København d. 16. marts. 2019.

Kære Medlemmer og interessestøtter af Horserød-Stutthof foreningen.
- BERETNING GENERALFORSAMLING 16. marts 2019
v/ formand Annette Mørk

Vi har haft et fokus på afviklingen af vores velfærdssystem, krigsoprustningen, samt
på folketingets uanstændige flygtninge-og asyl politik. Dette arbejde er gjort ved
deltagelse i møder, artikler, samt støtte til de, som ligeledes har deres fokus på
begge eller en af de tre områder. I forhold til flygtninge-og asyl politiken, som i
forvejen var en skændsel og som engang vil blive en sort plet i Danmarkshistorien,
blev det forværret med det såkladte paradigmeskifte. Fascismen og de brune støvler
tramper hårdt i vores små baghaver og vi har alle et ansvar for at sige fra. Mennesker
som flygter fra krig eller forfølgelse, fængsler vi på ubestemt tid i centre, hvor
politikerne frejdigt siger “at vdet skal være så utåleligt, som muligt, så de rejser
hjem”. En lille ekstra nedrig detalje er, at adskille fædre fra deres familier, ved at
fængsle dem i to forskellige fængsler. Dette gøres for at presse dem yderligere, til at
underskrive deres egne deportationspapirer. Nogle af de som sidder på center
Ellebæk, er torturoverlevere, som nu gennemlever tortur igen. De børn som er
fængslet i udrejsecentret Sjælsmark oplever ugentligt, at familier bliver deporteret
og afhentet af politiet. Sidst det skete for en familie med to børn, måtte udvisningen
udskydes, da moderen til to børn på to og ni, forsøgte selvmord og forsat er
hospitalsindlagt. I tumulten blev flere børn ramt af politiet peberspray. Det er
tydeligt, at de danske myndigheder ikke handler i barnets interesser, men i stedet
bevidst udsætter dem for et massivt omsorgssvigt i forsøget på at få deres forældre
til at rejse ud af Danmark. Dagligt sidder de, som søgte Danmarks hjælp - voksne og
børn - og ved ikke, om det er deres tur i dag. Menneskene på de centre, må ikke selv
lave mad, må ikke have fjernsyn på værelserne, må ikke have et køleskab - ja, må
ikke have en tilværelse og de får lidt over 400,-kr. hver 14, dag til transport og “den
såkaldte danske hygge”. Her er det ikke muligt at bage en kage med sit barn eller
teenager, som er småsulten om aftenen. “De kan jo bare rejse hjem”, bliver der sagt.

Det er stensikkert, at hvis de under de forhold, de bliver budt “bare kunne rejse
hjem” - gjorde de det. En ung mand fra Afghanistan spiste stumper af barberblade,
da han blev sat på et fly. Så angst var han, for at komme hjem.
Paradigmeskiftet som det så smukt hedder - betyder også at tusinder familer som
følte sig i sikkerhed med en opholdstilladelse og er en del af det danske samfund,
kan få inddraget deres ret til at være i Danmark - uanset om de har været her i et år,
fem år eller 10 år. Det giver en enorm usikkerhed, både for de som har arbejde, bolig
og/eller børn i folkeskolen eller på uddannelsesinstitutioner og for de flygtninge som
har været her i kort tid. Og forståeligt - for hvor meget kan det betale sig at blive en
del af det danske samfund, når de kan risikere deportation med kort varsel? Deri skal
lægges, at der bliver skåret kraftigt ned i de nyankomnes økonomi, således at det
ikke bliver muligt, at få noget som banalt som tre måltider mad om dagen. De bliver
samfundet bund og udstødte. “De skal hjem og hjælpe til med at opbygge deres
lande”. Steder som er uden infrastruktur, skoler, hospitaler, byer som er
bombekratere og bygge huse på golde marker uden at have en mursten. Det må da
være os - Danmark, NATO og USA - som skal opbygge. Det er de ansvarlige og derfor
skal de bygge op og bygge bro til alle de, som vi har bombet, besat eller udnyttet
økonomisk. Danmark og EU har mere end råd til at hjælpe de som kommer og de
som er her. Vi har plads og vi har råd. Horserød-Stutthof foreningen anser det som
en pligt, for alle at påpege og deltage i at ændre de ulykkelige forhold, vi byder disse
mennesker. Dette kan gøres ved at deltage i en af de mange organisationer som
hjælper direkte eller økonomisk eller ved samtaler mellem naboer, på
arbejdspladsen eller ved møder.
Vi har snart folketingsvalg og Europaparlamentsvalg. Jeg håber, at hver og en med
sorte fascistiske tankegange bliver stemt ud, samt at Folkebevægelsen Mod EU ved
Europaparlamentsvalget får en massiv fremgang.

Arrangementer - 2018:
- I feb.2018 havde vi foredrag v/historiker Peter Fransen om “Horserød 100 år” (ny
bog). Han havde sat fokus på Horserødlejren før og under besættelsen.
- Vi deltog 1. maj med vores telt på “Rød 1. maj” i Fælledparken, hvor formanden
havde lavet en udstilling om genopbygningen af Frihedsmuséet, samt enkelte
udvalgte Horserød/Stutthof historier.
- 4. maj var vi repræsenteret ved “Istedgade overgiver sig aldrig”, hvor vi havde fået
en ung fra Revolutionære Antifascister til at gå forrest med frihedsfanen. En tradition
vi håber at kunne påbegynde. Det er de unge, som skal forrest i kampen nu.

Horserød-Stutthof foreningen har forøvrigt en fast plads i arrangementsudvalget i 4.
maj initiativet.
- 5. maj deltog vi i AMPA´s mindehøjtidelighed på Christmas Møllers plads. Der var
gennem et to-årigt samarbejde mellem formanden, Gunnar Wrønding og Lokal
historisk arkiv - Sundby, lavet en pjece om monumentet tilblivelse, som blev solgt for
20,-kr. Pjecen kan forsat bestilles gennem Sundby Lokalhistoriske arkiv.
- Som vanligt højtideligholdt vi 22. juni og fra en nedgang i deltagere, var vi tilbage
med deltagerantal hvor 67 personer valgte at være med. Samme dag efter frokosten
holdt foreningen bogreception for Anton Nielsens bog “Den danske model” - bogen
koster 350,-kr. og kan bestilles på tlf.nr.: 4717 9069. Alt i alt med turen til Horserød
og bogreceptionen havde foreningen en gennemgang af ca. 150 personer den dag.
- Efter sommerferien havde foreningen - d. 29.august - inviteret Ester Christiansen
fra Aalborg og ved et vellykket arrangement med 40 deltagere, fortalte hun om
barndommen med afsæt i tv.udsendelserne, samt bogen “Modstandskampens børn”
børn” af Andreas Fugl Thøgersen.
I begyndelsen af september holdt Erling Gørges og Lisbeth 10.år “Roskilde
Minifestival” - med udgangspunkt i den politiske agenda i Danmark og verden
generelt, freds- eller rettere - krigspolitiken og vigtigheden af engagerer sig i den
politiske virkelighed vi er vidner til. Horserød-Stutthof foreningen deltog og det var
som altid et flot arrangement.
- Da Horserød-Stuthoff foreningen er medudgiver af tidsskriftet “Antifascistisk
Forum”, som havde 10.års jubilæum d. 29. sep., arrangerede vi et meget velbesøgt
arrangement i Lygtens fagforening med underholdning af “De Røde Ører” (hvor
bestyrelsesmedlem Thomas Riemschneider er musiker/sanger) og “De tog veste på”
med Per Aabel. Aftenen var en vifte af underholdning, gode talere og fint
smørrebrød.
- Vi havde arrangeret tur til Frøslevlejren d. 13. /14. okt, med overnatning og
spisning på Frøslev Kro. Turen var en fin oplevelse for deltagerne og der var enighed
om, at i fremtiden, måtte bestyrelsen arbejde for flere af den slags samværs-og
oplysnings-ture. Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Poulsen, som bor i Sønderjylland,
var en fin guide, med gode og ukendte historier fra egnen.
- 17. okt. deltog formanden, samt bestyrelsemedlemmer Erling Gørges og Hanna
Kierkegaard i kransenedlæggelse ved “De Spaniensfrivillige” i Churchillparken.
- Vores Facebookside er tæt ved at runde 1000 følgere og det har været en glæde, at
så mange viser en interesse i at kende den del af historien og takket været de sociale
medier, er der kontakt til pårørende, som vi ikke har haft kendskab til før.

- Vi har haft held med at få trykt diverse historiske/politiske artikler og havde det
held, at få et debatindlæg trykt i BT (!), som ikke er lig profilen for foreningen, men
som har mange læsere og det skal ses i lyset af af foreningen gerne vil komme ud til
flest mulige mennesker. Derudover har der været politiske, samt historiske indlæg i
Dagbladet Arbejderen, en notits i Information, samt et samarbejde med redaktøren
af Antifascistisk Forum - Anton Nielsen - med en journalist fra Jylland Posten om en
historisk artikel. Sidstnævnte blev bragt torsdag i on-line udgaven og bliver braft
denne weekend i Jyllandsposten. Sidste artikel fra foreningen, som blev braft i
Dagbladet Arbejderen, er til denne dag kopieret.

2019:
- Lør.d. 26. jan. afholdt foreningen en velbesøgt nytårskur. Underholdningen stod
Kim Jesus Henriksen og gæstetaler var Leif Bork Hansen fra “Bedsteforældre for
asyl”.
Dette indlæg er herved en opfordring til at støtte “Bedsteforældre for asyl”.
“Bedsteforældre for asyl” blev stiftet i oktober 2017 og er en tværpolitisk
græsrodsbevægelse, som protesterer mod den danske regerings asylpolitik med
ugentlige manifestationer, samt et stort og stædigt engagement mod de skiftende
regeringers asylpolitik. Bl.a. har bevægelsen en lægegruppe og deres
manifestationer har givet genlyd landet over. F.eks. blev der trukket overskifter, da
de den 20. nov. 2014 sang “Barndommens land” fra tilskuerrækkerne i folketinget,
samtidig med de smed løbesedler ned i salen og derved afbrød sidstebehandlingen
af endnu en stramning af asyllovgivningen. Det resulterede i bøder til de implicerede.
De har ligeledes haft en imponerende succes med at samle penge ind til hjælp for de
som ikke selv har råd til familiesammenføring, samt juridisk, praktisk og støtte til
beboerne på udrejse-og asylcentrene. Leif Bork Hansen blev kendt sidst i 1990'erne
for at begå civil ulydighed ved at hjælpe 29 afviste serbiske asylansøgere med at gå
under jorden. Dermed overtrådte præsten Udlændingeloven, og han blev ved Retten
i Lyngby i 1999 som den første nogensinde idømt en betinget dom på 20 dages
hæfte for at skjule flygtninge. Han blev efterfølgende sigtet igen – idet han
indsamlede penge til flygtninge. ”.
- Tirs. d. 19. feb. holdt Morten Bach fra “Sømændende og 3F -Transport” - eller som
det hedder i dag: “FOC Campain Office” - foredrag om krigssejlerne. Ingen anden
dansk befolkningsgruppe led så store tab som den danske sømandsstand. 2000 ud af
6000 krigssejlere døde. Det var et velunderbygget foredrag og foredragsholderen har
tre færdige foredrag mere om emnet, hvis skulle have vores interesse.

_ Denne weekend - har nogle af bestyrelsesmedlemmer deltaget i en Antifascistisk
konference over to dages- arrangeret af Demos - hvor vi desværre måtte gå før tid,
grundet vores egen generalforsamling.

- Vi er med i markeringen af NATOs 70´års dag, hvilket vil blive markeret d. 4. april.
- Desuden sidder vi i bestyrelsen for Horserødlejrens venner og næste weekend
afholder vi møde.

Senere på året - i sep. Er vores bestyrelsesmedlem Anders Kristensen ved at
arrangerer en tur til Stuitthof. Derfor melder vi ud allerede nu, at turen vil komme til
at koste min. ca.3000,-kr. - max. 3500,-kr. alt inkl. , således at de som gerne vil
deltage ved det.

Sidst skal nævnes, at porto for nyhedsbrevene koster en del, derfor henstiller vi til at
få alle medlemmers mailadresser, så vi af den vej, kan sende nyhedsbreve, samt
andet som kan have en interesse for medlemmerne. I 2019 bestræber vi os på at
sende samtlige nyhedsbreve pr. mail.

Vi takker for den store opbakning til foreningen i det forløbne år.

