
Den eneste måde at få gjort en ende på de økonomiske kri-
sers ødelæggende konsekvenser, på de uretfærdige krige, 
miljø- og klimaødelæggelsen, den stadig mere udbredte 
korruption, på kapitalismens indbyggede svagheder, er ved 
at udvikle revolutionær handling fra arbejderklassen og 
dens allierede for at erobre den politiske magt, afskaffe de 
borgerlige ejendomsforhold og bygge socialismen.

Derfor appellerer vi til de bedste elementer i arbejderklas-
sen, de unge revolutionære, om i hvert eneste land at tage 
del i opbygningen af virkelige arbejderpartier, og at styrke 
dem, som allerede eksisterer, for det kommunistiske parti, 
der baserer sig på marxismen-leninismen er en nødvendig-
hed for at føre arbejderbevægelsens og de folkelige bevæ-
gelsers kampe til sejr.

Lad os styrke enheden i kampen mod kapitalismen, lad 
os skabe og konsolidere arbejderorganisationer, først og 

fremmest kommunistiske partier og organisationer!

Lad os tvinge monopolerne, de rige og bourgeoisiet til at 
betale for krisen, som de er ansvarlige for!

Lad os vise, at millioner af arbejdere gør revolution 
og socialisme til deres sag!

Lad os udvikle den internationale solidaritet 
mellem arbejdere og folk.

1. MAJ 2010:

1. maj-appel 2010
Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Danmark er et land i en 
ynkelig forfatning, og VK-
regeringen og deres støtte-
parti Dansk Folkeparti har 
hovedansvaret. I disse år 
betaler samfundet og fler-
tallet dyrt for Fogh-årenes 
brutale nyliberale politik, 
der har sikret de rige, kapitalisterne og monopolerne, uset 
luksus og usete profitter, mens ’velfærden’ – de offentlige 
ydelser – er blevet stadig mere beskårne og udpinte, og sam-
fundets fattigste kastet for hundene. 

Fogh og VKO-regeringens nyliberale korstog, der ville 
bevise den uregulerede kapitalismes overlegenhed og dens 
evne til at skabe generel fremgang, er slået så pinligt fejl, at 
selv ministre nu mener, at de gale privatiseringer har skadet 
væsentlige samfundsinteresser. 

VKO har fået bevist det modsatte: At kapitalismen er et 
asocialt system, der gavner et fåtal og skader de fleste. Den 
økonomiske krise siden 2008 har sat en tyk streg under, at det 
kapitalistiske system som sådan har spillet fallit. Det er ude 
af stand til at sikre velstand og velfærd for alle, fred eller 
global social fremgang. Fattigdom og sult har bredt i rekord-
tempo over kloden.

Det nyliberale årti siden årtusindskiftet har været det 
mest krigeriske siden 2. verdenskrig – med blodige uafslut-
tede krige og besættelser i Afghanistan, Irak, Palæstina og 
andre steder – og med Danmark som deltager i nutidens 
kolonikrige.

Økonomiske kriser, klimakrise, konstante krige: Syste-

mets fallit er alt-
omfattende. Der-
for søger arbejder-
ne og det store 
flertal verden over 
nye veje til at over-
vinde kapitalis-
men, dens kriser 
og ødelæggende 
følgevirkninger.

Kampen om, hvem 
der skal bære kri-
sens byrder, til-
spidses overalt. 
Som i Danmark 
har de herskendes 
kriseløsning bestå-
et i at pumpe mil-
liarder i banker, 
finansinstitutioner 
og monopoler, 
snuppet fra skatteborgerne eller lånt med pant i fremtiden. 
De samme spekulanter og profitører jonglerer videre i luk-
sus. Det gør ondt, men folk lærer i disse år, at det nyliberale 
postulat om, hvad der gavner erhvervslivet – A.P. Møller, 
bankerne og de øvrige monopoler – også gavner Danmark og 
samfundet som helhed, er en simpel propagandaløgn. 

Skal nedturen bremses, skal der noget helt andet til. VK-
regeringen skal væltes, men heller ikke et regeringsskifte er 
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nok. S-SF-R er alt for indfedtet i den nyli-
berale politik i EU’s og NATO’s krigspo-
litik. 

Der skal opbygges en bred folkelig 
modstandsbevægelse, der nægter at beta-
le kapitalens krise og nægter at bidrage 
til de imperialistiske krige og besættel-
ser. 

Det er nødvendigt, fordi både den par-
lamentariske opposition, fagforeningstop-
pen og andre organismer til at rejse og 
mobilisere for arbejdernes og det store 
flertals krav har svigtet totalt. 

Arbejderpartiet Kommunisterne mener, 
at en sådan enhedsfront mod krise, krig 
og reaktion står øverst på dagsordenen. 
APK’s 1. maj-grundlag 2010 er også et 

bud på et grundlag for sådan en bevægel-
se, der må udvikle sig gennem mange 
organiseringer og mange og forskelligar-
tede initiativer. Og som må starte lige nu 
med at slå Løkke-regeringens perspektiv-
løse massakre på det offentlige for otte 
milliarder kr. tilbage, få stoppet den dan-
ske krigsdeltagelse og væltet VKO-rege-
ringen.

Kampen i Danmark er bare en del af en 
større global kamp. Overalt rejser arbej-
derne og folkene sig mod krisen og kri-
gene, mod kapitalisme og imperialisme – 
for at stoppe udbytning, udplyndring og 
rovdrift. Den Internationale Konference 
af Marxistisk-Leninistiske Partier og 
Organisationer (som APK er det danske 
medlem af) søger at vejlede og organisere 
denne kamp, hvor revolutionære kommu-
nistiske partier vil spille en afgørende 
rolle.

Lad os starte lige nu og her!

Nægt at betale kapitalens krise! Lad de 
rige og de multinationale selskaber 
betale! Vælt den sorte regering!

Stop raseringen af arbejdspladserne! Stop 
fyringerne af lærere, pædagoger, sund-
hedsarbejdere o.s.v. -Sæt klimarigtigt 
arbejde i gang! Flere hænder til den 
offentlige sektor – i rigtige job!

35 timers arbejdsuge med fuld lønkom-
pensation! Hæv dagpengene med min. 25 
%! Stop aktiveringscirkusset, løntrykke-
riet og den sociale dumping! Lige løn og 
lige ret! Bekæmp arbejdsløsheden – ikke 
de arbejdsløse!

Stop raseringen og profitjagten i den 
offentlige sektor! Stop for øget brugerbe-
taling! Stop privatiseringerne og hæv 
standarden! Stop for nedskæringerne på 
skoler, daginstitutioner, uddannelser, ple-
jehjem og det øvrige sundhedsområde. 
Forsvar efterlønnen!

Arbejde, praktikpladser og uddannelses-
steder til alle unge - uden hetz og kontrol-
syge. En løn, SU og bistand til at leve af 
- uden langvarig og tyngende gæld! Boli-
ger til at betale for!

Velfærd - ikke kampfly og 
besættelsestropper!

Stop krigene og besættelserne af Irak og 
Afghanistan! Danmark ud af Afghanistan 
NU! Boykot Israel - Støt det palæstinensi-
ske folks kamp!
Stop politistaten! Fjern terrorlove og løm-
melpakke! Stop tvangsudvisningerne! For 
en human asylpolitik!

Stop de EU-koordinerede angreb på fol-
kenes velfærd og rettigheder, Nej til mili-
tariseringen af Europa! Ud af EU!

Red planeten - ikke profitten

Enhed mod krisen, krigene 
 og den sorte regering

SOCIALISMEN ER FREMTIDEN

1. maj-grundlag

Enhed mod krisen ...
Fortsat fra forrige side

I 1999, da DKU blev stiftet, var der brug 
for en revolutionær kommunistisk ung-
domsorganisering. Det er der stadig. 

Der er brug for en organisation, der 
konsekvent og vedholdende kæmper for 
arbejderklassens og ungdommens krav, 
for solidaritet og socialisme.

Det er en kamp imod det herskende 
system, imod et undertrykkende og udbyt-
tende kapitalistisk system, der i Danmark 
såvel som på globalt plan igennem det 
sidste tiår har skærpet overgrebene mod 
arbejdere og ungdom verden over. 

Danmark har været i krig i Irak og er 
det i Afghanistan. Imperialistiske krige, 
krige for olie, penge og kontrol. 

Krigene er også en måde at tømme 
statskasserne på, i Danmark har krigsfø-
relsen kostet mange, mange millioner, 
penge, der bl.a. kunne have været brugt 
på at behandle syge, udbedre nedslidte og 
sundhedsskadelige skoler, sikre billige 
boliger til alle, udbedre den kollektive 
trafik – for ikke at tale om flere hænder 
og mere i løn til de offentligt ansatte. 

Den økonomiske krise rammer hårdt. 
Mange er blevet fyret og fastlåses i et 
dagpenge- og kontanthjælpssystem, der 
kun sikrer fattigdom. Unge rammes hår-
dere, da man har besluttet, at unge arbejds-
løse skal have færre penge at leve for. Og 
i Danmark som i andre lande er arbejds-
løsheden størst blandt unge.

Også i uddannelsessystemet bruges 
sparekniven hårdt og ubønhørligt. Den 
lige ret til uddannelse for alle er ikke-
eksisterende. SU’en er blevet udhulet i en 
sådan grad, at det er tæt på at være umu-
ligt at gennemføre en uddannelse uden 
økonomisk støtte fra familien. Lykkes 
det, står man dybt forgældet tilbage. 

Dette er blot nogle af de problemer, der 
er blevet skærpet det sidste tiår. Dagens 

ungdom får en dårligere start og har rin-
gere udsigter end de foregående ung-
domsgenerationer.

Men man skal kigge godt efter i sømmene 
for at danne sig et overblik. For på samtlige 
tv-kanaler og i alle aviser hylder 
politikerne sig selv og deres ufejlbarlighed. 
Der er ikke plads til systemkritik i det 
blankpolerede klassesamfund Danmark.

Oven i alt dette indskrænkes retten til 
at protestere betydeligt. Unge demon-
stranter udråbes som “lømler”, og trusler 
om månedlange fængslinger og ruineren-
de bødestraffe skal skræmme os væk fra 
vores gader.

Men gang på gang har vi vist, at vi ikke er 
parate til at indordne os det menneske-
fjendske system, der forsøger at indkapsle 
vores liv.

Det sidste tiår har vist os, at det nytter 
at stå sammen og kæmpe.

Vi har kæmpet mod forringelser i 
uddannelsessystemet, hvilket har gjort 
det meget svært at gennemføre nedskæ-
ringer.

Vi har kæmpet mod krigen, hvilket 
foreløbigt er resulteret i, at de danske 
tropper blev trukket ud af Irak. Vi har 
kæmpet for ungdomshuse og fristeder, 
hvilket tvang Københavns kommune til 
at finde en løsning.

Jo flere overgreb de udsætter os for, jo 
mere de vil skære ned, sende os i krig, 
afdemokratisere, lyve for os – jo mere 
kæmper vi, og jo mere vinder vi. For som 
det hedder i sangen:

Vi vil ikke være ofre for et døende 
system,
vi har hænder til at bygge vores eget! 
Vi giver aldrig op,
vi kæmper for at sejre

Vi giver aldrig op,
vi kæmper for at sejre …

Det nytter at stå sammen 
og kæmpe. Det har de sidste 

ti år vist, skriver Cathrine 
Petersen, formand for DKU – 

Danmarks Kommunistiske 
Ungdomsforbund

Vi revolutionære må styrke vores fæl-
les kamp mod den kriseramte kapita-
lisme.

Vi må styrke vores enhed gennem 
diskussioner og fælles aktioner, og ved 
at give vores erfaringer videre til hin-
anden.

Derfor har DKU og APK taget ini-
tiativ til ”Revolutionært Sommer-
træf 2010” som ville finde sted i 
Vestsjælland fra den 17. – 22. juli.

Mange, især unge, har vendt sig mod 
den førte krigs-klima-nyliberale-reak-
tionære politik og det er inspirationen 
fra ungdommens og arbejdernes kamp, 
der får os til igen i år at lave sådan et 
revolutionært træf.

Målet med træffet er revolutionære 
og progressive kan mødes, at fælles-

skaber og politiske bånd kan styrkes, 
og at en offensiv mod Løkke-regerin-
gens og kapitalens politik kan udvik-
les.

Så kom glad, mut, eller RØDglø-
dende af raseri over kapitalismens fal-
litbo, der kun fortsætter på lånte 
penge.

Tilmelding og kontakt i Oktober bog-
butikkerne i København, Odense eller 
Århus – eller pr. mail til

APK: apk@apk2000.dk eller
DKU: dku@dku99.dk 

Prisen er 900,- kr. for mad og ophold, 
mulighed for rabat for fattigrøve og 
socialistiske (men økonomisk presse-
de) tilfælde.

Revolutionært Sommer-træf 2010

Kampagnetilbud til nye læsere
Modgift mod de borgerlige medier

Få de næste 8 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, Egilsgade 24, kld., 2300 København S

mail: kompol@apk2000.dk’

- og følg med hver dag i KP-Netavisen www.kpnet.dk

Ytringsfrihed! Fra happening imod ved-
tagelsen af lømmelpakken i 2009.



Den 22. internationale anti-fascistiske 
og anti-imperialistiske ungdomslejr fin-
der sted i Tyrkiet, i Izmirs skønne omgi-
velser fra den 3. - 13. august med lejr-
området lige ud til det ægæiske hav.

Der kommer unge fra stort set alle 
verdensdele - og alle unge, der er antifa-
scister, antiracister eller antiimperiali-
ster, er velkomne.

Mange vil være unge, der repræsen-
terer forskellige partier, ungdomsorga-
nisationer eller studieorganisationer, 
men det er på ingen måde et krav for 
deltagelse. Det er en fantastisk mulig-
hed for at lære revolutionære og kæm-
pende unge fra hele verden at kende – og 
få noget at vide om deres kamp.

Mange vil bidrage til lejren med 
udstillinger, dokumentarer og materia-
ler og oplæg, der beskriver og fortæller 
om situationen i det land de kommer 
fra, de problemstillinger de oplever, de 
kampe de kæmper osv..

Der vil også være oplæg og paneler 
omkring hoved emner som ”Krig, fred 
og ungdommen”, ”For gratis og demo-
kratisk uddannelse”, ”Den økonomiske 
krise og ungdoms-arbejdsløshed” og 
”Klima og miljøkamp” vil blive belyst 
med forskellige internationale vinkler.

Der vil være mulighed for at få over-
sættelse til tysk, engelsk, spansk, fransk, 
russisk og arabisk under oplæggene.

I løbet af de 10 dage lejren foregår på 

er der mulighed for at komme på udflug-
ter til f.eks. Selcuk, Kusadasi eller old-
tidsbyen Efesos, som er et af ’verdens 
syv vidundere’, og hvor mange grund-
sten til det demokrati vi kender i dag 
blev lagt.

DKU dansk hovedarrangør

For 4 år siden blev den internationale 
ungdomslejr afholdt i DK, med DKU 
som hovedarrangør, og DKU sender da 
også en gruppe af sted til denne lejr.

Tag med på
International ungdomslejr 2010
mod fascisme og imperialisme

Tyrkiet den 3. - 13. august

ARR.: RØD 1. MAJ KOMITEEN  co/ OKTOBER BOGCAFÉ SKIBHUSVEJ 100

Talere fra kl.13

PETER BJØRN
KORT VARSEL

NYBO
TROPICAL

Underholdning

LAD DE RIGE BETALE

PROGRAM FRA KL. 12.00 - 17.00

M O D K R I S E N , K R I G E N E  O G
D E N  S O R T E R E G E R I N G !

SOCIALISME  ER  FREMTIDEN !

DKU holder infomøde om lejren 
mandag den 7. juni kl. 17 i Oktober 
Bogbutik (Egilsgade 24, 2300 Kbh 
S). Man behøver selvfølgelig ikke 
være med i DKU for at deltage i 
denne lejr, eller rejse sammen med 
gruppen fra DKU.

Lejren koster 100 euro svarende til 
ca. 750 kr. Rejseudgifter er på egen 
regning, og flybilletter ligger på 
omkring 2500 kr. tur-retur.

For mere info på engelsk på nettet:
www.iaayouthcamp.com

Arbejde, uddannelse og fred!

OKTOBEr BOgBUTiK
København

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C




