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Beretning ved HSF generalforsamling 07. marts 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.

2

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.
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 også 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.
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 MHz 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 formodede gerningsmand blev, inden der var gået et døgn, skudt
ned på gaden af det heltemodige danske politi, med mere end 30 skud.
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.
Beretningen blev godkendt.

Udtalelse fra Horserød-Stutthof Foreningens generalforsamling 7. marts 2015
To mord begået af en vred ung mand. En efterfølgende menneskejagt igennem Københavns gader,
der endte med politiets nedskydning af den formodede gerningsmand med mere end 30 skud,
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satte på få timer hele landet på den anden ende. Politikerne stod i kø for at fordømme
gerningsmanden – ”terroristen” - og begræde de uskyldige ofre.
Var det terror eller overlagt mord? Hvor går grænsen? Hvem bestemmer hvad der er terror?
I den situation der her er beskrevet er der ikke tvivl om, at medierne meget hurtigt fik skrevet
Terror på plakaten, og politikerne var hurtige til at gå med på vognen. Det var en chance de ikke
ville lade gå fra sig for at tjene nogle billige stemmer – det er jo trods alt valgår. Man forsøgte at
skabe en kollektiv frygt for at det store terrorspøgelse ville slå til igen, og det er i hvert fald
lykkedes i folketinget.
Den menige dansker har måske et mere nuanceret syn på hvad det egentligt var der skete. Der har
i al fald ikke været voldsomme demonstrationer for at smide alle muslimer ud af landet. De få
demonstrationer, der har været indkaldt af PEGIDA, har ikke kunne mønstre mange tilhængere.
Politikerne derimod, har fået overbevist sig selv at Danmark er i fare, og har skyndt sig at få lavet
et lovforslag om at forstærke kampen mod terror. Det koster en lille milliard, og bærer tydeligt
præg af hastværk, der som bekendt er lastværk.
Flere juridiske eksperter udtaler at retsstaten er under angreb, at vi overtræder de mest basale
menneskerettigheder, at de beføjelser der nu gives til PET og FE, langt overskrider hvad der er
rimeligt og hvad der i øvrigt er tradition for i Danmark, og vi er jo ikke under belejring eller
besættelse. Derudover er hele forslaget så vagt formuleret, at det vil blive svært at placere
ansvaret for evt. fejl i håndteringen af de nye regler.
Horserød-Stutthof Foreningen vil derfor på det kraftigste protestere mod den lovpakke der nu er
undervejs. De mange penge ville gøre mere gavn, hvis de for eksempel blev anvendt på at hjælpe
unge mennesker til uddannelse og arbejde, eller til at gøre tilværelsen lettere for ældre og
svagelige, eller til at styrke psykiatrien til svage unge, så vi undgår begivenheder, som dem vi
oplevede midt i februar. Vi har ikke brug for flere terrorlove. Vi vil hellere afskaffe dem vi har.
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2015.

”Tid til fred” er et nyt fredinitiativ, som havde sit første store arrangement påskedag den 6. april i
København, på ”Den Røde Plads” ved Nørrebrohallen. Mere end 20 fredsorganisationer/grupperinger sluttede op om demonstration/cykelløb/kondi-løb og der blev samlet underskrifter
ind mod køb af nye kampfly. Der var taler og underholdning hele dagen.
Horserød-Stutthof Foreningen deltog med bogbod, banner og frihedsfanen.
Vi var heldige med vejret og pladsen var godt besøgt.
Den 9. april arrangerede foreningen i anledning af 75-året for besættelsen, en filmaften i
bogcaféen NV en filmforevisning af ”Det gælder din frihed” og Oktoberkoret sang sange fra
besættelsen. Der var fuldt hus, og det var rart at så mange sluttede op om markeringen.
Vi arbejder videre med den antifascistiske/antiracistiske konference som vi, sammen med FIRDanmark er værter for til efteråret. Vis satser på afholdelse den 21. november. Der kommer flere
informationer senere.
Det kan allerede nu oplyses, at mange antifa-organisationer har annonceret demonstrationer op
til folketingsvalget. De vil blive annonceret i pressen, når vi har datoen for valget.
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På 70-års dagen for de sidste Hvide Bussers hjemkomst med fanger til
Danmark fra KZ Neuengamme, udgiver foreningen Frihedsmuseets venner
en ny bog: Livet skal leves, Henning Jensen – en dansk kz-fanges
erindringer fortalt til Pernille Ramsdahl. I den anledning indbyder
Frihedsmuseets Venner i samarbejde med Neuengammeforeningen til
reception i våbenhuset til Helligåndskirken ved Strøget i København:
Mandag den 20. april 2015, fra klokken 16.00 til 18.00, hvor man kan
møde Henning Jensen. Medlemmer af foreningen Frihedsmuseets Venner
vil her kunne få bogen udleveret som en gave fra foreningen. De
resterende medlemmer får herefter tilsendt bogen (Bogen kan også købes
på dagen). Efter receptionen indbyder Neuengamme foreningen alle til at
deltage i en mindehøjtidelighed i Helligåndskirken klokken 18.30, med
efterfølgende kransenedlæggelse og tale ved Hans Sode Madsen, ved
mindesøjlen for den ukendte kz-fange foran kirken.
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Den 1. maj er vi selvfølgeligt på plads i fælledparken på
”Rød 1. maj”, hvor vi har udstilling i vort store telt, hvor der
også er bogsalg og hvor vi altid får en god snak med de
mange besøgende.
Udstilling i år er baseret på Anton Nielsens nyeste bog ”Byd
magten trods”, som fortæller om statsterrorisme,
magtmisbrug og undertrykkelse fra 1933-2014.
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

HUSK AT DELTAGE I MARKERINGEN AF BEFRIELSEN 4. MAJ PÅ
RÅDHUSPLADSEN.
BUSTRANSPORT FRA RÅDHUSPLADSEN FOR DÅRLIGT GÅENDE.
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5. MAJ AFHOLDER AMPA MINDEHØJTIDELIGHED PÅ
CHRISTMAS MØLLERS PLADS PÅ AMAGER FRA KL. 16.30.
TALER BJØRN ELMQUIST, MUSIK VED ARNE WÜRGLER.

LØRDAG DEN 20. JUNI ER DER IGEN I ÅR GADEFEST FOR DE
RØDE BLADE, HVOR FORENINGEN STILLER MED BOD. DET
FOREGÅR I MURERGADE 8, 2200 KØBENHAVN N FRA KL.
14.00.

MANDAG DEN 22. JUNI ER DET JO IGEN TID TIL AT TAGE
TIL HORSERØD MED BUS OG AFHOLDE
MINDEHØJTIDELIGHEDEN FOR DE INTERNEREDE UNDER
BESÆTTELSEN OG OGSÅ BESØGE MUSEET.
BUSSEN KØRER KL. 10.00 FRA DGI-BYEN VED
HOVEDBANEGÅRDEN, OG VI SPISER FROKOST I
KØBENHAVN KL. CA. 13.30.
TILMELDING SENEST DEN 10. JUNI TIL BODIL 2167 0592.
ELLER HANNA 2237 4925.
PRIS FOR KØRSEL MED BUS KR. 50,-.
FROKOST KR. 50,-. GÆSTER kr. 75,- ER VELKOMNE.
ØL OG VAND TIL RIMELIGE PRISER.
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EFTER FERIEN DELTAGER VI IGEN PÅ K-FESTIVAL DEN 15.
OG 16. AUGUST I NØRREBROPARKEN, OG I MINI-FESTIVAL I
ROSKILDE DEN 29. AUGUST.
OM AFTENEN DEN 29. AUGUST 2015 ÅBNER EN HELT NY
BESÆTTELSES-TIDS-UDSTILLING I ISTEDGADE 31, HVOR
DEN NAVNKUNDIGE ”STJERNE RADIO” FORRETNING LÅ.

STUTTHOF
Med hensyn til turen til Gdansk og Stutthof i september, er vi stadig i
gang med at finde den billigst mulige pris og den mindst besværlige vej.
Vi håber vi kan lande på en pris omkring kr. 3.000,00 pr. næse, men vil
gerne have en tilbagemelding om, hvem der er interesserede i at deltage,
så vi kan gå i gang med at booke værelser, billetter m.v.
I er velkomne til at kontakte formanden for flere informationer.
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BESTYRELSEN 2015 - 2016

BODIL ENOCH, FORMAND, 2167 0592
MAIL: enoch.bodil@gmail.com
STEEN JENSEN, NÆSTFORMAND
HANNA KIRKEGAARD, KASSERER
SISSE GORM KNUDSEN
ANNETTE MØRK
TONNY WARMING
ERLING GØRGES
BJARKE ENOCH
OLE GLEERUP

HUSK kontingentet: Kr. 200,- pr. år pr. person.
Kontingent og støttebeløb kan indbetales på:
Bank konto (giro) 1551 9615806

Besøg vor hjemmeside: www.horserød-stutthofforeningen.dk
Følg os på facebook: Horserød-Stutthof Foreningen
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