
En mexicaner i København
Hent bøger PDF

Bent Blüdnikow

En mexicaner i København Bent Blüdnikow Hent PDF Forlaget skriver: For første gang fortælles historien
om hemmelige agent-kontakter, terror og spionage med baggrund i PETs og Justitsministeriets dokumenter og
med tidligere PET-folk, der fortæller om deres rolle i at afsløre Jaime Martinez og hans venner. Mexicaner-
sagen er samtidig et øjebliksbillede af Danmark i 1970erne, hvor virkelighedsfjern idealisme satte den

politiske dagsorden.  

Mexicaner-sagen er betegnelsen for en dramatisk udlændinge-sag, der udspillede sig i Danmark i 1976-1977.
En ung og sympatisk mexicaner ved navn Jaime Martinez blev anholdt og holdt isolationsfængslet i næsten

et halvt år. Sagen blev samlingspunkt for venstrefløjen og alle danskere med humanistiske holdninger.
Demonstrationer samlede tusindvis af sympatisører, der forlangte Martinez frigivet og både Johannes

Møllehave, Susanne Brøgger og mange andre skrev breve til Justitsminister Orla Møller for at få mexicaneren
frigivet. I sidste ende blev mexicaneren udsendt af landet, men sagen samlede oppositionen i et angreb på den

danske udlændingepolitik. En kommission blev nedsat, hvis anbefaling førte til den liberale danske
udlændingelov fra 1983.  

Med unik adgang til PETs og Justitsministeriets arkiver kan Bent Blüdnikow nu fortælle den egentlige
historie bag Mexicaner-sagen. Dokumenterne viser chokerende, at Jaime Martinez var udsendt af Fidel

Castros cubanske regime for at oprette et agent og terrornetværk i Danmark og Europa.
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