
Generalforsamling d. 5. marts 2016. 

 

Beretning for 2015-16 Horserød-Stutthof Foreningen. 

Siden sidste generalforsamling er det ikke blevet lettere at være dansker - 

eller for den sags skyld dansk. Stramningerne hober sig op, mens solidaritet, 

ansvarlighed og medmenneskelighed rasler ned. Vi har i året der er gået 

oplevet sociale nedskæringer, som ikke er set magen til siden krisen i 

30´erne. De sidste mange års krav om tilbageholdenhed ved lønfor-

handlingerne har til gengæld gjort virksomhederne rigere, og ikke mindst 

aktionærer har nu gyldne tider med rekordhøje udbytter.  

De fattige bliver fattigere og de rige endnu rigere. Det er der måske ikke så 

meget nyt i, men når samtlige politiske partier op til valget i juni sidste år 

bedyrede at velfærden var ”fredet”, så hænger det ikke sammen. ”Den lille 

grimme blå” – som den ny regering er blevet kaldt – har i hvert fald ikke 

holdt sig tilbage, godt hjulpet på vej af Liberal Alliance og Konservative – og 

selv Dansk Folkeparti, som jo bryster sig af at være den lille mands bedste 

ven – kom i efteråret flere gange i problemer på grund af nedskæringerne i 

finansloven, som de jo stemte for.  

Ingen gik ram forbi. Børn, unge, gamle, handicappede, hospitaler, 

ældrecentre, daginstitutioner og skoler, alle steder skulle der spares og 

skæres ned. Der er skåret i kontanthjælp, SU, boligydelse, startpakken for 

asylansøgere er genindført og kommunerne skal også spytte i statskassen 

med det nye udligningsbidrag.  

Det ville klæde regeringen, og for den sags skyld også folketinget, hvis de 

tog sig sammen og indså, at der er brug for en omfordeling af midlerne i 

dette meget meget rige lille land. Selvom vi skal bruge mere end 30 mia. Kr. 

til nye jagerfly, har vi stadig råd til, at Skat har foræret mere end 9 mia. Kr. 

væk til smarte aktionærer i alverdens skattely, på grund af sjusk i 

forvaltningen. Der er ingen der kræver besparelser på det militære isenkram 

af den grund.Det er ud over alle grænser urimeligt, at almindelige 

skattebetalende danskere skal betale den regning. Og det skal vi jo, for både 



Liberal Alliance og Konservative har kun et mål i denne regerings levetid: At 

få nedsat topskatten, så der bliver mere til dem der har og mindre til dem der 

mangler.  

Noget af det der har fyldt mest i medierne sidste år, og som stadig kan 

opleves dagligt i alle medier, er situationen omkring flygtningeproblemerne. 

Det anslås at ca. 20 mill. flygtninge er på vej fra krige og naturkatastrofer 

rundt omkring i verden. Det er 5 gange Danmarks befolkning. Det er umuligt 

at forestille sig. Alle disse mange mennesker har akut brug for hjælp, men 

alle skubber bare problemet videre til naboen, og de få der gør noget - f.eks i 

Danmark i september da flygtninge indtog motorvejen fra Rødby - står nu 

anklaget for menneskesmugling.   

Integrationsminister Støjberg er af regeringen blevet bedt om at føre en 

ultrahård linie i flygtningespørgsmålet. Det gør hun uden at ryste på hånden. 

Fra annoncering i arabiske aviser for at afskrække de nødlidende mennesker 

fra at komme til Danmark, til forslag om at konfiskere flygtningenes 

værdigenstande ved ankomsten til Danmark, oprettelse af teltlejre uden for 

lands lov og ret, som ikke egner sig til det danske vintervejr, og også til 

indførelse af grænsekontrol.  

Når nu svenskerne, som modtager mange gange flere flygtninge og 

asylansøgere en vi gør, indførte id-kontrol ved grænsen fra Danmark, og 

dermed returnerede nogle få mennesker, så måtte vi jo hellere sørge for, at 

der ikke kom nogen ind i Danmark fra Tyskland, som vi kunne risikere ikke 

kunne komme ind i Sverige og derved endte i Danmark. EU og ikke mindst 

kansler Merkel raser, men alt er åbenbart tilladt, når man henholder sig til, at 

det er ”for at bevare ro og orden” inden for landets grænser. 

I EU er man enige om at det er et europæisk problem med de tusinder som 

sejler over Middelhavet til Grækenland og Italien. Det er et europæisk 

problem, at næsten 7000 mennesker bare det sidste år er druknede, ifølge 

de officielle tal. Det korrekte antal kendes ikke. Men i stedet for at være 

solidariske, slår alle ud med armene og siger at de ikke kan klare at integrere 

f. eks. syriske flygtninge. ”De er for fremmedartede”. Man taler ikke om 



flygtningenes mest basale behov for husly, mad, og ikke mindst et sted at 

være uden krig, bombninger og fordrivelse.  

Man har forsøgt sig med en fordelingsnøgle, men alt for mange lande vil ikke 

være med, og i stedet bygges mure og pigtrådshegn, og i Frankrig ved Calais 

har man lige ryddet en lejr med flygtninge, som i årevis har forsøgt at 

komme til England. Man tror problemet forsvinder, hvis lejren forsvinder.  

I stedet for begrebet ”bekvemmelighedsflygtninge” skulle man indføre ordet 

”bekvemmelighedspolitik”, det er det vi er vidner til. 

Det er på tide at danskerne indser, at vi selv er med til at skabe 

flygtningestrømmen fra Mellemøsten. Vi er jo aktive deltagere i krigene i 

området, hvor de fleste flygter fra, nemlig Mellemøsten.  

Krigen mod terror – er blevet til krigen mod Islam. Men som sædvanligt, når 

USA og NATO kalder, så kommer vi farende og står ret, og under dække af 

”Humanitære hjælpeforanstaltninger”, bomber vore jagerfly dagligt, men vi 

kan ikke få noget at vide om hvor eller hvem, hvilket jeg anser for at være et 

demokratisk problem, udover det problem, at folketinget sender danske 

soldater i krig uden at befolkningen bliver spurgt.  

Det er på tide vi siger NEJ til NATO, og NEJ til at være USA’s medløber. 

Vi kunne bruge militær-bevillingerne til at rette op på den skrantende 

velfærd, og i stedet lave en tv-indsamling til jagerfly. Det vil næppe blive en 

succes! 

Jeg er ikke stolt af at være dansker i øjeblikket. Verden ser med forundring 

på den politik vi fører, og fra at være et af de lande der gav mest til 

ulandsbistand, har vi nu skåret så meget ned, at vi får mere tilbage end vi 

betaler iflg. hjælpeorganisationen for uddannelse IBIS, som opfordrer til at 

30% af ulandsbistanden, der i 2016 er afsat i finansloven, nemlig 4,4 mia. 

ikke bruges til asylansøgere, men sendes ud til fattige lande. Vi bruger faktisk 

mere selv end vi giver.   

Sket i året: 



Siden sidste generalforsamling har vi haft flere arrangementer. De fleste af 

dem ligger helt fast i foreningens kalender. : 1. og 4. og 5 maj, 22. juni og de 

2 festivaler i august. 

22. juni lagde vi turen forbi mindestenen på Langelinie, for Horserød-

fangernes transport ombord på Warteland til Stutthof-lejren. Samme skib 

havde også danske jøder ombord som endte i Theresienstadt-lejren. Stenen 

er rejst af Theresienstadt-foreningen. 

Af ”nye” arrangementer deltog vi i påsken i ”Tid til Fred”’s arrangement på 

den Røde Plads på Nørrebro, det var dejligt vejr den 6. april, hvilket gavnede 

arrangementet som var ret uorganiseret, men hyggeligt med en del 

besøgende. 

Den 9. april markerede vi 70-året for befrielsen ved at vise filmen ”Det 

gælder dit liv”, og Oktoberkoret sang besættelsestidssange i Nordvest 

Bogcafé. Det blev et tilløbsstykke, og der var mange der kun fik ståpladser, 

men en dejlig aften.  

Den 29. august kunne vi på Minifestivalen i Roskilde meddele, at der samme 

dag åbnede en ny besættelsestidsudstilling – idet man har ”genoplivet” 

Stjerne Radio i Istedgade. Lidt men godt, kan man vist roligt sige, men 

rygterne går på at man vil udvide, hvis man kan få beboerne med på idéen, 

hvilket skulle være muligt. 

I september tog en gruppe på 15 af sted til Stutthof – d.v.s. til Gdansk i en 

uge med en heldagsudflugt til Stutthof lejren. Anstrengende  rejseprogram - 

men vi havde sommervejr hele ugen - og der var rig lejlighed til at se byen 

og omegnen, og flere tog af sted på noget af den dødsmarch fangerne blev 

jaget ud på i januar 45. (Billeder af Anders og Birte).  

Ved besøget i Stutthof, lagde vi blomster ved det fælles mindesmærke, og 

Anton fortalte om livet i lejren, som beskrevet af hans far Martin Nielsen i 

bogen “Rapport fra Stutthof”, og vi lagde også blomster ved blok 13, hvor 

danskerne boede.  

Vi havde også en anden opgave, idet busken fra Stutthof, som var plantet i 

Horserød-Museets have var blevet spist af nogle dyr og derfor skal erstattes. 



Heldigvis havde vi botaniker Birte med og vi fik hjembragt både en syren og 

et egetræ til haven. De overvintrer i Anders’ have, men vi planlægger en tur 

til Horserød museet lørdag den 7. maj, hvor vi vil sætte både busk og træ i 

jorden. Det bliver med bus – som vi plejer - og nærmere besked kommer i 

nyhedsbrevet i april. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

På FIR Internationals kongres i Sofie i 2013, foreslog vi sammen med FIR-DK 

at lave en antifascistisk konference, idet vi mente det var nødvendigt at få 

koordineret det antifasicstiske arbejde – ikke kun i Danmark – men i hele 

Europa. FIR Int. tog vel imod initiativet, men der skete absolut ingenting, og 

vi indså, efter flere forgæves henvendelser til Berlin, at vi selv måtte i gang.  

Det blev så besluttet, at det blev en dansk konference med gæster udefra, og 

oplægsholdere om situationen i bl. a. Danmark. I den lange proces var der 

mange meget forskellige organisationer som kom og gik i rækken af møder, 

og vi endte med at være en arbejdsgruppe på 5 – 6 foreninger som påtog os 

arbejdet, for overhovedet at komme frem til at afholde konferencen,  som 

fandt sted over 2 dage i november 2015.  

Der var omkring 80 tilmeldte, heriblandt en halv snes fra VvN i Tyskland og 

kassereren fra FIR Int. deltog også med sin kone. Det var rigtig gode oplæg 

som blev behandlet, af så forskellige folk som advokat Bjørn Elmquist om 

terrorsagerne, Panos Apergis fra KKE Grækenland om bl.a. 

flygtningesituationen og Anne Jessen fra Demos om højredrejningen i 

Europa. Der var en god stemning, men det var samtidigt den weekend, hvor 

denne vinters hidtil eneste snestorm havde besluttet at lægge vejen forbi 

København og omegn, hvilket selvfølgeligt satte sit præg på deltagerantallet 

om søndagen. 

I begyndelsen af januar i år blev FIR-DK nedlagt. Den gamle 

paraplyorganisation for fangeforeningerne fra besættelsen fik så store 

økonomiske problemer, at en konkurs var eneste mulighed. Det var en tung 

beslutning, og medlemmerne var enige om, at vi ikke kan undvære en sådan 

organisation i dagens Danmark, som kan samle og – forhåbentligt – 

koordinere krigsmodstanderne og de antifascistiske- og antiracistiske kræfter, 

for at få fodslag og styrke dette vigtige arbejde.  



Den 23. februar stiftede vi så en ny organisation ”Aktive Antifascister FIR-DK 

2016”. Vi har beholdt FIR i navnet, da vi stadig ønsker tilknytningen til FIR-

International. Vi har nu mulighed for at inddrage andre end efterkommere fra 

modstands- og fangeforeningerne, så vi stærkere kan gå ind i kampen mod 

den stigende fascisme og racisme, og så vi kan arbejde sammen med de 

andre i fredsbevægelsen. Det er der stort behov for. Vi skulle nødigt 

genopleve historien fra 30´erne og 40´erne. Vi vil opfordre vore medlemmer 

til at gå aktivt ind i dette arbejde. Kontingentet er billigt: 200,- kr. for 

foreninger og 50,- kr. for enkeltmedlemmer pr. år.  

Fremtidigt arbejde.: 

I år er det 75 år siden den danske regering indførte det vi i dag kalder 

”kommunistloven”. Den blev vedtaget den 22. august 1941, men allerede den 

22. juni 1941 blev mange kommunister arresteret, mange flere end tyskerne 

havde forlangt. DKP oplyser i ”Talen der skulle have været holdt” at tallet var 

nærmere 500. Det danske politi var ualmindeligt ihærdige, og der er ingen 

tvivl om at de havde lister med navne og adresser, som de bare ventede på 

at gøre brug af.  

De 3 kommunistiske folketingsmedlemmer blev dog ikke arresteret. Martin 

Nielsen sad i Vester Fængsel, og de 2 andre var gået under jorden. Der var 

således ingen til at protestere, og loven blev enstemmigt vedtaget. I loven 

står at alle skal stilles for en dommer inden 24 timer, og oplyses om hvorfor 

de blev anholdt, men det skete aldrig. Et Grundlovsbrud af værste skuffe. 

Som vi ved blev de sendt til Horserød og senere til Stutthof. Vi skal derfor 

gøre noget særligt ud af Horserød-dagen i år. Det er blevet foreslået at vi 

kunne få en mindeplade op i Griffenfeldtsgade 50, hvis vi kan få lov af 

ejerne/beboerne i huset. Årsdagen er også et emne vi kunne gøre noget ud 

af 1. maj i teltet i Fælledparken. 

I år er det også 80 året for begyndelsen på den spanske borgerkrig, som 

også vil blive markeret til efteråret, ved monumentet for de spaniensfrivillige i 

Churchillparken.  



Apropos Churchillparken, så venter vi jo spændt på at høre mere om det nye 

Frihedsmuseum, som efter planen bliver underjordisk og skal stå færdigt i 

slutningen af 2018 - følge planen. 

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen, for deres 

aldrig svigtende opbakning til vort arbejde. Det er ikke ualmindeligt med 10 – 

12 timers ”vagter” i halvdårligt vejr – det kan både være meget koldt og 

meget varmt, til møder, til demonstrationer – med og uden bannere og faner, 

uddeling af løbesedler til undrende tilskuere til Pegida-møderne, bogsalg og 

snak i teltet både 1. maj og ved festivallerne i  august. Jeg har ikke tal på, 

hvor mange gange Annette har deltaget i arrangementer med de herboende 

kurdere, som vi stadig støtter, nu hvor retssagen om støtte til terror er 

genoptaget, selvom de blev pure frifundet i byretten sidste år.  

Også en tak til vore trofaste medlemmer. Det er altid en fornøjelse at være 

sammen med Jer. 

Tak for ordet. 

Formand for Horserød-Stutthof foreningen Bodil Enoch 


