
Verden står midt i en økono-
misk krise, en krise, der alle-
rede nu har betydet fyringen 
af millioner af mennesker på 
verdensplan og titusinder alene 
i Danmark. Krisen er resulta-
tet af den førte økonomiske 
politik, hvor uansvarlighed og 
grådighed er indbyggede 
mekanismer. Derfor er det hel-
ler ikke tilfældigt, at der kom-
mer sager frem om misbrug af 
penge såsom IT-Factory og 
Roskilde Bank, der jo bare er 
de mest groteske sager, toppen 
af isbjerget. Risikofyldte inve-
steringer og jagten på hurtige 
penge, som er indbygget i det 
kapitalistiske samfund, har nu 
ført hele verden ud i en krise, 
der bliver dyb og langvarig. 
Den danske regerings løsning 
har været at give tilskud på 
milliarder af kroner til de dan-
ske banker og samtidig give 
skattelettelser til de rigeste i 
samfundet.

I en tid, hvor der er brug for 
at skabe arbejdspladser til 
arbejderne og et løft for de 
svageste i samfundet, giver 
man i stedet til de rige og tager 
fra de fattigste.

De rige tjente milliarder af kroner på 
det økonomiske boom uden at bekymre 
sig om, hvem de tog dem fra, eller 
hvilke konsekvenser det ville medføre. 
Så snart deres profitter går en smule 
ned, får de straks understøttelse og 
ekstra midler tilført af regeringen.

Det er uansvarligt og uanstændigt – 
og vi forlanger, at det stopper. 

Vi forlanger samtidig, at Danmarks 
deltagelse i de tabte og ulovlige krige i 
Irak og Afghanistan stopper. I stedet 
skal ressourcerne og menneskerne bru-
ges til forbedret velfærd, på sundheds-
væsen og uddannelser, på at skabe sik-
kerhed for de udsatte grupper i sam-

fundet. Penge til krigsudgifter skal 
bruges til at bekæmpe arbejdsløshe-
den.

Kriser kan aldrig undgås under kapi-
talismen. Derfor er den eneste sikker-
hed mod fremtidige katastrofale økono-
miske kriser, at kapitalismen bliver 
afløst af en anden måde at indrette øko-
nomien på. 

Socialismen er løsningen

Kapitalismens jagt på profit har også 
medført massive klimaforandringer og 
miljøødelæggelser. Den massive CO2-
udledning, udledning af spildevand og 
brug af giftige stoffer er med til at øde-
lægge verden. Og forandringerne er 
katastrofale. Millioner af mennesker 

over hele verden risikerer at 
blive ofre for tørke, oversvøm-
melse og andre dødbringende 
konsekvenser af kapitalismens 
jagt på profit. Endnu en gang 
rammes verdens fattigste hår-
dest. 

Effekten af de kommende 
klimaforandringer skal redu-
ceres og afhjælpes. Klima- og 
miljøskadelige produkter skal 
væk, og erhvervslivets klima-
syndere skal rammes hårdt. Et 
samfund, der bygger på grå-
dighed, vil aldrig grundlæg-
gende kunne løse de kæmpe 
udfordringer, verden står over 
for i bekæmpelsen af miljø- og 
klimaproblemer.

Også derfor er
socialismen nødvendig

Danmarks deltagelse i krigene 
i Irak og Afghanistan er kata-
strofale. Hundredtusinder af 
mennesker er døde. Den sik-
kerhed, fred og det fremskridt, 
der blevet prædiket for at 
dæmpe modstanden mod kri-
gene, er lige så store løgne 
som Iraks masseødelæggelses-
våben. 

En af USA’s og Danmarks allierede 
er Israel, en stat, der bygger på diskri-
mination, og en stat, der igen og igen 
bryder internationale regler og brutalt 
undertrykker den palæstinensiske 
befolkning. Den seneste brutale mas-
sakre på palæstinenserne i Gaza med af 
bombninger af skoler, fabrikker og 
hospitaler medførte tusinder sårede og 
døde. Det israelske apartheidsystem 
indebærer opførelse af ghettomure 
rundt om palæstinenserne, fratagelse af 
land og vand, vilkårlige fængslinger, 
daglige chikaner og tortur. 

Imperialismens krige og besættelser 
mod af andre nationer har først og 
fremmest til formål at sikre sig adgang 

Mod krise og krig 
og reaktion
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7. juni er der valg til EU-parlamentet i 
Danmark.

APK opfordrer fra sin 4. kongres til 
at stemme personligt på en kandidat for 
Folkebevægelsen mod EU – liste N.

Den Europæiske Union har i de senere 
år indlemmet en række nye lande fra 
den tidligere østblok. Disse lande blev 
lokket med påstande om evig velstand, 
da beslutningen om medlemskab skulle 
træffes, og truet med isolation, hvis de 
forblev selvstændige. Til den danske 
befolkning blev udvidelsen solgt som 
”Europas heling”, som den kolde krigs 
endelige afslutning, og som en solidari-
tetsgestus.

Nu kradser krisen. EU’s økonomiske 
program for deregulering og privatise-
ringer har været med til at forstærke 
krisen og sendt millioner ud i arbejds-
løshed og fattigdom. Især de nye fattige 
medlemslande er hårdt ramt og er frit 
bytte for udenlandske investorer, mens 
arbejdsduelige bliver tvunget til eksil 
for at sikre eksistensen.

Den fælles mønt, der skulle sikre 
stabilitet, har været en garanti for nær-

mest bankerot i de fattigste lande i 
eurozonen. Valutasamarbejdet for-
stærker en tendens til øget ulighed 
mellem de stærke og svage økonomi-
ske lande. Helt modsat politikernes 
propaganda om velstand til de fattige 
lande er EU sikkerheden for, at alle 
arbejdere mister rettigheder.
Det er en politik, der garanterer en 
stadig strøm af immigrantarbejdere, 
som EU behændigt erklærer illegale, 
og dermed uden rettigheder. Hvert år 
dør mere end 500 mennesker i forsøget 
på at komme til et EU-land og arbejde 
under slavelignende vilkår.

Tilhængere af EU fremhæver, at inter-
nationalt samarbejde er nødvendigt, 
ikke mindst af hensyn til miljøet, selv-
om EU i virkeligheden er monopolernes 
sikkerhed for, at de kan fortsætte udpi-
ningen af jorden og havene, og en 
garanti for, at samfundet også i fremti-
den er afhængigt af atomkraft og fossile 
brændsler.

EU-landene samarbejder tæt med den 
amerikanske imperialisme, blandt andet 
gennem NATO. Dette samarbejde 

strækker fra direkte krigsdeltagelse i 
Afghanistan – som tidligere på Balkan 
– til WTO’s armvridning på udviklings-
landene.

Som USA’s globale partner i kampen 
for kontrol med verdens råstoffer, mar-
keder og geostrategiske områder fort-
sætter EU i dag, hvor de gamle euro-
pæiske kolonimagter slap, med super-
magtsdrømmen i behold.

Stop unionen!
Folkeafstemning 

om forfatningstraktaten!
Danmark ud af EU!

vedtaget på APKs 4. kongres

Stop Unionen!

til markeder, råstoffer, land mv. 
– kort sagt penge og magt. 

Hvad vi har oplevet i hele 
dette århundrede til nu, er tradi-
tionelle imperialistiske krige, 
ikke bekæmpelse af terror. Det 
er den ”forklaring”, der bruges 
af verdens stormagter som 
begrundelse for, hvorfor man 
har ret til at tilsidesætte befolk-
ningernes tilkæmpede rettighe-
der.

Krigene og undertrykkelsen 
er en del af kapitalismen og 
dens indbyggede jagt på profit – for 
enhver pris. En fremtid uden krise og 
krige vil derfor kræve en anden måde 
at indrette samfundet på.

Socialismen er fremtiden

Den eneste fremtidssikrede måde at 
indrette vores samfund på er ved at 
opbygge selve statsmagten nedefra med 
en ny struktur, der sikrer reelt demo-
krati, og ved på tværs af hudfarver, 
køn, religioner og alt det andet, der kan 
skille os i dag, i stedet står side om side 
og kæmper og arbejder for hinanden 

imod kapitalismen.
I sådan et samfund er produktionen 

samfundseje. Man yder efter evne og 
modtager efter indsats. Ingen har ret til 
at eje eller leje andre menneskers 
arbejdskraft i produktionen. I stedet for 
isolerede atomer bliver den enkelte en 
del af samfundet som helhed, og der 
kan skabes et frugtbart forhold mellem 
samfundet og den enkelte, til styrkelse 
af det hele.

Et socialistisk samfund undgår de 
store og gennemgribende økonomiske 
kriser, fordi produktionen ikke drejer 

sig om profit og ikke fordrer 
kunstige økonomiske bobler, 
men i stedet retter sig mod 
menneskenes behov og sætter 
sig for at dække disse behov.

I et sådan samfund vil mili-
tæret udelukkende bestå som 
forsvar, for ingen har brug for 
at angribe andre lande i lige-
gyldig profit-jagt. Når produk-
tionen planlægges ud fra sam-
fundets og menneskenes behov, 
vil man være i stand til at sikre 
en stabil udvikling og frem-

gang uden rovdrift på mennesker og 
miljø. Den bestemmes derfor ikke læn-
gere af spørgsmålet om hvor, hvornår 
og hvordan man kan tjene flest penge 
til sig selv hurtigst muligt. Det er dette 
samfund, vi sætter på dagsordenen på 
arbejdernes internationale kampdag 
2009 i Danmark – som et mål og som 
en vejledning til, hvilken vej vi skal 
gå.

Det er SOCIALISME!

APK & DKU
1. maj 2009



Klimakatastrofen er snart 
ikke til at undgå. Verdens 
førende klimaforskere har i 
de sidste årtier gentagne 
gange gjort opmærksom på, 
at der kræves omfattende og 
omgående handling, hvis kli-
makatastrofen skal stoppes.

Men de taler for døve ører 
– det kapitalistiske system og dets poli-
tikere har ikke noget tilovers for ideer, 
der vil bremse markedets vækst eller få 
de enkelte kapitalister til at tjene færre 
penge.

At klimaforandringerne først og 
fremmest vil ramme den hårdest udbyt-
tede og mest forarmede del af verden – 
de såkaldte udviklingslande – øger ikke 
interessen for klimaløsninger uden pro-
fitmulighed hos den vestlige verdens 
kapitalister.

Men politikerne bliver nu nødt til i 
det mindste at lade, som om de tror på 
menneskeskabte klimaforandringer, 
men deres initiativer er individuelt fun-
derede og derfor dømt til at fejle. Kam-
pagner som ”Sluk lyset” og ”et ton 
mindre CO2” er moralprædikener uden 
indhold – for selvom den danske befolk-
ning begyndte at bruge mindre strøm, 
ville de store energiproducenter DONG 
og Vattenfall ikke fyre mindre kul af. 

Den kapitalistiske markedsøkonomis 
grundlov om, at markedet har brug for 
konstant vækst, står i vejen for reelle og 
langsigtede klimaløsninger og en redu-
cering af forureningen.

Så længe det kapitalistiske system eksi-
sterer, vil energiproducenter og alle 
andre producenter vælge at producere 
på den billigst mulige måde – uanset 

hvilke humane og klimamæssige 
omkostninger denne produktion måtte 
have.

Det er kapitalismens behov for vækst 
der har skabt klimakatastrofen i første 
omgang, og det kapitalistiske system 
står nu i vejen for løsningen. Hvis kli-
maproblemerne skal løses, kræver det 
altså et opgør med kapitalismen og ind-
førelsen af et socialistisk, økologisk og 
lokalt baseret produktionssystem.

Til december mødes verdens ledere 
til FN’s klimatopmøde, der afholdes i 
Bella Centret. Her vil reelle og langsig-
tede klimaløsningsforslag blive blokeret 
af den rige verdens politikere, der er i 
lommen på de store energiproducenter.

Klimatopmødet har altså i sig selv 
ikke nogen legitimitet, idet det kun tje-
ner til, at politikerne kan lade, som om 
de gør noget for klimaet.

I december og månederne før vil 
Danmark opleve fødslen af en antikapi-
talistisk klimabevægelse, og APK vil 
være at finde i denne og på klimabar-
rikaderne sammen med tusindvis af 
andre klimaaktivister. APK opfordrer 
fra sin 4. kongres både til store demon-
strationer og civilt ulydige masseaktio-
ner i månederne op til og under klima-
topmødet.

vedtaget på APKs 4. kongres

Kampagnetilbud til nye læsere
Modgift mod de borgerlige medier

Få de næste 8 numre af Kommunistisk Politik 
tilsendt med posten for kun 100,- kr.

Indbetal pengene når du modtager det første nummer med vedlagt girokort
Husk at sende flytteoplysninger til os – tak

Bestil hos
Forlaget Oktober, Egilsgade 24, kld., 2300 København S

eller mail: kompol@apk2000.dk

Kapitalismen er en forbrydelse 
mod klimaet

APKs 4. kongres

Den unge 
generation 
rykker frem

En ny generation rykker frem - i sam-
fundet som helhed, på venstrefløjen, i 
den kommunistiske bevægelse. Børn i 
fattigfirserne, unge i det ny århundre-
des første årti, der startede med krige 
og ender med dyb økonomisk ver-
denskrise siden. Den første generati-
on, som er ringere stillet end foræl-
drene – med ringere fremtidsudsigter. 
Det er også en generation, der er gået 
på barrikaderne imod de ulovlige 
krige og for at kræve velfærd til alle.

I påsken afholdt APK sin 4. kon-
gres. Dorte Grenaa, formand siden 
stiftelsen i 2000, gik af, men fortsæt-
ter i partiledelsen: - Vi skal have en ny 
generation på banen nu, siger hun. - 
Derfor har partiet besluttet at igang-
sætte et generationsskift, hvor vi giver 
plads til unge kammerater i mere 
centrale roller i partiledelsen.

Formandsrollen er delt op på flere 
yngre kræfter. Troels Riis Larsen er 
ny talsmand for partiet.

Kongressen uddybede APKs hand-
lingsprogram og fastlagde den kom-
mende tids opgaver. Den vedtog bl.a. 
et krisepolitisk aktionsprogram og en 
opfordring til at deltage i protesterne 
mod klimatopmødet i København og 
til at stemme på liste N’s kandidater 
ved EU-parlamentsvalget i juni.

SØ, 26-årig arbejdsløs tømrer:
- APK’s 4. kongres var min første. 

Den bar præg af generationsskiftet i 
partiet, men på en positiv måde. Erfa-
ringerne fra de sidste 25-50 års kampe 
er guld værd for den nye generation. 
Mange af tingene kan vi læse os til, 
men det er først når vi sidder rundt 
om det samme bord, ung og gammel, 
arbejder og intellektuel, at ideerne og 
politikken for alvor udvikler sig.

KD, elektriker, også 26 år siger:
- En ny generation står klar til 

trække et læs på den leninistiske 
vogn. Det afspejler sig også ret tyde-
ligt i den nyvalgte centralkomite, som 
er ret godt besat med unge kræfter og 
med en øget repræsentation af kvin-
der. Kongressen var en virkelig suc-
ces for partiet.
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Musik:

David Rovics
Merry go round
Babak
Action taken
Highway Child

Taler fra kl. 13.00

Arrangør:APK &DKUgrafik af mcn-design.dk

Ferdinand, DKU
Kristian Dalgaard, APK
Jonathan Simmel, EEO

Olaf Christensen, tillidsmand
Figters + lovers

Klima-aktivist

Hvis du har en rød tand og synes, der 
skal rokkes ved det gamle kapitalistiske 
gebis, er du hermed inviteret til sommer-
lejr fra. d. 5. - 9. august på Vestsjælland.

På lejren vil vi samle op på erfarin-
gerne fra de sidste års velfærdskampe, 
fristedskampe, kampen for et frit Palæ-
stina og mod krig i det hele taget. 

Vi vil diskutere de aktuelle politiske 
temaer - heriblandt den økonomiske 
krise og konsekvenserne, klima-krise. 
Og selvfølgelig det vi mener bliver mere 
og mere aktuelt for hver dag der går, 
nemlig en helt anden verden med socia-
lismen som overskrift.

Hvordan fanden vi bekæmper de pro-
blemer som kriserne fører med sig på 
kort sigt? Hvilken bevægelse skal der til 
og hvordan?

Hvilke krav skal på dagsordenen og 
hvordan stille dem for en reel indsats på 
klima-området, der vender sig imod pro-
fitjagten i det kapitalistiske system.

Vi vil vende terrorlovenes effekt og 

den måde de bliver brugt på til at under-
trykke protester mod den krise -og krigs-
politik, regeringen fører.

Og så skal kulturkampen have et 
ordentligt smæk der afslører regeringens 
forskellige kanoners falske drøn og ska-
ber grundlag ny kultur og nye toner. Vi 
skal ikke bare sidde og snakke hele vejen 
igennem, men også lære gennem hand-
ling. Vi skal lære at organisere politisk, 
vi skal lære at skrive artikler, noveller 
mm., opføre teaterstykker, lære at gøre 
det rigtige i gaderne - og så skal vi lære 
hinanden at kende gennem diskussio-
nerne, lege og sociale og kulturelle afte-
ner i revolutionens tegn.

Er du frisk på ovenstående så tag med 
på sommerlejr fra d. 5-9 august, på 
tværs af alder, køn og statsborgerskab. 
Vi glæder os til at se dig.

S.U. hurtigst muligt på dku@dku99.
dk (og du kan jo skrive hvis du vil vide 
noget mere om lejren)

Mvh. DKU

Invitation fra DKU
Sommerlejr 2009

5. - 9. august: Sommerlejr 2009 på Vestsjælland!

OKtOber bOgbutiK
København

egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50
Mandag-fredag 16-19

Tirsdag i ulige uger 13-16

Oktober bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83
Åbningstid:

Hverdage 12 - 17.30

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
Åbningstid:

fre 14 - 17.00

1. Maj i Århus

Mød 
Arbejderpartiet 
Kommunisterne

botanisk Have,
Amfi-Scenen

Kl. 14 - 17

Vi siger til A.P. Møller og hele stor-
kapitalen, bankerne og forsikrings-
selskaberne:
VI VIL IKKE BETALE JERES 

KRISE!

Vi opfordrer alle kapitalismens mod-
standere til at skabe en
FRONT MOD KRISE, KRIG OG 

REAKTION!

www.kpnet.dk


