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Fackeltåg mot nazisternas kristallnatt
Större bild/bilder »
GÄVLE

”Inga fler kristallnätter. Ut med fascisterna ur
kommunfullmäktige.” Så står det på
flygbladen som Alexander Hultman från GARK
och vänsterpartisten Björn Öberg delade ut i
Gävle i går. I kväll går ett fackeltåg genom
stan för att vi aldrig ska glömma vad som
hände en natt 1938.
minne. I går delade Alexander Hultman från
Manifestationen ordnas av GARK, Gävles Antirasistiska
Gävles Antirastistiska Kulturförening ut
Kulturförening, tillsammans med SSU, Grön Ungdom,
flygblad tillsammans med vänsterpartisten
Ung Vänster, RKU, SUF och vänsterpartiet.
Björn Öberg, inför kvällens fackeltåg genom
Samlingen är klockan halv sex på Södermalmstorg. Vid Gävle till minne av nazismens offer.
halv sju blir det tal av Tryggve Emstedt från
Foto: David Holmqvist
AsylkommitÈn och underhållning av Christer Forsberg på
Stortorget.
Är det inte väl drastiskt, att koppla ihop att Sverigedemokraterna blivit invalda i
kommunfullmäktige med Kristallnatten?
– Jag tycker att det är den mest dagsaktuella kopplingen. Att den kopplingen faktiskt är
jätteviktig. Hitler och hans nazister började också i liten skala, säger Björn Öberg.
För honom är Sverigedemokraterna är ett parti med fascistiska idÈer, som använt demokratiska
metoder.
– Sverigedemokraterna är demokratiskt valda. Men om man se det som en av demokratins
grunder att alla är lika mycket värda är de ju inte demokrater, eftersom de vill utestänga
invandrare och homosexuella.
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fakta. Kristallnatten
Det var natten mellan den nionde och tionde november 1938 som nazisterna
utförde den första av många pogromer i Tyskland och Österrike. Ett hundratal judar
dödades, cirka 30 000 människor fördes till koncentrationsläger, synagogor brändes
och tiotusentals butiker med judiska ägare förstördes.
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