


I år 2000 indgik det tysk-nationale  frihedsparti (FPÖ)
i Østrig under ledelse af  den nu afdøde Jörg Haider i
et regeringssamarbejde. Det skabte dengang stort
postyr i hele EU.  Den uskrevne regel efter 1945 om
at samarbejde med ekstreme højrepartier var uaccep-
tabelt blev her brudt, og i mange måneder var de
diplomatiske forbindelser med Østrig på frysepunktet.
Men det var dengang. For 14 år siden. Nu er det
nærmest omvendt. Regeringer med deltagelse af erk-
lærede fascister møder hverken indignation eller
diplomatisk pres, men støttes aktivt. Se blot på Ukrai-
ne, hvor de ukrainske fascister fra starten har indgået i
regeringen i Kiev. De har åbent omgivet sig med
væbnede stormstropper.
Det er tydeligt, der er overskredet en tærskel. Konser-
vative, liberale og socialdemokrater i EU finder det
helt i orden at samarbejde åbent og direkte med ren-
dyrkede fascister. Problemstillingen om den fascistiske
trussel manes væk som ikke-eksisterende. Fascismen
tilknyttes en specifik historisk periode - en gang for så
mange år siden! Fascistisk tankegods og ideologi
gøres stueren og indrulleres i demokratiets virkefelt.
Ved valget til EU-parlamentsvalget i maj sås det tyde-
ligt, at fascistiske -eller endda erklæret nazistiske - par-
tier mange steder har holdt deres indtog på den par-
lamentariske arena. De indgår nu frejdigt i den parla-
mentariske dialog og debat. Glemt er den dyrekøbte
erfaring, at nazisme er forbrydelse mod menneskehe-
den. Glemt er Nürnberg-dommene.
Intet under at selvsikkerheden vokser hos de højrera-
dikale og højreekstreme partier rundt omkring i Euro-
pa.  Tag ikke fejl. Fascisternes mål er lige nu at sprede
skræk og rædsel.
Fascister og nazister på gaden betyder vold og terror.
Fascister ved magten betyder krig.
Og krige er der nok af. Også uden erklærede fascister.
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Stueren fascisme?
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Håndslag (haandslag@gmail.com) udgi-
ves af Folkebevægelsen Mod Fascisme
(FMN) med støtte fra Aktive Mod-
standsfolk og andre organisationer. 
Redaktør: Ebbe Riis Klausen (ansv.)
Ottingvej 93, 2730 Herlev tlf. 31102041
Medredaktør: Frede Klitgård, Aktive
Modstandsfolk, Byparken 23, 3450 Alle-
rød, tlf. 48142972. 
Synspunkter og holdninger i artikler i
Håndslag dækkes ikke ubetinget af
Håndslags redaktion. Indlæg modtages
gerne. Eftertryk og citater er tilladt med
angivelse af kilde. 
Tidligere nr. af bladet kan rekvireres ved
henvendelse til ovennævnte.
Håndslag udkommer fire gange åriigt.

Hjemmeside: www.no-nazi.dk
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk (aktivmodstand@gmail.com) er
abonnement på Håndslag inkluderet i
medlemskontingentet (300 kr.). Reg.nr.
9570 konto 7030800.
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme(folkmodnazi@gmail.com)
er abonnementprisen gradueret. Med-
lemmer under 25 år 100 kr., pensioni-
ster, arbejdsløse og studerende 150 kr.,
øvrige 250 kr. Reg.nr. 9570 konto
1310003.
Personer, der ikke er medlem af de
nævnte to organisationer, kan tegne
abonnement, pris 100 kr. for en årgang.
Reg.nr. 9570 konto 1310003 .

Israels krig mod Gaza og palæstinenserne f.eks.
I dagbladet Information skriver Yonatan Ungermann
Gold shtein fra Jøder Mod Folkemord om Gaza: 
”Gaza er blevet en koncentrationslejr. Gentagne mas-
sakrer, og hvad FN’s Goldstone-rapport beskriver som
en bestræbelse på at »ydmyge og terrorisere en civil-
befolkning og radikalt reducere dens økonomiske
kapacitet«, er virkeligheden i Gaza i dag. Det er at gå
for vidt at sammenligne situationen med den i
nazisternes værste dødslejre som Auschwitz og Tre-
blinka, men at en etnisk gruppe er koncentreret,
indespærret og udsat for systematisk mord kan ikke
længere fornægtes.”
Mens Israel fortsætter terroren mod Gaza og dets
civilbefolkning, og USA fylder de tømte våbenlagre
op, er der nu et flertal blandt danskerne, der støtter
palæstinenserne. Der er sket et markant ryk i hold-
ning. Billederne fra Israels bombninger af skoler,
hospitaler, beboelsesejendomme med døde og lem-
læstede i tusindvis taler sit uhyggelige og forbryderi-
ske sprog. 
Alligevel savnes den danske regerings klare afstand-
stagen. 
Mens krigene raser fra Ukraine og Palæstina til Syrien,
Afghanistan, Irak og Libyen og deres resultater i form
af kaos og gigantiske flygtningestrømme viser sig, vil
den danske regering og ’blå blok’ øge militariserin-
gen. ’Danmarkshistoriens største våbenhandel’ med
angrebskrigsfly for mere end 30 milliarder kr. er ved
at være i sin afsluttende fase, mens velfærds -
nedskæringerne raser. Og Danmark skal nu sammen
med Polen spille en særlig rolle på NATOs nordflanke
i den militære omringning af Rusland. Dermed
fortsættes den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik,
der kun har medført ulykke for de lande, hvor den er
praktiseret.  Og for Danmark selv.









● Folkebevægelsen mod Nazisme har
indkaldt til denne hasteprotest foran
den ukrainske ambassade for at min-
des ofrene for den største organisere-
de nazimassakre i nyere tid – mord-
branden i Odessa den 2. maj , hvor
der blev sat ild på en fagforenings-
bygning og de borgere, der havde
søgt tilflugt der, mens alle udgange
blev spærret.
Mere end 40 blev dræbt, mere end
100 såret. De fleste i branden, men
nogle blev skudt af overfaldsmænde-
ne. 
Man ved hvem det var – videoer og
fotos har rigeligt dokumenteret mas-
sakren: Gerningsmændene var fork-
lædt som fodboldfans, men tilhørte
nazipartiet Højresektor, der som para-
militære militser spillede en nøglerolle
i Maidan-opstanden.
Partiet er endnu mere åbenlyst fascis-
tisk end det andet ekstreme højreparti
Svoboda. De råder tilsammen over
næsten en tredjedel af ministrene i
Kiev-regeringen og har nu stor politisk
indflydelse i landet.
EU har krævet en undersøgelse af
mordbranden. Det blev gemt væk i
notitser i medierne, som heller ikke
har afsløret ugerningsmændene, selv-
om dokumentationen er ubestridelig. 
Kravet om undersøgelse lægges i syl-
tekrukken. Og den kendsgerning at
Ukraine i dag regeres af oligarkerne
med en koalition af neoliberale EU-til-

hængere og fascistiske partier bliver
fortiet.
At kupregeringen måtte udløse store
folkelige protester især i Østukraine
var uundgåeligt. Det vidste også USA,
EU og NATO, der har støttet og støt-
ter den massivt.
Kampen om Ukraine blev til en kamp
mellem kapitalistiske stormagter -
indbefattet Putins Rusland.
Men revolten i Østukraine kan ikke
bare betragtes som et forsøg på at
indlemme nye territorier i Rusland.
Langt hovedparten af østukrainerne
ønsker ikke en opsplitning af Ukraine.
Men de har rejst sig mod den nye
Kiev-.regering i protest mod dens
kup, dens ekstreme ukrainske ’natio-
nalisme’ og i frygt for fascistisk terror.
Mordbranden i Odessa og mange
andre overgreb viser at den ikke er
ubegrundet.
Anders Behring-Brevik massakre i Nor-
ge krævede flere menneskeliv. Forskel-
len er, at mordbranden i Odessa ikke
var enkeltpersoners værk, men et
resultat af den organiserede fascisme,
som har fået magt i en regering og
støttes af den.
Det er uhyggeligt – og derfor prote-
sterer vi på det kraftigste foran den
ukrainske ambassade. 
Vi kræver at forbryderne bliver fundet
og straffet. Vi kræver stop for støtten
til fascisme og forbud mod al fascistisk
virksomhed.
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Hasteprotest ved ukraines ambassade

Stop fascisterne!
Odessa blev befriet af den Røde
Hær den 7.april 1944 ganske 
få timer efter de nazistiske
besættelses styrkers massakre på 
306 mennesker i landsbyen 
Holodnaya Balkan udenfor 
Odessa. 
70 år senere, den 2.maj 2014
gennemførte fascistiske bander
mordbrandattentatet på Fagfore-
ningernes Hus, et centrum for
modstanden mod den daværen-
de ikke-folkevalgte kupregering i
Kiev. En junta med fuld USA- og
EU-støtte. 
Derfor indkaldte Folkebevægel-
sen Mod Nazisme (FMN) til en
hasteprotest foran den ukrainske
ambassade i København den 8.
maj 2014, årsdagen for Hitler-
tysklands kapitulation.
Ebbe Riis Klausen, redaktør af det
antifascistiske tidsskrift Håndslag
og talsmand for Folkebevægel-
sen mod Nazisme talte, og efter
2 minutters stilhed til minde om
nazismens og fascismens ofre i
Odessa og andre steder vedtog
de forsamlede vedstående reso-
lution.

Ebbe Riis Klausen, FMN foran den ukrain-
ske ambassade 



7

 

Resolution den 8. maj ved Ukraines Ambassade i København 

Folkebevægelsen Mod Nazisme 

Den 8. maj er det 69 år siden, Hitlertyskland 
kapitulerede og 2. Verdenskrig var slut i Europa. 
Den blodtørstige nazisme, der udløste krigen og 
brutalt undertrykte folkene, var slået ned. 
Nazismen og fascismen skulle aldrig komme igen. 
 
8. maj 2014 må det konstateres at, højre-
ekstremisme, fascisme og nazisme igen har fået 
mulighed for at udvikle sig – og i dag som i går 
betyder nazisme og højreradikalisme åben terror 
mod arbejderbevægelsen, mod 
venstreorienterede og indvandrere i 
nationalismens misbrugte navn. 

Det er en sørgelig kendsgerning, at mainstreampressen også i Danmark 
mørklægger og undlader at afsløre og fordømme den fascistiske terror, der 
finder sted i Ukraine. 
 
Den 2. maj gennemførte en bande naziterrorister en massakre på mere end 40 
personer i fagforeningsbygningen i Odessa, der blev brændt ned og beskudt. 
 
Den ukrainske regering beordrede den 3. maj hæren til at gå til angreb mod 
befolkningen i Østukraine, der har rejst sig i protest mod de nuværende 
magthavere i Kiev, der kom til magten i februar ved et voldeligt kup, støttet af 
USA, NATO og EU. 
 
Nazismen og fascismen rejser igen hovedet. Der er en tydelige sammenhæng 
mellem Breiviks terror i Norge til knivoverfaldene på 8. marts-demonstranter i 
Malmø og mordbranden i Odessa. 
 
Her ved den ukrainske ambassade i København mindes vi ofrene for nazismen 
i går som i dag.  

Vi kræver at den fascistiske terror stoppes og de nazistiske terrorister straffes. 

 

Fordøm mordbrand og naziterror!  
 

Stop fascisterne i Ukraine! 
 

Aldrig mere nazisme! 



●  Brødre, minearbejdere! Vi må for-
klare jer den virkelige situation i Don-
bas. Det sande billede af, hvad der
sker, fejlfremstilles eller forties i de
europæiske medier. Vi forstår at I  kan
have svært ved at nå de rigtige kon-
klusioner; og derfor erklærer vi, at vi –
minearbejderne – er tvunget til at
kæmpe med våben i hænderne for at
redde vores liv – for overlevelsens
skyld!
Vores interesse i denne konfrontation
er kun denne: At se en ende på blods-
udgydelserne! Afslutningen på krigen
vil være retssagen mod de krigsforbry-
dere, som startede den. Vi kan ikke
give op, fordi det ville betyder vores
fuldstændige moralske og fysiske tilin-
tetgørelse!
Lige fra begyndelsen har ’Euromaidan’
været under storborgerskabets kon-
trol: De ukrainske oligarker og deres
udenlandske herrer. I februar i år var
der et kup i Ukraine med aktiv delta-
gelse af nynazistiske organisationer.
Som svar på dette udviklede der sig
en protestbevægelse i landets sydøstli-

ge del, som i begyndelsen rejste helt
uskyldige paroler som føderation og
russisk som andet officielle sprog. Det-
te blev mødt med terror.
I Donbas foregår en rigtig krig, hvor
civile slås ihjel, indbefattet gamle,
kvinder og børn. I bliver løjet lige op i
ansigtet om at det er en krig mellem
Ukraine og Rusland. Men sådan er det
ikke! Krigen står mellem folket og en
håndfuld oligarker, der støttes af EU
og de amerikanske myndigheder. 
Ukraines tragedie er, at det lykkedes
magthaverne at smitte befolkningen
med visse fascistiske ideer. Vi, indbyg-
gerne i Donbas, kæmper imod alle
manifestationer af nazisme og fascis-
me. Vi kæmper med våben i hånd for
vores egne og vores kæres liv. Vi har
intet sted, hvor vi kan trække os tilba-
ge – dette er vores land!
Vi appellerer til jer, arbejderne i de
europæiske lande, og beder jer om
jeres støtte og solidaritet: Hjælp os
med at knække fascismens bastion i
Ukraine. 
Det vil være vores fælles sejr!
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Mikhail Alexeevich Krylov,
repræsentant for Donetsk mine-
arbejderes uafhængige fagfore-
ning.

Den prægtige Fagforeningsbygning i sortehavsbyen Odessa blev skueplads for den fascistiske
pøbels mordbrandattentat: mere end 40 ukrainske aktivister indespærrede i bygningen betal-
te den højeste pris for deres modstand til det USA- og EU-støttede kupregime i Kiev. 

Minearbejderne i Donbas-
området har strejket i protest
mod Kiev-regeringens mili-
tæroffensiv mod befolkningen
i Østukraine. 
Kiev-regeringen bombarderer
og dræber sin egen befolk-
ning, støttet af EU og USA,
udtaler de. 
Minearbejderne strejker samti-
dig mod mineejerne.
En række tyske fagforenings-
folk fra bl.a. IG-Metall har 
erklæret deres solidaritet med
de strejkende minearbejdere.
Vi bringer her minearbejder-
nes appel.

Hjælp mod fascismen

Appel fra minearbejderne i Donetsk:
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Nazister smidt ud

Antinazistiske demoer 10. maj i København

Den planlagte nazidemonstra-
tion i København den 10. maj
blev en dundrende fiasko.
Danmarks Nationale Front,
deres udenlandske venner og
RightWings blev smidt ud af
København efter en omfatten-
de antifascistiske mobilisering.
Nazisterne havde fået lov til at
demonstrere deres menneske-
fjendske og historisk masse-
morderiske holdninger på
Christiansborgs slotsplads,
men de blev mødt af mod-
stand, og pakkede sammen
efter blot 10 minutter .
En demonstration 'Sammen
for mangfoldighed - mod
nazisme' udgik kl.12.00 fra
Halmtorvet og gik til Axel
torv, hvor den afsluttedes
med Nordahl Griegs 'Kringsat
af fjender'.
Kl.14.00 var der igen indkaldt
til antinazistisk demonstrati-
on, en demonstration som det
trods politiets modstand, lyk-
kedes at samle på slotspladsen
op til kl.15.00, hvor nazister-
nes arrangement gik i gang.
Knapt havde nazisterne råbt
et af deres slogans, eller strej-
fet guitaren, før de blev buet
og mødt med kampråb af de
først fremkomne antifascister.
Kort efter dukkede flere hun-
drede antifascister op på slots-
pladsen og situationen kom
for politiet ud af kontrol.
Nazisterne pakkedes ind i
politiets vogne, og tabte sla-
get om slotspladsen, mens
politiet skænkede knippelsup-
pe op til moddemonstranter-
ne.
Herefter fulgtes noget tid
hvor nazister, og andre højrer-
adikale der befandt sig i områ-
det, blev konfronteret af anti-
fascister, og derefter eskorte-
ret i sikkerhed af politiet.

De to øverste billeder viser demonstrationen ”Sammen for mangfoldighed - mod nazisme”
udgik fra Halmtorvet og gok til Axel Torv, hvor den afsluttedes med afsyngningen af Nordahl
Griegs ”Kringsat af fjender”.
Nederst ses den lille gruppe nazister fra Danmarks Nationale Front beskyttet af en ring af
politifolk. Efter 10. minutter måtte de pakke sammen og køres væk i politiets vogne.
Se i øvrigt kpnet.tv’s reportage og dokumentation herom på YouTube.
















































