TIL PRESSEN!
Aldrig mere en krystalnat! Nej til racisme!
Den 9. november 1938 blev indledningen til en systematisk udryddelsespolitik. Det førte frem til de nazistiske
udryddelser af seks millioner jøder, drab på unævneligt mange anti-nazister og på sociale og seksuelle mindretal som
homoseksuelle, romaer, handikappede og subsistensløse.
Torsdag d. 9. november er det 79 år siden Krystalnatten i Tyskland og Østrig! Krystalnatten var en organiseret
landsdækkende kampagne i Tyskland og Østrig, med vold og drab af jøder og nedbrænding og smadring og plyndring af
deres butikker, synagoger og ejendom, efterfulgt af massearrestationer og deportationer.
At det kunne lade sig gøre at rykke folkestemningen og skabe tilslutning til denne katastrofe, der var en indledning til
store folkedrab og en omfattende verdenskrig, hang blandt andet sammen med den snigende accept af racisme i
hverdagen og af, hvad man kunne acceptere at gøre ved medborgere, for eksempel fjerne ytringsfrihed og andre
rettigheder.
Over hele Europa er der torsdag d. 9. november 2017 – 79 år efter - Krystalnatdemonstrationer i mange af de store byer.
De tjener dels til at mindes ofrene for Krystalnatten og for nazisternes senere folkedrab på jøder, romaer, andre
folkeslag, der ikke var arier, homoseksuelle og handicappede og hjemløse. Dels for at advare mod den udvikling som
mange europæiske lande herunder Danmark er inde i med mere racisme og fremmedhad og knægtelse af
menneskerettigheder for etniske mindretal.
København:
I Danmark er SOS mod Racisme sammen med Mellemfolkeligt Samvirke arrangør af et Krystalnatsmøde i København kl.
17.45 – 20.30 i Lille Sal, Blegdamsvej 1b, 1. sal, Københvan N. Mødet indledes med uddeling af gratis suppe , da mødet
følger efter en Krystalnatsdemonstration med fakler på Sankt Hans Torv på Nørrebro.
Ved mødet vil Hans Goldstein, som er øjenvidne fra Krystalnatten i Wien i 1938, indlede med at fortælle om sine
oplevelser dengang. Udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen vil tale om racisme og hetz mod etniske mindretal i Danmark i
dag. En flygtning vil fortælle om sine oplevelser i Danmark i dag. Vicedirektør Louise Holck, Institut for
Menneskerettigheder, vil tale om menneskerettigheder på asyl- og flygtningeområdet og for udlændinge på andre
områder i Danmark i dag. Sammen mod Racisme fra Mellemfolkeligt Samvirke kommer ind på handlemuligheder, og det
samme gør SOS mod Racisme, og det fortsætter debatten om.
Krystalnatmøde i København se: www.sosmodracisme.dk under Arrangementer og møder:
http://www.sosmodracisme.dk/?Arrangementer_og_m%C3%B8der


Facebook:

https://www.facebook.com/events/1747581928609820/

Også andre steder i København er der Krystalnatsarrangementer
Svendborg:
Vi er også medarrangør af en Krystalnatsmanifestation i Svendborg på Lille Torv kl. 17 – 18. Her taler forfatter og
journalist Georg Metz og Professor Morten Sodemann, OUH, og der er musik ved Sigrid og Niels.
Facebook: https://www.facebook.com/events/211244649414930/
https://svendborg.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/KRYSTALNAT.pdf

