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Nordisk konferanse mot nazisme, høsten 1999

Tema:
Nazisme
Høsten 1999 arrangerte SOS Rasisme en nordisk konferanse
mot nazisme. Konferansen samlet antinazister fra hele
Norden, og en hel helg ble satt av til innledninger, seminarer
og diskusjoner.
Konferansen var et samarbeid mellom SOS Rasisme i
Norge, Nettverket mot rasisme og nazisme i Sverige,
Folkebevegelsen mot nazisme i Danmark og SOS Rasisme
i Danmark.
I dette nummeret av SOS Rasismes medlemsavis AntirasisteN
har vi samlet de fleste av innledningene som ble holdt.
Noen av de svært interessante innledningene har det
dessverre ikke lyktes oss å få med i denne avisa. Men to av
disse kan du bestille fra SOS Rasisme. Det er :
•

Morten Falck – ”Menneskeraser – eksisterer
de ?”

•

Bjarne Overmark – ”Nazisme – de internasjonale
konvensjoner og de nordiske lands lovgivning”

Disse kan bestille fra vårt kontor i Haugesund.
Også de siste måneders hendelser har vist oss at kampen
mot nazismen på langt nær er over. I Sverige har ytterligere
to mennesker blitt drept av nazister, i Danmark fortsetter
nazileder Jonny Hansen og hans parti og spre sitt hat gjennom
vold og trusler, i Norge ble nylig en fagforeningsaktivist
overfalt og kuttet opp med kniv av norske nazister.
Det er ingen tvil om at kampen mot nazisme må fortsette,
og for SOS Rasisme i Norge er kampen mot ytringsfrihet for
nazister fortsatt en prioritert sak. Vi ønsker ikke at nazister
skal få noen mulighet til å legitimere seg selv ved å kunne
delta i samfunnsdebatten. Vi skal forsette å møte nazistene
der de er,
og sørge for at skoler, nærmiljø, arbeidsplasser, fagforeninger
og organisasjoner blir erklærte antinazistiske soner.
Anne Elisabeth Hansen
leder SOS Rasisme i Norge
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The Restitution
I

ntroduction
On 29 March 1996 an official
Committee was appointed by
the Norwegian Ministry of Justice
to conduct a survey on what happened to Jewish property in Norway
during and after World War II.
The Committee was headed by a
County Governor and consisted of
seven members, mostly lawyers and
historians. Two of these members
were appointed by the Jewish communities of Norway, psychologist
Berit Reisel and historian Bjarte
Bruland.
The methods employed by the
Committee in its investigation were
a study of general source materials, examination of registrations
in estate files (i.e. the files that
were opened on each estate) and a
study of the records relating to the
administration of estates.
After more than a year of work
the Committee split into a majority
of five members and a minority of
two, who delivered each their own
report to the Minister of Justice on
23 June 1997. The majority report
was characterised by a financial
accounting approach while the
minority report was characterised
by a wider perspective. The difference in views and perspectives
between the two reports had grave
economic implication. The Government chose the minority’s views
and approach to the matter and the
minority report as the basis for
further work. The following article
is written by the two members of
the minority.

H

istorical background
The economic liquidation of
the Norwegian Jews during
World War II was total. The Norwegian Jews were deprived of all
rights of ownership and any kind of
business base. This led to economic
losses in the broadest sense of the
term, in that an entire religious,
cultural, economic and social community was destroyed.
In 1941-1942 the Jewish population in Norway consisted of approximately 1000 households numbering a total of 2200 individuals.
Jews were living in over 60 municipalities throughout the country.
The Jewish minority was primarily
involved in the business sector.
Norwegian Jews owned around
400 enterprises. Approximately 40
individuals were members of professions (doctors, dentist and lawyers). The remainder were craftsmen
and artist. Few were employed in
the public sector, or as farmers
and fishermen. There were two
main communities, in Oslo and
Trondheim. In both cities the Jewish
population enjoyed a lively cultural
life, and the Jewish communities
operated many religious institutions
and cultural organisations which
ran various educational and welfare
programmes. There were also old-
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age homes and an orphanage. In
Oslo and Trondheim there were
three synagogues as well as centres
for religious studies. Both communities had mortuaries, and there
were three cemeteries.

D

ue to the Quisling regime in
Norway during the period of
German occupation from 9th April
1940 to 8th May 1945 the Jewish
minority in Norway were treated as
harsh as were the Jews in other parts
of occupied Europe with Auschwitz
as their ultimate destination. In
contrast to the situation in several
other European countries however,
Jewish property was seized by the
Norwegian state and included in the
national treasury. In order to understand the economic losses incurred
by the Jewish minority during
World War II, the physical and
economic liquidation of the Jews
must be regarded as two aspects
of the same crime, sharing the following systematically organised
features; restriction of rights, segregation and isolation, confiscation
and economic liquidation, deportation and physical liquidation.
The methods used to achieve the
economic part of the goal ensured
that the religious and cultural centres, together with the property and
businesses of Jewish families, were
liquidated as though they were
bankrupt estates. The purpose of
this was to enable the nazi authorities to seize control of the property
while also ensuring that all Jewish
business operations ceased.
These economic measures were
carried out as a result of the Norwegian Act of 26 October 1942 relating to the confiscation of property
belonging to Jews. The process of

formalising the economic liquidation was closely connected with the
process of physical liquidation of
the Norwegian Jews, and indeed,
the deportations began immediately
after the economic liquidation process had begun. It would obviously
not have been possible to implement such a complete liquidation
of the property and assets of an
entire group of people if plans
for internment or deportation had
not been prepared in advance. A
total of 767 Jews were deported
from Norway to Auschwitz. Thirty
survived. The remainder of the
Jews who had lived in Norway fled
the country, mainly to Sweden.

T

he collective aspect of the
economic liquidation of the
Norwegian Jews were of major
significance, as they were not meant
to survive. This meant that units
(household or business) was settled
as though they were bankrupt,
transformed into fixed quantities,
on the condition that the units
continued to exist as legal persons,
so that the currents expenses could
continue to be charged to the estates
even after physical liquidation
had taken place. Belongings and
assets were distributed according
to certain distribution formulas,
to ensure the interest of the nazi
regime. Some of the assets were
sold however, and the profits from
this sale formed the basis of what is
called; The joint Jewish assets. By
the end of the war the Liquidation
Board had used approximately
30 per cent of these assets for its
own administration (see Table
I(Distribution of assets) & II (The
liquidation process for registered
assets)).
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process in Norway
A

fter the war the complicated process
of reparation began. Everyone from
whom property had been stolen, Jews and
non-Jews alike, in principle, have been able
to demand its return. However, this proved
to be impossible, one of the reasons being
that the financial basis for reparation was
no longer intact. In addition, the authorities
established a complex system of regulations
based on two main principles which they
regarded as important in post-war reparation
efforts; equalisation and reconstruction. The
equalisation principle was implemented by
calculating reductions according to a special
scale. The result of this system was that the
greater the loss, the smaller the percentage
of compensation. The reconstruction principle was implemented by making special
reductions in the estate for each family
member who have died.

T

hese principles of compensation had
particularly far-reaching consequences
for the Jews, due to the collective and
total nature of the liquidation, and to
the unique pattern of deaths. Thus, 230
families were totally annihilated, and the
remaining families experienced serious
losses. According to the reparations agencies, the survivors were not considered
eligible for full compensations, because this
compensation was based on assumptions
about the applicants’ ability to reconstruct
their pre-war lives and businesses. They
were either given reduced compensations or
were simply not taken into consideration at
all when compensation was paid out, even
when they were legal heirs. Another area of
concern for the reparation agencies was that
if Jews were to inherit from their deceased
relatives, they would be considered ”war
profiteers” as normally not so many members of the same family would die at the
same time and ”they would therefore acquire
funds to which they would have had access
under normal circumstances”.

A

s a result of the unique pattern of
deaths, the compensation paid out
by the reparations agencies followed two
different courses; one for the survivors who
were personally registered as having funds
in ”the joint Jewish assets”, and one for
the heirs of those registered. People in the
second category might be members of the
same household as the registered owner
of funds in ”the joint Jewish assets”, but
since they were not registered as the owner,
they had no right to claim their inheritance
until the registered owner was declared
legally deceased. But because they did not
issue death certificates in Auschwitz, the
survivors had no way of proving that their
missing relatives were dead. This meant
that rather than being regarded as legally
deceased by Norwegian authorities, the
murder victims were, until the autumn of
1947, classified as missing. In 1947 efforts
were begun to reclassify those missing as
dead, and to devise an order of deaths for
each family. For instance, in cases where a
mother and her children had been sent into
the gas chamber together, the reparations
agencies had to determine in which order
they died, so as to determine the heir’s
place in the order of inheritance and the
level of death duties charged. All of these
complications meant that the process of
settling the estates was protracted, usually
lasting from eight to ten years, or even
longer; the last settlement for which we have
information took place in 1987. Due to the
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length of this process, the expenses charged
to the estates were extremely high.

T

he total of the joint Jewish assets can
be estimated to NOK 23 million in
1940 values. According to the Norway
price index statistics, this amounts to
about. NOK 450 million in today’s value.
The categories not included in ”the joint
Jewish assets” however, were the value of
the property distributed according to the
distribution formulas, losses incurred due
to the destruction of the Jewish enterprises
which formed the economic basis of the
Jewish community, and other losses which
cannot be quantified but which clearly had
economic consequences. The total scope of
the economic loss, therefore, is considerably
higher than the calculated estimate of ”the
joint Jewish assets” would indicate.
The reparation agencies awarded NOK
7,854,758.10 in 1947 values to the survivors
as a whole. The total economic burden
placed on the Norwegian Jews through
the procedure of reparation, was however
greater than the amount eventually awarded
by the reparation agencies. Although not
all expenses charged to the estates reverted
to the state treasury, most did so, and in
addition, the State itself inherited several
estates. In consequence the amount that
the state charged through this process
exceeded the amount actually awarded by
the reparation agencies. (See Table III (The
reparation process after the war)).

T

he implement of the result of the
survey
The Norwegian Government has

decided that the historical and moral debts
with regard to the economic liquidation of
Jewish assets must be settled. During the
autumn of 1998, the Ministry of Justice
prepared a White Paper to the Parliament,
with the conclusion, that in addition to an
official apology to Norwegian Jewry, The
Government should make a payment of
NOK 490 million ($70 mill). An amount
corresponding to the part of the total loss
that was confiscated by the Norwegian
treasury during World War II. March 11th
1999 the White paper was adopted by all
political parties in Parliament.
This compensation will be divided into
two main categories :
Individual compensation : A stan1.
dard amount of NOK 200.000
($28.000) will be given to those persons

in Norway, who suffered from anti-Jewish
measures during the war. Spouses and
direct heirs will take the place of people
no longer alive.
Collective compensation : This
2.
amounts to NOK 250 million ($35
mill), and is divided as follows:
·

·

NOK 150 mill ($20 mill) to the
Jewish Communities in Norway
(Oslo and Trondheim). The money
is to be spent on ensuring the preservation of Jewish culture and the
future of the Jewish Communities
in Norway as whole.
NOK 60 million ($10 mill) to
support the traditions and culture
that the Nazis tried to eradicate

outside the borders of Norway. The
money is to be allocated through
a fund to be administered by representatives of the Parliament, the
Government, the Jews communities
in Norway, and the World Jewish
Congress / World Jewish Restitution Organisation.
·

NOK 40 million ($5 mill) will
be used to set up a research centre
for Holocaust studies and minority
research in Norway.

The Norwegian Ministry of Justice is
responsible for implementing this process
of economic compensation. It is considered
important by all parties involved to complete
this work before entering the next millennium.
Norway is among the very first countries
to complete this work. The Norwegian
Government chose between two approaches
in this matter, and decided on the broad
approach including moral and ethical
aspects. This has been regarded as a role
model for Europe. In April 1999 Prime
Minister Kjell Magne Bondevik received
the Raoul Wallenberg Prize.
Bibliography:
Reisel / Berit and Bjarte Bruland: The
Reisel / Bruland report on the Confiscation
of Jewish Property in Norway during
the war. Part of official Norway Report
1997:22.
Berit Reisel
Bjarte Bruland
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HØYREEKSTREMISME
Av: Henrik Lunde:
Jeg vil begynne den tiden jeg
har fått til rådighet med å snakke
litt om de ordene vi bruker i det
antirasistiske arbeidet. Dette gjør
jeg fordi ord og de bilder vi danner
oss inne i hodene våre er en viktig
del av hele problematikken knyttet til høyreekstreme bevegelser.
Jeg vil gå litt videre til det holdningsklimaet som er i det norske
samfunnet, og derfra fokusere
noe på hvorfor det ER viktig å
bruke tid og krefter på rasistiske,
nazistiske grupper i Norge. Jeg
skal ta en liten rundtur – som
må bli kort og overflatisk – i det
norske miljøet, for så til slutt
forsøke å spå litt om framtiden.
ORD OG MÅTEN VI BRUKER DEM
PÅ
Diskusjoner om rasisme og
nazisme handler også om hvilke
ord vi bruker. En diskusjon som
lett kan bli en avsporing – kall det
hva du vil, men det viktigste er
hva det er – hva det handler om. Så
kan vi kalle det for Bergensbanen
hvis det er det om å gjøre. Men
– dette kan bli en litt for lettvint
løsning. Folk kjenner ord og har
sin egen mening og forståelse av
hva ordene og begrepene betyr, og
da blir det også viktig hvilke ord vi
bruker. Det foregår – og har alltid
gjort det – en diskusjon om alle
disse ordne vi bruker, og det er
ikke sånn at det er EN definisjon
som er den riktige og de andre
er gale. Det finnes mange ulike
definisjoner som brukes på samme
tid, om hverandre.
I innvandrings- og rasismedebatter er det mange ord og uttrykk
som dukker opp og forvirringen
er tidvis svært stor. Vi bruker og
hører ord som rasisme, nyrasisme,
statlig rasistme, hverdagsrasisme,
voldsrasisme, nazivold, rasister,
nynazisme, nasjonalisme, høyreekstremister. Det er kort sagt
innmari mange ord, men tenker
vi nok på hvilke ord vi bruker og
hvordan vi bruker dem?
Ta ord som f.eks. nazisme og
nynazisme. Når er det riktig å
bruke dem? Jeg synes at man
bruker nazisme-begrepet alt for
ofte, og jeg synes det blir helt
feil å ta på Vidar Kleppe en naziuniform. Må vi bruke det aller
styggeste ordet vi har? Er det ikke
nok å si at mannen er en rasist?
Må han kalles nazist?
Et viktig poeng å ta med seg her
at det blir reaksjoner på de ordene
vi bruker. Og det er jo også derfor
vi bruker dem – for at folk skal
reagere. Men det er jo viktig å
forsøke å bruke ord slik at folk
reagerer på den måten vi vil de skal
reagere – nemlig å bli engasjert
og aktivt – på tusen ulike måter
– engasjere seg mot rasisme og
nazisme. Men gjør vi det galt så
kan resultatet bli stikk motsatt av
det vi hadde håpet!
Begreper er alltid vanskelig og
miljøet selv bruker ord som ”innvandringsmotstander”, ”patriot”
eller ”nasjonalist”. Antirasistisk
Senter har brukt betegnelsen ”høyreekstrem” i mange år. Radikaliseringen av miljøet har ført til at flere
nå åpent erklærer seg som nazister

eller nasjonalsosialister. Aviser og
nyhetsbyråer har foretatt en viktig
opprydning i egen begrepsbruk, og
vil heretter kalle nazistene ”høyreekstreme” og ikke ”nasjonalister.”
- Vi bruker ikke lenger begrepet
nasjonalist om slike grupper i
Norge. Hvis det er grupper som
bærer hakekors på klærne og roper
Sieg Heil kaller vi dem nynazister.
Når det er vanskelig å identifisere
om de faktisk er nazister, kaller vi
dem høyreekstreme, sa sjefredaktør Thor Viksveen i NTB.
Jeg bruker en del tid på dette sånn
innledningsvis fordi jeg mener det
er viktig å være klar over dette –
hvilke ord bruker vi – hva betyr
de ordene vi bruker. Det holder
ikke – i hvert fall ikke utenfor de
harde allerede frelste antirasisters
rekker å bare slenge ut at Myrdal
er nazi eller Frp er et naziparti,
og så ferdig med det. Hva er nazi,
hvorfor er dette partiet et naziparti,
eller hva er de egentlig?
Hadde majoriteten av Norges
befolkning vært aktive, engasjert
og oppdaterte antirasister – så
hadde det vært greit. Her inne kan
vi godt bruke nazi om hele røkla
av de som jeg skal snakke om nå
etterhvert – fordi vi vet – eller
kommer til å få vite – hva de står
for og gjør. Men utad så må vi
bruke hue litt mer, fordi – og nå
kommer poenget mine venner –
Norge og nordmenn vil ikke vite
av at det skal være rasisme og
nazisme – eller rasister og nazister
her.
Det passer ikke inn i bildet av
Norge som verdens mest fantastiske land – landet som alle flyktninger i hele verden så innmari
gjerne vil komme til. Det passer
ikke. Rasisme, det er Sør-Afrika
før om åra og nå i enkelte andre
land – særlig Tyskland. Det liker
vi godt. Fiendebildet av Tyskland
og tyskere sitter utrolig godt i både
eldre og voksne og faktisk også
yngre i dette landet. Men ikke her.
Ikke her hos oss. I verdens beste
land bor verdens beste mennesker,
og da kan jo ikke vi være rasister!
Vi kan faktisk ikke engang ha
rasister hos oss! De er ikke her!
De er der ute, der borte, og det
som måtte skje mot innvandrere –
det er jo ikke rasisme!
Og dette ser vi hundrevis av
eksempler på. For ti år siden var
det mange angrep mot asylsøkere
og asylmottak. Politiet nektet å
bruke rasisme i omtalen av dette,
men valgte å betegne det som
”fyllerør” eller ”guttestreker”.
FrPs stortingsrepresentanter
Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm har reist land og strand
rundt både i denne valgkampen og
tidligere og har gjennom årelangt
arbeid spredd myter og fordommer og ikke minst gjennom det
såkalte Hedstrøm-dokumentet –
forslaget om et innvandrerregnskap – laget en samlet fremstilling der innvandrere får skylden
for alt som måtte være galt i det
norske samfunnet. Det er etter
min mening en så langvarig arbeid
disse to har stått for at det er helt
korrekt og betegne det de gjør
som rasisme og det de er som
rasister. I årets valgkamp har de
reist rundt og holdt talkshows
med den samme leksa. Politikere

Nytt bilde fra Trolhettan. Politiet beskytter her nazistene mot motdemonstrantene - en jobb svensk politi nok vil være
enda mindre begeistret for etter politidrapene i 1999.

og media har av en eller annen
underlig grunn – antagelig hukommelsestap bedt Hagen om å ta
avstand. Carl I Hagen ta avstand?
To ting kan sies i den sakens
anledning:
1. De som krever det håper at
Kleppe og Hedstrøm ikke er virkelige, at de bare er en vond drøm,
som skal gå bort når Hagen sier
det. De kan jo ikke være stortingsrepresentanter i Norge? Vi har jo
ikke sånt noe her?
2. Det som er vel så ille er at man
mener at Hagen (og dermed FRP)
er noe helt annet enn de to herrene.
Men Kleppe og Hedstrøm er ikke
to uskikkelige klovner som er ute
med litt uheldige spissformuleringer i affekt. De snakker rett fra
Fremskrittspartiets lever.
Men ikke alle lot disse to få
holde på som de ville. En mann
reiste seg. Det var lederen for
Norges (i hvert fall av og til) nest
største parti, Høyre. Jan Pettersen
fortalte hele media-Norge hva
han mente om disse to typene. De
var ”harry”. ”Harry”?!? Hallo?!”
Er vi i ferd med å bli et land av
glassmaneter? Denne valgkampen
har gjort meg så matt at det er
så vidt jeg orker å snakke om
det en gang, men vi skal komme
litt tilbake til det senere. Jeg
mener – asylsøkere må følges
til kiosken av nordmenn for å
unngå kriminalitet? Hvor ble det
av proteststormen fra resten av
det norske samfunnet? Det er ikke
en lyd.
Dette er utfordringen å få formidlet at rasisme er i Norge og at
det er folk i Norge som organiserer
seg og bruker mye tid, krefter
og penger på å fremme denne
rasismen.
DETTE ER VIKTIG Å BRY SEG OM
Rasisme, høyreekstremisme,
diskriminering, menneskerettigheter, flyktninge- og asylpolitikk –
det er store felter alle sammen, og
det er ikke så meningsfylt å lage
en liste over hva som er viktigst.
Alle feltene må arbeides med, men

denne konferansen konsentrerer
seg om ett felt – som jeg også som
sagt har brukt mye tid på.
Dette er viktig – etter min mening
– av mange årsaker, og vi skal
kikke litt på noen grunner:

En trussel
De utgjør en trussel mot folk på
(minst) to måter:
Politisk trussel: Som politisk
trussel kan man ikke si at høyreekstremismen utgjør noen direkte
trussel - i betydningen at det er fare
for en direkte maktovertakelse.
Det er – med et stort unntak av Frp
– ingen sjanse for norske partier å
komme i makt- eller vippeposisjoner. Men de høyreekstreme gruppene har hatt relativt stor suksess
med å dytte grensene langt avgårde
- for hva man kan si og gjøre i
forhold til minoritsbefolkningen.
Fysisk trussel: Den fysiske trusselen skal ikke undervurderes og
har – som vi skal komme inn på
vært reell også her i Norge. Det
er like fullt et politisk problem
at vold utføres av rasister mot
majoritet og minoritet.
Konsekvenser
Høyreekstremister er ikke bare
en gjeng med fulle tullekopper,
men det de gjør får dessverre
konsekvenser.
Konsekvensene av høyreekstremistenes virksomhet kan grovt
deles i to; direkte og indirekte, og
rettes mot flere grupper i samfunnet.
•
mot etniske minoriteter
•
mot majoritetsbefolkning
•
mot myndigheter

Mange typer konsekvenser:
•
Trusler, fysisk vold, og
hærverk skader og skremmer både
majoritet og minoritet. Dette har
hittil i hovedsak rammet innvandrere og i mindre grad majoriteten.

•
Det fører til en utbredt
frykt hos innvandrere for å bli
utsatt for terrorangrep, og det kan
igjen føre til frykt hos majoriteten
for å stå fram mot rasisme og
rasistisk terror.
•
Den tilsynelatende ustoppelige strømmen av propaganda,
og manglende reaksjon fra påtalemyndigheten, virker svært sårende
på innvandrere, og minsker deres
følelse av å være akseptert som
samfunnsmedlemmer, noe som
igjen har negative effekter for
innvandreres ønske om å integrere
seg i det norske samfunnet.
De innvandrerfiendtlige organisasjonene er svært opptatt av
ytringsfrihet. For seg selv, vel
og merke. Deres meningsmotstandere har fått merke at det ikke
er problemfritt å ytre seg offentlig mot disse gruppene og deres
virksomhet. I Norge har vi en
rekke eksempler på dette som har
sine paralleller i mange andre
land, og ofte med langt grovere
midler enn vi har opplevd i Norge.
Bilbomben for en tid tilbake er det
siste av skremmende eksempler
i så måte.
Overfor innvandrere er det
fysisk vold og materielle skader
som dominerer, men den største
direkte effekten har høyreekstremistene overfor innvandrere med
psykisk vold. Rasistisk propaganda rammer innvandrere hardt.
Majoriteten kan le og si det er for
dumt og ekkelt til at man trenger
å bry seg om det. For dem betyr
det lite, for innvandrerne betyr det
litt mer. Å se at det blir spredd
løpesedler som hetser en selv
er en vond opplevelse. Det har
oppstått en voldsom ytringsfrihetsdebatt i kjølvannet av denne
propagandaen. At det skal være en
menneskerett for nordmenn å få
hetse innvandrere og spre løgn, er
vanskelig å forstå for svært mange.
Erfaringer fra Europa viser også at
rasistisk propaganda ofte går hånd
i hånd med vold og terror.
Det er flere konsekvenser av
høyreekstremisters voldelige akti-
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viteter enn de mest direkte og
iøynefallende. De indirekte konsekvensene kan få større konsekvenser.
•
Konsekvensen overfor
majoritetsbefolkningen er at det
bygges opp fiendebilder som er
nødvendig for å konstruere konflikter, hat, frykt og misunnelse.
Rasistisk propaganda har en del av
ansvaret for at nettopp innvandrere
og flyktninger blir valgt som mål
for disse såkalte guttestrekene.
De færreste nordmenn kjenner
noen innvandrere, og den private
kontakten er minimal. Derved
blir massemedia og rasistisk propaganda viktige kilder til informasjon om innvandrere og deres
rettigheter og plikter i det norske
samfunnet. Ungdom på jakt etter
“action” og spenning kan kanalisere dette gjennom et angrep på
innvandrere, fordi de gjennom
den rasistiske propagandaen har
fått en grunn. Det er ingen legitim
grunn til å slå ned gamle damer på
gaten, men å “markere motstand
mot norsk innvandringspolitikk”
kan bli en legitim grunn til å knuse
ruter i en pakistansk-eid forretning
for noen.
•
De viktigste effektene av
rasistiske gruppers virksomhet
er å bidra til en konflikt mellom
innvandrere og nordmenn. Ved å
fremstille innvandrere mest mulig
negativt, og sette opp fullstendig
urealistiske negative spådommer
om utviklingen av det norske
samfunnet, bidrar de med propagandaen til å sette innvandrere i et
dårlig lys. Stadig flere nordmenn
vil kunne oppfatte innvandrere
som en stadig større trussel, og
dermed vil det kunne oppstå en
konflikt som rasistene vil forsøke
å utnytte videre. De indirekte
effektene overfor myndighetene
er at man bruker så sterke virkemidler at det dannes et inntrykk
av en svært sterk opinion mot
innvandrere som myndighetene
må ta hensyn til.
Den passive holdningen til rasistisk propaganda fra påtalemyndighet og intellektuelle har begrunnet
seg i det som kalles “trykkokerteorien”; hvis de får ytre seg, vil
de avstå fra vold. Det er lite som
tyder på at denne teorien har noen
rot i virkelighetens verden. Det

har også blitt hevdet at “trollet vil
sprekke hvis det kommer fram i
lyset”, altså at “vi” (majoriteten)
må tåle rasistiske ytringer, fordi
da kan vi slå dem tilbake i en åpen
diskusjon. Rasistisk propaganda
og annen høyreekstrem virksomhet har tvert imot den konsekvensen at den bygger opp fiendebilder
som er nødvendige for å fremme
en konflikt mellom majoritet og
minoritet, og følgelig danner et
ideologisk overbygg for å utføre
voldsaksjoner. Sammenhengen
mellom ord og handling er så klar
at det ikke er meningsfylt å hevde
at tillatelse til det ene automatisk
vil utelukke det andre. Vi har alle
et ansvar for dette holdningsklimaet som er den grobunn som
høyreekstremistene vokser på.
NORSK HØYREEKSTREMISMES
TRE BØLGER
Dette kan deles inn i tre bølger,
men det er viktig å være klar
over at disse tankene og rasistisk
ideologi har aldri vært død, men
eksistert i mer eller mindre grad
hele tiden.

1.

Blücher-epoken
1975-1985
Norsk Front, Nasjonal Folkeparti.
Ren nynazistisk organisasjon.
Grov hets, vulgær propaganda.
”Innvandrerene kommer og tar
landet vårt, men Norsk Front skal
forsvare oss.” Utlandet ler av
Norge

2.

Myrdal-epoken
1987-1992
Folkebevegelsen Mot Innvandring. Enorme mengder propaganda som særlig var mot asylsøkere og ”hva de fikk av goder og
penger som ikke nordmenn fikk.”
Spilte på urettferdighet i forhold til
nordmenn. I den samme perioden
kom det mange asylsøkere til
Norge og det var en opphetet samfunnsdebatt. Myrdal gikk over fra
propaganda til gatemøter. Angrep
mot asylmottak fra uorganiserte
ungdommer. Spede kontakter med
utlandet

3.

Knipetangsepoken
1993-1997

Rasistpartier fikk innvalgt folk
i kommunestyrer, de fikk argumenter inn i Stortinget ved hjelp
av Hedstrøm og FrP. De unge
militante grupperinger kom på
banen med musikk, konserter,
blader og tidsskrifter og radio
NiteRocket. Aksjoner og vold mot
antirasister, blitzere og innvandrere. Bedre intern organisering og
stor vekst i antall grupper. Gode
kontakter til utlandet. Knipetangen fremkommer ved at de militante truer antirasister og innvandrere fysisk mens organisasjonene
arbeider på holdningsplan både
selvstendig og via Frp (som med
”innvandrerregnskapet”)
De to hovedtyper organisasjoner –
parlamentariske og militante
En del av det høyreekstremistiske
miljøet snakker med “pene” ord,
ifører seg dress og slips, danner
partier og stiller til valg – med
suksess i flere land. Samtidig
finnes en stor samling yngre aktivister som danner kampgrupper
for å få gjennomslag for sine
mål med vold og terror. Disse
brukes av de stuerene for å få gjennomslag for sine synspunkter ved
å henvise til faren for borgerkrig.
Sammen utgjør disse to delene en
bevegelse som i dette heftet blir
kalt høyreekstremisme, og som i
dag utgjør både en politisk trussel
og en trussel mot folks liv og helse
i Norden.
HØYREEKSTREMISME I NORGE
1999
La oss ta en rask gjennomgang
av hvordan det ser ut:
”PARLAMENTARISKE”
Partier
–
Foreninger
Revisjonist/nazist - Postordre
FRP
Hvit Valgallianse
FMI
NNSB
(Gjallarhorn)
NordEffekter
(Stopp Innvandringen)
Den norske Forening
Forum for Sann Historie
Boot Boys Records

-

Fedrelandspartiet
INO (Folk og Land)
Foreningen for Sann Historie
Nasjonalalliansen
Norsk Ungdom
FF-shop
Fritt Forum/Nettrapport
”MILITANTE”
Nynazister/Odinister - Band:
Blood & Honour Norway
Norhat
Boot Boys OSLO
Sønner av Norge
Viking
Vidkuns Venner
Norsk Hedensk
Front
Odins Folk
De utviklingstrekk som det er
verdt å merke seg er:
Nasjonalalliansen – det første
reelle forsøket på å lage en samling
Et revitalisert FMI – økning av
propaganda
Blood & Honour – vold og
terror
Fritt Forum på vei ned - utkonkurrert
Alle bruker Internett
Internasjonale kontakter er styrket og da særlig gjennom det
skandinaviske Blood & Honournettverket. Ideologisk er antisemittisme stadig mer merkbart i
tillegg til rase og nasjon (i motsetning til ti år siden da det var at
asylsøkere fikk for mye penger
til sportsutstyr.) Inspirasjonen
kommer i all hovedsak fra USA.
SCENARIER i neste årtusen
I framtiden er det flere mulig
scenarier for høyreekstremisme
i Norge:
Det kan komme et parti til høyre
for FRP som er mer profilert (hvis
det er mulig) på innvandringssaker
– det er et grunnfjell der som de
kan spille videre på. Dette kan
skje enten ved full splitt når Carl
går av eller ved en avskalling av
misfornøyde folk. Det er ikke
sannsynlig at det vil komme noe
som helst slags oppgjør fra de
andre politiske partiene med Frp –
snarere vil glidningen mot en mer
ekstrem retning i innvandringspo-

litikken fortsette. Dette gjør at
grensene vil flyttes ytterligere.
Blood & Honour-nettverket kan
fortsette å vokse og begå kraftige
terrorhandlinger.
Grobunnen for vekst i høyreekstreme miljøer må tas på blodig
alvor. Den er – som vi har sett
i valgkampen – stor og med et
mediemiljø som vi har i Norge
kan den definitivt vokse. Kanskje
er folk fornøyde med at FRP går
så langt som de gjør, og dermed
tømmer de den ekstreme høyresiden for innhold og argumenter.
Eller så vil man la FRP kjøre som
de gjør og derved føle seg tryggere
på å gå enda lenger.
Et mer optimistisk scenario er
at de høyreekstreme blir marginalisert og at oppslutningen avtar.
Dette er lite sannsynlig i dagens
Europa der høyreekstremister av
ulike valører stadig har framgang
ved valgene.
Dette kan skape større utfordringer for demokratiet enn noen ville
ha drømt om for få år tilbake. Det
er altså ingen tvil om at høyreekstremismen, og da både rendyrket
nazisme og en mer stueren kompromissløs innvandringsmotstand,
har fotfeste i Norden og greier å
fascinere særlig den yngre garde.
Utfordringen blir å motarbeide
disse kreftene slik at ikke historien skal få gjenta seg, og min
mening er å forsøke å fjerne det
holdningsklima som disse gruppene handler i. Aktiv innsats mot
rasisme og nazisme handler om
moral, og det kan selvsagt være
vanskelig å forfekte et moralsk
synspunkt i en vanskelig hverdag.
Jeg tror (og er blitt beint overbevist i denne valgkampen) at å jobbe
mot rasisme og høyreekstremisme
er viktigere enn noen gang, fordi
våre motstandere har slett ikke
tenkt å gi seg. Hvordan man gjør
dette er ikke mitt tema her nå,
men bare en liten bønn – tenk på
konsekvensene av de handlinger,
strategier og valg vi gjør. Det
er innvandrere, flyktninger og
asylsøkere som må betale den
endelige regninga av det vi måtte
finne på. Det må vi ikke glemme.

Fagbevegelsen mot rasisme
AV: HENRIK ORMÅSEN
SOS Rasisme sin nordiske antinazistiske
konferanse kom før drapet på fagforeningsmannen Björn Södergren, og før
fagbevegelsen virkelig satte krefter inn i
kampen mot nazismen. Likevel var det et
fokus på faglig kamp mot nazismen blant
mange av deltakerne. Et møtepunkt var et
seminar om fagbevegelsen.
En rekke fagforeninger i Oslo-området
startet i forfjor et faglig forum mot rasisme
og nazisme. En person derfra informerte
om deres arbeid, og faglig ansvarlig i SOS
Rasisme ledet en diskusjon som i stor grad
tok for seg hvordan fagbevegelsen skulle
jobbe videre.

Temaet for seminaret viste seg dessverre
å være svært aktuelt. Drapet på Björn
Södergren var startskuddet for en omfattende opprulling av svenske nazister sin
stadig økende aktivitet. Situasjonen er
dessverre også i høy grad overførbar til
Norge. I det siste har nazistene økt sin
aktivitet, og angrepet på tillitsvalgt i PakkeTrans, Ole Sverre Wiker, er det siste
ekstreme tilfellet. Det skjer også en omfattende partibygging, og flere tidsskrifter blir
også gitt ut. Her har riktignok Norsk grafisk
forbund gjort en hederlig innsats i å stoppe
utgivelsen av Fremtid.
”Dette viser hvor viktig fagbevegelsen
er i kampen mot nazismen”, uttaler Trond

Thorbjørnsen, faglig ansvarlig i SOS
Rasisme. ”Både fordi fagforeningene er en
av de gruppene som er mest utsatt for angrep
og infiltrasjoner fra nazister, men også fordi
de representerer en så stor del av folket,
er det helt nødvendig at fagforeningene
deltar aktivt i kampen mot rasisme og
nazisme.”

Lørdag 22. januar var det en demonstrasjon i Oslo, dels for å vise sympati til
Ole Sverre Wiker, dels for å synliggjøre
fagbevegelsens kamp mot nazismen. Flere
av appellantene poengterte at medlemskap
i nazistiske organisasjoner ikke lar seg
forene med medlemsskap i LO-forbund. ”Å
ikke forby nazismen, er å støtte nazismen”,
var også noe som ble sagt.

Til tross for demonstrasjonen i Oslo,
og andre initiativer som har kommet, er
det fortsatt langt mellom fagforeningene
som har antirasistisk kamp høyt prioritert.
Det er derfor mye som gjenstår før vi har
mobilisert fagbevegelsen i kampen mot
nazisme.
”Erfaringene fra Sverige viser hva likegyldighet fører til, la oss sørge for at vi ikke
gjør de samme erfaringene her i Norge”
Er du interessert i å jobbe i mot rasisme
i din fagforening? Ønsker du å ha kontakt
med andre som jobber i mot rasisme i
fagbevegelsen? Ta kontakt med et av SOS
Rasisme sine kontorer.
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THE SWEDISH NAZI MOVEThe following is a summarisation of fascist activities during 1998. The
text was written in the
spring of 1999 and has
been somewhat updated
since that time. Changes
are occurring constantly
within the Swedish nazi
movement.
THE PARLIAMENTARY EXTREME
RIGHT
Det nya partiet (The New Party)
The right- wing populist Ian
Wachmeister attempted to recreate
the success of his Ny Demokrati
(New Democracy) with Det nya
partiet during the general elections
of 1998. The difference between
Ny Demokrati and Det nya partiet was that Wachmeister had
completely erased all forms of
internal democracy. This was an
attempt to avoid problematic local
groups and fraction-building. Jan
Elwesson and Ingrid Björkman
were hired by Wachmeister to
formulate Det nya partiet’s immigration politics. Both ideologues
came from the cultural-racist lobby
group Folkviljan & Massinvandringen (The Peoples Will & MassImmigration) and Fri Information
(Free Information). Det nya partiet
was a total flop in the national
elections and Wachmeister put the
party on ice and then withdrew
from public politics altogether.
The reasons behind Det nya
partiet’s disaster are many: They
never got a party-organisation
off the ground and they had no
organisers at the local level. The
right-wing trends that lead his Ny
Demokrati to it’s heights in 1991
have dramatically been reduced
and the media has learned from it’s
mistakes - therefore they did not
hype Det nya partiet as they did
with Ny Demokrati, but decided
to keep their megaphone mouths
shut for once. There is also the
fact that all of the Det nya partiet’s
public meetings were interrupted
by AntiFascistisk Aktion, AFA
and Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF.
Sverigedemokraterna, SD (The
Sweden Democrats)
Sverigedemokraterna have not
been able to keep their national
organisation together since the
1994 national elections. During
1998 they only produced one issue
of their internal magazine. The
only obvious activity that SD
had during 1998 was an outdoor
summer tour organised by the
party veteran Lars Emanuelsson.
The tour can easily be described as
a fiasco for SD. They held nearly

100 public meetings at which over
half of them met with anti-fascist
protests.
However, SD has received a
lift on the international scene
by being elected into the French
Front National’s international collaboration, Euronat. In this way,
they received financial support
for the 1998 national elections.
Since 1994, SD has undergone
an internal cleansing by formally
distancing themselves from all
forms of “nazism” and forbidding
uniforms at their public manifestations. Collaboration with Front
National and the removal of nazi
tendencies have enticed a group
of more intellectually-minded
cultural-racists to join the party.
Two of these are very interesting:
Johan Rinderheim and Kenneth
Sandberg.
Rinderheim was amongst the
founders of SD, but soon left
the party thereafter. He studied
Political Science at the University of Uppsala and has written
a thesis concerning the Front
National’s election strategies.
During 1997/1998 he rejoined
SD and has since then moved
to Haninge - a suburb, south of
Stockholm. SD’s local group in
Haninge consists of six individuals, many of which are family
members with one another. A
functioning group was just what
SD needed to prepare itself for
the 1998 elections. Within a short
time, members from the Haninge
group received leading positions
within SD’s national organisation.
Rinderheim has become SD’s
leading ideologue, strategist and
media contact. It is estimated that
SD has received financial support
from Front National to the tune
of a half million Swedish Crowns
(500,000 SEK), mainly in the
form of printed election materials.
Most of this material was used in
Haninge. Four-colour brochures
were distributed on three separate
occasions to all 30,000 households
in the community. They spread
more election propaganda in this
community than all other political
parties combined.
Kenneth Sandberg was the leader
for the local populist party Kommunens Väl (The Community’s
Wellbeing) in the southern Swedish town of Kävlinge, as well
as chairman for Folkviljan &
Massinvandringen. The strategic
changes within SD hurt Folkviljan
& Massinvandringen and its group
in the southern region of Sweden
split into two groups; Sandberg
joined SD and the other fraction
simply disappeared. Sandberg
became SD’s “name” in southern
Sweden and the region of Skåne is
where SD is best organised.
In the national elections in September 1998, SD received 8 mandates as compared to five in 1994.
They received two mandates in
Haninge, one in Sölvesborg, two
in Trollhättan and they were three
votes away from receiving one in
Tierp. SD has previously had two

fra Nazi demonstrasjon i Trollhettan i Sverige, høsten 1996. Nazistene bar plakater med teksten: "Rudolf
Bilder
Hess Mõrdad" på bakgrunn av at Hess tok selvmord i fengsel i august 1987, 93 år gammel.

mandates in Höör and they kept
one of these as well as the two
they previously had in Dals Ed.
The mandate that they had previously in the Stockholm suburb of
Eckerö was lost. In the national
parliamentary (Riksdag) election
SD received circa 19,000 votes as
compared to 14,000 in 1994.
That SD was capable of moving
forward in the elections, despite
the poor shape of their party organisation, depends most likely upon
two factors; the financial support
from Front National and that the
name Sverigedemokraterna is
gradually becoming more wellknown and established.
In January 1999 the French Front
National split into two fractions.
Up until now, SD has kept itself
neutral in this conflict and has said
that they do not plan on getting
mixed up in “the Fronts internal
affairs”.
Konservativa Partiet, KP (The
Conservative Party)
Konservativa Partiet is a little
fascist party based in Stockholm.
It is an organisational continuation
of Riksfronten (The Reichs Front),
which was lead by Leif Larsson
along with the exposed SÄPO
(Swedish security police) agent
Leif (Zeilon) Ericsson. In 1995
they attempted to join Sverigedemokraterna but were thrown out,
which resulted in them building
Hembygdspartiet (The Homestead
Party). In 1997 this became Konservativa Partiet with Larsson as
its sole leader. The party has never
consisted of more than a handful
of younger activists gathered
around Larsson. In the autumn
of 1997 they began to co-operate
with Daniel Friberg’s group Alternativ Media (Alternative Media)
in Gothenburg (more about this
group further on). Friberg then

became the leader for the Gothenburg group. Leif Larsson was able
to establish a collaboration with
Ny Demokrati chairperson, John
Bouvin, in the spring of 1998.
On the 21st of March 1998 they
planned a combined meeting at
Ny Demokrati’s party offices in
Stockholm. It was here that a collaboration pact was to be formally
decided upon. AFA-Stockholm
held a blockade outside of the
meeting place and foul-smelling
acid was thrown into the meeting
spaces. Only a few individuals
were able to participate in the
meeting. Alternative Media’s
magazine, Framtid (Future) was
distributed to all the participants.
As their first collaborative project, Ny Demokrati advertised
a May Day demonstration at
Östermalms Torg (the heart of
a bourgeois neighbourhood) in
Stockholm. The Sweden-wide,
grassroots organisation, Nätverket
mot Racism (Network Against
Racism), also applied for a demonstration permit for the same time
and place. Therefore the police
decided not to grant either group
a demonstration permit and cordoned off the entire area. The
“tactical expert” Larsson then
threatened to hold a demonstration
despite the ban and proclaimed
that they would block and attack
the Social Democratic May Day
parade if they didn’t receive a
permit. Leif Larsson was no where
to be seen on May Day. A group of
nazis, lead by Daniel Friberg and
Gothenburg nazi Donald Hansson,
were arrested on their way towards
the Social Democratic gathering
point. John Bouvin was arrested
at Östermalms Torg. The entire
incident was entirely too much for
the local Ny Demokrati group and
they got rid of Bouvin and broke
all contact with Konservativa Partiet. Ny Demokrati ‘s flirt with a
fascist sect was given large media

coverage and it was the literal “last
gasp for air” for Ny Demokrati. In
the 1998 national parliamentary
elections, they received only one
mandate in one community.
On June 6th, the Swedish National Day, Leif Larsson was once
again at his tactical best. He organised a demonstration outside of
the central Stockholm open-air
museum/zoo Skansen. The purpose was to shout slogans during
the King’s speech later in the evening. A total of 10 “party members” showed up but they held
neither a meeting nor a disruption
of the King’s speech. Instead they
walked around in the zoo taking in
the sights of the other monkeys.
In the 1998 national election, KP
announced that they were going
to give their all in the Stockholm
suburb of Huddinge. This was
another in a long row of fiascos all the party members on the ballot
hopped off at the last moment
and no one showed up at their
election kick-off (that the door
to the proposed space was drenched in human shit probably had
something to do with that!)
During the autumn of 1998, KP
organised two concerts together
with the nazi music organisation
Nordland (more about this group
further on). The purpose was to
recruit new members. About 100
nazis showed up at each concert
with the Nordland band Heysel
heading the bill. The first concert
was advertised by Larsson as “the largest in history” – and
promised the “Viking-rock” band
Ultima Thule. The second concert
was a traditional Nordland concert
complete with nazi-salutes and
shouts of “Sieg Heil”.
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MENT DURING 1998
VIKING ROCK

in “support of the Palestinian
People” in Sweden’s third largest
city Malmö, on the 30th of May of
fear of anti-fascist reprisals.

Ultima Thule and Heroes
Ultima Thule is still a big name in
extreme right-wing music circles
in Europe. During the last few
years they have put a lot of money
and effort into building up their
own recording studio in the town
of Nyköping and working with
their own record companies
Ultima Thule Records and Attitude Records.

On the May Day, the entire NSF
demonstration in Nora, consisting
of circa 80 individuals, was arrested by the police for rioting after
they broke through a line of riot
police. This resulted in seven NSF
leaders being sentenced to prison
for between two and six months
(prison sentences are as a rule only
2/3’s of the actual sentenced time).
The May Day demonstration was
organised by Jonas Persson, the
NSF leader in Örebro.

Ultima Thule has made it their
niche to work in the grey-zone
between white-power music and
“Viking rock” - where they are
allowed to work in relative peace
without the likes of the media or
anti-fascists causing problems.
In 1998 they started Attitude
Records, in order to launch nazipunk and “non-political” punk and
Oi. One of the bands they have
worked with is Jinx. The company
has been created with the sole
purpose of broadening nazi-rock
and thereby making it harder to
define. It is not an attempt to depoliticise nazi-bands.
On several occasions during the
summer of 1998 anti-fascists in
Stockholm found themselves in
conflict situations with members
of Jinx. During the autumn, AFAStockholm was able to stop a
Jinx concert by simply calling
the concert venue and informing
the owner about just what Jinx
was all about. Towards the end
of 1998, Johnny Järvenpää from
the nazi band Heroes attempted
to organise a music festival in
Borås, Holmgång 98. The festival
did not receive a permit from the
community and was forced to
move to a location on the outskirts
of Gothenburg in the last minute.
Only fifty or so people participated, the most of whom where band
members.
BLÜCHERS UMBRELLA
The portion of the Swedish nazi
movement that has grown the
most during 1998 is the umbrella
organisation gathered around Ragnarrock Records. This political
umbrella encompasses both small
and large groups, such as Nationalsocialistisk Front (NSF), Blood
& Honour Scandinavia, NS88/NS
Records, Info14/Gula Korset (the
Yellow Cross – a prisoners support group), Svenska Rättshjälpen (Swedish Legal Aid), Ariska
Brödraskapet (Aryan Brotherhood - a prisoners group) and NS
Stockholm. This all boils down to
political work upon three fronts music, organisational construction
and militant commando groups.
NSF is attempting to build a
traditional nazi-organisation with
flags, uniforms and political meetings, all of which are carefully
choreographed. Blood & Honour
Scandinavia supports NSF financially as well as by distributing
nazi propaganda (in the form of
concerts and records). At the same

The new group in Trollhättan is
lead by Andreas “Carrot” Johansson. They most likely shared a
space with SD, but were forced to
vacate the premises after the 1998
national elections.

Nytt bilde fra Trolhettan. Politiet beskytter her nazistene mot motdemonstrantene - en jobb svensk politi nok vil være
enda mindre begeistret for etter politidrapene i 1999.

time, B&HS propagate for streetlevel militancy and armed commando groups with the English
Combat 18 as a sort of role model.
Ragnarrock and NSF’s organisations have been the most active
during 1998. They’ve held five
concerts, two larger meetings a
month and printed between 10-15
issues of different nazi magazines.
Most of these activities occur
in southern Sweden. However,
during the course of the year they
have held activities in Örebro,
Ludvika and Trollhättan. These
usually gather between 50 and
100 participants and activists
travel often - visiting each other
and participating in each other’s
activities.
Ragnarrock Records/NS 88
The two companies Ragnarrock
Records and NS88/NS Records are
lead by Norwegian Erik Blücher
and the German-Dane Marcel
Schilf. Both live in Helsingborg.
In the peripheries of these two
record companies, they have built
the front organisation Blood &
Honour Scandinavia, with groups
in Sweden, Denmark, Norway
and Finland. Ragnarrock and NS
Records are behind a large portion
of the export/import of whitepower records to Germany. There
is a lot of money to be made here.
Since these two record companies
are the strongest financial force in
the international Blood & Honour
network, and have the advantage
of Sweden’s and Denmark’s liberal laws, they have not only a lot
of influence within international
Blood & Honour but even over
B&H/Combat 18’s ISD Records.
They are today more important for
the international B&H network
than England is. B&HS produces
several magazines in the English
language, such as B&H Scandinavia and Route88 (the international B&H’s magazine). Erik
Blücher and Marcel Schilf have

made Helsingborg an international
meeting place and nazis from the
United States, England, Austria,
Germany, Denmark and Finland
have worked in Ragnarrock’s
different projects during shorter
periods of time. Ragnarrock has
invested a deal of their money
into a music equipment, a printing
press and colour copy machines.
In this way they have gathered
groups around their organisation
and print their propaganda as
well as supply them with other
materials.
On October 8th the Swedish
police raided Ragnarrock’s and
NS88’s spaces in Helsingborg.
Marcel Schilf and Erik Blücher
were both interrogated. In order to
prove that materials were distributed (a necessity in Swedish law)
Blücher was arrested as he mailed
postal orders. All of NS88’s master
tapes to their videos were confiscated during the raid, but were later
returned. Despite this police effort,
Ragnarrock’s and NS88’s operations have continued as usual.
Blücher and Schilf make quite a
bit of money through record and
videotape sales. However, they
even work actively to spread the
“Combat 18” concept and ideas.
B&HS’s music-magazines are
filled with articles concerning
C18 as well as calls to “take up
the armed struggle against the
system”. Many articles contain
hateful remarks directed towards
Nordland, nazi “pop-stars” and
profiteers, all with the conclusion
that white-power music must lead
to action, otherwise it’s simply
not worth the effort. Blücher has
previously always held himself
in the background, but during
1998 he has taken the step into the
limelight, making his authority
indisputable. He writes many
of the more important articles,
holds speeches at concerts and
meetings as well as travels throug-

hout Europe, contacting and organising a variety of groups.
Nationalsocialistisk Front, NSF
(National Socialist Front)
National Socialist Front was
formed in 1994 in the small southern Swedish town of Karlskrona,
but has only begun to grow within
the last two years. In contrast to
other nazi organisations that have
been built from above, such as
Nationella Alliansen, NA (The
National Alliance), NSF has grown
from the ground up. The central
group is still located in Karlskrona.
The leading individuals during
1998 were Anders Högström,
Björn Björkqvist, Anders Örleskog, Jonas Nyberg and Kim
Blomqvist. NSF produced a bimonthly magazine Den Sanne
NationalSocialisten (the True
National Socialist), which is printed by Ragnarrock.
Under 1998 several new, local
groups joined NSF such as those
in the towns of Klippan, Trollhättan, Örebro and Ludvika. These
groups has shown themselves to
be very active. NSF’s activities are
centered around political meetings
that consist of dinners or parties,
where music in complemented by
speeches and propaganda sales.
Their meetings are often arranged in conjunction with Blood
& Honour Scandinavia. Some of
their larger activities during 1998
were: Hitler’s Birthday Party in
the town of Bromilla on the 20th
of April, NSF’s demonstration
in the central Swedish village
of Nora on May Day, the Hess
commemoration march in the
Copenhagen, Denmark suburb
of Greve on the 15th of August,
an Ian Stuart-commemoration
concert on the 19th of September
and the Furugårds Dinner in Halmstad on the 12 th of December.
NSF/Gula Korset were forced to
cancel their planned demonstration

The group in Ludvika is lead
by bonehead Mikael Byman, who
was previously a member of The
National Alliance. NSF-Ludvika
has organised several parties.
During the summer of 1998, they
were involved in a number of confrontations with local anti-fascists.
During one of these confrontations
Byman was stabbed. During the
autumn they attempted to organise two counter-demonstrations
against anti-fascist demonstrations, the second against AFA’s
“November 30th” (a traditional
day of fascist demonstrations in
Sweden) demonstration held on
November the 28th in Ludvika.
NSF-Klippan is the largest and
most active NSF group. They
produce the magazine Vit Offensiv
(White Offence) and probably produce the weapon-fetishist magazine Ariskt Motstånd (Aryan
Resistance). NSF-Klippan received national media coverage since
Jesper Ekberg stabbed an immigrant and then fired shots through
the same individuals windows. On
the Swedish National Day (June
6th), NSF-Klippan, along with
Gula Korset, planned a demonstration in Klippan that was stopped
by the local police who cordoned
off the entire village centre.
NSF, together with Blood &
Honour Scandinavia, have during
1998 begun to organise their own
concerts, while at the same time
Nordland has begun to reduce
the number of theirs. NSF has
two bands of their own, “Hets
mot folkgrupp” (a reference to
a Swedish law prohibiting Incitement against Minority groups,
however the band calls itself
“Racial Hatred” in the English
language) from Trelleborg and
“Nibelungen” from Helsingborg.
Ragnarrock controls the bands
Totenkopf, Storm and Odium.
During 1997, NSF procured their
own farmhouse in the village of
Nossebro. However, there was
not much activity there. Tomas
“Skunk” Qvarnström, who had
hired the farmhouse for NSF, was
kicked out of NSF after it became
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known that he had serious drug
problems and had abused and
threatened his girlfriend with a
pistol. In February 1998, NSF
attempted to hire another farmhouse outside of Helsingborg, but
the local police forbid the owner
from hiring out the house in the
last minutes of the deal.
During the course of the year,
NSF has attempted to build up
a co-operation with Danmarks
Nationalsocialistiska Bevegelse,
DNSB (Denmark’s National Socialist Movement) and Norges
Nationalsocialistiske Bevegelse,
NNSB (Norway’s National Socialist Movement - the former
Zorn88). This co-operation has
been financially supported by
Blood & Honour Scandinavia.
They held several meeting
together. The Hess Commemoration March in Greve, Denmark
early on the morning of the 15th
of August was a collaboration
of these three organisations. The
largest contingents in the demonstration came, however, from
Sweden and Germany.
Through their contacts with
Ragnarrock/Blood & Honour
Scandinavia, NSF has been drawn
into the international conflict
between C18/Blood & Honour
on the one hand and Nordland/
Resistance on the other. However,
even though this rivalry between
Nordland and Ragnarrock still
exists, there are several indications
that NSF is attempting to establish
a peace-pact with Nordland.
“Commando groups”
The English music movement,
Blood & Honour, was taken over
in the mid-1990’s by the militant
commando group Combat 18,
which had it’s roots within the
football hooligan scene. Since
that time, internal conflicts and
skirmishes have eradicated C18
as a group, but it’s “concept” lives
on. It’s spread through magazine
articles and T-shirt sales. Within
the nazi movement, C18 is often
referred to as a “T-shirt movement”. Swedish magazines from
Nordland and NSF have for the
last few years toned down this
rhetoric of armed struggle and
“violence against the enemy”.
However, Blood & Honour
Scandinavia have taken up this
torch and encouraged the militant
jargon. All of the magazines that
Blood & Honour Scandinavia
print have fallen back into the
old Vit Ariskt Motstånd, VAM
(White Aryan Resistance)-rhetoric
including bomb recipes, weaponfetishism and anti-AFA articles.
This type of rhetorical style is also
found in Ariska Brödraskapet’s
magazine “Berserkr”, in the magazine “Ariskt Motstånd” (most
likely from the town of Klippan),
NS Stockholm’s magazine and
NSF’s “Skydd och Säkerhet”
(Protection and Security) which
calls for the establishment of
Security Forces (which exists on
paper only) and Blood & Honour
Security.
NS Stockholm
When the skinhead space named
Fryshuset closed in the traditional
workers quarters of Stockholm,
the island of Södermalm, the social
services continued to work with
young nazi skins in a project

Enda et bilde av svenske nazister fra Trollhettan.

for “self destructive youth”. The
group was named “Stolta Skins”
(Proud Skins). During the summer
of 1997, many of these Stolta
Skins jumped off the project, with
Stefan Andersson in the lead, and
built a Combat 18 group. They
took the name “NS Stockholm”.
NS Stockholm received support
from the group around Robert
Vesterlund (from National Alliance and SD’s Youth Group) and
their newsletter Info 14. On the
eve of Crystal Night, the 8th
of November 1997, they held
their first activity, an anti-Jewish
demonstration in Stockholm.
AFA-Stockholm blockaded their
gathering point, but the nazis
– with the help of Stockholm’s
police - managed to demonstrate
through Stockholm, even if it was
not towards their original goal, the
media house owned by the Jewish
family of Bonniers.
In January 1998, Stefan Andersson took contact with a journalist
at Sweden’s leading tabloid,
Aftonbladet. He offered to sell
pictures to the journalist depicting threats made towards wellknown anti-fascists. The journalist ordered two pictures, one
made against the police presscontact Clas Cassel and the other
against the television journalist
(and immigrant) Alexandra Pascalidou. Andersson sent some
friends to take the pictures of
masked individuals with pistols
outside of these two celebrities’
apartment doors. The film was
then delivered to Aftonbladet.
They were printed and this lead
to the well-known “Aftonbladet
Case”. Five nazis were sentenced
to protective custody by the lower
courts, but were later acquitted in
a higher court. Before the pictures
had been published, NS Stockholm had ordered forty passport
photos (which are public documents according to Swedish law)
of other anti-racists.
In April 1998, NS Stockholm
attempted to open a space called
“Varghaket” in a basement space
in a Stockholm suburb. Varghaket

was planned to be a boutique for
the sale of Ragnarrock materials
as well as a meeting space for NS
Stockholm, NSF and Info 14. Antifascists destroyed the space before
it could open. NS Stockholm was
immediately kicked-out by their
landlord.
This story had a bitter end for NS
Stockholm. During the course of
the autumn and winter a conflict
erupted between NS Stockholm
and Ragnarrock over the fact
that Ragnarrock never received
compensation for goods delivered
in good faith to Varghaket. Since
then, NS Stockholm has mainly
been active with registering antifascists. They’ve even produced
Combat 18 hooded, sweat-shirts.
Ariska Brödraskapet (The Aryan
Brotherhood)
Ariska Brödraskapet is a
prisoner’s organisation, or a more
correct description could be a
“pen-pal club” for imprisoned
nazis. It was started by Niklas
Löfdahl, Daniel Hansson and
Johan Billing. Ragnarrock supported Ariska Brödraskapet financially and printed their magazine.
After a meeting with Ragnarrock
during the Spring of 1998, Löfdahl
sent an unarmed letter-bomb to
the Swedish Minister of Justice.
Niklas Löfdahl escaped from the
insane asylum he was being held
at on the 17th of September 1998.
After a few days on the run he
turned himself in to the police
in Stockholm. After his arrest he
was interviewed by Aftonbladet
and Swedish TV4 and during the
course of these interviews he
claimed that he had broken all
contact with his nazi past. This
has since proven to be a lie and
a bluff.

NORDLAND/
MIDGÅRD

Nordland
Nordland is the leading Swedish white power-record company
and music oriented white-power
magazine, printed in a glossy
four-colour format. Since its start
in 1994 they have established
a network of both nazi record
boutiques and concert-organisers.
1998 was a year of setbacks
for Nordland. Since 1996, Nordland has had three different
groups, one in Stockholm,
Linköping and Göteborg. During
the winter of 1997/1998 the Göteborg group, centered around PerAnders “Pajen” Johansson and
Midgård decided to go their own
way. Nordland’s postal-order
business moved from Göteborg to
Linköping. On the 3rd of January
1998, the police disrupted a Nordland concert in the Stockholm
suburb of Brottby and arrested
the entire circa 300 concert-goers.
All these names are now within
the public domain, including the
identities of the Canadian band
members and their roadies. Large
nazi concerts that were Nordland’s
trademark have with this occurrence become a thing of the past.
One of Nordland’s most popular
bands, Vit Aggression (White
Aggression), broke up as a result
of the Brottby incident. A short
while after Brottby, it was revealed in the media that Nordland
had their magazine printed at
a state-owned printing plant in
Estonia. Soon after Nordland’s
postal-order business moved to
Linköping, SÄPO (the Swedish
Security Police) raided three addresses in Linköping, a former
boutique space, a warehouse and
the apartment of the local leader,
Matti Sundquist.
In January and March 1998, two
concerts arranged by groups who
are closely linked to Nordland
were cancelled. Instead of large
concerts, Nordland arranged smaller troubadour evenings during the
summer and autumn of 1998, one
of which featured the lead singer
from Max Resist. The different
events have gathered between 50

and 100 participants.
Nordland has not only had problems with printing plants, but
even with their CD record-pressings. Many of the new records
advertised in the pages of their
magazine have been delayed.
During the autumn, Nordland
started a special “support fund”
to get their business back on it’s
feet! Despite all this, Nordland
was during the course of 1998,
still able to produce four issues
of their magazine, as well as a
four-colour pamphlet describing
their version of what happened
in Brottby. They’ve also been
advertising an English-language
version of their magazine, but
none has yet been produced.
Behind the scenes of Nordland
in Stockholm and Linköping is
a small handful of activists who
have become more and more distanced from the nazi movement
in the streets. Many of them have
begun to live a quiet family-life,
which has negatively affected their
political work.
One area in which Nordland
was first, was using the Internet.
During 1997 they established their
own domain and started publishing a weekly newsletter, Frihetsbrevet (The Letter of Freedom).
This newsletter became one of
their most important channels of
information. In the spring of 1998
there was an incident that received
large media publicity. Nordland
“spammed” all of the Swedish
Internet provider Algonets’ customers with an electronic letter
of propaganda. This resulted in
many providers establishing a
block against Nordland’s Frihetsbrevet. During the autumn of
1998, Nordland’s domain disappeared from the Internet and their
newsletter ceased it’s distribution. This is a result of the fact
that the leading figure behind
Nordlands Internet activities was
from Gothenburg, who at the
same point in time began working
with Midgård’s Internet work.
Frihetsbrevet has returned, but it is
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now nothing more than a sporadic
sales-letter containing information
about Nordland’s products. In this
way, Nordland lost one of it’s
most important information channels. In December of 1998, Matti
Sundquist was charged by one of
Sweden’s highest judicial courts
for his activities in the Internet
distribution of a video film of a
nazi-lecture held earlier the same
year at the University of Umeå.
Östgöta NS and Smålands SA
There is a group of younger activists gathered around Nordland’s
Linköping group that call
themselves Östgöta NS. With
financial support from Nordland,
they publish the magazine
“Gripen” in the small village of
Åtvidaberg. Nazis from these two
towns have participated in physical
confrontations with anti-fascists
in the village of Västervik. In the
towns of Kalmar and Nybro, there
is a similar group called Smålands
SA. They have close ties with both
NSF and the nazis in Östgöta NS,
as well as the magazine Gripen.
Smålands SA’s magazine “Stormpress” has been taken over by
Kim Blomqvist who is responsible
(Vice-Minister of Propaganda!)
for NSF propaganda.
Blod & Ära (Blood & Honour)
In 1997, younger activists in the
circles around Nordland started
Blod & Ära (which is not the
same thing as Blood & Honour
Scandinavia). There has been
two functioning groups during
1998, one in Södertälje (south
of Stockholm) and one in the
University town of Uppsala.
The group in Södertälje is based
around the Nordland band Germania. Towards the end of January
1998, they attempted to arrange a
larger white-power concert along
with the English band Brutal
Attack. The police stopped Brutal
Attack at Stockholm’s airport,
Arlanda, and sent them back to
England.
The group in Uppsala consists
of former Riksfronten and SD
members and the Englishman
Richard Fawcus was their leader.
The Uppsala group attempted to
arrange a concert in March of
1998, however, it was also stopped by the local police. Both of
these concerts were enormous
financial setbacks for Blod &
Ära. During the summer of 1998,
Fawcus moved back to England
and began working with the BNP,
British National Party. Through
Fawcus’ financial support, Blod
& Ära, along with the Norwegian
Boot Boys, were able to record
and produce a compilation record.
In return, Blod & Ära gave a large
portion of their profits to the BNP.
During the winter of 1998/1999,
nazis in Uppsala have started an
Internet-based magazine, Uppsala
Nationella Tidning (The National
Magazine of Uppsala).
Midgård
Since Nordland’s financial
strong-man, Per-Anders “Pajen”
Johansson, left the sinking ship
(like the rat he is) his own nazi
boutique Midgård has experienced enormous growth. Pajen has
started a lucrative postal-order
business, established an Internet
domain, started publishing and
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1998/1999 The Ministry of Justice
decided to try Erik Hägglund, as
the responsible publisher of Folktribunen, according to the Swedish
law against racial defamation.
Note: During the summer of
1999 an anti-fascist journalist in
Stockholm was the victim of a car
bomb in which he and his eightyear-old son were gravely injured.
It is widely suspected that NU
members, if not the actual culprits,
instigated the bombing.

E

rich Blücher, tidligere sentral norsk "nazi-fører" i Norge på -70-tallet, nå bosatt i Sverige og sentral i
publisering av nazi-musikk

distributing his own four-colour
magazine/product catalogue and
released a number of new nazi/
white-power records. Together
with Mark Parland from Finland,
Midgård has even started their
own video-magazine. Midgård
even collaborates with Ultima
Thule and their Attitude Records.
In order to launch Midgård with
a “bang” during the summer of
1998, Pajen released a number of
mini-CD’s. The records have different names, but they all contain
the same musicians. A number
of those who work in the boutique Midgård, also have their
own Internet project on the side,
Alternativ Media as well as the
magazine Framtid .
Alternativ Media (Alternative
Media), Framtid (Future)
Daniel Friberg is the person who
is behind both Alternativ Media
and Framtid. Framtid contains
no swastikas and never uses the
term “national socialism”. Friberg
has quite simply removed everything that is unlawful according to
Swedish law. Actually, Framtid
is a rather dry production that
mostly contains re-written articles
from the larger Swedish daily
newspapers.
During the spring of 1998, Framtid made a serious attempt to
establish themselves as “the”
Swedish magazine. 7000 free
copies were printed of the second
issue and they were distributed
to, principally, all the “national”
addresses they could find. It is
claimed that the third issue was
printed in 21000 copies. It is
purported to have been distributed
free in a number of high schools
in Göteborg, but it doesn’t seem
as if these efforts resulted in many
new subscribers.
The Internet domain Alternativ
Media contains, in many respects,
a content similar to that of the
magazine. During the spring of
1998, Alternativ Media distributed
a newsletter by the name of Pilgrimsfalken (the Pilgrim Falcon).
However, Alternativ Media has
had one successful campaign
in their flyer-distribution work
under the title of “Operation Nordisk Kvinnofrid” (The Nordic
Women’s Operation). This flyer-

campaign attempts to establish ties
between the increase of rapes (“of
our white women”) with immigration. According to Alternativ
Media, 200 000 copies of this flyer
has been printed and distributed,
in areas where many rapes have
occurred. Friberg has distributed
this flyer to a slew of different
nazi groups across the country
who have then distributed them
direct in post boxes. It has been
described as one of the first nazi
propaganda campaigns that has
received a positive response from
“normal” citizens.
Nationell Ungdom,
NU/Folktribunen (National Youth/
The Peoples Court)
Nationell Ungdom is different
from other fascist groups in at
they have never had a background
within the skinhead movement.
They were founded in 1995 as a
youth group to Sverigedemokraterna, but soon went their own
way. Many members have gone
to school together.
NU has based their work largely
around outdoor activities. They’ve
organised survival courses, paintball games, track and field events
as well as educational activities.
Since they all look “normal” in
their appearance, they’ve specialised in doing “inside-jobs”.
They’ve attended open, anti-racist
conferences, debates of whether or
not homosexuals should have the
right to adopt children and even
interviewed concentration camp
survivor Emrich Roth. The leaders
within NU are Martin Linde and
Johan Hartman. In the beginning
of 1997, they established contact
with “older” nazis in Stockholm
and began to lay the plans for
a magazine - Folktribunen. Folktribunen published three issues
within six months during the
autumn of 1997 to the spring of
1998.
The second issue launched the
organisation Svenska Motståndsrörelsen (The Swedish Resistance
Movement). Svenska Motståndsrörelsen is another in a long line of
“mass organisations” which never
really meets the dreams of it’s
creators. The plans were laid by
NU together with the former VAM
activist Klas Lund, former Riksfronten member Erik Hägglund

and former Nationella Alliansen
member Björn Lindberg-Hernlund. Svenska Motståndsrörelsen
is nothing more than a “boyhood
dream” - an organisation created
entirely on paper with no basis
in reality.
Both Svenska Motståndsrörelsen
and NU are different from other
nazi organisations in both their use
of symbols and rhetoric, but the
theory, practice and “militancy”
are the same. The rhetoric and
ideas of the “racial holy war”,
a world-wide Jewish conspiracy
(ZOG) and the blind obedience to
a strong leader-gestalt are all there.
The nazi jargon is removed and
instead we find a rhetoric based
upon nationalism, “Swedishness”
and “traitors”. At the same time
however, they propagate for a nazi
militancy, a hierarchical fascist
society and they openly disdain the
reformism and parliamentarism of
Sverigedemokraterna.
On the 30th of May 1998, Klas
Lund travelled to Karlskrona in an
attempt to convince NSF to join
Svenska Motståndsrörelsen. NSF
did not want to part with their uniforms and Hitler-worship, so there
was no hope of collaboration.
The only political action that NU
perpetrated during 1998 was to
destroy the art exhibition “Soft
Core” at Sweden’s Historical
Museum. The exhibition contained
child-pornography and the action
was somewhat well-received by
the citizenship in general. NU
and Svenska Motståndsrörelsen
co-operate closely with Alternativ Media, and they together
produce the Internet newsletter
Nationell Information (National
Information). During the autumn
of 1998 and winter 1999 posters
for Svenska Motståndsrörelsen
have appeared in areas of Gothenburg.
NU activities went into hibernation during the autumn of 1998 as
many of the leading figures within
the group began their military service. Since none of them have ever
been sentenced for nazi-activities,
the Ministry of Defence has found
it “impossible” to remove them.
Because of this interlude in the
military, NU, Svenska Motståndsrörelsen and Folktribunen have all
been on ice. During the winter of

The Strängnäs weapons robbery
In September 1998 some old
nazi ghosts were reawakened at
the large military installation P10,
in the small south-central Swedish
village of Strängnäs. A weapons
robbery occurred, perpetrated by
the then military guard Stefan Lans
with the support of his masked
comrade, Erling Guldbrandsen.
Guldbrandsen threatened the other
guards with a drawn weapon and
chained them up in a shower.
The two then left the premises
in a military vehicle with twelve
AK-5’s, bullet-proof vests and
ammunition. During the course of
a week, the two hid themselves in
the Stockholm area. After receiving tips from their parents and
neighbours, several hidden depots
of clothing and provisions were
found in the Nacka nature reservation. After a week of surveillance,
both robbers were arrested. In the
police interrogation documents
(public documents according to
Swedish law) several old nazi
names popped up and it is thereby
proven that both robbers are active
nazis. Stefan Lans was active with
Nationella Alliansen during 1996.
Guldbrandsen received help in
placing the provisions and clothing
from Daniel Sehlsted, who was
also a member of NA. The months
before the robbery, Lans, Sehlsted
and Guldbrandsen often meet
former VAM member Christopher
Rangne and his companion Linda
Ringblom, both driving forces
within NA. Rangne’s fingerprints
were found on a police scanner
found in one of the hidden provision depots. Linda Ringblom
participated in all the court room
hearings and sent several letters
to the prisoners. Guldbrandsen
remained silent during his interrogations, but Lans revealed one
weapons cache with four of the
AK-5’s. Eight weapons are still
“missing”. Found together with
the four retrieved weapons, was
a list of names of EU-politicians,
politicians involved in a local
scandal as well as the names of
several police chiefs.
Two of the leading members
within Nationell Ungdom performed the military service at P10 in
Strängnäs at the same time as the
robbery occurred.
The above document was compiled by AntiFascistisk AktionStockholm and is meant to be a
brief summarisation. It is to be
taken as an exhaustion of our
knowledge of the nazi movement
in Sweden or of the individuals
involved. If you would like more
information concerning a specific
subject, please fell free to contact
us. For security’s sake, please use
PGP if at all possible.
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40 årsdagen for befrielsen.

nok med at de har lov til at
sende deres gylle ud i luften
de får også kulturpenge fra
den danske stat, nærmere
bestemt det danske kulturministerium. Den danske
stat dækker omkring 65 pct.
af naziradioens udgifter.

Danske erfaringer med lokale
aktioner mod nazister
50 årsdagen for samarbejdsregeringens fald.
Kværs og Kollund
Rudolph Hess marcher
(Roskilde 97)
Demonstration
august 98

d.

D

15

Krystalnatsdemonstration
på Fyn.

D

er har siden anden verdenskrig og nazisternes besættelse af Danmark
altid været en bred folkelig
modstand mod nazisme. I
perioder har denne kamp
været fredelig, andre gange
har modstanden mod nazismen været mere militant.
Men resultaterne i kampen
mod nazismen har altid
været størst og mest massive
når det var den folkelige
modstand mod nazismen
der har vist sig på banen.
Der er nogle vigtige skæringsdatoer for den danske
modstandskamp. Den 9.
April 1940 kapitulerer
Danmark til den tyske
besættelsesmagt og opretter en bajonetregering. Den
såkaldte samlingsregering
under ledelse af Th. Stauning. Samarbejdsregeringen, der efter Staunings død
i 42 havde skiftet statsminister til først tidligere finansminister V. Buhl og senere
radikale Erik Scavenius.
Den 29. August 1943 kollapser samarbejdsregeringen
grundet massive folkestrejker især i Odense.
olkestrejker i juni 1944
i København medførte
at tyskerne måtte give indrømmelser, bl.a. blev der
af Frihedsrådet og den illegale presse formuleret krav
om ophævelse af spærretid
og samtidigt skulle tyskerkorps og stikkere fjernes fra
København.
I 1945 d. 4. Maj kommer
den officielle meddelelse
om at Danmark er befriet.

F

D

er er selvfølgelig
mange hændelser der
kunne være betydningsfulde
for at forstå til fulde hvordan besættelsesmagten blev
bekæmpet, men det vigtigste
med dette korte historiske
rids er at fortælle 1. Vigtigheden af den folkelige
modstand mod nazismen.
2. Hvilke mærkedage der
eksisterer i den danske antinazistiske kamp.
Efter Tysklands kapitulation var der mange nazister
og sympatisører, der på den
ene eller den anden måde

Bilde av norske nazister fra Rudolph Hess marsjen i Roskilde i 97.

undgik at få deres straf.
Mange nazister har gennem
længere tid været gemt
i samfundet bl.a. i invandrer fjendske organisationer
og foreninger såsom den
danske forening. Efterhånden begynder forskellige
erklærede nazistiske partier
og bevægelser igen at rører
på sig.
I hele efterkrigstidens periode har der været forskellige forsøg på at legitimere
den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske
værnemagt, men de aktive
modstandsfolk har altid
holdt modstandskampen og
dens resultater i hævd.
På fyrreåret for Danmarks
befrielse, d. 4. Maj 1985
ønsker aktive modstandsfolk (dengang under et
andet navn) at fejre og markere denne skæringsdato.
Der bliver lavet en 4. Maj
komité, der blandt andet
låner rådhuspladsen, hvor
begivenheden skal markeres. Men der bliver oprettet et modarrangement af
den daværende konservativt
ledede regering med Poul
Schlüter i spidsen. Dette
arrangement overtager rådhuspladsen på trods af at
dette er grundlovsstridigt
da 4. Maj komitéen allerede har fået tilladelse til
at være på rådhuspladsen.
Denne tilladelse bliver altså
inddraget til fordel for
et regeringsarrangement,
der er mere formildende
stemt overfor datidens
samarbejdspolitik.
Til trods for vanskelighederne laver 4. Maj komitéen
alligevel et arrangement,
der også bliver en bragende

succes med mange, mange
tusinder fremmødte. Den
folkelige modstand mod
nazismen under sloganet
aldrig mere nazisme har
kolossal opbakning.
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starten af 90’erne forsøger den danske nazi
bevægelse at opbygge sig
som europæisk hovedcenter
for nazipropaganda. Det var
nu afdøde Thies Christophersen i samarbejde med
DNSB formanden Jonni
Hansen, der forsøgte at
opbygge dette center. Denne
opbygning blev forsøgt i
de to landsbyer i Jylland,
Kværs og Kollund. (Nazisterne havde et blad fuldt
med dødslister især over
tyske antinazister. Bladet
blev kaldt Einblich).
Der blev af aktive modstandfolk og Frede Klitgård
taget initiativ til at bekæmpe
dette nye nazicenter, der var
ved at opstå. Dette initiativ
medførte en bred folkelig
modstand mod nazisterne,
der til sidst blev tvunget til at
opgive deres projekt i Kværs
og Kollund. Denne sejr blev
vundet af lokale danske antinazister i samarbejde med
aktive modstandsfolk.
I denne periode bliver
IS- nationale hovedkontor
sprunget i luften af en brevbombe med et dødsfald til
følge. Dette er klart nazistisk
inspireret og der var også
afhøringer af nazister, der
også senere har haft forbindelse til brevbomberne i
Østrig.

E

n anden vigtig markering var 50- årsdagen
for samarbejdsregeringens

fald d. 29 august 1943 50årsdagen blev afholdt i samarbejde mellem 38 organisationer og arrangementet fik
også stor folkelig opbakning
med 10- 15.000 deltagere.
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azisterne har internationalt forsøgt at gøre
Rudolf Hess’ dødsdag til en
mindedag. Dette har bl.a.
medført demonstrationer
i Danmark og andre europæiske lande. I Danmark er
der bl.a. afholdt demonstrationer i 95 i Roskilde, 97
i Roskilde hvor nazisterne
korporligt blev smidt ud af
Roskildes borgere og millitante antifascister.
I 98 i Køge, hvor der kun
var en lille nazimarch tidligt
om morgenen. Her var der
tilgengæld to store moddemonstrationer. Den ene
hvor nazimarchen fandt sted
og den anden på Christiansborg, hvor ca. 2500- 3000
mennesker deltog, hvori
man vedtager en henvendelse til de danske politikere der slutter således:
”Danmark skal ikke være
et fristed for nazisme og
menneskehads racisme!”.
I 99 blev det forsøgt
afholdt i København, men
den officielle nazimarch
under ledelse af DNSB
blev aldrig til noget. Til
gengæld blev der afholdt
nazimarch ugen inden af
nazister i gruppen Blood
and honour. Marchen blev
afholdt i Svendborg på Fyn
og nazisterne var repræsenteret bredt internationalt. Ca.
70 nazister marcherede alle
med tilknytning til naziborgen på Langeland.

I

Danmark er der tre steder
hvor de officielle nazister holder til. Det ene
er i greve, der er Dansk
NationalSocialistisk Bevægelse, DNSB’s officielle
tilhørssted. Her holder Jonni
Hansen til.
Der er en naziborg på
Langeland- en ø lige syd
for Fyn, hvor Blood and
Honour har tilhørssted, som
i øjeblikket kunne se ud til at
have overtaget i den danske
nazistbevægelse. Blood and
Honour er ekstremt voldelige også set internationalt,
hvor bevægelsen huserer
(under ledelse af Frank Nielsen). Til sidst er der nazistisk tilhørssted i Nordjylland ved Ålborg hvor også
Jonni Hansen har kløerne
inde i foretagendet. Ved
den sidste naziborg (den
i Ålborg) har der hver nat
været en stor gruppe lokale
beboere, der har stået fakkelvagt for at få nazisterne
væk.
Folkebevægelsen Mod
Nazisme, FMN forsøger i
øjeblikket at etablere en
modstand mod naziborgen
på Langeland, der favner
bredt ind i den danske
befolkning. Blandt andet
ved at gøre den traditionelle
markering af krystalnatten
til et tiltag mod naziborgen
på Langeland.
En lille krølle på halen
i forhold til de danske
nazister. I Danmark har
DNSB i Greve lov til at
udsende deres propaganda
med blandt andet citater fra
Mein Kampf af Adolf Hitler
i en lokal radio. Men ikke

et gennemgående ved
alle succesfulde antinazistiske arrangementer
har været en udbredt støtte
blandt den danske befolkning mod nazismen og nzismens væsen- der bl.a. består
af vold og forfølgelse af
aktive antiracister. Mange
antinazistiske arrangementer, der har vist en bred
folkelig opbakning til den
antinazistiske kamp og til
modstandsfolkene under
krigen er til tider forsøgt
undergravet af danske politikere. Det betyder at de
danske historieskrivere m.fl.
forsøger at negligere den
danske modstandsbevægelses betydning og samtidigt
forsøges samarbejdspolitikken forherliget også selvom
den folkelige modstand mod
samarbejdspolitikken var
massiv, da folkestrejkerne i
43 voksede.
At bekæmpe nazismen er
ikke altid nemt. Især kan
det være svært at bedømme
hvilke aktionsformer der
skal tages i brug på hvilke
tidspunkter. Generelt siger
den danske erfaring at det
vigtigste våben mod nazismen er den danske befolknings modvilje mod nazismens væsen. At ignorerer
nazismen har været nytteløs,
mens konkrete initiativer
møntet på at fordrive nazismen har været ganske effektiv især hvis de fredelige
og millitante aktionsformer
har været i samklang med
befolkningsstemningen.

D

et er ikke muligt at
finde den ene rigtige
aktionsmåde, men alle sager
omkring
den
truende
nazisme må behandles således at den bredest mulige
og bedste aktionsform til
fjernelse af nazistisk udskud
kommer i brug.
Andet:
Radio oasen modtager
støttebeløb på 31.200 kr. pr.
kvartal. i 1998.
Marcel shilf, ven med
Thomas Naggerbar blev
afhørt om brevbomber i
Østrig.
Nazirock blev forsøgt startet i Hillerød, men flyttede
senere til Helsingborg under
ledelse af Blügger (rsrecords).

nr 1, 2000

AntirasisteN

11

Indledning fra Danmark til
temaet: Nazikræfter i Norden

M

å jeg starte med at undskylde på mit lands
vegne, at Danmark er
blevet et fristed for nazister i
Norden. Intet andet land i den
del af Europa har været mere
hjælpsom økonomisk, juridisk og
politisk end danske myndigheder
og ledende politiker... og de får
god hjælp af en del af medieverden. Jeg ved godt, det er en
alvorlig anklage, jeg retter mod
magtens folk i Danmark, men jeg
mener også, der er belæg for denne
hårde dom!
Nogle eksempler:
Vi skal et år tilbage i kalenderen,
til lørdag den 15. august 1998.
Nazister har i deres fæstning i
Hundige 15 kilometer fra Københavns centrum bebudet demonstration i sympati med Hitlers
stedfortræder, Rudolf Hess på
hans dødsdag 11 år tidligere.
I medierne blev denne nazi demonstration slået stort op. Politiken gik helt grassat. I en lederartikel ( 30. juli ) hed, at danske
nazister skulle have lov til at hylde
den afdøde ærkenazist Rudolf
Hess med deres stærkt provokatorisk march gennem Københavns
centrum.
Begrundelsen hos Politikens
chefredaktør, Tøger Seidenfaden
var, at vi ikke bekæmper nazister
og deres historieforfalskning ved
at “sælge ud af de borgerlige
frihedsrettigheder”. En noget bizar
argumentationen, når enhver ved,
at det første, der ville forsvinde,
hvis nazisterne får magt, som de
har agt, ,jo netop er “ de borgerlige
frihedsrettigheder “.
Lederskribenten tog sig også
den frihed at hævde, at der ikke
havde været nedlagt forbud mod
nogen form for demonstrationer
i Danmark siden afslutningen i
1945 på de fem forbandede år
under den tyske besættelse.
Endelig var der en horribel
påstand i lederartiklen om , at
der kun var to parter i denne sag:
nazisterne og de autonome.
Naturligvis blev der aldrig plads
i spalterne til min og mange andres
indsigelser imod dette mageløse
vås.
I det indlæg, jeg fik afvist,
pegede jeg på, at demonstrerende
arbejdere i Esbjerg blev skambidt
af politihunde og drevet bort
med knipler af politibetjente,
der hermed gav deres bidrag til
at forhindre landets borgere i at
forsamles og “i frihed” give luft
for deres synspunkter.
Jeg skrev også, at denne sag
ikke blot vedrørte nazister og
autonome. Tidligere demonstrationer mod nazi rundt om i landet,
havde tydeligt understreget, at der
var tale om en folkelig bevægelse,
at det var hele lokalbefolkningen,
som vendte sig mod en lille gruppe
nazier.
Jeg sluttede med at skrive : “ Det
ville klæde Politiken langt bedre,
hvis bladet begyndte at interessere
sig for den historieforfalskning,
der finder sted omkring den tyske

Nytt bilde fra Rudolph Hess marsjen i Roskilde i 97. Forran i sentrum ser vi Michael Knudsen, redaktør av det
norske nazi-bladet Fritt-Forum / Norsk blad.

besættelse af Danmark, som de
seneste år er væltet ud fra en
gruppe etablerede historikere.”

I

ledelserne for de to organisationer, Aktive Modstandsfolk
og Folkebevægelsen mod Nazisme
drøftede vi muligheden for en
moddemonstration. Det skulle
blot ikke være på nazisternes
betingelser ved at stille op foran
deres naziborg 15 kilometer fra
Københavns centrum.
Vi ville selv sætte dagsordenen,
og vi syntes, det var en god ide
med et folkemøde i byens centrum,
på Københavns Rådhusplads.
Vi allierede os med Mosaisk
Trossamfund, og angav tonen med
hovedparolen : “ Forbyd Nazi “.
Få dage før demonstrationen
skulle finde sted, nedlagde politiet
forbud mod at vi holdt møde på
Rådhuspladsen. I stedet fik vi
anvist Christiansborgs Slotsplads
foran Folketinget, som om hverdagen kan være et mylder af mennesker, men som lørdag og søndag
er totalt uddød.
Med den placering, kunne dem,
der havde udtænkt det nye mødested, måske nære det lønlige håb,
at mødet var dømt til at mislykkes.
forvejen havde medierne i
ugevis koncentreret skytset om
demonstrationen ved naziborgen,
men der var ikke kommet en linie
om vort møde på Slotspladsen.
Det gik helt, helt anderledes.
Omkring tre tusinde mødte op. Det
var langt flere, end den demonstration, der samtidigt blev afholdt
foran naziborgen i Greve.
Mødet vedtog ved afslutningen
en resolution, der opfordrede
Folketinget til at drøfte et forbud
mod nazi. Tre tusinde hænder fløj
i vejret, da jeg som mødeleder
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foreslog denne resolution, og
samme dag blev den afleveret
til Folketingets formand, Ivar
Hansen.
Medens demonstrationen i Greve
havde trukket hundredvis af
betjente og mange journalister til,
var der kun ganske få journalister
og ikke eneste politibetjent på
slotspladsen.
Da der efter seks ugers forløb
ikke var kommet kvittering for
at udtalelsen var modtaget i Folketinget, spurgte vi naturligvis
Folketingets formand, om udtalelsen var bortkommet. Svaret
lød, at udtalelsen var lagt ned i
folketingsmedlemmernes læsesal,
og så kunne hvert enkelt medlem
afgøre med sin samvittighed, om
forbud mod nazi var en debat
værd.
Et år er gået efter dette møde
uden at der er sket noget; men
til min store overraskelse har et
fornyligt ekskluderet konservativt
folketingsmedlem Frank Dahlgaard for 14 dage siden spurgt den
danske justitsminister om, hvilke
lande indenfor EU, der har forbudt
nazi., og han tilføjer som begrundelse, at “det danske demokrati
i frisindets misforståede navn tillader et naziparti at demonstrere,
trykke og udlevere deres modbydelige propaganda.”
Dahlgaard har uden tvivl fornemmet, at der er udbredt ønske i
befolkningen om at forbyde nazisternes virksomhed. Tanken om et
forbud stikker dybt i folkehavet.

D

et vidner et andet eksempel
i Nordjylland om. I januar
i år arvede danske nazister et
hus i Nørre Sundby. De rykkede
omgående ind og ved hjælp af
plankeværk og pigtråd omdannede
de hus og grund til en fæstning.

Naboer så først undrende til, men
så blev de vrede, og de har siden
samlet sig foran nazi-borgen hver
eneste aften for at demonstrere
og kræve nazisterne ud af byen.
Hver aften mødes mellem 50 og
hundrede mennesker for at synge
og aktionere, og midt i august
samledes en stor demonstration
foran nazisternes hus, hvor taler
efter taler stillede krav om forbud
mod nazi. En af de nære naboer
er landets justitsminister, som her
virkelig må føle sig ude trit med
befolkningen, når han stadig ikke
har taget skridt til at åbne den
debat i Folketinget.
Desværre har den danske politiske venstrefløj flere gange erklæret, at den ikke går ind for forbud
mod nazi. Det er sket med den
begrundelse, at et forbud mod
nazi, hurtigt kan blive fulgt op af
forbud mod andre organisationer
f.eks. på venstrefløjen. De overser
desværre fuldkommen, at hvis
nazisterne får magt, som de har
agt, så er noget af det første, de
vil afskaffe, netop de frihedsrettigheder, som giver dem mulighed
for at slå igennem.
azisterne arbejder på mange
fronter. Det blev afsløret for
få dage siden i Danmark, hvor
en organisation, der kalder sig
“Dansk Forum “ var kommet ind i
varmen hos et helt nyt dansk højreparti, Dansk Folkeparti. der opnåede 252.000 stemmer ved valget i
marts 1998. Dette “Forum” består
af tidligere medlemmer af det
danske naziparti. Det er unge intellektuelle, der optræder særdeles
korrekt, og som hurtigt opnåede
politiske poster i Dansk Folkeparti.
Da rævekagen blev afsløret, blev
19 af dem ekskluderet af Dansk
Folkepartis ledelse, men episoden
viser, hvor farlige nazisterne kan
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være, og jeg tror ikke på, at forbindelsen mellem de mest reaktionære i Dansk Folkeparti og Dansk
Forum er definitivt afbrudt.
Vi lever i en tid, hvor meget
tyder på, at nazisterne vil forsøge
et come back. I Danmark har de i
mange år haft gyldne tider. De er
med til at puste til fremmedhadet.
De spreder løgne om den politiske
venstrefløj, og de gør sig de største
anstrengelser for at blive stuerene
og troværdige.
Der er kun et middel, der duer:
Vi må leve op til FN resolutionen
fra 1971. Denne resolution forpligter de medlemmer, der har
tiltrådt resolutionen - og det gjorde
Danmark 9. december 1971 - at
“ kriminalisere al udbredelse af
ideer, der hviler på racemæssig
overlegenhed eller racehad. Tilskyndelse til racediskrimination og
alle voldshandlinger eller tilskyndelse til sådanne handlinger imod
enhver race eller persongruppe
af anden hudfarve eller etnisk
oprindelse. Forbyde organisationer samt organiseret og al anden
propagandavirksomhed, der fremskynder til racediskrimination
samt kriminalisere deltagelse
i sådanne organisationer eller
virksomhed. “
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dag gør Danmark det stik modsatte af det, som FN-resolutionen for snart 30 år siden stillede krav om. Vi retsforfølger
f.eks. ikke nazister, der sidste år
stod bag en musikvideo, hvor fire
navngivne danskere blev henrettet
ved nakkeskud. Jeg tror ikke, at en
statsadvokat i noget andet land her
i Norden var sluppet godt fra et
forslag om at “henlægge sagen”
Vi forsøger heller ikke på at
få en tidligere dansk SS-mand
udleveret fra Tyskland, selvom
han åbent har indrømmet, at han i
1943 i København med koldt blod
myrdede en dansk journalist.
Danske myndigheder forkæler
derimod nazisterne med tilskud
til deres særlige propagandaradio,
hvor de sidste år fik et tilskud på
31.200 kr. og det ser også ud til, at
der skal anvendes skattekroner til
støtte for en skole for børn, som
nazisternes leder har bebudet i
TV. Der har i hvert fald ikke lydt
protester i anledning af forsøg på
allerede fra barnsben at indpode
racisme i børnene.
Danmark er blevet et smørhul for
nazismen. Det er min konklusion
på den aktuelle situation i mit
land i dag. Det er mit håb, at et
krav om forbud i stigende grad vil
blive understøttet af fagforeninger
og andre folkelige bevægelser,
så politikerne presses til at skifte
holdning.
Vi må leve op til FN- resolutionen, som Danmark tiltrådte i 1971,
og vi må holde det løfte, der blev
givet af den danske Rigsdag i 1945
om, at nazistiske grupper eller
partier aldrig mere vil blive tilladt
i Danmark.
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Monsieur Samuel Radzynski
Monsieur Samuel Radzynski var aktiv i motstandbevegelsen i Frankrike under krigen. Han ble arrestert
og siden overført til Auschwitz da tyskerne oppdaget
at han var jøde. Sammen med sin kone Mme Rosine
Radzynski som også ble deportert under krigen fortalte
han sin historie til de 250 deltagerne på Minne og
brorskapsreisen som fransk SOS Rasisme arrangerte
i februar i fjord.
ELI SOL VALLERSNES
Mine foreldre var polakker som
innvandret til Frankrike. De var
jøder, men ikke troende, selv har
jeg alltid vært ateist. I september
1939 da krigen startet hadde jeg
enda ikke fylt 16 år. Kun kort tid
etter okkupasjonen av Frankrike
ble det innført spesielle regler
for jøder: de kunne ikke ha visse
yrker, de måtte hente brødrasjonen
sin etter kl 16.00 (det vil si når det
ikke var mer brød igjen), de kunne
ikke telefonere og de måtte holde
seg i den siste T-banevognen. Den
2. September 1940 døde faren min.
Når tyskerne kom for å arrestere
alle voksne, mannlige jøder fant
de ham ikke fordi han var død og
så tok de meg i stedet selv om jeg
var under 18 år. Jeg ble internert i
Drancy som var en ghetto for jøder
i utkanten av Paris. Forholdene
i ghettoen var umenneskelige og
mange døde der. Det brøt også ut
store epidemier og i forbindelse
med en av disse bestemte tyskerne
seg for å frigi alle som var over
70 år og alle som var under 18.
Da jeg ble frigitt fra ghettoen var
jeg 1.70 høy og veide bare 42 kg.
Etter at jeg hadde kommet meg
ut av ghettoen i november 1941
levde jeg under jorden og deltok
i motstandsbevegelsen. Jeg hadde
forskjellige falske identiteter og
levde på ulike steder. I forbindelse
med motstandsarbeidet ble jeg
arrestert og øyeblikkelig overført
til Drancy da de oppdaget at jeg
var jøde. Dette var i juni 1943
og jeg ble satt i fengselet i ghettoen. Noen uker senere ble jeg
sendt med en konvoi som skulle til
Auschwitz-Birkenau. Vi var 1018
som kom med samme konvoien
og av disse var det bare 500 som
overlevde den første dagen (resten
ble sendt rett til gasskamrene).
24 timer i Auschwitz
Jeg reddet livet fordi noen kamerater i motstandsbevegelsen hadde
fortalt meg at vi måtte si at vi var
elektro-mekanikere (selv om vi
selvsagt ikke var det). Tyskerne
lot jøder med spesielle utdanninger leve i tilfelle de hadde bruk
for oss. Vi ble derfor ikke sendt
til gasskamrene og bløffen ble
heldigvis aldri avslørt. En dag i
Auschwitz begynte med vekking
klokken 4 om morgenen. Vi måtte
stå opp og gjøre sengen ferdig.
Deretter var det oppstilling. Denne
varte vanligvis en time, men ofte
lenger og noen ganger en hel
dag uansett vær. Hvis noen falt
sammen ble de drept. Vi arbeidet
i en mine som lå 1,5 km unna.
Dit måtte vi gå uten sko fordi

SS ikke ville at vi skulle slite
ut skoene. Det var bedre å gå
uten sko om vinteren i snøen
enn om sommeren. For om sommeren kunne man få sår av skarpe
steiner. Det å få et åpent sår var
ofte ensbetydende med døden. De
dårlige hygieneforholdene gjorde
at en lett fikk infeksjon og fikk en
først det var det umulig å stoppe
den. Arbeidet i mine er noe av
tyngste som fins. SS gikk aldri
ned i minen. De hadde gjort det til
å begynne med, men pga minens
mange ganger osv var det lett å ta
livet av en SS uten å bli oppdaget,
så etter en del dødsfall sluttet de
helt å gå inn dit. SS brukte hunder
som var opplært til å drepe til å
vokte oss. På veien tilbake fra
minen skulle alle ha med seg 3
mursteiner (SS planla utvidelse av
leiren). Mistet du en av disse på
de 1,5 km tilbake ble du slått eller
drept. Deretter var det oppstilling
igjen og også på kvelden kunne
denne vare lenge. Vi fikk ca 2,5
timer søvn hver natt og for mitt
vedkommende varte dette i 7
måneder i strekk . . . De matrasjonene vi fikk tilsvarte omtrent 1100
kcal (dette er blitt regnet ut av
ernæringsfysiologer etter krigen).
1100 kcal er ikke en gang nok til
å holde alle cellene i live, langt
mindre til å drive fysisk aktivitet.
Gjennomsnittlig overlevelsestid i
Auswitz var 6 måneder.
Motstandsarbeid i Auschwitz
Etter 7 måneder ble jeg syk. Det
å bli syk var farlig fordi sjansen
for å dø var overhengende. For
meg var det et hell å bli syk fordi
kontakter i motstandsbevegelsen
klarte å overføre meg fra sykhuset
til Monowitz (Auschwitz III).
Motstandsbevegelsen hadde klart
å skaffe forbindelse med fanger
som arbeidet på leirens hovedsekretariat og klarte på dem måten
å ha en finger med i spillet når
det gjaldt hvilken navn som ble
stående på hvilke lister. Monowitz
var en liten leir i tilknytning til
Auschwitzkomplekset, men forholdene var noe bedre der. Det var
en organisert motstandsbevgelse
i Auschwitz selv om det selvsagt
var begrenset hvor mye vi kunne
gjøre. Arbeidet reddet likevel
mange liv. Ikke minst fordi det
gav håp. Motstandsbevegelsen
hadde i tillegg til kontakter på
hovedsekretariatet også andre med
i nettverket. Et av de stedene de
var best forankret var i leirens
sykehus. Neste alle legene ved
leirens sykehus var positive til
arbeidet deres. En viktig forbindelse var også en tysk kommunist som arbeidet på kjøk-

Monsieur Samuel Radzynski og hans kone Mme Rosine Radzynski

kenet. Han sørget for å smugle ut
mat. Vi organiserte også innsamling av matrasjonene til de døde
og fordelte dette blant kjente i
motstandsgruppen og til ukjente
dersom mengden tillot det. Vi
sørget også for å få informasjon
om krigssituasjonen fra de nyankomne og å spre denne. Informasjonen var viktig for å spre håp. Da
vi fik vite at allierte styrker hadde
gått i land i Normandie tok vi
sjansen på å oversette meldingen
til flere språk og spre informasjonen skriftlig. Vi klarte også via
en internert polakk som var fra
landsbyen nær leiren å etablere
kontakt med verden utenfor leiren.
Dette var viktig for å kunne planlegge en flukt og reddet livet mitt
ved frigjøringen.
Flukten fra Dødsmarsjen
Da de allierte styrkene (dvs russerne) nærmet seg Auschwitz ble
de gjenlevende tvunget ut i det som
senere er blitt kalt ”dødsmarsjene”.
Allerede utmattede fanger ble
tvunget til å gå og gå for å komme
bort fra de alliertes fremrykning
og de som ikke orket å holde
tempo ble skutt. Dødsraten i disse
marsjene var ofte så høy som 80%.
Jeg og en kamerat klarte å rømme
fra dødsmarsjen før en SS rakk å
komme til. Vi gjemte oss på et loft
og lå der i mørket i 48 timer uten
å kunne snakke og uten luft. Da
vi kom ut gikk vi over et teppe av
døde (tyskerne hadde skutt alle de
som ikke orket å gå). Men vi ble
oppdaget av noen ungdommer fra
Hitler Jugend. Den eldste kan ikke
ha vært mer enn 15 år. De satte
oss i fangenskap hos en polsk
vakt som skulle overlevere oss til
Gestapo dagen etter. Vi visste at
overlevering til Gestapo betydde
døden og vi hadde planlagt hvordan vi skulle lokke vakten inn
til oss og drepe ham. Men da vi
skulle gjennomføre planen viste
det seg at polakken hadde flyktet,
antagelig fordi han var redd for å
bli tatt av de allierte som rykket
stadig nærmere. Vi klarte å komme
oss ut av fangenskapet via en
tredør som vi brakk i biter. Vi
visste ikke hvor vi var, og gikk
på måfå for å finne frem til en
polsk mann i landsbyen som vi
hadde fått kontakt med gjennom
motstandsbevegelsen. Da vi endelig fant ham viste han oss en
låve hvor vi kunne gjemme oss
fordi det fortsatt var tyskere i
området. Etter noen timer kom det

imidlertid en lastebil kjørende inn
i låven full av tyske soldater. Vi
lå i høyet i andre etasje og hadde
dratt opp stigen og tyskerne gikk
omkring under oss. I 5 dager lå
vi i høyet musestille uten verken
mat eller drikke. Endelig forlot
tyskerne stedet og våre kontakter
kom og ga beskjed om at russerne
var kommet og at vi var frie. Jeg
veide da 32 kg og ble slept gjennom snøen av våre kontakter. Jeg
ble vasket, fikk kaffe og sov under
en ekte dyne i 24 timer i strekk. Da
jeg våknet fikk jeg møte 6 andre
kamerater som også hadde flyktet.
Og noe av det første jeg gjorde
da jeg hadde krefter igjen var å
brenne uniformen min. Polakkene
var kloke og gav oss svært lite mat
til å begynne med. Første dagen
fikk jeg bare kaffe. Hadde det ikke
vært for dem ville jeg dødd som
så mange andre av for mye mat
ved frigjøringen.
Hjemkomsten
Når jeg etter en tid kom tilbake
til Frankrike ble jeg avhørt og fikk
deretter 3000 fr samt en overnatting. Etter dette måtte jeg begi
meg av gårde for å prøve å finne
familie og kjente. Jeg stod en
stund utenfor familiens leilighet
før jeg turde å ringe på. Jeg ante
ikke hva som hadde skjedd med
de andre familliemedlemmene og
om jeg hadde noen slektninger i
live i det hele tatt. Redselen for
å finne leiligheten tom var stor.
Da jeg ringte på fant jeg noen av
brødrene mine og en masse ukjente
mennesker. Leiligheten vår var
blitt et tilholdssted for hjemvendte, tidligere deporterte som
ikke hadde familie eller bolig.
Rosines historie
Mine foreldre var også polske.
Jeg kom til Frankrike som 4-åring
og jeg kan forsikre dere om at
det ikke var noe enklere å være
innvandrer i Frankrike på 20-tallet
enn det er i dag. Jeg var kommunist og derfor med på motstandsarbeidet fra første stund.
Det var forbudt med ansamlinger
av mennesker, men sportsklubbene var fortsatt åpne så vi møttes
der for å utveksle informasjon
og planlegge aksjoner. Jeg ble
arrestert i forbindelse med motstandsarbeidet og dømt i en tysk
krigsdomstol til 10 års tvangsarbeid. Jeg vet ikke hvorfor livet
mitt ble spart. Foreldrene mine

fikk beskjed om at jeg var skutt.
Dette var tidlig i krigen og systemet med konsentrasjonsleire
var ikke ferdigutviklet. Jeg og
mine medfanger hadde status
som fengselsinnsatte. Dette var
en kjempefordel fordi de tyske
fengslene hadde et tradisjonelt sett
med regler som ble fulgt til tross
for krigen og som gav oss innsatte
et vern mot den type overgrep som
skjedde i konsentrasjonsleirene.
Det var bedre kontrollert og det
var regler for det meste. Jeg ble
flyttet fra fengsel til fengsel og
i siste halvdel av krigen ble jeg
sendt til en arbeidsleir for å arbeide
for Siemens. Denne leiren lå i
Polen, ikke så langt fra Auschwitz
og minnet mer om en vanlig konsentrasjonsleir. Da de allierte styrkene nærmet seg ble dødsmarsjene
igangsatt. Vi krevde å få dra i
sivile klær ettersom det var en
egen regel i tyske fengsler at ingen
fikk forlate fengselsområde med
fangedrakt. Jeg og en venninne
klarte å rømme fra dødsmarsjen. I
vårt tilfelle var det ganske få SS i
forhold til fanger og de klarte ikke
holde full oversikt. Da var de sivile
klærne en kjempefordel. Ved hjelp
av de tyske fengselsreglene stakk
vi oss ikke ut og kunne forsvinne
blant befolkningen i våre sivile
klær. Det tok imidlertid mange
måneder med flukt fra sted til
sted før vi endelig var tilbake i
Frankrike.
”Kvinnen i mitt liv”
Samuel og Rosine kjente til hverandre allerede før de ble deportert
fordi de begge drev med motstandsarbeid. Men motstandsarbeidet i seg selv var så farefullt
at en ikke burde omgås de andre
mer enn nødvendig. De hadde
ikke noe med hverandre å gjøre
i de årene de var deportert. Men
da Rosine var tilbake fikk hun
informert seg via en venninne om
at den rødhårede motstandsgutten
(på grunn av alle de ulike falske
identitetene visste hun ikke hva
han het) fortsatt var i live. De
møttes igjen sommeren 1945 og
det var kjærlighet ved første blikk.
De flyttet sammen med en gang
(ingen av dem hadde så mye familie igjen) og giftet seg året etter.
Dette har jeg aldri angret sier
Samuel etter 54 års ekteskap: ”Hun
er kvinnen i mitt liv”. De reiser
nå rundt i Frankrike sammen for
å fortelle om det de har opplevd
under krigen.
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Mme Renée Eskenazy
ovelevde Auschwitch

Mme Renée Eskenazy ble
deportert til Auswitch i 1944
fordi hun var jøde.
Hun fortalte sin historie
til de 250 deltagerne på
Minne og brorskapsreisen
arrangert av fransk SOS
Rasisme i februar i år.
ELI SOL VALLERSNES
Det første møtet med Auschwitz
Jeg ble deportert til Auschwitz
når jeg var 17 år sammen med
søsteren og moren min. Alt vi så
da vi gikk av toget var røk og
flammer. Hele området var preget
av røyken fra krematorieovnene.
Vanligvis ble familiemedlemmer
skilt fra hverandre, men vi klarte
å holde sammen ved å late som
om vi ikke kjente hverandre. Det
å uttale ordet mor, mens en vokter
hørte på kunne være nok til at en
aldri fikk se hverandre igjen. Prøv
å omgås foreldrene dine en hel
dag uten å uttale ordene mor, far,
mamma eller pappa så ser du hvor
vanskelig det er.
En av de minnene som det er
mest vondt å fortelle om knytter
seg til den første dagen i leiren.
Første gang jeg fortalte om det
var på et møte i Lyon. Det var
så sterkt å gå tilbake i minnene
at jeg mistet hukommelsen. Jeg
husket ikke om jeg hadde barn
eller hva de het. Først etter 3 og
en halv dag på sykehuset begynte
hukommelsen å vende tilbake.
Noe av det verste tyskerne gjorde
mot oss i konsentrasjonsleirene
var ikke de fysiske lidelsene, men
at de prøvde å ta fra oss all vår
verdighet som mennesker. Den
sterkeste opplevelsen av dette fikk
vi allerede første dagen. Det å
se sin mor bli slått uten grunn,
kledd naken, barbert, tatovert og
ydmyket var grusomt. Jeg skulle
ønske jeg hadde sluppet å se det.
Et spørsmål om å overleve
I Auschwitz arbeidet vi hver
dag. Vinterhalvåret var langt og
en temperatur på minus 20 var
vanlig. Vi gikk i snøen uten sko.
De heldigste hadde enda noe som
lignet på sko, men hvis en sko satt
fast i snøen måtte en bare gå videre
for ikke å bli slått eller skutt. Ingen
av oss hadde undertøy. Vi gikk
i fangedrakter i bomull. Men vi
kvinner var heldige som hadde
skjørt. Det var nemlig ikke snakk
om å gå på toalettet mens en arbeidet. Måtte en tisse var det bare
å la det renne. De fleste hadde
også diare det meste av tiden. For
mennene ble dette uutholdelig

D

fordi det satte seg i buksene og
frøs til is. Det var alltid noen som
døde i løpet av arbeidsdagen. I
lunsjpausene satt vi på de døde
for ikke å sitte rett på snøen. Det
kan høres grusomt ut, men for oss
var det et spørsmål om å overleve.
Vi fikk ofte en liten pølsesnabb
til lunsjen. Jeg har fått vite senere
at denne var antagelig laget av
menneskekjøtt.
I begynnelsen og slutten av hver
arbeidsdag var det opprop. Dette
kunne ofte vare i mange timer
og vi måtte stå rett opp og ned
i kulden uten en bevegelse. De
tynneste ble tatt med til gasskamrene. Mange segnet om i løpet
av oppropet og disse ble skutt
eller tatt med til gasskamrene.
Vi prøvde å motivere hverandre:
Ta deg samen, tenk på mannen
din, tenk på søstrene dine, tenk på
alle du ønsker å se igjen . . . Men
mange visste at alle slektningene
deres var døde, de hadde ikke mer
å leve for og orket ikke mer.
Ingenting kan bli verre
Jeg kom til Auschwitz i juli
1944. Der klarte jeg å være i nærheten av moren og søsteren min til
oktober samme år. I oktober ble
søsteren min overført til BergenBelsen, mens jeg som fortsatt var
forholdsvis sterk ble overført til
en arbeidsleir for å jobbe i en tysk
fabrikk. Forholdene på fabrikken
var elendige, men når jeg kom fra
Auschwitz visste jeg at uansett
hvor ille det var kunne det ikke
bli verre enn det jeg allerede var
blitt utsatt for.
Det var denne overførselen som
reddet meg. Moren min døde i
Auschwitz og i mange år følte
jeg meg skyldig fordi jeg hadde
forlatt henne og overlevd. Først i
de senere år har det gått opp for
meg at det ikke var noe jeg kunne
ha gjort fra eller til. For tyskerne
var vi ikke mennesker bare en
”Stuck”. De ville overført meg til
arbeidsleiren enten jeg ville eller
ikke. Jeg hadde ingen fri vilje i
Auschwitz, jeg kunne ikke ha stoppet dem. Også andre overlevende
jeg kjenner sliter med skyldfølelse
og tenker ”Vi skulle ikke latt våre
kjære dø”. En så sine besteforeldre
gå mot gasskamrene. Han ville
gi dem en siste klem, men ble
stoppet av en kamerat: ”Du må
ikke gå dit, da vil du dø sammen
med dem”. Han føler seg fortsatt
i dag skyldig: ”Jeg burde ha dødd
sammen med dem”.
Frigjøringen
Når frigjøringen nærmet seg
fjernet tyskerne alle de deportert
fangene fra fabrikken. Den største
av dem veide på den tiden rundt
en 30 kg. Vi ble stuet inn i store
lastevogner og kjørt til andre
leire, men hvor enn vi kom var
det ingen leire som ville ta imot
oss. Vi var levende bevis på de
forbrytelser som var blitt gjort mot
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menneskeheten og ingen ville ta
ansvar for oss. Slutten på krigen
nærmet seg og vi var levende
vitner. Vi ble til sist frigjort som
noen av de siste den 8. Mai 1945
(de allierte var mest opptatt av å
jage tyskerne og kom tilbake for
å frigi oss etterpå).
Kusinen og tanten min var fanger
i Bergen-Belsen. Dit ble etter
hvert også søsteren min overført.
Ved frigjøringen var søsteren min
så svak at hun knapt kunne slepe
seg frem på alle fire. Hun var
for utmattet til å kunne kjempe
med de andre om brødsmulene og
var fullstendig underernært. Etter
krigen måtte hun tilbringe flere
måneder på et sykehus før hun var
sterk nok til å tåle reisen tilbake
til Frankrike. Tanten min døde i
likhet med flere tusen andre ved
frigjøringen. Til tross for at
de engelske soldatene som frigjorde leiren prøvde å gi de overlevende små matrasjoner døde
svært mange fordi de fikk mer
mat enn de kune tåle etter flere
måneders underernæring.
Tilbake til hva?
Lillebroren min var bare 10
måneder da krigen brøt ut. For
å prøve å spare livet hans hadde
foreldrene mine betalt en fransk
familie for å ta seg av ham fra
kort tid etter fødselen. Faren min
ble deportert før gutten ble født

og fikk aldri se sønnen sin. Da
jeg kom tilbake til Frankrike etter
krigen var broren min blitt to år.
Han var en glad gutt som levde
sammen med den franske familien
som hadde satt livene sine i fare
ved å ta vare på ham. For meg
var håpet om at jeg skulle få se
lillebroren min igjen , noe av det
som holdt meg opp i leiren. Da
jeg endelig fikk se ham innså jeg
at han ikke kjente meg igjen. Etter
hvert ble vi kjent, men det var
vanskelig å skulle fortelle ham
hvem han var og hva som hadde
skjedd med hans familie. Hvordan
skal man kunne forklare en liten
gutt at han har hatt en familie for
så å måtte fortelle at de fleste i
denne familien er død?
Ved frigjøringen var min første
reaksjon tristhet. Så lenge krigen
varte måtte man bruke all sin
mentale energi på å overleve.
Først da krigen var slutt kunne
man tillate seg å tenke på alle man
hadde mistet. De første dagene av
frigjøringen ble for mange preget
av tanken på de de hadde mistet
og hvem de hadde å vende tilbake
til. Jeg mistet min mor og min far,
min bestemor og alle tantene mine
i de tyske konsentrasjonsleirene.
Mottagelsen i samfunnet
Etter at vi hadde kommet hjem
igjen fortalte vi ikke om det vi
hadde opplevd slik vi gjør idag. Vi

prøvde å fortelle hva vi var blitt
utsatt for til folk i omgangskretsen,
men ble raskt klar over at de ikke
ønsket å høre om det. Folk som
ikke var så nær oss synes sannheten var ubehagelig og familien og
de nærmeste turde ikke å spørre
i frykt for å vekke vonde minner.
Noen har valgt å aldri fortelle.
Søsteren min har aldri sagt ett ord
om hva hun opplevde i BergenBelsen. Hun orker ikke å snakke
om det. Bare en gang har hun
spontant fortalt om en episode
til sine barn. De satt og så på
fjernsynet da hun plutselig assosierte til noe hun hadde opplevd
og fortalte: ”En gang falt jeg på
latrinen fordi gulvet var sleipt
og glatt av ekskrementer. En av
vaktene der dyttet hodet mitt ned i
skitten med støvelen sin og tvang
meg til å spise ekskrementer”.
Det var også vanskelig å få
arbeid da vi kom tilbake til Frankrike. Hvem vil ansette en som
er avmagret og kortbarbert? En
som fortsatt er tydelig merket av
sin skjebne under krigen? Vi var
merket av det vi var utsatt for
lenge etter at krigen var slutt og
det tok mange år før vi innså at
det var viktig å fortelle til kommende generasjoner om det vi
hadde opplevd. I dag er vi svært
få gjenlevende tilbake, og av disse
igjen er det bare et fåtall som orker
å fortelle om det de har opplevd.
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SOS Rasisme i høyreekstremistenes faneby
Dina Bouzian er aktiv i SOS
Rasisme i Vitrolles. For
de fleste av oss (som ikke
har vært på ferie i SørFrankrike) er den eneste
grunnen til at vi kjenner til
Vitrolles at det i de 2 siste
årene har vært det høyreekstreme partiet Front
National (FN) som har ordførervervet der. Hva har
egentlig skjedd etter at
Front National overtok styringen av kommunen og
hvordan er det å være SOS
aktivist i en by som vrimler
av FN-sympatisører? Antirasistens utsendte spør og
Dina svarer.
ELI SOL VALLERSNES
AN: Når ble du aktiv i SOS
Rasisme og hvorfor?
D: Jeg ble aktiv i SOS Rasisme
dagen etter at FN hadde vunnet
valget og inntok rådhuset. Vi var
nødt til å våkne opp. Jeg kunne
ikke bare se dem overta rådhuset
uten å gjøre noenting. Valgresultatet var helt kvalmende, jeg
kunne ikke leve med det. Så på
dagen etter valget den 9. Februar
1997 gikk jeg og meldte meg inn.
Jeg har jobbet siden og nå er jeg
organisasjonssekretær i regionen
Bouche du Rhone.
AN: Hvordan jobber SOS
Rasisme i Vitrolles?
D: Vi arrangerer mange sosiale
aktiviteter som skiturer, fotballturneringer, dansekvelder osv. Det
kan høres ut som banale aktiviteter
som hvem som helst kunne stått
bak, men når det er SOS Rasisme
som arrangerer er det alltid lagt
vekt på antirasisme både gjennom
organiseringen og appeller osv. Vi
tror det er viktig med de sosiale
aktivitetene for å la folk delta i
et antirasistisk fellesskap uten
at det er noe forpliktende over
det. Dessuten tror vi at det er
viktig å gjøre noe med grunnene
til rasismen. Ved å arrangere
ting som vanskeligstilt ungdom
kan være med på, gir vi dem et
alternativ til vold og rasehat. Av
samme årsak har vi også startet
et leksehjelpstilbud. Vi har dessuten en kvinnegruppe med både
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innvandrerkvinner og franske
kvinner som møtes en gang i uken.
Mer tradisjonelle SOS aktiviteter
som demonstrasjoner, debatter
og antirasistisk uke arrangere
vi også. Vi mottar utenlandske
delegasjoner som ønsker å se
hvordan det står til i en by som er
dominert av FN. I fjor sommer var
det en gruppe tyskere her og til
sommeren får vi besøk av belgiske
antirasister.
AN: Hvor mange er dere i SOS
Rasisme i Vitrolles?
D: SOS Rasisme i Vitrolles har
omtrent hundre aktivister, men
det er mange flere som er enige
med oss og som støtter oss og
aksjonene våre. Det er mange
antirasistiske organisasjoner som
har blomstret opp i Vitrolles etter
at FN vant valget, bl.a. Ras l’front,
Mrap, Lycra og Alarme Citoyen.
Alle disse organisasjonene representerer ganske mange aktivister
og sympatisører til sammen.
AN: Hvilke endringer har funnet
sted i Vitrolles etter at FN vant
valget?
D: Det verste er klimaendringen.
Å vite at en av to, dvs annenhver
person du møter på gaten har stemt
på FN. De fikk 52% oppslutning
ved kommunevalget og det gjør
noe med stemningen i byen. Når
det gjelder den konkrete politikken
de fører er den verste konsekvensen så langt at de har sagt opp

omtrent alle sosialarbeidere, ungdomsarbeidere (a la utekontakten)
og barnevernspedagoger og ansatt
50% mer politi i stedet. De har
stengt ungdomsklubbene og murt
igjen inngangen. Slik FN ser det er
alle som vanker på ungdomsklubber bråkmakere og (potensielle)
småkriminelle. De synes det er like
greit å stenge ungdomsklubben for
å få disse ungdommene ut i gatene
der politiet kan banke fornuft
inn i dem. Den samme politikken
rammer også sommertilbudene.
Minst 50% av de aktivitetene kommunen organiserte for ungdom om
sommeren som bl.a. feriekolonier
er blitt kuttet ut.
Det er likevel ikke like ille i
Vitrolles som i Marignane der FN
også har ordførervervet. I Marignane lar folk tingene skje uten å
si fra og der har FN blant annet
fjernet bøker om andre kulturer
fra biblioteket. De prøvde seg
på det i Vitrolles også, men her
møter politikken deres mye mer
motstand. Flere er organiserte her
i Vitrolles og hver gang de prøver
seg på noe gjør vi opprør. De
vil privatisere alt, men da arrangerer vi store motdemonstrasjoner.
De prøvde også å innføre at alle
franske foreldre skulle få 5000
kr for hvert nyfødt barn, mens
innvandrerforeldre ikke skulle
få noenting. Dette ble imidlertid
stoppet av regjeringen.

antirasist i en FN-by? Møter dere
mye motstand?
D: I Marseille ble SOS Rasismes
lokaler påtent. Her i Vitrolles har
vi mottatt mange trusler. Disse
ugjerningene og truslene er selvsagt aldri signert FN, det er de
altfor smarte til, men det skal jo
ikke mye fantasi til for å gjette
hvem som står bak. Vi er en plage
for folkene på rådhuset. De gir oss
ingen støtte, men vi vil heller ikke
ha noen. Det er Megret som styrer
politikken i Vitrolles, dvs han
måtte trekke seg fra vervet etter
at det ble oppdaget økonomiske
uregelmessigheter, men selv om
det er hans kone som nå formelt er
ordfører vet alle at det er Megret
som har siste ordet. Megret er en
slu fyr og en taktiker. Han kunne
finne på å gi SOS Rasisme en
symbolsk liten sum i støtte bare
for å kunne si at han er antirasist
og smiske seg innpå de andre
høyrepartiene, men vi vil ikke ha
pengene hans. Når vi henger opp
antirasistiske plakater i byen blir
vi ofte utskjelt av forbipasserende
og ofte er det biler som kjører
etter oss. Det verste er likevel at
plakatene våre klistres over med
FN-plakater med en gang etter
at de er hengt opp. FN betaler
”profesjonelle” plakatklistrere
som sørger for at alle flatene i
byen er konstant dekket med deres
propaganda.

AN: Hvordan er det å jobbe som

AN: Hvordan ser du på split-

telsen i FN?
D: I Vitrolles-området er folk
flest tilhengere av Megret og støtter ham og ikke Le Pen etter splittelsen. Jeg tror ikke FN er blitt
mindre farlig fordi om de er splittet i to. Megret prøver å fremstå
som om han er en politiker lik
alle andre politikere. For oss i
SOS Rasisme gjelder det å vise
folk hvor farlig han er. For ham
er ”blanding av rasene” en fare
for Frankrikes fremtid. I hele SørFrankrike er det Megret som er
mest populær, men både han og
Le Pen er farlige.
AN: Hva tror du blir resultatet
av det neste kommunevalget i
Vitrolles?
D: Jeg håper at ting vil forandre
seg ved det neste kommunevalget
i år 2001. Jeg tror ikke at FN klarer
å vinne valget en gang til. Ved de
valgene som har vært etter februar
1997 har de aldri fått like mange
stemmer som de fikk ved kommunevalget. Men de har allerede
startet valgkampanjen, og det de
først og fremst satser på nå er å få
ordførervervet i Marseille som er
en mye større by.
AntirasisteNs utsendte ønsker
Dina lykke til med det videre
arbeidet og overleverer henne
den norske SOS-hånda: Ykø måb
kameratten miin!
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SOS Mitmensch: Østerrikes svar på SOS Rasisme
I forbindelse med Minne
og brorskapsreisen som
fransk SOS Rasisme arrangerte i februar i fjord fikk
de norske representantene
anledning til å snakke med
representanter for SOS
Rasisme i en rekke land.
Her kommer en kort introduksjon til SOS Rasismes
søsterorganisasjon SOS
Mitmenschs arbeid i Østerrike.
ELI SOL VALLERSNES
En motreaksjon mot ytre høyre
SOS Mitmensch ble stiftet i

1992. Ytre høyre representert ved
partiet FBE hadde en oppsving
på denne tiden og organisasjonen
ble startet som en reaksjon på
dette. FBE ligner på det franske
ytre høyre partiet Front National.
Akkurat som dem samler de på
gamle nazister. Ledelsen er noe
yngre enn Le Pen og de snakker
mer strategisk. De er demagoger
og snakker om reelle problemer
som folk er opptatt av. De har
hatt samme ledelsen i 11 år, men
har klart å gå fra 5% oppslutning
til 20% oppslutning under denne
ledelsen. I 1992 tok FBE initiativet
til en rasistisk folkeavstemning.
Forslaget gikk i korthet ut på at
man skulle starte segregering i
skolen og innføre restriktive lover
på asylområdet. Da ble altså SOS
Mitmensch til som en motbevegelse. De ble ved starten støttet av
regjeringen (som var i opposisjon
til FBE) og av sosialistiske partier,
men de har også hele tiden hatt en
stor grasrotbevegelse. Den første
demonstrasjonen de arrangerte i
1992 samlet 300 000 mennesker.
Dette er den største demonstrasjonen som er blitt gjennomført i
Østerrikes historie. Mange gamle

motstandfolk fra krigens dager var
med. Demonstrasjonen ble holdt
på samme sted som Hitler ble tatt
i mot med jubel i forbindelse med
Anschluss. De gamle motstandsfolkene kunne konstatere at det var
flere mennesker i den antirasistiske
demonstrasjonen i 1992 enn da
Hitler kom.
Og organisasjonen levde videre
Etter demonstrasjonen fortsatte
bevegelsen å jobbe. Man begynte
å ta fatt i grunnene til at det finnes
rasisme bl.a. ved å belyse mangelen på integrering av innvandrere i det Østerrikske samfunnet.
Men da ble plutselig støtten til
bevegelsen mye mindre. Grunnen
til at det fortsatt finnes et lite
SOS Mitmensch er at enkelte gjør
frivillig innsats, kunstnere osv.
gir bidrag og de får fortsatt en
liten støtte av regionen og av
staten. SOS Mitmensch finnes i
hele Østerrike, men det er ikke en
sentralisert bevegelse. De lokale
gruppene er autonome og driver
med ulike ting. Noen arbeider
med flyktninger som skal kastes
ut av landet, det er blant annet

opprettet et eget hus for folk som
ikke har oppholdstillatelse, men
som heller ikke kan kastes ut.
En del av arbeidet deres er også
rettet mot skolen for å bevisstgjøre
ungdommer. De prøver å samle
ulike organisasjoner med lignende
arbeidsområder. Den siste tiden
har demonstrasjonene de har tatt
initiativet til i hovedsak dreiet
seg om asylrett og integrasjonspolitikk.
Innvandringspolitikk i Østerrike
Østerrike har som en rekke andre
europeiske land tidligere invitert
folk til å innvandre fordi de manglet arbeidskraft. På den tiden dette
var aktuelt (slutten av 60-tallet
og begynnelsen av 70-tallet) kom
det mest tyrkere og jugoslavere.
Det har også tradisjonelt kommet
en del politiske og økonomiske
flyktninger fra Øst-Europa. Østerrike har aldri vært et utpreget
innvandringsland. Det har i større
grad fungert som et transittland
for folk som vil til USA osv. Men
etter Berlinmurens fall kommer
det stadig flere. Etter denne perioden med innvandring fra øst har

motstanden økt mot innvandring
og ytre høyre har vokst.
Arbeidsmarked og rasisme
SOS Mitmensch har nå engasjert
seg i et eget prosjekt som retter seg
mot skolen. De ønsker å fokusere
på at ungdom skal ha like sjanser
for fremtiden til tross for ulike
sosiale utgangspunkt og ulike
etniske roller. Ungdom inviteres
til å komme med kreative forslag
til arbeid for fremtiden. Hensikten er egentlig ikke å skape nye
arbeidsplasser, men å starte en
debatt i forhold til arbeidsløshet
og rasisme. Det er planlagt mange
arrangemnet i forbindelse med
dette prosjektet. SOS Mitmensch
mener dette prosjektet er viktig og
ønsker å jobbe for at alle skal ha
samme muligheter i utdanningssystemet. I tillegg til den uformelle rasismen på arbeidsmarkedet finnes det også en del vedtekter
som diskriminerer innvandrere.
Blant annet kan ikke innvandrere
være tillitsvalgte for den største
fagforeningen i Østerrike.

Nordisk konference i Oslo Manifest (forslag)

i år 2000: Fri for racisme/
Menneskerett
nazisme

Især i Frankrig, Østrig, Østeuropa og
andre lande har ekstremistiske højrekræfter
med nazister som spydspids bidt sig fast i
det politiske landskab. De samme tendenser
spores i Norden og kalder på aktiv modstand
og international solidaritet for at dæmme
op for den nye voldsbølge.
Tre lørdage i træk genlød London i maj
måned af bombebrag og erindrede verden
om, at nazismen ikke kan grines ihjel og kun
består af en lille skare forvirrede stakler,
der er udstødt og svigtet af samfundet. Det
er fastslået, at der var tale om nazistiske
terrorister, organiseret i aktionsgruppen
Combat-18 (»18« = »AH« = »Adolf Hitler«
efter bogstavernes alfabetiske rækkefølge.)
Bombemændene har også været på spil
i Danmark og Sverige og har med hovedkvarter hos den danske naziführer Jonni
Hansen i Greve bl.a. fabrikeret og til
Storbritannien afsendt lumske brevbomber,
som dog blev opfanget i tide.
Også i Norge har den nazistiske bevegelsen i en lang rekke år utfoldet sin
virksomhet, denne aktiviteten har gått i
bølgedaler, men de prøver på nytt å komme
tilbake på banen ved å samle alle nazister i
Nazjonalalliansen. Eksklusjonen av Jonstad
fra Fremskrittspartiet og hans forsøk på
å danne Norsk Folkeparti, har gjort at
andre grupper av nazister vil satse på dette
kortet.
Begge disse partibyggingsprosjektene vil
prøve å fremstå som ”pyntelige” høyrepartier, slik som Front National i Frankrike og
”Frihetspartiet” i Østerrike.
Siden nazismen stakk hodet sitt frem i
Norge på nytt på 60-tallet har virksomheten
hele veien vært retta inn på terror mot
innvandrere og anti-rasister, drap, bomber
og andre kriminelle handlinger. De har
gang på gang vist at de ikke er en politisk
retning, men en samling kriminelle både i
politikk oghandling.
Nazismen suger næring af racismen og
er dens organisatoriske bastion. Selv ved
anvendelse af et elektronmikroskop vil det
være vanskeligt, for ikke at sige umuligt
at finde nogen principiel forskel på de
to foreteelser. De er som siamesiske tvil-

linger. Menneskeforagt, herrefolksteorier,
forskelsbehandling på grund af race, hudfarve. religion og etnisk oprindelse er
krænkelse af menneskets værdighed og
bygger ofte pa fordomme og uvidenhed,
er et middel til at splitte folkene og skabe
ufred.
Opdeling af menneskene i over- og undermennesker, i apartheid-politik, må bekæmpes og umuliggøres i overensstemmelse
med FN-erklæringen fra 1963 om afskaffelse af alle former for racemæssig forskelsbehandling. Gentag for dig selv ordene
»overmennesker« og »undermennesker«.
De afspejler nazismens sjælsråhed og
kynisme, dens iboende følelseskulde og
politiske perversion. De racistiske opfattelser blev udbredt af Hitler-nazisterne ved
aggessionskrig imod de europæiske folk.
Nazismen med dens planlagte og organiserede forfølgelser og dens ødelæggelsesog udryddelseskrig imod jøder, sigøjnere,
kommunister og andre grupper satte hele
verden i brand og kostede over 50 millioner
menneskeliv.
Derfor blev nazismen i 1946 forbudt ved
den internationale krigsforbryderdomstol
i Nürnberg. På baggrund af de næsten ufattelige forbrydelser var det den almindelige
mening, at nazisterne havde opbrugt al
deres ytrings- og meningsfrihed. Derfor lød
dommen også på forbud imod at genoprette
nazispartiet, ligesom nazipopaganda blev
forbudt. Dommen er gældende folkeret
og var for alle lande adgangsbillet til De
Forenede Nationer (FN). I givet fald må
propaganda for racemæssig overlegenhed
forbydes. Organisationer, der forfægter
racisme/nazisme skal forfølges og eventuelt
forbydes i overensstemmelse med FNpagtens bestemmelser om de fundamentale
menneskerettigheder og friheder.
Nazisme/racisme er organiseret forbrydelse, der blot søges formummet og
markedsført som »almindelig« politik.
Trykte og elektroniske medier bør ikke
være mikrofonholdere og budbringere
for racister/nazister. Deres udfoldelsesmuligheder skal indskrænkes og/eller
umuliggøres. Den danske regerings
politiske og økonomiske støtte (75 pct.
af udgifterne) til nazi-gyllesprederen,
lokalradioen .»Oasen« må standses. Til
dem, der klynker over antinazisternes
påståede undergravning af ytrings- og

meningsfriheden, siger vi: I ethvert samfund
er der bestemte regler for mennekers adfærd.
Der findes ingen absolutte friheder. De er
alle karakteriseret ved deres begrænsninger.
De delvis vildførte tilhængere af grænseløs
ytringsfrihed for racister/nazister hævder,
at et forbud kan blive vendt imod dem,
der fører forbudskravet frem. Det er da
muligt, at de politiske magtudøvere vil gribe
til sådanne midler. Men alle erfaringer,
bl.a. fra de danske politikeres ulovlige
arrestationer og krænkelser af grundloven
under den tyske besættelse fortæller, at alle
magthavere til enhver tid har frie hænder og
kan gøre alt, hvad der er politisk muligt. De
behøver da ikke nogen lov for at foretage
overgreb og begå ulovligheder. De kan
jo altid henvise til den berømte »nødret«,
som f.eks. ikke er indskrevet i den danske
grundlov.

Historie er mange ting. Ofte serveres den
fordrejet, men man kan med fordel udvide
sit erfaringsgrundlag ved selv at sætte sig
ind i den og især i de sammenhænge, der
eksisterede, da begivenhederne udspillede
sig. Nazismen med dens helt unikke og
ekstreme racisme vil ikke gentage sig på
samme måde. Men rødderne blev desværre
ikke helt udryddet, og ugræsset breder sig
lidt rigeligt i denne tid. Racister af enhver
art, også de »morsomme«, er godt i gang, og
nazisterne arbejder intenst på at konsolidere
deres omfattende netværk og udbygge deres
terrorgrupper i de enkelte lande.
Alle nordiske antiracistiske og antinazistiske organisationer er demokratiske og
tværpolitiske. Konferencen opfordrer til
opslutning om dette manifest.
Det vi l være naivt at tro, at regeringerne
og politikerne i de en kelte med stor elan
vil bekæmpe den truende fare fra nazister/
racister. Al erfaring lærer de aktive, at
kun store, folkelige bevægelser kan sammenkitte den menneskelige solidaritet og
organiserede modstand, som alene kan
spærre vejen for racister/nazister. De ska’
ha’ den kolde skulder.

Betegnelser som »nynazister« og »nynazismen« må bandlyses. De blev i sin tid
lanceret af de europæiske nazister med den
bagtanke at gøre sig stuerene og føre sig
som nyfødte og derfor ubeskrevne, bedre og
velmenende nazister. Anvendelsen af disse
misvisende og kamuflerende betegnelser
medvirker udelukkende til at fremme
nazisternes hedeste interesser. Betænk, at
der ikke er noget som helst nyt i nazismen.
Alle de nuværende
nazistiske grupper
bekender sig i skrift
og tale til den kendte
nazisme, og de har
RINGSAKER KOMMUNE
direkte overtaget diktator Hitlers ideer
og helt entydige proVi vendte rasismen ryggen
gram. De vil det
samme nu som før.

HAUGESUND KOMMUNE
mot
fremmedfrykt og rasisme

Ny T-Skjorte!

AN3-498

SOS Rasisme har nå trykt opp ny T-skjorte! Forsiden
har en liten logo på venstre bryst. På baksiden er
hånda. T-skjorta koster 80,- kr, og den kan enten
bestilles ved å fylle ut skjemaet på materiellsida på
Internett:
Http://home.sol.no/~sosau/, eller du kan
sende inn slippen nedenfor som post eller
til faks nr: 52 71 21 62
pJa, jeg bestiller _____ eks. av den
kr 4,00
nye SOS Rasisme T-skjorta til 80,- kr!
Navn ___________________________
Adr ___________________________ SOS Rasisme, ØU
Sted ___________________________ Boks 297
Alder ________ Telefon__________ 5501 Haugesund

Bestillingskupong for materiell:
Jakkemerker/Buttons:
___stk «Knus Nazismen» (button)
___stk Liten hånd (emaljemerke)
___stk «Ikke mobb kameraten min» (button)
T-Skjorter:
___stk «Ikke mobb kameraten min» (str XL)
___stk «Rock mot Rasisme» (str XL)
herav___ Svart. ___ Hvit.
___stk «Ny SOS Rasisme T-Skjorte! (svart m. gul trykk)»
herav___ S. ___ M. ___ L. ___ XL.
Hefter:
___stk Hefte om voldsrasisme (Tore Bjørgo)
___stk «Hvordan jeg ble nynazist» (Arne Flateland)
___stk «Hvordan møte Arne Myrdal & Co»
___stk «German Imperialisme»
(Greame Atkinson – Searchlight)
___stk «Rasisme og Ny-nazisme»
(Human-Etisk Forbund)
___stk «Til Grin Mod Racismen» (Vitsehefte -dansk)
___stk «Når kjempene faller» (Pelle & Proffen)
39,50
Bøker:
___stk «Aller Ytterst» (Henrik Lunde -forsker)
___stk «Utlendingene og Kriminalitet» (Sturla Falck)

kr
kr

10,30,-

kr

10,-

kr
kr

80,80,-

kr

80,-

___stk «Innvandrerne og arbeidslivet»
(Rolf U. Aakervik)
kr
___stk «Peter mot staten» artikkel sammling om norsk flyktningepolitikk
kr
___stk «Slaveskipet fredensborg» (Sturla Falck)
kr
Diverse:
___stk Penner «SOS Rasisme»
___stk Lightere «SOS Rasisme»
___stk Verveblokker

Navn__________________________________________________________
Adresse________________________________________________________

kr
kr
kr

12,12,12,-

kr

12,-

Underskrift:_______________________________________________

kr
kr
kr

40,50,-

Tlf:_____________________________________________________

Postnr/ sted______________________________________________

Sendes:
kr
kr

79,75,-

SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf 52 71 21 75 / Fax: 52 71 21 62

*Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

Meld deg inn i SOS Rasisme
AN 0100

kr
kr

pJeg vil bli medlem
kr 4,00
pJeg ønsker mere informasjon
Navn ___________________________
Adr ___________________________ SOS Rasisme, ØU
Sted ___________________________ Boks 297
Alder ________ Telefon__________ 5501 Haugesund

Medlemskap koster for ungdom under
26 år kroner 25,Over 26 år kroner 50,Familiemedlemskap kroner 100,Meld deg inn i dag!
Send inn, gå på vår
hjemmeside, eller:
fax: 52 71 21 62
tlf 52 71 21 75.

120,64,75,-

10,10,-

