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som politiet konkluderede, at der ikke var noget racistisk 
på spil, da fire unge drenge i 2017 forsøgte at myrde den 
unge Ali Akbari ved at kaste en flaske med brændende 
benzin på ham og efterfølgende triumferende skrev »jeg 
har lige sat ild på en perker« – det var blot »drengestreger«. 
Pressen kolporterer konsekvent myndighedernes udlæg-
ning. Racismens hæslige skær må ikke skæmme Danmarks 
image. 
 
Grundlæggende fødes alle børn lige, sådan kan børnenes 
statsminister godt lide at udlægge den socialdemokratiske 
velfærdsfortælling. Det er bare ikke virkeligheden for en 
meget stor gruppe af mennesker i det danske samfund. De 
er nemlig havnet udenfor vinduet, og er stemplet som 
andenrangs borgere, med massestemplet: Afstamning fra 
et ikke-vestligt oprindelsesland. 
Hele begrebet »ikke-vestlige lande« bliver, når det bruges i 
lovgivning, til statsracisme mod bestemte befolknings-
grupper. Altså til diskrimination mod mennesker alene 
baseret på deres nationalitet, køn eller religion. Dermed er 
ghettolovgivnings-pakken funderet på et kriminelt racistisk 
grundlag. 
 
Hans Scherfig skrev i ugebladet Ude og Hjemme i 1935 
artiklen »Har man Lov til at dræbe i Race-Renhedens Navn?« 
og fremhævede her, at racehad altid er et middel, der af 
magthaverne er blevet brugt til at splitte befolkningen og 
lede folkenes utilfredshed ind i ufarlige baner! 
 
Et begreb som racisme svæver ikke frit i luften, men er en 
håndgribelig politisk udtryksform. Den var en uadskillelig 
og bæ ren de idé i den aggressive nazistiske ideologi. Nazis-
me og racisme er som en ægge de tvillinger. 
Nazismen betød som bekendt overfalds krig, blodig og ter-
roristisk undertrykkelse af al modstand, og derfor er det 
nødvendigt at gøre opmærk som på den eksisterende og 
voksende fare for, at giften kan sprede sig. 
Undertrykkelsen begyndte med chikanerier, gadeoptøjer, 
overfald og ituslåede vinduer, men endte i krigens blod-
bad og med koncentrations- og udryddelseslejre, hvor mil-
lioner af mennesker blev aflivet. 

»Indvandreres kultur er ikke skyld i ny smitte. Det er ulig-
hed i adgangen til sundhed til gengæld« var overskriften, 
da den internationalt anerkendte professor Morten Sode-
mann, Syddansk Universitet måtte til tasterne for at korrek-
se højtråbende politikere og en hungrende presse, der 
endelig i sommerheden havde fået noget at tage fat i, da 
COVID-19 smitten på ny bredte sig i bl.a. Aarhus. 
Og videre: »Det er ikke minoriteternes kultur, der er pro-
blemet. Det er majoritetens kulturelle accept af ulighed i 
sundhed som et udtryk for en svag karakter, der er proble-
met. Dét er sandheden. Hvis man prøver at bilde vælgerne 
ind, at det er minoriteters dumhed eller ligegyldighed, der 
er årsagen til, at de har en højere smitterisiko og dermed 
truer resten af befolkningen, så er det politisk slangeolie.« 
Det er klar og vidensbaseret tale, der sætter de op hidsede 
politikere i skammekrogen. Fra en Morten Messerschmidt 
(DF) der hævdede, at det var konsekvensen af at lade folk, 
der ikke vil være en del af Danmark, komme hertil. Til en 
Pia Kjærsgaard (DF) der krævede, at der blev indført 
udgangsforbud for smittede i ghettoområder. Og videre til 
Mette Thiesen (Nye Borgerlige), der med en til lejligheden 
tilpasset geografisk viden fik givet hele Mellemøsten og 
Nordafrika skylden for smitten. Og til en Lars Aslan (S) der 
ville vide, at problemet bl.a. lå i somaliernes hele kultur. 
Over hele verden er billedet det samme - skriver professo-
ren - minoriteter, kortuddannede og mindre velstillede 
rammes hårdt af corona-pandemien. Ikke alene har de en 
højere risiko for at blive smittet, de har også en højere risi-
ko for at dø af sygdommen. Alle undersøgelser tyder på, at 
det handler om en kombination af erhverv, bolig, økono-
mi, familie størrelse og adgang til sundhedsvæsnet. 
Besynderligt at pressen ikke følger op på disse spor. Og dog. 
 
I juni myrdede to højreekstremister med forbindelser til 
Stram Kurs og med hagekors tatoveret på benet en ung 
sort mand ved først at torturere ham, banke ham med raf-
ter for så til sidst at kvæle ham ved at presse et knæ mod 
hans strube – ganske som George Floyd-mordet. Anklage-
ren og politiet meddelte med det samme, at der ikke var 
noget som helst racistisk i mordet – derimod var det en 
personlig relation der var gået »fuldstændig galt«. Ganske 

Det antifascistiske tidskrift Håndslag  
(haandslag@gmail.com) er stiftet af mod -
 standsmanden Frede Klitgård og udgi-
ves af Folkebevægelsen Mod Fascisme 
(FMN), Aktive Modstandsfolk og Stop 
terrorkrigen - Ud af NATO.  
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Kære læser, kære medlem af for enin -
ger ne bag Håndslag.  
 
Vi har hårdt brug for en ekstra hånds -
rækning! - for det er rigtig svært at få 
det hele til at løbe rundt økonomisk.  
Håndslag er hårdt be  la stet af de høje 
portopriser, ligesom den na tur lige af -
gang blandt mod stands fol ke ne har 
re duceret de samlede ind tæg ter 
betydeligt. Så der er hårdt brug for et 
ekstra håndslag. 
 

For medlemmer af Folkebe væ gel sen 
Mod Nazisme er års kon tin gen tet 
inklusive Håndslag gradu eret:   
 For unge under 25 år,  
pensionister og arbejds løse: 150 kr.  
Øv rige: 250 kr.  
Årsabonnement på Håndslag  
(4 numre): 150 kr.  
 
For medlemmer af Aktive Mod   -
standsfolk (AM) er års kon tingentet 
inklusive Håndslag: 300 kr. 

Betales til Håndslag  
på girokonto: 131-0003  

eller via netbank:  
Reg.nr. 9570 konto 1310003. 

IBAN nummer:  
DK63 3000 0001 3100 03                                                
BIC/SWIFT:  DABADKKK

STØT Håndslag

Vi ku’ godt bruge et HÅNDSLAG Vi ku’ godt bruge et HÅNDSLAG 

New Zealand: Det er tid til at 
forbyde atomvåben

Sammen mod 
racisme og  
diskrimination

Et halvt hundrede mennesker var lør-
dag eftermiddag den 15. august  til 
demonstration i Odense, “Sammen 
Mod Racisme & Diskrimination”. 
Demonstrationen begyndte og slutte-
de I Munke Mose hvor der var talere 
og musik. 
Særligt Ibrahims tale fra Almen Mod-
stand gjorde indtryk - bl. a. om den 
racistiske formulering i "Ghettoloven” 
som særligt retter sig mod “borgere 
fra ikke-vestlige lande og deres efter-
kommere” som vakte stor harme. 
For arrangementet stod bl. a. Racis-
mefri By og Almen modstand mfl. 

New Zealands premierminister 
Jacinda Ardern benyttede Hiroshima-
dagen den 6. august til at appellere 
til verden (herunder andre statsle-
dere!) om at forbyde atomvåben og 
tilslutte sig FNs traktat om forbud 
mod atomvåben.  
 
New Zealands premierminister: 
Det er i dag 75 år siden verden første 
gang så de katastrofale humanitære 
følger, som atomvåben medfører. 
Dagens atomvåben har endnu større 
destruktiv magt end de to, der blev 

kastet over Hiroshima og Nagasaki. 
Ingen stat eller international organisa-
tion kan håndtere den ødelæggelse, 
de ville forårsage.  
Vi kan ikke forberede os på sådan en 
ødelæggelse, så vi må forhindre det.  
Vi bør alle gøre vores yderste for at 
fremme traktaten om forbud mod 
atomvåben.  
Ingen atomvåben er den eneste arv, 
der er værdige for ofrene for atom-
bomberne i Hiroshima og Nagasaki 
og ofrene for nukleare forsøg i Stille-
havet og ud andre steder verden over.
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»Indvandreres kultur er ikke skyld i ny 
smitte. Det er ulighed i adgangen til 
sundhed til gengæld«

● Det er ikke minoriteternes kultur, 
der er problemet. Det er majorite-
tens kulturelle accept af ulighed i 
sundhed som et udtryk for en svag 
karakter, der er problemet.  

Dét er sandheden. Hvis man prøver at 
bilde vælgerne ind, at det er minorite-
ters dumhed eller ligegyldighed, der 
er årsagen til, at de har en højere 
smitterisiko og dermed truer resten af 
befolkningen, så er det politisk slan-
geolie. 
 
Den 4. august udtalte borgmesteren 
for Aarhus Jacob Bundsgaard (S) til 
DR, at »omkring halvdelen af de nye 
smittede er en del af vores somaliske 
mindretal i Aarhus«. Efter et møde 
med somaliske interesseorganisationer 
ændrede borgmesteren dog sin for-
klaring til, at det ikke handlede om 
etnicitet eller hudfarve, men om at 
man havde deltaget i en fest, hvor der 
var sket spredning. 
 
Flere personer har sagt til Ekstra Bla-
det, at den politiske stemning ikke 

uventet har skabt bekymring og frygt 
i det somaliske miljø, og bekymringen 
blev da også bekræftet, da flere foræl-
dre med somalisk baggrund efterføl-
gende ikke måtte aflevere deres børn i 
daginstitutionen med henvisning til 
borgmesterens udtalelse. 
 
Det er nu tredje gang, flygtninge 
og indvandrere er blevet hevet ind i 
COVID-19-debatten siden marts, og 
for hver gang er den politiske tone 
blevet skærpet.  
Forskere og fagfolk prøver at gentage 
sig selv og holde fokus på bolden, 
men politikerne har fundet en opport-
un prygelknabe i de 1% af de somali-
ske indbyggere i Aarhus, der er testet 
positive. 
 
Først skrev Morten Messerschmidt 
(DF) på Twitter, at det var konsekven-
sen af at lade folk, der ikke vil være en 
del af Danmark, komme hertil. Der-
næst krævede Pia Kjærsgaard (DF), at 
der blev indført udgangsforbud for 
smittede i ghettoområder. Og så var 
der Mette Thiesen (NB), der med en 
til lejligheden tilpasset geografisk 
viden fik givet hele Mellemøsten og 
Nordafrika skylden: »Genåbningens 
fase 4 udskydes nu, fordi udlændinge 
fra Mellemøsten og Nordafrika skider 
på det danske fællesskab. Det er så 
p**** frustrerende«, som politikeren 
fik analyseret sig frem til på Twitter. 
 
Senest har politikeren Lars Aslan (S) i 
flere tweets kommenteret artiklen fra 
Ekstra Bladet om somalieres oplevelse 
af diskrimination: »Kom nu ud af 
offerrollen, venner. Det er et kæmpe-
problem med den store overrepræs-
entation der af somaliere med corona. 
Nytter ikke noget at vi skruer tiden til-
bage til 90erne og ikke vil tale om 
problemerne… Forstår stadig ikke 
hvad det diskriminerende er i at sætte 
fokus på vi har et problem her. Med-
mindre man er faktaresistent… Lad 
være med at sige at det her ikke også 
har noget med kultur at gøre. Bare 
lad være« 
 
Det er Lars Aslans elegante sammen-

kædning – i få sætninger – af diskrimi-
nationsdebat, fakta resistens og »kul-
tur«, der fortæller, at der er tale om 
politisk slangeolie. Politikeren får anty-
det, at dem, der føler sig diskrimine-
ret, ikke har grund til det (på trods af 
de historier der er kommet i pressen 
om netop diskrimination i patient-
transporter og daginstitutioner). Det 
bliver også antydet af Aslan, at der er 
tale om ikke nærmere bestemte fakta, 
som nogen (hvem?) ikke vil godtage. 
Det er op til læseren at tænke sig til 
disse fakta, og her er der også tale om 
politisk slangeolie: Politikeren vil ikke 
selv sige det og overlader det til mod-
tagerne at tænke, det politikeren tæn-
ker. 
 
Aslan jonglerer med kultur som en 
bærende faktor i at forklare den nylige 
smittespredning. Men alle mennesker 
lever i en kultur. Skiturister, krydstogt-
turister, slagteriarbejdere, fodboldtil-
skuere og aarhusianere har alle for-
skellige kulturer, som de bevæger sig i. 
Kultur forklarer intet, men Lars 
Aslan lader det alligevel tjene som 
en eksotisk forklaring, der er for-
bundet med en særlig fremmed 
adfærd, der spreder corona-virus. 
Kultur er et skidt begreb, fordi det 
bejler mere til fantasien og fordomme 
end til fornuften, og at spille på mod-
tagerens fordomme er ren slangeolie, 
samtidig med at det er en politisk gra-
tis omgang på en hel befolknings-
gruppes vegne. Men måske kommer 
den ubønhørlige virkelighed somalier-
ne i Aarhus til undsætning. Silkeborg 
er i dag ved at udvikle sig til et nyt 
smittecentrum – en by der oser af 
ærkedansk idyl og midtjysk vellevned. 
Nej, det er ikke let at være symbolpo-
litiker i en coronatid. Dét, man mener 
om morgenen, er gjort til grin om 
aftenen. 
 
Sandheden er nemlig, at over hele 
verden er billedet det samme: Minori-
teter, kortuddannede og mindre vels-
tillede rammes hårdt af corona-pan-
demien. Ikke alene har de en højere 
risiko for at blive smittet, de har også 
en højere risiko for at dø af sygdom-

Morten Sodemann er professor i global 
sundhed og indvandrermedicin på Syd-
dansk Universitet. 

Håndslag har sakset dette vægtige 
indlæg fra debatten om det fornye-
de og forventede udbrud af COVID-
19 smitten.  
Her sættes fokus på spørgsmålene 
om diskrimination og om ulighed i 
adgangen til sundhed. 
Her fra magasinet Ræson 11.08.2020
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Ny snublesten nedlagtmen. Alle undersøgelser tyder på, at 
det handler om en kombination af 
erhverv, bolig, økonomi, families-
tørrelse og adgang til sundheds-
væsnet. Etniske minoriteter er langt 
hyppigere ansat i frontlinie-erhverv 
med langvarig og massiv udsættelse 
for smitte, mens andre erhvervsgrup-
per kan have hjemmearbejdspladser. 
Det varede længe før frontlinie-med-
arbejdere fik mulighed for at beskytte 
sig på arbejde, og det gav alt andet 
lige de mere velstillede med højere 
uddannelser og kontorarbejde en 3-4 
ugers fordel ift. smitterisiko. 
 
Etniske minoriteter arbejder hyppi-
gere end andre danskere i hjemme-
plejen, taxabranchen, butiksbranchen, 
restauranter, plejehjem etc., hvor 
smitterisiko er høj, og de bor af 
økonomiske årsager flere i hver lej-
lighed og ofte med flere generatio-
ner under samme tag.  
De har ikke sommerhuse eller gæste-
værelser til isolation. Hvis man tilføjer 
de danske myndigheders stædige 
afvisning af tilpasset kommunikation 
på fremmedsprog, så har man opskrif-
ten på den perfekte katastrofe. 
 
I Sverige og Norge begyndte man 
allerede i starten af juni at kommuni-
kere COVID-19-retningslinjer på frem-
medsprog, men den viden ville man 
ikke anvende i Danmark, hvor regerin-
gen længe afviste behovet for tilpasset 
informationsmateriale på fremmed -
sprog. Matthias Tesfaye lovede allere-
de 13. maj, at han ville gå i dialog 
med brancher med mange indvandre-
re, men alligevel blev slagterier et 
smitteintensivt miljø flere måneder 
senere, hvilket bl.a. skyldtes den sam-
me sociale cocktail af arbejdsmiljø og 
boligforhold, som beskrevet ovenfor. 
 
Vi elsker at give de fremmede, de 
fattige og de kortuddannede skyl-
den for epidemier. Men det er hver-
ken fair eller korrekt.  
Det er ikke minoriteternes kultur, der 
er problemet. Det er majoritetens kul-
turelle accept af ulighed i sundhed 
som et udtryk for en svag karakter, 
der er problemet. Dét er sandheden. 
Hvis man prøver at bilde vælgerne 
ind, at det er minoriteters dumhed 
eller ligegyldighed, der er årsagen til, 
at de har en højere smitterisiko og 
dermed truer resten af befolkningen, 
så er det politisk slangeolie. Man skal 
ikke sælge slangeolie – det virker ikke 
og det bliver opdaget før eller siden. 

I juli måned i år blev en snublesten 
nedlagt i Løgstørgade på Østerbro i 
København. Her boede Arthur Ascher. 
Hans barnebarn fortæller: Min morfar, 
Arthur Ascher, blev født i Bremen i 
Tyskland i 1881.  Han blev gift med 
Sarah "Selma" Reiss, der var født i 
Whitechapel i London. De fik døtrene 
Ellen i 1912 og Irmgard i 1918. Arthur 
ernærede sig som ejer af nogle små 
coasterskibe, der sejlede langs den 
hollandske, belgiske, tyske og danske 
kyst. 
Efterhånden som undertrykkelsen af 
jøder i Tyskland blev værre besluttede 
familien sig for at søge til Danmark, 
hvor de havde kontakter. Familiens 
sidste adresse i Danmark var Løgstør-
gade 19 på Østerbro i København. 
Min moster, Ellen, rejste videre til 
England, hvor hun blev gift og hvorfra 
hun senere emigrerede til Australien. 
I oktober 1943 flygtede min mor og 
mormor til Sverige, mens min morfar 
blev i København for at afvikle nogle 
forretninger og ville følge efter med 
en senere båd. 

 Imidlertid blev han - muligvis angivet 
- arresteret af tyskerne og sendt til 
Theresienstadt med transport XXV/2 
på skibet Wartheland, der sejlede fra 
København den 2. oktober 1943 kl. 
10 med 198 fanger ombord. 
Min morfar døde den 5. oktober 1943 
formentlig på vejen til Theresienstadt. 
Dødsårsagen er ukendt. 
 
Læs mere om de nedlagte snublesten 

i Danmark: 
https://www.snublesten.org/ 

Frihedsmuseet er genåbnet

Endelig - kan man sige. 7 år efter den 
påsatte brand er Frihedsmuseet gen -
åbnet. Håndslag har endnu ikke haft 
mulighed til at anmelde det nye museum. 
Det må følge i næste nr. af Håndslag. Vi 
vil ikke nægte at vi er skeptiske overfor 
den lancerede nye linje for museet.  
 
Frihedsmuseet skriver på hjemmesiden 
om hvad du kan opleve. De skriver: 
“Du kan gå med under jorden i det 
besatte Danmark og komme helt tæt 
på den danske modstandskamp. 
I besættelsestidens skyggefulde gader 

møder du fem historiske personer, 
som på hver deres måde, har valgt side 
i den barske modstandskamp under 2. 
verdenskrig. Du bliver inviteret inden 
for i deres svære valg og dilemmaer. 
Og du kan selv prøve at trykke illegale 
blade, aflytte telefonsamtaler og knæk -
ke tyskernes koder. 
Det er muligt at købe en guidebog, 
der går endnu dybere ned i historien 
om modstandskampen og besættelses-
tiden. 
 
Husk autoguiden.  
Med billetten følger en audioguide, 
som vækker fortidens stemmer til live 
og guider dig gennem udstillingen. 
Audioguiden kan vælges på dansk og 
en gelsk. 
En stor del af udstillingen på Friheds -
museet betjenes af publikum selv via 
den nemme og overskuelige audiogu-
ide. Husk derfor at få den udleveret, 
når du køber billetten. Uden audiogu-
iden er det svært at opleve museet, da 
du vil gå glip af en stor del af udstillin-
gen.“
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Arbejdermuseet 
særudstilling 

Kom helt tæt på den 
barske hverdag under 
Danmarks besættelse 
med Anton Hansens 
smukke tegninger.

»Vores medier har beskyttet Pentagons 
krigsmaskine i årtier« 

ge?", Spurgte jeg mig selv. Svaret er: 
Vores medier har beskyttet Pentagons 
krigsmaskine i årtier  
5. Så da jeg læste amerikansk diplo-
mati machiavellistiske (skrupelløs, amo-
ralsk og magtorienteret holdning til poli-
tik. red) manøvre for at bringe "et land 
(Italien), en stærk modstander af (Irak) 
krigen, så tæt det kunne være politisk 
på randen af krig", blev jeg rasende  
6. Da Jeg læste, hvordan italienske 
pacifister var blevet udspioneret af ita-
lienske myndigheder på De Forenede 
Staters vegne for at neutralisere prote-
sterne, fordi disse protester forstyrrede 
operationerne i amerikanske tropper, 
blev jeg oprørt  
7. Jeg læste aviser i dag, der antyde-
de, at Pentagon kunne flytte ameri-
kanske soldater og F16 til Italien, fordi 
Italien er en god og pålidelig partner. 
Propaganda som denne kan jeg ikke 
tolerere 
8. Pentagon planlægger at flytte sine 
tropper og F16-fly til Italien, for som 
amerikansk diplomati skrev i et tele-
gram: "Italien er et fremragende sted 
at udføre vores politisk-militære aktivi-
teter fra". 

Stefania Maurizi er en italiensk journa-
list og forfatter, der i 14 år skrev til avi-
sen "la Repubblica" og nyhedsmagasi-
net "l'Espresso". Siden 2009 har hun 
arbejdet med WikiLeaks og Julian Assan-
ge og deltaget i alle WikiLeaks-afslørin-
ger: fra de hemmelige filer om krigen i 
Afghanistan, til de amerikanske diplo-
matiske telegrammer, til filerne om 
Guantanamo-fængslede, for at foretage 
et valg. Hun har også samarbejdet med 
journalisten Glenn Greenwald om de 
hemmelige filer, som Edward Snowden 
lækkede om Italien. 

De Forenede Stater har besluttet at 
trække en tredjedel af sine stående 
tropper tilbage fra Tyskland og i ste-
det placere en del af dem i Italien.  
I en række twitter-meddelelser den 

30. juli kommenterer Maurizi sagen 
på denne måde:  
1. Midt i en af de mest alvorlige sund-
hedsmæssige og økonomiske kriser, 
midt i en distraherende tid som som-
meren kan være, planlægger Penta-
gon at flytte tropper fra Tyskland til 
Italien og bekræfter således Italien 
som en lanceringsplads for amerikan-
ske krige 
2. Jeg har arbejdet som journalist i de 
sidste 19 år, da jeg fik adgang til de 
amerikanske diplomatiske telegram-
mer udgivet af WikiLeaks, tilbragte jeg 
1 år på 4189 telegrammer om Italien 
og Vatikanet. Jeg blev chokeret over 
at høre omfanget af Italiens deltagelse 
i de amerikanske krige  
3. Jeg var chokeret over at læse tele-
grammer som dette. Jeg blev chokeret 
over at lære, hvordan mit land har 
bidraget til ødelæggelse af hele natio-
ner: fra Afghanistan til Irak til Libyen 
og før eller senere Iran  
4. Jo mere jeg læste telegrammerne, 
desto mere rasende blev jeg: "Hver 
eneste læser jeg 10 aviser.  Hvorfor 
vidste jeg ikke det fulde omfang af mit 
lands engagement i amerikanske kri-

Mørklægning, varetomme butikker 
og drab på åben gade. Kom helt 
tæt på hverdagen under besættel-
sen på vores balkonudstilling i 
anledning 75-året for Danmarks 
befrielse. 
Glæd dig til et gensyn med med en af 
mellemkrigstidens betydeligste danske 
tegnere, Anton Hansen, skriver Arbej-
dermuseet. 
Anton Hansen udviklede sig i årene 
efter den 1. Verdenskrig til en skarp 
samfundssatiriker med tegninger vendt 

mod militarisme, kapitalisme og spe-
kulation. I 1930erne rettede han sati-
ren mod den hjemlige arbejdsløshed 
og den fremvoksende nazisme og 
fascisme i Europa. 
 
I 15 år tegnede Anton Hansen for 
Social-Demokraten, men dagen efter 
besættelsen den 9. april 1940 blev 
han fyret. Censur og forbud mod anti-
tysk propaganda kostede ikke bare 

Anton Hansen, men også en række 
andre bladtegnere på landets aviser 
deres arbejde. 
 
Fra 1943 genoptog han satiretegnin-
gen i forskellige illegale blade. Og 
efter augustoprøret i 1943 følte han 
sig i fare for at blive taget af tyskerne, 
og fra da af levede han under jorden, 
sov med et øre åbent og et ben ud af 
sengen, og vovede sig sjældent ud.
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Politioffensiv mod Black 
Lives Matter protesterne  
i USA, Oregon 
 
Efter flere ugers eskalering med 
politiovergreb på demonstranter i 
Portland, Oregon, indgik delstaten 
en aftale med de føderale politia-
genter, om at de skulle stoppe 
besættelsen af byen og trække sig 
ud af centrum. Til gengæld lovede 
delstaten »at opretholde sikkerhe-
den«. Svaret fra Præsident Trump 
var en trussel om at indsætte 
National Garden, hvis Oregon ikke 
magtede selv at få styr på »anark-
ister og agitatorer« 
 
I Portland har folk været på gaden for 
at deltage i protester, hver dag siden 
politiets drab på George Floyd i Min-
neapolis den 25. maj. 
Men i juli sendte USAs centraladminis-
tration pludselig 100 føderale politia-
genter til byen, der ligger i delstaten 
Oregon. Det skete under påskud af at 
»skabe ro og orden« og sikre reaktio-
nens gamle statuer, og beskytte 
føderale bygninger, mod Black Lives 
Matter demonstranters vrede. 
De udstationerede agenter er primært 
uddannede som grænsevagter, og har 
hverken egnede køretøjer eller uni-
former (flere optræder i militært cam-
ouflagetøj). Agenterne optræder des -
uden uden tydelige kendemærker, og 
er totalt maskerede. 
 
Føderale politiagenter optræder 
som stod de over loven 
En domstolsafgørelse har forbudt det 
lokale politi at bruge tåregas mod de 
seneste måneders George Floyd »I can’t 
breathe«-masseprotester, men den af -
gørelse har de føderale agenter ikke 
følt sig bundet af. 
De optræder gerne med skjolde og 
lange knipler, og er stærkt bevæbnet 
med pepper spray, tåregas og chok-
granater, og meget andet udstyr. 
Som de bruger flittigt. 
I flere tilfælde, hvor agenter er blevet 
anklaget for at bruge overdreven 
magt, har domstole givet dem ret i at 
de må forsvare sig selv og statens 
ejendom med de nødvendige midler, 
hvis de føler sig truet. De facto betyder 

det, at de ikke skal følge den lokale 
lovgivning. 
 
Indsættelse af denne militærlignende 
styrke og dens fremfærd mod demon-
stranter, under påskud af at skabe »ro 
og orden« udtrykker en alvorlig op -
trapning i totalitær retning.  Resultatet 
af deres anstrengelser er, at de har 
skabt en krigszone i Portland, og gjort 
byens gader usikre og sat demo kra -
tiske rettigheder ud af kraft. Metoder -
ne har været overfald på fredelige 
demonstranter. Også på valgte poli-
tikere og pressefolk der har deltaget i 
Black Lives Matter protesterne. Og 
helt tilfældige er blevet gasset, har 
fået bank og er blevet arresteret uden 
lovlig grund. 
Som et ekstra brud på forfatningen, er 
folk kun blevet løsladt hvis de har 
underskrevet en erklæring om at de 
ikke længere vil deltage i demonstra-
tioner. Delstaten har anlagt en retssag 
mod de føderale politiagenter, for 
ulovligt tilbageholdelse af folk, og 
ulovlige metoder, når de f.eks. træk -
ker demonstranter ind i umær ke de 
varevogne. 
Politiagenternes illegitime fremfærd i 
Portland er tilsyneladende både en 
borgerkrigsøvelse, og en taktik der 
skal skræmme og splitte demonstran-
ter i resten af landet. Disse grænse-
vagters metoder ved mødet med 
almindelige civile amerikanske stats-
borgere, giver samtidig et indblik i det 
USA der møder immigranter. 
 
Portland-borgmesteren Ted Wheeler, 
der selv blev tåregasset af føderale 
politiagenter den 22. juli, har sammen 
med fem andre borgmestre sendt en 
opfordring til kongressen om hurtigt 
at vedtage lovgivning der skal forhin-
dre, at der kan sendes føderale agen-
ter, med ret til at operere udenfor 
loven, og uden tydelige identificer-
bare mærker på uniformen. 
 
»Arrester demonstranterne eller vi 
indsætter Hæren« 
I denne uge indgik delstaten en aftale 
med de føderale myndigheder om at 
de torsdag skulle stoppe besættelsen 
og trække politiagenter ud centrum af 
byen. Eller i det mindste holde sig in -
denfor i Hatfield Federal Courthouse. 

Til gengæld lovede guvernøren at det 
lokale Oregon State Police vil overtage 
nattevagten og beskytte føderale 
bygninger i centrum. 
 
Trumps centraladministration erk-
lærede, at de fortsat ikke ville tillade 
»lovløshed« i byen, eller at føderale 
ejendomme blev angrebet, og at de 
om nødvendigt vil sikre retfærdighed i 
Portland. Chad Wolf, fungerende 
sekretær for Homeland Security ud -
talte: »Det er vores juridiske pligt til at 
beskytte føderale retshåndhævende 
myndigheder og føderale ejendomme 
mod voldelig kriminel adfærd«. 
Trump understregede på twitter, at 
det om nødvendigt vil ske med ind-
sættelse af Nationalgarden. Og han 
krævede desuden at delstaten skulle 
sikre arrestation af »anarkister og agi-
tatorer«. 
 
»Hvis gader? Vores gader!« 
Torsdag aften fortsatte protesterne i 
Portland, men denne gang uden 
angreb fra de føderale politiagenter. 
For første gang i flere uger var der 
derfor en demonstration der endte 
uden nogle kom til skade, blev slået 
eller gasset. Kampen om retten til at 
gå på gaden er foreløbig vundet, 
mens kampen mod systemets racisme 
og politiovergreb fortsætter. 
 
Portlands byråd har tidligere meldt 
ud, at de var rede til at reducere det 
lokale politis budget og geninvestere 
pengene i skoler og sundhed og 
andre offentlige tjenester. Og sam-
tidig sikre en bedre politiuddannelse. 
Men løfterne er endnu ikke ført igen-
nem. 
 
USA står midt i en gigantisk øko no -
misk krise og en fortsat sygdomskrise. 
Mange millioner har mistet deres 
arbejde, og teltlejre er begyndt at 
vokse frem, fordi mange ikke har råd 
til at betale både mad og husleje. Det 
tegner til et efterår med kamp på alle 
fronter mod sygdom, sult, arbejd-
sløshed og mod undertrykkelse, ulig -
hed og racisme. Alt det midt i en 
absurd valgkamp, hvor alle midler ser 
ud til at blive taget i brug for at knuse 
og splitte bevægelsen. 

FK

Hvis gader? Vores gader!



• En kineser besøgte engang Europa, 
og i et interview udtalte han sig om 
de mærkelige ting, han havde set. 
Navnlig forundrede det ham, at »alle 
europæiske kvinder er hæslige«, me -
dens det i Kina kun forekom »undta-
gelsesvis«. Den omtalte kineser var pro -
fessor og en meget lærd mand, men 
hans indstilling var i den grad subjek-
tiv og uvidenskabelig, at han uden 
videre betegnede dét som hæsligt, der 
ikke var i overensstemmelse med det 
tilvante.  
Allerede Linné påviste, at skønhedsbe-
grebet er racebestemt, og det er fors-
tåeligt, at ethvert folkeslag forherliger 
sig selv på alle andre folks bekostning. 
Når den berømte tyske raceforsker, 
Günther, på hvis teorier, man i Tysk-
land har opbygget den nationalsociali-
stiske racevidenskab, si ger, at det »nor-
diske menneske udmærker sig ved 
kraft, vovemod, udholdenhed, opfind-
somhed, trofasthed og førertalent«, er 
det lige så forståeligt, som når jøderne 
mente, at de var Guds udvalgte folk, 
men det er ikke videnskab, ligesom 
den kinesiske professors syn på de 
europæiske kvinder ikke har noget 
med objektiv vi denskab at gøre. 
Om videnskabelige teorier vinder 
udbredelse eller ej, afhænger imidler-
tid i første omgang ikke af, om de er 
rigtige, men af, om de støtter eller 
modarbejder de herskende politiske 
og økonomiske opfattelser. Dette gæl-
der i særlig grad den moderne såkald-
te »racevidenskab«, der med iver er 
blevet grebet og autoriseret af dem, 
der heri finder understøttelse for deres 
politiske ideer. 
De mennesker, der bebor vor klode, 
kan naturligvis deles i forskellige grup-
per efter deres udseende. Hudfarve, 
hår, knoglebygning, hoved- og an -
sigtsform osv. inddeler menneskeracen 
i en mængde underafdelinger, der 
almindeligvis betegnes som racer, 
uden at man dog må sidestille men-
neskeracerne med det, man i biologi-
en forstår ved racer. Menneskeracerne 
er i virkeligheden kun variationer af en 
bestemt art, variationer, der delvis er 
bestemt af ydre årsager som klima, 
livsbetingelser osv. Selv Günther må 
beklagende indrømme, at »den rene 
race er en platonisk idé«, og at 
»måske kun eskimoerne er det eneste 

kendte racerene folk«. Ikke desto min-
dre opererer man f.eks. i Tyskland, 
hvor ellers før i tiden den videnskabe-
lige grundighed havde det afgørende 
ord, med begreber som »højere race« 
og »mindreværdig race«. 
De såkaldte arierlove forbyder som 
bekendt folk af hel eller delvis jødisk 
herkomst at beklæde embeder, at 
praktisere som sagførere eller læger 
osv. »Folkets førere skal være af ren 
arisk afstamning,« hedder det, skønt 
det er en kendsgerning, at der kun i et 
lille område af Centralasien findes iso-
lerede folkeslag, der med nogen ret 
kan betegnes som »rene« arier. Da 
netop de første førere som Hitler og 
Goebbels imidlertid i det ydre langtfra 
svarer til det almindeligt fastslåede 
»nordiske menneske«, har man fra 
tysk »racevidenskabelig« side måttet 
gøre begreberne om den blonde nor-
diske »helterace« temmelig uklare. 
Det hedder således i et værk af dr. 
Rudolph, at »ved blonde mennesker 
forstår man ikke blot sådanne, som 
har lyst hår, men også de, hvis hår i 
en bestemt belysning antager en lys 
glans«. 
 
De tyske teorier stammer fra 
Frankrig 
De teorier, hvorpå hele nazismens 
raceidé bygger, er imidlertid ikke af 
tysk oprindelse. Det var en fransk gre-
ve, Arthur de Gobineau, der allerede i 
1853 i sit værk »Om uligheden mel-
lem de menneskelige racer« fremsatte 
de teorier, der blev grundlæggende 
for den senere tyske »racevidenskab«. 
Han indrømmer selv her, at han ikke 
er i stand til at give sine ideer nogen 
videnskabelig begrundelse. Det hed-
der i forordet: »Denne bog er et 
udtryk for de instinkter, som er mig 
medfødte. Den er et middel mod 
omstyrtningens teoretikere og den 
grillefyldte liberalisme, for adelens ret-
tigheder og Bibelens åbenbaring.« 
Efter Gobineaus opfattelse har et race-
rent folk altid en stabil kultur, medens 
kulturen degenererer, når der sker en 
blanding af forskellige racer. Det er 
det, Hitler gentager i sin bog, »Min 
kamp«, når han om jøderne siger: »De 
forgifter planmæssigt den ariske races 
blod ved at gifte sig med kristne, og 
disse bastarder slår ud i jødisk retning. 

Racer og mennesker

Hans Scherfig (1905-1979).  
Her i hustruen Elisabeth Karlinskys streg

Hans Scherfigs artikel »Racer og 
Mennesker« blev trykt første gang i 
ugebladet Ude og Hjemme nr. 31, 
4. august 1935. Her fik den titlen 
»Har man Lov til at dræbe i Race-
Renhedens Navn?« Det var bladets 
spidsartikel på side 5-6-7. 
 
Allerede som helt ung dykkede 
Hans Scherfig ned i det kulturelle 
univers og rev digte og noveller af 
sig. Med sin ironi og sarkasme kry-
drede han den danske litteratur på 
en ny måde og gav den nyt liv. 
 
i årene 1933-1937 levede han af at 
skrive noveller og artikler til ugebla-
det Ude og Hjemme.  
 
Hans Scherfig hørte til de kommu-
nister, der under den tyske besæt-
telse fik de sammenrottede 'samar-
bejdspolitikere's ubændige had at 
føle. Selv om han på det tidspunkt 
led af en alvorlig øjensygdom, som 
næsten havde udslukt hans syn, 
blev han sat i spjældet i.h.t. til den 
såkaldte kommunistlov, der gjorde 
bevægelsens medlemmer til 
fredløst vildt og bragte mange 
direkte i døden.  
Oplæsning i stats radioen af Hans 
Scherfigs 'Det forsømte Forår' blev 
forbudt.  Udgivelsen af hans 'Ideal-
ister' blev ligeledes forbudt, men 
manuskriptet blev smuglet til 
Sverige, hvor den satiriske roman 
vakte en hel del opsigt.  
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Den sorthårede jøde lurer i satanisk 
glæde på den uskyldige, kristne pige 
og røver hende fra hendes folk.« 
I Gobineaus bog betegnes den hvide 
race som den højeste, den sorte som 
den laveste. »Den hvide race er skabt i 
Guds billede. Den er renest repræsen-
teret af arierne, som overgår alle 
andre i klogskab, dømmekraft og 
opfindertalent. Den germanske race 
repræsenterer den sidste rest af arisk 
energi, og når denne forspildes, vil 
Jorden gå under.« Det hedder videre, 
at det er »naturen selv«, der har 
bestemt den nordgermanske race til 
at være herskende, og at denne race 
har holdt sig bedst i den feudale adel. 
Heraf drager han den slutning, at den 
franske revolution var en unaturlig 
foreteelse, en »opstand af en mindre-
værdig race mod sin naturbestemte 
herre - adelen«. Denne teori er ført 
videre af tyskerne, som betegner den 
herskende klasse som »overmenne-
sker«, medens alle undertrykte og 
udbyttede er »mindreværdige under-
mennesker«. 
 
Den hvide race skal»civilisere« 
alle »laverestående« folk 
Ganske de samme teorier så vi 
anvendt over for negrene, da der skul-
le findes en undskyldning for slaveriet. 
En amerikansk professor »beviser« i et 
omfangsrigt værk, at negrene i virke-
ligheden står under aberne. Det gæl-
der derfor om at »civilisere« dem med 
magt, og resultaterne af denne 
»tvangs-civilisation« ser vi i den hele 
eller delvise uddøen af de underkuede 
kolonialfolk.  

I 1876 levede der i Kongo over 30 
millioner negre, i dag er kun 3 millio-
ner tilbage. På øen Tasmania levede 
der 8000 indfødte, da englænderne 
erobrede øen, i 1877 var de alle 
udryddet. Den »højere« europæiske 
race har altså ved sin »tvangscivilisati-
on« ikke bragt de »lavere« racer særli-
ge goder. Eller de har, som det 
engang er blevet sagt, ikke blot gjort 
de »lavere« folk kristne, men har 
straks befordret dem over i en bedre 
verden. 
Englænderen Housten Stewart Cham-
berlain har i sit værk »Grundlaget for 
det 19. århundrede« (1898) fremsat 
de samme tanker som Gobineau. Han 
viser den samme overlegne foragt for 
videnskabens resultater som sin for-
gænger, og han supplerer dennes 
raceteorier med antisemitismen. 
»Jøderne har ingen gode egenska-
ber,« skriver han. »Det er germaner-
nes pligt, at holde deres race ren for 
dem. Den, der påstår, at Jesus var 
jøde, siger enten en dumhed eller en 
løgn.«  
Chamberlain giver dog ingen oplys-
ning om, hvilken race, Jesus havde, 
medens de moderne tyske »racevi-
denskabsmænd« med stor grundig-
hed »beviser«, at ikke blot Jesus, men 
også alle apostlene var prøjsere. Kun 
Judas var naturligvis jøde.- 
Den nazistiske propagandachef, Ro -
senberg, går endnu videre, idet han 
siger, at »ikke blot alt jødisk er lavt, 
men også alt lavt er jødisk«. »Naturen 
har altid arbejdet med to urstoffer, 
det værdifulde nordiske og det værdi-
løse jødiske. Al kultur er nordisk, alt 

forfald er jødisk.« På dette grundlag 
opstilles der derefter de besynderligste 
teorier, og med stor spidsfindighed 
forandres verdenshistoriske kendsger-
ninger. 
Når nazismen i så voldsom grad er 
antisemitisk, må det ses i sammen-
hæng med andre tiders anti-semitis-
me.  
 
Racehad er altid et middel, der af 
magthaverne er blevet brugt til at 
lede folkenes utilfredshed ind i ufar-
lige baner.  
 
Det er betegnende, at racehadet i 
Amerika er tiltagende, antallet af 
negre, der lynches, er steget fra 1928 
- det år, krisen begyndte. Det er den 
voksende utilfredshed, der ledes den-
ne vej. De amerikanske myndigheder 
har ikke blot ikke forhindret de gru-
somme mord på negre, men ofte lige-
frem tilskyndet til dem. Ofte har en 
negerlynchning været averteret i bla-
dene lang tid i forvejen, og der findes 
ikke noget eksempel på, at en hvid 
mand er blevet straffet for mord på en 
neger. 
Antisemitisme og jødepogromer 
kendte man allerede i middelalderen. 
Navnlig i Spanien antog pogromerne 
forfærdelige former på en tid, da der 
ligesom nu herskede en økonomisk 
krise, og da fyrsterne bevidst ophidse-
de mod jøderne for at give den 
gærende utilfredshed afløb. Oprinde-
lig var det ydre påskud til jødeforføl-
gelserne religiøst. Men da mange 
jøder lod sig døbe for at undgå forføl-
gelserne, blev den religiøse krig afløst 
af kætterforfølgelserne. Inkvisitionen 
afløste religionsforfølgelsen. Hvis en 
kristen jøde havde skiftet skjorte om 
lørdagen eller vægret sig ved at spise 
svinekød, blev han anklaget for kætte-
ri. 
Senere, da jøderne ikke mere var en 
særlig kaste, afløstes den religiøse for-
følgelse af racehad. Antisemitismen 
blev et spørgsmål om »blod« - om 
race. Fremmedhad og racehad blev 
det bekvemmeste middel for de her-
skende til at aflede utilfredsheden. Det 
er altid i bevægede tider - i tider med 
revolutionær gæring, at antisemitis-
men dukker frem. I 1905, under den 
første russiske revolution, blev der fra 
regeringens side ligefrem organiseret 
bander, der havde til opgave at frem-
kalde pogromer. De undertryktes had 
skulle drejes, skulle have afløb, og 
tusinder af jøder, kvinder og børn, 
blev myrdet. 

9

»Der Untermensch« i nazisternes definition: Et biologisk set fuldstændigt menneskelige 
væsen med hænder, fødder og en slags hjerne, med øjne og mund, er imidlertid en 
helt anden, frygtelig skabning, er kun udkastet til et menneske, med  menneskelig-
nende træk, men står dog åndeligt og sjæleligt lavere end noget dyr.



Der findes overhovedet ikke rene 
racer 
Teorierne om den nordiske og den 
jødiske race er naturligvis lige så uvi-
denskabelige som Gobineaus og 
Chamberlains teorier om den hersken-
de »overrace« og den hundske, lavt -
stående »slaverace«. Det er for længst 
fastslået, at der ingen rene arier fin-
des, og det er yderligere fastslået - 
hvad de fleste vist ikke ved - at der 
heller ingen rene jøder findes.  
Tydeligst er dette påvist af den ameri-
kanske raceforsker, Fishberg, der i sit 
store værk »Jødernes racekendetegn« 
har samlet et uhyre videnskabeligt 
materiale. Det bevises her videnskabe-
ligt, at jøderne også er en blandings-
race. En race, der er opstået gennem 
årtusinder ved stadig blodblanding 
med værtsfolkene, en race, der inde-
holder de største forskelligheder.  
Man har blonde og blåøjede jøder. 
Man har kinesiske, mongolske og 
negroide jøder. Der findes en slavisk 
jødetype, en tysk jødetype, en sydeu-
ropæisk og en nordisk, typer, der er 
indbyrdes lige så forskellige som pol-
akker og danskere, spaniere og prøjse-
re. De jødiske blandingsfolk i Nordafri-
ka og Abessinien har ikke nogen som 
helst lighed med russiske eller danske 
jøder.  
 
Menneskeracerne er ikke evige og 
uforanderlige, men udvikler sig på for-
holdsvis korte tidsrum. 
Det er interessant at se, hvordan de 
nazistiske raceteorier har undergået 
store forandringer i de få år, nazismen 
har haft magten i Tyskland. De 
»videnskabelige« raceresultater foran-
dres frimodigt, hver gang den uden-
rigspolitiske eller indenrigspolitiske si -
tu ation gør det ønskeligt. Oprindelig 
talte man om »den tyske ædelrace«, 
der stod over alle andre racer. Rigs -
racekommissær Stämmler betegnede i 
sin sidste bog italienerne og fransk- 
mændene som mindreværdige racer. 
Göring derimod anerkendte - da det 
af udenrigspolitiske grunde var nød-
vendigt - de ikke særlig nordiske italie-
nere som en »ædelrace«. Desværre 
lønnede Mussolini ham kun med utak, 
idet hans blad »Giornale d’Italia« 
skrev: »Den tyske racesnak er inds-
krænket ølstueteori. Prøjserne er en 
gotiskslavisk blanding med asiatisk til-
sætning.« 
I Stämmlers bog betegnedes fransk-
mændene som »negeragtige under-
mennesker«, medens Hitler for kort 
tid siden, da det politisk var fordelag-

tigt, ophøjede franskmændene til at 
være en »udvalgt race«. 
Og i den senere tid er »ædelracerne« 
blevet yderligere udvidet. Tysklands 
nære venskab med Japan har bragt et 
nyt syn på mongolerne. Medens man 
tidligere havde talt om »den gule 
fare«, bliver japanerne nu i »Tysk me -
dicinsk Ugeskrift« gjort næsten ariske.  
Det siges her, at japanerne står ma- 
lajer og polynesiere - ja, selv de ameri-
kanske indianere, nærmere end asia-
terne. Og det fastslås, at den japanske 
race må betragtes som jævnbyrdig 
med den nordiske, og at regeringen 
anbefaler tyskjapanske ægteskaber.  
Bedre bevis for, at de tyske raceteorier 
fabrikeres »för tillfället«, behøves vist 
næppe. 
Teorien om den ariske ædelrace er 
særlig støttet på undersøgelser af kra-
niets form. De såkaldte »langskaller« 
skal være særlig typiske for de nordi-
ske »heltemennesker«. Efter tysk 
opfattelse er folk med »kortskalle« 
mindreværdige. De betegner et tidli-

gere udviklingstrin, medens »langskal-
len« er opstået »på betydelig kortere 
tid« og må betegnes som »naturens 
mesterværk«.  
At man overhovedet på grund af kra-
niets form skulle kunne bedømme 
menneskers åndelige egenskaber, er 
ofte nok modbevist. Et stort materiale 
af opmålinger viser, at både genier og 
idioter kan være såvel kortskallede 
som langskallede. Man kunne med 
lige så stor ret hævde, at »langskalle-
me« er en mere primitiv form, idet 
alle fund fra menneskenes urtid udvi-
ser et langt kranium.  
Pinligt for denne teori om de langskal-
lede »overmennesker« er det også, at 
nogle af Jordens mest tilbagestående 
folk, som hottentotter, buskmænd, 
australnegre og pygmæer netop er 
langskallede og altså må betegnes 
som beslægtet med den nordisk-tyske 
ædelrace. 
De raceteorier, som nazismen arbej-
der med, er ikke blot dilettantiske, 
men er bevidst forfalskede.  

»Der Stürmer« var den mest hadefulde 
antisemitiske avis i »Det tredje Rige«. 
Den blev udgivet af en af Hitlers tidlig-
ste støtter, Julius Streicher. Bladet over-
gik alle andre nazistiske aviser i neder -
drægtigheder og opfordrede direkte til 
forfølgelse og vold.  
Her fra 29. juli 1934. Artiklen »Hvem er 
fjenden?« beskyldte jøderne for at ville 
krig og have ødelagt den sociale orden. 
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Al tale om »lavere« og »højere« 
racer har det ganske bestemte for-
mål at undskylde overgreb over for 
andre folk.  
 
Kolonimagterne undskylder deres ero-
bringer med talen om at »civilisere« 
de laverestående folkeslag. Den hen-
synsløse udbytning og den oprørende 
brutalitet, som hvide mennesker har 
udvist i andre verdensdele, bliver for-
klaret ved den hvide races »overlegen-
hed«. 
 
Racehad og nationaløkonomi 
Den amerikanske undertrykkelse af 
negrene bliver både nu og i slavetiden 
undskyldt med snak om negrenes 
»abeagtige« race. Og jødepogromer-
ne i tsarens Rusland, i middelalderens 
Spanien og i nutidens Tyskland frem-
kaldes kunstigt ved udbredelsen af fal-
ske forestillinger om jøderne som slet-
tere og »lavere« end andre menne-
sker. I alle tilfælde er det folkets util-
fredshed, der skal ledes ind i baner, 
der er ufarlige for regeringerne.  

Had til andre racer og had til andre 
nationer er i alle tilfælde kunstigt 
opammet af dem, der har interesse i 
at ophidse folkene.  
 
Racehad og nationalitetshad er sik-
kerhedsventiler, hvorigennem en 
gærende utilfredshed får afløb.  
 
Pogromer er altid kunstigt fremkaldte 
for at forhindre revolutioner, og vi ser 
også, at jødeforfølgelserne kun finder 
sted i økonomiske nedgangsperioder. 
De midler, der anvendes for at frem-
kalde racehad og pogromer, er meget 
forskellige, men de er som regel så 
primitive, at man må forundres. Læser 
man Streichers mærkelige blad, »Der 
Stürmer«, griber man sig til hovedet. 
Her ser man de gyseligste billeder, der 
viser, hvordan jøder slagter små, krist-
ne børn og drikker deres blod. Et helt 
nummer handler om »ritualmord« og 
påstår, at jøderne ved deres religiøse 
sammenkomster ofrer mennesker til 
Jehova. Det hele er så naivt, at man 
vægrer sig ved at tro det skrevet, hvis 

man ikke selv ser det ejendommelige 
blad. Og når man hører, at Streicher 
står føreren, Adolf Hitler, personligt 
nær, at Hitler ofte aflægger ham 
besøg, og at »Der Stürmer« udkom-
mer med den officielle regerings billi-
gelse, gribes man af den største for-
bløffelse.  
For nylig er »Der Stürmer«s redaktion 
overflyttet til Berlin, bladet er blevet 
udvidet, og dets indhold er blevet om 
muligt mere hadefuldt og grotesk.  
I de sidste måneder ser man i Tysk-
land en ny opblussen af jødeforfølgel-
serne, og det sker samtidig med, at 
rigets indre finansielle forhold for-
værres. Jøderne er på forhånd valgt til 
at være syndebukkene, der skal have 
skylden, når det finansielle sammen-
brud fører til inflation og hungersnød. 
I amerikanske provinsblade - navnlig i 
Sydstaterne - kan man finde lignende 
stof som i »Der Sturmer«, kun er det 
her negrene, det gælder. Frygtelige 
billeder viser deres overfald på hvide 
kvinder, deres kannibalistiske grusom-
hed o.s.v., og også her står rædsels -
propagandaen i nøjagtigt forhold til 
de økonomiske forhold. Når kurserne 
falder, stiger antallet af negerlynch -
ninger. Af statistikken over negerdrab 
i U.S.A. kan man læse de økonomiske 
svingninger i Staternes historie. 
Overalt er det »videnskaben«, der må 
holde for, og som får til opgave at 
bevise den undertrykte og forfulgte 
races »mindreværdighed«, og denne 
til formålet fabrikerede videnskab 
tager det ikke så nøje med midlerne 
eller med den videnskabelige metode. 
Den er ofte så naiv, så et blot nogen-
lunde jævnt begavet menneske med 
almindelige skolekundskaber kan gen-
nemskue den.  
Farligst er den racevidenskab, som er 
iklædt en tilsyneladende videnskabelig 
form, og som med tal, kurver og 
tabeller kan bluffe læseren, så han 
tror, at der ligger en virkelig forskning 
bag og ikke blot et bestilt stykke 
arbejde. 
Men den »videnskab«, der har til for-
mål at skabe modsætninger mellem 
menneskene, at undskylde nogle 
menneskers undertrykkelse af andre, 
hvad enten det sker i hjemlandet eller 
i kolonierne, den er ikke blot uviden-
skabelig, men bevidst falskneri. 
 
Første gang trykt i »Ude og Hjemme« 
nr. 31, 4. august 1935 med titlen »Har 
man Lov til at dræbe i Race-Renhedens 
Navn?« 

Lynchning af sorte samlede hundredvis 
af tilskuere, der gerne lod sig fotografe-
re. 
Borgerretsbevægelsen NAACP (The 
National Association for the Advance-
ment of Colored People) grundlagt i 
1910 flagede med sort 65 gange i løbet 
af 152 dage i 1916 – én for hver 
lynchning i USA.
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• I disse år sender regeringen flygtede 
Kosovoalbanere tilbage til deres hjem-
lande med alvorlige psykiske og fysi-
ske lidelser. Og irakiske familier hens-
læber en udsigtsløs hverdag i en 
såkaldt hjemsendelseslejr uden udsigt 
til i ventetiden at få menneskelige 
rammer for deres liv. 
En så stram flygtningepolitik er ikke et 
nutidigt fænomen i Danmark. Det må 
konstateres, at der også tidligere i 
Danmarks nyere historie har været et 
politisk folketingsflertal, som var parat 
til at behandle visse flygtningekatego-
rier usselt. Flygtede tyske jøder blev 
sendt tilbage til Nazityskland, selv om 
de havde et stort behov for hjælp og 
beskyttelse. 
I 1930erne førte Danmark og en ræk-
ke andre europæiske lande en restrik-
tiv flygtningepolitik, hvor man aktivt 
søgte at undgå at modtage forfulgte 
jødiske flygtninge fra Tyskland. Den 
danske flygtningepolitik blev yderlige-
re strammet efter at Nazityskland i 
september 1935 vedtog de såkaldte 
Nürnberglove. 
I disse love var der bestemmelser om 
forbud mod ægteskab eller seksuelt 
samkvem mellem jøder og statsborge-
re af tysk eller beslægtet afstamning. 
En overtrædelse af loven blev betrag-
tet som 'raceskændsel', og blev straf-
fet med fængsel eller internering i en 
koncentrationslejr, på tysk 'KZ-Lager'. 
Kønsligt forhold mellem jøder og arier 
var ligeledes forbudt, og manden blev 
straffet med tugthus eller fængsel. 
 
Politikerne vidste god besked 
Den danske regering var ikke uviden-

de om, at Nürnberglovenes bestem-
melser blev ført ud i livet med stor 
strenghed. I efteråret 1936 oplyste  
udenrigsministeriet således justitsmini-
steriet om, at jøder, der havde haft 
forhold til tyske 'ariske' kvinder i flere 
tilfælde var blevet idømt hårde straffe. 
Alligevel fortsatte justitsministeriets 
antijødiske administration af flygtnin-
gesager. En del jøder blev sendt tilba-
ge til det nazistiske Tyskland. 
I 1938 blev det tyske såkaldte 'j-pas' (] 
for jude/jøde) indført efter aftale mel-
lem det nazistiske hemmelige poli-
tiske politi Gestapo, svenske og schw-
eiziske myndigheder. Det markante j, 
der var trykt med rødt i passet, gjorde 
det lettere, også for dansk politi, at 
afvise tyske jøder ved grænsen. Stram-
ningerne affødte i årene herefter en 
del debat og stigende kritik. 
 
'Racepolitiske' flygtninge 
Debatten blev så skarp, at den da væ -
rende justitsminister, socialdemokra-
ten K.K. Steincke i april 1937 fandt 
det hensigtsmæssigt i en dob-beltkro-
nik med titlen 'Emigrantspørgs-målet i 
Danmark' at gøre rede for sine syns-
punkter i partiets avis SocialDemokra-
ten. 
Med Nürnberglovene opstod en ny 
flygtningekategori i Europa, de såkald-
te 'racepolitiske' flygtninge. Det var 
jødiske flygtninge, som ikke kunne 
vende tilbage til Tyskland uden risiko 

for at blive straffet med fængsel eller 
interneret i en koncentrationslejr. 
I konsekvens heraf måtte de være 
omfattet af asylretten. Men det var 
Steincke ikke enig i. Efter hans opfat-
telse kunne man ikke ubetinget aner-
kende, at en overtrædelse af Nürn-
berglovene i sig selv kunne være 
grundlag for at flygte fra Tyskland. 
Problemet var nemlig, at i dansk poli-
tik defineredes de tyske 'racelove' 
(Nürnberglovene) som en del af den 
tyske straffelov, hvorfor en persons 
overtrædelse af sit hjemlands straffe-
lov ikke uden videre skulle give ret til 
at blive betragtet som politisk flygt-
ning i Danmark. 
I en debat i Folketinget i november 
1937 sagde Steincke, at uanset om 
der i et lands almindelige borgerlige 
lovgivning (her mentes der straffelov-
givning) forekommer bestemmelser, 
som en del af dets borgere finder 
mere eller mindre urimelige, kan de i 
almindelighed ikke forvente, at de ale-
ne af hensyn til den straf, som de vil 
nedkalde over deres hoveder ved ikke 
at følge landets love, skal anerkendes 
som politiske flygtninge. 
Det var Steinckes opfattelse, at selv 
om man ville prøve at tage menneske-
lige hensyn i disse flygtningesager, 
må de vejes op mod andre hensyn, 
nemlig Danmarks udsatte beliggen-
hed og størrelse, samt de konsekven-
ser det ville have, hvis det skabte 
præcedens (model, rettesnor). Og risi-
koen for at skabe præcedens må være 
langt mere tungtvejende end de men-
neskelige hensyn. 
 
Et umenneskeligt cirkulære 
For at undgå, at tyske par tog til Dan-
mark med det formål at blive gift og 
dermed bragte sig i en situation, der 
forhindrede dem i at rejse tilbage til 
Tyskland, udstedte justitsminister Stein -
c ke den 12. oktober 1937 et cirkulære 
til ægteskabsmyndighederne: 'An gå -
ende fremgangsmåden ved æg te -
skabs indgåelse mellem udlændinge'. 
Ifølge cirkulæret var det 'uheldigt', 
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Danmark godtog 
tysk antijødisk lov  
Harald Rasmussen, modstandsmand 
og jævnlig bidragsyder til Håndslag, 
skrev for 10 år siden vedstående 
artikel og betegnede den daværende 
flygtningepolitik som stram, men 
ikke ene stående og henviste til 
dansk flygtningepolitik i 30’erne. 
Ifølge Udlændige- og Integrations-
ministeriet er der foretaget 114 
stramninger på udlændingeområdet



hvis danske myndigheder medvirkede 
til stiftelse af ægteskab mellem 
udlændinge, af hvilke ingen har 
nogen tilknytning her til landet, og 
som alene har taget ophold her for at 
kunne indgå et ægteskab, som de ikke 
med gyldighed vil kunne ifølge deres 
hjemlands love. justitsministeriet be -
stemmer derfor, at ægteskabsmyndig-
hederne ikke længere må foretage 
vielser i tilfælde hvor ingen af brude-
folkene har dansk indfødsret eller fast 
bopæl her i landet, når det af forhol-
dene fremgår, at ægteskabet ikke med 
gyldighed vil kunne indgås i de på -
gældendes hjemland. 
 
Efter tysk ret 
I tilknytning til cirkulæret henledte ju-
stitsministeriet derfor opmærksomhe-
den på tyske regler om indgåelse af 
ægteskab: 
 
'Efter tysk ret er ægteskab forbudt mel-
lem tyske statsborgere af ren tysk eller 
beslægtet race og personer, af hvis 
bedsteforældre mere end én er af ren 
jødisk race. 

Endvidere er det forbudt tyske stats - 
borgere, af hvis bedsteforældre kun en 
er af jødiske race, at indgå ægteskab 
med personer, der ikke er af ren tysk 
eller beslægtet race.' 
 
Cirkulæret tog sit juridiske udgangs-
punkt i en paragraf i den danske 
ægteskabslov af 1922, hvorfra man 
hidtil har kunnet give dispensation af 
humanitære årsager. Så Steinckes for-
mål med cirkulæret må have været at 
indskrænke eller umuliggøre mulighe-
derne for en human fortolkning af 
ægteskabsloven! 
Alligevel skriver Steincke i sin kronik: 
'Umenneskelig vil man ikke være, og 
menneskelig tør man ikke være - af 
hensyn til konsekvenserne.' 

Harald Rasmussen 
 
Kilder: 
Kulturkampen nr. 5-6, 1937. 
Steincke K.K.: Emigrantspørgsmålet, 
Social-demokraten den 27/28-april 1937 
Rünitz Lone: Af hensyn til konsekven-
serne. 2005. 

13

K.K.Steincke og racehygiejnen
Daværende socialminister K.K.Stein-
cke (S) gik med brask og bram ind for 
racehygiejnen, skønt den er bygget 
på den utopi, at det var muligt at ska-
be et samfund uden fysisk og mentalt 
handicappede mennesker. I 1920 
præciserede han skriftligt sin opfattel-
se i disse ræsonnementer: 
 
»Hvad nytter den stigende Humanise-
ring, den stadigt voksende offentlige 
Forsorg. Den mangeartede Omsorg, de 
store Tilskud til Børneforsorgen, dels ved 
kontante Tilskud, Velgørenhed og alle-
haande Indsamlinger, dels ved oprettel-
se af Børnehjem, Sanatorier, Vuggestu-
er, Hittebørnshospitaler, Welanderhjem 
(hjem for børn med medfødt syfilis, red.) 
osv. osv. fører kun, takket være Lægevi-
denskabens og Sygeplejens stærke 
Udvikling, til at svække Slægten ved at 
holde Liv i Tusinder, som Samfundet var 
bedst tjent med bukkede under, ja, 
hvad værre er, ved at holde Liv i disse 
Tusinder, siger man, giver vi dem Mulig-

hed for at sætte Titusinder af endnu 
daarligere udrustede og på forskellig Vis 
arveligt belastede Efter-kommere i Ver-
den, og vi naar efterhaanden, - er for 
øvrigt allerede stærkt på Vej til - de 
samme Forhold, som har bragt alle tidli-
gere Civilisationer til at gaa til Grunde, 
nemlig at Børneantallet med den stigen-
de Civilisation indskrænkes mere og 
mere i Befolkningens Overklasse og i 
Middelstanden, medens de aller laveste 
Lag, derunder Forbrydere og Un- der-
maalere af enhver Art, fomerer sig langt 
stærkere.« 
... 
 
»Hvis vi derfor ikke vil risikere den 
moderne europæiske Civilisations grad-
vise Tilbagegang og endelige Under-
gang maa vi ind paa en syste-matisk 
Modvirken af de nævnte uheldige følger 
af Civilisationen og tillige tilstræbe en 
Forædling af racen, den såkaldte Eugen-
ik, i Tyskland og Norden særlig benæv-
net Racehygiejne eller Raceforbedring.« 

Socialdemokratiets store humanist og 
kulturpave var tydeligvis ikke helt den, 
han gav sig ud for. Vil K.K.Steinckes 
polerede eftermæle-glansbillede omsider 
blive revideret?

»I dag fik jeg vedtaget stramning nr. 60 
på udlandsområdet«, skrev Inger Støj -
berg. Og i næste linje: »Det skal fejres.«  
På Facebook er der i dag en gruppe 
»Danskerne støtter IKKE Støjberg«. 
med ca. 200.000 medlemmer, der fordøm -
mer den gennem mange år førte politik 
på flygtninge og indvandrerområdet. 



Racehygiejne forbindes sædvanlig-
vis med den tyske nazisme, antise-
mitisme og forsøget på at skabe en 
ren germansk race. Men racehygiej-
ne var først og fremmest et forsøg 
på at forbedre befolkningens kvali-
tet og var udbredt i hele den vestli-
ge verden, skrev historikeren Lene 
Koch i bogen »Racehygiejne i Dan-
mark 1920-56« fra 1996.  
Bogen rejste og rejser spørgsmålet 
om der stadig foregår racehygiejne, 
men nu blot med andre metoder. 
 
Efter Anden Verdenskrig var tyske 
arvebiologer naturligvis ivrige efter 
at få støtte fra udenlandske hvidkit-
ler, og det fik de uden forbehold fra 
en hel del fremtrædende læger og 
videnskabsfolk, herunder fra lede-
ren af det arvebiologiske institut i 
København, Tage Kemp. 
En betydelig del af litteraturen om 
arvebiologiens historie betragter 
den tyske racehygiejne som en uvi-
denskabelig og perverteret afvigel-
se. Bl.a. derfor blev tyske læger 
dømt i Nürnberg.  
I nazitiden var der stærke bånd 
mellem eugenikere og arvebiologer. 
Det faglige fællesskab gør det åben -
bart, at efterkrigstidens faggenitiske 
selvfor ståelse bygger på efterratio-
naliseringer, iflg. Lene Koch.  
 
Tyskernes danske kolleger slugte råt 
f.eks. artikler om, hvordan krigen vil-
le føre til »jødespørgsmålets slut-
løsning« (entgültige Lösung). Race-
forfølgelserne og massemordene 
blev betegnet som racehygiejnens 
»vildspor«. Årsagerne blev ikke søgt 
og heller ikke blotlagt. Begivenhe-
derne blev fremstillet som hændel -
ser, der egentligt skete af sig selv i 
forlængelse af eller parallelt med 
andre.  
Det var så at sige det samme som at 
frikende og på forskellig måde støt-
te de tyske racehygiejnikere og 
udstede »demokratisk frikort« til 
dem, så de hurtigt efter krigen blev 
genoptaget i det »gode selskab«.  

• I den engelsksprogede verden brug-
te man ved omtale af racehygiejne 
ordet eugenik. Den eugeniske bevæ -
gelse blev startet af den engelske stati-
stiker og slægtsforsker Francis Calton i 
begyndelsen af århundredet. 
Eugenik var både teori og praksis. Den 
omfattede også de foranstaltninger, 
der iværksattes for et få en bedre 
befolkningskvalitet. I Tyskland og i 
den øvrige tysksprogede verden fore-
trak man ordet »Rassenhygiene«, der 
blev oversat til »racehygiejne«, men 
som måske snarere burde have været 
oversat til befolkningshygiejne. 
K.K. Steincke forsvarede som dansk 
socialminister ordet racehygiejne i 
30rne. Det var et internationalt 
udtryk, der forekom i både amerikan-
ske og schweiziske værker længe før 
nazisterne kom til magten i Tyskland. 
Det var ikke blot ordet, han forsvare-
de. Han gik selv stærkt ind for racehy-
giejne, som han havde viet et helt 
kapitel i sin bog »Fremtidens Forsør-
gelsesvæsen« fra 1920. 
  
Racehygiejne var borgerskabets drøm. 
En biologisk utopi og en idealistisk 
drøm om et samfund uden afvigere, 
uden fysisk og mentalt handicappede. 
Inspireret af den engelske naturforsker 
Charles Darwins udviklingslære, der til 
dels blev misforstået eller fordrejet til, 

hvad der blev kaldt vulgær-darwinis-
me, mente mange, at det moderne 
samfund efterhånden var blevet alt for 
humant. Der var for mange svage, 
hjælpeløse og uduelige mennesker, 
som fik lov til at leve, fordi der ikke 
længere skete en naturlig udvælgelse. 
Det ville få katastrofale følger på læn-
gere sigt, mente de. Hele befolknin-
gen ville efterhånden blive af ringere 
kvalitet. 
Man havde lagt mærke til, at der ikke 
blev født så mange børn i samfundets 
øverste lag, mens de fattige ofte fik 
mange børn. Socialt dårligt stillede, 
åndssvage, psykisk syge og fysisk han-
dicappede var mennesker, man helle-
re ville være foruden. Og når det nu 
ikke længere gik til af sig selv, måtte 
samfundet træde til og sikre en sund 
og livskraftig befolkning. Det kunne 
ske på flere forskellige måder. 
En af måderne var at forhindre, at 
mennesker med dårlige arveanlæg fik 
børn. 
 
I forbindelse med forberedelserne til 
ægteskabsloven i 1922 indgik for første 
gang racehygiejniske overvejelser. Det 
blev forbudt alvorligt sindssyge og 
åndssvage at gifte sig. Sindssyge kun-
ne dog opnå tilladelse ved kongelig 
bevilling, hvis der kun var fare for 
sygeligt afkom. 
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Racehygiejne ikke død? 

I 1938 oprettedes på Københavns Universitet Institut for Human Arvebiologi og 
Eugenik (senere Afdeling for Medicinsk Genetik under Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet). Det havde til huse Tagensvej 14 i København og havde fra start kun én 
etage.



Videreførelsen af de dårlige arveanlæg 
var et problem, der blev taget meget 
alvorligt. 
I 1924 blev der nedsat en kommissi-
on, der skulle udarbejde forslag til en 
ny sterilisationslov. Den kom til at be -
stå af landets mest fremtrædende 
videnskabsmænd og praktikere.  
Efter en del debat om, hvor langt man 
skulle gå i retning af tvang, enedes 
man om et forslag, der var forholdsvis 
moderat. Sterilisations- og kastrations-
loven blev vedtaget i 1929 som en 
forsøgslov, der skulle gælde i fem år. 
Der blev givet adgang til frivillig 
kastration for personer, som havde en 
kønsdrift, der var så stærk og farlig, at 
der var fare for at personen ville begå 
forbrydelser. 
Adgangen til frivillig sterilisation var 
kun for psykisk abnorme, som var 
anbragt på anstalt. Frivilligheden var 
dog begrænset til at den pågældende 
skulle give sit samtykke til indgrebet. 
Det var anstaltsledelsen, som tog initia -
tivet til sterilisation. 
Loven blev vedtaget med bred politisk 
enighed i Rigsdagen. 
 
Da loven senere skulle tages op til 
revision, havde verden forandret sig. 
Nazisterne sad ved magten i Tyskland, 
og der var blevet vedtaget langt 
skrappere sterilisationslove i landene 
omkring Danmark - både i Norge, 
Sverige og Tyskland. 
Desuden var loven delvis blevet tømt 
for indhold, idet forholdene for ånds-
svage var blevet reguleret i en særlig 
lov, åndssvageloven af 1934, som ind-
førte tvangssterialisering. 
Den nye sterilisationslov, der blev ved-
taget i 1935, var en skærpelse af loven 
fra 1929. For at foretage indgreb, var 
det ikke længere nødvendigt, at per-
sonen var anstaltsanbragt, men i prin-
cippet var det dog fortsat en frivillig 
sag. Indgrebet kunne ikke foretages 
imod personens vilje. 
 
I 1938 blev der med økonomisk støtte 
fra den amerikanske Rockefeller-fond 
oprettet et universitetsinstitut for race-
hygiejne. Det officielle navn var Insti-
tut for Human Arvebiologi og Euge -
nik. 
Instituttet blev tilknyttet det lægevi-
denskabelige fakultet, men skulle ikke 
beskæftige sig med det enkelte men-
neskes sundhed. Det var hele befolk-
ningens sundhed, der skulle fremmes. 
En sundhed, som man mente var tru-
et af de degenereredes og asociales 
afkom. 

Instituttet skulle tage sig af fire opga-
ver: Forskning, registrering, eugenisk 
rådgivning, undervisning af lægestu-
derende.  
Især to grupper blev gjort til genstand 
for forskning på instituttet: prostitue-
rede og sigøjnere.  
 
»Sammenfaldet mellem dem, der på 
biologisk videnskabeligt grundlag var 
klassificeret som laverestående og de 
laveste sociale lag er påfaldende. 
Ønsket om kontrol med de lavere 
sociale lag - socialt og politisk - var 
tæt forbundet med den videnskabeli-
ge analyse af deres særheder«, skriver 
Lene Koch i bogen. 
 
Eugenik og racehygiejne forsvandt 
ikke efter Anden Verdenskrig, men 
orienterede sig nu mere i medicinsk 
retning, og den fik navnet human-
genetik. 
 
Efter nedkastningen af atombomben 
over Hiroshima i Japan i 1945 blev 
man især opmærksom på forekom-
sten af mutationer og forandringer i 
kromosomerne og begyndte at forske 
i det. 
 
Mange af de tyske professorer i race-
hygiejne blev ikke retsforfulgt til trods 
for deres medvirken til legitimation af 
masseudryddelse! af handicappede, 
jøder og sigøjnere. De blev ikke 
engang udelukket af det internationa-
le videnskabelige selskab. Deres viden-
skabelighed og videnskabelige kvalifi-
kationer blev ikke anfægtet i nævne-
værdig grad  
Den tyske læge og leder af Kaiser Wil-
helm Instituttet i Berlin, von Verschuer, 
var i søgelyset på grund af sine nære 
forbindelser til Auschwitz-lægen Joseph 
Mengele. 
Efter krigen genvandt han dog for -
bløffende hurtigt sin position og blev i 
1951 udnævnt til professor i human-
genetik ved universitetet i Münster. 
 
Formelt blev de danske sterilisationslo-
ve fra 1934 og 1935 og de forskellige 
tvangsbestemmelser opretholdt læn-
ge efter krigen. Tvangsindgreb over 
for åndssvage var mulige indtil 1967 
og over for forbrydere indtil 1972.  
 
Men man talte om det på en anden 
måde og vægtede frivilligheden mere. 
Ordene eugenik og racehygiejne gled 
ud af sproget og blev erstattet med 
mere neutrale ord som arvehygiejne 
og humangenetik.  

Det danske institut slettede »eugenik« 
i navnet, så det kom til at hedde Insti-
tut for Arvehygiejne. 
 
I løbet af 50erne forlod instituttet sin 
stærke socialpolitiske retning og sin 
interesse for asociale grupper. I 60erne 
udvikledes den prænatale diag nostik 
(fosterdiagnostik), der gjorde det 
muligt at foretage abort af uønskede 
fostre. 
Den tvangsmæssige praksis er blevet 
afløst af et frivilligt og individuelt for-
plantningsvalg. 
 
Lene Koch påpeger i bogen, at det 
offentlige stadig er engageret i aktivi-
teter, der retter sig mod opretholdelse 
og forbedring af befolkningskvalite-
ten.  
Det offentliges tilbud om foster dia-
gnostik, som blev indført i 70erne 
efter omhyggelige beregninger over, 
hvor store udgifter til forsorg, der 
kunne spares, er en form for statslig 
racehygiejne. Den benytter det frivilli-
ge individuelle valg til at nå samfunds-
mæssige mål - nemlig en sund befolk-
ning. 
Lene Koch skriver: »Dermed har den 
situation, som Muller i 1930rne håbe-
de på, og som Stein cke og Søren Han-
sen næppe turde drømme om, ind-
fundet sig her i gen-kortlægningens 
tidsalder, hvor flere og flere gravide 
forlanger foster diag nostik, og hvor 
kvalitetskontrol af befrugtede æg og 
genetisk screening for arvelige syg-
domme er reelle muligheder.« 
Alliancen mellem videnskab og stat er 
blevet afløst af en alliance mellem 
videnskab, kapital og forbrugere.
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• Den 27. februar 1933, altså knap en 
måned efter at den tyske Nazi-führer 
Adolf Hitler ved en kupagtig aktion var 
blevet rigskansler og lige før, der skulle 
holdes rigsdagsvalg den 5. marts, blev 
rigsdagsbygningen i Berlin forvandlet 
til et flammehav. En hollænder ved 
navn Marinus van der Lubbe løb 
direkte i hænderne på politiet, da han 
forlod den brændende bygning. Han 
'tilstod' det helt umulige at have 
anlagt brand ikke mindre end 24 ste-
der på tre etager. 
Nazisterne erklærede straks, at der var 
tale om en 'kommunistisk sammen -
sværgelse', og Hermann Göring, der 
var førerens stedfortræder og inden-
rigsminister i delstaten Prøjsen (med 
Berlin), erklærede, at et 'kommunistisk 
oprør' var umiddelbart forestående. 
 
Nazistisk Hipo-korps 
I slutningen af februar havde Göring 
oprettet et hjælpepolitikorps - et Hipo-

Tyske nazister satte 
rigsdagen i brand

korps - på 50.000 mand fra det nazis-
tiske SA (stormtropper) og SS (Hitlers 
livgarde). 
Den 24. februar foretog politiet en 
razzia i kommunisternes hovedkvarter, 
Karl Liebknecht-Haus, hvor der angi-
veligt blev fundet våben og planer til 
en kommunistisk revolution. 
Da alt dette ikke syntes at bane vejen 
for at bringe Hitler til magten, kom 
rigsdagsbranden den 27. som en gave 
fra himlen. 
Nogle kommunistiske ledere blev arre-
steret og beskyldt for at have deltaget 
i rigsdagsbranden. Det var formanden 
for den kommunistiske fraktion i rigs-
dagen, Ernst Torgler, og de tre bulga-
rere Georgi Dimitrov, Blagoj Popov og 
Vasilij Tanev. Dimitrov, der var leder i 
Kommunistisk Internationale (Komin-
tern), blev angivet som hovedman-
den. 
Nazisterne planlagde at ramme 'ver-
denskommunismen' med et 'tilintet- 

gørende slag' ved rigsretten i Leipzig. 
Den store skueproces fandt sted i 
efteråret, men blev en opsigtsvæk-
kende fiasko for magthaverne. 
  
Nazitop til møde 
Tilbage til rigsdagsbranden, der vakte 
opsigt verden over. 
Udenlandske journalister undrede sig 
over, at topnazister som Hitler, Goeb- 
bels og Göring samt kendte propa-
gandafolk på selve branddagen ikke 
var ude i landet for at tale ved valg-
møder, men var samlet i rigsdags-
præsidentens palæ i Berlin. Redaktør 
Sefton Delmer fra Daily Express, der 
var sammen med dem, rapporterede 
om sine iagttagelser (Nationalsocialis-
men, Fischer Verlag, 1957). 
 
Underjordisk gang 
12 SA- og SS-ledere forlod enkeltvis 
og ubemærket forsamlingen. Gennem 
en underjordisk gang, der førte fra 

I en voldsom propagandakampagne gav nazisterne kommu-
nisterne skylden for rigsdagsbranden og appellerede til folk 
om ved valget den 5. marts at stemme på Hitler (liste 1).  
Plakaten appellerer: 'Nedtramp kommunismen!' og 'Udslet 
Socialdemokratiet'.
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rigsdagspræsident Görings embeds -
bolig over til rigsdagsbygningen, gik 
den betroede skare nu til værket. I 
løbet af få minutter havde de tilrette-
lagt brande på udvalgte steder i rigs-
dagen. De iførte sig igen deres unifor-
mer, de havde lagt fra sig under 
'arbejdet', og skyndte sig tilbage til 
den ventende forsamling. 
Alle de 12 brandstiftere blev som farli-
ge vidner skudt under Hitlers 'de lan-
ge knives nat' den 30. juni 1934, hvor 
mange ledere af SA og andre blev 
myrdet med bl.a. påstande om, at de 
var homoseksuelle og/eller pønsede 
på at ville overtage Hitlers rang som 
Führer. 
 
Faktisk undtagelsestilstand 
Allerede under selve branden slog 
nazisterne øjeblikkeligt til - hårdt og 
målrettet. Den hæmningsløse forføl-
gelse af antifascister blev voldsomt 
skærpet og må have været forberedt 
grundigt i forvejen. I praksis var der 
tale om en undtagelsestilstand, hvor 
naziregimet søgte at konsolidere sig. 
Titusinder af Hitlermodstandere blev 
taget i 'beskyttelsesarrest' og spærret 
inde i de første, improviserede kon-
centrationslejre. 
 
Rettigheder afskaffet 
Dagen efter branden blev arrestatio-
nerne 'lovliggjort' ved gennemførelsen 
af 'Rigsdagsbrandforordningen af 28. 
februar 1933'. 
Der var tale om en nødretsforordning 
'til beskyttelse af folk og stat'.  
Den ophævede en række betydnings-
fulde forfatningsmæssige rettigheder 
som den personlige frihed, presse- 
eller ytringsfriheden og retten til at 
danne foreninger og holde møder.  
Den 'lovliggjorde' indgreb i brev-, 
post-, telegraf- og telefonhemmelig-
heden, aflytning og censur. Begræns-
ninger af husundersøgelser og konfis-
kation af ejendom blev op hævet. En 
lang række strafferammer, bl.a. anven -
delsen af dødsstraf, blev udvidet. 
 
Ikke et frit, retfærdigt valg 
Rigsdagsbranden blev brugt til terror 
ved at skabe frygt og en ophidset 
stemning, som om der var udbrudt 
borgerkrig. 
Ved valget den 5. marts gik nazisterne 
frem og blev det største parti. Det var 
kun muligt, fordi kommunisterne med 
81 af de 559 mandater i rigsdagen 
blev forhindret i at deltage. Der var 
aldeles ikke tale om et 'lige og retfær-
digt valg', og derfor er det et bekym-

rende selvbedrag, at selv folk, der bur-
de vide bedre - også og måske ikke 
mindst 'venstrefløjsere' - stadig i fuldt 
alvor påstår, at Hitler blev valgt på 
bedste demokratiske vis. 
Det var det sidste 'valg' i Tyskland 
under Hitler, hvorefter han var landets 
enevældige diktator. 
 
Plantede beviser? 
Van der Lubbe var bl.a. i besiddelse af 
en jakke, der var dyngvåd af brandbar 
væske, og et medlemskort til Hollands 
kommunistiske parti. Men han var 
ikke medlem og skulle ifølge holland-
ske oplysninger være kendt i det anar-
kistiske miljø. 
Med stor viden om Gestapos metoder 
peger alle indicier på, at der var tale 
om plantede beviser. Det synes også, 
som om van der Lubbe - som i andre 
tilfælde - var fundet frem til det speci-
elle formål. Han gjorde indtryk af at 
være retarderet eller i datidens sprog 
'åndssvag' eller påvirket af narkotiske 
stoffer. 
 
Skueproces gav bagslag 
I efteråret løb den planlagte skuepro-
ces imod 'kommunismen' af stablen i 
Leipzig. Dimitrov, der var den hoved-
anklagede, havde lært sig tysk og for-
svarede på blændende måde kommu-
nisternes politik og sig selv. Han satte 
Goring og andre topnazister, der var 
‘vidner’, til vægs, og vendte alle 
påstande til en sviende anklage imod 
nazismen og nazisterne. Den historisk 
betydningsfulde provokation faldt helt 
til jorden. 
Georgi Dimitrovs modige optræden 
gav genlyd verden over og medførte 
den hidtil største og stærkeste interna-
tionale solidaritetsbevægelse imod n a -
zismen. Over det meste af verden 
udløste den voldsomt opreklamerede 
'retssag' mange vrede protestmøder, 
demonstrationer m.m. Det var også 
tilfældet i Danmark. I London blev der 
arrangeret en international modpro-
ces med afsløring af nazismens mål, 
midler og metoder. 
 
Marinus van der Lubbe, der blev 
brugt som et værktøj for nazisterne, 
blev dømt til døden og henrettet. Tor-
gler blev idømt en frihedsstraf og 
myrdet i en koncentrationslejr. Ved sit 
eminente forsvar fik Georgi Dimitrov 
gennemtrumfet frifindelse af sine to 
partikammerater og sig selv. Da Sov-
jetunionen gav dem statsborgerskab 
og tiltvang deres ret til udrejse fra 
Tyskland, reddede de livet. 

Processen i Leipzig gav bagslag for 
dens ophavsmænd og deres terrorre-
gime og viste, at nazismen ikke var 
uovervindelig. Den indgød alle antifa-
scister i Tyskland og mange andre lan-
de nyt mod og ny energi. 
 
Göring som hovedmand 
Göring blev arresteret efter krigen, 
men fik hjælp til at begå selvmord, 
inden han kunne blive stillet for De 
Allieredes militærdomstol i Nürnberg. 
Han kunne derfor ikke afhøres om sin 
ledende rolle i rigsdagsbranden.  
Det kunne den tyske general Franz 
Halder derimod. Han vidste besked. 
Som edsvoret vidne oplyste han ved 
retten i Nürnberg, at han havde delta-
get i en middag i 1942 i anledning af 
Hitlers fødselsdag. Her talte Hitler om 
rigsdagsbygningen og dens kunstneri-
ske værdi.  
Halder oplyste, at Göring brød ind og 
erklærede: 'Den eneste, som virkelig 
kender rigsdagen, er mig. Jeg har jo 
sat ild på den.' Samtidig slog han sig 
med flad hånd på låret.

Ved rigsretten i Leipzig blotlagde Georgi 
Dimitrov nazismens grundlag, politik og 
metoder. Han forandrede processen til 
en afslørende anklage imod nazismen 
og dens udøvere. 
Hans sviende udredning vakte opsigt 
over hele verden og blev besvaret med 
store demonstrationer og forstærket 
antifascistisk aktivitet. Det var et gen-
nembrud for en samlende folkefronts -
politik, der i mange lande blev grundla-
get for modstandsbevægelserne i de 
lande, der blev besat af Nazityskland.
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Et begreb som racisme svæver ikke 
frit i luften, men er en håndgribelig 
politisk udtryksform, som har en 
ganske bestemt oprindelse. I nyere 
tid var den en uadskillelig og bæ -
ren de idé i den aggressive nazistiske 
ideologi.  Nazisme og racisme er 
som en ægge de eller siamesiske tvil-
linger.  
 
Nazismen betød overfalds krig, blo-
dig og terroristisk undertrykkelse af 
al modstand, og derfor er det nød-
vendigt at gøre opmærk som på den 
eksisterende og voksende fare for, 
at giften kan sprede sig.  
Undertrykkelsen begyndte med chi-
kanerier, gadeoptøjer, overfald og 
ituslåede vinduer, men endte i kri-
gens blodbad og med koncentrati-
ons- og udryddelseslejre, hvor milli-
oner af mennesker blev aflivet.  
 
Når hadprædikanter som Rasmus 
Paludan og hans Stram Kurs, og når 
Trykkefrihedsselskabet får plads til 
at hædre fascisten Tommy Robin-
son og åbner mikrofonen for den 
fascistiske gruppe Generation Iden-
titær i ro og fred bag Christians-
borgs tykke mure, så er det i bedste 
fald en klar undervurdering af 
fascismen og dens metoder.  
Overalt i verden ser vi disse tenden-
ser til truende sorte skyer i horison-
ten. Det virker som om den her-
skende ny-liberalistiske politik lige-
som huser – giver rum og plads til 
at de fas cistiske og højreekstremisti-
ske kræfter. kan boltre sig. 
Nazismen opstod ikke, fordi der fin-
des onde eller sindssyge menne-
sker, men har dybe samfundsmæssi-
ge rødder og trives i økonomiske 
nedgangstider og kaos. 
 
I denne artikel af modstandsman-
den Frede Klitgård belyses enkelte 
sider af nazismen/racismen

• Racisme er først og fremmest troen 
på, at nogle racer eller folkeslag er 
andre overlegne og at folk. af anden 
etnisk oprindelse er mindre værd og 
derfor skal have færre rettigheder end 
én selv. Det sker ofte, at sociale for-
skelle, kultur og religion også beteg-
nes som raceforskelle. Det sker i for-

Ud fra humanistiske bevæggrunde og 
ofte meget modigt og farefuldt var 
der progressive og oplyste mennesker, 
som i skrift og tale gik imod slaveri og 
kolonivælde.  
Frihedstankerne fik større udbredelse 
efter industrialiseringens gennembrud 
og den organiserede arbejderklasses 
fremkomst på den politiske arena. 
 
I 1920rnes og 1930rnes kriseplagede 
Europa genoplivede Hitler og hans 
nazister atter disse »raceteorier« på sin 
blodige vej til magten. Målet var - og 
det blev proklameret helt åbent - at 
andre lande og folk skulle under-
lægges det kommende stortyske rige 
under hagekorsets fane. Hitler tog 
også tråden op fra tidligere tiders 
jødeforfølgelser og udpegede den 
jødiske befolkning som årsagen til alle 
Tysklands problemer og vanskelighe-
der.  
Jøderne blev syndebukken, nazi sternes 
»Prügelknabe«, og senere blev andre 
befolkningsgrupper som militærnæg-
tere, mentalt syge mennesker, homo-
seksuelle, præster, invalider, si gøj nere, 
»vaneforbrydere« samt ikke at glem-
me politiske modstandere fra næsten 
alle spektrets farver også stemplet 
som »folkefjender«, hvorefter mange 
af dem blev myrdet efter en af 
nazisternes mange metoder. 
 
Nazismens etablering af den politiske 
magt resulterede i den anden ver-
denskrig med »fjernelse« af de indre 
modsætninger. Det foregik ved iværk-
sættelse af systematisk terror og 
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Nazi: medfødt racisme 

Denne offentlige bænk i en tysk park var reserveret "arier". Med den vanlige sans for 
nazistisk omskrivning betød det simpelt hen "forbudt for jøder". I andre lande med 
undertrykkelse af "fremmede" befolkningsgrupper kunne man finde indskrifter som 
"white only", dvs. reserveret til hvide mennesker - og dermed forbudt for sorte. 
Den slags forbud/påbud blev trin for trin udvidet til alle samfundets sfærer. 

søg på at »bevise« ens egen overle-
genhed, ens større værd. I næsten 
umindelige tider har racismen været 
brugt som et middel til at spille folk 
og grupper ud imod hinanden. Som 
regel til gavn for en talmæssig for-
holdsvis lille politisk og/eller økono-
misk elite. 
I virkeligheden er det helt absurd at 
tale om racerenhed, eftersom menne-
sket har vandret i millioner af år og 
derved er blevet grundigt blandet De 
fleste danskere tænker sikkert ikke på, 
at de har udenlandske forfædre. Men-
neskene er delt op i tre racer med 
hver sit særpræg, først og fremmest i 
hudfarven: Den gule, den sorte og 
den hvide race. Der har været en fjer-
de race, den røde (indianerne), men 
den blev næsten totalt udryddet, da 
»den hvide mand« med vold og krig 
etablerede sig som verdens herre. I 
Afrika ses det tydeligt hvor vanskeligt 
det er at få gennemført menneskeret-
tigheder og ligeret uden hensyn til 
hudfarve. I tidligere tider var Danmark 
forøvrigt førende inden for menneske-
røveriet og slavehandelen. 
 
I forrige århundrede lancerede pseu-
do-videnskabsfolk forskellige raceteo-
rier, herunder jødehadet eller anti-
semitismen, som den noget akavet 
blev kaldt for derved at »bevise« den 
hvide races overlegenhed og »ret« til 
at eje, lede og fordele efter eget for-
godtbefindende. Det var et led i for-
søg på at retfærdiggøre det umenne-
skelige slaveri og Europas kolonisering 
af resten af verden.  



undertrykkelse og sluttede først med 
nedkæmpelsen af den tyske aggres -
sions- og krigsforbryderhær og med 
der Führers feje selvmord i Berlins rui-
ner i 1945.  
 
Racismen kan sammenlignes med en 
slags sygdom. I de senere år har den 
bredt sig som en pest over hele Euro-
pa, og enden på denne »udvikling« 
kan endnu ikke ses. I det tidligere 
Jugo slavien er situationen den, at 
mennesker, der har levet som venner 
op og ned ad hinanden i mange år og 
endog er giftet ind i en anden folke-
gruppe direkte eller via børn, pludse-
ligt begynder at anse hinanden for at 
være dødsfjender og bogstavelig talt 
river øjnene ud på hinanden. Det er 
virkelig sygt. 
Der findes noget, som efterhånden 
har fået betegnelsen »almindeligt 
fremmedhad«. Det er bl.a. den slags 
ringeagtsytringer om »fejlfarver«, sor-
te og gule og sorthårede, man kan 
høre på gaden, arbejdspladsen og i 
»muntre« selskaber. Denne form for 
fremmedhad/racisme bunder som 
regel ikke så dybt og skyldes ofte mis-
information eller manglende kendskab 
til andre menneskers kulturelle bag-
grund og skikke.  
Derfor bekæmpes det bedst ved 
oplysning og information samt ind-
føring i de almindelige menneskeret-
tigheder. 
Blandt de organiserede og dermed 
virkelig afskyvækkende og mere farlige 
racister findes der flere hovedgrupper: 
Nye (i betydningen yngre) nazi ster og 
fascister, visse nationalister og såkald-
te højre-ekstremister.  
Grænserne og også definitionen af 
disse grupper er flydende og overlap-
per ofte hinanden. Der er en vis for-
skel på nazister og fascister, selv om 
de også har meget tilfælles.  
 
Fascismen blev statsbærende i Italien, 
mens nazismen kuppede sig til mag-
ten i Tyskland. Japan var i krigspagt 
med de to lande, men repræsentere-
de et andet system, nemlig et aggres-
sivt, militaristisk diktatur. 
Det fascistiske styre byggede på fore-
stillinger om en korporativ stat, hvor 
der herskede borgfred mellem kapital, 
statsmagt og arbejdere.  
I fascismens billede af samfundet er 
staten en krop uden indre modsæt-
ninger. Staten skal styres af militæret i 
nært samarbejde med det fascistiske 
parti eller »be vægelse« og ledende 
medlemmer af højfinansen. I praksis 

betød dette, at højfinansens interesser 
blev sat i centrum, således som det var 
tilfældet i både Italien og Tyskland.  
Det var også finanskapitalens folk, der 
både politisk og økonomisk var inter-
esseret i at bakke op bag Hitler og 
støtte ham og hans aggressive krigs-
politik.  
For at kunne gennemføre en magtfor-
deling som den nævnte, er det nød-
vendigt for en fascistisk stat at gribe til 
en politik, der er karakteriseret af 
omfattende forbud og restriktioner, 
åbenlys voldsanvendelse og terror for 
at knægte enhver modstand. Typisk 
blev der udstedt forbud imod fagfore-
ninger og politiske oppositionsgrup-
per/partier. 
Et fascistisk parti lægger overordentlig 
stor vægt på de »gamle dyder« som 
blind lydighed, respekt for autoriteter, 
ære, pligt, fædrelandsdyrkelse m.v. 
Enhver borger må kende sin pligt og 
sin plads: Kvinden i hjemmet og kir-
ken, manden pligtopfyldende og flit-
tig arbejder og/eller soldat, børnene 
som fascismens fremtid og som følge 
deraf omgærdet med en vis interesse 
og omsorg.  
Fascismen var/er populistisk og søger 
at samle tilhængere omkring en 
»stærk« mand. Rekrutterer især blandt 
udstødte og utilfredse, ligesom der 
bygges på folks naturlige angst for 
arbejdsløshed og for fremtiden. Hertil 
benyttes bl.a. propagandatrick, der 
udpeger fremmede og flygtninge som 
syndebukke, som »fjenden«. 
Nazismen er en særlig gren eller afart 
af fascismen. Den er først og frem-
mest karakteriseret ved sin aggressivi-
tet og sit jødehad, oftest benævnt 
»anti-semitisme«, skønt det at være 
jøde ikke har noget med etnisk oprin-
delse at gøre, men med religion. 
Nazismen prækede den »ariske« races 
overlegenhed og ville gøre det tyske 
folk, i øvrigt et typisk blandingsfolk, til 
et herrefolk, der stod over alle og 
regerede over alle andre, der blot var 
underdanige slaver.  
Nazismen betjente sig også af en 
særlig religiøs opfattelse, der bl.a. 
indeholdt fragmenter af nordisk myto-
logi. Nazisterne anså, at vold, terroris-
me og aggressionskrig var vejen frem 
til erobring af verdensherredømmet.  
 
Nationalister og andre højre-ekstremi-
stiske grupper har intet fælles syn på 
samfundets struktur og opbygning. 
Deres hovedformål har i en periode 
været forsøg på at presse politikerne 
til at stramme hele den danske flygt-

ningepolitik op. De ønsker flygtninge 
og indvandrere hen, hvor peberet 
gror. 
Politikere og andre repræsentanter for 
de herskende samfundstilstande følger 
ofte trop med racisterne, men gør det 
som regel i en mere snedig form, så de 
ikke mister troværdighed og »ansigt«. 
Formålet er helt åbenbart at bortlede 
opmærksomheden fra de mange 
uløste og selvskabte problemer, der 
kan tilbageføres til samfundsstruktu-
ren.  
I stedet for de store problemer som 
f.eks. arbejdsløsheden søger man at få 
folk til at være mere optaget af pseu-
do-problemer, hvor man så be nytter 
lejligheden til at udpege syndebukke. 
Det der med, at det er de fremmede, 
som tager pigerne, boligerne og 
arbejdspladserne fra danskerne. 
 
Antiracistiske og antifascistiske 
organisationer 
Til afsløring af virkeligheden og reel 
oplysning er der skabt en række anti-
racistiske organisationer og grupper. 
De har bl.a. det overordnede princip, 
at de ikke mener, at man skal diskute-
re og argumentere med de åbenlyse 
racister. Derimod skal man etablere 
boykot af deres arrangementer og 
forehavender.  
Antiracister afviser også deltagelse i 
såkaldte høringer, hvor racister gives 
ytringsfrihed. Erfaringerne viser, at 
også dette kan og bliver misbrugt. 
Derved bliver sådanne foranstaltnin-
ger ofte kun en form for underhold-
ning af mødedeltagerne. Det kan man 
vist ikke bruge til noget fornuftigt. 
 
Det er en grundlæggende hold-
ning, at nazisme og racisme er som 
en æggede tvillinger og er så men-
neskefjendske foreteelser, at dem, 
der fremfører idéerne, ikke kan og 
ikke bør behandles som ligeberetti-
gede »partnere« i samvær med ærli-
ge og ordentlige mennesker.  
 
Der må være visse grænser for tole-
rancen, således at racistiske synspunk-
ter og påstande ikke bliver en accep-
teret del af debatten om flygtninge og 
indvandrere. Racisterne og nazisterne 
har diskvalificeret sig selv og må be -
tragtes som kriminelle, jvf. de mange 
attentater og mordbrande. 
 
Menneskehadernes propaganda og 
møder må besvares med blokade 
og andre former for modstand og 
afvisning.      FK 
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I kamp mod fascismen 
Fortællingen om Emil Heisings kamp 
mod fascismen 1928-1948 er nu 
kommet på dansk 
 
Kunstneren Emil (Alfons) Heisings 
selvbiografiske erindringer er nu 
udkommet på dansk, oversat af Jan 
Kirstein.  
Bogen handler om Heisings flugt til 
Danmark fra den tyske nazisme, og 
fortæller historien om hvordan han 
efter besættelsen blev fanget og 
udleveret til Tyskland. I fangenskab 
oplever han sønderbombningen af 
Hamborg, og det står som en helt 
central begivenhed, hvor krigens 
gru kommer helt tæt på.  
Bogen er rigt illustreret med aftryk 
af Heisings kunstværker. 
 
Jan Kirstein leverede til Håndslag nr. 
1/2020 en artikel om Henny og Emils 
årelange kamp mod fascismen.  
Her følger et lille uddrag fra bogen. 
 
Bombningen af Hamborg  
Den tredje mand i cellen var ikke en 
politisk medfange, men kriminel, her-
udover var han en trofast tysker ind til 
knoglerne: »Jeg melder jer til politiet i 
taler jo om politik« eller »Nu kalder 
jeg på vagten« eller »Jeg har hørt det 
Vi taber krigen. Det er ren defaitis-
me!« - »Tryk du på advarselslampen, 
så får vi se, hvad der så kommer til at 
ske!« lød det fra os. 
 
Dag efter dag havde vi ærgrelser med 
fyren. Når han ikke talte om pigen, så 
talte han om det »genopvågnede 
Tyskland«. Vi forsøgte også at lade 
være med at høre på ham, vrøvlet 
gjorde jo én ophidset hertil kom de 
evige bombeangreb - også af de 
aflåste celler. En dag havde de ramt 
tugthusfløjen overfor vores. 
Det brændte. Vi så de indespærrede 
som korsfæstede foran gitteret. Denne 
idiot fortalte os så: »Det er sidste 
gang. Nu kommer japanerne. De er 
allerede landet her. De skal nok udra-
dere England.« 
 
Den næste dag kom et endnu hårdere 
angreb. Det var den uge, der gik ind i 
historien, da Hamburg blev ødelagt 
Det var i juli 1943. Christel og jeg var 
klatret op på et bord og en skammel 

og vi stirrede gennem gitteret på 
infernoet. Der stod en ildsøjle, hvor 
Eimsbüttel lå. 
Bag denne mur af ild var mine børn. 
Måske levede de ikke mere. Et afmæg-
tigt raseri overvældede mig. Jeg 
sprang ned fra vinduet Jeg greb en 
skammel og smadrede den lige indtil 
jeg havde et ben i hånden. 
Den feje sædelighedsbisse, der havde 
gemt sig under sengen, hev jeg ud 
ved benet Jeg pryglede ham frygteligt 
»Det har du for dine japanere! Og 
dette er for dit ny-tyske rige! Og for 
Føreren, din slubbert!« Fritz Christel 
bremsede mig, holdt fast i min arm: 
»Hold op! Hold op! Du slår ham jo 
ihjel!« Måske havde jeg gjort det Jeg 
var ude af mig selv i dette afmægtige 
raseri og med mine tanker om, hvad 
der kunne være sket med mine børn. I 
øvrigt angav han mig ikke. 
 
Den næste dag blev celledørene 
åbnet Man kunne komme frit rundt i 
hele tugthuset. Der var naturligvis 
intet lys. Adskillelige brandbomber, 
der var faldet gennem glastaget, sluk-
kede vi. Så så jeg en af vagtmændene 
som silhuet. Han var en af de mest 
ubehagelige typer som findes. Jeg 
sneg mig ind på ham og slog ham 
med min træsko i hovedet. Han fik en 
stor bule. Det var ikke engang en hjer-
nerystelse, for den næste dag var han 
der igen. Jeg havde håbet på at slippe 
for ham i et par dage. 

To dage senere var ikke alene celle-
dørene åbne. Det var de ydre porte 
også. Vagtmandskabet var forsvundet. 
Vi gik også. Jeg var sammen med en 
gruppe nordmænd og med Fritz Chri-
stel. Vi vandrede med vores tugthusu-
niformer gennem gaderne eller hvad 
der engang havde været gader. Det 
var ét kaos. Det var helt tilfældigt hvil-
ken gade man tog eller kunne tage. 
Sydpå [ind mod Hamburg] kunne 
man slet ikke komme. Der stod hele 
mure af ildebrande. Vi hjalp nogle 
mennesker med at tage deres ituslåe-
de møbler ud af de ødelagte huse, 
eller henkogte ting, der havde overle-
vet bomberne i kældrene. En nord-
mand fandt en motorcykel, der stod 
herreløst et sted. Han skubbede den 
med sig. En lastbil med politi overha-
lede os. De vinkede til os og råbte: »Vi 
skal hen til den nærmeste tankstation 
og så bare hjem til vores mødre«.  
Om aftenen trak vi os tilbage til tugt-
huset. Alle døre og porte stod åbne. 
Der sås ingen vagtmænd. Bombarde-
menterne fortsatte. 
Vi kom ind i haven til et hus. Huset 
brændte. Alle døre stod åbne. Under 
en solparasol sad der en mand. Han 
rørte sig ikke. »Han har nok fået et 
chok«, var der en der sagde. I huset 
stod en kvinde oppe på en trappesti-
ge foran en bogreol. Hun var i shorts. 
En af mine medfanger, en nordmand 
lagde hovedet på skrå og kiggede op 
under bukserne. Hertil svarede kvin-

Det sønderbombede Hamborg
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den: »Sådan noget har du vel ikke set 
længe.« Hun rakte bøger ned til os, 
og vi begyndte at rydde op i hvad der 
stod af bøger og møbler. Manden sad 
stadig under parasollen. 
 
Under min oprydning af bøgerne 
stødte jeg på en mængde numre af 
Lovtidende. Jeg gik hen til ham og 
spurgte: »Skal de også smides ud?« 
Han kiggede. Pludselig blev han helt 
levende og skreg: »Nej« og i samme 
åndedrag: »Den lus, den forbryder! 
Den røveri Hele Tyskland går i hunde-
ne på grund af ham!« Pludselig opda-
gede han vore uniformer. Han bekendt -
gjorde: »Jeg er statsanklager. Så sandt 
som jeg sidder her, vil jeg sørge for, at 
De i morgen bliver løsladt, mine her-
rer!« Nordmændene kiggede forbløf-
fet på ham. De havde ikke helt fors-
tået, hvad det drejede sig om.  
Christel og jeg kiggede på hinanden. 
Vi tænkte begge det samme: »Nå da, 
han tager vel nok munden fuld.« Vi 
tænkte ikke mere på statsanklageren. 
Vi så til, at vi kom videre. Vi blev fak-
tisk løsladt den næste dag. Helt offici-
elt. Med en løsladelseserklæring på 
hvilken der stod: »Foreløbigt løsladt«, 
stempel, underskrift og alt hvad dertil 
hører. Den offentlige statsanklager 
havde altså faktisk ment, hvad han 
sagde, og gjort hvad han mente. 
 
Jeg delte ikke euforien med de fleste 
løsladte. De mente, at nazisternes tab 
af herredømmet var umiddelbart fore-
stående. Mange hamburgere troede 
også på det Jeg kom til kontoret for 
rationeringsmærker og sagde: »Jeg 
kommer fra tugthuset Jeg har brug for 
noget andet tøj at tage på. Mine 
sager er i Danmark.« Straks fik jeg to 
sæt tøj og alt hvad der hører til: hue, 
sko, undertøj, lommetørklæder. Dvs. 
jeg fik rationeringsmærkerne hertil. 
Man kunne ikke fa noget. I Hamburg 
var der intet. Da jeg skulle ud af døren 

råbte de efter mig: »Penge har De sik-
kert også brug for!« Jeg fik omtrent 
500 mark. Dengang var det en god 
slat penge. 
 
Jeg søgte arbejde med det samme, 
idet jeg tænkte, at det nok ville være 
den sikreste vej til ikke straks at blive 
hentet tilbage til fængslet igen. Jeg 
begyndte hos firmaet Neumann. De 
kaldte sig billedhugger og snedkeri. 
Jeg så dog ikke noget til billedhugge-
riet. Men det var rare folk. Jeg blev 
indsat som mester. Modtog en orden, 
hvorpå der stod: »Katastrophenschutz« 
[»Katastrofeberedskabet«]. Med mær-
katen på brystet kunne jeg komme 
overalt. Herudover fik jeg en mængde 
franske fanger, som jeg skulle befale 
over. De så alle ret dystert på mig da 
firmachefen bragte mig hen til dem 
og sagde, at jeg var den nye mester, 
og de havde at følge mine ordrer. Det 
forekom mig at være temmelig komisk 
med den omvendte rolle fra fange til 
fangevogter. 
 
Som det første sagde jeg til dem: »Jeg 
kommer direkte fra tugthuset, dér var 
jeg fordi jeg er imod Hitler og krigen.« 
Deres ansigter lyste tydeligt op, da 
Roger oversatte det for dem. Så sagde 
jeg til dem: »Jeg håber, at der er en 
udlært snedker her, hvis vi engang 
skulle få brug for en sådan. Jeg er ikke 
snedker.« 
 
Om Alfons (Emil) Heising 
Alfons Heising blev født i 1903 i Ham-
borg. Efter fem år som sømand vend-
te han tilbage til Hamborg og var fag-
ligt aktiv og gik ind i den antifascisti-
ske bevægelse. Efter Hitlers magtover-
tagelse i januar 1933 levede han halv-
vejs illegalt og sad fængslet i to perio-
der. Da hans mor var blevet fængslet, 
anklaget for forsøg på højforræderi 
mod det nazistiske styre, bad hun 
ham om at tage væk fra Tyskland, og 

han tog i 1934 til Danmark som poli-
tisk flygtning. Her var han aktiv i hjæl-
pearbejdet for andre tyske flygtninge. 
Han blev anholdt og interneret i for-
bindelse med den tyske besættelse af 
Danmark i 1940 og efter ophold i 
Vestre Fængsel og Horserødlejren 
udleveret til Tyskland i januar 1941, 
hvor han i tre år var interneret i kon-
centrationslejre i Hamborg-området. 
Han blev herefter indrulleret som 
tvungen soldat i værnemagtens Straf-
febataljon 999 og sendt til fronten i 
Jugoslavien og Grækenland. Det er 
herfra, det lykkes ham at flygte over til 
de kommunistiske partisaner og kæm-
pe med dem i den sidste fase af den 
tyske besættelse af Grækenland. 
Efter krigen blev Alfons Heising 
'træskærer’ og ’linoleumssnitter’ og 
arbejdede som kunstner indtil sin død 
i december 1975. 

Henny Heising: I kamp mod euro-
pæisk fascisme – Episoder fra Emils 
liv 1928-1948. Forlaget Solidaritet. 
386 sider 250 kr. 

Lørdag den 24. juli 1943 sent om aftenen lettede 791 fly fra England. 
Det var første bølge i et nøje planlagt bombetogt mod Hamborg, der 
forsatte de følgende dage frem til den 30. juli.»Operation Gomorrah« 
var kodenavnet på operationen og afstedkom »den højeste grad af 
ødelæggelse« under bombekrigen mod Tyskland.  
En uges bombeangreb lagde 23 kvadratkilometer af Hamborg øde og 
beskadiget store dele af byen. Den koncentrerede bombning kombine-
ret med tørke og nattemperaturer på 30 grader bevirkede at en ild-
storm brød ud.  
Det nøjagtige tabstal kendes ikke, men skønnes at ligge på ca. 35.000 
dræbte. Derudover regner man erfaringsmæssigt med tre til fire gange 
så mange sårede.
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Aldrig mere et  
Hiroshima og Nagasaki
I 2017 blev en global traktat om for-
bud mod atomvåben vedtaget i FN. 
En diplomat udtalte i den forbindelse, 
at det var denne juridiske norm Ver-
den havde ventet på siden de første 
atombomber blev kastet over de to 
japanske byer Hiroshima og Nagasaki 
nu for 75 år siden. 
Der er bare den hale ved det, at Dan-
mark ikke har underskrevet og tilsyne-
ladende ikke vil underskrive traktaten, 
men tilmed boykottede forhandlinger-
ne herom. Da Danmark – som vi ved 
– ikke kunne drømme om at handle 
selvstændigt og udenom USA og 
NATO så fulgte man trop og sammen 
med NATO-landene undlod at delta-
ge i forhandlingerne om forbud mod 
atomvåben. 
 
Danmark følger nu en linje, der kaldes 
en aktivistisk udenrigspolitik. En prak-
sis der følger USA’s doktriner i tykt og 
tyndt. Ved at undlade at behandle 
FN-traktaten accepterer Danmark der-
med de facto brugen af atomvåben. 
 
Og blot nogle måneder efter vedta-
gelsen af traktaten forlød det i et kort-
fattet i et Ritzau telegram, at Penta-
gon og Trump nu havde lagt en ny 
atomstrategi. Atomvåben skal være et 
dagligdags våben på slagmarken.  I 
Ritzau telegrammet, der blev bragt 
enslydende og uden kommentarer i 
alle de større danske medier, hed det 
bl.a. »USA vil modernisere sit atomar-
senal ved blandt andet at udvikle en 
ny og mindre atombombe, der er 
beregnet til at blive brugt på en slag-
mark« og under påskud af, at »dette 
er et svar på Ruslands udvidelse af sin 
kapacitet og landets strategi og dok-
trin«. 
Så i stedet for at støtte en udvikling 
mod spredning og forbud mod atom-
våben, så bliver Danmark som tæt alli-
eret til USA og som NATO-medlem en 
støtte for USA’s nye atomdoktrin. Det 
er vanvittig skræmmende, for den 
sænker barren for at tage atomvåben i 
brug og øger dermed risikoen for en 
altødelæggende atomkrig. 
Der er brug for fornyet opmærksom-
hed omkring denne truende udvik-

ling. Det er en sag, der er alt for farlig 
til at lægge i hænderne på politikerne. 
Der må på ny skabes en omfattende 
bevægelse nationalt og globalt om -
kring forbud mod atomvåben. 
 
Atomvåben er terror og en forbry-
delse mod menneskeheden, uanset 
hvor de er, og om de bruges eller 
ej. 
 
Hiroshima-dagen - den 6. august – er 
officiel mindedag for de mere end 
200.000 civile ofre for nedkastningen 
af atombomber over de to japanske 
byer Hiroshima og Nagasaki.  
En terrorhandling som det officielle 
Danmark fuldstændig negligerer. 
 
Den officielle myte om, at bomberne 
faldt for at afslutte 2. verdenskrig er 
falsk. Krigen var reelt ovre. Nazi-Tysk-
land, Japans allierede, havde kapitule-
ret to måneder forinden. Den anden 
om at området var et vigtigt militært 
knudepunkt holder heller ikke vand. 
Det var blodig terror og starten på 
foreløbig 75 års rædsel for en mulig 
atomkrig.  
 
I København, Aarhus og andre steder i 
landet blev mindedagen markeret.  

’Tid til fred – Aktiv mod krig’ – stod 
for et arrangement ved Peblingesøen 
og Dronning Louises Bro, hvor der 
blev søsat lotusblomster med fyrfads-
lys til minde om ofrende.  
 
Her samledes folk under parolerne 
● Aldrig mere et Hiroshima og 
Nagasaki  

● Nej til atomvåben 

● Danmark skal underskrive og rati-
ficere FN´s traktat om forbud mod 
atomvåben!                                        

     ER  

Læs også: 

»Hiroshima brænder stadig« af Tho -
mas Koppel - se håndslag nr. 3/2017 
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Forbyd atomvåben – 
Danmark ud af NATO!

Tid til Fred - Aktiv mod Krig  
http://www.tidtilfred.nu

75-året for nedkastningen af atom-
bomberne over Hiroshima og Naga-
saki – verden værste og frygteligste 
terrorhandling – med over 200.000 
døde blev markeret forskellige ste-
der i landet. I København stod bl.a. 
fredsorganisationen Tid til Fred – 
Aktiv mod Krig, Fredsvagten, Kunst-
nere for fred og andre organisatio-
ner for en markering af dagen. 
 
Her blev rejst kravet om at Danmark 
skal underskrive FNs traktat om for-
bud mod atomvåben nu. Ingen 
NATO-lande har ville ratificere trakta-
ten og boykottede endda arrogant 
forhandlingerne i 2017 herom. 
NATOs strategi bygger på atomvåben 
– ikke alene som afskrækkelsesmiddel 
men helt konkret til brug! Udløsnin-
gen af ragnarokket kan ske blot ved et 
tryk på en knap. Det er på tide at der i 
Danmark og overalt genrejses et 
mægtigt folkeligt krav om forbud 
mod atomvåben. Som New Zealands 
premierminister sagde i en tale lagt på 
Facebook, så kan man ikke beskytte 
sig mod atomangreb – kun forebygge. 
 
Her følger en lille billedreportage fra 
arrangementet ved Peblingesøen.



Grundlæggende fødes alle børn 
lige, sådan kan børnenes statsminis-
ter godt lide at udlægge den social -
demokratiske velfærdsfortæl ling. 
Det er bare ikke virkeligheden for 
en meget stor gruppe af mennesker 
i det danske samfund. De er nemlig 
havnet udenfor vinduet, og er 
stemplet som andenrangs borgere, 
med massestemplet: Afstamning fra 
et ikke vestligt oprindelsesland. At 
den type tankegods har trumfet sig 
ind i dansk lovgivning, er udtryk for 
statsautoriseret racisme. 
 
● Hele begrebet ”ikke vestlige lande” 
bliver, når det bruges i lovgivning, til 
statsracisme mod bestemte befolkn-
ingsgrupper. Altså til diskrimination 
mod mennesker alene baseret på 
deres nationalitet, køn eller religion. 
Dermed er ghettolovgivnings-pakken 
funderet på et kriminelt racistisk 
grundlag. 
Hele Folketingets retorik om et opgør 
med såkaldte parallelsamfund, under-
støtter lovgivningens præmis om 
angreb på særlige grupper. Der er tale 
om angreb på fattige og udstødte – 

og på ikke-vestlige borgere, under 
dække af byfornyelse. Det hele ita le -
sættes som et opgør mellem ver-
denssyn, og har sprogbrug der ligger i 
direkte forlængelse af krigsretorikken. 
 
Den sociale arv eksisterer stadig i 
bedste velgående, på baggrund af 
klasse – og også pga oprindelse. 
 
Når du nu ved at børn ikke fødes lige, 
så forestil dig så at komme til landet 
som flygtning. Med et andet sprog, 
og ikke blot skal overkomme disse 
forhindringer, men også skal over -
komme manglende skolegang og de 

sidste mange års teknologiske ud -
vikling. Stort set alt skal læres forfra. 
Når man som flygtning, fra dele af 
Asien, Mellemøsten, eller Afrika gen-
placeres i Danmark, uden netværk, 
uden formue, og ofte knap med en 
basal uddannelse. Enhver forestilling 
om at man med det samme skal leve 
op til kravene på det danske arbejds-
marked, eller karakterkravene i et dan-
sk skolevæsen vil være et systemisk 
overgreb. Ser man på ghettolov-
givningen så er de kriterier der er ved-
taget, netop dette. Det vil sige en lov 
med systemisk negativ forskelsbehan-
dling, altså diskrimination. 

Dansk statsracisme gennem-
syrer lovgivning som ghetto -
pakken og starthjælp

Af Franz Krejberg 
Folkebevægelsen Mod Nazisme
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Ingen forskel på Lars Løkke og 
Mette Frederiksen 
 
Den nuværende socialdemokratiske 
regering, og kommunerne med Kø ben -
havns Overborgmester Frank Jensen 
og formanden for KL, Jacob Bunds-
gaard fra Århus i spidsen, fortsætter 
uanfægtet der hvor Lars Løkke-
regeringen slap. I praksis har de stør -
ste danske byer længe ført en politik 
hvor de på den ene side har udsultet 
skoler og fritidsaktiviteter i de fattige 
bydele, og samtidig har de dumpet 
psykisk syge og stofmisbrugere i 
områderne – mens de har ladet krim-
inelle bander husere uforstyrret. 
 
Nedskæringer har betydet at politiet 
står alene tilbage med samfundets 
voksende problemer, med psykisk 
syge, stofmisbrugere, sociale proble-
mer, husvilde, alkoholikere osv. Man 
kan intet andet end at skabe mere 
utryghed. Medier og politikere i folke -
tinget har kun et svar - og det er 
tilsyneladende at kræve endnu flere 
betjente og endnu bedre bevæbnede. 
Det er skruen uden ende. 
 
Politiet er langt fra bare uskyldige 
brikker i det politiske spil. Ballade 
betyder bevilling, og det kan somme 
tider være svært at skelne mellem, 
hvem der er hårdkogte bandemedlem-
mer, hooligans og urobetjentene. 
Også i det partipolitiske spil har politi-
et en klar præference, det er folk som 
Pia K. og Paludan der lever højt på 
den støtte de får fra “ordensmagten”, 
til deres provokations korstog i fre-
delige nabolag. 
 
Masseprotester – et socialt oprør 
med krav om stop for racisme 
 
Statsmagtens forskelsbehandling af 
im migrantarbejdere og flygtninge- 
ind van drermiljøer gennemsyrer alt. 
Immigrantarbejdet underbetales kon-
sekvent og helt lovligt, og myndig -
hederne gør sjældent noget ved arbe-
jdsmiljøproblemer, eller overgreb på 
kvinder der er ansat som hushjælp 
under au pair ordninger. 
 
Det er altså dansk lovgivning at ud -
lændinge gerne må forskelsbehandles, 
og få dårligere løn og arbejdsforhold. 
Og det udnyttes i ekstrem grad, fordi 
truslen om at miste sit arbejde og 
blive smidt ud af landet konstant hives 
frem. Det formidles fra højeste plan. 

‘Lev med forskelsbehandling og dis -
krimination, eller bliv deporteret’, har 
integrationsministeren tydeligt sig-
naleret. 
 
Det er på tide med et oprør. En stor 
gruppe af mennesker er de facto sat 
udenfor samfundet, uden rettigheder, 
og demokratiske muligheder. ”Uden-
for” er den flinke beskrivelse. Klassifi-
ceret som værende ikke-mennesker af 

den særlige vestlige standard er mere 
præcist! 
 
En lov der kræver forskelsbehandling 
ud fra folks baggrund i ”ikke-vestlige 
lande”, og stiller krav om uddannelse 
og økonomi, som er målrettet til at 
udelukke specifikke flygtningegrupper. 
Der er intet mere præcist ord end sys-
temisk racisme. 

FK 

 

UDDRAG FRA GHETTOPAKKEN 

 
§ 61 a. Ved et udsat boligområde forstås et område, hvor mindst to af  
følgende kriterier er opfyldt: 
 
1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til 
arbejds marked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennem-
snittet over de seneste 2 år. 
 
2) Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 
eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennem-
snittet opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år. 
 
3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskole -
uddannelse, overstiger 60 pct. 
 
4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 
år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af 
den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. 
 
Stk. 2. Ved et ghettoområde forstås et boligområde, hvor andelen af ind-
vandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct., og 
hvor mindst to af kriterierne i stk. 1 er opfyldt. 
 
Stk. 3. Ved et boligområde nævnt i stk. 1 og 2 forstås fysisk sammenhæn-
gende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og 
havde sammenlagt mindst 1.000 beboere. Transport-, bygnings- og bolig-
ministeren kan godkende opdeling af boligområder, og at andre matrikel-
numre, som er fysisk sammenhængende med matrikelnumrene i 1. pkt., 
indgår i boligområdet. 
 
Stk. 4. Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som de seneste 
4 år har opfyldt betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 5.
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Den amerikanske sanger/sangskriv-
er David Rovics stiller beredvilligt 
op, når der er brug for sange ved 
en demonstration eller en aktion. 
Lige meget om det er i USA, et land 
i Europa eller Down Under, hvis 
myndighederne ellers vil slippe ham 
ind. 
Han er født i New York, bosat i 
Portland, Oregon og til stadighed 
på farten mellem koncerter og 
aktioner over den halve verden. 
 
Den 50-årige Rovics er en af vor tids 
politiske musiks helt store - en ver-
densstjerne -stadig mere kendt og 
elsket verden over. Utroligt produk-
tiv og med en enestående evne til 
at gribe det politisk, socialt og men-
neskeligt væsentlige i en aktuel 
begivenhed og omforme det til 
tekst og sang med perspektiv. 
 
Her bringer vi en oversættelse af 
artiklen ‘What's Going On In Port-
land?’ Mellemoverskrifterne er 
Håndslags 

● Jeg har været bosiddende i Portland, 
Oregon siden 2007. Og jeg er på det 
seneste blevet kontaktet af langt flere 
mennesker end sædvanligt, og alle 
stiller det samme spørgsmål: Hvad er 
det, der sker i Portland?  
 
Jeg kæmper med at nå frem til et svar 
på dette spørgsmål. Som med ethvert 
svar på et konkret spørgsmål afhæn-
ger det af hvor langt vi vil gå for at 
sætte spørgsmålet ind i en fornuftig 
kontekst, ifht både tid og sted. Så jeg 
tænkte jeg ville gøre et forsøg, for 
hvad det er værd. 
At få et svar på disse to helt simple 
spørgsmål, er hvad de fleste ønsker: Er 
Portland i krigstilstand? Og er der en 
revolution i gang? Nej, i det mindste 
ikke endnu, men tempoet øges under 
sådanne historiske tidspunkter, så 
man ved aldrig hvad der ligger lige 
rundt om hjørnet. 
 
Et splittet USA 
USA er mere opsplittet økonomisk 
end nogensinde siden røverbaroner-
nes tidsalder - og var det længe før 
pandemiens tid. Vi har 4 procent af 
verdens befolkning, men noget i ret-
ning af en fjerdedel af verdens fanger, 

hvoraf de fleste er farvede, på trods af, 
at landet overalt har et hvidt flertal. 
Vi oplever en ude-af-kontrol-pandemi, 
med et sundhedssystem der bryder 
sammen under byrden, fra New York 
til Louisiana, hvilket også alt overve-
jende berører farvede mennesker. 
Mens dette sker har en veto-sikret 
super-majoritet bestående af begge 
regeringspartier netop vedtaget et 
endnu større militærbudget end det 
rekordstore budget fra sidste år, 
næsten lige så stort som resten af ver-
dens militærbudget tilsammen. Det 
kunne de enes om, men om de kan 
nå frem til en strategi for at undgå 28 
millioner udsættelser, som hele erhvervs -
pressen forudsiger vil finde sted i de 
næste 2 – 3 måneder er et åbent 
spørgsmål. Og de fleste af landets 
byer har for travlt med at bruge tæt 
på halvdelen af et typisk budget på 
deres politistyrke, mens stadigt flere af 
deres indbyggere må flytte ud i deres 
bil eller i telt. 
 
Portland - en by præget af racisme 
Lad os sætte Portland ind i en relevant 
før-pandemikontekst: Den er den 
største by i en stat med en historie af 
institutionel racisme, en stat der blev 

Hvad er det der sker i 
Portland?  

Billederne er alle er de mange protester og demonstrationer i PortlandDavid Rovics, sangskriver og musiker

David Rovics blog:  
https://davidrovics.blogspot.com
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etableret som et hvidt hjemland. Ore-
gon udviklede ikke meget i retning af 
en sort befolkning før manglen på 
arbejdskraft opstod under Anden Ver-
denskrig, omkring den tid hvor så 
mange af de billige træhuse blev byg-
get, der nu er blevet til ejendomskom-
plekser der lejes ud til ekstreme over-
priser. 
Byen Portland har, ifølge data fra fol-
ketællingen mistet det meste af sin 
sorte befolkning siden år 2000. En 
overskrift beskrev for nylig, at den 
gennemsnitlige sorte familie i USA 
ikke har råd til at leje en 2-værelses 
lejlighed i Portland til den almindelige 
markedspris. 
Portland er den by der har den høje-
ste huslejebyrde i USA, en by med en 
institutionelt dybt racistisk politiafde-
ling, der indeholder deciderede na zi -
ster, og denne politiafdeling har i 
nogle år haft den nationale rekord i at 
dræbe fleste sorte pr indbygger – for-
an alle politiafdelinger i landet. 
Langs alle større veje vil du finde hun-
dredvis af mennesker, der bor i telte, 
med deres elendighed blotlagt for de 
forbipasserende. Noget mindre synli-
ge er de mange der bor i biler ved 
enhver større vej i byen.  
 
Protest mod diskrimination 
Portland, såvel som Minneapolis, der 
begge er metropoler med en hvid 
majoritet med en lang historie af 
racistisk organisering, har også en 
stærk historie af antifascistisk mod-
stand, som gentagne gange har taget 
form af fysiske konfrontationer på 

gaden, hvor politiet generelt optræ-
der som støtte for de hvide racister, 
mens de forsøger at opretholde et 
figenblad af neutralitet for at tilfreds-
stille pressen og de liberale. 
 
På trods af den alvorlige situation 
hvad angår de grundlæggende men-
neskerettigheder i USA, med suppe-
køkkener der har mere travlt end 
nogensinde, med millioner af arbejds-
løse, hvor pressen taler om at hvert 
fjerde barn lever med usikkerhed ifht 
at kunne få mad, med nedsat leveal-
der etc, vil du ikke i almindelighed fin-
de en udbredt protest overfor denne 
situation udtrykt på gaden i byerne 
landet over.  
Masser af mennesker dræber sig selv 
eller hinanden, eller er involveret i 
politisk aktivitet, men når det kommer 
til storstilede gadeprotester eller kam-
pagner med civil ulydighed i USA i de 
seneste årtier, har de hovedsagelig 
været fokuseret på andet end, hvad vi 
kan kalde ’brød og smør’-spørgsmål.  
 
I den mest huslejebebyrdede by i lan-
det vil du næppe finde en protest for 
lejernes rettigheder med mere end 
nogle få dusin mennesker. Den etni-
ske ’rensning’ af byen – med tabet af 
halvdelen af den sorte befolkning – 
fremkalder knap et pip i form af pro-
tester ved rådhuset eller i hovedsta-
den.  
Lighed i livsbetingelser, også kendt 
som menneskerettigheder har ingen 
 be tydning, lader det til. Men, tro mod 
de idealer vi vokser op med i lære-

bøgerne, kan klare eksempler på at 
folk er blevet diskrimineret og frataget 
retten til at bruge deres grundlæg -
gende menneskerettigheder give an -
led ning til temmelig store civile uly-
dighedsreaktioner – f.eks. når nogen 
bliver dræbt kun på grund af at være 
sort og være på vej hjem fra arbejde, 
eller bombet blot for at være iraker og 
søge ly i et beskyttelsesrum, eller dræbt 
blot for at være et forkert sted på det 
forkerte tidspunkt, eller for at gå i sko-
le, når en massemorder beslutter sig 
for at komme forbi.  
 
Åbenlys racistisk diskrimination, åben-
lys imperialisme af den type der 
involverer militæret, eller andre for-
mer for meningsløs myrderi får 
respons. 
Folk, eller hele lande der bliver opfat-
tet som at have fået ’en fair chance’, 
men fejler i at lykkes fremkalder min-
dre sympati. Hvis du er jaget ud af 
San Fransisco pga de høje priser og 
har måttet flytte til Portland, er det 
sådan det er. Hvis du har været ind-
blandet i narkohandel eller tyveri i for-
stæderne og bliver dræbt, burde du 
aldrig være blevet involveret i krimina-
litet.  Hvis du aktivt satte dig imod 
besættelseshæren, frem for at gemme 
dig i et beskyttelsesrum vil du møde 
mindre solidaritet fra Vestens progres-
sive. 
Visse undtagelser fra dette i de sene-
ste tiår hvad angår civil ulydighed på 
en bredere skala er opstanden i Indien 
i 2016, Black Lives Matter-bevægel-
sen, Occupy Wall Street og bevægel-
sen for global retfærdighed, kendt 
som antiglobaliseringsbevægelsen sid-
ste i 1990’erne – selvom hovedvæg-
ten i den bevægelse drejede sig om 
en retfærdig global handel, særligt for 
det globale syd, hvor livskvaliteten for 
den kæmpende arbejderklasse i nord 
mere syntes at blive inddraget som en 
eftertanke. 
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Et krisepræget samfund 
I mine mere håbefulde øjeblikke tæn-
ker jeg, at det, der sker nu, er en 
bevægelse - under presset fra alle de 
sprækker der afsløres af pandemien 
og regeringens helt utilstrækkelige 
svar på den, både hvad angår det 
offentlige sundhedsberedskab og den 
økonomiske krise den bringer frem – 
der virkelig forsøger at konfrontere 
den grundlæggende uduelighed ved 
det kapitalistiske system ifht. nogen-
sinde at kunne danne rammen for løs -
ning på de grundlæggende problemer 
– politibrutalitet, institutionel racisme, 
krig, sundhed for alle, og stort set alle 
andre goder. 
 
Teorien om ’de enkelte dårlige æb ler’ 
er officielt smidt på lossepladsen, de 
strukturelle problemer er alt for store 
til at kunne pakkes væk i et flag.  
 
Dette har i særlig grad været tilfældet 
i adskillige uger efter mordet på Geor-
ge Floyd, og nu igen, i al fald her i 
Portland efter at Oregon Public Broad-
casting officielt lukkede historien ud 
om at det ikke alene er de lokale 
strømere, der tåregasser alle og 
enhver, men også føderale agenter, 
som også vilkårligt bortfører menne-
sker fra gaderne midt om natten. 
 
Når jeg ser mig omkring gennem dis-
se to måneder, særligt på en god dag, 
ser jeg så megen energi og så mange 
mennesker, som vi nogensinde har set 
under Black Lives Matter, Occupy Wall 
Street, protesterne mod ICE’s børne-
bortførelser og de unge klima- og 
antimassakre bevægelser gennem de 
seneste år tilsammen. 
Og formentlig, ud fra menneske-
mængdens udseende, med særlig 

vægt på Black Lives Matter. Og rigtig 
mange af disse mennesker, sætter, 
sammen med pressen, åbent spørgs-
målstegn ved teorien om ’de dårlige 
æbler’og ser på racismen som Black 
Lives Matter gør det, som et dybt 
institutionelt, fundamentalt og grund-
læggende spørgsmål i USA. Dette får 
så fornuftige folk til at stille det sam-
me spørgsmål som andre har stillet så 
længe – hvis sorte liv betyder noget, 
hvad så med en bolig man har råd til, 
taget i betragtning at manglen på det 
berører sorte mennesker så ulige. Hvis 
sorte liv betyder noget, hvad så med 
mindstelønnen som så mange sorte 
arbejdere er låst fast i. Hvad med  
statslig finansiering af skoler, frem for 
gennem lokale skatter, der er garanti 
for apartheid indenfor uddannelse? Så 
mange spørgsmål bliver stillet, højere 
end de er blevet i meget lang tid. 
 
Selvfølgelig, mens alt dette sker ser vi 
også Trump, og hans vej mod fascis-
me, med hans støtter og alle de speci-
aludpegede topfolk, der ikke står til 
ansvar for andre end ham – som 
Homeland Security-fyren i spidsen for 
det stigende antal føderale agenter, 
der dukker op over hele landet nu. 
 
En stærk bevægelse? 
Og så imponerende som det end er, 
at se i tusindvis af portlændere på 
gaden dag efter dag, som vi ser det 
nu, når jeg tænker på de massebe-
vægelser det er lykkedes for at vælte 
diktatorer, selv relativt upopulære dik-
tatorer, så har de involveret vedvaren-
de deltagelse fra hundrede tusindvis 
eller millioner af mennesker på gader-
ne, ikke én dag eller nogle få dage, 
men i måneder. Og selv da er sejren 
langt fra sikret. Men det var sådanne 

massebevægelser der førte til at Ben 
Ali måtte flygte fra Tunesien og 
Mubarak fra Ægypten. Det er denne 
type massebevægelse der forhindrede 
kupforsøget i Venezuela i 2002. 
 
Denne type bevægelse kan være lige 
rundt om hjørnet, jeg laver ingen for-
udsigelser. Sidste gang dette land har 
oplevet nogen form for vedvarende 
bevægelse i den skala var i 1930’erne. 
Vi vil vide den er her, når der er så 
mange mennesker der marcherer i 
Portland, at vi lukker alle broerne og 
hovedvejene på samme tid, ikke kun 
en eller to – og vi gør det dag efter 
dag, og det samme sker i alle andre 
større byer over hele landet. Når poli-
tifolk kvitter deres job, nogle af dem 
slutter sig til os, og deres afdelinger 
bliver opløst. Når menneskemasser 
tager kontrol over fancy hoteller og 
fylder dem med boligløse og sætter 
folk til at sørge for deres fornødenhe-
der og hjælper dem over de traumer 
de har fået i de liv de har været nødt 
til at leve under kapitalismen. 
 
Hvad en mere sandsynlig fremtid kun-
ne indeholde, er udgydelser om mod-
stand fra oppositionen i de liberale 
kredse mod tilstedeværelsen af føde-
rale agenter, som skubber de mere 
radikale stemmer der står i front nu til 
side, og det hele bliver gjort til endnu 
et middel for eliten, både hos Demo-
kraterne og Republikanerne.  
 
Så rigtig og helt igennem god idéen 
end er om at smide politiet ud af poli-
tistationerne og overtage dem, som 
det skete i en periode i Minneapolis 
og Seattle, så vil de fortløbende gade-
kampe nat efter nat give massive og 
længevarende traumer for en masse 
mennesker, og kan let blive gjort til en 
brik i Trump’s fascistiske magtoverta-
gelsesdagsorden, forstærket af Fox og 
venner. På den anden side kan det, at 
have en sådan bevægelse, der kan 
gennemføre en rømning af en politis-
tation også være det der lægger en 
kæmpe dæmper på den fascistiske 
magtovertagelsesplan - i fald bevægel -
sen blev en succes og spredte sig. 
 
Vi står overfor en afgrund, indsatserne 
er meget høje, og hvor spændende 
det nuværende øjeblik end er, er jeg 
ikke specielt optimistisk. Men du vin-
der ikke, hvis ikke du gør et forsøg. 
 

Portland den 28. juli 2020 

Fra en af de mange protestdemonstrationer. Her er demoen stoppet for at markere-
politiovergrebet mod George Floyd 
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Den officielle betegnelse for dansk 
militærs indgriben i Sahelområdet i 
Afrika er ’kapacitetsopbygning’.  
For afrikanerne er der tale om 
imperialistisk besættelse og krig 
mod befolkningen. Nu øger Dan-
mark sit bidrag til den fransk ledte 
krig og sender enheder fra Jæger-
korpset og Frømandskorpset 
 
Terrorister, regeringsmagten og uden-
landske tropper står i et voldeligt 
opgør om indflydelse og ressourcer i 
Mali og Sahelområdet. En krig med 
ødelæggelse og mange civile ofre, 
som altid hvor Vestens imperialistiske 
krige rammer, under et bekvemt dæk-
ke af terrorbekæmpelse. 
To danske helikoptere har siden de -
cember været udstationeret i Gao i 
Mali og en offensiv er under opbyg-
ning. Under den fransk ledte operati-
on vil de danske tropper og materiel 
kunne blive sat ind direkte kamp. 
Den franske operation er en forpost 
for både franske og EU’s imperialisti-

ske interesser. 
Federica Mogherini, EU’s udenrigschef 
udtalte ved en tidligere lejlighed om 
operationen i Sahel: 
»Frankrigs engagement er et essentielt 
bidrag til EU’s indsats i området«. 
Ligesom EU Kommissionen har klaget 
over, at andre EU-landes bidrag nær-
mest kun var symbolske. Da 13 fran-
ske soldater sidste år blev dræbt i et 
helikopterslag i Mali, fremførte da -
værende formand Jean-Claude Jun cker, 
at Frankrig var det eneste land der 
»forsvarede EU’s ære og sikkerhed«. 

Optrapning: Regeringen lover 
Jægerkorpset og Frømandskorpset 
En offensiv under operationen med 
navnet Operation Takuba vil ifølge 
Politiken betyde, at den danske delta-
gelse kan blive øget med deltagelse af 
enheder fra Jægerkorpset og 
Frømandskorpset. Selvom denne 
beslutning retteligt burde igennem 
Folketinget har krigsminister Trine 
Bramsen allerede i marts givet Dan-
marks tilsagn til denne udvidelse, lige-
som specialtropperne i flere år har 
trænet til med henblik på netop dette 
gennem Operation Flintlock. 
Optrapningen har kørt som en ren 
orienteringssag i Udenrigspolitisk 
Nævn, mens alt stod i Coronaens 
navn. Og i en mail til Politiken med-
deler ministeriet, at den nye optrap-
ning blot kan tages indenfor den 
oprindelige beslutnings rammer. 
 
Dansk militær har intet at gøre i 
Afrika – alle tropper bør trækkes 
hjem. 

Danmark i krig i Vestafrika!

USA skærper kravene til  
F-35 militærbasen i skrydstrup
Det står stadig mere klart, at Dan-
marks nye kampfly er amerikanske, 
ikke kun før de blev købt, men også 
efter. De står under direkte komman -
do af USA/NATO og USA stiller skær -
pede og hemmelige krav til ombyg-
ningen af Flyvestation Skrydstrup – 
nu Fighter Wing Skrydstrup. 
 
Det er USA der sætter kravene for sik-
kerheden og byggeriet, og Danmark 
der betaler. Den seneste skærpelse af 
kravene står i en regning på 50 millio-
ner kr. Hvad kravene går ud på vides 
ikke, de er ’naturligvis’ top hemmeli-
ge. Den samlede pris for sikkerheden 
er også en hemmelighed. 
– Omkostningerne til sikkerhedsforan-
staltninger kan ikke oplyses, idet dette 
ligeledes vil afsløre sikringsforanstalt-
ningernes kapacitet og omfang, skri-
ver Forsvarsministeriet. 
Det lyder som det rene vrøvl. Det dre-
jer sig nærmere om at gå under rada-
ren og undgå opmærksomhed på at 

det ekstremt dyre flyindkøb og at 
modstanden forstærkes. 
Senest gik NATO i juni ind og kræve-
de udbygning til at rumme de fly, der 
skal tanke F35 i luften. 
 
Fra ’blød nabo’ til NATO-base 
Agnes Rosenlund, formand for Flyve-
station Skrydstrups Naboer udtalte 
tidligere til DR: 
– Flyvestationen har været en blød 
‘nabo’ hidtil. Med motionsløb bag 

hegnet og mine børn har sågar spillet 
håndbold i hallen. Det er helt sikkert 
slut nu. Der tror jeg vi kommer til at 
opleve, at der i højere grad bliver tale 
om en militærbase i amerikansk for-
stand. 
Flybasen i Skrydstrup vil få en central 
placering i NATO’s strategi og gene-
relle oprustning – den kan bive en vig-
tig brik for F-35 flyenes deltagelse i en 
kommende angrebsskrig. Under 
NATO’s og USA’s kommando.      TSO
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Israel forbereder yderligere tyveri af 
palæstinensisk land med annekte-
ring af Jordandalen på Vestbredden 
samt illegale bosættelser på Vest-
bredden. Det sker i overensstem-
melse med Trumps ‘Deal of the 
Century’, der er en plan for et zioni-
stisk Storisrael hvor palæstinensere 
højest kan tilkendes bantustans 
enklaver som i Sydafrika under 
apartheid tiden. 
USA´s tidligere accept af Israels 
annektering af de syriske Golanhøj-
der og placering af sin ambassade i 
Jerusalem er begge led i denne 
plan. 
Denne yderligere trampen på pa -
læstinensernes nationale rettighe-
der, FN-resolutioner og internatio-
nal ret, møder overalt i verden har-
me og fordømmelse med krav om 
sanktioner mod apartheid Israel. 
 
Boykot Israel Kampagnen i Danmark 
har udsendt denne udtalelse: 
 
Stop zionismens koloniseringsplaner  

Total boykot af staten Israel 
 
Midt under corona-krisen har den isra-
elske besættelsesregering under ledel-
se af Benjamin Netanyahu (Likud) og 
Benny Gantz (de Blå Hvide) fremlagt 
en annekteringsplan der er en opfølg-
ning på præsident Trumps Deal of the 
Century fra januar i år. 
Med orange Israels annektionsplan af 
Jordan-Dalen Med hvidt den øvrige 
Vestbred 
Der lægges op til at annektere 22 % 
af Vestbredden, herunder hele den 
frugtbare Jordandal og klynger af bo -
sættelse spredt ud over Vestbredden. 
Gennem annekteringsplanen er målet 
– at skabe et Storisrael omgivet af små 
palæstinensiske enklaver eller bantu -
stans – uden sammenhæng og uden 
mulighed for at danne en palæsti-
nastat. 
Hermed lægges – ifølge den israelske 
historiker Ilan Pappe – den såkaldte 
to-statsløsning i graven, dvs. en 
palæstinensisk ministat ved siden af et 
Storisrael. Dette er årsagen til at EU er 
modstander af annekteringsplanen, 

Stop zionismens kolonise-
ringsplaner for et Storisrael!

 
Solidaritets- og boykotbevægelser over 
hele verden er i fuld gang med at for-
berede protester. Parolerne lyder bl.a.: 
våbenembargo imod Israel, løslad de 
politiske fanger i besættelsesfængsler-
ne, og sidst men ikke mindst: generel 
boykot af Israel: økonomisk, akade-
misk, kulturel og diplomatisk. 
Men det er ikke kun et spørgsmål om 
annekteringsplanen, selvom kampen 
imod annektering lige nu er i cen-
trum. Det handler om kampen imod 
hele det zionistiske koloniseringspro-
jekt. 
Det handler om befrielsen af hele det 
historiske Palæstina – From the River 
to the Sea. 

Den 3. juni 2020 

www.boykotisrael.dk 

da EU altid har haft to-statsløsningen 
som kernen i sin Palæstinastrategi. 
 
Annekteringsplanen er blevet mødt med 
raseri blandt palæstinensere over hele 
verden, – I en grad så både le dende 
zionister og lederen af det pa læ sti -
nensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, 
giver udtryk for frygt for at en ny inti-
fada, dvs. folkeligt oprør, er på vej. 
 
Mahmoud Abbas har meddelt at hvis 
Israel koloniserer så meget som en 
tomme af Vestbredden, vil Oslo-afta-
len blive opsagt og den såkaldte sik-
kerhedsaftale med Israel øjeblikkeligt 
an nulleret. Sikkerhedsaftalen mellem 
besættelsesmagten og det palæsti-
nensiske selvstyre er en del af Oslo-
aftalen fra 1993 og betyder at palæsti-
nensisk selvstyrepoliti fængsler og tor-
turerer palæstinensiske frihedskæmpe-
re. Hvorvidt Abbas gør alvor af sine 
’trusler’, afhænger ene og alene af 
hvor omfattende den palæstinensiske 
og internationale modstand mod Isra-
els annekteringsplan viser sig at være. 
 
From the River to the Sea 
Annekteringsplanen er ikke kun et led 
i zionismens racistiske koloniserings-
politik, men en del af imperialismens 
planer om – via den zionistiske aparthe-
idstat – at kontrollere Mellemøsten. 
Planen er på forhånd godkendt af 
USA-imperialismen. Og det er temme-
lig sikkert at det imperialistiske EU – 
trods verbale protester – ikke vil indle-
de sanktioner mod Israel, men passivt 
acceptere Israels fortsatte kolonise-
ringsprojekt. 

Indenfor det stiblede område ses Israels 
annektionsplan af Jordan-Dalen. Det 
mørke markerer den øvrige Vestbred
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Palæstinensisk opfordring til målret-
tede sanktioner for at stoppe Israels 

annektering og apartheid

Udtalelsen herunder fra det palæsti-
nensiske civilsamfund opfordrer til 
øjeblikkelige og målrettede sanktio-
ner for at stoppe Israels annekte-
ring og apartheid. 
 
Israels ekstremistiske regering beslut-
tede i dag at holde alle i uvished om, 
hvorvidt og hvordan de vil gøre brug 
af den »gyldne mulighed«, som Trump-
administrationen tilbyder til at gå i 
gang med en de jure-annektering af 
store dele af den besatte palæstinensi-
ske Vestbred. Ingen bør imidlertid 
tage fejl. Israel vil fortsætte med i det 
stille de facto at annektere det besatte 
palæstinensiske territorium, som det 
har gjort i årtier, mens de forsøger at 
formilde deres vestlige allierede. Men 
som FNs højkommissær for menne-
skerettigheder, Michelle Bachelet, sag-
de: »Annektering er ulovligt. Enhver 
annektering.« 
 
Hundredvis af internationale folkerets-
forskere er enige. De skriver, at israel-
ske anneksioner af besat territorium er 
»ugyldige, medfører konsekvenser for 
international uretfærdighed og – 
under visse omstændigheder – fører 
til individuelt internationalt strafferet-
ligt ansvar,« uanset om sådanne 
anneksioner gennemføres gennem 
»udvidelse af suverænitet«, »udvidelse 
af lovgivning, jurisdiktion og admini-
stration, ‘eller eksplicit annektering.’« 
De konkluderede, »de facto annektering 
medfører de samme juridiske konse-
kvenser som de jure annektering.« 
 
For over tusind europæiske parlamen-
tarikere vil »manglende reaktion [på 

Nationer til at vedtage foranstaltnin-
ger til at afslutte disse alvorlige israel-
ske krænkelser af FN’s charterbaserede 
internationale retsorden og internatio-
nal humanitær lov og for at opfylde 
deres forpligtelse til ikke-anerkendelse 
og ikke-bistand. 
 
Nu er tiden inde til alvorlige ansvarlig-
hedsforanstaltninger, ikke kun for at 
forsvare palæstinensiske rettigheder i 
henhold til folkeretten, men afgøren-
de for at sikre selve troværdigheden 
og respekten for den internationale 
lov i sig selv. 
 
Som svar på Israels igangværende 
annektering og alvorlige krænkelser af 
palæstinensiske menneskerettigheder 
gentager det palæstinensiske civilsam-
fund sin samlede opfordring til alle 
stater og internationale organisationer 
om at respektere deres juridiske for-
pligtelser til at samarbejde for at 
afslutte Israels ulovlige besættelse, 
annektering og apartheid og til at til-
bageholde al anerkendelse og bistand 
fra det ved øjeblikkeligt at gennem-
føre følgende foranstaltninger som en 
prioritetssag: 
 
1. Et forbud mod våbenhandel og 
militær-sikkerhedssamarbejde med 
Israel. 
2. Suspension af handels- og samar-
bejdsaftaler med Israel. 
3. Forbud mod handel med de ulovli-
ge israelske bosættelser og afslutning 
af virksomhedsforretninger med Isra-
els ulovlige bosættelsesvirksomhed. 
4. Undersøgelse og retsforfølgning af 
enkeltpersoner og virksomhedsak-
tører, der er ansvarlige for krigsforbry-
delser / forbrydelser mod menneske-
heden i forbindelse med Israels regi-
me for ulovlig besættelse og aparthe-
id. 
5. Støtte indsatsen ved De Forenede 
Nationer for at genoprette FN’s særli-
ge udvalg mod apartheid og FN-cen-
tret mod apartheid for at undersøge 
israelsk apartheid. 
 
Oversat fra engelsk af Boykot Israel 
 

israelsk anneksion] til-
skynde andre stater 
med territoriale krav til 
at se bort fra grund-
læggende principper i 
international ret«, under-
grave »de mest basale 
normer, der styrer in ter -
nationale forbindelser, 
herunder FN’s charter.« 
 
Det internationale sam-
fund skal derfor indføre 

lovlige, målrettede og øjeblikkelige 
sanktioner mod Israel som reaktion på 
dets igangværende annektering, ulov-
lig militær besættelse og apartheid-
regime med racediskriminering, segre-
gering og territorial udvidelse, der er 
nedfældet i Israels nationale lovgiv-
ning. 
Med sin tavshed håber Israel på at 
dæmpe globale mobiliseringer, der 
har tvunget det internationale sam-
fund til at overveje ansvarlighedsfor-
anstaltninger og sikre dets straffrihed. 
Israel er trods alt klar over, at klimaet 
med international medvirken og 
manglende ansvarlighed er det, der 
har gjort det muligt for dens kolonise-
ring, apartheid og de facto og de jure 
annektering af palæstinensisk territori-
um har kunnet fortsætte i årtier. 
 
Israels de jure-annektering af besat 
palæstinensisk territorium, formalise-
ret i Øst-Jerusalem i 1967 og senere 
forankret i 1980-grundloven, kan nu 
gentages i andre dele af OPT. En 
sådan formel annektering udkrystalli-
serer en »apartheid fra det 21. århun-
drede« ifølge mange snesevis af De 
Forenede Nationers menneskerettig-
hedseksperter og udgør en »mest 
alvorlig krænkelse af international lov-
givning«, som FNs generalsekretær 
Antonio Guterres sagde. 
 
Allerede i 2004 advarede Den Interna-
tionale Domstol (ICJ) om, at Israels de 
facto annektering af dets ulovlige 
bosættelser ved hjælp af muren kan 
blive fuldbyrdet. Seksten år senere er 
dette faktisk blevet virkelighed. ICJ 
opfordrede alle stater og De Forenede 
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 Peter Kennard: Art Against War:  
Kampagnen for atomnedrustning blev grundlagt i 1958 - under højdepunktet af   den kolde 
krig. Ifølge den politiske kunstner Peter Kennard, der har skabt antikrigsbilleder siden slut-
ningen af   1970'erne er budskabet mere presserende end nogensinde: »Du har Trump, der 
nu har fingeren på knappen, og han er fuldstændig ude af kontrol med hensyn til rationali-
tet. Det hele er meget bekymrende.« Kennards foretrukne medium er fotomontage. 

 
Det er 75 år siden atombomberne blev kastet over Hiroshima og Nagasaki. 

ALDRIG MERE - Danmark skal underskrive FNs traktat om forbud mod atomvåben NU
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