Fredelig protest
Den Danske Forenings forventninger
om uro og ballade omkring foreningens protest foran rådhuset i aftes blev ikke indfriet.
Kun politiets patruljevogn på
Rådhustorvet vidnede om, at
den lille gruppe mennesker,
der i aftes kl. 19 samledes foran rådhuset ikke var horsensianere, der fik sig en sludder
under aftenturen. Ellers så alt
ud som på enhver anden onsdag aften.
At menneskene ved rådhuset ikke kun var ude for at
trække frisk luft blev klart, da
en of mændende stilfærdigt
skilte sig ud fra gruppen og
trådte hen i lyset foran rådhusets dør og begyndte at tale:
- Det er beklageligt, at byrådet i Horsens kommune bare
sidder og ser til, mens ytringsfriheden bliver knægtet. Derfor skal jeg hermed deklarere,
at det frie ord er suspenderet i
Horsens.
Med disse ord satte
næstformanden i Den Danske Forening, Poul Vinther Jensen,
Esbjerg, punktum for den sidste uges debat omkring foreningens mode i Horsens.
Fra Rådhustorvet kørte
Poul Vinther Jensen videre til

Serridslev forsamlingshus,
der ligesom Jørgensens Hotel
og Scandic Hotel, Bygholm
Park, havde aflyst sin aftale
om at huse foreningen.
Men da ingen ventede udenfor forsamlingshuset, fortsatte aftenens taler videre til det
nye hemmelige mødested , der
viste sig at være konfirmandstuen i Hornsyld præstegård .
Her bød sognepræst Majken Frost foreningen og de ca.
20 deltagere i mødet velkommen og gav udtryk for, at Den
Danske Forening altid ville
være velkomne i præstegården, hvis ytringsfriheden blev
knægtet i Horsens og omegn.
Inden Poul Vinther Jensen
gik over til sin planlagte tale
om flygtninge- og indvandrerpolitik, sagde han om den seneste uges begivenheder omkring forningens møde i Horsens:
- Hvis ytringsfriheden suspenderes, og byrådet bare
sidder og kigger så har
man åbnet for tyranniet. Man
har vist, at her i Horsens kan
enhver blot træde udenfor
lo-vens rammer, så gar alt i sta.
Derfor var det så vigtigt, at vi
var nede og demonstrere foran rådhuset og gore opmærksom på, at man her i Horsens
kuer den grundlovssikrede
ytrings- og mødefrihed . (ann)

- Det frie ord er suspenderet i Horsens, og byrådet ser bare til,
sagde næstformanden for Den Danske Forening, Foul Vinther
Jensen, i aftes ved sin fern min utter lange demonstration foran
rådhuset . (Foto: Martin Ravn)

