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Det følgende er en kort gennemgang dine 
grundliggende re gheder. Her er også et par 
råd, der kan være ny ge hvis du bliver kon-
fronteret med det danske poli og retssystem. 
Maskeringsforbuddet 
Det er ulovligt at maskere sig ved demonstraoner i Det er ulovligt at maskere sig ved demonstraoner i 
Danmark. Loven er lmed formuleret på en sådan 
måde at du kan blive anholdt for "forsøg på over-
trædelse af maskeringsforbuddet". Det betyder, at 
poliet i princippet kan anholde dig for at have et 
tørklæde i lommen. Du behøver heller ikke befinde 
dig i en demonstraon, det er nok at poliet "vur-
derer" at du er på vej l én. Loven er stadig forholdsderer" at du er på vej l én. Loven er stadig forholds-
vis ny og poliet har i skrivende stund endnu ikke 
anholdt nogen for at "forsøge" på at overtræde 
maskeringsforbuddet. 

Hvis poliet stopper dig 
Har du kun pligt l at oplyse dit fulde navn, din fød-
selsdato (ikke de sidste 4 tal i dit cpr-nummer) og din 
folkeregisteradresse. Intet andet! 

Kropsvisitaon 
Poliet må kun kropsvisitere dig hvis du er anholdt. Poliet må kun kropsvisitere dig hvis du er anholdt. 
Deres måde at omgå dee på, er at sigte dig for ulo-
vlig våbenbesiddelse, og når/hvis de så intet finder 
på dig, frafalder de sigtelsen med det samme igen. 
Dee er i princippet en ulovlig anholdelse, men en 
dommer vil ald vurdere at poliets "mistanke" om 
våbenbesiddelse var velbegrundet, så muligheden 
for at få erstatning er nærmest lig nul. for at få erstatning er nærmest lig nul. 
Kvinder bør ald insistere på at få kropsvisiteringen 
foretaget af en kvindelig betjent. Poliet kan dog 
nægte dee hvis de mener, at "det ikke er muligt" at 
lkalde en kvindelig kollega. 

Hvis du bliver anholdt 
Har du stadig kun pligt l at give poliet dit navn, 
fødselsdato og folkeregisteradresse. Du har ret l at 
få din sigtelse oplyst. Du vil sandsynligvis blive kørt 
l en polistaon og låst inde i en detenonscelle. 
Du har ret l et telefonopkald, men poliet nægter 
dig oe opringningen eller lbyder at foretage den 
for dig. Du har ret l lægehjælp hvis du er kommet 
l skade eller har brug for medicin. l skade eller har brug for medicin. 
Poliet vil på et dspunkt ønske at forhøre dig. 
Fortæl dem at du ikke ønsker at udtale dig. Husk på 
at poliet kun er interesserede i at samle beviser 
imod dig, og måske dine venner. Du har ret l at for-
blive tavs - brug den ret. 

Du er heller ikke forpligtet l at tage slling l din sigtelse 
eller underskrive noget som helst, så lad være med det. 
  Hvis du er under 18 år vil poliet tage kontakt l dine   Hvis du er under 18 år vil poliet tage kontakt l dine 
forældre, og under poliforhøret vil der oe være en 
person fra de sociale myndigheder l stede. Denne person 
er ikke din ven, han eller hun vil prøve at få dig l at svare 
på poliets spørgsmål - lad være! Hvis du er under 15 år må 
poliet slet ikke spærre dig inde - de gør det dog oe alli-
gevel. 
Eer 24 mer skal du slles for en dommer, dee kaldes Eer 24 mer skal du slles for en dommer, dee kaldes 
grundlovsforhør. Dommeren kan enten forlænge anhold-
elsen i 3x24 mer, sæ e dig fri, eller varetægtsfængsle dig. 

Advokater 
Det er ald en god idé at kende navnet på en eller to gode 
advokater. Hvis du befinder dig et nyt sted, så forhør dig 
blandt de lokale om de kender nogle. 
Du har ret l at have en advokat l stede under poli-
forhøret, men så længe du ikke udtaler dig, får du ikke brug 
for én. Hvis du tror, at du vil komme i grundlovsforhør, bør 
du informere poliet om hvilken advokat du vil have, og in-
sistere på at de nedfælder dee i polirapporten. 
At vælge sin egen advokat gør måske ikke den store forskel At vælge sin egen advokat gør måske ikke den store forskel 
l grundlovsforhøret, fordi dommeren næsten ald giver 
polianklageren medhold. Men l de følgende retsmøder 
er det meget viggt at du har en advokat som du stoler på, 
kan føre din sag ordentligt. 

Varetægtsfængsling 
Hvis du bliver dømt l at forblive i varetægt, vil du normalt Hvis du bliver dømt l at forblive i varetægt, vil du normalt 
blive fængslet mellem én og 4 uger af gangen. Hereer vil 
du igen blive sllet for en dommer, som så skal afgøre om 
varetægtsfængslingen skal forlænges. 
Som varetægtsfængslet vil du have meget begrænset muSom varetægtsfængslet vil du have meget begrænset mu-
lighed for kontakt l omverdenen, besøg vil være sjældne 
eller ikke eksisterende, og poliet vil læse din post (både 
ind og udgående) for at se om der står skrevet noget der 
kan inkriminere dig yderligere. 
Når du er varetægtsfængslet, er det meget viggt at du 
ikke mister håbet. Husk på at der er venner udenfor, der ar-
bejder på din løsladelse. Systemet bruger isolaon og uv-
ished l at knække dig. Så prøv at forblive stærk og 
fokuseret, selvom det kan være svært. 

Husransagning 
Hvis du bliver fængslet som sigtet i en sag som poliet 
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mener, har krævet en eller anden form for planlægning 
eller organisering, så er det meget muligt at dit hjem vil 
blive ransaget. 
Som bofælle, eller beboer på en adresse som er folkeregSom bofælle, eller beboer på en adresse som er folkereg-
isteradresse l den fængslede, er det derfor meget viggt 
at vide at der er en risiko for at poliet kommer ans-
gende med en ransagningskendelse. Hvis der ikke bliver 
åbnet for dem, har de ret l at bryde døren ned. Du skal 
ald kræve at se ransagningskendelsen FØR du lukker 
dem ind. Hver dog opmærksom på at de i særlige lfælde 
kan udføre en ransagning uden kendelse og indenfor 24 kan udføre en ransagning uden kendelse og indenfor 24 
mer gå l en dommer og få en kendelse "med lbage-
virkende kra". Hvis dét sker, så mød selv op i reen med 
en advokat og protestér mod ransagningen. 
Du har ret l selv at overvåge ransagningen, ligesom du 
har ret l at få et uvildigt vidne l at være l stede (dee 
kunne for eksempel være en nabo). Det er viggt at 
kræve denne ret da det kan være med l at l at lægge en 
dæmper på poliets iver eer at udøve hærværk mod dit 
indbo.

Deportaon 
De danske myndigheder er meget arbejdsomme, når det De danske myndigheder er meget arbejdsomme, når det 
gælder om at smide ikke-danske statsborgere ud af 
landet, hvis de begår lovovertrædelser. Også hvis det blot 
drejer sig om mindre forseelser. Selv en advarsel fra poli-
et kan resultere i en udvisning. 

Hold dine øjne åbne 
I store demonstraoner og akoner er det en god idé, at have I store demonstraoner og akoner er det en god idé, at have 
et øje på dine kammerater og at bede dem om at holde øje med 
dig. Derved vil I være i stand l at advare hinanden, hvis der 
opstår farlige situaoner, og bageer vil det være nemmere at 
finde ud af hvem der er anholdt, og hvem der måske blot er 
blevet væk i menneskemængden. 

Sidste ord 
Det ovenstående er dine re gheder, de burde blive respekteret Det ovenstående er dine re gheder, de burde blive respekteret 
af poli, domstole og fængselsvæsenet, det bliver de oe ikke. 
Poliet udøver unødig vold, sigter dig for forbrydelser du ikke 
har begået og lyver i reen. Dommere vil dømme dig, ikke på 
beviserne imod dig, men på dligere straffe, dit udseende og 
poliske lhørsforhold. Og fængselsfunkonærer vil prøve at 
gøre en noget nær håbløs situaon endnu mere uudholdelig. Du 
må ikke lade deres terror få dig ned med nakken. Husk på at de må ikke lade deres terror få dig ned med nakken. Husk på at de 
bryder deres egne love, for at få systemet l at fungere. Det er 
deres reærdighed, ikke vores!

Ny gt telefonnummer:
ABC-Retsgruppe: 52 72 95 33

Når folket taler…
En af de mest kendte episoder i den amerikanske an-
arkistbevægelses historie er Haymarket Tragedien i 
1886. Denne begivenhed er baggrunden for, at arbej-
dere verden over fejrer 1. Maj som kamp- og festdag.

I 1880’erne var Chicago én af verdens hurgst voksende 
byer. Industrien blomstrede, og formuer blev skab ved 
hjælp af underbetalte indvandreres arbejdskra. Byen, 
der var den amerikanske anarkismes højborg, havde en 
stor akv arbejderbevægelse – anarkister var blandt de 
forreste hvad angik organisering af arbejdere – specielt 
de tyske immigranter1.
Dadens samlede krav var oe mers arbejdsdagen. Dadens samlede krav var oe mers arbejdsdagen. 
Dengang var en arbejdsuge gennemsnitligt på seks arbe-
jdsdage af  mer, men 12 og 14 mers arbejdsdage var 
ikke ualmindelige.
  Oe mers arbejdsdagen blev set som et middel l at 
få de arbejdsløse i arbejde og mere frid l de arbej-
dende, og 1. maj 1886 gik 340.000 arbejdere over hele 
USA i strejke for dee krav; - alene i Chicago gik 80.000 
på gaden. Arbejdskøberne lock-out’ede arbejderne og 
udkommanderede, via byrådet, poliet, der var kendt 
for deres brutalitet mod arbejderne. 

Den 3. maj dræbte poliet flere blokadevagter udenfor en 
fabrik, der havde ansat skruebrækkere. Som svar indkaldte 
det anarkisske dagblad Arbeiter Zeitung l et massemøde 
på Haymarket-pladsen mod poliets vold.
  Massemødet den 4. maj fandt sted i god ro og orden. Under   Massemødet den 4. maj fandt sted i god ro og orden. Under 
de flammende taler, havde et uvejr trukket op; stormvejret 
brød løs og forsamlingen opløstes. I samme øjeblik angreb 
200 betjente. En bombe sprang foran de fremrykkende poli-
styrker og sårede syv betjente – og måske tre gange så 
mange arbejdere. Tallene blev aldrig offentliggjort fra myn-
dighedernes side.

Poliet åbnede øjeblikkeligt ild, og dræbte mindst fire arbejPoliet åbnede øjeblikkeligt ild, og dræbte mindst fire arbej-
dere. De bevæbnede arbejdere svarede igen, og i krydsilden 
døde yderligere seks betjente. Dagen eer blev der erklæret 
undtagelseslstand2.
  Erhvervslivet, regeringen og pressen krævede hævn, og der   Erhvervslivet, regeringen og pressen krævede hævn, og der 
fulgte en veritabel3 anarkistjagt. Oe anarkister blev anholdt 
– George Engel, Samuel Fielden, August Spies, Albert Par-
sons, Michael Schwab, Louis Lingg, Adolf Fischer og Oscar 
Neebe – de var kendte i det anarkisske miljø for deres ild-
fulde tale

Den første 1. Maj
HAYMARKET TRAGEDIEN
Justitsmordet på otte anarkister
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gaver, fagforeningsarbejde og som redaktører og 
medarbejdere på Chicagos anarkistaviser (et dag-
blad, tre ugeblade og et 14-dags-blad med en 
samlet cirkulaon på over 30.000 eksemplarer). 
De var kort sagt de fremmeste fortalere for de 
ca. 3.000 anarkister i Chicago, hvor militante ten-
denser (”dynamit-anarkisme”4) var udtalt.

  Retssagen mod de oe anarkister drejede sig 
ikke om at få fastlagt hvem der kastede den 
famøse bombe – sandsynligheden taler for, at 
det var betalte provokatører – derimod blev 
vægten lagt på de ltaltes samfundsomstyrtende 
holdninger. Syv blev dømt l at dø ved hængn-
ing, Oscar Neebe fik 15 års arbejdslejr. 
En verdensomspændende kampagne i arbejderEn verdensomspændende kampagne i arbejder-
bevægelsen, 2. Internaonale og anarkisternes 
egen ”Sorte Internaonale”, medførte at Fielden 
og Schwab i stedet fik livsd. Men intet kunne 
redde de sidste fem.
  Den 11. november 1887 – dagen før 
eksekveringen5 - blev Lingg fundet i sin celle 
med halvdelen af sit ansigt sprængt væk af en 
sprængkapsel. Spies, Parsons Engel og Fischer 
blev hængt senere samme dag. Først i 1893 blev 
de posthumt6 frikendt, og Beebe, Schwab og 
Fielden blev løsladt. Ordforklaringer

1) Person, der er flyet fra sit hjemland, og som har bosat sig per-
manent i et andet land. 
2) Midlerdig lstand, under hvilken alm. love er sat ud af kra. 
3) Sand, sandfærdig, virkelig.
4) Fortaler for brugen af dynamit og aentater.
5)5) Udførelse af straf.
6) Eer døden. 7) Benægtelse.

8) Erklære for usand.

Denne arkel blev første gang udgivet i den anarkisske avis ”Direkte Akon” i eeråret 1990.
ALERTA har foretaget ubetydelige ændringer i arklen og lføjet ordforklaringer.

Uddrag fra forsvaret
Hvad er anarkisme? Anarki er mod regeringer, magthavere, diktatorer, bosser… Anarki er negaonen7 af 
magt; bortelimineringen af autoritet i samfundet; et demen8 af menneskets ret l at herske over medmen-
nesket. Det er en lige og fri deling af re gheder, magt og pligter blandt mennesker.
- Albert Parson

Anarkisme er ikke ensbetydende med blodsudgydelser; det betyder ikke tyveri, brands else ect. Det monAnarkisme er ikke ensbetydende med blodsudgydelser; det betyder ikke tyveri, brands else ect. Det mon-
strøse er tværmod karakterissk for kapitalismen. Anarkisme er lig fred og fordragelighed… Reorganiserin-
gen af samfundet eer videnskabelige principper og ernelsen af det, der ligger l grund for kriminalitet… 
Hvis døden er den straf, man få for at sige sandheden, da vil jeg stolt og i trods betale den dyre pris. Tilkald 
blot jeres bøddel.
- August Spies

Arbejderen kan kun gennem magt befri sig fra kapitalismens tyranni – ligesom alle de femskidt historien Arbejderen kan kun gennem magt befri sig fra kapitalismens tyranni – ligesom alle de femskidt historien 
byder på er sket gennem magtanvendelse.
- George Engel

 Jeg foragter jeres ordrer, Jeres love, Jeres tvangsunderstøede autoritet. Hæng mig da for det!
- Louis Lingg
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Foto: 1. maj-optog år 1900. Billede fra Arbejdermuseets 

site. I midten banner med det historiske 3 x 8-krav: 8 
mers arbejder, 8 mers frid, 8 mers hvile.

Historien 
bag 1. Maj 
– for den 
travle
I 1880’erne blev Føderaonen af 
USA’s og Canadas Arbejderorganisa-
oner enige om at gøre 1.maj 1886 l 
springbræt for gennemførelsen af 8-
mers arbejdsdagen. Massemøder 
blev a oldt overalt. Hedest gik det l 
i de store byer, hvor hundredtusinder 
af arbejdere gik i demonstraon 
gennem gaderne. Arbejdsgiverne blev 
truet med omfaende strejker, hvis 
ikke de imødekom kravet.
  I Chicago udartede demonstraonen 
sig. De amerikanske myndigheders 
berygtede brutalitet overfor den or-
ganiserede arbejderbevægelse fik 
nærmest frit løb. Poliets magtopbud 
førte l voldsomme sammenstød 
med demonstranterne, og snart ud-
viklede det sig l gadekampe mellem 
arbejdere og poli. Kampene fort-
sae i flere dage og kulminerede i et 
voldsomt slag mellem den 4.maj 
1886, hvor en polibetjent blev dræbt 
af en bombe og adskillige arbejdere 
dræbt og såret. Dee slag blev senere 

kendt som Haymarket-massakren.
Eer urolighederne blev redakonen på Eer urolighederne blev redakonen på 
avisen “Arbeiter¬ Zeitung” - almindelig 
omtalt som Chicago-anarkisterne - sllet 
for reen og uskyldigt dødsdømt - l 
skræk og advarsel for andre akvister. 
Af de dødsdømte blev fire hængt, to fik 
livsvarigt fængsel, en døde i fængslet og 
kun én blev senere benådet.kun én blev senere benådet.
  I første omgang betød det et lbag-
eslag for 8-mers-bevægelsen i USA. 
Først i 1888 kom spørgsmålet aer på 
dagsordenen, og det blev besluet at 
lade en ny 8-mers-kampagne kulmi-
nere 1-maj 1890 - l minde for de faldne 
kammerater i Chicago.
Den amerikanske landsorganisaon AFL Den amerikanske landsorganisaon AFL 
sendte i 1889 en repræsentant l Paris 
for at deltage i to internaonale arbe-

jderkongresser. Hér opfordrede han de 
europæiske arbejdere l at demonstrere 
for 8-mers-dagen den 1.maj 1890 som 
deres amerikanske klassefæller, hvilket 
vandt stor opbakning blandt de lst-
edeværende.
  Den 14.juli 1889 blev det således   Den 14.juli 1889 blev det således 
besluet at gøre den 1.maj 1890 l Arbe-
jdernes Internaonale Kampdag. Dagen 
skulle bruges som manifestaon af arbe-
jderklassens styrke og udgangspunkt for 
hele arbejderbevægelsens kamp.

1.maj er en dag, der er vundet gennem 1.maj er en dag, der er vundet gennem 
kamp - en dag, hvor vi markerer de sejre, 
der ér vundet, men - ikke mindst - også en 
dag ltænkt den videre kamp for et bedre 
samfund!

Anarkist dræbt af poliet i Athen
Tidligt om morgenen d. 11. Marts 2010 blev den 35 årige anarkist Lampros Fountas dræbt af poliet. 
Polifolk i en patruljevogn skød ham på gaden i det tæt befolkede kvarter kaldet Dafne i Athen. Poli-
ets forklaring: Han var igang med at stjæle en bil. 

12 mer eer drabet kom det imidlerd 
frem, at Lampros Fountas og en anden 
person havde siddet i en mindre bil, da de 
blev spoet af poliet, som mente, at de 
opførte sig mistænkeligt. Polifolkene gik 
l angreb. Hvad der sker i de næste 
sekunder er helt uklart (Mediernes beret-
ninger er præget af poliets skiende ninger er præget af poliets skiende 
forklaringer). Lampros blev skudt, mens 
hans kammerat undslap. Eerfølgende 
meddelte poliet, at de har ” beslaglagt en 

pistol, en håndgranat samt patronhylste”, 
som straks er blevet overgivet l statens 
laboratorier.   
Lampros Fountas har været kendt af poliet, Lampros Fountas har været kendt af poliet, 
siden han blev arresteret under urolighed-
erne ved Det Tekniske Universitet i Athen i 
1995. Han var lknyet det anarkisske 
miljø i kvarteret Exarchia og havde længe fig-
ureret på an-terror poliets observaon-
sliste.    
Kilde: Indymedia-Athen 



Historien bag 1. maj
Dagbladet Arbejderen udgav i 2003 en arkel om historien bag 
1. maj. Den har vi valgt at bringe her:  
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af Allan Chrisansen
Oprindeligt publiceret af Dagbladet 
Arbejderen.

Hvornår var det nu det var, var det Hvornår var det nu det var, var det 
på kongressen i Genf i 1866, på 
grund af begivenhederne på Hay-
market i Chicago i 1886, eller på 
kongressen i Paris i 1889, at grunden 
blev lagt l det vi i dag forstår ved 
'første majdagen', eller skal man 
finde spiren l det at mødes, og disfinde spiren l det at mødes, og dis-
kutere arbejdsforhold et helt andet 
sted?

Hvis vi går lbage i historien, og ser 
på det gamle bondesamfund, er der 
her tradion for at der skies arbe-
jdsplads om foråret og eeråret, det 
vil sige i maj og september. Alle der 
skulle i en ny plads, tjenestepiger og 
tjenestekarle og landarbejdere af 
begge køn strømmede l byen, og begge køn strømmede l byen, og 
her diskuteredes selvfølgelig gode 
og dårlige arbejdsgivere og arbejds-
forhold og ikke mindst blev der 
festet. En tradion, der sikkert har 
lange aner, så lange at de fortaber 
sig i historiens mørke.

Marn Andersen-Nexø kommer på 
sin egen fabulerende måde ind på 
det med tradionerne, i en arkel 
om første majdagen fra 1935, han 
skriver blandt andet: 

'(…) Skellet mellem April og Maj, '(…) Skellet mellem April og Maj, 
Aarsden for det store Opbrud, hvor 
Jorden løses af sine Islænker, og 
Vandene strømmer og fejer alt gam-
melt bort, hvor det spirer og gror af 
nyt Liv og unge Kræ er overalt – 
Foråret! (…)
En Dag slår dens opdæmmende 
Kra igennem og den fejer Eervin-
teren l side, indblæser de kuede, 
unge Evner sin Aande, giver den Al-
magtens Nådegave. Og en ny, skøn 
Jord opstaar med Plads l hvert 
Menneske, også dem med de ru 
hænder.'hænder.'

Der er flere teorier om majdagens op-
ståen, men at det er en meget gammel 
tradion at samles og feste på denne 
dag hersker der ingen tvivl om, den 
omtales i protokoller og breve blandt 
andet i Italien helt lbage i 11-og 15-
hundredetallet. 

Kongressen i Genf Kongressen i Genf 
På Første Internaonales kongres i 
1866 i Genf vedtog kongressen føl-
gende forslag fra Generalrådet om ar-
bejdsdagens begrænsning: 

'Vi betragter arbejdsdagens ind-
skrænkning som en foreløbig ben-
gelse, uden hvilken alle andre 
frigørelsesbestræbelser må strande'.

'Vi foreslår oe mer som arbejdsda-
gens lovlige grænse'. 

Første Internaonales præcisering af 
oe mers arbejdsdagen var med l at 
samle arbejderne om et fælles mål i 
deres kamp for bedre forhold. 

I mange år eer, ja helt op l i dag, er I mange år eer, ja helt op l i dag, er 
det en af de paroler, arbejderne 
demonstrerer under rundt om i 
verden. 

Majdagens forløbere 
Kampen for bedre leve- og arbejdsKampen for bedre leve- og arbejds-
vilkår er jo som ovenfor nævnt ikke ny 
af dato. Så længe der har været men-
nesker på jorden, har man kæmpet for 
ordentlige livsvilkår. Men først da in-
dustrialiseringen begynder at slå igen-
nem med dens radikale udnyelse af 
den menneskelige arbejdskra, bliver 
fronterne trukket op mellem arbejds-
giver og arbejdstager.

Det er da også i England - med dens 
dlige industrialisering - at tanken og 
kravet om oe mers arbejdsdag 
bliver formuleret.

Arbejdsgiverne vil som hovedregel 

ikke gå ind på de sllede krav. Deres 
modsvar er udelukkelse af de arbej-
dere, der ikke vil arbejde under de 
forhold, de fastsæ er. 

Mange af disse sortlistede arbejdere 
ser ingen anden udvej for at skaffe sig 
selv og deres familie det daglige brød 
end at emigrere l den nye verden: 
Amerika, Australien eller New Zealand. 

New Zealand og Australien i front
Det er måske derfor heller ikke Det er måske derfor heller ikke 
unaturligt, at New Zealand gør krav på 
at være det første land i verden, der 
indførte oemersarbejdsdagen, og 
senere fik den ophøjet l lov.

O emersdagens fader, som han O emersdagens fader, som han 
senere blev kaldt, er en London-født 
tømrer ved navn Samuel Duncan Par-
nell, som ankommer l Wellington i 
februar 1840, med det første skib med 
briske emigranter.

Som tømrer er Parnell en eerspurgt 
håndværker, så da en handelsmand 
ansæ er ham l at bygge en lagerbyg-
ning, nægter han at udføre arbejdet, 
hvis arbejdsdagen er på mere end oe 
mer. Da der kun er tre andre tømrere 
i hele området, bliver handelsmanden 
nødt l at gå ind på kravet. nødt l at gå ind på kravet. 

Nu er det jo ikke for ingenng, at Par-
nell er emigreret fra England, han 
kender spillets regler, så han møder op 
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hver gang et skib med emigranter an-
løber byens havn og sæ er blandt 
andet tømrerne ind i, hvordan arbejds-
d og øvrige arbejdsforhold skal være.

Inden længe bliver oemersdagen 
accepteret som normal arbejdsdag in-
denfor forskellige fagområder i 
Wellington-området. Også andre 
steder i New Zealand har man succes 
med at få gennemfør sine krav, for 
eksempel i Dunedin i 1848 under le-
delse af maleren Samuel Shaw og i 
Auckland i 1857 med en anden maler, 
William Griffin som leder. 

Men selv om oemersdagen er 
kommet l New Zealand for at blive, er 
der stadig mange arbejdere inden for 
forskellige erhverv, der arbejder både 
15 og 18 mer om dagen. 

Også i Australien er man godt med, så Også i Australien er man godt med, så 
dligt som i 1855-56 havde murernes 
forbund i Sidney og lsvarende bygn-
ingsarbejderforbund i Melbourne 
gennem strejker, demonstraoner og 
andre akonsformer fået deres krav 
gennemført. Deres slogan var: 

'Eight hours to work 'Eight hours to work 
Eight hours to play 
Eight hours to sleep 
and 
Eight bob a day' 

Så allerede  år før Første InternaonSå allerede  år før Første Internaon-
ales kongres udstak retningslinjerne 
for de krav, der skulle kæmpes for, 
havde arbejderne i New Zealand og 
Australien - dog ikke alle - i det store 
og hele fået opfyldt kravene og fejret 
majdagen som hviledag. 

Festdag for arbejdetFestdag for arbejdet
Som i mange andre lande har de enSom i mange andre lande har de en-
gelske arbejdere siden midten af det 
19. århundrede fejret 1. maj under ar-
bejdsdsforkortelsens parole, i starten 
vel at mærke under en parole for 
mersdagen, hvilket kan lyde lidt be-

synderlig, men en arbejdsdag på  
mers længde var et fremskridt i 
forhold l hvad man ellers var vant l, 
ja faksk et skridt mod langt bedre 
forhold end i det øvrige Europa. 

Årsagen l de lidt indviklede forhold 
omkring parolerne ligger i, at de engel-
ske fagforbund i midten af århundre-
det havde fået lkæmpet sig mer-
sarbejdsdagen, og nu arbejdede på at 

at få den gennemført inden for alle 
brancher og forbund i hele landet, men 
selvfølgelig bakkede de engelske for-
bund op omkring de nye paroler for 
oemersdagen. 

Som i England havde arbejderforbun-
dene i Nordamerika på samme d 
dannet deres 'festdag for arbejdet', 
som af et flertal af forbundene blev 
fejret den 1. maj, medens andre for-
bund a oldt den om eeråret, den 
første mandag i september. Denne dag 
holdt man fri, og arbejderne gjorde 
dagen l en folkefest. 

I USA og flere andre lande er den første 
mandag i september 'arbejdets dag', 
men de som ønsker at fejre 1. maj i 
den ånd den er ment, som en manifes-
taon af internaonal solidaritet, 
samles og demonstrerer naturligvis på 
denne dag sammen med arbejdere 
over hele verden. over hele verden. 

Majdagen ændrer karakter 
Med den voldsomme udvikling af in-
dustrien og dermed antallet af industri-
arbejdere får 'Labourday' mere og 
mere karakter af at være en kampdag, 
hvor arbejderne gør opmærksom på 
deres poliske og økonomiske krav. 

I 1884 besluer Føderaonen af de 
Forenede Staters og Canadas fag- og 
arbejderorganisaoner på en kongres i 
Chicago at proklamere 1. maj l den 
dag, da man ved generalstrejkens 
hjælp skal gennemføre kravet om oe-
mersarbejdsdagen og seksdages 
ugen.ugen.

Kravet bliver bakket op af store dele af 
de nordamerikanske arbejdere, og 
mange foretagender i St. Louis, Mil-
waukee, Chicago og andre byer går ind 
på arbejdernes krav. 

Poliet som arbejdsgivernes 
forlængede arm 
Men ikke alle går ind på arbejdernes Men ikke alle går ind på arbejdernes 
krav. Den store høstmaskinefabrik 'Mc 
Cormick' (senere kendt som Interna-
onal Harvester) i Chicago nægter at 
forhandle og har siden februar lock-
outed arbejderne. Fabriksejerne pro-
vokerede arbejderne ved at lade arbej
det udføre af skruebrækkere. Det får 
arbejderne l at indkalde l et protest-
møde den 3. maj foran fabrikken, for at 
tage imod strejkebryderne, når arbe-
jdsdagen er slut.

Da strejkebryderne kommer ud fra fab-
rikken angriber poliet demonstran-
terne med knipler og skydevåben. 
Mange bliver såret og 'flere bliver 
dræbt', som et par af aviserne skriver. 
De historiske kilder siger ikke noget 
eksakt om antallet af dræbte. 

Mødet på Haymarket 
De forskellige fagforeninger og forbund 
indkalder l møde på Haymaket den 
næste dag (4. maj) for at demonstrere 
og protestere mod polibrutaliteten.

Demonstraonen samler omkring 2000, Demonstraonen samler omkring 2000, 
som lyer l talerne, og ved -den om 
aenen begynder de fleste at gå hjem.

En af de lstedeværende journalister 
beskriver det eerfølgende forløb i en 
af aviserne på denne måde: 

'På dee dspunkt marcherede 180 'På dee dspunkt marcherede 180 
bevæbnede polibetjente ind på torvet 
fra en nærliggende polistaon, og 
resten af de forsamlede blev opfordret 
l at gå hver l sit.

I det samme eksploderer en bombe tæt I det samme eksploderer en bombe tæt 
ved de forsamlede betjente. Stor forvir-
ring i mørket: Poliet skyder vildt i alle 
retninger. En polibetjent dør med det 
samme, syv dør senere af de sår de har 
fået - og flere demonstranter falder 
døde om og bæres bort'.

Her er de historiske kilder igen meget 
vage i formuleringen, der tales om flere 
døde demonstranter, men intet eksakt 
om hvor mange. Hvorimod kilderne 
oplyser os om, at oe polibetjente dør 
samme dag. Man har endda rejst en 
statue l deres 'ære'. 

Bevægelsen lammet Bevægelsen lammet 
Der breder sig en hysterisk lynchstemnDer breder sig en hysterisk lynchstemn-
ing i Amerika imod de demonstrerende 
arbejdere og fagforeninger i det hele 
taget - godt understøet af aviserne. I 
hundredvis af fagforeningsfolk, sociali-
ster og anarkister bliver arresteret 
under heksejagtlignende forhold over 
hele USA. - ikke den sidste af sin slags.

De oe mødearrangører bliver arrester-
et og ltalt for planlægning af mordet 
på betjentene.

De ltalte nægter ethvert kendskab l 
de anklager der er rejst imod dem, og 
giver udtryk for, at det er en provokatør, 
købt af arbejdsgiverne, der kastede 
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bomben. 

At de ltalte har ret i deres syn på sagen, viser 
sig klart i, at bomben ikke blot dræbte nogle 
betjente, men også med et knusende slag ramte 
hele bevægelsen for gennemførelse at oem-
ersdagen, så den er død mange år frem. 

Allerede i oktober 1886 - blot fem måneder Allerede i oktober 1886 - blot fem måneder 
eer begivenhederne på Haymarket - har de ar-
bejdsgivere, som havde skrevet under på aalen 
om oemersdagen annulleret den og udeluk-
ket alle, der ikke vil arbejde på deres ben-
gelser. 

Vor slhed vil være stærkere...
De arresterede bliver sllet for en domstol. På De arresterede bliver sllet for en domstol. På 
trods af, at man ikke har bevis for at nogen af 
dem har noget at gøre med bombeaentatet, 
bliver alle oe dømt l døden.

Den 11. november 1887 bliver fire af de dømte Den 11. november 1887 bliver fire af de dømte 
hængt i Chicagos fængselsgård, Louis Lingg 
begår selvmord i cellen mens Oscar Neebe, Mi-
chael Schwab og Samuel Fielden får forandret 
straffen l livsvarigt fængsel.

Navnene på de dødsdømte fra Haymarket kan 
læses på et monument på den private kirkegård 
på 863 Desplaines i Chicago. Deres navne står i 
nævnte rækkefølge: Louis Lingg; - George Engel, 
- Adolph Fischer; - Albert Parsons; - August Spies 
redaktør af Chicago Arbeiter-Zeitung. 

Over deres navne er der indhugget en tekst, Over deres navne er der indhugget en tekst, 
som lyder: 'Der vil komme en dag, da vor slhed 
vil være stærkere end de stemmer I kvæler i 
dag'. Det var August Spies' sidste ord på galgen.

Seks år senere frigiver den nyvalgte liberale GuSeks år senere frigiver den nyvalgte liberale Gu-
vernør i Illinois, John Peter Altgeld Fielen, Neebe 
og Schwab. De ledende økonomiske kredse i 
staten lgiver ham det aldrig. 

Bonfield og Schaack, de to poliofficerer, som 
organiserede og ledte overfaldet på Haymarket 
bliver smidt ud af poliet i 1889 på grund af kor-
rupon.

Giver genlyd i Europa 
På trods af at hændelserne på Haymarket i Chicago På trods af at hændelserne på Haymarket i Chicago 
er katastrofale for den nordamerikanske arbejder-
bevægelses videre arbejde, er hændelserne dog 
posive i den forstand, at de giver stødet l at ar-
bejderne samledes om de fælles krav og at de 
fleste lande i dag fejrer majdagen på samme dag.

På den Internaonale Arbejderkongres i Paris i 
1889 sller den franske delegerede Lavigne et 
forslag på de franske fagforeningers vegne om en 
stor manifestaon, der skal hjælpe kongressens 
beslutninger l at blive gennemført. Forslaget 
lyder som følger: 

'Internaonal demonstraon den 1. maj 1890'. 

’Kongressen besluer: ’Kongressen besluer: 

Der skal på et bestemt dspunkt organiseres en 
stor internaonal manifestaon (demonstraon) 
nemlig således, at arbejderne i alle lande og i alle 
byer sam dig på en bestemt dag sller det samme 
krav l de offentlige myndigheder, arbejdsdagen 
fastsæ es l oe mer. 

Arbejderne i de forskellige naoner skal iværkArbejderne i de forskellige naoner skal iværk-
sæ e demonstraonerne på den måde, som 
passer bedst l deres lands forhold'. 

Dermed var 1. maj ophøjet l Arbejdernes Interna-
onale Kampdag! 

////
Kilder:
Dommanget Maurice: Dommanget Maurice: Histoire du premier mai.
May Day: Its origins. Internaonal Union og Food 
and Allied Workers Associaons.
May Day celebraon/a cura di Andrea Pannac-
cione.
Mein Vaterland ist internaonal: Internaonale
 illustrierte Geschichte des 
1. Mai 1886 bis heute.1. Mai 1886 bis heute.



Thorning-Schmidt bidr
ager til 

fremmed-frygten
Parleder Helle Thorning-Schmidt var tors-
dag aen gæst i DR2 programmet Debaen, 
under overskrien: Er Helle Thorning-
Schmidt klar l statsministeriet?

Helle Thorning-Schmidt blev sllet op overfor 8 danskere, Helle Thorning-Schmidt blev sllet op overfor 8 danskere, 
hvor hun blandt andet udstedte en garan på skat og e-
erløn – men udover det, forklarede hun to tørklædeklædte 
piger, hvorfor hun finder tørklæder ”mærkelige”.

Provokeret af 13-årige med tørklæde
- Det er lidt mærkeligt med tørklæde, fordi det er meget - Det er lidt mærkeligt med tørklæde, fordi det er meget 
fremmed i forhold l dansk kultur, fortalte hun en af de 
tørklædte piger.

Da værten Clement Kjersgaard spørger, hvad hun mener 
med at tørklæder er mærkelige, svarer hun at, tørklæder 
er et meget stærkt religiøst symbol.

- Når mine børn spørger, ”hvorfor går folk med tørklæde?” - Når mine børn spørger, ”hvorfor går folk med tørklæde?” 
Så har jeg meget svært ved at forklare det, siger Helle 
Thorning-Schmidt.

- Jeg synes det er viggt hvordan vi – eller mange men-
nesker – ser på det: vi synes det er en begrænsning af kvin-
der. Når jeg ser en 13-årig pige med tørklæde, må jeg 
ærligt sige at det provokerer mig.

- Jeg synes lige så godt man kan vænne sig l, at det her er 
nogle holdninger, der er i store dele af den danske be-
folkning. Jeg deler dem. Det er ikke kun Dansk Folkepar, 
der har det sådan, understreger hun.

Med denne udmelding blåstempler Helle Thorning det 
voksende fremmedhad. Vi på redakonen opfordrer Helle 
l at genoverveje hendes udtalelse, og finde ind l et gam-
melt arbejder-ord, når nu Socialdemokraterne stadig 
hævder at være et arbejderpar – ordet er: »Tolerance«.
SF’s menneskere ghedsordfører Kamal Qureshi rea-
gerede senere på Helles udtalelse:

- Det udviser en grad af indskrænkethed for en person, der 
gerne vil være statsminister for Danmark, at hun ikke er i 
stand l at rumme den del af den danske befolkning, der 
går med tørklæder, siger Kamal Qureshi.

Når Thorning-Schmidt skal være hans statsministerkandiNår Thorning-Schmidt skal være hans statsministerkandi-
dat, vil SF’eren gerne have, at hun skal være mere rum-
melig og forholde sig l Danmark, som det er, ikke “som 
det så ud i Morten Korchs d”.

- Danmark 2010 består altså også af mennesker, der går 
med tørklæde, ligesom det består af mennesker, der er 
piercede og går med hanekamme og går med slips og 
jakkesæt og så videre, siger SF-ordføreren.

Flere betjente fri-fundet
Det var i helt orden, at to betjente i Ålborg sidste år trak 
deres pistoler og skød 34-årig Bo Hounen Jensen, så han 
kort eer døde på hospitalet

Sådan lyder meldingen fra statsadvokat Kirsten Dyrmann. Hun har siden Sådan lyder meldingen fra statsadvokat Kirsten Dyrmann. Hun har siden 
skyderiet fandt sted eerforsket betjentes adfærd, da de i november 
sidste år kørte ud l den psykisk syge mand, der skulle tvangsindlægges. 
Bo Hounen Jørgensen skød eer betjentene med bue og pil og nåede at 
skke to af dem alvorligt med en kniv, før han selv blev ramt af et skud i 
ansigtet.

Det er det tredje gang indenfor en uge, at betjente bliver frifundet eer at Det er det tredje gang indenfor en uge, at betjente bliver frifundet eer at 
have dræbt i forbindelse med en anholdelse, eller ved at at den ltalte e-
erfølgende har mistet livet.
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Foto: Morten Borup i skjorte ved DNSBs Hess-march i Kold-
ing, august 2007 // Redox.dk

Den 1. maj 2010 vil et netværk af svenske naonalister, 
højreekstremister og ny-nazister marchere igennem Hels-
ingborg. På dagen vil også danske højreekstremister være 
at finde i den sydsvenske by – både som deltagere i dem-
onstraonen og på talerstolen.

Den ny-nazisske gruppe Danmarks Naonale Front (DNF) 
vil sende en delegaon over sundet og det er nu officielt 
bekræ et, at højrefløjsveteranen Morten Borup skal tale 
på vegne af DNF under demonstraonen.

Morten Borup har dligere været medlem af Danmarks Morten Borup har dligere været medlem af Danmarks 
Naonalsocialisske Bevægelse og har boet i de danske 
nazisters hus i Nørresundby. Han var desuden i en læn-
gere periode afdelingsleder i det nu lukkede netværk 
Dansk Front i Fredericia. Eer netværket lukkede i 2007 
var Morten Borup en overgang lknyet foreningen Ved-
erfølner og har siden slået sine folder i DNF.

Propaganda mod kapitalisme
Det er Nordisk Ungdom, Svenskarnes Par og Fria naonali-
ster, som har indkaldt l 1. maj-demonstraonen, under pa-
rolen ”Svensk ungdom har ret l en frem d”. Arrangementet 
er et forsøg på at samle en stadig mere spliet bevægelse 
omkring en naonalissk kapitalisme-krik.

Mens hetz mod muslimer er totalt fraværende i propagandaMens hetz mod muslimer er totalt fraværende i propaganda-
materialet op l demonstraonen, så rees skytset i stedet 
mod ”det nyliberale system” og ”den globale kapitalisme”. 
Strategien er inspireret af Naonaldemokrasche Partei 
Deutschland og Freie Kameradschaen i Tyskland, som med 
en vis succes har re-lanceret det højreekstremisske projekt 
ved at overtage venstrefløjens mærkesager.

Sidste år samlede en lignende demonstraon omkring 70 per-
soner, som under polibeskyelse gik igennem Helsingborgs 
gader. Ligesom sidste år er der indkaldt l mod-demonstra-
on fra venstrefløjen.

Naziofre kræver erstatning for dødstog
Østeuropæiske ofre for Nazitysklands forbrydelser opfor-
drer det tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn l give kom-
pensaon for dets forgængers rolle under Den Anden 
Verdenskrig.

Deutsche Reichsbahn transporterede tusinder af Nazitysk-
lands ofre l koncentraonslejrene.

- Den historiske afløser for Deutsche Reichsbahn bør endelig 
påtage sig sine moralske og finansielle forpligtelser, hedder i 
en erklæring, der mandag blev underskrevet i den polske 
hovedstad af snesevis af organisaoner, der samler naziofre 

fra Hviderusland, Polen, Rusland og Ukraine.

Tjente milliarder
- Vi er dødstransporternes overlevende. Deutsche Reichsbahn blev 
betalt for hver kilometer af vores rejse mod deportaon, fængsel og l-
intetgørelse. Det profiterede på masseforbrydelser, hedder det i erk-
læringen.

Ifølge den tyske organisaon Mindetoget tjente Deutsche Reichsbahn Ifølge den tyske organisaon Mindetoget tjente Deutsche Reichsbahn 
mindst 445 millioner euro (3,3 milliarder kroner) ved at transportere 
naziofre l koncentraonslejrene.
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Betjent frifundet for skuddrab
Reen i Holbæk frifandt i lørdags betjenten, der sidste år skød en formodet 
biltyv i Kalundborg. Betjenten var ltalt for dødsvold eer at have affyret 
de dræbende skud.

Af Dagbladet Arbejderen

Betjenten har forklaret, at han affyrede de fire skud, Betjenten har forklaret, at han affyrede de fire skud, 
fordi han følte sig i fare, da bilen kom kørende mod 
ham. Den forklaring har de tekniske beviser i sagen 
gennemhullet på alle punkter. Skuddene er ikke af-
fyret mod fronten af bilen, men mod siden af den bil, 
som den formodede biltyv kørte i.
Derfor har anklageren flere gange under sagen afvist, 
at betjenten var i fare, skriver DR.
- Der har ikke været skyggen af en livsfarlig situaon 
for ltalte og hans kollega, sagde anklageren under 
proceduren.
Det er tredje gang, betjenten har affyret sin tjenest-
epistol.

Der blev affyret fire skud mod Michael Nielsen. Han blev ramt 
og dræbt af to skud i brystkassen. (Foto: Jens Nielsen, Kilde: 
ekstrabladet.dk)

Den anarkisske 1. Maj i Århus er eerhånden en tradi-
on. Men nye der i Århus byder på  nye iniaver. 1. 
Maj i år, samt sidste års, arrangeres af den anarkisske 
orienterede gruppe Konfront, som eer Husets, Vester 
allé 15, lukning blev dannet af mange af de bærende an-
arkisske kraer bag husets iniaver. Og med denne 
dannelse er det hensigten, at forene alle anarkisske 
hjemløse kræ er og ideer i Århus, og med dee kommer hjemløse kræ er og ideer i Århus, og med dee kommer 
vores anarkisske 1. Maj, som i år sæ er fokus på kapi-
talismen og dens magt over arbejderen i vores samfund 
samt verden omkring os.

Konfront har den holdning, at kapital undertrykker 
“folket” i alle verdens lande, ved at lænke dem l stats-
systemet og gøre dem a ængige af den kapital de selv 
arbejder for, men kontrollere intet af. Alle arbejdere er 
slaver af systemet, idet vi ikke arbejder for os selv og 
vores medmennesker men for at brødføre kapitalismen 
og statsmagten. Ydermere findes der ingen frihed, l at 
sige fra. Systemet er totalitært og udenfor statsmagten sige fra. Systemet er totalitært og udenfor statsmagten 
og kapitalismen er ikke en realitet. Hvor er arbejderens, 
folkets, frihed l at sige nej? Hvor er muligheden, for at 
arbejde for dagligdagens opretholden og ikke kapitalis-
mens?

Konfront tror på en hverdag uden slaveri, statskontrol og 
kapitalissk undertrykkelse og udnyelse. Kapital skal un-
derlægges menneskets værdier. Kapital skal underlægges 
folket, ikke omvendt!

Velkommen l en anarkissk 1. Maj mod kapital, statsappa-
ratet, undertrykkelse og udnyelse af arbejderen.

Velkommen l en anarkissk 1. Maj for individuel indflyVelkommen l en anarkissk 1. Maj for individuel indfly-
delse og medbestemmelse, ligeslling, frihed, kollekv 
social medansvar og de forenede kræ er der tør kæmpe for 
det!              

Konfront 
Mere info: www.Konfront.org

Anarkistisk 1. Maj 
2010, Århus 
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PET-OFFENSIV MOD ANTIFASCISTER 
VæKKER UNDREN OG BEKYMING

Af principielle grunde ønsker akvistgruppen Anfascis-
sk Akon (AFA) ikke at udtale sig om hvem der er – 
eller ikke er – medlem af deres gruppe.
Men anholdelsen af en 24-årig mand, fredag den 16. 
april, som ifølge Poliets Eerretningstjeneste har 
forbindelse l gruppen, vækker alligevel både undren og 
vrede.

– Denne anholdelse virker totalt vilkårlig. Vi kan ikke – Denne anholdelse virker totalt vilkårlig. Vi kan ikke 
andet end opfae det som et polisk angreb på den an-
fascisske bevægelse generelt. Jeg kan kun understrege, 
at anfascisme ikke kriminelt, men en legim og de-
mokrask kamp, siger Anders Lind fra AFA l 
Modkra.dk.

Sigtet eer terrorparagraf
Ifølge nyhedsbureauet Ritzau er den 24-årige mand Ifølge nyhedsbureauet Ritzau er den 24-årige mand 
blevet varetægtsfængslet i 20 dage.
Han er mistænkt for at have begået dataindbrud, deltaget Han er mistænkt for at have begået dataindbrud, deltaget 
i et slagsmål på en bodega på Nørrebro i København samt 
for at lhøre venstrefløjsgruppen AFA. Sidstnævnte l-
hørsforhold har udløst en sigtelse for paragraf 114f – den 
milde terrorparagraf – med en strafferamme på seks års 
fængsel.

Sagen eerforskes af PET og er ifølge tjenesten et lfælde Sagen eerforskes af PET og er ifølge tjenesten et lfælde 
på »polisk ekstremisme«. Sagen foregår bag lukkede 
døre af hensyn l den videre eerforskning og fordi 
anklagemyndigheden mener, at der stadig er medgern-
ingsmænd på fri fod.
En anden ung mand har siddet fængslet siden den 1. 
marts sigtet for samme forhold. Også her bliver sagen ført 
for lukkede døre.

Ekstra Bladet kom først
Trods dørlukningen kunne Ekstra Bladet blot en me eer Trods dørlukningen kunne Ekstra Bladet blot en me eer 
retsmødet fredag under overskrien »Breaking News«, 
på deres hjemmeside offentliggøre en detaljeret historie 
om baggrunden for fængslingen. Kilden l oplysningerne 
var ifølge arklen: Poliets Eerretningstjeneste.

– At PET lækker oplysninger l pressen understreger for os – At PET lækker oplysninger l pressen understreger for os 
blot, at der er tale om en polisk sag. I så fald er det ikke 
første gang, at de er ude i et polisk ærinde, siger Anders 
Lind.

I Ekstra Bladet kan man blandt andet læse, at eerretI Ekstra Bladet kan man blandt andet læse, at eerret-
ningstjenesten mistænker den fængslede for at have »spi-
oneret« mod den yderste højrefløj. Men dee forhold 
afviser AFA’s talsperson overfor Modkra, kan have 
noget med deres gruppe at gøre.

– Vi laver ikke eerretningsarbejde men benyer os af
ps og oplysninger fra dagbladene, forklarer Anders Lind.

Er research ekstremisme?
En gruppe som derimod gerne vedstår, at de foretager re-
search af det højreekstremisske miljø – og lmed har 
gjort det i årer – er foreningen Demos.
De forklare i arklen »Ekstremister eller demokraske 
vagthunde?«, bragt på Modkra.dk’s baggrundsmagasin 
Kontradoxa, at research af højrefløjen blot er an-racis-
sk arbejde l gavn for ethvert demokrask samfund.

»Denne form for polisk arbejde er ikke ekstremisme, det er 
offentlighedsarbejde. Gennem årene har mange journalister 
nydt godt af de oplysninger om højreradikale grupper, som 
Demos har indsamlet,« skriver Anne Jessen fra Demos.

Ifølge Anne Jessen er det et problem, når PET omtaler re-
search som »polisk ekstremisme«:
»Ved i den offentlige debat at omtale research og registre-
ring som venstreorienteret ekstremisme mistænkeliggøres 
hele det anracisske arbejde. Det er foruroligende i en poli-
sk sam d, hvor racisme-paragraffen igen foreslås afskaf-
fet, hvor racisme og hate-crimes er i sgning, hvor den an-
muslimske retorik er blevet hverdagskost, hvor udlænding-
elovgivningen l stadighed strammes, og hvor bestemte 
samfundsgruppers demokraske re gheder udhules,« samfundsgruppers demokraske re gheder udhules,« lyder 
det.

Redox: Vi er ua ængige
En anden gruppe, som de seneste år har formidlet informa-
oner om den yderste højrefløj l offentligheden, er re-
searchkollekvet Redox.

Kollekvet er i flere medier sat i forbindelse med den aktu-
elle sag og udsendte i forbindelse med anholdelsen den 1. 
marts en pressemeddelelse om deres rolle.
Her skrev de blandt andet: »I denne forbindelse vil vi i Re-
searchkollekvet Redox gerne understrege at vi ikke er en 
aktør i denne konflikt. Vi arbejder ua ængigt af både par-
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parer og andre poliske organisaoner. Vi leverer et 
stykke ua ængigt journalissk researcharbejde,« skriver 
gruppen.
Og fortsæ er: »Vi arbejder for at opkvalificere debaen 
om racisme og nazisme, primært ved at bidrage med 
analyser og fakta l medier og andre relevante parter«.

Ekspert: Terror-paragraf er betænkelig
PET’s sag mod den anfascisske bevægelse bliver også PET’s sag mod den anfascisske bevægelse bliver også 
mødt med bekymring fra en helt anden kant.
Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns 
Universitet, kalder brugen af paragraf 114f, som de to 
fængslede akvister er sigtet eer, for »betænkelig«.
Det sker i arklen Det sker i arklen »Den aktuelle fængsling for voldelig 
polisk ekstremisme sker på grundlag af en sjældent an-
vendt paragraf i anterrorlovgivningen« bragt på univer-
sitetets hjemmeside.

»Det vidtgående og ubestemte korpsforbud i § 114 f kan »Det vidtgående og ubestemte korpsforbud i § 114 f kan 
på en betænkelig måde skabe beredvillighed l at give 
grønt lys for indgribende eerforskningsskridt over for 
grupper, som f.eks. betjener sig af voldsforherligende re-
torik,« skriver Jørn Vestergaard.

Paragraf 114f
»Den, som, uden at forholdet omfaes af §§ 114-114 e, 
deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden 
væsentlig støe l korps, gruppe eller sammenslutning, 
der har l hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse 
på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af 
samfundsordenen, straffes med fængsel indl 6 år.«

Tilknytning kriminaliseres
Ifølge professoren så er det problemaske ved netop 
paragraf 144f (se faktaboks), at en dom for overtrædelse 
af paragraffen alene kan ske på grundlag af »lknytning« 
l en gruppe som har »magtanvendelse på dagsor-
denen«.

»Anvendelse af § 114 f forudsæ er ikke faksk vold»Anvendelse af § 114 f forudsæ er ikke faksk vold-
sudøvelse. Paragraffen gør det stra art i sig selv at have 
lknytning l en gruppe med polisk magtanvendelse på 
dagsordenen. Tilknytningen kan for det første bestå i del-
tagelse i gruppen. Den kan for det andet bestå i ydelse af 
væsentlig støe l en sådan gruppe,« fastslår Jørn 
Vestergaard.

Paragraffen er angiveligt kun blevet brugt en enkelt gang 
før. Det skete i forbindelse med eerforskningen af den 
venstreradikale gruppe »Autonome Revoluonære«.
Gruppe var i midten af 1980’erne involveret i solidaritetGruppe var i midten af 1980’erne involveret i solidaritet-
sarbejde l fordel for poliske fanger i det daværende 
Vesyskland og blev af eerretningstjenesten mistænkt 
for forbindelse l by-guerillagruppen Rote Armé Frak-
on.

Der blev dog aldrig rejst sigtelser i sagen.

Anfascissk demo: »Kampen fortsæ er!«
Projekt Anfa var med ved torsdagens demonstraon, imod kriminaliseringen af det anfas-
cisske arbejde. Omkring 400 personer gik med, under parolen »Vi er alle anfascister!«.

Dagen bød på taler og støeudtalelser fra Horserød-Stuhof 
Foreningen, Anfascissk Akon, Anracissk Netværk 
Århus, de unge i Kommunissk Par, Socialissk Ungdoms-
front og Demos.

Demonstraonen begyndte foran Københavns Byret, hvor de Demonstraonen begyndte foran Københavns Byret, hvor de 
grove terroranklager (straffelovens §114 f), som det hele han-
dler om, er blevet reet mod to anfascister. Fra byreen 
bugtede demoen sig gennem eermiddagstrafikken l Vestre 
Fængsel, hvor de to sidder fængslet, uden at være blevet 
dømt. Fremme ved fængslet blev der skudt fyrværkeri af og 
spillet musik fra højtalervognen, så højt at det har kunne 
høres indenfor, for at vise de fængslede, at de ikke er alene.høres indenfor, for at vise de fængslede, at de ikke er alene.
Dagen var en god polisk markering, og sam dig en relevant 
opvarmning l næste uges 1. maj demonstraon i Køben-
havn. Her ser vi på de poliske hovedstrøg i dagens demon-
straon.

Hele venstrefløjen er under angreb
Et gennemgående tema var, en krik af den bølge af repres-
sion, der i øjeblikket ruller hen over hele venstrefløjen. De ak-
tuelle terroranklager, reet imod den anfascisske bevæ-

bevægelse, er bare det seneste angreb fra statens side. Den borg-
erlige stat skærer skive for skive af det borgerlige demokra, som 
den foregiver at beskye.

I sin tale trak Anton Nielsen, formand for Horserød-Stuhof 
Foreningen, en parallel lbage l Anden Verdenskrig. Under hele 
besæ elsen omtalte man anfascisske modstandsfolk som »ter-
rorister« – et billede man eerhånden genkender.

Anfascisme er ikke terrorisme, men legimt og nødvendigt
Samtlige talere understregede endvidere det legime og nødven-
dige i, at civile borgere akvt modarbejder fascisske grupper og 
tendenser i samfundet. Borgerlige medier og polikere portræt-
terer oe denne kamp, som en bandekonflikt mellem højre- og 
venstrefløj. I virkeligheden er det en kamp mellem demokrater og 
forbrydere.

Griber man ikke ind over for fascisterne, vil de ufortrødent Griber man ikke ind over for fascisterne, vil de ufortrødent 
nedtrampe etniske og religiøse minoriteter, menneskere ghed-
sakvister, venstreorienterede, homoseksuelle og deres øvrige 
endebilleder. Dee underbyggede Anracissk Netværk Århus, 
med konkrete erfaringer fra Århus, der er hårdt plaget af nazissk 
vold.



  15

Den kriminelle danske stat
Flere pegede anklagerne lbage imod den borgerlige regering. Staten er 
selv en garvet kriminel størrelse, bl.a. med sin deltagelse i USA’s ulovlige 
oliekrig i Irak og sin folkeretsstridige og racisske behandling af flygt-
ninge, Danmark selv har fordrevet ved krigsdeltagelsen.
Både Anfascissk Akon og Socialissk Ungdomsfront påpegede i Både Anfascissk Akon og Socialissk Ungdomsfront påpegede i 
deres taler, det iøjnefaldende i at en kriminel, racissk stat forsøger at 
stemple den anfascisske bevægelse som kriminel. En bevægelse der 
er opstået som modstand mod den moderne histories største forbryder: 
fascismen.

Kampen fortsæ er – ingen fred l fascisterne
Det står klart, at hvis formålet med PET’s anholdelser og falske terDet står klart, at hvis formålet med PET’s anholdelser og falske ter-
roranklager er, at lamme kampen imod fascismen, så vil det ikke lykkes.
Dagens poliske lkendegivelser viser, at vi er mange på den danske 
venstrefløj, der fortsat står klar l at sæ e foden ned, mod fascisterne. 
Hvor og hvornår det end bliver nødvendigt.

Med én af talernes ord: Kampen fortsæ er!

Rigspoli ønsker strømpistoler
Rigspoliet undersøger i øjeblikket, om danske betjente i frem den skal udrustes med 

strømpistoler de såkaldte ‘taserguns’.

Der er tale om en pistol, der ved hjælp af strøm kortvarigt 
lammer kroppens store muskler. Strømmen forhindrer offeret i 
at tage kampen op med betjentene, men poliet understreger i 
en redegørelse l Folkengets Retsudvalg, at poliet endnu ikke 
har noget præcist billede af, hvor meget strømpistolerne skader 
deres ofre.
I USA har politets brug af strømpistoler fået ansvaret for 351 I USA har politets brug af strømpistoler fået ansvaret for 351 
dødsfald siden 2001.
Det er kun lidt over to år siden, at de danske betjente fik et nyt 
magtmiddel i form af peberspray.
Poliforbundet advarer generelt mod at give betjentene for 
mange magtmidler.

Røde Kors: VKO ofrer flygtninge
Regeringen rammer flygtninge hårdt med sin usaglige trang l at vise en fast udlænd-

ingepolik, revser Dansk Røde Kors.
Regeringens trang l at vise en konsekvent og fast udlændingepolik 
sammen med Dansk Folkepar kommer l at ramme en udsat 
gruppe mennesker meget hårdt, hvis den nye udlændingelov bliver 
vedtaget.
Sådan lyder advarslen fra Dansk Røde Kors få dage før, Folkenget 
førstebehandler loven.
Røde Kors skriver i sit høringssvar l loven, at der er meget ringe Røde Kors skriver i sit høringssvar l loven, at der er meget ringe 
sammenhæng mellem de stramninger, regeringen og Dansk 
Folkepar foreslår, og de reelle problemer, loven sigter på at løse.
Det samme mener Dansk Flygtningehjælp, som kriserer, at lovens Det samme mener Dansk Flygtningehjælp, som kriserer, at lovens 
nye pointsystem vil gøre det umuligt for en flygtning, der har fået 
førdspension, ha en periode udenfor arbejdsmarkedet eller har et 
dårligt uddannelsesmæssigt udgangspunkt, at opnå permanent 
opholdslladelse.

- Flygtninge er lige så lidt som os andre herre over deres egen 
helbredssituaon eller situaonen på arbejdsmarkedet – de kan have 
begrænset uddannelse ligesom en del af den danske befolkning. Kon-
sekvensen af langdssygdom, fyring eller manglende boglige forud-
sætninger er bare så meget alvorligere for flygtninge, fordi kravene 
l permanent opholdslladelse eerhånden har nået et urealissk 
niveau, siger generalsekretær Andreas Kamm.

Dansk Flygtningehjælp har grundet lovens omdiskuterede, korte 
høringsfrist mået opgive at sende sin krik l regeringen. Men flere 
andre organisaoner har nået at aflevere stærkt kriske høringssvar, 
som Folkengsmedlemmerne vil blive konfronteret med, når de 
mandag mødes for at førstebehandle lovforslaget.
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’’Udlændinge skal bidrage 
værdimæssigt’’

Danmark kan ikke redde alverdens flygtninge. Derfor er det rimeligt, at den nye udlændingelov 
gør det svært for eksempelvis analfabeter og bogligt svage at få permanent opholdsllade, siger 

Venstres integraonsordfører Karsten Lauritzen.

Danmark er i sin gode ret l at prioritere de flygt-
ninge og udlændinge, der har let ved at integrere sig 
i det danske samfund. Derfor skal vi som samfund 
slle krav l udlændinges danskkundskaber og del-
tagelse i arbejdsmarkedet, når ansøgninger om per-
mante opholdslladelser vurderes, mener Venstres 
integraonsordfører Karsten Lauritzen.

»Tanken bag den nye udlændingepakke er at 
belønne dem, der viser vilje l integraon, og sam -
dig sende et kraigt signal l dem, der vender inte-
graonen og det danske samfund ryggen, om at det 
har nogle konsekvenser – nemlig at de får perma-
nent opholdslladelse senere, eller måske slet ikke 
kan få det,« siger integraonsordføreren.

Vedtages lovforslaget vil det bla. indebære, at 
udlændinge, der ikke har været i fulddsbeskæ i-
gelse to et halvt år ud af de seneste tre, vil få afslag 
på deres ansøgning om permanent opholdsll-
adelse.

- Er beskæ igelseskravet ikke ureærdigt over for - Er beskæ igelseskravet ikke ureærdigt over for 
de flygtninge, som måske gerne vil være en del af 
samfundet, men som af forskellige grunde ikke har 
evnerne l at komme i arbejde?

»Det er riggt, at hvis man for eksempel er analfa»Det er riggt, at hvis man for eksempel er analfa-
bet eller bogligt svag, så får man med den nye 
udlændingepakke sværere ved at få permanent 
opholdslladelse. Men i Venstre har vi grundlæggen-
de den opfaelse, at det er rimeligt, at de folk, der 
bidrager posivt l det danske samfund, både 
værdimæssigt og økonomisk har leere ved at få 
opholdslladelse end dem, der ikke gør. «opholdslladelse end dem, der ikke gør. «

- Udlændingepakken indebærer, at også førd-
spensionede udlændinge, der er erklæret uarbejds-

dygge af kommunale myndigheder, skal leve op l 
kravet om fulddsbeskæ igelse for at på permanent 
opholdslladelse. Har vi ikke som velfærdssamfund 
ikke et ansvar for de svageste?

»Jo, og dem bliver der også passet på. For eksempel har »Jo, og dem bliver der også passet på. For eksempel har 
førdspensionisterne stadig deres ret l sociale ydelser, 
og de kan stadig stemme. Men de må bare finde sig i, at 
hvis der ikke er en lægelig forklaring på, at de ikke kan 
arbejde, kan de ikke få permanent opholdslladelse.«

- Er det ikke et underligt signal at sende l danske før- Er det ikke et underligt signal at sende l danske før-
dspensionister, at vi kræver, at udenlanske førd-
spensionister skal arbejde. Nasser førdspensionister 
på systemet?

»Grundlæggende har vi den opfaelse, at den danske »Grundlæggende har vi den opfaelse, at den danske 
stat har lov l at slle nogle krav l, hvem vi giver per-
manent opholdslladelse her i landet. Og et af de krav, 
vi sller, er, at man skal bidrage ved at være på arbejds-
markedet. Hvis man ligger samfundet l last, så kan 
man ikke få permanent opholdslladelse, med mindre 
der er et lægeligt hensyn.«

- Men er det ikke et grundprincip i velfærdssamfundet, - Men er det ikke et grundprincip i velfærdssamfundet, 
at man er et fuldgyldigt medlem af fællesskabet selv 
om man er på overførselsindkomst?

»Jeg ville ønske, at vi kunne redde hele verden, og jeg »Jeg ville ønske, at vi kunne redde hele verden, og jeg 
ville ønske at alle verdens flygtninge kunne få lov l 
opholde sig her i Danmark. Men det kan vi ikke, og det 
er det her udtryk for. Det er ikke en re ghed at få per-
manent opholdslladelse i Danmark, der er et privile-
gium.«

Interview af Informaon.
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Belgien vil forbyde burkaer
Det sker gennem et generelt forbud mod at optræde ”maskeret” offentligt.

Som det første land i Europa vil Belgien forbyde, at kvinder 
bærer burkaer.

Ved en afstemning senere i dag ventes et stort flertal i det 
belgiske parlaments underhus at vedtage en ny lovgivning 
mod, at personer optræder maskeret offentligt. Det skal 
være muligt for poli og myndigheder at se folks ansigter, 
hedder det i lovforslaget.

Personer, som overtræder det nye forbud, vil i første Personer, som overtræder det nye forbud, vil i første 
omgang får en både på mellem 15 og 25 euro (110 l 185 
kr.) Ved vedvarende overtrædelser kan det føre l en fæng-
selsstraf på op l syv dage.
Selv om reglen kommer l at gælde alle borgere i Belgien, er Selv om reglen kommer l at gælde alle borgere i Belgien, er 
dens formål klart at få gjort op med, at muslimske kvindelige 
indvandrere i Belgien fortsat bærer burkaer, hedder det fra 
de belgiske liberale, som har fremsat forslaget. ”Det er et 
kvindeundertrykkende fænomen,” siger Fredrique Ries fra 
de liberale. Desuden er det svært for burka-bærende kvin-
der at komme l at fungere i det belgiske samfund, fordi de 
f.eks ikke kan få offentlig ansæ else.f.eks ikke kan få offentlig ansæ else.

Menneskere gheds- og muslimske 
organisaoner ikke lfredse
Muslimske organisaoner i Belgien har derimod taget af-
stand fra den nye lovgivning, og den er også blevet kriseret 
af menneskere ghedsorganisaoner som Human Rights 
Watch. ”Den er ikke behjælpelig på et dspunkt, hvor mus-
limer i Europa i forvejen føler sig sat under pres,” siger 
Judith  Sutherland fra Human Rights Watchs kontor i Europa.

I forvejen har 20 ud af Belgiens 589 kommuner indført deres 
eget burkaforbud. Men Belgien bliver det første land med et 
generelt forbud. I Holland overvejer man et lsvarende 
forbud, mens man i Frankrig ikke llader burkaer eller anden 
religiøs betonet beklædning i skoler og andre offentlige ins-
tuoner.

Der bor cirka 400.000 muslimer i Belgien svarende l fire Der bor cirka 400.000 muslimer i Belgien svarende l fire 
procent af landets befolkning, men kun ganske få muslimske 
kvinder bærer burka. I de kommuner, hvor forbuddet aller-
ede er i kra, har poliet i alt påtalt 29 lfælde.

Kilde: Berlingske Tidende

Klapjagt mod anarkister i Athen
Fredag d. 9. april begyndte poliet en storslet klapjagt mod anarkister i Athen. Mindst 6 ak-

vister er blevet anholdt og anklaget for ”terrorisme”.

Medierne er gået i gang med den helt store hetzkampagne mod de 
anklagede, som med navns nævnelse beskyldes for at være medlemmer 
af organisaonen ”Revoluonary Struggle”. Som svar på dee er Athens 
Polytekniske Læreanstalt blevet besat af anarkister i solidaritet med de 
fængslede.

Seks akvister anholdt og 12 eerlyst
Poliet i Athen har offentliggjort portræ otos og navne på fem mænd Poliet i Athen har offentliggjort portræ otos og navne på fem mænd 
og en kvinde, som er blevet anholdt og anklaget for ”terrorisme”. De 
seks akvister blev mandag den 12. april anholdt og lagt i håndjern i en 
lejlighed i kvarteret Exarcheia i Athen, mens poliet ransagede lej-
ligheden der lhører en af de fængslede. Udenfor lejligheden samlede 
100 anarkister sig foran bygningen og byggede barrikader, og det kom 
l konfrontaoner med poliet, der brugte tåregas mod de protester-
ende.ende.



Poliet hævder at have fundet en harddisk indeholdende 
gamle akonserklæringer fra byguerillaorganisaonen 
”Revoluonary Struggle”, samt et udkast l en akon-
serklæring for et angiveligt planlagt anslag.
– Under ransagningerne har vi fundet flere genstande, 
som nu skal undersøges, udtaler poliets talsmand Tha-
nassis Kokkalakis l avisen Kathimerini.

De borgerlige medier spreder ivrigt rygter om, at ”RevoDe borgerlige medier spreder ivrigt rygter om, at ”Revo-
luonary Struggle” planlagde et større angreb på det na-
onale polihovedkvarter (GADA) og, at man i forbin-
delse med anholdelsen af de seks akvivister idag fandt 
den printer, på hvilken akonserklæringer fra ”Revolu-
onary Struggle” er blevet printet. Disse påstande bliver 
dog ikke verificeret af poliet. De har imidlerd udtalt, at 
endnu 12 akvister er eerlyst.endnu 12 akvister er eerlyst.

Revoluonary Struggle’s (Revoluonær Kamp, red.) mest 
opsigtvækkende akon er et missilangreb på den ameri-
kanske ambassade i Grækenlands hovedstad i 2007 samt 
nedskydningen af en polibetjent sidste år.
Gruppen er også blevet sat i forbindelse med adskillige 
bombeanslag mod retsbygninger, polistaoner, banker 
og ministerier de seneste syv år. Af samme grund op-
træder Revoluonary Struggle på EU’s såkaldte terrorl-
iste.
Lokale medier rapporterer, at poliet fik et gennembrud 
i sagen, da de eerforskede en anden sag om en venstre-
fløjsakvist der døde i et sammenstød med poliet i 
starten af marts.

Solidaritetsakoner i Athen
Mandag d. 12. april om eermiddagen samledes en solidarMandag d. 12. april om eermiddagen samledes en solidar-
itetsdemonstraon foran et hus i kvarteret Petralona, hvor 
en akvist fik sin bolig ransaget af an-terror-enheder fra 
poliet. Demonstranterne råbte slogans mod dee polis-
pektakel og blev angrebet af  polistyrker. De protester-
ende drog  hereer l Ekaterini pladsen, mens de råbte 
slagord som ” først når de bryder ind i dit hjem, vil du bryde 
ud af din hule”.ud af din hule”.
I bydelen Nea Ionia havde et par tv-hold taget opslling 
foran en bygning, hvor nogle, i offentligheden, kendte ak-
vister fra anarkistmiljøet bor. De fik imidlerd ikke meget 
d l at beree om det angivelige ”skjulested for terroris-
ter”, da de hurgt blev angrebet af demonstranter.

Det kom desuden l voldsomme konfrontaoner ved den 
centrale retsbygning i Athen, da poliet bevæbnet med 
maskingeværer eskorterede de seks anholdte anarkister ud 
af retslokalet.
Protesterende, der var mødt op for at vise deres solidaritet Protesterende, der var mødt op for at vise deres solidaritet 
med de anholdte, blev angrebet af poliet med tåregas. 
Dee fik nogle af akvisterne l at svare igen med bank l 
flere af polifolkene. Ifølge Indymedia-Athen er en akvist 
blevet såret og indlagt på hospitalet, mens mindst to andre 
akvister blev anholdt under sammenstødene.

Kilder: Autonominfoservice.net, Modkra.dk
og Indymedia-Athenog Indymedia-Athen

Jonni Hansen frikendt: 
Nazistisk propaganda 
er ikke racistisk
Reen i Roskilde frikendte 
rsdag formanden for det 
danske nazipar, Jonni 
Hansen, i en sag om sys-
temask overtrædelse af 
racisme-paragraffen. 
Dommen overrasker ikke 
debaør Rune Engelbreth debaør Rune Engelbreth 
Larsen: »Paragraffen har 
reelt ingen betydning i 
Danmark«.

Læs arklen på næste side...
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Foto: Arkiv. Til højre ses Jonni 
Hansen og l venstre med naziflag 
ses voldsdømte DNSB-medlem Niels 
Kristensen.
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e eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af per-
soner trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, naonale eller etniske oprindelse, tro eller 
seksuel orientering, straffes med bøde eller fængsel indl 2 
år.«

I paragraffens stykke 2 understreges der, at »Ved straffens 
udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende om-
stændighed, at forholdet har karakter af propagandavirk-
somhed«.

Rune Engelbreth Larsen har i en årrække samlet eksempler 
på rabiate udtalelser fra danske højrefløjspolikere på 
hjemmesiden Humanisme.dk. På baggrund af sin research 
peger han på at for eksempel Dansk Folkepar langt over-
går nazisterne i hadske og fremmedendske udtalelser.

– Hvis man havde dømt Jonni Hansen så havde det jo givet – Hvis man havde dømt Jonni Hansen så havde det jo givet 
en masse problemer med de mange sgmaserende ud-
talelser som Dansk Folkepars topfolk er kommet med 
igennem årene, lyder det fra Rune Engelbreth Larsen.

Tidligere straffet
Det er langt fra første gang at Jonni Hansen har siddet på 
anklagebænken og han er dligere idømt to voldsdomme.
Senest i 2007 da DNSB marcherede i Kolding, i anledning af Senest i 2007 da DNSB marcherede i Kolding, i anledning af 
dødsdagen for Hitlers stedfortræder, Rudolf Hess. Ved afs-
lutningen på den korte march kom Jonni Hansen i hånd-
gemæng med ordensmagten, og endte med at slå en 
betjent gentagne gange. Episoden udløste en dom på 60 
dages fængsel.

Nazi-lederen påkørte lbage i december 1999 flere an-
nazister, der var i færd med at vælte plankeværket ind l 
nazisternes hus i Greve. Flere af de påkørte akvister kom 
særdeles alvorligt l skade. Den voldsomme påkørsel 
udløste i 2000 en dom på 1 1/2 års fængsel, og en 2-årig 
frakendelse af nazi-lederens kørekort.

I oktober 2006 dumpede der nazisske løbesedler ind ad 
brevsprækken hos beboere i Gladsaxe og Bagsværd. Afsend-
eren var DNSB og kort eer indløb en polianmeldelse af 
løbesedlerne.

Tirsdag den 13. april 2010 var Jonni Hansen så indkaldt l 
retsmøde ved reen i Roskilde ltalt for at bedrive racissk 
propagandavirksomhed – med et krav om 4 måneders 
fængsel.

Gik fri
Jonni Hansen gik fri af anklagerne ved rsdagens retsmøde, Jonni Hansen gik fri af anklagerne ved rsdagens retsmøde, 
og anklageren har nu 14 dage l at overveje en eventuel 
anke af dommen. Reen i Lyngby har også dligere frikendt 
Jonni Hansen for racisme i forbindelse med de omstridte 
løbesedler.
Da Jonni Hansen
 og en håndfuld kammerater ankom l reen, blev de mødt  og en håndfuld kammerater ankom l reen, blev de mødt 
af en demonstraon på 40 an-racister der havde taget op-
slling foran reen, hvor poliet også var mødt op. Blandt 
de nazisske støer var flere højtstående DNSB-medlem-
mer. Blandt andre redaktøren for Fædrelandet Thomas 
Vestergaard, den unge århusianer Daniel Carlsen, og primus 
motor i DNSB’s nye husband Ravnebanner, Marn Topp Juul 
Jensen.Jensen.

Retssagen var oprindeligt fastsat l december 2009, men 
måe rykkes da poliet ikke mente at kunne garantere for 
Jonni Hansens sikkerhed under klimatopmødet.

At Jonni gik fri kommer ikke bag på debaør, forfaer og 
højrefløjs-iagager Rune Engelbreth Larsen, at reen i 
Roskilde rsdag den 13. april frikendte nazi-leder Jonni 
Hansen for udbredelse af racissk propaganda.
– Racisme-paragraffen har i praksis ikke ha nogen betyd-
ning de seneste år, så dommen overrasker mig egentlig ikke, 
siger han l Modkra.dk.

Racisme-dom ville ramme DFRacisme-dom ville ramme DF
Jonni Hansen var ltalt for at have overtrådt paragraf 266b 
stk 2, som omhandler propagandavirksomhed.
Paragraffen lyder i sin helhed: »Den, der offentligt eller med 
forsæt l udbredelse i en videre kreds fremsæ er udtalels
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nyheder - queer - kultur - klima - debat - blogs

NYT WEBSTED FOR AKTIVE ANTIFASCISTER
PROJEKTANTIFA.DK

autonominfoservice.net

Arbejderen.dk

Revolutionært udstyr: t-shirts, trøjer, pins, 
halstørklæder, musik osv. 
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