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Folketingsvalg 2015: Stem blankt!

ARBEJDERKLASSSENS
INTERNATIONALE KAMPDAG

Hvorfor stemme blankt? Fordi valget alene er et valg mellem to
blokke med grundlæggende samme nyliberale dagsorden for sociale
nedskæringer, fortsat krig og mere EU.

1. maj 2015 står disse krav i centrum

STOP DEN NYLIBERALE OFFENSIV RUL DE REAKTIONÆRE REFORMER
TILBAGE!
Væk med hævet pensionsalder.
Væk med sygedagpenge-, dagpengeog kontanthjælpsreformen –
undervisningsreformerne osv..
Væk med den gensidige
forsørgerpligt for alle
SOCIAL GENOPRETNING NU!
INDKOMSTER TIL AT LEVE AF!
STOP LØNTRYKKERI OG SOCIAL
DUMPING
Stop det nationale udsalg! Nej til
privatisering af samfundsværdierne!
Skab regulære jobs til alle på
arbejdsmarkedet
Væk med nyttejobs og alle
ydmygende ordninger
Stop hetzen mod arbejdsløse og
kontanthjælpsmodtagere
6 timers arbejdsdag - 30 timers
arbejdsuge

Bevar retsundtagelsen
– Folkeafstemning: Nej til
bankunionen
Nej til forsvarsunion og Europahær DANMARK UD AF EU!

NEJ TIL ET DANMARK I KRIG!
Nej til nye kampfly – Nej til dansk
krigsdeltagelse
Nej til NATO-styret nordisk
militærsamarbejde mod Rusland
Nej til de imperialistiske krige –
Ud af NATO
STOP KLIMA- OG
MILJØKATASTROFEN!
Nej til skifergas - Omstil til
vedvarende energi nu!
Stop for gift i mad! Forbyd GMO!
Lad forurenerne betale
STOP SPREDNINGEN AF
REAKTIONÆR IDEOLOGI!
Bekæmp nationalchauvinisme,
racisme, sexisme og religiøs
fundamentalisme af enhver art

SOLIDARITET I STEDET FOR
OPSPLITNING OG HETZ!
Rul fremmedfjendtlige love tilbage
- Retssikkerhed for alle –
Sikring af lønnede
overenskomstdækkede jobs Sikring af den nødvendige
sprogundervisning
Stop for kommunal kassetænkning
og private profitter på flygtninge og
indvandrere

STOP DEN FREMVOKSENDE
FASCISME OG NAZISME!
Nazisme og fascisme er forbrydelse
– ikke politik
Forbud mod nazistiske og fascistiske
organisationer og propaganda
STOP POLITISTATEN!
Væk med terrorlovene
Stop overvågningen af alt og alle på
nettet og i samfundet

FOR ET SELVSTÆNDIGT OG
ALLIANCEFRIT DANMARK!

FOR ET FOLKELIGT OG
REVOLUTIONÆRT ALTERNATIV
Både ’rød’ og blå blok er kapitalens
lakajer

STOP TTIP!
Nej til de multinationales
handelsaftale – Afbryd TTIPforhandlingerne

INTERNATIONAL SOLIDARITET FÆLLES KAMP MOD KAPITALEN
SOCIALISMEN ER FREMTIDEN

Socialisme på dagsordenen

Skal man tro de to blokke er der ingen alternativer til deres politik. Ingen andre muligheder end et krigsførende nyliberalt Danmark i EU. En anden social model kan ikke
tænkes end deres – hvor de skændes om +
eller – 10 pct. af det samme.
Men der findes en anden vej. En politik
for national selvstændighed og alliancefrihed. En politik
for international solidariPå vej mod APKs
tet og fred og
6. kongres
venskab mellem folkene.
En politik for
social genopretning – mod monopolernes
og nyliberalismens hærgen. En politik for
folkelig enhed og solidaritet – mod hetz og
splittelse.
I centrum for en sådan politik står arbejderklassen, som kan virkeliggøre den sammen med brede sociale kræfter.
Det kræver at der skabes et folkeligt og
revolutionært alternativ til både ’rød’ og blå
blok, som fører gennemfører den herskende
klasses – kapitalistklassens, monopolernes
og de multinationale selskabers politik.
Arbejderpartiet Kommunisterne slås for
at et sådant alternativ, en front af alle progressive kræfter, bliver skabt, som kan stille
op imod kapitalismens hærgen.

I sidste ende må arbejderklassen og det
store flertal vælge socialismen som fremtidens samfund og samfundsmodel. Det
forudsætter, at produktionsmidlerne bliver
samfundsejendom og at arbejderklassen – i
modsætning til det lille kapitalistiske mindretal, som regerer i dag i ’demokratiets’

navn – bliver den herskende klasse i en ny
stat.
Socialismen er forudsætningen for at virkeliggøre virkelig uafhængighed og selvbestemmelse, stoppe krigene og dansk krigsdeltagelse, stoppe raseringen af velfærd og
den voksende klimakatastrofe. På felt efter
felt viser det sig, at løsningen på problemerne rummes i
socialismen.
Et socialistisk Danmark
vil ikke være
et
overvågningssamfund
som det nuværende. Staten vil ikke føre
klassekamp mod og marginalisere udvalgte
grupper – arbejdsløse, bistandsmodtagere,
flygtninge og indvandrere, arbejdere i almindelighed og revolutionære og kommunister i særdeleshed. Det store flertal vil arbejde skabende og fredeligt for at realisere
et nyt og bedre samfund.
I modsætning til i dag vil alle samfundsmedlemmer få mulighed for at udvikle sine evner og for at deltage i alle sider
af samfundslivet, fra produktionen til udviklingen af by og land, boliger, natur og
miljø.
Arbejderpartiet Kommunisterne er ved at
forberede sin 6. kongres. Kongresdebatten
handler blandt andet om at udvikle et program for socialisme i Danmark. Er du interesseret, kan du være med i diskussionerne
- både på møder og på nettet.
Følg med på Kommunistisk Politik/Netavisen www.kpnet.dk, på KPnetBlogs kpnet.dk/blogs/ og på facebook KPnetavisen.

Helle Thornings regering og ’rød blok’
har været en kæmpe skuffelse for de
fleste af dem, som bragte dem til regeringsmagten i håbet om, at en ny regering ville betyde et politisk kursskifte og
en anden politik. Men både ’rød’ og blå
blok følger nøje EU’s nyliberale nedskæringsdiktater, der gør de rige rigere
og gør de mange fattigere.
Thorning-regeringen har i et rasende
tempo gennemført den en forringelse af
de sociale ydelser efter den anden. Den
har lockoutet skolelærerne og gennemført en stribe uddannelsesreformer, der
skal til gode se erhvervslivets krav. De
gavner hverken børnenes udvikling eller
de unges fremtidsmuligheder, og presser
de ansattes arbejdsforhold til det yderste
– for en ringere løn.
Thorning-regeringen har kastet Danmark ud i to nye krige: I Libyen 2011 og
i Irak/Syrien i 2014.
Den har fået indført EU’s patentdomstol, vil indlemme Danmark i monopolernes bankunion og vil sammen
med den Løkke og Co. have den danske
retsundtagelse afskaffet ved en folkeafstemning kort efter folketingsvalget.
Den ’røde’ regering har solgt yderligere ud af den nationale selvstændighed
– og af nationale værdier som ved det
helt utilstedelige salg af DONG til en
røverisk spekulantgruppe som Goldman
Sachs. Skal den belønnes med fire år til
med samme politik?
Blå blok er intet alternativ. Den fører
samme regeringspolitik som ’rød’ blok
– bare i almindelighed minus 10 pct.
De samme nedskæringer, lidt værre. De
samme stramninger, lidt styggere. Hvis
de ellers kan komme igennem med dem,
fordi de også fremprovokerer en kraftig
folkelig modstand. Anders Fogh fik for
alvor Danmark ind på nyliberalismens

og de imperialistiske kriges vej som drabant for USA og NATO. Luksus-Løkke
beviste sin uegnethed til at lede landet,
da den af begge blokke fuldstændig
uventede kapitalistiske økonomiske verdenskrise brød ud i 2007-08.
Hverken Løkke eller Thorning har kunnet føre Danmark ud af krisen på en socialt forsvarlig måde. De har simpelthen
arbejdet for at sikre profitterne – og for
løntrykkeri og social dumping, der har
banket reallønnen nedad.
Begge blokke har et parti, som fungerer
som deres ’sikkerhedsnet’ – og som en
social profil, der skal lænke vælgerne
netop til deres blok. Det er for de blå
Dansk Folkeparti, som ned fremmedfjendskhed sår splittelse i arbejderklassen og befolkningen. For ’rød’ regering
er det Enhedslisten, der fremstiller sig
som garant for, at den fører en progressiv politik. Men når det kommer til stykket er partiet alene en garant for mere
Thorning.
Der er ingen af folketingsvalgets partier,
der ikke er fanget i blokpolitikken og
blokspillet. Heller ikke de nye Alternativet eller Nationalpartiet. Det betyder
at enhver stemme, der afgives, bliver en
stemme for enten Lars Løkke eller Thorning Schmidt som statsminister. Ingen
vil blive brugt til at opbygge et alternativ til og modstanden mod både blå og
’rød’ blok.
Derfor opfordrer Arbejderpartiet Kommunisterne igen til, at der stemmes
blankt ved folketingsvalget. Vi anbefaler
ikke en valgboykot. Det er et tomt slag,
som ikke kan registreres. En voksende
andel blanke stemme er et udtryk for den
voksende protest mod blokregimentet og
deres reaktionære politik.

www.apk2000.dk

LER

MUSIK
Frede Klitgård

Sejrrigt oprør
Talere bl.a.:
A rr angem en t: APK + DKU
Berfin Teke,
aktivist i det anti-racistiske initiativ
Odense for mangfoldighed.
Flemming Falkenberg,
bl.a. aktivist i initiativet ”Bevar
velfærden.”
Hans Hansen,
medlem af landsledelsen i
Folkebevægelsen mod EU.
Jan Nielsen,
Rød 1. Maj, APK

Musik bl.a.:
Elif & Flemming
(Rød 1. Majs egen musikalske duo)
Kamal & Elî,
(kurdisk musik)
Danmarks John,
(John Mogensen kopi-musik)
Thors Trio,
(kopi-rock)
Holmen Hustlers,
(udkants-rapmusik)

Pl ak a t-g r afik :

L e o Sch erfi g

Ligienvdegdang en fra Blegdamsvej

Musik Bl.a.

119 udvalgte artikler fra
tidsskriftet Håndslag om den
mest dramatiske epoke i
Danmarks nyere historie

Shivas Nat
Paper Tigers
Fri Galaxe
Disarray Son

Taler bl.a.

Palæstinensisk taler
Lave Broch,
Folkebevægelsen mod EU
Tid til Fred og kampagnen Nej Tak
til nye Kampfly
Klaus Riis,
APK, Redaktør
Fælles
kampagne
Skriv under
imod køb af nye
kampfly
www.skrivunder.
net/nej_tak_til_
nye_kampfly

Ved 75 året for besættelse af Danmark og 70-året for Aksemagternes
endelige nederlag, udgør nazisme
og fascisme igen en fare i Europa og
verden.
Selv om der er udkommet over
7000 bøger om den nazi-tyske besættelse 1940-45 og Anden Verdenskrig,
er emnet stadig ikke udtømt. Tidligere bøger og beskrivelser har efterladt
ubesvarede spørgsmål og direkte historieforfalskninger. Det søges der nu
rettet op på med et genoptryk af 119
oplysende, unikke artikler fra Håndslag.
Udkommer på Oktober Forlag
sommeren 2015.

Sæt kryds i kalenderen

Rødt og revolutionært sommertræf ved Vadehavet
Uge 31, fra torsdag den 30. juli - søndag den 2. august 2015
Invitation til fire spændende
dage med politik og
kammeratskab. Det bliver
intense dage med diskussion
og aktivitet, men også med tid
til afslapning i det spændene
naturområde ved Vadehavet
(tæt ved Ribe) og mulighed for
at træffe nye og gamle venner
og kammerater. Sommertræffet
er åbent for alle progressive for
alle aldre.

Tilmelding og kontakt
for mere information

Program:
«Fra Ribus til Ryanair «
Ungdom mod nyliberalisme
«Opgør med ghetopolitik og
fremmedhad « Ud af EU
« Folketingsvalg2015 «
Kampen om Kobane «
og meget mere.

Kontakt APK: apk@apk2000.dk
Oktober Bogbutik
Fyn
Århus
Vesterfælledvej 1B
Skibhusvej 100
Ny Munkegade 88 kld.
1750 København V
5000 Odense C
8000 Århus C
Se butikkernes åbningstider på www.oktobernet.dk

Telefon 91 86 28 82
hverdage 14-18
Oktober Bogbutik,
Vesterfælledvej 1B, 1750
København V

info@oktobernet.dk

Arrangører: Foreningen
Oktober, APK, DKU m.fl.

Nyheder hvor der
kæmpes

Følg med på kpnet.dk

Kommunistisk Politik på nettet

