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Siden sidste generalforsamling, har vi beskæftiget os med mange ting, som dels 

består af de arrangementer der traditionelt ligger i foreningens arbejde, men også 

bevæget os ud på nye veje. 

Det er ikke blevet lettere at være aktive antifascister i det forløbne år, der er ikke 

blevet mindre arbejde at tage fat på. Tværtimod, flere og flere tegn på en genop-

blussen af gamle traditioner fra 30erne dukker op rundt omkring i verden, og man 

skal både have øjne i nakken og helst også på hver finger for at følge med i. 

Vi kender de ”gamle” problemer i Østeuropa, og i Vesteuropa, vi vidste godt at det 

såkaldte demokrati i USA gav problemer, ikke kun i USA men også i resten af verden, 

men det var alligevel en overraskelse, at man valgte en præsident, som går ind for 

tortur, er modstander af abort, som ikke tror på klimaforandringer, og som i det 

hele taget kun har en ting i sit store hoved, nemlig Amerika først. Dette har blandt 

andet affødt nu 2 forslag til indrejseforbud for især muslimer. 

Det har affødt protester i hele verden, og ikke mindst i USA, og har været med til at 

skærpe tonen i flygtningedebatten og desværre er det i Danmark guf for fru 

Støjberg, som føler sig bekræftet i at regeringen fører en rigtig politik når det 

kommer til asyl- og indvandring.  

Et andet problem er NATO. USA vil styrke og udvide NATO, og det hele peger kun i 

østlig retning. Der er en oprustning i gang, vendt mod Rusland, og Trump har lovet 

amerikanerne, at han vil sørge for, at USA altid vil have flere atomsprænghoveder 

end russerne til hver en tid. Danskerne skal betale mere til militæret, for det har 

Trump bedt om, vi har tropper i Baltikum, et krigskib i Sorte Havet, fly i Irak. Det 

lyder helt vanvittigt, men er ikke desto mindre sandt. 

Af mere lokale ting vi har beskæftiget os med, er markeringen af 75-året for 

interneringerne i 1941, nemlig 22. juni 2016, hvor vi som altid var i Horserød og hvor 

vi og efterfølgende indviede vor nye Stutthof-fane, ved arrangementet om 

eftermiddagen. 

Tidligere på foråret tog vi til Horserød, hvor vi plantede syren og egetræ som vi 

havde haft med hjem fra Stutthofturen i 2015. 



Foreningens udstilling 1. maj og vore øvrige aktiviteter sidste år, handlede naturligt 

nok om interneringen af kommunisterne i 1941, og kommunistloven blev 

”genopdaget” og taget op i flere medier, og landets justitsminister Søren Pind, fandt 

at den ligefrem var et forbillede.  

At det netop var 75 år siden, affødte en idé hos Annette. Det var på tide at få samlet 

historien om de danske Stutthoffanger. Arkiverne var nu tilgængelige, og hun gik 

straks i gang med at søge akt-indsigt. Det var ikke let, men det gik, og hun fik adgang 

til adskillige Hun tilbringer nu al sin fritid på Rigsarkivet, som på grund af 

nedskæringer har lukket om lørdagen, så det er ret besværligt at komme til at 

arbejde der, når man har et job at passe. 

Vi søgte fondsmidler og har fået penge til en start fra Metals mekanikere. Der er 

meget arbejde endnu, men vi håber at vi til næste år kan udgive materialet. 

De 2 festivaler vi plejer at deltage i forløb godt, og vi har i løbet af året deltaget i 

arbejdet med at genoprette det gamle FIR, og har startet Aktive Antifascister, som 

støt og roligt arbejder på at få bredt kendskabet til foreningen ud til en større kreds. 

Vi deltog i FIR-International’s kongres i Prag i november, og der var desværre intet 

nyt under solen. Flygtningekrisen var et stort emne, situationen i Grækenland, i 

Ukraine, i Ungarn, i Frankrig og i Holland, for bare at nævne nogle få, var til debat, 

og der arbejdes hårdt for at bekæmpe den tiltagende højredrejning i hele Europa. 

Det var dog positivt at både Frankrig og Italien havde sendt delegationer til 

kongressen efter mange års fravær. 

Antifascistisk Forum, er nu på gaden for 9. år i træk, og Horserød-Stutthof 

foreningen støtter også op om det arbejde. Vi deltager også i Tid til Freds aktiviteter 

når vi kan, og vi deltager bl. a. i fredsløbet den 20. maj i år. 

Man kan sige vi breder os, og blander os i meget, men det har samme retning. Det 

er alt sammen noget der bygger på vore forgængeres historie, en historie vi er 

forpligtede til at viderebringe, og deres arbejde mod nazismen og fascismen skal vi 

fortsætte, forhåbentligt mange år endnu. 



Vi vil, som altid deltage i fælledparken 1. maj med en udstilling om et historisk og 

alligevel aktuelt emne, 4. majs fakkeltog i Istedgade er også et fast programpunkt og 

ligeledes 5. maj ved AMPA’s arrangement på Amager. 

Horserødlejren fylder 100 år den 1. maj 17, og vi er i gang med planlægningen af et 

arrangement ved lejrens museum den 1. weekend efter 1. maj, da vi ikke kan være 2 

steder samtidigt. Der bliver i anledning af jubilæet udgivet en bog om lejrens 

historie. 22. juni er en mærkedag og vi skal selvfølgeligt til Horserød til Frihedens 

Port og markere dagen. 

Vi prøver på at arrangere en tur til Heideruh ved Hamborg i efteråret, og de 2 

festivaler i august og september får selvfølgeligt også besøg af foreningen. Vi håber 

meget at foreningens medlemmer bakker op om aktiviteterne. 
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