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Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg; Nina Busch
Manifestation Krystalnatten på den røde plads

Kære Lokaludvalg!
Vi vil gerne markere Krystalnatten, og vil hermed spørge om I vil være med.
Så vidt vi kan se på jeres hjemmeside, kan I ikke støtte med et pengebeløb.
Men det er ligeså vigtigt at I støtter op om arrangementet.
Herunder er vores grundlag for manifestationen.
Med venlig hilsen
Nina Busch
mobil
23208655
Nørrebro for mangfoldighed – aldrig mere en Krystalnat
Under disse paroler indkaldes til manifestation torsdag den 9. november på Den Røde Plads, hvor der vil være taler og musik.
Med arrangementet ønsker vi at samle Nørrebros beboere i solidaritet og fællesskab med budskabet: Ja til mangfoldighed. Nej
til diskrimination.
Som arrangører håber vi Nørrebro Lokaludvalget vil støtte op om arrangementet og indgå som medarrangører. Dermed får
du/I muligheden for at sætte jeres præg på arrangementet ved at tage del i forberedelserne og sammensætningen af
programmet. Du/I kan også blive skrevet på som anbefalere af demonstrationen, yde et økonomisk bidrag og/eller være med
til at gøre jeres netværk og medlemmer opmærksom på arrangementet. Al støtte og opbakning værdsættes.
Baggrunden for demonstrationen:
Den 9. november 1938 blev ca. 26.000 jøder fængslet i Tyskland som led i en nazistisk aktion, der bliver husket som
Krystalnatten. I år er 79-årsdagen for den nat, der markerede optrapningen af den systematiske forfølgelse af jøder,
kommunister, romaer, seksuelle minoriteter, transpersoner, handicappede og andre mennesker, der ikke stemte overens med
et højrenationalt og fascistisk verdensbillede. Begivenheden markerede overgangen fra diskrimination til( systematisk)
forfølgelse.
Menneskerettigheder blev systematisk tilsidesat, jødiske borgere mistede helt basale rettigheder, på trods af at de var født og
opvokset i Tyskland. Propagandamaskinen virkede og i måneder efter blev 25.000 jøder afhentet og sendt i kz-lejr. Vejen var
banet for et folkemord.
I dag ser vi medier, der blåstempler en stadig mere rå og hadefuld tone overfor mange mindretal - det være sig religiøse,
sociale, etniske og seksuelle - og det opløser grænserne for, hvad der i orden at sige og tilladt at gøre. Vi ser politikere puste til
fordomme og fremmedhad med tiltag, love og fortællinger, der diskriminerer religiøse mindretal, oftest målrettet muslimer. Vi
ser overvågning, mistænkeliggørelse og visitationszoner af hele kvarterets beboere alene ud fra deres hudfarve.
Vi beboere på Nørrebro ved, at vi har de samme ønsker til det gode liv: Tryghed for os selv og vores familie og venner.
Uddannelse og job til alle, tag over hovedet, penge på kontoen.
Derfor går vi på gaden på 79-året for Krystalnatten med budskabet;
·
·

Ja til gensidig respekt, solidaritet og plads til mangfoldighed
Nej til fremmedhetz, racisme og nazisme

Præsentation af dagen:
Vi samles på Den Røde Plads torsdag d. 9. november kl. 16.00-17.00 under parolerne Nørrebro for mangfoldighed– aldrig
mere Krystalnat til taler og musik. Derefter er det muligt at nå ind Nytorv til Aldrig mere Krystalnat-initiativets samling, der
hvert år mindes Krystalnatten.
Såfremt det er et arrangement du/I vil støtte op om, kan vi aftale nærmere, hvordan du/I kan bidrage til markeringen af dagen.

På vegne af arrangørgruppen Nørrebro for Mangfoldighed
Nina Busch og Maria Nielsen
Program:
Gratis kaffe, te, juice og kage
Salg af fakler
Konferencier:
Talere:
Musik:
Arrangører: Nørrebro for Mangfoldighed
Anbefalere:
Overskud af kaffe og kage-salg går til Exitcirklen.

