
REAGER MOT INTOLERANSE

HVA HANDLER KAMPANJEN OM?
Hat og intoleranse har sterke røtter i Europa. Noen av de er
usynlige for folk flest som foretrekker å fortsatt være likegyldig og
uvitende. Dette er en av grunnene til at vi må holde minnet om
Holocaust levende; vi må bevare det for å sikre menneskeheten
mot grusomhet og barbarisme.

9.november 1938 var det første skritt i utryddelsen av jødiske
europeere. 2000-2500 omkom direkte eller indirekte som en
konsekvens av ”Krystallnatten”. Mer enn 8000 jødiske hjem og
butikker ble ransaket i flere tyske byer. SS tropper og sivile ødela
bygninger med hammere og etterlot gatene dekt av knust
vindusglass. Mange jøder ble slått til døde, 30.000 innbyggere
ble tatt til konsentrasjonsleier, 1668 synagoger ble ødelagt og
267 til ble påtent. Holocaust var den mørkeste hendelsen i
europeisk historie. Det var død som industri, ikke bare
ødeleggelsen av liv, men av essensen av livet, gjort med et
barbari vi knapt kan fatte. Den nye utviklingen i europeiske
historie burde fremfor alt få oss til å forstå og huske at Holocaust
ikke startet med en konsentrasjonsleir. Den startet med en stein
som ble kastet gjennom et vindu til en jødisk virksomhet,
skjending av en synagoge, hatske rop i gatene og det stille
bifallet og støtten i det brede lag av befolkningen.

I våre dager er høyreekstremisme en økende makt på hele
kontinentet. Hatforbrytelser mot utsatte grupper blir etter hvert en
permanent og usynlig Krystallnatt. Offisielle og uoffisielle
rapporten viser at mengden hatforbrytelser har hatt en enorm
vekst i løpet av de siste årene. Ifølge European Crime and Safety
Survey of the Fundamental Rights Agency har 9 millioner
mennesker i 18 europeiske land i 2004 opplevd en eller annen
form for hatkriminalitet. Høyreekstreme politiske partier oppnår
innflytelse og er valgt inn i demokratiske institusjoner. Ifølge
rapporter fra Anti-Defamation League er det et stort antall
europeere som uttrykker antijødiske holdninger og refererer til de
klassiske konspirasjonsteoriene som jødene har vært utsatt for
gjennom århundrer. Det virker som om lærdommen fra fortiden
ikke er smertefulle nok til å unngå intoleranse i nåtiden. På grunn
av dette må europeiske borgere takle hat og intoleranse med stor
målbevissthet.

UNITED har kartlagt situasjonen i Europa og betrakter den som
ekstremt alvorlig. Flere av UNITEDs medlemsorganisasjoner
samarbeider tett med å analysere rasismens, antisemittismens
og høyreekstremismens fellestrekk i Europa, og deler effektive
tilnærminger til hvordan man bør takle disse farlige trusslene.
Rasisme og antisemittisme er ikke ideologisk legitime alternativ.
De er forbrytelser og må møtes med tydelig og streng lovgivning.
La oss slå våre krefter sammen og bygge opp en sterk bevegelse
som er i stand til å bekjempe intoleranse i alle dets former!

BLI MED I BEVEGELSEN!
Dette du kan gjøre:
Hvert år den 9.november arrangerer UNITED nettverket en
kampanje over hele Europa for å minnes Krystallnattens pogrom
for å protestere mot intoleranse og for å bygge en bedre framtid
av toleranse og respekt. Styrken til UNITED kampanjene er at
det er en mangfoldig europeisk bevegelse mot rasisme og
intoleranse som deltar i en felles aksjon med et felles tema og
slagord. Vi bruker ulike tilnærminger og metoder og vi har en
felles visjon om interkulturell forståelse og fred. Denne posteren
er ment som et hjelpemiddel dere kan bruke under deres
kampanje aktiviteter. Dere kan ha ulike arrangement slik som
åpne møter, møter med øyenvitner, demonstrasjoner,
minnemarkeringer, konferanser, plakat- og mediaaksjoner, kultur
arrangement og mye mer.

9. NOVEMBER
Den internasjonale dagen mot fascisme og antisemittisme



Bli med på kampanjen!
• Få arrangementet deres inkludert på European List of

Activities!
• Informer UNITED om de aktivitetene dere planlegger

(type/tittel, dato, tema, sted) og navn, adresse og kontakt-
person til din organisasjon.
• Bruk denne posteren! Bestill den (max. 100 postere) gratis fra

UNITED sekretariatet.

Planlegging av kampanje aktivitet
Husk at de fleste aktivitetene er organisert enten på lavbudsjett
eller uten noe budsjett i de hele tatt. ”Ingen penger” må ikke
nødvendigvis bety ”ingen aktivitet”. Det er viktig å inkludere
beskyttelse av og styrkingen av ofrene for totalitarisme og
antisemittisme i kampanjens målsetning. Bruk vår
informasjonsfolder 'Get Active - 'How to organize an activity?'.
Dere finner den på www.unitedagainstracism.org under
'publications'.

Praktiske råd
• Start forberedelsene i god tid.
• Hold kontakt med UNITED sekretariatet for å dele de nye

ideene deres med nettverket og holde de oppdatert.
• Bruk de ressursene som allerede finnes i egen organisasjon.
• Tenk over hvilket budskap du vil kommunisere og hva slags

resultat dere forventer på kort og lang sikt?
• Finn partnere og allianser – hvis det passer vurder også

samarbeidspartnere som ikke er frivillige organisasjoner
(skoler, menigheter, lokale grupper).

• Prøv å involvere så mange som mulig i forberedelsene
(frivillige, partnere o.s.v.) og ha en klar fordeling av oppgavene.
• Husk at du kan bestille gratis kampanjemateriell fra UNITED

sekretariatet.

Hvordan UNITED kan hjelpe
UNITED skal lage en egen liste over all aktivitet som vil skje i
Europa, som kan hjelpe dere med å opprette nye kontakter og få
nye ideer. Listen vil bli jevnlig oppdatert på våre nettsider:
www.unitedagainstracism.org under 'campaigns'.
Ring UNITED om dere ikke finner en partner for deres aktivitet.
Vi kjenner kanskje til en annen frivillig organisasjon i din region
eller by som planlegger en aktivitet
En pressemelding vil bli sent UNITED nettverkets organisasjoner
og til alle  europeiske nyhetsbyrå, aviser osv. av betydning.
Journalister som vil vite mer om spesifikke aktiviteter henvises til
organisasjoner som har lokale aktiviteter. UNITED vil lage en
europeiske rapport etter 9. November som inkluderer så mange
av aktivitetene som fant sted som mulig.

Hvordan kan du hjelpe UNITED
Hjelp oss å gjøre pressemeldingen spennende! Annonser
aktivitetene dine, send oss invitasjoner, foldere og postere før og
etter at arrangementet har funnet sted! Send oss en oversikt
over de kontakter dere har i media! Hjelp oss å gjøre rapporten
fullstendig! Forsikre dere om at aktivitetsrapporten er inkludert!
Send oss rapporter, avis artikler, bilder osv rett etter
arrangementet!

Gode tiltak
Intoleransens vekst i Europa viser nødvendigheten av å møte
den med handling fra sivilsamfunnet. Mange aktiviteter og
metoder har vært utviklet og iverksatt av ulike organisasjoner og
disse er nå gode eksempler på hvordan man kan jobbe med
temaer som rasisme, antisemittisme og høyreekstremisme. Noen
vellykkede eksempler er presentert her.

• Holdningskampanje “Krystallnatt  - aldri mer” (Russland)
Krystallnatt kampanjen innenfor “International Week on
Educational Activities Russia” har funnet sted siden 2004 i mer
enn 15 regioner i Russland. I løpet av uken fra 9.-16. november
er det flere frivillige organisasjoner som arrangerer ulike
aktiviteter, slik som minifilmfestivaler med påfølgende debatter,
spørreundersøkelser om toleranse blant ungdom og
spredning/offentliggjøring av anti-fascistiske sitat i prosjektet
”Epigraph” for å oppmuntre ungdom til å lære mer om temaet og
kampanjen. Alle resultatene fra kampanjene er publisert i en
trykt- og en nettversjon og blir distribuert gjennom de lokale
forgreiningene til Youth Human Rights Movement, som teller mer
enn 1000 individuelle og kollektive korrespondenter i Russland,
SUS landene (Samveldet av Uavhengige Stater - samling av
tidligere sovjetiske stater) og Tyskland.

Mer informasjon: www.9-november.hrworld.ru

• Undervisning om Holocaust i skolen (Spania)
Revisjonisme og fornektelse er brukt av høyre ekstremister for å
oppnå innflytelse i Europa. Kunnskap om fortiden er en
forutsetning for å forhindre forbrytelser mot menneskeheten. Det
er derfor undervisning om holocaust er den beste måten å
advare mot hatets destruktive potensial. I Spania arrangerer
”Movimiento Contra la Intolerancia” (Bevegelsen mot
Intoleranse) verksteder i 1500 skoler hvert år. Verkstedenes mål
er å utvikle empati med holocaust ofrene ved å fokusere på
enkeltindividers historier, øke bevisstheten om gamle og nye
former for antisemittisme og å oppmuntre elevene til å bli aktive i
prosjekter, demonstrasjoner og forestillinger. Metodene som vi
bruker er: Undervisning om antisemittisme og dens historiske
røtter, illustrere de viktigste stereotypiene, visning av
dokumentarfilmer og å diskutere gode argumenter mot disse
fordommene.

Mer informasjon: www.movimientocontralaintolerancia.com

• Utvikle samarbeid og nettverk (Tyskland)
Nettverk og partnerskap mellom frivillige organisasjoner og
lokalsamfunn er essensiell for å oppnå langvarig påvirkning i
håndtering av intoleranse. Siden 2001 har Kulturbüro Sachsen
(en tysk frivillig organisasjon) tatt initiativ til, gitt rådgiving til og
støttet lokale nettverk i å inkludere de som vil bekjempe
høyreekstremisme og hatmotivert vold og som vil styrke
demokratiske verdier i sine regioner. Nettverkenes medlemmer
kommer fra det sivile samfunn, myndighetene i tillegg til privat
sektor og inkluderer lokale frivillige organisasjoner, politikere,
administrasjon, ordfører, menigheter, politiet, skoler,
ungdomsklubber, bedrifter og mange flere. Samarbeid mellom
disse partnerne skaper synergi ved å koble sammen ulike
ferdigheter og kompetanser.  I løpet av prosessen bidrar
Kul turbüro Sachsen med å formid le re levant
bakgrunnsinformasjon om lokale høyreekstreme strukturer og
hatgrupper, gir råd i utviklingen av spesifikke motsvarsstrategier
og formidler konkrete verktøy for å starte aktiviteter mot høyre
ekstreme i regionen.

Mer informasjon: www.kulturbuero-sachsen.de

BAKGRUNNS INFORMASJON
9. november er en dato med spesiell relevans for å holde minnet
om hver enkelt person som ble drept av nazistene i hevd.
Krystallnattens pogrom er den symbolske starten på Holocaust,
det mørkeste tenkbare mareritt hvor 6 millioner jøder ble myrdet
sammen med 5,5 millioner ”fiender av den tyske stat”: kriminelle
og ”asosiale” mennesker, mentalt tilbakestående, homofile,
medlemmer av ulike religiøse samfunn, politiske ”forbrytere” som



kommunister og sosialister, spanske republikanere på flukt og
minoriteter som Roma og Sinti. Holocaust var en permanent og
planlagt utvikling siden starten av Nazi regimet. Den lange
historien av antisemittisme i Tyskland og Europa hadde
særdeles sterke røtter i folks bevissthet og adferd, og disse
frøene av hat var det første skrittet i institusjonaliseringen av
nazistene.  Unnvikelse og ettergivelse har vært og vil alltid være
hatets og inntoleransens beste venner.

Selv om Europa gjennom det forrige århundre har fått bukt med
totalitære regimer er det i dag igjen grunn til bekymring. De siste
årene har antallet nynazister og høyreekstreme grupper økt
kraftig over hele Europa, gjennom å bruke nye sofistikerte
metoder for å uttrykke seg selv innen politiske strukturer, i
sosiale bevegelser og på subkulturelle arenaer. Selv om deres
framtreden og handlinger er ulik i de ulike europeiske landene er
det noen tendenser som er felles:

• Nynazister har etablert tette nettverk over hele Europa.
Paneuropeiske nettverk av nynazister og høyreekstreme oppstår
både på formelle og uformelle måter og sprer en felles ideologi
over hele Europa. I begynnelsen av 2007 slo flere
parlamentsmedlemmer fra ulike høyreekstreme parti i Vest- og
Øst-Europa seg sammen i Europa parlamentet (”Identitet,
tradisjon, suverenitet”). Et annet utslag av dette fenomenet
inkluderer felles deltagelse i demonstrasjoner og marsjer, som
for eksempel i Dresden der minnedagen for de alliertes bombing
i 1945 ble markert av nynazister fra hele Europa i en
”sørgemarsj”.

• Høyreekstremisme er etablert både i partipolitikk og
subkultur

I mange europeiske land stiller høyreekstreme partier til valg og
får plasser i parlament og til og med i regjeringer. Ved siden av
dette finnes det kommersielle distribusjonskanaler for musikk,
moter, plateselskaper og egne blader som sprer rasistiske og
nasjonalistisk innhold. Det hentes ut et stort økonomisk
overskudd ved å selge produkter i ”hat markedet”.  Konserter og
festivaler er også brukt for å knytte den høyreekstreme
bevegelsen sammen på tvers av Europa og for å tiltrekke seg
nye medlemmer.

• Antallet hatforbrytelser er økende i hele Europa
Både offisielle tall og tall fra frivillige organisasjoner avslører en
enorm økning i hatforbrytelser i Europa. Det har blitt raportert 30
hat baserte drap i Russland innen utgangen av Mai 2007 (SOVA
Centre). Bundesamt für Verfassungsschutz (Direktoratet for
Beskyttelse av Gunnloven) registrerte 1.047 tilfeller av politisk
motivert høyreekstrem vold i Tyskland i 2006. I Spania var det
rapportert ca 4000 hatforbrytelser og hatepisoder i 200 byer
(Movimiento Contra la Intolerancia).

• Voldelige hatgrupper angriper i økende grad nye
målgrupper

Nynazister og høyreekstremister retter deres voldelige angrep
mot en vidt varierende rekke av sårbare grupper, som inkluderer
innvandrere, homoseksuelle, antirastistiske aktivister, hjemløse
og ungdommer som hører til ikke-høyreekstreme subkulturer.
Slik etablerer de områder der ingen våger gå som dominerer det
sosiale miljøet og skaper en atmosfære preget av frykt og trusler.

• Høyreekstremistiske debatter og alminnelige samfunns-
debatter viser alarmerende sammenkoblinger
En vellykket taktikk til høyreekstreme grupper og partier for å
tiltrekke seg sympatisører og tilhengere er å inkludere en rekke

av politiske saker som også det politiske sentrum og til og med
venstresiden er opptatt av, som for eksempel hvordan takle
sosiale problemer og globaliseringsprotester. Men også i den
motsatte retningen virker det som at populistiske argumenter
som har blitt spredt i første omgang av høyreekstremister når
demokratiske politiske partier og media. Et eksempel på denne
alarmerende trusselen mot demokratiske verdier er det såkalte
”Russiske prosjekt” til det politiske majoritetspartiet i parlamentet
”Edinaya Rossia”. Ved å skape en konkret nettside som tar for
seg kun forbrytelser mot Russere og som knytter disse til
populistiske diskusjoner om patriotisme gjorde majoritets partiet
denne retorikken legitim.

DEFINISJONER
• Antisemittisme
Antisemittisme er negative holdninger til det jødiske folk.
Antisemitter tror, feilaktig, at jøder er fundamentalt forskjellig fra
andre mennesker. De tror ofte at jøder ønsker å herske over
verden og forsøker å nå dette målet gjennom en
verdensomspennende konspirasjon. Denne formen for
xenofobisk intoleranse fører til diskriminering mot individer så vel
som forfølgelsen av jøder som en gruppe. Den mest grusomme
manifestasjon av antisemittisme så man når Hitler tok makten og
med den Nazistiske ideologien om raserenhet. Millioner av
jødiske mennesker, deportert fra alle land som Tyskland
kontrollerte, døde i konsentrasjonsleierer under Holocaust.
Imidlertid verken startet eller sluttet antisemittismen med
Holocaust. Den har dype røtter i Europeisk kultur og den er
tilstede selv i dag.

• Høyreekstremisme
Høyreekstremistisk ideologi har sine røtter i nasjonalisme og
rasisme. Den er styrt av en ide om at den etniske tilknytningen til
en nasjon eller rase er av den største viktighet for individet.  Alle
andre interesser og verdier, inkludert sivi le- og
menneskerettigheter, er underordnet denne tilknytningen.
Høyreekstreme jobber for et politisk system hvor staten og folket
smelter sammen – i en angivelig naturlig tilstand – til en enhet
(”det etniske samfunns ideologi”). Noe som faktisk resulterer i et
anti-mangfolds system som ikke etterlater rom for demokratiske
beslutningsprosesser og som aksepterer vold som en legitim
måte for å oppnå politiske mål.

www.verfassungsschutz.de

• Fascisme
Fascisme er en voldelig, reaksjonær politisk høyreekstrem
bevegelse, som resulterer i et åpent terrordiktatur. Fascisme
tiltrekker seg støtte fra alle sosiale grupper, spesielt i perioder
preget av politisk og økonomiske krise, det ødelegger alle
demokratiske rettigheter og diskriminerer mot medlemmer av
spesifikke (etniske) minoriteter og folk med motstridende
meninger. Fascister tror på det rettskaffne lederskapet av én
sterk mann istedenfor parlamentarisk demokrati. Fascisme
bygger på en sterk nasjonalisme som ofte ender i rasisme. Den
mest brutale formen for fascisme var det nasjonalsosialistiske
diktaturet i Tyskland fra 1933-1945, men dette var ikke det
eneste fascistiske diktaturet i historien. Begrepet ”fascisme” ble
skapt av det italienske diktaturet til Mussolini. Vi snakker ofte om
Fascisme med stor ”f” når vi snakker om denne spesifikke
ideologien i denne spesifikke historiske sammenhengen og om
”fascisme” når vi snakker om den generelle ”ideologiske
familien”. De som tror på denne ideologien nå i dag kalles
”nyfascister”.



• Hatforbrytelser
Hatforbrytelser er all kriminalitet, både mot personer og mot
eiendom, hvor offeret, området eller målet for lovbruddet er valgt
på grunn av deres reelle eller antatte tilknytning til, forbindelse
med, deltakelse i, støtte til eller tilhørighet til en gruppe som er
definert av rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, språk, farge,
religion, kjønn, seksuell legning, mental eller fysisk handikap,
alder, politisk tilhørighet eller sosiale omstendigheter. Det er et
angrep på ens fysiske selv, men også et angrep på selve ens
identitet.

KILDER PÅ INTERNETT
Europeiske ressurser
• UNITED for Intercultural Action - www.unitedagainstracism.org
• Searchlight Magazine - www.searchlightmagazine.com
• Anne Franks House Amsterdam - www.annefrank.org
• European Resistance Archive - www.resistance-archive.org
• Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum

www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl

Andre nyttige ressurser
• Anti-Defamation League - www.adl.org
• United States Holocaust Memorial Museum - www.ushmm.org
• Centre for New Community - www.newcomm.org
• Stephen Roth Institute - www.tau.ac.il/Anti-Semitism
• Yad Vashem - www.yadvashem.org

HVA ER UNITED?
UNITED for Intercultural Action (Forent for Interkulturell
Handling) er det Europeiske nettverket mot nasjonalisme,
rasisme, fascisme og til støtte for innvandrere og flyktninger. Mer
enn 560 organisasjoner fra et vidt spekter av bakgrunner, fra alle
Europeiske land jobber sammen med felles aktiviteter, som
Europeiske aktivitetsuker og kampanjer. Likesinnende
organisasjoner har muligheten til å møte hverandre på
konferanser og utarbeide spesifikke prosjekter. UNITED er og vil
forbli uavhengig fra alle politiske partier, organisasjoner og
stater, men søker et aktivt samarbeid med andre antirasisme
initiativ i Europa. Informasjon mottas fra mer enn 2000
organisasjoner og utsendinger går ut til mer enn 2200 grupper i
Europa. La oss vite om du ønsker å involvere deg! Og legg til
UNITED til e-postlisten din!

HVA ER NORSK FOLKEHJELP?
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritets-
organisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer
innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 12
000 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet.
Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del
av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av
flyktningmottak og frivillighetssentraler, antirasistisk arbeid og
arbeid for eldre og funksjonshemmede.
Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land.
Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor
arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale

myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste
organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet
aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer.
Norsk Folkehjelps arbeid bygger på fire grunnpilarer:
• Kamp mot undertrykking, fattigdom og urettferdig fordeling
• Kamp mot rasisme og diskriminering
• Arbeid for likestilling og mot vold og overgrep
• Forebygging, frivillig engasjement og kompetansebygging

FELLESPROSJEKTET “DET SIVILE
SAMFUNN MOT HØYREKSTREMISME”
Som et svar på den alarmerende spredningen av godt befestet
rasisme, antisemittisme og høyreekstremisme i Europa, har
UNITED etablert prosjektet ”Det sivile samfunn mot
høyreekstremisme – Utvikling av nye livslanglærings strategier
for frivillige organisasjoner” (”Civil Society Against Right-Wing
Extremism – Developing New Lifelong-learning strategies for
NGOs”) som er skapt innen rammen til det Europeiske
voksenopplæring programmet Grundtvig. Innen dette prosjektet
samarbeider 9 partner organisasjoner fra Vest- og Øst-Europa,
aktive i UNITED nettverket, tett om å analysere hendelser,
strukturer og strategier til høyreekstremister i Europa, deler ideer
om hvordan håndtere den økende innflytelsen til høyreekstreme
organisasjoner og aktører i deres respektive land og finner
overførbare tilnærminger til å presse tilbake det ekstreme høyre,
på lokalt og regionalt nivå.

Prosjektpartnerne er:
• ARI Associazione Rieti Immigrant (Rieta Innvandrerorganisasjon), Italia -

www.ariweb.it
• DUHA (Regnbue Foreningen), Tsjekkia - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen (Kulturbyrå Sachsen), Tyskland –

www.kulturbuero-sachsen.de
• Master sull'Immigrazione, Università Ca' Foscari Venezia (Masterprogrammet

om immigrasjon, Universitet i Venice), Italia - www.unive.it/masterim
• Moviemento Contra la Intolerancia (Bevegelsen mot Intoleranse), Spania -

www.moviemientocontralaintolerancia.com
• Miscarea Tinerilor pentru Pace Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Stowarzyszenie “nigdy wiecej" (Foreningen “Aldri Igjen”), Polen -

www.nigdywiecej.org
• Norsk Folkehjelp, Norge - www.antirasisme.no
• Ludia Proti Razismu (Folk Mot Rasisme), Slovakia - www.rasizmus.sk

Norsk Folkehjelp
Samfunnsenheten
Postboks 8844 Youngstorget
0028 Oslo
tel: 22 03 77 00
www.folkehjelp.no

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support
of migrants and refugees
Postbus 413  NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

Informasjonen som er gitt i denne publikasjonen gjenspeiler nødvendigvis ikke
standpunktene eller meningene til våre sponsorer.Sponsorer kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelt bruk av denne informasjon.

Denne utgivelsen er en del av prosjektet ”Det Sivile Samfunn Mot Høyreekstremisme”, delvis
finansiert og gjort mulig gjennom støtten til den Europeiske Unions Grundtvig Program


