
Demokrati og diktatur ved grzensen 

1849 Danmark 
5. juni 

1945 Tyskland 

Dcn 5. juni cr hclligdag i Danmark ti l  mindc om dcn dcmokratiske forfatning fra 1849. 
Forudsaetningcn for, at dcnne forfatning blcv ödclagt, blev genncmtvungct af det antidcmo- 
kratiskc Prcusscn i 1864. Kun dct danskc folks Andeligc og politiske kamp i flcrc artier gcn- 
ctablcrcdc dct tabtc vcd ct systcmskiftc. Ligclcdcs pa en 5. juni konstituercdc Det allicrcde 
Kontrolrad sig som rcgcring for ct dcmokratisk Tyskland. Dctte sketc i 1945. Ingcn grund t i l  
n-iindcfcstcr i Tyskland i dcn anlcdning! I dag, 45 Ar scncrc ovcrvcjer de firc stormagtcr 
spiirgsmalcnc: Frcdsaftalc - ja  ellcr ncj? Tysk Grundlov og NATO til Odcr? 

I arct 1945 trocdc dc scjrcnde magtcr: 
a- Dcn 8. maj 1945 har Dcutschcs Rcich kapitulerct; 
b- Hitlcrs krigslovc cr udc af kraft; 
C- Tyskland blivcr uigcnkaldcligt ct dcmokrati. 

Mcn godtroenhed overfor tyske jurister er fatal; thi: 

al- Den 8. maj 1945 kapitulerede kun Deutsche Wehrmacht; 
b'- Hitlers energiförerbefaling af 29. juli 1911, skabt til den evige krig blev den 

28.3.1990 atter bekrzeftet i Forbundstagen af CDUICSU, F.D.P. og SPD. 
"De kan kun p i s t i  og  adlyde, ikke efterpriive og indse, derfor heller ikke blive 
ovcrbevist. " [Karl Jaspcrs] 
En fölgc hcraf: Ca. 1000 kg plutonium cr parat i Hanau, hvis det skullc blive alvor; nok 
t i l  200 atombombcr. 

C'- Forbundsforfatningsdomstolen laser Tyskland stadig fastere til kejserrigets 
fundamenter fra 1866171. D.V.S., at dcttcs graenser dcrved blivcr forudsaetning for 
frcd i Europa mcd formlcn "grznscrne fra 1937". 

Pa dc trc vcstn-iagtcrs bcfaling af I .  juli 1948 skabtc dct Parlamentariske Rad, dcr ikkc var 
Icgitimcrct af folkct, grundlovcn. I dcns övcrstc udvalg blev artikel 23 i grundloven lidcn- 
skabcligt diskutcrct. Tilslutningcn skullc i givet fald blive genncmtvunget med vold. Imod 
dcttc protcstcrcdc som dcn cncstc dct kommunistiskc mcdlem Renner. Nu lovcr forbunds- 
kanslcr, dcn romcrsk-katolskc historikcr, Dr. Helmut Kohl: "Fra tysk grund skal for frem - 
tiden u d g i  frctl!" Dct cr "PAX ROMANA", "fredcn" a la Romcrrigct. 

Tyskerne har padraget sig et szrligt ansvar ved menneskehedens andet syndefald, 
atomenergien. Tyskcrnc Otto Hahn og Lise Meitncr opdagede kcrncspaltningcn. Danskeren 
Nicls Bohr mistxnktc Carl-Fricdrich von Weizsäcker for at han via sin fader, dcr var stats- 
sckrctxr i dct nazistiskc udcnrigsministerium, ville informcre Hitler om mulighcdcn for at 
byggc atombombcn. Dcrfor skrcv Albcrt Einstcin t i l  US-prxsidcnt Rooscvclt, byggedc tyskc 
jödcr, dcr var flygtct for Hitlcr, atombomberne, dcr ödelagdc Hiroshima og Nagasaki. 
Atomoprustningcn bcgyndtc. Tjcrnobyl cr cn synlig dcl af den uendclige katastrofe for 
plantcr, dyr og mcnncskcr. Et Artis arbcjdc for afskaffelse af Hitlcrs energiförerbefaling har 
fiiri t i l  dcns bckrxftclsc. 

Fiir dcn trucndc globale miljökatastrofc ödclaeggcr alt höjerc liv, alarmerer vi fzllcsskabct af 
alle folkcslag. 



""Den cedle tdler ikke, 
at der i hans ord er noget, 
der er i uorden. 
Det er dette det kommer an pd. " 

Kongfutse (Lun Yü) 

Ti 1 
Regeringen over Tyskland, 
konstituteret den 5.  juni 1945 i Potsdam. 

Lovforslag 

tilstillet regeringsmedlemmerne den 9. april 1990 
gennem disses ambassader i KöbenhavdDanmark 

Ti1 regeringen for Republikken Frankrig 
Ti1 regeringen for Kongeriget Storbritannien og Nordirland 
Ti1 regeringen for Unionen af Socialistiske Sovjet-Republikker 
Ti1 regeringen for Amerikas forenede Stater 

Ti1 efterretning 
Ti1 regeringen for Kongeriget Danmark 
Ti1 regeringen for Republikken Polen 
Ti1 regeringen for Republikken Tjekkoslovakiet 
Ti1 regeringen for Forbundsrepublikken Vesttyskland 
Ti1 regeringen for Den tyske demokratiske Republik 

Erede Excellencer 

I dag for 50 &r siden blev Kongeriget Danmark overfaldet af det 111 Tyske Rige. 

For ubetinget at sikre, at der aldrig mere fra tysk jord kan udga en krig, beder vi om at 
energiförerbefalingen af 29. juli 1941 CEnWG Paragr. 1 stk. 2) saettes ud af kraft. 

Begrundelse: 

1. Med förerbefaling af 29. juli 1941 skabtes "I henseende til krigens scerlige krav og 
nödvendigheden af en ensartet planlcegning i hele det storiyske omrdde", institutionen 
Generalinspektor für Wasser und Energie (Generalinspektör for vand og energi), der indtil nu har 
forfatningsrang over den provisoriske grundlov. 

Lovgiveren Adolf Hitler dikterede: ""Han (Generalinspektor) har som sit kompetenceomr~de en 
rigsministersstilling og beföjelser ... Hans myndighed er överste rigsmyndighed ... 
Xigsökonomiminstercns kompetence p i  energiomrddet specielt ifölge loil til energivzsenct.~ fremme 
(Energiloven) af 13. december 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 1451) overföres til (;enera/inspekt«r für 
Wasser und Energie. " 

2. Ti1 Forbundsrepublikken Tysklands 40 - arsdag den 24. rnaj 1989 sagde forbundsprxsidcnt 
Dr. Richard von Weizsäcker: "'Den 8. maj 1945 havde Das Deutsche Reich kapitulerct 
betingelseslöst. " Forbundspr~sidialkontoret korreksede ham den 28. juni 1989: "Han 
(Forbundsprxsidenten) deler folkerets opfattelsen, hvorefrer den tyske Wehrmacht kapitulerede 
den 8. maj 1945. Intet andet har han villet udtrykke i sin tale. " (Journalnr.: 1113-2310-2780186) 



3. De tyske byers landssammenslutnings (Deutscher Städtetag) przsidium manede lovgiveren 
den 2.8.1948 fölgende lovforslag: ""Energitilsynet bliver ... udöves pQ grundlag af "'Länderafraler ", 
der udarbejdes i mal 1947 og kun skal have gyldighed til den 31.3.1948, men nu er blevet forlmnget 
i en dr til til den 31.3.1949. Deutscher Städtetag har allerede gentagne gange udtrykt, at denne 
ordning for kommunerne, der p6 afgörende vis deltager i energiforsyningen, kun kan accepteres 
sorn en aldeles tihbegrmnset nödlösning med den kortest mulige gyldighed; den har betegnet 
snarest mulig etablering af lovgrundlag pd basis af vor nuvmrende demokratiske statsopbygning og 
forvaltningsret for nopsmttelig . .. 
Men rets-krisen p6 energitilsynets rolle er mindst lige sa stor og dens snarlige ophwelse mQ ikke 
trmde tilbage for de tekniske dags-aktuelle problemer ... Energitilsynets retsgrundlag er stadig, tre 
dr efrer sammenbruddet den energilov, der blev sat i krafr 1935, men end ikke i dets davmrende 
förste form, der allerede var udtryk for en totalitmr stats overdrevet centralistisk ökonomisk styring, 
men i en form, det först fik i det sidste hmmningslöse stadium i NS-staten til fremskyndelsen af de 
krigsökonomiske synspunkter I : .  . 

4. Energiloven (EnWG) er p3 grundlag af loven om samling af forbundslovgivningen af 10. juli 
1958 i Bundesgesetzblatt ("lovtidende") Del 111, afsnitnr. 752-1 side 76 offentliggjort p5 ny. 
Bestcmmelsen i paragraf 1 stk. 2 EnWG, hvorcfter tilsynet med el- og gasforsyningen udöves af 
Generalinspcktor für Wasser und Energie, cr iflg. forbundsrcgeringcn ... i dag genstandslös 
(gegenstandslos), generalinspektorens myndighed er - som andre rigsinstitutioner bortfaldet efrer 
1945 ". 

Dog findes dcr i fodnoten t i l  paragraf 1 hvcrken en forklaring p i  kursivtrykket som ved andre 
paragraffer i EnWG, cller nogcn henvisning t i l  "'genstandslös", '"udeladt" eller '"ophavet". Tvzrt 
imod: fodnoten hcnviscr entydigt t i l ,  at Adolf Hitlers förerbefaling fra den 29. juli 1941 ti l  i dag er i 
kraft i fuldt omfang: 5 1 Abs. 2: 1.d.F.d. Abschn. 1 Abs. 2 Erl. V. 29.7.1941 I 467. 
(Skrcvet ud: Paragraph 1 Absatz 2: In der Fassung des Abschnittes 1 Absatz 2 Erlaß vom 29.7.1941 
Reichsgesctzblatt I Scitc 467) 

5. Lovforslagene fra landdagsmedlcmmet for det danske mindretal (SSV), Kar1 Otto Mcyer, i 
landdagen i Slesvig-Holstcn med henblik p3 ophzvelsen af energiförerbefalingen af 29. juli 1941 
fik ingcn virkning trods "sympati'" (1985) og flcrtal for forslaget (1989, tryksag nr. 121401). 

6. Med cn skivclse af 11. august 1989 meddeltc forbundsprzsidentens kontor 
(Bundcspräsidialamt, journalnr. 111-2310-2780186): "Ti1 institutionen "Generalinspektor fur 
Wasser und Energie " kan forbund.~prm.~identen ikke ytre sig. En afilaring af disse begreber ligger 
ikke indenfir hans kompetente. " 

7. Den 8. novembcr 1989 - en dag för Berlin-murens 5bning - blev energiförcrbcfalingen af 
29.7.1941 med flertal (CDUICSU, F.D.P.) idet SPD afholdt sig fra at stemme, atter udtrykkeligt 
bckrxftct og lovforslagct fra DIE GRUNEN om ophaevelse, af 19. november 1987 (tryksag 
1111271) afvist. (SC tryksag 1115636 af 10.11.1989) 

8. Bundcsverfassungsgcricht (Forbundsforfatningsdomstol) fastslog den 31.7.1973: 
"Grundloven . .. gd ud fra at Deutsches Reich har overlevet sammenbruddet 1945 og hverken med 
kapitulationen eller ved at fremmed statsmagt udöves i Tyskland af de allierede okkupationsmagter 
eller senere er gdet under ... Deutsches Reich eksistere videre, har nu som for retsevne, er 
imidlertid sorn samlct stat i mangel af organi.~ation, i.sm i mangel af institutionaliserede organer 
ikke selv i stand til at handle ... En grEnse, som imidlertid forbundsforfatning.~domstolen skal 
tydeliggöre, bestemme omfanget af og i givet fald hdndhmve ligger i rets- og forfatningsstaten 
Forbundsrepublikken Tyskland deri, at forfatningen forbyder! at Forbundsrepublikken giver 
aJkaldph en retstitel (en retsposition) ved hvis hjmlp den kan virke i retning af virkeliggörelse af 
genforeningen og selvbestemmelsen. " (frcmhxvelsen af OS) 



9. Generalinspektor fü r  Wasser und Energie, skabt ved energiförerbcfaling af 29. juli 1941 cn 
mancd efter overfaldet pa USSR er den retstitel, med hvilken den ufredelige bcfrielsc af okkuperede 
dele af Das Reich kan opnas for eksempel ved 
- fremstilling af nuklear ammonition i atomkraftvzrker, 
- fortsat ensidig begunstigelse af Store konccrner, der virker for Deutsches Reich, der "selv 
ikke er i stand til at handle". "Med henblik pa dc szrligc krav krigen og en fcllcs planlzgning i dct 
stortyske omrade". 

De enorme ökonomiske kraefter i de store regionsbundne el-forsyningsstorkonccrncr~ der igcnnem 
aktieselskabslovgivningen er uafhzngige, har ved grundlzggelsen af dct enstcmmigt agerende 
Deutsche Verbundgesellschaft e.V. den 15. november 1948 sörget for at hele den ledningsbundnc 
energiforsyning 45 Ar efter tyske vaernemagtens kapitulation juridisk stadigvzk er i 2. Verdenskrig. 
I den krigsafgörende sektor energi blev der end ikke symbolisk brudt mcd nrizi-fortidcn, mcn 
omhyggeligt plejct retskontinuitet. 

Disse antidemokratiske krzfter virker i folkcts kollektive underbevisthed vcd Tysklands 
genforening og Europas centralisering. Servilt og mcd grznselös tillid bliver den gamlc nazilov og 
dens retsinstitution i statstjenesten tilhyllet i et stumpet demokratisk klaede, som om dcr ikke var 
forefaldet noget alvorligt. 

Gennem det kollektive hukommelsestab er dcnnc fortid ikke drcvct ovcr tvzrt imod: SSlzngc dcns 
irsage ikke er synlig og fjernet, hindrer dens destruktive undertrykkcndc form dcn progrcssicc fric 
udfoldclse med livsfarlige fölger for verden. 

Som bekendt har Tyskiand tabt 2. Verdenskrig og vundet freden. Regeringen over Tyskiand 
ma nu fjerne Hitlers energiförerbefaling af 29.7.1941 fra Forbundsrepublikken Tyskiands 
lovsamling, ellers mA verden acceptere, af Anden fra dengang med vAben fra i dag förer til 
morgendagens krig. 
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