
ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT 

Mandag den 9. november 2020 på Kultorvet, København K., kl. 16.30 

Som et skingert og ildevarslende ekko fra 1930’ernes Tysklands nazibevægelse blev den religiøse jødiske 

højtid Yom Kippur i Danmark i år chikaneret af en plakat aktion fra den nazistiske bevægelse Nordfront. 

Med antisemitiske opslag klistret op forskellige steder i landet, bidrog bevægelsen til at minde os om, at 

jødehad, antisemitisme og fremmedhad ikke kun er historiske fænomener, men højst aktuelle trusler mod 

personer, grupper og foreninger i dag. 

Heldigvis er disse nazistiske kræfter små. Men de findes. De trives. Og de skaber utryghed og frygt, hvor de 

dukker op med chikane og hærværk. I 2019 blev en jødisk gravplads for eksempel udsat for omfattende 

hærværk. Nordfronts plakat aktion står ikke alene. Den føjer sig ind i en anti-jødisk og anti-muslimsk hetz, 

som nærer fremmedhad og racisme.  

Disse kræfter næres i skyggen af en tone i den offentlige politiske debat. Og ikke mindst i kommentarsporene 

på de sociale medier fungerer dette som ideologisk gødning for holdninger, hvis yderste konsekvens dukker 

op som de omtalte jødehad plakater og hærværk. 

Den 9. november er det 82 år siden, at nazistiske bøller i 1938 overfaldt jødiske borgere, butikker, synagoger 

og ejendomme i Tyskland og Østrig. Mange blev slået ihjel og store værdier – økonomiske og kulturelle – 

gik tabt. Det blev til indledningen på en systematisk nazistisk kampagne, der førte frem til udryddelserne i 

kz-lejrene. 

Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske 

igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev den udvikling frem – markerer vi i Krystalnatinitiativet den 9. 

november. Det har vi gjort i de seneste 27 år med fakler, taler og musik.  

Imidlertid betyder Corona-situationen, at vi i år ikke kan afvikle markeringen, som vi plejer. Derfor en ’stille’ 

manifestation, som man sundhedsmæssigt trygt kan opleve. 

For vi ønsker at sætte fokus på en række aktuelle og principielle forhold som fx. undertrykkelse af mindretal, 

diskriminerende lovgivning, rettigheder og friheder, som også er under pres i dag.  
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