmpe Islamisk
Stat. Det var en direkte støtte til kurderne som jo er på terrorlisten, og vi kunne ikke stå for
fristelsen til at gøre opmærksom på dobbeltmoralen i, at Danmarks udenrigsminister åbenlyst brød
terrorlovens bestemmelser om ”støtte til en terrororganisation”, samtidigt med at der i København
foregik en retssag mod selvsamme kurdere med anklage om støtte til terror. Derfor afleverede vi
en politianmeldelse mod udenrigsminister Martin Lidegaard, for støtte til kurderne i Irak. Der kom
ingen politisag ud af det, selvfølgelig, men mindre end en uge efter havde Københavns Byret pure
frikendt kurderne for alle anklager. Anklagemyndigheden har senere anket frifindelsen, under
politisk pres fra Tyrkiet, sandsynligvis, og vi afventer nu det videre forløb.
Vi tror ikke træerne vokser ind i himlen, men det så ud til, at vi alligevel fik lavet så meget rav i
den at der endelig skete noget positivt, og det var en stor dag for os og ikke mindst for kurderne
og deres familier.
Vi har i årets løb været med i flere radioprogrammer. Både i radio 24-7, Albertslund lokalradio,
Vesterbro lokalradio og nu senest i Christianshavns Kanal, den røde radio, Spartakus. Dette bliver
vi ved med, og der er masser at tale om, både fra foreningens arbejde og om verdenssituationen i
øvrigt. Der er ikke meget vi ikke har en mening om eller en kritisk bemærkning til.
Både i foråret og efteråret 2014 har vi haft møder om planlægning af en antifascistisk konference i
november 2015.
I Jylland i foråret var fremmødet meget beskedent, men i november hvor vi havde et oplæg om
emnet på programmet, ved Krystalnat-arrangementet i Århus, var der fuldt hus. Vi har haft
deltagere fra omkring 10 organisationer til møder i København, og vi arbejder videre med et
konkret grundlag for konferencen, som vi har medbragt til orientering. Vi opfordrer alle
foreningens medlemmer til at bakke op om arrangementet, og det kan man gøre ved at opfordre
alle man kender og møder til at være med i kampen mod fascisme og racisme og vi stiller gerne
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op til arrangementer om dette emne. Som det er beskrevet i det sidste nr. af Antifascistisk Forum
”marcherer de brune støvler igen”. Vi tager det meget alvorligt at højredrejningen er i vækst, ikke
kun i Danmark, men i hele Europa.
I efteråret indledtes arbejdet med planlægningen af 4. maj 2015, som er 70-året for befrielsen.
Samarbejdet sker med 4. maj Initiativet, Demos, KP, KPID, Vesterbro Lokalråd. Kommunen har
bevilliget kr. 100.000,- til arrangementet som finder sted på Rådhuspladsen og fakkeltoget ender
på Halmtorvet eller måske i Enghave Parken, som kommunen har planer om at renovere.
Programmet vil blive offentliggjort i pressen når vi nærmer os. Vi planlægger også at udsende et
nyhedsbrev inden 1. maj.
Fremtidigt arbejde:
Den 21. marts er det FN’s antiracismedag, og den vil vi selvfølgeligt deltage i. Der er debatmøde
hos BJMF fra kl. 17.00 med efterfølgende spisning og musik. Tidligere på dagen er der
demonstration og programmet vil blive offentliggjort i pressen.
Udover 1. og 4. maj deltager vi også i år den 5. maj på Christmas Møllers Plads. Røde Blades
Gadefest i Murergade, og de 2 festivaler i henholdsvis Nørrebroparken og i Roskilde ligger også
fast. Og selvfølgeligt skal vi til Horserød igen den 22. juni.
Vi arbejder på at arrangere en rejse i september til Stutthof. Vi havde fået Vindrose rejser til at
lave et tilbud, men en pris på næsten 5000,- kr. pr. næse i dobbeltværelse for rejse, overnatning
med morgenmad og 2 udflugter synes vi i bestyrelsen var for meget, så vi er gået i gang med en
alternativ plan, som vi vil informere om hurtigst muligt.
Vores nye talerør – lokalradioen fra Christianshavns Kanal, som kan høres i det meste af
København, vil vi gøre flittigt brug af. Den kan høres på 98,9 Mghz alle fredage – undtagen den 1.
fredag i måneden – fra kl. 18.00 til 20.00.
Alt i alt ser vi frem mod et travlt år. Der er nok at tage fat på, og noget af det første vi skal i gang
med, er protesten mod regeringens nye terrorpakke. Næsten 1 mia. skal der spenderes på mere
overvågning, mere aflytning, beskyttelse af jøderne, bedre bevæbning til politiet. Ubegrænsede
beføjelser til PET og FE, og vel at mærke synes man ikke det er nødvendigt med en
dommerkendelse når man gør brug af de nye tiltag overfor borgerne, det kan besluttes af chefen
for PET eller FE. Som Eva Schmidt, juraprofessor, udtaler: ”Hvis man i folketinget synes en
politibetjent har samme juridiske kompetence som en dommer, så er vi på vej mod politistaten”
Det er hårde ord, men ikke desto mindre sandheden. Hele lovpakken er så vagt formuleret, at det
bliver umuligt at placere ansvaret for de fatale fejl der uden tvivl vil blive begået. Vores basale
menneskerettigheder får endnu et tryk nedad. Eksperterne er enige om, at dette er uholdbart og
helt ude af trit med virkeligheden.
Begivenhederne den 14. februar, hvor en psykisk syg ung mand dræbte to mennesker var jo en
tragisk hændelse, som i løbet af meget kort tid blev blæst op i medierne som om 3. verdenskrig
var brudt ud i København. Den fomodede gerningsmand blev, inden der var gået et døgn, skudt
ned på gaden af det heltemodige danske politi, med mere end 30 skud.
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Var det nødvendigt? Er politifolk så dårlige skytter at de ikke kunne have såret ham, så han i det
mindste fik mulighed for at forsvare sig i en retssal? Så offentligheden kunne få indblik i hvad der
foregik i hovedet på ham, og få at vide hvad der i virkeligheden skete i de timer lørdag
eftermiddag og aften. Det får vi aldrig svar på nu, og man kunne få den tanke, at det er der ingen
politikere der er interesserede i at vi får. Det er valgår, der fiskes stemmer, baseret på frygt.
Europol er også på dagsordenen, og det passer jo som fod i hose, at vi nu – under dække af
behov for mere politi-samarbejde på tværs af grænserne, må stemme ja til at droppe EUretsforbeholdet. Truslen om terror misbruges uden hæmninger. Det er der ingen tvivl om, så
derfor har vi udarbejdet et forslag til en udtalelse som vi vil behandle under et senere punkt på
dagsordenen.
Til sidst vil jeg takke vore medlemmer for trofast støtte og også personligt sige tusind tak til
bestyrelsen for et stort stykke arbejde i året der er gået.
Bodil Enoch, formand
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