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Efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland i 1933
sænkede den mørke nat sig over Europa. I 12 år herskede
nazismens iboende, uvidenskabelige og forbryderiske race-
had og absurde erobrings og herrefolksdrømme – alt sam-
men bygget på krig, terror og menneskeforagt. Kun ved
modstand og kamp med tunge ofre blev det igen muligt
for menneskeheden at ånde frit. Nazismen kostede over 50
millioner mennesker livet.
Da sejren var i hus, var der almindelig enighed om, at tra-
gedien ikke skulle få lov at gentage sig. Såvel stormagterne
som de enkelte lande forpligtede sig til at udrydde nazis-
men. De lande, der stiftede FN - De Forenede Nationer -
påtog sig denne fredsforpligtelse: Nazistisk og militaristisk
virksomhed og propaganda skal forhindres.
»Krystalnatten« den 9.-10. november 1938 var en statslig
organiseret pogrom i hele det  Hitlertyske rige, der rettedes
mod alle tyskere af jødisk herkomst. Deres synagoger blev
brændt ned under velvilligt opsyn af myndigheder og
brandvæsen. Deres boliger, plejehjem, børnehjem og for-
retninger blev ødelagt og plyndret under tilsyn af politiet.
26.000 jøder af alle aldersgrupper blev slæbt i KZ-lejre, tor-
tureret og mishandlet. Antallet af dødsofre kendes ikke.
Ingen blev retsforfulgt for ødelæggelserne -  derimod blev
samtlige tyske jøder pålagt en kollektiv bod på mere end
en milliard rigsmark.
»Krystalnatten« var forvarslet om gaskamre og tilintetgørel-
se. Og derfor har datoen den 9. november siden da været
brugt til at huske på sejrens løfte: Ikke mere nazisme! Ikke
mere krig!
Denne lærdom synes at fortone sig i takt med, at de aktive
deltagere i den internationale hær, som på tværs af mange
vanskeligheder og forskelligheder nedkæmpede den fascis-
tiske sammensværgelse imod freden og folkene, er faldet
bort. 

Leder. Håndslag 4-2016

»Krystalnatten« forvarsel om
gaskamre og tilintetgørelse
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Det antifascistiske tidskrift Håndslag
(haandslag@gmail.com) er stiftet af
mod standsmanden Frede Klitgård og
udgives af Folkebevægelsen Mod Fascis-
me (FMN) med støtte fra Aktive Mod-
standsfolk og andre organisationer. 
Tidsskriftet redigeres af et udvalg.
Redaktion: Ebbe Riis Klausen, FMN
(ansvarlig), Græslodden 4, Nyrup, 4500
Nykøbing Sjælland. Tlf. 31102041 
Synspunkter i Håndslag deles ikke ube-
tinget af redaktionen, medlemmer eller
abonnenter. Eftertryk og citater er til-
ladt med angivelse af kilde og tilsendel-
se af den pågældende publikation.
Håndslag udkommer hvert kvartal eller
fire gange årligt. 
Hjemmeside: 
https://haandslag.wordpress.com. 

Tidligere numre kan bestilles. Pris 30 kr.
plus porto.
For medlemmerne af Aktive Modstands-
folk (aktivmodstand@gmail.com) er
abonnement inkluderet i medlemskon-
tingentet, 300 kr. årligt. 
For medlemmerne af Folkebevægelsen
Mod Nazisme (folkmodnazi@gmail.com) er
abonnementet gradueret. Medlemmer
under 25 år: 100 kr., pensionister,
arbejdsløse og studerende: 150 kr., for
alle øvrige: 250 kr.
Interesserede kan tegne abonnement,
for 100 kr. for en årgang med levering
via Post Danmark.. 
Kontingenter samt abonnement på
Håndslag betales til Folkebevægelsen
Mod Nazisme på Danske Bank Reg.nr.
9570 konto 1310003 .

Så meget desto mere er det nødvendigt at andre tager over.
Se blot på udviklingen i Europa de sidste år. Parlament
efter parlament inficeres af fascister og nazister. Se blot på
antallet af bomber, der kastes dag efter dag og tvinger mil-
lioner af flygtninge til at forlade hus og hjem. Se blot på
den militære oprustning, der antager nye dimensioner og
sikrer våbenindustrien og dødens købmænd gigantiske
profitter. Se blot på fraværet af en kritisk og demokratisk
presse, som ikke har til sinds at lade krigsmagere få frit spil. 
Kan vi stadig hævde - uden rødmen at Danmark følger fre-
dens politik, og som en lille nation står for dialog og ikke
krig?
Den internationale modstandsbevægelse i FIR påpegede
tidligt, at fordømmelserne af pogromerne og forbuddet
med nazismen ikke var tilstrækkeligt. Man måtte ikke over-
se Hiroshimas og Nagasakis skæbne. Kampen for forbud
mod atomvåben og for nedrustning måtte være en del
læren fra Anden Verdenskrig.
Forleden vedtog 123 nationer gennem FN at sætte en pro-
ces i gang frem mod et verdensomspændende forbud
mod atomvåben. Atommagterne USA, Rusland, Israel,
Storbritannien og Frankrig stemte bare NEJ. Danmark fulg-
te USA med den begrundelse, at der ingen idé var i at ind-
lede en proces, som atommagterne ikke bakker op og er
enige om. Er det en fredssøgende politik? Og hvor er den
kritiske presse henne? De store medier gør ikke front mod
hverken oprustning, krig eller fascismens genkomst.
I 1946 sagde anklageren i Nürnberg-tribunalet følgende
om de tyske medier: Før hvert større angreb iværksattes en
pressekampagne beregnet på at svække deres ofre og for-
berede det tyske folk psykologisk på angrebet. I propagan-
dasystemet var dagspressen og radioen de vigtigste våben. 
Nu er de suppleret med stribevis af nye stærke medier, der
står i nutidens krigsmagters tjeneste.
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Frede Klitgård

Sejrrigt oprør
119 udvalgte artikler fra tids-

skriftet Håndslag om den
mest dramatiske epoke i Dan-

marks nyere historie

Få tilsendt bogen gennem Håndslag 
Pris: 228 kr. + porto 70 kr.

Indbetal pengene til 
Danske Bank 

Reg.nr. 9570 konto 1310003

Håndslag telefon/email: se side 2

På mange måder er det en præstation
at det antifascistiske tidsskrift Hånd-
slag, du her sidder med i hånden, er
udkommet i mere end 30 år uden
afbrydelser. 
Med sin direkte baggrund i mod-
standsbevægelsen, med Aktive Mod-
standsfolk som base og Frede Klit-
gaard som initiativtager og redaktør
har Håndslag formået at fastholde den
antifascistiske tradition i Danmark. 
Store ord, men sandt. Efter bedste
evner prøver vi fortsat at formidle, at
forbinde modstandskampens erfarin -
ger med de antifascistiske og demo -
kratiske kampe i dag.
Det er økonomisk svært at få enderne
til at mødes i produktionen af Hånd-
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Støt Håndslag

slag selvom udgifterne ved arbejdet
holdes på det la vest mulige niveau.
Alligevel er det økonomisk svært at få
det hele til at løbe rundt. Håndslag er
hårdt be lastet af de høje portopriser,
ligesom den natur lige afgang blandt
modstandsfol ke ne i væsentlig grad
reducerer de samlede ind tægter. 
Derfor er der brug for et ekstra hånd-
slag, som modtages med stort tak.
Støttebeløb indsættes på Håndslag
girokonto: 131-0003 eller indbetales
via netbank: Reg.nr. 9570 konto
1310003.

Tidligere numre af bladet kan bestilles
for 20,- kr. pr. nr. eller 70,- kr. for en
årgang + porto. 

123 lande i FN vil have forbud mod
atomvåben – Danmark og de øvrige
NATO-lande stemte nej

● Den 28. oktober vedtog 123 natio-
ner gennem FN at sætte en proces i
gang frem mod et verdensomspænd-
ende forbud mod atomvåben. For-
handlingerne skal starte i marts 2017.
Imod stemte alle NATO-medlemmer,
undtagen Nederlandene. 
Danmark fulgte USA med en tom
begrundelse – og atommagterne USA,
Rusland, Israel, Storbritannien og
Frankrig stemte bare nej. Kina undlod,
og Nordkorea stemte for forbud mod
atomvåben.
Siden sin opfindelse har atomvåben
været en trussel mod freden og men-
neskeheden, og i dag er både USA og
Rusland i gang med at forny deres
atomvåben-arsenal til nye højder og
effektivitet. USA med en hel ny gene-
ration af ekstra risikable våben, de
såkaldte ‘mini-nukes’, der behandles
som nærmest ufarlige i den militære
strategi. Dette forøger i følge eksper-

ter riskoen for anvendelse af kerne-
våben i en konflikt betragteligt.
Et muligt amerikansk atomvåbenan-
greb mod Rusland forberedes gen-
nem opbygningen af de forskellige
missilskjold, der beskytter Vesten mod
et modangreb. Eller rettere –  beskyt-
ter USA, for Europa kommer til at lig-
ge midt i krigszonen, hvis en sådan
krig bliver udløst.
Danmarks begrundelse for at stemme
nej var, at der ingen idé var i at indle-
de en proces som atommagterne ikke
bakker op om og er enige om. Men
imperialistiske atommagter afvæbner
ikke sig selv, her skiller vandene mel-
lem fredelige nationer og krigernatio-
ner, og Danmark stillede sig på den
forkerte side.
Hvis atommagterne skal nedruste eller
helt forbyde atomvåben sker det kun
ved at en alliance af fredselskende lan-
de og folk tvinger dem til det. At

tilbud

arbejde for et forbud mod de altøde-
læggende atomvåben vil være et vig-
tigt skridt i den rigtige retning.

Mens 123 nationer stemte for resoluti-
onen stemte 38 imod og 16 undlod.

John Heartfield (født Helmut Herzfeld): Kra-
vet er forbud mod atomvåben, 1955
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Mindesmærke i
Mindelunden 

Tag til mindedemo
for Krystalnat ten
9. november

● Man kan stille spørgsmålet, om man
endnu i dag skal demonstrere imod
begivenheder for 78 år siden?

Jeg læste lige i Politiken, hvor Dennis
Normark, Antropolog og forfatter har
skrevet, at det største borgerlige Parti,
Dansk Folkeparti er racistisk.
Deres ordfører Martin Henriksen går
så langt, at han tvivler på dybden af
danskheden hos en ung elevrådsfor-
mand med mørkere lød.
»Modstandsfølelsen over for fremme-
de racer har altid handlet om frygt for
og mistro til andres kultur,« skriver
Dennis Normark. Det har også Hitler
udnyttet i Tyskland, dengang han
med Krystalnatten startede sit syste-
matiske udryttelsesfelttog mod en
jødisk befolkning, først i Tyskland og
senere i hele Europa, hvor han fik
magten.

De startede 1938 med nedbrænding
af alle synagoger, jødiske skoler og
andre jødiske institutioner og sma-
dring af alle vinduer i jødiske butikker
og huse. (derfor navnet Krystalnat-
ten). Mange jøder blev også arresteret
og sendt til KZ lejre.
Senere måtte jøderne aflevere alt,
hvad de ejede i sølv og guld for beta-
ling af de skader, som var forvoldt af
de SA-tropper.
Min far var optimist og mente, at Hit-
ler ikke kunne blive ved magten i
mange år i et kulturelt højtstående
land som Tyskland. Men han blev
bange og søgte en vej at komme ud
af Tyskland. Men alle grænser af de
europæiske lande var lukket for tyske
jøder på flugt.
USA havde et kvotesystem, og det
varede mange år, før man kunne få
indrejsevisa til USA.

● Per Arnoldi har vundet en konkur-
rence om et mindesmærke for de om -
kom ne danske søfolk under 2. verdens-
krig. Forslaget - ”Det Sortladne Hav” -
be står af en monumental sort sten-
blok, der hugget i relief gengiver ha -
vets evigt urolige havoverflade. Foran
reliefpladen anbringes et periskopsigte
udført i stål. Tekstlinjen er ligeledes
udført i stål og anbragt svævende ud
fra reliefoverfladen. Stenen er tænkt
som en sort diabasblok på 300 x 300
x 60 cm. 
Mindesmærket skal placeres ved det
store gravfelt i Mindelunden. Dermed
vil alle frihedskampens ofre kunne bli-

ve mindet samlet i Mindelunden. Et
længe næret ønske fra de efterladtes
pårørende og de organisationer, der
repræsenterer krigssejlerne.  
Cirka 2100 danske krigssejlere omkom
ved tjeneste under 2. verdenskrig. De
omkomne søfolk er aldrig officielt ble-
vet mindet på lige fod med mod-
standsbevægelsen og de omkomne i
KZ-lejrene. Det ønsker regeringen at

Danmark gav heller ikke asyl med den
begrundelse, at tyske jøder ikke var
individuelt forfulgt.
I dag er det ikke jøder som har det
svært i Danmark, men andre kulturer,
specielt muslimer, også når de er
flygtninge fra krigen i Syrien.
Regeringen, og Dansk Folkeparti spe-
cielt udnytter den frygt i befolkningen
mod andres kultur, og man gør alt for
at forhindre, at flygtninge kommer til
Danmark.
Desværre støtter også Socialdemokra-
tiet stramninger af udlændingepoliti-
ken.
Men det er usolidarisk og umenneske-
ligt og ligner den politik, man førte i
30erne.
Derfor er vi nødt til 78 år senere at
demonstrere den 9.november på
Gammel Torv og kræve solidaritet
med flygtninge i nød.

Ulla Jessing
blog på modkraft.dk Flere hundrede mennesker samlet på Gammeltorv i København til en markering af Kry-

stalnatten sidste år.. Der afholdes demostartioner i flere byer. Deltag om muligt.

rode bod på ved at give grønt lys for
opførelsen af et mindesmærke. Beslut-
ningen er truffet i kølvandet på 70-
året for befrielsen, som blev fejret ved
en stor mindehøjtidelighed i Norman-
diet i 2015. 
Konkurrencen var udskrevet af Fri-
hedskampens Mindefond i samarbej-
de med Kirkeministeriet.  
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Finland: 28 årig antifascist dræbt
af nazist – Forbud mod naziorga-
nisationer drøftes

● En ung mand blev den 10. septem-
ber brutalt mishandlet i forbindelse
med en demonstration gennemført av
den fascistiske dækorganisation Nor-
diska Motstånds rörelsen (NMR). En
organisation som har klare nazistiske
træk.
Jimi Joonas Karttunen døde den 23.
september af sine kvæstelser, meddel-
te hans far i en nekrolog på nettet.
Et 20-årigt medlem af ‘Den finske mod -
standsbevægelse’ er anholdt og synes
at stå bag volden, som af na zi ster ne

fremstilles som ‘en disciplinær foran-
staltning’.
i flere finske byer protesterede anti -
fas ci ster under mottoet “Peli poikki”
– Nu er det nok! En stor folkefront
mod fascisme og racisme er under
dannelse.
Forbud mod nazistiske organiseringer
er kommet på den officielle politiske
dagsorden i Finland. Statsministeren
Juha Sipilä med flere er angiveligt
parat til at prøve at få det gennem-
ført.

Det Tredje Riges
sprogbrug for-
søges gjort stue-
rent.
● Sproget er ikke objektivt, det eksi-
sterer ikke i egen ret, men alene når
det anvendes – og det sker altid i en
kontekst. Derfor er det bemærkelses-
værdigt, at Tysklands nye højreradika-
le parti Alternative für Deutschland
(AfD) gør brug af nazibegrebet ”Völki-
sch", skriver den tyske chefredaktør
Alexander Görlach .
Og intet sted er sammenhængen så
vigtig som i politik. ”At erobre et
begreb” har partierne igennem et
halvt århundrede kaldt det, når det
lykkes dem at sætte deres politiske
anliggender i forbindelse med en
term eller et slagord, som er så fæn-
gende og fortættet, at folk giver sig til
at bruge det.
Et nøglebegreb i nazisternes racelære
og ideologi, som tildelte det tyske folk
forrang frem for andre folkeslag.
Lebensraum-politikken indebar, at
laverestående racer og Nicht-Völker
(ikke-folk) måtte man godt invadere,
lægge i slavebånd og slå ihjel, hvad
man da også gjorde.
Derfor er det et forsøg på at gøre Det
Tredje Riges sprogbrug stuerent, når
partiformand Frauke Petry (AfD) har
fået ført til protokols, at partiet ønsker
at befri begrebet ”völkisch ” for dets
negative betydning og bringe det i
brug igen.
”Völkisch" er ikke det eneste nazibe-
greb, som Alternative für Deutschland
gør brug af. Også ”Umvolkung ”
(etnisk udskiftning) bruges igen i for-
bindelse med flygtningekrisen og skal
betyde så meget, som at den politiske
klasse har lagt en plan om at udrydde
det særegent tyske ved tyskerne gen-
nem blanding med andre racer og fol-
keslag. Påstanden, som ledsager
begrebet ”Umvolkung ”, er, at et felt-
tog finder sted med det sigte at
udrydde det tyske folk.
Og hvad kan vi så slutte af denne
sprogbrug? - spørger chefredaktøren.
Ikke andet end at den, der bruger
nazistiske begreber, er nazist. Skulle
man fortsat være i tvivl om sindelaget
hos Alternative für Deutschland, falder
skællet nu fra ens øjne:
Frauke Petry og hendes partikamme-
rater er i gang med at løfte den natio-
nalsocialistiske arv fra NSDAP.

● Mindemonumentet i Sct. Marie du
Mont nær ved den franske strand
Utah Beach i Normandiet står nu igen
værdigt i landskabet efter en istand-
sættelse udført af Slots- og Kultursty-
relsen.
Monumentet er opført i 1984 til min-
de og anerkendelse af mere end 800
danske søfolk, som deltog i den store

allierede landgang i Normandiet i juni
1944. Den storstilede og farefulde
mili tære operation lykkedes og blev et
vendepunkt i krigen mod det nazisti-
ske regime.
I alt deltog mere end 6.000 danske
søfolk på allieret side under 2. Ver-
denskrig. Heraf mistede omkring hver
sjette livet, og alle de danske søfolk
hædres nu på den nye information-
stavle.
Museet på Utah Beach har ca. 150.000
besøgende om året.
I 2014 blev Danmark officielt aner-
kendt som en af de bidragydende
nationer til de allieredes invasion i
Normandiet 1944.
800 danske søfolk deltog i den såkald-
te Operation Overlord på D-dagen.
Mere end 30 danske skibe deltog, og
25 sejlede under Dannebrog.
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● På Danskernes Partis Facebook kun-
ne man høre Daniel Carlsen (kendt
nazist og partiets formand) stolt for-
tælle at ”Jeg har lige fået en nyhed
ind, som kommer til at ændre Dan-
marks fremtid” og ”Det er fuldstæn-
digt vildt, og jeg kan love jer én ting,
Danskernes Parti kommer i Folketin-
get, det er 100 procent sikkert”.
Det skulle dog vise sig, at nyheden var
et rent pressestunt, der endte i selv-
mål.
Gruppen Anifascistisk Aktion udtalte i
en pressemeddelelse:
Nazisterne fra Danskernes Parti har
ydmyget sig selv på deres pressemøde
i den sorte diamant. Daniel Carlsen
har aldrig kunne sige sig sikker på at
Danskernes Parti kommer i folketin-
get, og vi vil fortsætte kampen for at
det aldrig skal ske.
Mediestuntet har ikke resulteret i
andet, end at partiet har skadet deres
i forvejen manglende troværdighed.
”Måske har Daniel Carlsen og Dan-

skernes Parti ikke forstået at man ple-
jer at annoncere nyheder, og ikke
konspirationer på et pressemøde”,
udtaler Sille Lindeberg, talsperson for
Antifacsistisk Aktion.
Pressemødet blev mødt af massiv anti-
fascistisk modstand. Aktivister formåe-
de at forstyrre mødet, hvor nazifor-
manden Daniel Carlsen skulle præsen-
tere, hvad det viste sig at være intetsi-
gende og på ingen måde afgørende,
nyheder.
”Danskernes Parti kan forvente lignen-

de og lige så kreative aktioner imod
deres fremtidige offentlige tilstede-
værelse”, siger Sille Lindeberg.
Antifascistisk aktion vil fortsætte med
at yde konsekvent modstand overfor
Danskernes Parti.
”Idag har vi vist at nazister og fascister
aldrig kan fremføre deres hadefulde
politik, uden at store samlinger antifa-
scister saboterer, generer eller stopper
det. Antifascistisk aktion fortsætter
med at yde konsekvent modstand
mod Danskernes Parti”.

Nazister vil i
folketinget

Nye borgerlige-
stiftere har tætte
bånd til Pegida

● Da Nye borgerlige for kort tid siden
annoncerede, at de nu havde samlet
underskrifter ind, der berettiger dem
til at stille op til folketinget, fik de
massiv medie omtale. Endda så meget
at en meningsmåling angiveligt skulle
bringe dem ind med flere mandater.
I bedste falfd må man karakterisere
Nye borgerlige som en del af ultra
højre.

På REDOX.DK kan man bl.a. læse flg.:
Siden Pegida, der i dag kalder sig For
Frihed, begyndte at demonstrere i
København har alle Nye Borgerliges
tre oprindelige stiftere været på talerli-
sten.
For Frihed har samlet store dele af den
nationalkonservative bevægelse til
sine manifestationer, lige fra Trykkefri-
hedsselskabet over Uriasposten og
Den Danske Forening til Dansk Folke-

parti. Samtidig har også nynazister fra
Danmarks Nationale Front, Danish
Defence League og Danskernes Parti
hyppigt deltaget.
Men også Nye Borgerlige, der blev
stiftet sidste efterår, og netop har
annonceret, at de har underskrifter
nok til at stille op ved næste Folke-
tingsvalg, har medvirket.
Stifterne af Nye Borgerlige, Pernille
Vermund, Svend Pedersen og Peter

Seier Christensen var annonceret som
talere ved en demonstration i april i år
afholdt af For Frihed. Pernille Ver-
mund trak sig dog som taler efter "en
del overvejelser" kort tid inden
demonstrationen, en beslutning som
hun efterfølgende er blevet kritiseret
for af andre aktører i det nationalkon-
servative miljø. Andre menige med-
lemmer af Nye Borgerlige deltager
dog jævnligt i demonstrationerne.

Tag ikke fejl. Billedet snyder. Det viser ikke politiet i færd med at hænge banneret op!,

Da PEGIDA i januar sidste år, holdt deres første demonstration inspireret af kræfter fra
ultra højre hos vores store nabo i syd, fik de stor medieomtale, mens moddemonstratio-
nen, der samlede mere end dobbelt så mange, fuldstændig  ignoreredes af pressen.r
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En protest i folketinget mod de barske
stramninger af asylpolitikken er afslut-
tet med bøder til otte aktivister
De danske asyl og flygtningelove er af
Løkke-regeringen blevet strammet
igen og igen. De tager sigte på at
gøre det så lidt tillokkende at være
flygtning i Danmark, at asylsøgere
igen vil tage flugten. ’Smykkeloven’
vakte international harme.
Stramningerne er knyttet til Inger
Støjbergs navn. Hun er udlændinge-,
integrations- og boligminister og har
stået for udformningen af lovene med
de mange brutale stramninger.
De er mødt af massive protester. En af
dem fandt sted i folketinget den 20.
november 2015, da første runde af
stramninger var til anden og trediebe-
handling. Otte aktivister fra Asylret
rullede et banner ud, hvor der stod
’Jeres Stramninger Dræber’. Nogle af

’Inger dræber’:
Aktivister fra Asyl -
ret får bøde for
aktion i folketinget

dem råbte det ud over salen.
I deres løbeseddel hed det blandt
andet:
“I dette øjeblik aktionerer aktivister
bl.a. Asylret i Folketinget under da -
gens 2. og 3. behandling af lovforslag
L62… Retorikken og de politiske hold-
ninger minder om de daværende dan-
ske myndigheders afvisning af flygt-
ninge fra nazismens Tyskland i
1930’erne og 1940’erne. Lige så uri-
melig er de nuværende danske myn-
digheders ’stramme og konsekvente
udlændingepolitik’ over for nutidens

flygtninge. Som aktivister og borgere i
Danmark siger vi fra. Vi gør opmærk-
som på, at stramninger dræber.”
Folketingets formand Pia Kjærsgaard
afbrød mødet Folketingsbetjente fik
hurtigt revet banneret over. Resultatet
var, at der kom til at stå: ’Inger
Dræber’.
Noget sådant skal selvfølgelig straffes.
Otte aktivister har nu fået bøder på
mellem 1500 og 2000 kroner. De har
erkendt, at de har forstyrret folketin-
get og har accepteret bøden. Derfor
droppes en planlagt retssag.

TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD

Tidligere udkomne nr. af Håndslag kan rekvireres 
ved henvendelse til redaktionen. 

Pris: 20 kr. pr. nr. + porto eller 70 kr. for en årgang + porto 

Kontakt Ebbe Riis Klausen 31102041
email: haandslag@gmail.com

7

Hdsl_4_2016_s03_07 smånyt_R øde Hjælp.2_06.qxd  07-11-2016  17:00  Side 5



8
8

NATTENKrystal
Efter at nazisterne
havde taget magten,
sænkede den mørke
nat sig over Europa
indtil befrielsen ved
militærmagt i 1945.

I de 12 år herskede
nazismens iboende,
uvidenskabelige og
forbryderiske racehad,
absurde erobrings- og
herrefolksdrømme -
altsammen bygget på
krig, terror og menne-
skeforagt.

Kun ved modstand og
kamp med tunge ofre
blev det igen muligt
for mennesket i 
Europa at ånde frit

De nazistiske progrom-aktioner imod de tyske jøder
natten mellem den 9. og 10. november 1938 blev
kaldt »Krystalnatten«, fordi utallige ruder blev knust.
Det gik ikke »kun« ud over jødiske forretninger, men
også talrige private boliger blev udsat for rudeknus-
ning, hærværk og plyndringer. Jøder blev maltrakte-
ret med slag og spark og udsat for alskens forulem-
pelser og ydmygelser. Alt for mange tyskere deltog i
aktionerne eller forholdt sig passive som udeltagen-
de tilskuere til de afstumpede, følelseskolde, menne-
skefjenske overgreb.
7.500 forretninger blev plyndret, 191 synagoger
blev stukket i brand, og 76 af dem blev totalt øde-
lagt. 20.000 jøder blev arresteret, 36 dræbt og 36
hårdt såret.
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Krystalnatten: forvarsel om
gaskamre og tilintetgørelse.

De omhyggeligt planlagte og iscenesatte over-
fald på Tysklands jøder vakte naturlig furore i
udlandet. USA reagerede f.eks. ved at hjemkalde
sin anbassadør i Berlin.
Topnazisten, propagandaministeren Joseph
Goeb bels sammenkaldte hele den udenlandske
presse og forklarede omhyggeligt at pogromer-
ne ikke var regeringens værk, men at de skyldtes
befolkningens spontane reaktion. Aktionerne var
ikke organiserede, fortalte han. 
I en leder herom udtrykker Jyllands-Posten fors-
tåelse for nødvendigheden af, at Tyskland griber
ind overfor jøderne. Lederen holder sig ikke til-
bage for at kolportere nazisternes beskrivelser af
jøder med deres negative karaktertræk, 
En rapport fra en SA-brigade afslørede snart, at
de »spontane« reaktioner både var planlagt og
organiseret.

Planlagt
Kortet vister
placeringen
af de
største
tyske KZ-
lejre.
I Polen er
markeret de
vigtigste
udryddel-
seslejre:
Belzec, Tre-
blinka,
Sobidor,
Maidanek,
Auschwitz.
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Under det nazistiske diktatur i Tysk-
land blev forfølgelsen af indbildte
og virkelige fjender et væsentligt
element i den politiske ensretning
og manipulation.
Ved at inddrage »almindelige« ellers
normale mennesker i vold og terror
blev de gjort til en del af det terror -
i stiske system og bibragte også
mange den opfattelse, at selv krig
var »tilladt« til udvidelse af tysker-
nes »Lebensraum« (livsrum). Både
vold, terror og krig blev gjort til
acceptable begreber. De organise-
rede jødeforfølgelser blev skærpet
år for år. Over had og indpodet
angst blev det til isolering og derfra
til ghettoer og den »endelige
løsning« i udryddelseslejrenes gas-
kamre.

1933
30. januar. Præsident Hindenburg
udnævner den nazistiske fører Adolf
Hitler til rigskansler.
27. februar. Rigsdagsbygningen sæt-
tes i brand og den første store bølge
af arrestationer af politiske modstan-
dere iværksættes.
28. februar. Forordningen "Til beskyt-
telse af folk og stat" sætter alle grund-
læggende demokratiske rettigheder
ud af kraft og åbner vejen for det
nazistiske diktatur. 
5. marts. Sidste rigsdagsvalg, hvor
nazisterne opnåede 44 pct. af stem-
merne.

1934
Den anti-jødiske (anti-semitiske) prop-
aganda, der var en bærende søjle i
nazisternes ideologi og racistiske ver-
densanskuelse fortsatte intenst inden-
for alle grene af det offentlige liv.
7. februar. Rigsforsvarsrådet (!) vedta-
ger økonomisk krigsforberedelse.
20. juli. SS-korpset, oprindelig Hitlers
livgarde, udskilles som selvstændig
organisation.
2. august. Ved præsident Hindeburgs
død overtager Hitler posten som stats-
overhoved og øverstbefalende for de
væbnede styrker, Værnemagten.

1. april gennemførtes den første offi-
cielle boykot af jødiske forretningsdri-
vende, læger og advokater. Der frem-
kom krav om fjernelse af jødiske elever
og studerende fra skoler og højere
læreanstalter.
7. april. "Ikke-ariske" embedsmænd
bliver i fremtiden udelukket fra stilllin-
ger i statens tjeneste.
10. maj. Nazisterner organiserer
bogafbrændinger af »utyske« forfatte-
re og socialistiske værker.
22.september. Jøder fik forbud mod
at arbejde med litteratur, musik, bil-
ledkunst, teater og film.

Den såkaldte »entartette« kunst (vanar-
tede eller degenererede) blev udstillet og
latterliggjort, og bøger og billeder af
antinazistiske eller jødiske forfattere og
kunstnere blev brændt offentligt. 

Uddrag af Goebbels båltale på Ope-
rapladsen (nu Bebels Platz) i Berlin den
10.maj 1933: 
»Mod klassekamp og materialisme, for
fællesskab og idealistisk livsholdning!
Jeg overgiver Marx’ og Kautskys skrifter
til flammerne. 
Mod dekadence og moralsk forfald! For
tugt og gode sæder i familie og stat! Jeg
overgiver Heinrich Manns, Ernst Gläsers
og Erich Kästners skrifter til flammerne.«
Jeg overgiver til flammerne jøden Sig-

HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
De tyske nazisters hovedledelse beordre-
de den 28. marts 1933 - altså straks
efter at Hitler sad i sadlen - alle afdelin-
ger til at danne aktionskomiteer med
det formål at foranstalte "spontan" boy-
kot af jødiske forretninger mv. 
»I samtlige lokale grupper og underor-
ganisationer inden for NSDAP skal der
straks oprettes aktionskomiteer for den
praktiske, planmæssige gennemførelse
af boykotten af jødiske forretninger,
jødiske varer, jødiske læger og jødiske
advokater...
1. Boykotten er en ren nødværgeforan-
staltning, der kun er rettet imod den
tyske jødedom.
2. Aktionskomiteerne skal ufortøvet po -
pu larisere boykotten ved hjælp af prop-
aganda og oplysning ...«.

mund Freuds skrifter på grund af utugt
og bagtalelse af den tyske folkesjæl!
Mod litterært forræderi over for solda-
terne fra første verdenskrig, for folkets
opdragelse i værne viljens ånd! Jeg over-
giver Erich Maria Remarques skrifter til
flammerne!
Mod frækhed og anmaselse, for agtelse
og ærefrygt for den udødelige tyske fol-
keånd! Opslug flamme, også Tucholskys
og Ossietzskys skrifter!«
Da bålet er brændt ned, sluttes der af
med afsyngelsen af Horst Wesselsangen,
hvorpå Goebbels med et citat af Ulrich
von Hutten råber:
»Oh århundrede, oh videnskaber! Det er
en lyst at leve!«
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
Den 15. september 1935 blev
dagen, hvor den blodigste lov, ver-
den nogensinde har set, blev vedta-
get i den nazistiske »Rigspartidag«
(kongres) i Nürnberg - de såkaldte
»Nürnberglove«,  nemlig Rigsbor-
gerloven og loven om beskyttelse af
det tyske blod og den tyske ære,
loven, der gjorde samtlige jøder i
Tyskland og tysk-besatte områder
fredløse. Overtrædelser ville blive
straffet med tugthusstraf.
Som en ekstra uforskammethed er
begge love undertegnet ‘Rigsparti-
dagen for friheden’.
Med Nürnberglovene i hånden hav-
de de 100.000 af sort- og brunskjor-
ter frie hænder overfor jøderne.
Og - de blev brugt.

1935
16. marts genindføres almindelig
værnepligt.
21. maj. »Arisk afstamning« bliver for-
udsætning for mlitærtjeneste. Ved
bygrænserne opstilles skilte med pås-
kriften: »jøder er uønskede«, og lig-
nende plakater dukker op på restau-
ranter og forretninger.
6. september forbydes salg af jødiske
aviser på gaden.
15. september. Ved nazisternes
ekstraordinære «rigspartidag«, dvs.
kongres, vedtages de såkaldte Nürn-
berglove, Rigsborgerloven (lov om

statsborgerskab) og loven »til beskyt-
telse af det tyske blod og den tyske
ære«. Det var love, som systematisere-
de terrorismen over for jøderne med
det formål at udskille dem og isolere
dem fra det tyske »folkelegeme«.
14. november bliver Rigsborgerlo-
vens vigtigste paragraffer sat i kraft.
Jøderne bliver pr. dekret frataget valg -
ret og retten til at beklæde offentlige
hverv. Alle jødiske tjenestemænd
afskediges. 
»Blodbeskyttelsesloven« forbyder
ægteskab mellem jøder og ikke-jøder
(arier); forbyder kønslig omgang uden

for ægteskab mellem jøder og ikke-
jøder; forbyder jøder at flage med det
tyske flag.
Overtrædelser straffes med fængsel
eller tugthus.

Billedet her er fra bogen »Trau keinem
Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud
bei seinem Eid«. Bogen var forfattet og
tegnet af den 18-årige Elvira Bauer.
Jøderne er fremstillet i karikeret form
med alle de racekendetegn, som »Stür-
mer« dagligt fremdrog. 
På skiltet står bladets slagord: »Die
Juden sind unser Unglück” (jøderne er
skyld i vores ulykke), samt ordene: »Ens-
rettet gade« og »Tempo, tempo«. 
Hele bogen er, som dette billede, en klar
opfordring til fordrivelse af jøderne.

»Der Stürmer« var den mest hadefulde
antisemitiske avis i »Det tredje Rige«
Den blev udgivet af en af Hitlers tidligste
støtter, Julius Streicher. 
Bladet overgik alle andre nazistiske avi-
ser i nederdrægtigheder og opfordrede
direkte til forfølgelse og vold.
På »Stürmer«s forlag udkom bøger med
samme indhold. Bladt de værste - hvis
man ellers kan snakke om det - var bil-
ledbøgerne for børn, som selv det offici-
elle partiforlag, Franz Eher, undlod at
udgive.
I det her viste nr. af »Der Stürmer« vide-
re bringes en gammel myte om, at
jøderne lokker ikke-jødiske børn til sig
for at slagte dem og tappe blodet af
dem.
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
SS-korpset havde en særlig afde-
ling, der tog sig af tyskernes politi-
ske opdragelse. Der blev udsendt
en lind strøm af "oplysnings"hæfter
og bøger, som prækede nazismens
ideer og opfattelser. Her udelukkes
enhver tvivl om, at det paranoide
jødehad og racismen var/er en uad-
skillelig del af nazismen, at netop
racismen er den ene søjle, nazismen
er baseret på. 
Den anden søjle er førerprincippet
og teorien om det tyske folk som et
særligt udvalgt herrefolk. 

1936 1937 1938
7. marts. I strid med internationale
forpligtelser remilitariserer tyskerne
Rhinlandet.
25. juni. Det forbydes jøder at bruge
de "tyske navne" Siegfried og Thus-
nelda.
1. august. De olympiske Lege åbnes.
På grund af Olympiaden bliver der af
hensyn til udlandet lagt en dæmper
på den hadske anti-jødiske propagan-
da.
25. november. Tyskland og Japan
indgår den såkaldte Antikomintern-
pagt. Den tiltrædes senere af Italien
og af en del andre lande, deriblandt
Danmark.

Nazisterne begynder at fjerne den
degenererede kunst fra de tyske
museer, og i alt blev 19.500 tyske og
udenlandske værker fjernet. Tyske
kunstnere, der faldt ind under den for-
kerte kategori, fik forbud mod at pro-
ducere deres kunst, mange mistede
deres job, og flere valgte at drage i
eksil pga. den indskrænkede frihed.
5. november. På hemmelig konferen-
ce bekendtgør Hitler sine krigsplaner.
16. november. Jødernes rejsemulighe-
der begrænses. Kun i ganske særlige
tilfælde kan der udstedes pas til jøder.

13. marts. Østrig indlemmes i Tysk-
land.
26. april. Jødiske formuer og firmaer
registreres.
15. juni. Tidligere straffede jøder arre-
steres uden lov og dom og spærres
inde i koncentrationslejre. En forholds-
regel til forebyggelse af kriminaliteten,
forklarede nazisterne.
6. juli blev det forbudt jøder at arbej-
de i en lang række erhverv, f.eks. som
portner. Senere blev det forbudt jøder
at udøve bl.a. lægegerningen, og
jøder måtte ikke længere tage ophold
på kursteder og -anstalter. 

Her bringes et uddrag fra nazisternes
definition af "der Untermensch", (under-
mennesket forstået som en jøde), der
blev tilskrevet alverdens ulykker: Under-
mennesket - dette biologisk set fulds-
tændigt menneskelige væsen med hæn-
der, fødder og en slags hjerne, med øjne
og mund, er imidlertid en helt anden,
frygtelig skabning, er kun udkastet til et
menneske, med menneskelignende
træk, men står dog åndeligt og sjæleligt
lavere end noget dyr. I dette menneskes
indre eksisterer et grusomt kaos af vilde,
hæmningsløse lidenskaber: ufattelig
ødelæggelsestrang, det mest primitive
begær og den mest utilslørede nedrig-
hed. Undermenneske, intet andet. Alle,
som har et menneskeligt ansigt, er ikke
ens. Ve den, som glemmer dette.

I München i 1937 blev omtrent 650 af
de konfiskerede 19.500 værker, såkaldt
degenereret kunst samlet på udstillingen
”Entartete Kunst”. I løbet af fire måne-
der blev udstillingen besøgt af ca. to
millioner mennesker, og i de efterfølgen-
de tre år blev den vist i 11 byer i Tysk-
land og Østrig, hvor yderligere ca. en
million mennesker så den. 
Bag forbudet mod ”degenererede”
kunst var, at den moderne kunst var
inficeret af en pervers og degenereret
jødisk ånd. Nazisterne så også moder-
nismen som elitær og svært tilgængelig
– og som en grådig fortærer af den nati-
onale formue. 
Her ses Hitler ved udstillingens Dada-
Væg.
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
Den 7. november 1938 gik en 17-årig ung
jøde, Herschel Grynszpan til det tyske
gesandtskab i Paris. Det lykkedes ham at
få foretræde for 3. sekretær Ernst von Rath.
Med pistol skud sårede den unge mand
diplomaten så hårdt, at han døde nogle få
dage senere.
Den unge jødes attentat blev straks udnyt-
tet af nazisterne til at råbe op om en sam-
mensværgelse fra den internationale jøde-
doms side osv. Der opstod også straks mis-
tanke om, at der kunne være tale om en
provokation. Det var jo ikke så sjældent, at
nazisterne greb til sådanne metoder. Mor-
det blev den direkte anledning til at give
ordre til iværksættelse af pogromen »Kry-
stalnatten«. 

23. juli besluttedes det med virkning
fra 1. november at udstede særlige
legitimationskort - i folkemunde kaldt
hundetegn - mærket "J" til jøder over
15 år.
27.juli påbegyndtes gennemgribende
navneændring af gader og pladser,
som endnu bar navne på "hel- og
halv jøder".
17. august indføres bestemmelse om,
at alle jøder som deres første fornavn
skal hedde "Sara" eller "Israel".
27. september. Jødiske advokater fra-
tages pr. 30. november deres bestal-
ling. Sygeplejere m.fl. må kun arbejde

på jødiske hospitaler. På hospitalerne
var der tidligere oprettet separate
"jødeafdelinger".
29. november. Vestmagterne svigter
totalt anti-nazismen og forsøgene på
at bremse Hitler og hindre krigen ved
bogstavelig talt at forære Tjekkoslova-
kiet til det aggresive Tyskland.
5. oktober. Jødiske pas forsynes med
et stort rødt "J".
28. oktober. 17.000 "statsløse" jøder
fordrives fra Tyskland og jages over
grænsen til Polen.
7. november. Den unge Herschel
Grynszpan, hvis forældre er blandt de

fordrevne jøder, skyder som protest
mod overgrebet en tysk diplomat -
Ernst von Rath - i Paris.
9. november. "Krystalnatten" - stats-
ligt organiseret terror mod jøderne i
Tyskland. Gennemført af Gestapo,
"ordens"politi og enheder fra SA og
SS.
12. november. Jøderne idømmes en
"sonebod" på 1 milliard mark og skal
afsondres fra det økonomiske liv og
kulturelle liv.

1938

Efter at have afprøvet stormagter-
nes politiske og ideologiske græn -
ser uden at have fundet nævnevær-
dig modstand, som f.eks. ved den
de facto ud levering af Tjekkoslova-
kiet til Tyskland, var tiden i novem-
ber 1938 inde til at rette et vold-
somt slag mod de tyske jøder.
Nazisterne havde gjort det før. De
var kommet til magten ved hjælp af
list og kup, og det var lykkedes dem
at sønderslå arbejderbevægelsens
or ganisationer og næsten totalt
lam me dens politiske partier.
Da en ung, polsk jøde i Paris myrde-
de en tysk diplomat, blev dette
udnyttet til at iværksætte den i for-
vejen planlagte aktion imod de
tyske jøder.

»Jødedommens fjendtlige holdning over
for det tyske folk og det Tyske Rige,
hvorunder man end ikke viger tilbage
for feje mord, kræver beslutsomt mod-
værge og en alvorlig bod. Jeg foreskriver
derfor på grundlag af forordningen til
fireårsplanens gennemførelse af 18. ok -
to ber 1936 som følger:
§ 1. Det pålægges samtlige jøder med
tysk statsborgerskab at betale en kontri-
bution på 1.000.000.000 rigsmark til
det Tyske Rige...«
Forordningen om den uhyrlige bod var
ud stedt Herman Göring, der så sent
som i 1939 blev hyldet i Danmark, da
han under et besøg gik i land fra sin
lystyacht for at købe wienerbrød. I Hel -
sin gør blev han modtaget som en konge,
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Den 1. september 1939 jog Hitler &
Co. de indoktrinerede, nazificerede
tyske soldater ud for at flytte
grænserne i Europa og oprette et
”Stortyskland" med den tyske, ger-
manske stamme som det altdomi-
nerende, racistiske herrefolk. Her
fjernes en grænsebom til Polen.
Dette overfald udløste Anden Ver-
denskrig.
I forvejen havde de vestlige stor-
magter foræret Tjekkoslovakiet til
Hitler-Tyskland.

1939
30. januar. I rigsdagen erklærer Hitler,
at en krig vil betyde at  "den jødiske
race udslettes” i Europa".
15. marts. Tyske tropper besætter
Tjekkoslovakiet.
10. april. I en hemmelig rapport fra
det politiske politi (Gestapo) oplyses
det, at der denne dato i Tyskland var
302.535 politiske fanger. Det samlede
tal efter 1933 og til befrielsen fra
nazismen i 1945 var over én million.
Krigsfanger, slavearbejdere og andre
er ikke medregnet.

1940
9.april overfalder Tyskland Danmark
og Norge - trods ikke-angrebspagt.
3O. april. I Polen går tyskerne i gang
med stort program for at isolere og
koncentrere den jødiske befolkning i
særlige områder, ghettoer.
10. maj. Tyskland angriber Holland,
Belgien og Frankrig.
November. Ghettoen i Warswawa
m.fl. etableres Ghettoerne var omgi-
vet af  høje mure. Indenfor disse mure
skulle jøderne bo. Det var under døds-
straf forbudt dem at forlade bydelen.

1. september. Tyskland iværksætter
Anden Verdenskrig med angrebet på
Polen. Alle tyske tidligere politiske fan-
ger, der var løsladt, indfanges igen og
kastes i KZ-lejr. Værnemagten og SS
gør sig straks skyldig i krigsforbrydel-
ser og massedrab på jøder.
17. maj. Ved en folketælling blev der
registreret 330.539 jøder, heraf
233.646 i det egentlige Tyskland. Ind-
til Nazi-Tysklands udløsning af Anden
Verdenskrig den ‘1. september var det
nævnte tal reduceret med ca. 60.000,
der af frygt for fremtiden flygtede fra
Tyskland.

Udløsningen af Anden Verdenskrig gav
Hitler lejlighed til at udstede et hem -
meligt dekret, om at give uhelbredeligt
syge en "nådig" død. I det skjulte orga-
niserede nazisterne en omfattende afliv-
ning af "unyttige munde".
Eutanasi-programmet (Eutanasi=medli-
denhedsdrab) blev kaldt Aktion T4, efter
hovedkvarterets adresse Tiergartenstras-
se 4 i Berlin, ledet af Karl Brandt og Phil-
ipp Bouhler. Sprogligt søgte arrangører-
ne at legitimere mordene ved at omtale
det som "eutanasi" - at give de "ubruge-
lige" en "god død" - også selv om de
kæmpede imod. Indsprøjtninger blev for
dyrt, så metoderne udviklede sig til gas-
kamre eller sultedøden. 
På knapt 2 år blev ca. 70.000 dræbt.

14
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
Med det tyske angreb påSovjetuni-
onen i 1941 gik forfølgelserne ind i
en ny fase. »Einsatzgruppen«, grup-
per af SS- og politisoldater, havde
til opgave at udrydde jøder og
sigøjnere i de erobrede områder.
Der var fire sådanne grupper, hver
på mellem 500 og 1000 mand. 
Disse mænd, der oprerede bag
fronten, har  mere end 1. million
menneskeliv på samvittigheden.
De fór frem mod de jødiske og sla-
viske »Untermenchen« med en gru-
somhed, som er ufattelig: De lod
ofrene grave deres egen grav, inden
de blev myrdet.De druknede, kval-
te, brændte eller hængte deres
ofre. 

1941
6. april. Tyskland overfalder Jugoslavi-
en og Grækenland.
14. maj. 3600 jøder arresteres i Paris.
Slutningen af maj. Som et led i forbe-
redelserne til krig mod Sovjetunionen
opretter tyskerne "specialkommando-
er", beregnet til at skulle forestå
udryddelsen af jøder, kommissærer,
kommunister og andre modstan-
dere.
22. juni. Tyskerne iværksætter Plan
Barbarossa - krigen mod Sovjetunio-
nen. Fra første færd organiseres der
massakrer på jøderne, bl.a. i de balti-
ske stater og Ukraine.

15. september indføres jødestjernen i
Tyskland. Den skal bære af alle over
seks år.
23. september. I den vældige kon-
centrationslejr Auschwitz-Birkenau i
Polen påbegyndes udryddelsen af
mennesker ved hjælp af gas i stor ska-
la. Proceduren var forudgående udar-
bejdet i Tyskland, hvor mange hun-
dredtusinder af "uværdige undermen-
nesker", dvs. krøblinge og syge, var
blevet myrdet.
14. oktober. Beslutning om at indlede
deportationerne af tyske jøder til
Polen.

7. december. Japansk flyangreb på
den amerikanske flådebase Pearl
Harbor.
8. december. Blodbad i Riga med
27.000 myrdede, efterfulgt af tilsva-
rende massakrer i Vilna og i Simfero-
pol på Krim.

Et billede fra en soldat i indsatsgrupper-
ne personlige album. Bagsiden af bille-
det er mærket: "Sidste Jøde of Vinnitsa".
Det viser et medlem af Einsatzgruppe D
lige før han skyder en knælende jødisk
mand foran en udfyldt massegrav i Vin-
nitsa, Ukraine, i 1941. 
Alle 28.000 jøder fra Vinnitsa og de
omkringliggende områder blev massak-
reret på det tidspunkt.
Massakren udførtes af en ukrainsk mi -
lits, der var blevet trænet af SS, og som
var under kommando af en lille gruppe
af SS-officerer og befalingsmænd.
Alle jøder i området var blevet beordret
til at samles til en "folketælling".

Ungarske jøder som nylig er ankommet
dødsleiren Auschwitz II ( Birkenau ) blir
sorter i to grupper; de som skal til
tvangsarbeid og de som skal drepes i
gasskammer. Foto er tatt i mai/juni
1944. Bildet er en del av samlingen
kjent som »albumet«, en samling bilder
som dokumenterer utryddelsesprosessen
fra innsiden av Auschwitz-Birkenau.

15
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
Udskillelsen af jøderne fra den øvrige
befolkning kan opdeles i flere faser,
fra det mindre og måske ikke så
mærk bare, til de store og stadig skær-
pede forholdsregler.
Fra 1933 til 1935 opererede nazi ster -
ne i ly af den skinlegalitet, de havde
opnået, og på basis af nødforordnin-
ger og den bestående bemyndigel-
seslov.
Perioden fra 1935 til 1938 var karak -
teriseret ved de såkaldte Nürnberg-
love, der bl.a. gjorde jøderne til en
slags undermennesker (Untermens-
chen) - i virkeligheden et sindsopri-
vende skrækkeligt udtryk - med en
regn af forordninger, foranstaltnin-
ger, forholds-regler, anvisninger,
påbud og trusler.

1942
20. januar. På en konference i Wann-
see ved Berlin træffer nazstiske ledere
under forsæde af Heyndrich en række
afgørende beslutninger, et gennemar-
bejdet program, for den "endelige
løsning på jødespørgsmålet". ved
deportation og tilintetgørelse.
31. januar. Rapport fra SS-specialkom-
mandoen Einsatzgruppe A om udryd-
delsen af 229.052 jøder i de baltiske
stater.
27. maj. Tjekkoslovakiske modstands-
folk, udsendt af den britiske organisa-
tion SOE angriber Heydrich i Praha,
og Hitlers yndling nr.1 dør et par dage

1943
senere. Den tyske blodige hævn ram-
mer bl.a. Lidice, hvor næsten alle ind-
byggere dræbes, og byen jævnes med
jorden.
25. november. Under medvirken af
det norske statspoliti blev mange af
de ca. 1800 norske jøder arresteret og
deporteret. Det lykkedes en del at
bringe sig i sikkerhed i Sverige. Antal-
let på dræbte andrager 760 ifølge offi-
cielle opgørelser.

2. februar. Slaget om Stalingrad
afsluttes med Sovjetisk sejr - kaldt kri-
gens vendepunkt. 
2. oktober. Storstilet tysk razzia imod
de danske jøder, udløst af stornazisten
og SS- generalen Werner Best ved
henvendelse til Hitlers »førerhoved-
kvarter«. Henimod 7000 jøder unds-
lap til friheden i Sverige ved indsats
fra modstandsfolk. 472 blev fanget og
deporteret til koncentrationslejren
Theresienstadt, hvor 52 døde af syg-
dom og alderdom.

Billedet her er et af i alt 53 stykker foto-
dokumentation, som indgår i den
såkaldte Stroop-rapport, der blev udar-
bejdet, efter at SS-manden Jürgen Stro-
op - i april 43 - på Heinrich Himmlers
ordre gennemførte den såkaldte ”Gross-
action, hvor de sidste 60.000 af War-
szawas engang halve million jøder blev
indfanget og sendt til udryddelseslejren
Treblinka for at blive gasset ihjel. 
Rapporten, som der blev lavet fire
eksemplarer af, gennemgår aktionen og
bærer titlen ”Es gibt keinen jüdischen
Wohnbezirk in Warschau mehr!” (Der
findes ikke længer noget jødisk kvarter i
Warszawa).
Teksten til billedet i rapporten var ‘Jaget
ud af bunkerne’.

Fra 1938 til 1941 blev der derefter
iværksat pogromer (et russisk ord =
ødelæggelse, forfølgelse), og masse-
transporterne af jøder til udryddel-
seslejrene, der fortrinsvis blev place-
ret i Polen, tog deres begyndelse.
Den sidste fase fra 1941 til 1945 blev
karakteriset ved masseudryddelsen af
ikke blot jøder, men også politiske
modstandere, handicappede, homo-
seksuelle, religiøse og andre »afvige-
re«, sigøjnere. Det foregik ved
udmarvende slavearbejde, systema-
tisk sult, skydning, gasning og alle
andre tænkbare former for mord.

16
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HAD º ISOLERING º TERROR º MASSEMORD
Efter 407 møder fældede den inter-
nationale militærdomstol i Nürn-
berg sin dom og fastslog at nazis-
men er kriminel og forbrydelse mod
menneskeheden.
Nazisterne udløste den anden ver-
denskrig og ville underlægge sig
hele verden ved vold og krig. Under
en diktator skulle tyskerne være
herrefolk - alle andre slaver. Nazis-
men og rascismen er to enæggede
tvillinger. Nazismen kostede over
50 millioner mennesker livet.
Såvel Stormagterne som de enkelte
lande forpligtede sig til at udrydde
nazismen. De lande, der stiftede
FN, påtog sig denne fredens for-
pligtelse. 

1944 1945
15. maj. 476.000 ungarske jøder
deporteres til Auschwitz.
6. juni. D-dag. De allieredes landgang
i Normandiet.
20. juli. Mislykket forsøg på at likvide-
re Hitler ved bombeattentat. 170 hen-
rettelser fulgte umiddelbart og blev
ledsaget af 7000 arrestationer.
24. juli. Koncentrationslejren Maj -
danek befries af sovjetiske tropper.
September. Alle jøder i Holland trans-
porteres til Tyskland. Sidste transport
fra Frankrig til Auschwitz.
14. september. Amerikanske tropper
når frem til Tysklands grænse.

17. januar. 80.000 jøder i Budapest
befries.
26. januar. Udryddelseslejren Aus-
chwitz befries.
19. marts. Hitler giver ordre til omfat-
tende ødelæggelser af industrianlæg,
havne m.v. April. Befrielsens time for
de overlevende fanger i koncentrati-
onslejrene Buchenwald, Mauthausen,
Sachsenhausen, Ravensbriick, Neuen-
gamme, Dachau m.fl.
25. april. Amerikanske og sovjetiske
tropper mødes ved Elben.
30. april. Hitler begår selvmord.
7. maj. Tyskland kapitulerer betingel-
sesløst.
26. juni. Verdensorganisationen de
Forenede Nationer (FN) grundlægges
for at sikre kommende generationer
imod krig.
27. juli-2. august. De allierede vedta-
ger på konference i Potsdam at opløse
det nazistiske parti og hindre dets
genoplivning. Desuden blev det for-
budt at fremstille og udbrede nazistisk
propaganda.
6. august. USA nedkaster atombombe
over Hiroshima i Japan og nogle dage
senere over Nagasaki.
15. august. Japan kapitulerer. Anden
Verdenskrig forbi. Over 50 milioner
mennesker var dræbt og store dele af
Europa var lagt i ruiner.

NAZISMEN ER IKKE
EN DEMOKRATISK
RETTIGHED

17
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Fire af Tysklands ledere, tegnet
af østrigeren Richard Ziegler,
der flygtede til England, hvor
han arbejdede under navnet
Robert ZiIler.

Yderst til venstre lederen af
Gestapo, Himmler. En af
hans nærmeste håndlangere
var Verner Best, som i 1942
blev "rigsbefuldmægtiget"
i Danmark.

Hitlers stedfortræder Rudolf
Hess var fanatisk jødehader.
Han skrev nazisternes "bibel",
Mein Kampf, sammen med
Hitler. Han erklærede bl.a.:
Føreren har den guddom-
melige velsignelse.

Adolf Hitler havde verdens-
rekord i demagogi. En af
hans mange perler lyder:
Min gerning viser, at jeg
elsker freden.

Julius Streicher stod i spidsen
for propagandaen imod
jøderne: Heil Hitler - juda
Verrecke. (Krepér, jøde).
Efter Krystalnatten sagde
han: Denne jul skal vi fejre
i jødernes tømte huse.

I tillæg til den opgave, der allerede blev overdraget Dem ved
ordre af 24. januar 1939 - at finde frem til den i tidsmæssig hen-
seende mest formålstjenlige løsning på jødespørgsmalet i form af
udvandring eller evakuering - pålægger jeg Dem herved at træffe
alle nødvendige organisatoriske og materielle forberedelser til en
helhedsløsning af jødespørgsmalet i det tyske indflydelsesområ-
de i Europa.
Såfremt andre centrale instansers kompetenceområder berøres
heraf, skal disse instanser medvirke. Jeg pålægger Dem endvidere
snarest at forelægge mig en hovedskitse over de indledende
organisatoriske og materielle forholdsregler, der må iværksættes
for at gennemføre den tilstræbte endelige løsning af jødes-
pørgsmålet.

ORDRE: DEN ENDELIGE LØSNING Det tyske nazistiske regimes
koryfæer elskede pompøse
titler. "Dicke Hermann", dvs.
Tykke Hermann Göring,
havde på sit brevpapir den-
ne tekst: "Rigsmarskallen for
det Stortyske Rige, Befuld-
mægtiget for Fireårsplanen,
Formand for Ministerrådet
for Forsvarsrådet. " Han
havde enorm magt. 

Den 31. juli 1941 sendte
han den her aftrykte ordre
til SS-Gruppenfuhrer (gene-
ral) Heydrich, der var chef
for sikkerhedspolitiet og sik-
kerhedstjenesten. Det var
ordren til at gå i gang med
at gennemføre den fysiske
og endelige tilintetgørelse af
jøderne.

18
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HADETS EVANGELIUM
OG MASSEMORD
Krystalnatten var signalet
til nazi-folkemord

Dér hvor man brænder
bøger, ender det med at
man brænder mennesker
Heinrich Heine

19
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Bernhard Nielsen alias "Sundby"
var tidligt med i modstandsbe-
vægelsen og var under den tyske
aktion for at fange de danske
jøder meget aktiv. Det var folk af
hans kaliber, som reddede ca.
7000 jøder til Sverige og dermed
sandsynligvis også reddede
deres liv.
Som ejer og fører af »Rylen«
bragte Bernhard og hans
"besætning" flere hundrede
mennesker til Sverige.
Til de reddede hørte også 10
amerikanske medlemmer af en
flybesætning, hvis fly var blevet
skudt ned over Danmark.,
Bernhard Nielsen er for mange
kun et "navn" blandt mange
andre. Men hans indsats taler
for sig selv.

Artklen er fra Håndslag nr.
3/1992

● Bernhard Nielsen var en kendt skik-
kelse i bådehavnen i Sundby på .Ama-
ger.
Han hørte til dem, som allerede på et
tidligt tidspunkt gik ind i modstands-
bevægelsen, og han var fra starten
indstillet på et yde en aktiv indsats.
Han var ejer af en motorsejler ved
navn »Rylen«.
Allerede i 1942 gik han sammen med
et par kammerater i gang med at
ombygge »Rylen«, så den bedst
muligt ville egne sig til formålet - at
opretholde en illegal livsnerve mellem
det besatte Danmark og det frie Sveri-
ge, som midt i krigens mørke havde
alle lys tændt langs Øresund.
Der findes ikke tal på hans ture over
sundet. Og heller ikke opgørelser af,

hvor mange mennesker han helt
nøjagtigt bragte over vandvejen. Der
findes heller ingen opgørelser over,
hvor mange og hvilke våben og hvor
meget og hvilken type sprængstof,
han havde held til at transportere til
Danm&rk. Men der var tale om store
kvanta.
Det næsten utrolige er, at Bernhard
Nielsen ombord i »Rylen« sejlede i
næsten konstant rutefart, uden at han
blev opbragt eller arresteret, således
som det skete for en del andre øre-
sundsruter.
Udover den ensrettede trafik med
mennesker og afhentning og levering
af illegalt materiale, blev en del mere
eller mindre kendte modstandsfolk
fragtet frem og tilbage.

20

»Sundby« på spil i Sundet
Redningen af de danske jøder

Nazisternes overgreb på Europas jøder ramte også Danmark natten mellem den 1.
og 2. oktober 1943. Denne nat gennemførte den tyske besættelsesmagt en razzia i
Danmark og indfangede 284 jøder, som blev deporteret til ghettoen Theresienstadt i
protektoratet Böhmen-Mähren. I alt kom 474 jøder fra Danmark til Theresienstadt.
Omkring 7.000 blev i nattens mulm og mørke fragtet til Sverige og dermed reddet
fra en grum skæbne. 
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Deriblandt var der folk, som havde
haft behov for eller trang til at komme
hinsidan til mere fredelige og ikke slet
så nervebelastende forhold. 
»Rylen« blev ved ombygningen i den
grad forandret, at den lignede en
fiskerbåd.
Den oprindelige motor var kun bereg-
net til at være hjælpemotor, som i
hårdt vejr eller vindstille kunne bringe
båden afsted hen imod målet.
For at få mere speed på båden blev
den i 1943 taget på værft i Sverige,
og der blev installeret en ny kraftigere
motor.
Det betød, at Bernhard Nielsen havde
næsten frit slag i Øresund og kunne
lege kispus med tyskerne.
De tyske vagtskibe og de hurtige pa -
truljebåde kunne ikke hamle op med
ham.
Takket være sit sømandskab og helt
utrolige viden om farvandet, med
hver eneste banke og rende, var han i
stand til at holde alle efterstræbelser
stangen.
Flere gange blev båden skarpt forfulgt
af tyske fartøjer, men hver gang lykke-
des det Bernhard at manøvrere sig
frelst igennem.
Med sit legendariske kendskab til
farvandet ved især Saltholm kunne
han gå ind på meget lavt vand - vel
vidende, at tyskerne, hvis de forfulgte
ham, var dømt til at støde på grun-
den.
Episoder af den her beskrevne art var
der flere af. Hver gang med lykkelig
udgang.
Gestapo havde efterhånden fået et
vist kendskab til denne særlige rute,
og de forsøgte ved hårdhændede
afhøringer og ved at søge stikkere sat
ind til infiltration at komme på sporet
af den og dens mandskab.
Det lykkedés heldigvis aldrig, men her
bør det vel for den historiske sand-
heds skyld erindres, at der var stort
mandefald blandt dem, som deltog i
»rutetrafikken« over Øresund.
I de mange beretninger og skriverier
om Øresundsruterne kan man finde
luftige påstande om, at mange af de
fiskere og andre bådejere, som påtog
sig det farlige og risikofyldte job at
bringe folk m.v. over til Sverige, fyldte
lommerne med eventyrlige summer,
at de forlangte helt ublu og astrono-
miske »priser«  for redningen og at de
i det hele taget var folk af en noget
anløben karat. .
Det har altid knebet for rygternes op -
havsmænd at bringe tilfredsstillende

21

Bernhard Nielsen, der ses på billedet,
var født i nærheden af Randers. Han
voksede også op i denne egn.
Han var af en lidt urolig, men meget
positiv og virkelysten natur. Der er
næsten ikke den ting eller interesse, han
ikke har beskæftiget sig med i kortere
eller længere tid:
Han var en udmærket bager, en talent-
fuld bokser og en meget velanskrevet
gymnastiklærer og håndbold træner. En
overgang var han pelsfarmer.
»Sundby« - han tog sit illegale navn
efter byen på Amager, hvor han boede -
var en kendt og agtet skikkelse.

Bernhard N. havde kontakt til bl.a.
Holger Danske og begyndte i 1944 at
sejle for Dansk-Svensk Flygtningetje-
neste, der blev ledet af Robert Jensen
(»Tom«).
Ovenstående kvittering for »20 colli«,
dvs. 20 passagerer, er den sidste fra
»Tom«. Gestapo angreb hovedkvarte-
ret i juli 1944 og dræbte såvel »Tom«
som Svend Tronbjerg. Det lykkedes
faldskærmsmanden Ole Geisler at
undslippe, men Chr. Algreen-Petersen
blev såret og taget til fange. 

»L.110« er motorskonnerten »Anø«,
som »L.75«- dvs. Bernhard Nielsens
»Rylen« - ofte sejlede sammen med. 
Bernhard Nielsen var på vej til et
møde på Forchhammersvej på det
tidspunkt, da tyskerne gik til angreb -
og derved undgik han et måske døde-
ligt møde... 
»I.4« er identisk med en kontakt-
mand på svensk side. »L.0« er kode -
navnet for »Tom«. Læg mærke til det
aftalte stævnemøde.

Sidste kvittering
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beviser for påstandene. Men ikke
desto mindre lever myterne.
For folk med blot et overfladisk kend-
skab til sandt og usandt kan der ikke
herske tvivl om, at der netop er tale
om myter .
Det er da muligt, at en eller anden
fisker har fået god betaling. Men så
har det været fra passagerer, som ikke
sad og hakkede i det.
Endelig må man da have for øje, at
hvis en bådejer blev pågrebet, måtte
han imødese en meget ublid medfart
- plus at hans båd blev beslaglagt af
tyskerne. Og han kunne i hvert fald
ikke regne med at få udbetalt nogen
erstatning af sit forsikringsselskab.
For en mand som Bernhard Nielsen
var det illegale arbejde en meget tung
økonomisk belastning.
Ofte sejlede han både to og tre gange
i døgnet. Der var ikke mange mulig-
heder for at tjene til livets opretholdel-
se ved almindeligt arbejde.
Og de penge, som forskellige kilder
lod tilflyde modstandsbevægelsen
hav de ofte en forunderlig evne til at
smutte forbi dem, der udførte arbej-
det i marken og som ofte i forvejen
hørte til i samfundets nederste del.
For Bernhard Nielsen og hans sjak var
det et stort problem at skrabe penge

sammen til brændstof. Det var petro-
leum, og det var ikke billigt. Og i
øvrigt rationeret. Det var i sig selv et
vanskeligt problem at klare.
»Rylens« besætning klarede skærene
ved at organisere tyverier af brænd-
stof fra tyske lagre. Det var et risika-
belt og livsfarligt led i driften af ruten.
De folk, som var med den gang, kan
berette om, hvor sløjt det stod til i
økonomisk henseende. Der var så
godt som altid mangel på penge til
husleje og mad og brændstof og hvad
der skulle til i det daglige.
Modstandsviljen og modstandsbe-
vægelsen blev båret af folk, som var
meget mere optaget af disse begreber
end af egne problemer.
En af de modstandsfolk, som arbejde-
de nært sammen med Bernhard Niel-
sen, lægger ikke skjul på, at han i høj
grad værdsatte den nu afdøde skipper
på det gode skib »Rylen«:
• Han satte liv og ejendom (»Rylen«)
ind - ofte flere gange i døgnet og
både dag og nat
• Som en af de få forstod han at und-
gå opbringning og satte ikke andre i
forlegenhed
• Han var et typisk eksempel på det, vi
danskere tror vi er: Tavse, dygtige,
selvopofrende - og beskedne.
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Bernhard Nielsen hørte til de ret få danskere, som efter krigen blev påskønnet for
det redningsarbejde, der blev udført i farvandet mellem Danmark og Sverige.
Fra de allierede styrkers øverstkommanderende, general Dwight D. Eisenhower,
modtog Bernhard Nielsen det her viste hædersdiplom fra USAs præsident.
Den bagvedliggende historie fortæller, at Bernhard Nielsen reddede friheden og
måske livet for 10 amerikanere, der i deres bombefly var blevet skudt ned over Dan-
mark, mens de var på vej hjem fra et bombetogt til Tyskland.
Danske modstandsfolk havde fået kontakt med amerikanerne, havde forsynet dem
med civilt tøj og havde lodset dem til Amager. Her tog »Rylen« imod med glæde og
lettelse.
Omkring 600 allierede piloter og andre kategorier af flybesætninger blev skudt ned
over Danmark eller nødlandede.
Lige til det sidste førte dansk politi en uhyre energisk kamp imod de allieredes solda-
ter. I tysk interesse førte politiet en nådeløs klapjagt på de nødstedte. Det lykkedes
kun at redde mindre end 100. De kom til Sverige, mens alle de øvrige blev udleveret
og måtte vansmægte i tyske krigsfangelejre og tugthuse.

I besættelsesårene fik omkring 20.000
danske flygtninge midlertidigt ophold i
det neutrale Sverige. 
Indtil det store vendepunkt den 29.
august 1943 var kun et mindre antal
kommet over Øresund. For enkelte lyk-
kedes det at komme videre til Storbrit-
annien for at »slås« Men det var mere

normalt, at flygtningene blev sendt ud
på ret hårdt og helt uvant fysisk arbejde
som skovhuggere. Og det var ikke til
nogen fyrstelig betaling! 
Efter aktionen imod de danske jøder i
oktober 1943 tog flygtningestrømmen
voldsomt til og oversteg 10.000 på blot
to måneder.

20.000 bragt over Sundet

Herover ses det gode skib »Rylen« som
ganske almindelig, civil lyst båd - eller
yacht.
I november-december 1943 blev båden
rigget om som fiskerfartøj, og den blev
omregistreret. Ole Filskov, der var
»besætning«, fik officiel »tilladelse til
Sejllads med Fiskerfartøjet Rylen, K 188,
under Udøvelse af Erhverv som Med-
hjælper ved Fiskeri«.
Legitimationskort 15.939 blev udstedt
af Københavns Politi den 7. december 1943.
For at kunne honorere de ekstra krav til
en »rutebåd« i flygtningetjenesten blev
»Rylen« i Malmö forsynet med en stær-
kere motor, så den kunne hamle op med
de tyske patruliebåde.

Hdsl_4_2016_s20-22_redning af jøder_R øde Hjælp.2_06.qxd  07-11-2016  01:51  Side 4



23

Århus mod Krig og Terror hav-
de d. 9. oktober inviteret til
Fredsfestival med debat og
samling af fredsaktive menne-
sker fra hele landet. Det blev
bl.a. diskuteret, hvordan vi
skaber mulighed for fred i en
tid hvor NATO styrer Dan-
marks udenrigspolitik og træk-
ker os ind i krig og oprustning.
Det kom der både ny viden og
gensidig inspiration ud af. 

Tine Spang Olsen indledte
med dette oplæg om NATO og
de betingelser det sætter at
være medlem. Om hvordan
man  i fredbevægelsen tackler
propagandakrigen om vores
tanker og bedst skærer igen-
nem de omfattende og forvir-
rende løgne, der er forløberen
for enhver af USA's  krige.
NATO er ikke en forsvarsallian-
ce, men det modsatte, og en
dansk fredspolitik vil kræve, at
vi gør os fri af begge stor-
magtsalliancer – fri af NATO
og EU. 

● Fredsfestivalen tema i år er »NATO«.
Det er fordi NATO, sammen med EU,
får større og større betydning for alt
hvad der sker i Danmark politisk.
NATO er en hindring for fred og for at
Danmark kan føre en fredelig uden-
rigspolitik.
Det er NATO og USA der sætter dags-
ordenen med omfordelingskrige over
hele jordkloden og Danmarks rolle i
verden styres gennem vores medlem-
skab af NATO.
Det er NATO og USA der trækker i trå-
dene når Danmark køber nye kampfly
eller lægger billet ind på undergrun-
den i Arktis. Reelt er vi et land uden
selvstændig udenrigspolitik, og vi kan
kun fuldstændigt ændre på det ved at
gøre os fri af stormagtsalliancerne.
Det er en betingelse vi må forholde os
til i fredsbevægelsen.
De skiftende regeringer har indtil
videre fulgt NATO’s anvisninger 100
%. og vi må blive ved med at stille
krav til politikerne om en anden poli-
tik hver gang de tager nye skridt til

oprustning eller krig. En mobilisering
for en fredelig udenrigspolitik må på
et tidspunkt føre til kravet om en
udmeldelse af NATO, for indenfor
NATO vil en fredspolitik ikke reelt kun-
ne sikres.
Vi kan også konstatere at EU lægger
op til at blive en militariseret union
med eget militært hovedkvarter i
Bruxelles og egne militæroperationer
med indgriben i andre lande. I tæt
samarbejde med NATO. Det blev slået
fast på NATO-topmødet i juli måned.

15 års krig mod terror
Den 7. oktober – i forgårs – var det
15-året for starten på USA’s ‘krig mod
terror’, der blev indledt med Afghanis-
tan-krigen i 2001. Det var første gang
overhovedet, at NATO brugte sin
musketer-ed.
Det førte til en NATO-krig mod et
land der som nation intet havde med
terrorangrebet d. 11. september at
gøre.
Og denne krig mod terror er fortsat
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Krigen om vores tanker
Kamp for fred 

Århus mod Krig og Terror inviterer hvert år til Fredsfestival med debat og samling af fredsakti-
ve mennesker fra hele landet. I år var hovedtemaet NATO. Her ses Tine Spang Olsen på taler-
stolen.
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lige siden, med brug af mange for-
skellige metoder og de mest absurde
begrundelser for at starte sanktioner
og krige.
Men krigene er blevet mødt af prote-
ster over hele verden

Fjenden bygges op i medierne
Der bliver lagt vægt på at bygge fjen-
den op i medierne før krigen kan star-
tes.
Vi kender det fra krigen mod Afgha-
nistan, hvor hævn over terrorangrebet
11. september skulle retfærdiggøre
krigen og senere skulle krigen fortsæt-
te af hensyn til demokrati og kvinder-
nes befrielse, Irak som man påstod
havde masseødelæggelsesvåben der
truede verden, Libyen hvor man
igangsatte en borgerkrig og derefter
skulle beskytte folket mod ‘den onde
diktator’ – til Syrien i dag, hvor histori-
en gentager sig. Her bygges der også
et billede op med helte og skurke, der
skal retfærdiggøre en krig.
USA og NATO lægger aldrig deres
motiver åbent frem. For i så fald ville
der kun være et lille mindretal der ville
støtte eller acceptere krigen.

Danmarks rolle og 
NATO’s nordflanke
*Siden tilslutningen til NATO i 1949
har Danmarks udenrigspolitik været
bestemt i USA, og i de sidste 20 år har
Danmark været en ivrig deltager i
kon flikter og krige på Balkan, i Afrika
og Mellemøsten og vores regeringer
har gjort det til en førsteprioritet at
være USA’s bedste og nærmeste ven,
altid kampberedt og klar til at sende
F16 fly og special-tropper.
Udover dette er Danmark placeret
som et af frontlandene i indkredsnin-
gen og aggressionen mod Rusland.
Og Danmarks rettigheder over Grøn-
lands udenrigspolitik giver også særli-
ge muligheder for USA og NATO’s
stra tegi. Her har vi radarerne på Thule
basen, der er meget vigtige varslings-
systemer for missilskjoldet mod
Rusland.

Thule-basen i missilskjoldet
Interesserne skal dækkes helt op til
Nordpolen, hvor Danmark gennem
Grønland støder op til russisk territori-
um. Danmark prioriterer Arktisk højt
og der er allerede sat flere penge af til
nye investeringer i overvågning, fly og
skibe og mere vil sikkert komme til i
det ny forsvarsforlig.
Canada har ikke meldt deres krav ud

endnu, hvad der kan være en af grun-
dene til at regeringen for nylig afviste
et russisk forslag om at forhandle
direkte de to lande imellem. En anden
grund er sikkert den manglende vilje
til at samarbejde med Rusland direkte
og udenom NATO.

Hele Danmarks udenrigspolitik er
en NATO-politik.
Der skal købes nye kampfly, så Dan-
marks deltagelse i kommende krige
og patruljeringen over Østersøen og
Baltikum kan sikres.
Militærbudgettet skal sættes op på
USA’s diktat. Det lovede Lars Løkke på
NATOs topmøde i juli i år.
Det bliver også nødvendigt for at kun-
ne finde pengene til de nye krigsfly,
som man ellers højtideligt lovede at
kunne betale indenfor forsvarets
nuværende budget. Statsrevisorerne
har efter valget af de 27 stk F35 kam-
pfly påpeget at dette er umuligt.
Kampfly vil under alle omstændighe-
der blive betalt med velfærd, sådan
ser virkeligheden ud.
Danmarks stiller også soldater til faste
tropper i Estland, hvor de skal være en
del af den række af permanente
NATO-baser der skal placeres hele
vejen ned gennem Europa.
Missilskjold – giver mulighed for
‘first strike’ for USA og NATO
Grønland og de amerikanske radarsy-
stemer her er allerede en del af missil-
skjoldet, der på NATO-topmødet offi-
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cielt gik fra at være USA’s til at være
NATO’s missilskjold og som nu også
opbygges i Europa.
Helle Thorning Schmidt lovede allere-
de på NATO-topmødet i 2014 at Dan-
mark ville være med, men officielt er
det ikke vedtaget nogen steder. Det
bliver først afgjort når det nye for-
svarsforlig skal laves, om 3 danske fre-
gatter skal udstyres med de særlige
radarsystemer, og måske med missiler.
USA hævder, at det europæiske missil-
skjold kun er rettet mod Iran og andre
såkaldte slyngelstater. Men der kan
ikke være tvivl om, at selve idéen med
missilskjoldet er at kunne sikre mulig-
heden for et ’slå først’-angreb fra

Missilskjold placeret i Grønland: Thule basens radarsystem beskytter USA mod atomangreb.
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NATOs side også ifht Rusland, så man
fjerner risikoen for gengældelse ved at
beskytte sig bag missilskjoldet. Det
øger krigsfaren og faren for en ny ver-
denskrig i høj grad ved at gøre et
angreb mere sikkert.
Missilerne i selve missilskjoldet vil ikke
være atommissiler. De vil være place-
ret andre steder. Bl.a. vil F35 kampfly-
ene kunne bære atomvåben. Som det
eneste af de udbudte fly i konkurren-
cen er F35 bygget til dette.

Presset mod Rusland
Oprustningen mod Rusland løber som
en tråd igennem det hele. Fjendebille-
det er nøje bygget op med Rusland
som en aggressiv magt, der truer
vores sikkerhed. Det ligger som
begrundelsen bag hele rækken af
oprustningsskridt.
Ukraine er her et af omdrejningspunk-
terne. Efter at USA og EU sikrede sig
magten over Ukraine gennem et kup i
2014, har Ukraine stået i centrum
både i den militære optrapning og
med brug af de økonomiske sanktio-
ner overfor Rusland.
I juni måned underskrev Lars Løkke
Rasmussen sammen med de andre
nor diske statsministre en troskabser -
klæ ring med USA, hvor et af punkter-
ne netop var forsvaret for Ukraine som

et vestligt interesseområde. De andre
punkter slog fast, at de nordiske lande
deler USA’s verdensbillede, og i det
he le taget lover øget oprustning gen-
nem – eller for Finlands og Sveriges
ved kommende – sammen med
NATO.
Den store opmarch af tropper både
som faste baser og demonstreret gen-
nem de mange militærøvelser, har
fået Rusland til at reagere. Da Dan-
mark lovede at gå med i missilskjoldet
advarede den russiske ambassadør i
Danmark om, at vi derved gjorde lan-
det til et mål for et russisk atoman-
greb.
Og den russiske regering har netop
gennemført en landsomfattende civil-
forsvars-øvelse, hvor landet forbereder
sig på angreb fra Vesten, der omfatter
både atomvåben, kemiske og biologi-
ske våben.
Hele optrapningen som først og frem-
mest NATO har sat i gang gør Norden
og Danmark der ligger tæt på Rusland
til en mulig slagmark i en kommende
krig.

Faren for atomkrig er en aktuel
trussel
USA arbejder i øjeblikket på at udvikle
en ny generation af atomvåben, bl..a
bygget til de såkaldte stealthfly, der
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som F35 er usynlig på radaren.
USA – og også Rusland – er i fuld
gang med at forny deres atomvåben-
arsenal.
I et et omfattende program fornyr
USA deres mini nukes B61 atombom-
ber. Der konstrueres nye bombetyper
til alle tre områder,: atombomber der
kan affyres fra fly, fra land og fra ubå-
de.
Betegnelsen mini er meget vildleden-
de, for hver enkelt bombe har samme
kraft som 4 Hiroshima-bomber.
Men USA betegner våbnene som ufar-
lige for civile, fordi de rammer mål
under jorden. De kalder dem ligefrem
fredsvåben og forsvarsvåben og de
anser dem for gængse redskaber i
værktøjskassen i en konventionel krig.
Men den radioaktive stråling vil altid
gøre dem dødsens farlige. Og man
kan aldrig have tillid til hvor de ram-
mer. Hiroshima blev også kaldt en
militærbase i datidens presse, og offi-
cielt sagde man at bomben mod Hiro-
shima ikke ville ramme civile mål. Det
ved vi nu var løgn.
Fornyelsen af atomvåbnene er et
kolossalt program til milliarder af dol-
lars. Det køres bl.a. af våbenfirmaerne
Boeing og Lockheed Martin, og bud-
gettet er foreløbig på 109 milliarder
dollars over de næste 5 år. Og10 milli-
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I september 2015 oversteg flygtningetallet fra Syrien 4 millioner. 
UHNCR står for FNs Flygtninge Agentur

arder dollars er allerede brugt på pro-
jektet.
Eksperter vurderer, at den nye type
atomvåben vil øge risikoen for at
atomvåben kan blive taget i brug, for-
di man foregiver at de er små og ufar-
lige for andet end militære mål.
Det hænger godt sammen med USA’s
’slå først strategi’ og Hilary Clintons
udtalelser om, at USA under hendes
ledelse ikke vil afvise et ‘første brug’ af
atomvåben.
Dette sætter alle konflikter hvor USA
er indblandet i relief. Hver og én vil
kunne udvikle sig til en krig med brug
af atomvåben og sandsynligheden vil
være stor for at en sådan krig også vil
kunne udvikle sig til en direkte kon-
frontation med stormagter som
Rusland og på længere sigt Kina.
Som medlem af NATO risikerer vi at
blive direkte indblandet, men hele
verdens befolkning vil blive berørt hvis
atomvåben tages i brug pga de radio-
aktive følger. Det vil også være en krig
der risikerer at udvikle sig til en 3. ver-
denskrig og et rent ragnarok.

Brændpunktet Syrien
Jeg vil vende tilbage til Syrien hvor
Danmark lige nu bomber med F16 fly.
Da bombardementerne startede var
det officielle mål udelukkende at
bekæmpe terrorgruppen Islamisk Stat.
Men bagved har hele tiden ligget
målet om at endnu en nation skulle
lægges ind under Vestens herredøm-
me og der skulle gives fri adgang til
ressourcer som olie og og gas og
adgang til Syriens økonomi. De sidste
5 år har USA og allierede arbejdet
indefra i landet for at vælte regerin-
gen gennem brug af væbnede grup-
per.
Lige nu optrappes billedet i medierne
på en måde så man frygter for en
gentagelse af krigene i Irak og Libyen.
Fjendebilledet af Assad er blevet vold-
somt optrappet overalt. Det syriske
styre fremstilles som bestialsk med
bombardementer af hospitaler og
nødhjælpskonvojer, mens oprørernes
ofre aldrig vises. Heller ikke når koaliti-
onen har ramt mål i Syrien der intet
har med Islamisk Stat at gøre. Som
civile, offentlige bygninger eller infra-
struktur.
Her er det vigtigt for os at holde tun-
gen lige i munden og se de store lin-
jer i konflikten.
Det væsentlige her er at have øje for
at USA har et klart mål og ikke skyer
nogen midler – de ønsker at enten

vælte regeringen, der forhindrer USA i
at have magten i området eller at få
landet delt op i flere småstater og på
den måde sætte regeringen ud af spil-
let.
Fakta er, at Danmark og den øvrige
koalition bomber i Syrien uden invita-
tion fra Syriens regering. Dette gør
det til en ulovlig krig efter folkeretten.
Fredsaftalen mellem USA og Rusland
brød sammen bl.a. fordi USA ikke
ønskede at ramme de al Queda relate-
rede grupper, som USA selv støtter
som ‘opposition’.
I stedet for at ramme terrorgrupperne
– som aftalen bl.a. gik ud på – bom-
bede danske fly et andet mål, nemlig
tropper fra den syriske regering, og
man kaldte det bagefter en fejl.
Dagen efter blev opmærksomheden
trukket væk fra denne hændelse gen-
nem et angreb på en nødhjælpskon-
voj. Man kender ikke gerningsmænd-
ene, men i medierne lægges det frem
som en selvfølgelighed, at syrisk mili-
tær stod bag.
Syrien er et eksempel på en krig hvor
man først angriber styret indefra gen-
nem oprørsgrupper og derefter frem-
stiller situationen som en kamp mel-
lem de gode og de onde. NATO eller
USA skal så komme som en frelser for
de gode, som her er oprørerne, der
reelt ikke kan skelnes fra de terror-
grupper vi officielt bekæmper.
Hele dette forvirrende billede lægges
frem i stort set alle mainstream medi-
er over hele den vestlige verden. Vi

må i fredsbevægelsen gøre hvad vi
kan for at rede trådene ud.

Krigen om vores tanker
For en stor del af krigen er krigen om
vores tanker og følelser. Krigene kan
kun gennemføres så længe de er sik-
ret en vis opbakning. Der er blevet
lagt megen energi i at skabe fjendebil-
ledet af Rusland for at kunne retfær-
diggøre kuppet i Ukraine, sanktioner-
ne og omringningen med tropper,
indlemmelsen af en række lande i
NATO osv.
Lige nu er Syrien i fokus som et
sprængfarligt brændpunkt i verden
hvor Danmark er direkte deltager i
konflikten. Syrien er ramt af hårde
sanktioner fra EU og USA siden foråret
2011, og i august 2011 opfordrede
Obama for første gang Assad til at
træde tilbage. Sanktionerne har været
omfattende og ramt bl..a lægemidler,
energisektoren, banksektoren og
muligheden for at vedligeholde vand-
forsyning, transport og energiforsy-
ning. Lægemidler der indeholder 10
% eller mere af materialer med oprin-
delse i USA må f.eks. ikke indføres.
I 2013 blev sanktionerne lettet i områ-
der hvor oprørerne har magten.
FN beskriver i en rapport sanktionerne
som de mest vidtrækkende der no -
gen sinde er rettet mod et land.
Siden 2011 er 50 % af landets befolk-
ning er flygtet enten internt eller ud af
Syrien. Dvs. at Syrien er ramt af en
voldsom humanitær katastrofe, både
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gelse i enhver krig, mod indblanding i
andre landes indre forhold der bygger
op til krig eller kup, mod atomvåben,
mod missilskjoldet, mod oprustningen
i alle dens former, mod militærøvelser-
ne der forbereder krig, mod dannel-
sen af en EU-hær, mod udvidelsen af
NATO, mod NATO-støttede kup, mod
de falske fjendebilleder. Og vi må støt-
te reelle fredsaftaler eller diplomati,
der kan forhindre krig, og at konflikter
udvikler sig til krig.
Flygtningeproblemet må sættes i sin
rigtige sammenhæng. Sålænge krige-
ne får lov at fortsætte vil mennesker
være tvunget til at blive flygtninge, så
også dette spørgsmål er en del af
fredsbevægelsen.
Vores politikere må stilles til ansvar når
de sender Danmark i krig og det må
ikke kunne ske uden modstand og
debat om hvilket formål der reelt lig-
ger bag krigen.
Vi bør samarbejde internationalt og
særligt med de andre nordiske landes
fredsorganisationer. Det er oplagt at
svenskernes bevægelse mod NATO-
medlemskab gør os mere opmærk-
somme på hvad NATO egentlig bety-
der. D. 15 – 16. oktober stifter sven-
skerne landsorganisationen Nej til
NATO, der vil arbejde for et neutralt
og alliancefrit Sverige. De arbejder på

pga. kampene og sanktionerne.

Krigens følger – flygtninge tælles i
millioner
Bliver konflikten optrappet til åben
krig mod Syrien kan dette lynhurtigt
udvikle sig til en krig direkte mellem
USA og Rusland, og kræfter i USA
lader til at ønske dette, mens andre
holder tilbage. USA har afbrudt sam-
arbejdet med Rusland om fredsaftalen
i Syrien.
Det er oplagt at vi som fredsbevægel-
se forholder os til dette brændpunkt
og trussel om en endnu større krig.
Under alle omstændigheder bør Dan-
mark trække sig ud af krigen i Syrien
og Irak, hvor vi indgår i en større plan
om magtovertagelse i Mellemøsten.

Fredsbevægelsen og NATO-spørgs-
målet
Jeg mener vi bør lave kampagner mod
alle de enkeltspørgsmål der betyder
noget, og samtidig have øje for den
større sammenhæng som medlemska-
bet af NATO og den imperialistiske
dagsorden er.
Vi bør f.eks. mobilisere til modstand
mod køb af nye kampfly, mod øgning
af militærbudgettet, mod våbenindu-
strien og støtten til den, mod delta-

at forhindre et medlemskab af NATO
og for at få Sverige trukket ud af
Värdslands-aftalen, som er den samar-
bejdsaftale med NATO, som den sven-
ske regering underskrev i sommers.
Vi har fælles interesser og krav som
demilitarisering af Skandinavien og
Østersøen, som NATO ønsker til at
gøre til et NATO-indhav med mili-
tærbaser, f.eks. på Gotland og med
øget patruljering.
Vi kan lave brede initiativer, som man-
ge mennesker kan tilslutte sig. Nej tak
til nye kampfly kampagnen, der
kæder nedskæringer på velfærd og
krigspolitikken sammen er et godt
eksempel på det.
Løgnene der altid kommer på banen
når der bygges op til en ny krig må
gennemskues og de reelle forhold
lægges frem så propagandaen gen-
nemhulles. Det vil være en stor del af
fredsbevægelsens opgave at gøre det-
te og komme ud til mange med et
mod-synspunkt.
Vi må også kunne manifestere vores
modstand mod krig og for en
fredspolitik så det bliver synligt gen-
nem forskellige aktionsformer og også
arbejde for at kunne vise protesten
mod krig i store demonstrationer, og
gerne i samarbejde med andre grup-
per der protesterer mod andre sider af
den førte politik. Sammen står vi stær-
kere og tingene hænger jo sammen.
Det har vi lige set et eksempel på ved
Folketingets åbning, hvor fredsorgani-
sationer stod sammen med andre
grupper i en fælles protest mod hele
viften af politiske angreb fra køb af
kampfly, til SU-nedskæringer og kon-
tanthælpsloft.
Vi må stille krav til vores egen rege-
ring og Folketing om en fredelig
udenrigspolitik, men skal de lytte er
det nødvendigt at have en stærk
bevægelse, der kræver det. Og
fredspolitikken vil først kunne sikres
når vi er uafhængige af stormagterne
og ude af NATO og EU.
Derfor er netop alliancefriheden så
vigtig at have med i bevægelsen.
Medlemskabet af NATO er blevet så
indarbejdet i Danmark, at man ikke
engang laver opinionsundersøgelser
omkring det. Men det bliver mere og
mere tydeligt at vi er bastet og bun-
det til både nedskæringspolitik og
krigspolitik af begge de to alliancer EU
og NATO. Derfor må vi frigøre os, hvis
en fredspolitik skal kunne gøres til vir-
kelighed.
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STOP Aurora 17!  - stor NATO-øvelse i
Sverige næste år træner krig mod
Rusland

Den 11. september 2017 starter den
store NATO-øvelse Aurora 17 med
deltagelse af 16.000 svenske soldater
og tropper fra de nordiske lande, de
baltiske lande, USA m.fl.. Det vil være
den største militærøvelse på svensk
grund siden 1980'erne.
Både dato og navn er ladet med sym-
bolik. 11. september markerer som
bekendt starten på USA's 'krig mod
terror' og Aurora henviser til krydseren
hvorfra skuddene mod Vinterpaladset
indledte den russiske Oktoberrevoluti-
on - der oveni købet fejrer 100 år i
2017. Oktober revolutionens krav var
brød, jord og fred, og på sædvanlig
vis at gør NATO  i propagandaen sort
til hvidt, når man gennem symboler
forsøger at fremstille forberedelse af
krig som en handling for fred. 

Pres og øvelse i virkelig krig
De store krigsøvelser der bliver gen-
nemført i disse år er en fremvisning i
militær styrke og en del af det pres
der lægges på Rusland, men også en
praktisk øvelse i en krig der kan blive
virkelighed.
Aurora 17  skal træne ‘et pludseligt
angreb’ fra en fremmed magt (læs
Rusland). 
Øvelsen skal centrere sig omkring
Göteborgs havn, Gotland og Stock -
holm.
‘De svenske krigsmodstandere siger
Nej til NATO og til NATO-øvelser -
deres hovedparole vil i denne forbin-
delse være Stop Aurora 17!
De afviser kernevåben på svensk
grund, som de frygter at den nyligt
indgåede aftale mellem NATO og den
svenske regering  - Værtslandsaftalen'
– vil åbne op for. Med aftalen får
NATO lov til at bruge Sverige som
øvelsesfelt og til opbygning af baser.
Aftalen giver en tæt tilknytning til
NATO – så tæt at det kan være svært

at skelne fra et medlemskab.
Da NATO er en atom-alliance, vil man
uundgåeligt gennem et medlemskab
åbne landet for atomvåben i en krigs-
situation. 
Det vil være oplagt for den danske
antikrigsbevægelse, at bakke op om
svenskernes modstand mod Aurora
17, og på Fredsfestivalen i Aarhus del-
tog repræsentanter for den svenske
fredsbevægelse og grunden blev lagt
til et samarbejde.

»Nej til NATO« i Sverige stifter
landsdækkende organisation

Den 15. - 16. oktober i år stiftede
sven ske krigsmodstandere fra Aktions-
gruppen Nej til NATO en landsdæk-
kende organisation. Dens formål vil
være, at kæmpe for et neutralt og alli-
ancefrit Sverige, mod et medlemskab
af NATO og for opsigelsen af Værts-
landsaftalen.

TSO

NATO rykker sine grænsepæle  mod øst!  - Ukraine, Finland og Sverige.

Krigsøvelse mod Rusland på
svensk grund

NATO og Norden
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● Norden bliver i stadigt stærkere
grad indrulleret i NATO’s globale
oprustning. Vores lande bliver gjort til
opmarchområde og baser i en større
plan for USA’s verdensdominans og
mulige krigsplaner. 
I forhold til Norge forsøger NATO nu
at tage et stort skridt – at gøre Trøn-
delag til en fast base for amerikanske
marinesoldater. 
Den norske regering vil fremlægge en
såkaldt langtidsplan om forsvaret d. 4.
november.

USA og regeringen ønsker at 300
amerikanske US Marines skal udsta-
tioneres permanent i Trøndelag. Dette
er et dramatisk brud med den norske
basepolitik fra 1949.
Forslaget fra regeringen er stillet på
amerikansk initiativ og uden at
Stortingets forsvarskomité var orien-
teret. Forslaget blev lanceret samtidigt
med præsentationen af forsvarsbud-
gettet for 2017.

Fremmede styrker i stedet for
norske
Forsvarsbudgettet lægger op til
dramatiske nedskæringer i det norske
territorialforsvar, først og fremmest på
grund af de enorme investeringer i
nye jagerfly og andet offensivt krigs-
materiel. Samtidigt vil regeringen alt-
så tillade fremmede hærstyrker på
norsk jord! Disse styrker vil ikke stå
under national kommando, men vil
være direkte underlagt Pentagon. US
Marines giver ingen sikkerhed, men er
en direkte trussel mod land og folk. I
en given situation vil disse blive rene
okkupationsstyrker.

Baseerklæringen tilsidesat
Den såkaldte baseerklæring blev
afgivet af regeringen Gerhardsen som
et nødvendig greb for at få Norge
kuppet ind i NATO (Atlantpagten) i
1949.
Her blev det slået fast, at der ikke ville
blive åbnet op for baser for fremmede

landes tropper på norsk territorium så
længe Norge ikke er under angreb
eller udsat for trusler om angreb.
Baseerklæringen er gennem årene
blevet omgået gennem opbygningen
af aflytningsposter og radaranlæg
samt gennem forhåndslagring af
amerikansk militærudstyr. Men til dato
har der aldrig været tale om at
fremmede soldater skulle blive perma-
nent udstationeret på norsk grund.
Nej til fremmede tropper på norsk
grund
Det er nødvendigt at rejse folkelig
modstand mod dette grove angreb
på norsk suverænitet. Baseerklæringen
har været en forudsætning for at et
flertal af det norske folk har accepteret
NATO-medlemskabet. Hvis baseerk-
læringen ikke blir respekteret, må
norsk NATO-medlemskab tages op til
fornyet diskussion.
Ingen fremmede soldater på norsk
grund!

Tidskriftet Revolution

Nej til amerikanske 
kamp styrker på norsk grund

NATO og Norden 

Trøndelag er av stor militær betydning. 
Trøndelag står på Nato-kartet, 
sier Jens Stoltenberg, Generalsekretær NATO.
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● Siden midt 90’erne har Danmark
udviklet sig til et meget krigerisk og
fremmedfjendsk land. Danmark har
konstant været i krig de seneste 15 år.
På fredag, den 7. oktober, er det 15 år
siden USA invaderede Afghanistan.
Fredsvagten har stået her på Slots-
pladsen lige siden.
Krigsfiksering og militarisering af det
danske samfund er gennemgribende,
det danske forsvar er i dag krigens
politik. Den danske indsats i de mili-
tære alliancer øges og krigsindustrien
lugter guld – antallet af medlemmer i
DI’s afdeling for forsvars- og aerospa-
ce virksomheder FAD er steget til nu
75 medlemmer mod kun en håndfuld
før årtusindskiftet.
Befolkningerne ude i verden betaler
med liv og førlighed og ubegribelige
ødelæggelser
* Danmark har bundet sig til krigeriske
løsninger via NATO & EU – det betyder
også støtte til diktatorer i vestlig fork-
lædning og medvirken til undertrykkelse
af menneskerettigheder.
EU, USA og NATO går hånd i hånd
om oprustning, krige og kontrol over
resten af verden. Siden 2001er samar-
bejdet intensiveret mellem EU og
NATO, sidst på NATO-topmødet i juli.
De nordiske forsvarsministre under-
skrev i maj en håndfæstning med
USA. Den sætter fuld fart på militarise-
ringen af Norden og deltagelsen i
militære indsatser overalt i verden.
Danmark står forrest, når
USA/NATO/EU vil sende flere tropper,
fly og bomber i den hellige konflikt-
løsnings navn. Dansk ”forsvar” opere-
rer i Irak, Syrien, Afghanistan, Mali,
Middelhavet, Den Persiske golf, Bal-
kan, de baltiske stater og missilforsva-
ret.
Danmark samarbejder med besættel-
sesmagten Israel, samarbejder med
det stadig mere fascistiske Tyrkiet,
med Saudi Arabien der sønderbomber
Yemen og ikke mindst er hele krigspo-
litikken et halehæng til USA’s ønsker.
* Alt for mange danske skattekroner bli-
ver brugt på oprustning og krigspolitik,
herunder kampfly og Krigsindustrien
støttes både direkte og indirekte
Kongehus, forsvars-, stats- og uden-
rigsministre og generaler er på kon-

stant rutefart til danske missioner, og
våbensalgsfremstød verden over.
Hver en krone der bliver brugt på
bomber og kanoner kunne være
brugt til samfundsnyttige formål.
Uden krigsproduktion behøvede in -
gen i verden sulte eller mangle ud -
dannelse. Krig er et helt uantageligt
spild af verdens ressourcer.
For at legitimere fortsat krig fyldes vi
med løgne og fjendebilleder, frygt og
angst
* Danmark holder hånden over krigsfor-
bryderne med Anders Fogh Rasmussen i
spidsen og medvirker til nye krigsforbry-
delser, imens interneres krigenes ofre
Udviste asylsøgere, der venter på en
uvis hjemsendelse parkeres i nedlagte
fængsler og berøves retten til et soci-
alt liv. Sagsbehandlinger trækkes ud i
det uendelige og i mellemtiden er alt
uvist. Det er tortur. Det foregår i Dan-
mark, lige nu.
Krigenes virkelige årsager forties. Pres-
sen medvirker til fortielserne, misinfor-
mationen og løgnene. Krigszoner og
interneringslejre holdes så langt væk
fra rampelyset som muligt. Grundigt
journalistisk arbejde belønnes med
fyringer, whistleblowing med fængsel.
Men virkeligheden kan ikke gemmes
helt væk, og der lækkes afslørende
dokumenter i en lind strøm.
I dag står VI her og siger fra. Krigspoli-
tikken er grundlaget for den imperiali-
stiske, neokoloniale udbytning og
undertrykkelse, grundlaget for de
riges rigdom, grundlaget for et umen-
neskeligt samfund. Dette grundlag,
dette tæppe, skal vi trække væk under
fødderne på regeringen for at skabe
et nyt og menneskeværdigt samfund.
Alle jer og alle de grupper der er tilste-
de her i løbet af dagen må deltage i
samarbejdet for at skabe endnu større
fælles protester – modstanden mod
dansk krigspolitik er en vigtig og inte-
greret del af en større bevægelse for
et retfærdigt samfund. VI i TID TIL
FRED, vil gerne sige til regeringen:

Nej til dansk krigsdeltagelse – nej til
oprustning – vi vil ud af EU – og ud af
NATO
Giv plads til mennesker, plads til liv –
det er TID TIL FRED

Ved folketingets åbning 

Ud med dansk krigspolitik!

Gerd Berlev, Tid til Fred foran Christi-
ansborg ved Folketingets åbning den
4.oktober 2017

Fra morgen til aften den 4. okto-
ber - ved Folketingets åbning -
summede pladsen foran 
Christiansborg af protester mod
og harme over den på »tinge«
herskende politik.
Folk krævede de store nedskærin-
ger på velfærd og uddannelseom-
råderne taget af bordet. Proteste-
rede mod den forøgede militære
oprustning, flygtningestramnin-
ger mm. 

De følgende taler af Gerd Berlev
og Jørgen Vitte repræsenterer fint
protesten mod regeringen og Fol-
ketingets krigspolitik.
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● Tidligere statsminister Fogh Rasmus-
sen sagde forrige søndag, at det er
helt pjattet at bruge tid på at grave i
sådan noget gammelt noget, som at

undersøge dansk krigsførelse i Irak i
2003! 
Hvor forargeligt, at han  bagatelliserer
sine handlinger. Han  der bærer
hovedansvaret for at Danmark er ble-
vet et militaristisk land, -  i angrebs-
krig i Irak i strid med  grundloven  og
uden  FN-mandat, -. 
For os danskere har krigene haft uhyre
omkostninger.
Danske soldater er døde,  -- liv  er

spildt i ulovlige krige. 
Soldaters selvmord og traumer, der
kun lappes med veteranpolitik.

Milliarder af skattekroner har det
kostet samfundet. 
Vore demokratiske grundrettigheder

– grundloven, ytringsfriheden, bevæ gel -
ses friheden –  er ofret på krigsalteret. 
Fogh kalder det pjattet, fordi han vil

skjule den virkelige sandhed for folket
om sine krigsaktiviteter. Men i et
demokrati er folket udgangspunktet
for magten. Og vi har krav på at ken-
de den fulde sandhed.  
Vi ved alt for lidt om, hvordan  Ven-
stre, Konservative og Dansk Folkepar-
ti, med et  lille flertal førte os i krig. 
Pressen har afsløret, at han et helt år
tidligere i al hemmelighed havde lovet
præsident Bush opbakning til en krig.  
Da grundlaget for krigen blev afsløret
som falske påstande om masseøde-
læggelsesvåben i Irak, fandt man på
nye begrundelser.
Ministerierne måtte producere folke-
retlige begrundelser for angrebskri-
gen, der var i strid med Grundloven
og uden mandat fra FNs sikkerheds-
råd.  
Selv i  USA har der været en stor offici-
el undersøgelse af grundlaget for kri-
gen.  Også i Holland.  I  Storbritanni-
en endda to store undersøgelser. 
MEN ikke i Danmark ! Her må folket

ikke få at vide, hvad der skete bag
kulisserne og hvordan Danmark blev
ført ind i  krig. 
I årevis og med alle midler har Ven-

stre statsministrene Fogh og Løkke
Rasmussen med  magten over statsap-
paratet blokeret for undersøgelser.
Som statsminister pakkede Fogh sig
ind i en dyne af tavshed. 
Da en gruppe   borgere anlagde sag

mod ham ved domstolene for brud på
grundloven, - nægtede han at møde

Tribunalforeningen til under-
søgelse af Danmarks krige i Irak
og Afghanistan blev stiftet 30.
januar i år og lancerer nu egen
hjemmeside.
Som bestyrelsesmedlem Jørgen
Witte sagde i sin tale ved Folketin-
gets åbning den 4.oktober: “Den-
ne sag dør ikke! Hvis Folketinget
ikke kan eller vil undersøge
angrebskrigene grundigt, må fol-
ket selv gøre det. Sandheden skal
frem NU!”
Det er Tribunalforeningen mål at
sikre dannelsen af et sådant folke-
ligt tribunal, og den nye hjemme-
side vil utvivlsomt være et godt
bidrag til dette arbejde og til
debatten.
Regeringen nedlagde den officiel-
le Irak- og Afghanistankommissi-
on straks efter sin dannelse, og
Venstre håber at kunne knibe
udenom en undersøgelse af parti-
ets og ikke mindste Anders Fogh
Rasmussens handlinger og rolle
omkring beslutningen. Regerin-
gen har i stedet besluttet at
iværksætte en historisk under-
søgelse af Danmarks krige, der
ikke vil kaste lys over det juridiske
ansvar og vil blive gennemført af
håndplukkede historikere og uden
fuld adgang til kommissionens
dokumenter. En ren syltekrukke.

Ved folketingets åbning 

Sandheden skal frem NU
op. Med den arrogante holdning, at
politikernes overholdelse af den dan-
ske Grundlov  ikke kommer almindeli-
ge danskere ved! Danskere kunne kun
anlægge sag, hvis de var personligt
berørt.
Selv Østre Landsret og  Højesteret
sagde, at  almindelige danskere ikke
var berørt. Ikke engang en sagsøger,
hvis søn blev dræbt i statsministerens
krig, ville man anse som berørt! 
I dag er det klart, at alle danskere er

berørt, for terrortruslen fra Melle-
møsten hænger over hovedet på os.
Vi fik desværre ingen resultater, da  S-
regeringen  nedsatte en Irak- og Afg-
hanistan kommission. På mystisk vis
blokeredes den af indre splid. Tre år
gik uden afhøringer  og kommissio-
nens indsamlede dokumenter blev
pakket væk, - bort fra offentligheden! 
Venstre var så enormt bange for at
sandhederne om krigen skulle komme
ud, at  Løkke Rasmussen i 2015 i sel-
veste sit regeringsgrundlag fastslog, at
forgængerens kommission skulle ned-
lægges, - for sagen var  belyst!  
Nej, overhovedet ikke belyst !   Da der
opstod  et alternativt flertal, så  ’fikse-
de’ Venstre  situationenen ved selv at
foreslå en historikerkommission, -en
syltekrukke.
Uden juridisk kompetence til at
bedømme lovligheden af krigene. 

Men med et par historikere hånd-
plukket af  regeringen selv. 
For en sikkerheds skyld dog uden
adgang til de hemmelige dokumenter
i Statsministeriet og administrationen!  
Hvilken tillid kan danskerne have til

en undersøgelse, hvor en magteliten
efter så mange års benspænd endelig
undersøger sig selv og så overfladisk?
Absolut ingen!
Denne sag  dør ikke!  
Hvis Folketinget ikke kan eller vil
undersøge angrebskrigene  grundigt,
må folket selv gøre det. 
Vi må oprette et regulært krigstribu-
nal, der undersøger ansvaret for krige-
ne i Irak og Afghanistan i forhold til
international og dansk lov. 
Vi vil til bunds i, hvem var de ansvarli-

ge,-  hvem stod bag i Danmark og i
Irak/Afghanistan,  – ministre, embeds-
mænd, militære. 
Sandheden skal frem NU!

Jørgen Vitte
Bestyrelsesmedlem i Tribunalforeningen 
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George Grosz (1893-1959) 

Reserveret postvæsenet

Returadresse

Ebbe Riis Klausen. Græslodden 4, 4500 Nykøbing Sj.

»Samfundsstøtterne« (1926) viser her deres-
sande an sigt. 
I middelalderens kunst blev helgener malet
holdende symbolske attributter som kunne
identificere dem. Den tradition følger Grosz. 
I forgrunden ses en tysk officer med mo no kel
og hagekors, som i 1920 blev vedta get som et
symbol på det nazistiske parti. Han har en
grusom ansigt med ar på kinden og en streg
af en mund. Hans attributter glas øl og en
sabel, er symboler der karakteriserer ham som
en fordrukken krigsmager. Men han er blind
for sin egen brutalitet, da han ser sig selv som
en galant Husar, illustreret ved de vrang-
forestillingerne, der vælter ud af hans hoved. 

Bag ham tv. ses mediemogulen Alfred Hugen-
berg, der senere indgik i Hitlers første regering.
Konsekvenserne af hans skriverier er blodig.
Th. ses Friedrich Ebert, lederen af det social de -
mo kratiske parti og Tysklands rigspræsident
1919-1925. Grosz efterlader ingen tvivl om,
hvad han mener om hans politik: En damp-
ende bunke lort erstatter hans hjerne. 
På bagsiden af dette arbejde er en præst, hvis
skinhellige ansigt er præget af et umådehold-
ende brug af alkohol. Med lukkede øjne
prædiker han fra sikkerheden i sit værelse,
blind for virkeligheden i den brændende by
uden for hans vindue og ignorerer borgerkri-
gens brutalitet , der udfolder sig bag hans ryg. 
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