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Arbejderklassens internationale kampdag

Kapitalismen i krise: Arbejderne går til kamp
Den nuværende kapi-
talistiske verdenskrise 
tog sin begyndelse i 
2007-08 og er endnu 
ikke slut. Det er den 
dybeste krise, verden 
har set siden 1930’erne, 
og den har bevist, at 
det kapitalistiske 

system er ude af stand til at overvinde 
sine iboende modsætninger og sikre 
stabile fremgange. 
Det kan kun ske 
med et andet 
socialt og økono-
misk system: 
socialisme.

EU, som angi-
veligt skulle sikre 
fred og velstand 
for europæerne, 
er i afgrundsdyb 
krise med hele 
nationer på ban-
kerottens rand.

Så længe det 
k a p i t a l i s t i s ke 
system er der, vil 
den herskende 
klasse – borger-
skabet, kapita-
listklassen – og 
dens stat og rege-
ringer også prøve 
at vælte byrderne 
fra krisen over på arbejderne og den 
brede befolkning. Det er sket med den 
massive støtte til bankerne og speku-
lanterne, som udløste krisen, blandt 
andet i form af bankpakker. Det sker 
gennem massive nedskæringer på de 
offentlige budgetter – på pensioner og 
andre overførselsindkomster, ringere 
skoler og daginstitutioner osv. – og gen-
nem faldende realløn og længere 
arbejdstid, herunder forhøjet pensions-
alder.

Denne nyliberale recept hjælper 
imidlertid ikke til at overvinde krisen 
og skabe ny og varig vækst. Den sætter 
hjulene i stå, mens de rige bliver rigere 
og den brede befolkning fattigere.

Billedet er det samme i EU, i USA og 
verden over. Alle steder gennemføres 
mere eller mindre dramatiske nyliberale 
nedskæringer og forringelser. Disse 
udløser til gengæld kraftrige protester 
fra arbejderne og befolkningen, som 
betaler for gildet, sådan som vi ikke 
mindst har set det i Grækenland, Spa-
nien, Italien eller Tunesien og Ægypten. 
Millioner er gået i generalstrejke og har 

demonstreret og aktioneret i protest. 
Regimer er blevet væltet, regeringer 
udskiftet. I nogle eurolande har EU 
indsat deres egne folk.

Dette er også mønstret i Danmark, 
selvom nedskæringerne og tilbagegan-
gen sker lidt mere gradvist. 

VKO-regeringen faldt, og Thorning-
regeringen tog over med løfter om en 
ny politik. Det viste sig hurtigt at være 
falsk. SRSF-regeringen er en nedskæ-
ringsregering, der søger at skræmme 
befolkningen til at acceptere velfærds-
slagtning ved at appellere til offervilje 
og skabe en krisebevidsthed, som 
accepterer social tilbagegang, mens 

kapitalisternes profitter ikke antastes.
I ’gamle dage’ var reformister (social-

demokrater og beslægtede) folk, som 
gik ind for reformer – som gradvise 
forbedringer. De så det tilmed som en 
vej til socialisme. 

I dag er reformer simpelthen et andet 
ord for nedskæringer, og reformisterne 
i S og SF er blevet nyliberale nedskæ-
ringsfolk.

De kan ikke føre Danmark i den 
nødvendige nye 
retning. De admi-
nistrerer tværti-
mod EU’s poli-
tikker, til kom-
missionens til-
fredshed og til 
ulykke for det 
store flertal. De 
må stoppes. 
Deres katastrofa-
le kurs må brem-
ses.

De umiddelbare 
kampopgaver ved 
1. maj 2012 må 
være at sikre, at 
’finanspagten’ – 
EU’s håndfæst-
ning – sendes til 
folkeafstemning. 
At sætte en stop-
per for de plan-

lagte besparelser på fleksjob, førtids-
pension og kontanthjælp, der følger 
efter slagtningen af efterløn, forhøjelse 
af pensionsalderen og halvering af dag-
pengene. 

Det vil være at trække danske trop-
per ud af Afghanistan og sætte en stop-
per for mere krigspolitik. 

Det vil være at imødegå minusover-
enskomsterne med deres reallønsfald 
og sociale dumping, stoppe trepartsfor-
handlinger, der medfører nye forringel-
ser, og bygge op til at vælte den plan-
lagte finanslov for 2013 med nedskæ-
ringer for 16 milliarder kr. 

Det er at sætte et folkeligt og revolu-
tionært alternativ på dagsordenen.

Hverken ’rød’ eller blå blok
For et folkeligt og revolutionært alternativ

Arbejde og velfærd til alle – social genopretning!
- For en 35 timers arbejdsuge!

- Fordobling af dagpengeperioden! Halvering af optjeningstiden!
- For en pensionsalder fra de 60!

- Nej til nyliberale reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp!
- For en SU til at leve af!

Nej til reallønsfald og øget arbejdstid – Nej til OK 2012!

Folkeafstemning om finanspagten! Stop monopolernes eurostat!
Ja til mangfoldighed 

 – Aktiv kamp mod racisme, fascisme og højreekstremisme!
Nej til imperialismens krige og besættelser! Ud af Afghanistan NU!

Fælles kamp mod kapitalen – Lad de rige betale krisen
International solidaritet i arbejdernes og folkenes kamp!

SOCIALISME ER FREMTIDEN!

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE



Den økonomiske og politiske 
krise sætter sine spor. I en krise-
tid tvinges de forskellige politiske 
kræfter i højere grad til at beken-
de kulør: Deres virkelige stand-
punkter kan ses af deres faktiske 
handlinger. De kan ikke så nemt 
tilsløres af demagogi eller sym-
bolske små indrømmelser til fol-
kelige krav om forbedringer og 
fremskridt.

Det lykkedes Anders Fogh og 
VKO i et lille årti til en vis grad at skjule 
den økonomiske og politiske katastrofe, 
de var ansvarlige for, bag et kunstigt 
boom, der ikke mindst var finansieret af 
lån og friværdier. 

Det har kun taget Helle Thorning-Sch-
midt og SRSF-regeringen et lille halvt år 
at vise, at deres egentlige projekt ikke er 
at ’redde velfærden’, men tværtimod 
endeligt at lægge den ’danske’ og den 
’nordiske’ velfærdsmodel i graven.

’Rød’ og blå: Samme 
nyliberale EU-politik
I praksis er man godt i gang. Nu gennem-
fører socialdemokraterne også en diskus-
sion om, ’hvordan velfærden skal se ud 
om 20 år’ – dvs. hvad der skal skæres 
væk. Selvom en sådan ’langtidsplanlæg-
ning’ er en umulighed under kapitalis-
men, fordi selve det økonomiske system 
og dets indbyggede modsigelser forhin-

drer den nødvendige stabilitet for plan-
lagt fremgang.

For Arbejderpartiet Kommunisterne er 
der ingen tvivl om, at hovedspørgsmålet 
for  arbejderklassen og den brede befolk-
ning i vort land ved 1. maj 2012 er at 
drage konsekvenserne af, at blå og ’rød’ 
blok gennemfører den samme nyliberale 
og imperialistiske, EU-dikterede og EU-
tilpassede kurs. En kurs, der i al fremtid 
vil binde Danmark til euroen og under-
lægge dansk økonomisk politik under 
Unionens overhøjhed. 

Konsekvensen kan ikke være andet, end 
at hverken ’rød’ eller blå blok duer!

Det kan ikke længere gå at sætte sin lid 
til, at ’rød’ blok og dens regering vil gen-
nemføre en helt anden politik end VKO-
regeringen. Det er direkte naivt og farligt 
at tro, at et pres fra de parlamentariske 
venstrekræfter kan sikre en ny politik. 
Enhedslisten er ikke en garant for det, 
men risikerer at være alibi for en nylibe-
ral regering, der simpelthen aftaler vel-
færdsslagtninger med blå flok.

Et folkeligt og revolutionært 
alternativ
Den mest påtrængende opgave ved denne 
1. maj er at sætte opbygningen af et folke-
ligt og revolutionært alternativ på dagsor-
denen.

Der må opbygges et 
reelt alternativ til ’rød’ og 
blå bloks politik for vel-
færdsslagtning og at 
vælte krisens byrder over 
på arbejderne, de arbejds-
løse og de mest udsatte. 

Der må skabes den 
nødvendige kraft til at 
bryde med EU og EU-
politikken og den impe-
rialistiske krigspolitik, 

der i Danmark går under navnet ’aktivi-
stisk udenrigspolitik’.

Først og fremmest må der mobiliseres til 
organiseret massekamp – uden for folke-
tinget. En sådan stærk folkelig bevægelse 
vil også som det eneste være i stand til at 
lægge pres på en siddende regering uan-
set farve.

Der må udvikles et samlende politisk 
grundlag, der kan sikre, at der skabes en 
bred front imod krise, krig og reaktion.

Der må arbejdes for, at fagforeninger-
ne bliver til kæmpende klasseorganisatio-
ner, og at de folkelige bevægelser og ini-
tiativer som EU-modstanden, antikrigs-
bevægelsen, bevægelserne mod racisme 
og fascisme – og ikke mindst ungdom-
mens organisationer – går til modstand i 
en fælles og koordineret kamp.  

Og der må på sigt udvikles også et 
parlamentarisk alternativ til ’rød’ og blå 
blok – i den ene eller anden form – både 
ved folketingsvalg og kommunal- og 
regionsvalg, som der allerede eksisterer i 
forhold til valg til EU-parlamentet i form 
af Folkebevægelsen mod EU.

APK opfordrer alle venstrekræfter, uor-
ganiserede som organiserede – heriblandt 
Enhedslisten og de kræfter i S og SF, som 
modsætter sig den nyliberale politik – til 
at samles om opbygningen af et sådant 
reelt folkeligt og arbejderforankret alter-
nativ.

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

Følg også med i 
KPnetTV

www.kpnet.dk

Hverken ’rød’ blok eller blå blok 
Byg et folkeligt og revolutionært alternativ



Hvert andet år afholdes internationale 
antiimperialistiske og antifascistiske 
ungdomslejre på skiftende kontinenter 
Nu er det i Venezuela

I begyndelsen af august kommer unge 
fra fem kontinenter til Venezuela for at 
deltage i det internationale træf for 
verdens antiimperialistiske og antifa-
scistiske ungdom. Det er den 23. i ræk-
ken.

Der skal sættes streg under ordet 
ungdomslejr eller ungdomstræf. Det er 
ikke en politisk konference, selvom 
der også vil være masser af politik. 
Det er først og fremmest en rigtig god 
anledning til at lære unge progressive 
mennesker fra hele verden at kende. I 
år ikke mindst fra værtslandet og fra 
Latinamerika i øvrigt.

Der er sport, fest, musik, dans og 
fælles aktioner. Og selvfølgelig dis-
kussioner om den globale udvikling og 
præsentation af situationen i de for-

skellige deltagerlande.
Ungdomslejrene afholdes hvert 

andet år, og går på skift mellem for-
skellige kontinenter. Den 22. lejr blev 
afholdt i Tyrkiet i august 2010. Det var 
lige på tærskelen til det ’arabiske forår’ 
med deltagelse også af f.eks. tunesisk 
ungdom, der få måneder senere var 
forrest på barrikaderne for en anden 
fremtid. I 2008 var det i Brasilien, og i 
2006 såmænd i Danmark, med DKU 

som arrangør. 

Det vil være en kæmpeoplevelse at 
deltage på den 23. IUL i Venezuela. 
Unge danske antifascister og antiim-
perialister opfordres kraftigt til at tage 
med.

Tilmelding og yderligere oplysninger 
– kontakt DKU
dku@dku99.dk

Venezuela 4.-11. august 2012
Tag med på den 23. internationale ungdomslejr

Arbejderpartiet Kommunisterne er ikke 
mindst kendt for sin indædte modstand 
dansk krigsdeltagelse under USA’s vin-
ger. I Afghanistan, Irak, sidste år i Libyen 
– og hvem ved, hvad det bliver næste år? 
Syrien, Iran, Sudan, Somalia eller et helt 
andet sted?

- Krigene siden 11. september 2001 
har været gigantiske fiaskoer, siger Franz 
Krejbjerg, APK.

- I Irak og Afghanistan har der reelt 
set været tale om militære nederlag, eller 
det der ligner, og ingen steder er der 
kommet noget, der bare minder om demo-
kratier. Det er også umuligt under besæt-
telser. Til gengæld er de islamistiske 
kræfter blevet styrket.

Franz Krejbjerg fremhæver nogle af de 
mindre bemærkede omkostninger ved de 
imperialistiske krige: militariseringen og 
forråelsen af hele samfundslivet. I sidste 
ende danner krigene også en baggrund 
for højrekræfternes fremmarch i Europa 
og andre steder i disse år:

- En fascistisk massemorder som Brei-

vik var utænkelig tidligere lige efter Nazi-
tysklands og fascismens nederlag. Nu 
kommer krybet ud af det ormstukne træ-
værk. Krig og fascisme er også en af 
kapitalismens måder at ’overvinde’ kri-
ser på og forhindre, at modstanden mod 
krisepolitikken bliver en reel trussel for 
det herskende system.

APK er i dette halvår på vej mod afhol-
delsen af sin 5. kongres siden stiftelsen i 
april 2000 – som dette århundredes revo-
lutionære kommunistiske parti i vort 
land.

Partiet søger at udvikle en revolutio-
nær politik under nye betingelser, og 
fastholder samtidig erfaringerne fra DKP 
og DKP/ML, som i en lang periode af 
deres eksistens var revolutionære kom-
munistiske partier. Det er samtidig med-
lem af Den Internationale Konference af 
Marxistisk-Leninistiske Partier og Orga-
nisationer (IKMLPO), som er virksom på 
alle kontinenter. Det tunesiske medlems-
parti, PCOT, var f.eks. en hovedkraft i 
gennemførelsen af opstanden i Tunesien, 
der førte til Ben Ali-diktaturets fald og 
startede ’det arabiske forår’.

- Ved folketingsvalget i 2011 anbefale-
de vi at stemme blankt, siger Franz Krej-
bjerg. - Vi kunne ikke med god samvit-
tighed opfordre til at støtte en ’rød’ blok, 
som gik ind for krig, EU, ’velfærdsrefor-
mer’ og længere arbejdstid. Så vi er ikke 
forbavsede over Thorning-regeringen. 
Dens nedskæringer skal mødes med 
samme modstand som VKO-regeringens. 
Vi er overbeviste om, at arbejderne og 
ungdommen heller ikke i Danmark vil 
ligge længe underdrejet i den nyliberale 
storm.

APK: Et parti for modstand og revolution

Franz Krejbjerg



Hovedscenen
13.30 David Rovics

- 14.15 Dirty Old Town
- 15.10 Vakili

- 15.45 AISHA
- 16.45 Paper Tigers

- og selvfølgelig nogen gode taler

Telt: fra 12.30
Røde og sociale sange med David Rovics, 

Henrik Ginderskov, Helge Larsen, 
Klaus Caprani m.fl.

Der kan købes, øl, vand, kaffe og kage og 
pølser hos Den økologiske pølsevogn fra døp 
og der er også vegetariske smagsprøver og 

snobrødsbagning.

Desuden stort bogsalg mm. fra Oktober samt 
Budskab fra Græsrødderne

OKTOBER BOGBUTIK
København

Vesterfælledvej 1B
1750 København V

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C

1.maj tilbud til nye læsere
Modgift mod de borgerlige medier

Få de næste 6 numre af APK’s blad 
Kommunistisk Politik  med posten 

hver anden uge for kun 100,- kr.
Indbetal pengene når du modtager det første 

nummer med vedlagt girokort
Bestil hos

Forlaget Oktober, Vesterfælledvej 1B,
1750 København V.    mail: kompol@apk2000.dk

 Den Røde Plads 
    1. maj 2012  Fælledparken v. Blegdamsvej Kl. 12-18 c 

    Hverken ’rød’ eller blå blokb 

                    ET ET ET ET FOLKELIGT OG FOLKELIGT OG FOLKELIGT OG FOLKELIGT OG REVOLUTIONÆRREVOLUTIONÆRREVOLUTIONÆRREVOLUTIONÆRTTTT    ALTERNATIVALTERNATIVALTERNATIVALTERNATIV  
 

    David Rovics 

  Dirty Old Town 

 Vakili 

 AISHA 

 Paper Tigers 

 

Røde og sociale sange i teltet fra kl. 12med bl.a.  

 Klaus Caprani, David Rovics, Henrik Ginderskov, Helge Larsen 
 

 

   

    
 

 

Nej til EU’s finanspagt 

KRÆV FOLKEAFSTEMNING 
Oktober Bogcafé, ArbejderPartiet Kommunisterne, DKU 

Talere, blandt andre:
Taler fra APK
Rina Ronja Kari, Folkebev¾gelsen mod EU

Musik:
Popfluffers
Roundabout
Katrine Aagaard
Kort Varsel

Tid & sted: 13.00 - til 17.00 i Munke Mose i Odense

Socialisme er fremtiden

Hverken Òr¿dÓ eller blŒ blok -
for et folkeligt alternativ!

Stop angrebene pŒ velf¾rden - social genopretning!
Nej til reall¿nsfald - Nej til OK2012!

Folkeafstemning om finanspagten! Stop monopolernes eurostat!
Nej til imperialismens krige og bes¾ttelser! Ud af Afghanistan nu!

F¾lles kamp mod kapitalen - Lad de rige betale krisen!

1. Maj program
Den røde plads i Fælledparken




