
Matteotti-Komiteen

og Hitler-flygtningene

Af Minna S tejfenPedersen

Generelt om hjælpearbejdet
for flygtninge i 30'erne

I 30'erne var flygtningearbejdet, som bekendt, ikke samfundsorganiseret
som nu, men et frivilligt arbejde udført af partier, organisationer og en-

keltpersoner, som følte sig »kaldet« til det. Flygtningene var opdelt i

grupper, hvoraf hovedgruppeme var: Kommunister, socialdemokrater,
jøder og de såkaldte åndsarbejdere.Disse grupper havde hver deres hjæl-
peorganisation at gå til -

og såvel kvantiteten som kvaliteten af den

hjælp de enkelte grupper kunne påregne,var helt afhængig af den pågæl-
dende hjælpeorganisations vilje og evne til at støtte flygtningene både
økonomisk og socialt. Problemet omkring asylretten var, dengang som

nu, det mest brændende problem. Den socialdemokratisk-radikale rege-

ring, Justitsministeriet og Fremmedpolitiet var ikke altid lige blide.

Den internationale Matteottifond

og den danske Matteottikomité

Matteottifonden var en international fond til støtte for arbejderbevægel-
sen i lande uden demokrati.

Den blev oprettet i 1926 i Socialistisk-Arbejder-Internationale og fik

sit navn efter den italienske socialist Giocomo Matteotti, som blev dræbt

af de italienske fascister i 1925.

Den internationale fond iik aldrig den store gennemslagskraft. Det var

ikke alle nationale socialdemokratier, som fulgte Intemationalens beslut-

ning om, at der skulle organiseres nationale Matteottikomiteer og ydes
bidrag til Fonden.

Også det danske Socialdemokrati sad Intemationalens beslutning
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overhørig, på trods af gentagne og irriterende opfordringer fra Interna-

tionalens ledelse.

Først i august 1933 blev der organiseret en Matteottikomité i Dan-

mark.

Oprettelsen af den danske Matteottikomité

Baggrunden for Matteottikomiteens dannelse er symptomatisk for dygt-
ningearbeidet i socialdemokratisk regi - og for det øvrige antifascistiske

arbejde partiet udførte i 30'erne.

Den socialdemokratisk historieskrivning daterer Komiteens fødsel i

meget vage vendinger, som »omkring den tid de første ñygtninge kom«.
De første ñygtninge var kommunister, som kom i marts efter Rigs-

dagsbranden. Disse flygtninge kunne ikke hente nogen hjælp hos Social-

demokratiet, som helt overtog det danske Justitsministeriums argumen-

tation i forhold til asylretten for den gruppe
- nemlig at kommunister, i

stedet for at søge asyl i Danmark, burde søge indrejse i »det naturlige
fædreland«,Sovjetunionen.

De første 2-3 socialdemokratiske flygtninge kom i april 1933, og flere

kom til i løbet af sommeren, men der var stadig ikke organiseret et

egentlig hjælpearbejde.
Kildematerialet viser, at Matteottikomiteens fødselsdag først var en

realitet d. 8. august. Det viser også,at det i høj grad var eksistensen af og

dannelsen af andre organisationer til støtte for flygtningene, som presse-

de partiet til endelig at oprette Komiteen og iværksætte et organiseret so-

cialdemokratisk hjælpearbejde.
I Danmark fandtes en national aflægger af Internationale Røde Hjælp,

som var blevet dannet på Kommunistisk Internationales kongres i 1922

med det formål, at yde moralsk og økonomisk støtte til fængslede revo-

lutionære og deres familier samt til »kapitalismensofte«, som det hed.

Den danske afdeling af Røde Hjælp gik straks i gang med at organise-
re hjælpearbejdetfor flygtningene, både i form af kampen for asylretten
og i form af indsamling af penge til flygtningenes underhold.

Principielt kunne Røde Hjælp yde støtte til alle flygtninge, men i

praksis bevirkede den skarpe modsætning mellem kommunister og soci-

aldemokrater, at det specielt blev de kommunistiske flygtninge, der faldt

ind under Røde Hjælps arbejdsområde.
Det var også vanskeligt at bevare medarbejdet fra ikke-kommunister i

organisationen, idet den af Socialdemokratiet blev betegnet som »en
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(ABA)

Hjælp til den tyske
Arbejderlclasses

Flygtninge.
Et Opraab fra De samvirkende Fagfor-

bund og Socialdemokratisk Forbund.
N BRAADSØ .ur BLomo REAKTION er rlaaet ind over det tyske Folk. Ved personlig TerrorE uden Lige. ved Forfølgelser. Fængsiinger, Forvlsninger, Mishandlinger og Henreiielser søger

Hitler-Diktaiuret at sikre sig Magten-

Den tyske Arbejderklassø er retsies. dens faglige og politiske Organisationer er opløst, dens op-
sparede Midler beslaglagt, dem Bygninger besat, dens Presse forbudt. dens Trykkerier ødelagt eller
uovertugei« af Magihaverne.

Enhver Opfattelse, der afviger fra Diktatorernes, stemples som en Forbrydelse. Enhver, der mis-
tænkes herfor, er frsdiøs. Arbejdsro ng Videnskabsmænd,Kunstnere og Forfattere, Kvinder og
Mænd, indfanges paa Grund ul deres Overbeulsnlng eller Afstanming og indaspærres I Fængsler
eller Koncentrationslejre. Mange er plni og lemlæstet til Døde i St AnFolkenes ukontrolerede :hrune
Huse« eller henrettet eller Børn af hurtigt arbejdende sær-Domstole. Ja, efter Mundighedernea offi-
cielle Opfordringer tages nu ganske sageslese Personer som Gidsler.

Tusinder af jagede Mennesker er det lykkedes al undslippe deres Forfølgere og naa til Udlandet.
men her trues de paa Grund af den store Arbejdsløshed,som hærger alle Lande, al Savn og Sult.

Den Internationale Arbejderbevægelse vil Ikke nøjes med at udtrykke sin Solidaritet I Ord. Den
Internationale Fagbevægelse og det Internationale Socialdemokrat! har derfor opfordret til at Iværk-
sætte Hjupeakiioner I alle Lande, ved at bevilge Bidrag og foretage indsamlinger tIl den lniermfio-
nale Arbejderbevægelses Hjælpefond: › Ma t i e 0 til - F anden « '- Indstillet fil Minde om den itali-
enske Socialdemokrat, Matteottl, der i 1924 blev bortført og myrdet af Fasolster I italien.

Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund og Socialdemokratisk Forbund I Danmark
retter da herved en Indtrængende Opfordring til alle om at slutte sig ill denne Hjælpeakiion til Gavn
for de tyske Meningsfæller og Kammerater, som Terroren har drevet i Ixmdflggiighed.

Vi opfordrer alle Arbejde” og Arbeiderorganlsailoner og alle andre. der føler Trang til at hlælpedisse ofre for Nazismen, til at yde deres Bidrag - stort eller lille. Alle Bidrag er velkomne, thi her
er Brug for alt, hvad vi kan skaffe tIl Veje.

Den danske Hjælpeakiion ledes af en af De samvirkende Fagforbund og Socioldernokratisk For-
bund opreiiei Fælleskomlié med Socialdemokrathk Forbunds Kontor,
København V., som Ekspedition.

Rosenørns Allé 12, i.,

Bidrag modtages
af alle socialdemolaatüh Bladkoniorer I Danmk samt af Socialdemokratisk Forbund, hvor-
iil Bldragene lettest sendes pr. Giro-Konto 2005. (Husk paa Girokuponens Bagside ai all/lle:
,Malmö-Fondens).

lndsamlingslleter vil I de nærmeste Dage blive tilsilllel samtlige socialdemokratiske Forenin-
ger, Arbejdernes Faallesorganisationer og Fagforeningerne i København. (Indsamlingsiisier til Brug
paa Arbejdspladser m. m., vil kun kunne iaas gennem den paagældande Fagforening).

Vi henstllier til vore Meningsfæller straks at sætte Fart paa lndsamiingen og gøre alt for at

bringe vore tidende tyske Kammerater den størst mulige Hjælp.

Kpbenhnm, den 7. August 1933.
FORRETNINGSUDVAL GET FORRE TNINGSUDVALGET

FOR F OR
DE SAMVIRKENDE FAGFORBUND SOCIALDEMOKRATISK FORBUND
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kommunistisk dækorganisation« til splittelse af arbejderbevægelsen.Al-

lerede i marts erklærede partiet medlemskab af Røde Hjælp for uforene-

ligt med medlemskab af Socialdemokratiet.

Det faktum, at også socialdemokrater begyndte at komme til Dan-

mark som flygtninge, medførte at Socialdemokratiets Forretningsudvalg
på et møde d. 23. maj 1933 nedsatte et udvalg, bestående af partisekretær

Alsing Andersen, kasserer C. Klüver og assistent Hans Hansen (senere
Hedtoft). Udvalget skulle, i samarbejde med De Samvirkende Fagfor-
bund, træffe afgørelseom den hjælp, der skulle ydes tyske partifæller.

Socialdemokratiet var ikke interesseret i offentlighedensbevågenhed
omkring ilygtningespørgsmålet,og så helst en eventuel økonomisk støtte

afviklet internt gennem partiets og fagbevægelsenshovedorganisau'oner,
ved hjælp af bevillinger fra disse, fremfor gennem indsamlinger i arbej-
derbevægelsen,som nødvendigvis måtte komme til den brede offentlig-
heds kendskab og

- vigtigst - kunne påvirke kommende forhandlinger
om handelsaftaler med Tyskland og den aktuelle uro omkring grænse-
spørgsmåleti negativ retning.

Det nævntes udtrykkeligt på forremingsudvalgsmødet d. 23. maj, at

hjælpen kun var tiltænkt partifæller.Et solidaritetsarbejde for flygtninge-
ne som helhed, uden hensyn til politisk- og racemæssigt tilhørsforhold
kunne ikke komme på tale. Denne linie i flygtningearbejdet fastholdt

partiet fremover.

De følgende par måneder var der stilhed omkring det socialdemokra-

tiske hjælpearbejde.
Begivenhederne i løbet af sommeren tvang dog partiet til at træde of-

fentligt frem i flygtningearbejdet. Et par pinlige flygmingesager, hvoraf

den ene var endt med en tilbagevisning til Tyskland, gav anledning til en

kraftig kritik af Regeringens og Socialdemokratiets holdning til- og for-

tolkning af asylretten, og fremkaldte en del forespørgsler fra medlemmer

af Socialdemokratiet angående partiets holdning til flygtningenes rettig-

heder, og angåendepartiets manglende indsats i hjælpearbejdetfor flygt-

ningene.
Nødvendigheden af at partiet offentligt og åbent vedkendte sig sin for-

pligtelse til at indgå i solidaritetsarbejdet for de tyske flygtningeblev sat

i relief af den livlige aktivitet, der ña kommunisternes side blev udfoldet

i hjælpearbejdet.
Desuden besluttede den internationale fagbevægelsepå sin kongres d.

2.-4. august at iværksætte støtte til de tyske flygminge gennem den inter-

nationale Matteottifond.
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Endvidere blev der taget initiativ til en bred, partiuathængig organise-

ring af flygmingehiælpen - med deltagelse af socialdemokrater, men

uden partiets officielle medvirken -

og så afgjort uden partiets samtykke.
Det drejede sig om »Hjælpekomiteentil fascismens ofre«,hvis formål

var at yde støtte til alle flygtninge. Denne komité var hovedsageligt dan-

net af intellektuelle, som op gennem 30'erne markerede sig i oñ'entlighe-
den gennem forskellige antifascistiske skrifter, som f.eks. »Kulturkam-

pen«. Politisk spændte komiteen over partiløse venstreorienterede, kom-

munister, medlemmer af Radikale Venstre og socialdemokrater, som var

i opposition til deres partis holdning til ñygmingespørgsmålet.
Både internt i partiet og oñ'entligt i pressen spidsede debatten om

llygtningenes rettigheder og behovet for økonomisk støtte til.

Utilfredsheden med Socialdemokratiets manglende initiativer på om-

rådet var udtalt - og kendte socialdemokrater deltog i andre organisatio-
ners arbejde på et grundlag, som var uforeneligt med regeringspartiets
pragmatisk bestemte holdning til asylrets- og tlygtningespørgsmålet.

Det blev efterhånden bydende nødvendigt for Socialdemokratiet, at

markere sig i forhold til kravene om et aktivt solidaritetsarbeide -

og det

var ligeledes nødvendigt at søge at diciplinere de utilfredse socialdemo-

krater gennem et centraliseret og kontrolleret hjælpearbeide i socialde-

mokratisk regi.
»Hjælpekomiteen til fascismens ofre« konstituerede sig d. 1. august.

Socialdemokratiets reaktion var øjeblikkelig. I løbet af få dage var Mat-

teottikomiteen en realitet.

Partiet havde indtil da ikke forestillet sig muligheden af at oprette en

komité til organisering af offentlige indsamlinger og der fandtes ingen
retningslinier for det konkrete solidaritetsarbejde, bortset fra Forret-

ningsudvalgets beslutning om at kun socialdemokratiske flygtninge
skulle hjælpes.

Partiet satte endnu sin lid til, at de politiske ændringer i Tyskland kun

ville vare en kortere periode, og at flygtningeproblemet derfor ville løse

sig selv. Det ville derfor være ønskeligt at holde en lav profil i forhold til

en kritik af handelspartneren Tyskland.
Kritikken af partiets manglende initiativer på flygtningeområdetblev

som nævnt reist af partiets egne medlemmer og af fagbevægelsen.
Socialdemokratiet måtte markere sig i solidaritetsarbeidet for at sikre,

at arbejderklassen ikke opfattede »Røde Hjælp« og »Hiælpekomiteen«
som de eneste danske tlygtningehiælpeorganisationer.

Samtidig søgte partiet også at bekæmpe de eksisterende 2 organisatio-
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ner, og at fremholde Matteottikomiteen som arbeiderklassens sande al-

ternativ i forhold til henholdsvis »en kommunistisk dækorganisation«og

en »borgerlig Komité« - som det hed i den socialdemokratiske presse.
Ved forhandlinger i Fællesudvalget for parti- og fagbevægelse d. 7. au-

gust besluttede man, stik imod den hidtidige praksis om stilhed om-

kring hiælpearbeidet,at man ville sætte en offentlig indsamling i gang i

den internationale Matteottifonds navn.

Dagen efter så den danske Matteottikomité dagens lys. Komiteen ind-

troduceredes ikke som den nyskabelse, den faktisk var inden for det dan-

ske Socialdemokratis organisation. I »Socialdemokratens« omtale af ko-

miteen fremstår den som en allerede tilstedeværende realitet. Der v

kun tale om en reorganisering af flygtningearbeidet.
'

Som startskud for Matteottikomiteens virke, bragte »Socialdemokra-
ten« d. 8. august en stort opsat forsideartikel med appel om at støtte ind-

samlingen til den internationale arbejderbevægelses hjælpefond, Mat-

teottifonden.

Samme dag meddeltes det, i en kort notits på side 6, at »den fra bor-

gerlig side nedsatte komité »Hiælpekomiteen til fascismens ofre« også
havde udsendt et opråb om offentlig indsamling.

Resten af august måned bragte »Socialdemokraten« dagligt en artikel

om terroren i Tyskland, med en afsluttende appel om støtte til flygtnin-
gene gennem den danske Matteottikomité. Derefter blev der igen stilhed

omkring hiælpearbeidet.

Matteottikomiteens ledelse og organiseringen
af flygtningearbeidet
Matteottikomiteen tætte sammenknytning med Socialdemokratiets le-

delse og fagbevægelsens top ses af den sammensætning komiteen fik. 6

personer tegnede komiteen, 3 fra partiets øverste ledelse og 3 fra fagbe-
vægelsens øverste ledelse. Samtlige ledelsesposter i komiteen gik til par-

tirepræsentanteme. Partisekretær og senere viceforretningsførerAlsing
Andersen blev komiteens formand. Hans Hedtoft, som i 1935 afløste Al-

sing Andersen påpartisekretærposten- og internt i partiet var anerkendt
som Staunings »kronprins« - blev komiteens sekretær. Partikasserer C.

Klüwer blev også komiteens kasserer. Hans Hedtoft og Alsing Andersen

fungrede, ud over de nævnte hverv, også som partiets repræsentanter i

Socialistisk Arbeider-Intemationale, i fagbevægelsens øverste organer,
samt i den socialdemokratiske ungdomsbevægelse.
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De tre repræsentanter for fagbevægelsen,Vilhelm Nygård, Chr. Jensen
og Hans Jacobsen, fungerede som komiteens menige medlemmer, og de-

res aktivitet i arbejdet begrænsede sig til at stå som medunderskrivere på
de cirkulærer og skrivelser, der udgik fra komiteen.

Fagbevægelsens status i Matteottikomiteen ændredes ikke op gennem

30'erne, men efter 9. april 1940 blev partiets monopol på ledelsesposteme
brudt. Sekretær i De Samvirkende Fagforbund, Einar Nielsen blev først

sekretær og siden formand for komiteen, indtil den, efter aftale med Iu-
su'tsministeriet, blev nedlagt d. 1. april 1941 .

En beslutning om nedlæggelse af komiteen var dog allerede truñ'et i

november 1940 af et udvalg bestående af Alsing Andersen, Robert Mik-

kelsen og Laurits Hansen fra De Samvirkende Fagforbund.
Alsing Andersens aktivitet i komiteen ophørte i 1935, men blev gen-

optaget i den sidste fase af komiteens levetid.

Fra 1935 var Hans Hedtoft formand. Han ledede arbejdet indtil der fra

tysk side blev stillet krav om hans afgang fra politisk arbejde i februar

1941. Fagbevægelsens overtagelse af formandsposten i komiteen var

sandsynligvis begrundet udfra sikkerhedsårsager.Aktiviteten i Matteotti-

komiteen indgik nemlig som en væsentlig del af besættelsesmagtens an-

klager mod Hans Hedtoft.

De faglige lederes medarbeide i Matteottikomiteen kan ikke siges at

Matteotti-Komiteens formand fra 1935 Hans Hedtoft. (ABA)
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være begrundet i et praktisk behov for arbejdskraft. Deres funktion var

snarere añ'ødt af behovet for en legitimering af Matteottikomiteens ideologi-
ske grundlag og flygtninge-arbejdetspraksis i forhold til fagbevægelsen.

Det var partirepræsentanteme, som fastlagde den ideologisk-politiske
linie i Komiteens agitation og propaganda, som væsentligst gik ud på at

advare med at støtte andre hjælpeorganisationer,som støttede flygtninge,
der af Socialdemokratiet blev opfattet som uberettiget til støtte. Man

opererede her med begrebet »virkeligeemigranter«,som burde hjælpes.
Definitionen på en »virkeligemigrant« var: »Emigranter som er flygtet,
fordi de var alvorligt truet på grund af arbejde for Socialdemokratiet eller

fagbevægelsen«.Disse kunne støttes af Matteottikomiteen. Det præcise-
redes at hjælp ikke kunne ydes når det drejede sig om personer der var

»flygtetaf andre end egentlige politiske grunde (åndsarbejdere,jøder) el-

ler på grund af illegalt arbejde i splittelsesgruppers tjeneste«.Den sidste

gruppe var naturligvis kommunisteme, som man henviste til »det natur-

lige fædreland«,hvis de ønskede hjælp til overlevelse. (Cirkulære til Fæl-

lesorganisationeme af 6. nov. 1936)
Det var også partirepræsentanteme, som planlagde indsamlingeme og

solidatitetsmødemes form og indhold, det sidste i tæt samarbejde med

Hovedorganisationemes agitations- og propaganda Afdeling (HIPA),
hvis energiske arbejde op gennem 30*eme Alsing Andersen og Hans

Hedtoft ligeledes stod i spidsen for.

Hans Hedtoft var primus motor i Matteottikomiteens udadrettede

virksomhed, som han var det i HIPAs virksomhed.

Den daglige praktiske ledelse af flygmingearbejdet blev lagt i hænder-

ne på Richard Hansen, en af de første socialdemokratiske flygtninge,
som kom til Danmark. Richard Hansen var desuden »Vertrauensmann«

(tillidsmand) i Skandinavien for det tyske socialdemokratis eksilledelse i

Prag, Sopade. Udbetaling af understøttelser, hjælp til ansøgninger om

opholdstilladelser, registreringer af -

og ikke mindst - kontrollen med

flygtninge blev udført i Richard Hansens egen lejlighed, hvor der var

indrettet et såkaldt »Flygtningebureau«.Matteottikomiteen afviste et-

hvert samarbejde med hjælpekomiteer,som samarbejdede med kommu-

nister, eller havde kommunister i ledelsen, uanset organisationens for-
mål og bredde. Matteottikomiteens propaganda udtrykte et direkte mod-

arbejde af disse komiteer, til stor skade for flygmingearbejdet blandt de

kommunistiske flygtninge, som kun kunne forvente hjælp gennem disse

komiteer, i kraft af Matteottikomiteens begrænsning af hjælpen til soci-

aldemokrater.
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Fra 1934 samarbejdede Matteottikomiteen med 3 andre flygtningeko-
miteer, »Komiteen af 4. maj 1933« (den jødiske komité), »Komiteen for

ikke-ariske kristne« og »Den danske komité til støtte for landflygtninge
åndsarbejdere«.Samarbejdet organiseredes i en Fælleskomité, ledet af

professor ÅgeFriis fra »åndsarbeideme«.Dette samarbejde fortsatte frem

til april 1941, hvor samtlige komiteer blev nedlagt.

Flygtningehjælpen og holdningen
til flygtningenes politiske aktivitet

I perioden 1934 til april 1941 understøttede Matteottikomiteen mellem

70 og 150 socialdemokratiske flygtninge, dvs. det laveste antal støttede
var 70 i en periode og i en periode var antallet oppe på 150.

Der blev i hele perioden brugt 398.000 kr. på hjælpen i Danmark.

Desuden blev der, på opfordring af Socialistisk-Arbeider-Intemationale,
sendt 212.000 kr. til de østrigske socialdemokratiske flygtninge.

Til sammenligning blev der i samme periode anvendt 1.482.384 kr. til

agitations- og propaganda-arbejdet i HIPA.

I 1936 fik Matteottikomiteen en ny arbeidsopgave, nemlig solidaritets-

arbeidet for den spanske republik under borgerkrigen. Men det er en an-

den historie, som falder uden for emnet her.

En kraftig udtynding i Komiteens arkivalier i 30'emes sidste år tyder
på, at Matteottikomiteen har holdt en lav profil af hensyn til Regerin-
gens neutralitetspolitik. Efter den 3. og sidste Spaniensindsamling i ia-
nuar 1939, var komiteens eneste opgave igen flygmingearbejdet, som ik-
ke krævede nogen stor indsats i denne periode. Der kom ikke flere soci-
aldemokratiske flygtninge. Finansieringen af støtten foregik ikke gen-
nem offentlige indsamlinger, men var organiseret gennem faste tilskud
üa parti- og fagbevægelse,suppleret med et statstilskud på 25.000 kr.,
som tilstilledes de 4 »Samvirkende emigrantkomiteer«, -

og altså ikke

kom de kommunistiske flygtninge til gode.
Administrationen af Matteottikomiteens midler foregik fortsat gen-

nem »Flygtningebureauet« frem til besættelsen, hvor Richard Hansen

flygtede, medbringende kontorets kartotek over registrerede socialdemo-

kratiske flygtninge, til stor irritation for Matteottikomiteens ledelse, som

straks gik igang med at rekonstruere kartoteket.

Richard Hansens forsvinden hang naturligvis sammen med hans til-

knytning til »Sopade«.Nogle af de socialdemokratiske flygtninge har
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deltaget i illegalt arbejde, i form af udsmugling af »Sopades«materialer

over den tyske grænse.
Dette arbejde var i høj grad »en varm kartoffel« for Socialdemokratiet

og Matteottikomiteen. Der foregik intet illegalt arbejde i Matteottikomi-

teens regi. Komiteens lovlige karakter understregedes på det kraftigste
over for de flygtninge man støttede, ledsaget af gentagne skriftlige forma-

ninger til flygtningene om at afholde sig fra politisk virksomhed overho-

vedet, samt truende advarsler om hvilke uoverskuelige konsekvenser et

eventuelt politisk arbejde kunne få for den enkelte flygtnings økonomi

og asylret.
Sopade henvendte sig i 1936 til det danske og det svenske Socialdemo-

krati med en redegørelse for sin virksomhed og en anmodning om støtte

til det illegale arbejde. Der førtes også en forhandling mellem de to lan-

des partier, men ud fra det kildemateriale jeg har haft til rådighed,har

det været umuligt at spore forhandlingens resultat. Men udfra det øvrige
kildemateriale omkring Socialdemokratiets deltagelse i den antifascisti-

ske kamp i 30,erne er det nærmest utænkeligt at partiet har støttet nogen

form for illegalt arbejde. I 1938 blev Sopades redegørelse og anmodning
om hjælp fra de to nordiske broderpartier stjålet og 'offentliggjort i det

nazisiske blad »Stormen« som et bevis på Socialdemokratiets organise-

ring af illegalt arbejde.
Efter krav fra oppositionspartiemes presse udsendte Hans Hedtoft en

erklæring, hvori han udtalte, at Sopades oplysning om, at der fandtes et

illegalt »grænsesekretariat«i Danmark, var kommet som en overraskelse

for partiet, samt at dette

»... i sin tid foranledigede en klar tilkendegivelse af, at det danske socialdemokrati ikke

kunne tolerere noget sådant. Dette ønske gav man straks tilsagn om at respektere
Enhver påstandom, at det danske socialdemokrati skulle finansiere, selv gennemfø-

re eller støtte illegalt arbejde er usand.«

Det danske Socialdemokratis generelle holdning til den antifascistiske

kamp, de stadige advarsler mod politisk virksomhed til flygtningene og

den helt åbenlyse irritation over Richard Hansens forsvinden ved besæt-

telsen tyder ikke på at partiet eller Matteottikomiteen har beskæftiget sig
med det illegale arbejde. Dette arbejde har snarere været et internt anlig-
gende for de tyske flygtninge og eventuelle danske hjælpere,som langtfra
har vakt begejstring i Matteottikomiteens ledelse.

Utilfredsheden med partiets holdning til såvel det illegale arbejde,
som de åbenlyseog lovlige antifasciatiske aktiviteter, som blev udført af

forskellige grupper i det danske samfund op gennem 30,eme, fandt ud-
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YRET
Udenrigsminiuer P. Munch:

.Den ene af Opgiverne for de unu demokntilke Stater er et :lænke Flygtnin ne fn
Diktahmtnterne et kikkert Alyl. nlledes som Frankrig, England, Schweiz og re Sta-
ter i et Per Mcnneskealdre har gjort det for alle Arter af rolitilkeFlygtninge,
hjælpe dem til det fomedne Livlopllold. hvis de ikke relv In ;luffe det.'

Justitsminister Steincke:
.Denmlrk her jo Altid sat en Ære i at opretholde en fririndet Opfattelse af Arylretten

og en llumIn Gennemførelse af denne Opfattelse overfor de enkelte ul kkelige.'
(Radioforedrsg I 21. April l957).

Folketingsmand H edtofl-Hansen :

..... Denne lorelebige Ordning forpli ter Regeringeme til at give virkelig politilke
Flygtnin e en retuilrret Stilling l Ophol :landet og til at forsyne dem med et Anerkendt
Fu. et ertifikzt, der muliggør Rejser til Indre Lande'

(.Soei|l-Demoknten' 19, Juli 1936).

Folketingamand Vald. Sørensen.
De givne Beitemmelier maa reipekteres. selv m jeg nok kunde rynel, at Bedammelnen

af. om en Mand kan betegner som politisk Flygtning og herved likre lig Arylret hoe oe.
maer burde foregal u et bredere Grundlag end nu.

.... vil Demokratiet undhzve en for det vzrdifuld Tradition, mll man oglaa betale.
hved det koner, og det korter naturligvis her et Hensyn til de Folk, der fik AI lretteu
hos oe. 0 det mindste Hensyn, men nu vise dem, er de formodentlig det, at e. hvis
de er no t til det, man ernzre sig ved deres eget Arbejde.

(22. Oktober 1937).

Ellen Hørup.-
Shl de Mennesker. der uden Lov og Dom ber-ves alt og ja ud af deres Lind. blive

ved et vzre rztrlne? skal de blive ved et lm af Politiets ude? Skal de vzre under

Poliåigpeyn
med Medekontrol som mistznkte i et, land. der er erklæret i Belejringrtil-

Itan
Skil de blive ved at ja'el fra det ene Land til det andet. Aldrig fu Opholdstilladelne

i mere end tre Mameder. or It der ikke skal falde Ro over dem. For et de Itadig aka]

mag-nat for, et Tilladeleen ikke skal blive forlænget. saa de endelig ikke eller Rod
r

Skal det kalder Arylret?

Forfatteren M. Andersen Nexø:
.Det er burdt at se ind i den Jagedes rgende, forskrzmte Blik. og bittert lt rkulle

forklare bem. et ben vel er i et demokrati: land. Iltsu mellem Menin tæller, men -1

ge her selv adskill' e Ginge, red ef Skam. være! ude [er et skulle for llre dine nl k-
ei e Ofre for Friundet. hvorfor de msdvendigvir man gøre sig III us ulige som nu igt

og egge sig Sullekunst til i dette hud, hvor bud: Demokrlti og Madgru! frodigt. Jeg
hevde gerne varet det foruden. ikke mindst

En
Danmark: Vegne.

Vi har Read til et være Mennelker -- har ude Mad og Hjertennn. Led os ogsaa heve
Mod til at vere detl

0g lidst 0 ikke mindst: Hjælp Emigranterne til et faa sikret Arylret her i Lendet
nu ikke de I al gu i evig Angst og

vi fia en Skem let ut pll ol. et vi er et Folk. der
lorfelger de Forfulgte og udleverer cm til dere! Bnåerfl

Georg Brandes:

.Jo mere man elsker lit Land. den mere maa min bedrovel. naar det forekommer en,
som stod det tilbage for det Udviklin strin. det er kaldet til et . som var det ikke
nu Hoiden If sin Opgeve. l Verdens istoriens uh re Dnml har eLIIVert Folk sin Rolle

Danmlrk sin. lelv om denne Rolle ikke er nu, ;ind det gælder om for et Folk er
imidlertid ikke. om det: Rolle er lille eller stor, men om et det ikke forfejler 'n lnd-
trudelle Scenen og sin Udgang ai Scenen. ikke bringer Iin Nzrvzrelse til et kede
ved evin elig Opremsnrngaf sin fordunu Hader, men om det 3 iller med, thi eller: op-
nau Reinlhtet. et et saadant Folk tilsith bliver helt borte i ulirserne 0 ikke mere

kommer med i Dremeetf (2. hårt:18”).
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tryk blandt de socialdemokratiske flygtninge i datiden, men kan være

svære at spore i nutiden. Eeks. er den tidligere rigskansler Philipp Schei-

demann, død i Danmark i 1939, stærkt kritisk over for sine danske parti-
fæller. Han beskriver i sine erindringer de tyske flygtninges forgæves
forsøg på at overtale partiet til at gennemføre Socialistisk-Arbeiderinter-
nationales og den Internationale Faglige Centrals beslutninger med hen-

syn til kampen mod fascismen. Argumentet var, at det danske parti bur-

de tænke lidt mindre på handelspolitikken og lidt mere på den intema-

tionale arbeiderbevægelseskamp mod fascismen. Scheidemann konklu-

derede:

Intet har overrasket mig mere i mit politiske liv end det danske socialdemokrati.

Jeg har ofte spurgt mig selv, hvad partiets beundringsværdige elasticitet egentlig
havde at gøre med demokrati og international socialisme.«

Kapitlet om Danmark kan ikke findes i Scheidemanns erindringer. Al-

sing Andersen indgik nemlig en aftale med Scheidemanns efterladte om

at fjerne kapitlet fra erindringeme »af hensyn til Danmarks omdømme.«

Matteottikomiteens virksomhed var tæt relateret til den socialdemokra-

tisk/radikale regerings politik. Solidariteten med de tyske flygtninge og

de antifascistiske aktiviteter begrænsedesaf regeringens bestræbelser på
at bevare det gode forhold til Tyskland.

Holdningen til asylretten
Regeringens flygtningepolitik var bestemt af ønsket om ikke at provoke-
re de tyske myndigheder ved en for udstrakt brug af asylretten. De flygt-
ninge, som var sluppet over grænsen og havde opnået asyl måtte, med

Justitsminister Steinckes ord:

»... forholde sig roligt og holde sig væk fra enhver form for politisk agitntion; i

modsat fald må de selv tage den risiko, der følgermed, at opholdstilladelsen ophø-
rer.«

Steincke udtalte sig i en kronik i Socialdemokraten. Ordlyden i Matteot-

tikomiteens gentagne advarsler til flygtninge var den samme, men her

var den økonomiske trussel også en realitet. Og den var alvorlig, for det

var yderst vanskeligt for en flygtning at opnå arbeidstilladelse. Det lyk-
kedes kun for enkelte socialdemokrater -

og for en kommunistisk flygt-
ning var det umuligt. Økonomisk støtte fra en af komiteeme var sim-

pelthen en livsnødvendighed for flygtningene.
På trods af at staten ikke havde økonomiske udgifter til flygtningenes
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underhold er Steinckes konklusion på flygtningeproblemet dog helt nu-

tidig. Danmark er »tvunget til at stramme tøjleme for at holde igen på
invasionen«.

Det drejede sig om en indskrænkning af asylretten. Danmark var også

tilbageholdende med hensyn til fuldt og helt at leve op til Genevekon-

ventionen om flygtninges asylret.
Det antal flygtninge, som Steincke betegnede som en »invasion« var

på det tidspunkt ialt 1512. Heraf var 221 socialdemokrater.

Matteottikomiteen koncentrerede sig om den økonomiske støtte til

flygtningene. De blev understøttet med et beløb, som svarede til arbejds-
løshedsunderstøttelsen i 30”eme.

Kampen for en bredere fortolkning af asylretten og en udvidelse af

flygtningenes sociale og politiske rettigheder afvistes med henvisning til,
at asylretten var en realitet, og at flygtningene i Danmark havde det bed-

re end i andre lande. Det var også en realitet, at de socialdemokratiske

flygtninge var priviligerede i forhold til de kommunistiske flygtninge, i

kraft af at kommunisteme faldt helt udenfor den socialdemokratiske de-

finition af en flygming.

Matteottikomiteen nedlægges
og flygtningenes skæbne
I de første måneder efter besættelsen blev ialt 128 flygtninge ofret på
samarbejds- og forhandlingspolitikkens alter. Anholdelsen og intemerin-

gen af flygtningene var resultatet af en dansk-tysk politisamarbejde. Det

danske politis effektivitet oversteg langt de tyske forventninger. Der blev

intemeret næsten dobbelt så mange flygtninge, som tyskerne havde kræ-

vet. I første omgang var det specielt kommunisteme, man var interesse-
ret i, men i 1941 kom turen til de flygtninge, som blev støttet af »De

samvirkende Emigranthjælpekomiteer«.
De 4 komiteer var på forhånd gjort bekendt med myndighedernes pla-

ner om intemeringen af flygtningene gennem forhandlinger med Justits-
ministeriet. Professor ÅgeFriis orienterede i en fortrolig skrivelse om

disse forhandlinger:

»Medens komiteeme, der har forhandlet med myndighederne såvel om de enkelte

fængsledesforhold som om intemeringsspørgsmålet i sin helhed, næppe vil kun-

ne få indflydelse på selve interneringens tilrettelæggelse,regulativeme herfor etc.,

må det antages, at myndighederne som hidtil i emigrantspørgsmåletvil benytte ko-

miteemes bona ofñcia ...«
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Det indskærpes samtidig, at man må understrege over for flygmingene
at: »... ethvert forsøgpå illegal udrejse af Danmark må påregnesat hidføreal-

vorlig straf og udvisning.«

Flygtningene skulle med andre ord indstille sig på intemering i et

tysk besat land, hvis ikke de vil risikere at blive sendt til Tyskland straks

på grund af flugtforsøg.
I perioden inden etableringen af det dansk-tyske samarbejde omkring

intemeringen af flygtningene, havde Matteottikomiteen været travlt be-

skæftigetmed at rekonstruere det forsvundne kartotek over flygtningene.
Flere af de socialdemokratiske flygtninge var »gåetunder jorden « straks

efter besættelsen.

Komiteen påpeger i skarpe vendinger retningslinierne for flygtninge-
ne: Opholdstilladelse og adresse måtte være i orden, og flygtningene:

»... SKAL melde sig ved den almindelige registrering af alle udlændinge, som efter

Rigspolitichefens bestemmelse finder sted for tiden.«

I en senere beskrivelse forsikrede Matteottikomiteens ledelse, at dens

holdning til flygtninge »nicht geändert sein«. Skrivelsen var vedlagt et

skema til udfyldning med samtlige data.
i

Det lykkedes Matteottikomiteen at samle de relevante data på flertallet

af flygmingene. Kun 18 mænd var »bortreist«.12 var allerede intemeret i

Horserødlejren. De resterende ca. 100 voksne og 34 børn opførtes i en

adressefortegnelse.
Derefter afleverede Matteottikomiteen sine arkiver til politiet efter op-

fordring fra Justitsministeriet. Det kan, ud fra materialet, ikke fastslåes,

hvornår arkiverne kom politiet i hænde - og om de har været brugt ved

intemeringen af flygmingene. Men det er nærliggendeat forestille sig, at

det har været denne udlevering af arkiverne, ÅgeFriis har haft i tanker-

ne, som komiteernes bona oñicia (gode tjenester eller en stats forslag til bi-

læggelseaf strid med en anden stat) til de danske myndigheder, som så leve-

rede et bona oñicia til den tyske besættelsesmagti form af flygtningene.

Konklusion

Den bærende ideologi i Socialdemokratiets og Matteottikomiteens soli-

daritetsbegreb var ikke arbeiderklassens intemationalisme i den samlede

kamp mod fascismen, selv om dette begreb på det verbale plan indgik
som et led i agitationen for komiteens arbejde i forhold til specielt fagbe-
vægelsen.
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Matteottikomiteens bærende ideologi var snarere en borgerlig huma-

nistisk ideologi. Komiteen definerede sig selv som en humanitær organi-
sation, som udelukkende havde udført humanitært arbejde, både i for-

hold til flygtningene og i forhold til den spanske borgerkrig. Det huma-

nitære aspekt og de menneskelige lidelser under diktaturet understreges
kraftigt. Det helt centrale begreb var her totalitarismedoktrinen. Det

blev til stadighed gentaget, at man vendte sig mod enhver form for dikta-

tur, og at der ikke kunne skelnes mellem et fascistisk og et kommuni-

stisk diktatur. De menneskelige lidelser var identiske under ethvert dikta-

tur.

I realiteten måtte ideologien vige for en pragmatisk funktionsmåde,
hvor det kunne knibe - ikke blot med klassesolidariteten, men ogsåmed

humanismen, hvilket fremgår af de tyske flygtninges skæbne. Matteotu'-

komiteen indordnede kort sagt sit hiælpearbeidefor de tyske flygtninge i

overensstemmelse med regeringens politik i forholdet til Tyskland både
før og efter besættelsen.

Kilder

For en fuldstændig fortegnelse over kildematerialet se: Minna Steñ'en Pedersen: Det dan-

ske socialdemokratis fascismeopfattelse og holdning til den antifascistiske kamp i 30'erne.

Speciale ved Historisk Institut, Københavns Universitet 1983. Specialet ñndes på universi-
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