75-året for Kommunistloven v/Bodil Enoch

Da grundloven blev brudt
Efter at have erobret Jugoslavien og Grækenland gik Tyskland den 22. juni 1941 til angreb på
Sovjetunionen, på trods af ”ikke-angrebs-pagten”. Samtidig stillede tyskerne en række ultimative krav til den
danske regering om forbud mod det danske kommunistiske parti (DKP) og om arrestation og internering af
alle førende kommunister, bl.a. partiets tre folketingsmedlemmer. Hvis de danske myndigheder ikke
selv gennemførte disse foranstaltninger, ville tyskerne gøre det.
I tiden efter blev mindst 300 kommunister arresteret. Kilder i partiet siger, at over 500 intetanende og
uskyldige mennesker blev sat bag lås og slå.
Det lykkedes dog kun at anholde det ene af de tre folketingsmedlemmer. De to andre, heriblandt Aksel
Larsen, nåede at ”gå under jorden”.
Den 22. august 1941 blev Justitsminister Eigil Thune Jacobsens lovforslag om forbud mod kommunistiske
foreninger og mod kommunistisk virksomhed af 20. august, efter visse betænkeligheder, enstemmigt
vedtaget. Betænkelighederne skyldtes, at loven var grundlovsstridig. Loven er derfor også et
centralt eksempel på, hvor langt den danske regering var villig til at strække sig for at opretholde
samarbejdspolitikken. Loven havde tilbagevirkende kraft og legaliserede ikke kun fremtidige, men
også allerede foretagne anholdelser. Bestemmelsen om fremstilling for en dommer og grundlovsforhør inden
24 timer blev ikke efterlevet. Der var således ingen der kunne anke afgørelsen.

Det sidste af en lang række tyske krav til den danske regering om bekæmpelse af kommunismen blev
tiltrædelsen af Antikominternpagten, som udenrigsminister Erik Scavenius underskrev i Berlin i november
1941.
I lovens § 1 hedder det:
Alle kommunistiske foreninger og sammenslutninger forbydes, og de bestående kommunistiske foreninger
og sammenslutninger vil straks være at opløse.
Kommunistisk virksomhed eller agitation af enhver art er forbudt. Dette gælder, uanset om der foreligger
tilslutning til nogen forening.
Overtrædelse af foranstående bestemmelser straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 8 år.
§ 2 siger:
Personer, hvis adfærd har givet særlig grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk virksomhed eller
agitation, kan efter justitsministerens bestemmelse eller med hans godkendelse tages i forvaring, når dette
skønnes nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter.
Dette er ikke kun den danske regerings ønske om at efterkomme det tyske krav om at forbyde DKP. Man
indfører sindelagskontrol og overtræder en lange række grundlovssikrede rettigheder, for eksempel
forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ytringsfrihed, og ikke mindst trykkefrihed, da Arbejderbladet i

Griffenfeldtsgade 50 øjeblikkeligt blev lukket.

De samme bestemmelser kan vi i dag se i ”Terrorlovene”, hvor man ligeledes kan arrestere personer, ”hvis
adfærd skønnes være til fare for statens sikkerhed eller forhold til fremmede magter”. Det ligner ren afskrift.

I Horserød-Stutthof Foreningen står der i vedtægterne, at et af foreningens formål er at højtideligholde 22.
juni hvert år, for at mindes de kammerater der blev internerede i Horserødlejren, og hvoraf mange i oktober
1943 blev sendt til kz-lejren Stutthof ved Gdansk i Polen. Stutthof var en udryddelseslejr, og som fangerne
fik at vide ved ankomsten, var der kun en vej ud, og det var gennem krematoriets skorsten.
Foreningen afholder i år et særarrangement den 22. juni i anledning af 75-året for arrestationerne af
kommunisterne i 1941, og vi håber at rigtig mange vil deltage.
Der bliver afgang med bus fra DGI-Byen ved hovedbanegården kl. 10.00, og der vil være taler og musik ved
Håbets Port, som mindesmærket hedder ved lejren.. Museet vil være åbent, og det vil være muligt at se
lejrens historie om besættelsen og de internerede kommunister.
Efter besøget i Horserød til der være frokost i København, tid og sted oplyses senere ved annoncering i
Arbejderen og på hjemmesiden www.horserød-stutthofforeningen.dk
Tilmelding til foreningens formand Bodil Enoch på tlf. 2137 0592 eller mail 2503benoch@gmail.com
Pris for buskørsel kr. 50,-. For frokost for medlemmer kr. 50,-. For gæster kr. 75,-. Øl og vand til rimelige
priser. Af hensyn til bestilling af bus og mad bedes tilmelding ske inden 15. juni 2016.

