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Side 2

Det er ikke småting, politikere kan få ud af det, når de
giver sig til at fortolke ’valgets tale’, og hvad ’vælgerne

har sagt’. Anders Fogh hører til de hæmningsløse. Ifølge
den ny statsminister var ’valgets tale’, at ’klassekampen er
slut’:

- Valget var et opgør med den gammeldags opdeling af
politik i højre og venstre. Det var et opgør med den gammel-
dags opdeling af mennesker, efter hvilken erhvervsgruppe,
uddannelsesgruppe eller socialgruppe de tilhører. Det var et
opgør med opdelingen i «der er dem, og der er os». Det var
et opgør med klassekampen, sagde monopolernes ny stats-
minister, der forkyndte, at valget også var ’historisk’ - ’først
og fremmest fordi vælgerne sendte et klart signal om forny-
else af det danske samfund’. 

Der kan være grund til at erindre den håbefulde statsmi-
nister om et andet folketingsvalg, hvor politikerne gjorde sig
skyldige i tilsvarende glade fejltolkninger af vælgernes ’sig-
naler’ – nemlig valget under besættelsen, hvor et
’overvældende flertal sluttede op bag samlingsre-
geringens og dens partiers samarbejdspolitik’ for
et par måneder efter med folkestrejkerne den 29.
august 1943 at sende dem og hele deres politik
ud i mørket i et totalt sammenbrud.

At Fogh tolker valget som et udtryk for væl-
gertilslutning til ’klassekampens afslutning’ i
Danmark, viser, at den ny statsminister ikke har
glemt sin fortid som nyliberal ideolog. Som alle borgerlige
og reaktionære strømninger i tidens løb er han en forkynder
af ’folkefællesskabet’ og ’de fælles værdier’, samtidig med
at han planlægger at styrke monopolernes diktat over hele
samfundet. Og modstand imod monopolernes diktat skal
forhåndsstemples som ’forældet klassekamp’, som udtryk
for snævre gruppeinteresser i modsætning til det store folke-
fællesskabs interesser. Dem med kassen og kassedamen
hånd i hånd, direktøren og fejemanden skulder ved skulder,
Fogh og Dansk Folkeparti i forening med andengenera-
tionsindvandrerne. 

Det må vel kaldes naiv optimisme – hvis ikke det snarere
er naiv kynisme. For Fogh begår samme fejl som hans ideo-
logiske forgængere og forbilleder: Han tror, at folk er idio-
ter, og taler ned til dem.

De eneste kredse, hvor folketingsvalget den 20. novem-
ber kunne udløse en feststemning for en ’nyliberal

revolution’, var i Foghs og Dansk Folkepartis ungdomsorga-
nisationer. Og de og deres statsminister vil meget hurtigt
finde ud af, at det ikke er det, flertallet af danskerne ønsker
sig. De ønsker ikke mere privatisering og udlicitering – selv-
om de smigres med slesk tale om ’frie valg på alle hylder’,
den smarte formel for at få accept for monopolernes profit-
scoring på samfundsmæssige opgaver. 

- Den enkelte skal have frihed til at forme sit liv. Vi vil
gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning,
sagde Anders Fogh Rasmussen:

- Regeringen ønsker at give lønmodtagerne større frihed
til at vælge på arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen give
fri mulighed for at tegne arbejdsløshedsforsikringer i tvær-
faglige a-kasser.

Det vil ikke vare længe, før ’vælgerne’ brækker sig både
på langs og tværs, når de borgerlige frit valg-fra-
ser kommer på bordet. ’Større valgfrihed på
arbejdsmarkedet’ – og derfor ’tværfaglige a-kas-
ser’! Vi er nede i forfølgelsen af de snævreste
gruppeinteresser bag de største ord.

Valgfrihed på arbejdsmarkedet: Det kunne
f.eks. være, at der var mulighed for at vælge

mellem job, fordi der var arbejde nok. Det kunne
være frihed fra tvangsarbejde og tvangsaktivering. Det kun-
ne være frihed til at fyre direktører og ledelse, hvis de hand-
ler mod de arbejdendes interesser. F.eks.

Hvis ’større frihed på arbejdsmarkedet’ først og fremmest
skal være ’tværfaglige a-kasser’, er livet på størrelse med en
femøre og dikteret af de allersnævreste arbejdsgiverinteres-
ser. Og sådan er det – sådan er Foghs Danmark i det 21.
århundrede: femøres arbejdsgiverpolitik.

Den nye statsminister vil gerne, og bliver gerne, sammen-
lignet med Tony Blair, UK og New Labour. Det siger lige
meget om dem begge to: Frasemaskiner udstyret med en
drejebog af smarte spindoktorer, som skal rage ekstraskil-
linger ind til monopolerne. 

De store lommetyve, som slipper alle de små løs.
Redaktionen den 4. december 2001
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Side 3

Det andet offer for terrorkrigen
blev hverken Somalia, Sudan,

Yemen, Nordkorea eller Irak. Det blev
palæstinenserne. Det blev den blodige
krig mod det palæstinensiske selvstyre
og den gennem mere end et halvt
århundrede undertrykte nation, som
FN i 1948 garanterede en stat, samti-
dig med at staten Israel blev oprettet.
Den israelske   aggression har for-
vandlet de engang forfulgte til forføl-
gere,  et undertrykt folk til undertryk-
kere af et folk. 

Med brutal konsekvens gik Israel i
mandags til angreb, bombarde-

rede Yassir Arafats residens og en
lang række andre kernepunkter for det
palæstinensiske selvstyre, og slap
raketter og tanks løs på de palæstin-
ensiske byer. 

I en tv-tale ind imellem angrebene
udstedte krigsforbryderen og masse-
morderen Ariel Sharon en regulær
krigserklæring i, hvad han kaldte en
‘krig mod terror’ - Israels parallel til
den amerikanske terrorkrig:

- Vi er blevet tvunget ind i en ter-
rorkrig, hvis formål er at tvinge os ud
af dette land. Det vil ikke ske, sagde
Sharon, som sammenlignede Israels
angreb på palæstinenserne med USA-
’s krig mod Osama bin Laden:

- Ligesom USA handler i dets kamp
mod global terror, under præsident
Bushs tapre lederskab, og handler
med sin fulde styrke, sådan vil vi også
gøre … med alle de midler, der står til
vores rådighed. 

- Arafat er hovedhindringen for
fred og stabilitet i Mellemøsten … Det
vil ikke lykkes Arafat at narre den
regering, jeg leder … Han har truffet
et strategisk valg om at benytte terror
og vil gennetvinge sin politik med ter-
ror … at opnå diplomatiske gevinster
ved mord. 

- Yassir Arafat har ansvaret for alt,
hvad der sker her … Enhver, som rej-
ser sig for at dræbe os, står i fare for
selv at blive dræbt. 

Han understregede, at Israel vil

anvende ‘sin fulde styrke, sin fulde
beslutsomhed, med alle de midler, der
har været anvendt indtil nu, og med
nye midler, der står til vores rådig-
hed’.

Fra et efterfølgende israelsk kabi-
netsmøde kom en udtalelse, der beteg-
nede de palæstinensiske myndigheder
som ‘en terrorstøttende enhed’, og fra
Det Hvide Hus kom det grønne lys til
angrebet på selvstyremyndighederne i
form af talsmanden Ari Fleischers
afvisning af en palæstinensisk appel
om at stoppe de israelske angreb med
ordene:

- Det er indlysende, at Israel har ret
til at forsvare sig, og præsidenten for-
står det fuldt ud.

Israel søger militært at ødelægge det
palæstinensiske selvstyres organer

og at undertrykke alle de kræfter, der
bekæmper den folkeretsstridige besæt-
telse. Det gælder både politi- og sik-
kerhedsstyrker knyttet til de palæstin-
ensiske myndigheder og PLO, og
samtlige de organisationer, som fører
kamp mod besættelsesmagten: PFLP,
Hamas, Islamisk Jihad osv.

De borgerlige medier søger at frem-
stille Israels angreb på de palæstinen-
siske myndigheder og krigserklæring
mod den arabiske verden som et ‘svar
på selvmordsbomberne’. Men det er
en politik, som har været fastlagt og
fulgt i lang tid, ligesom de militære

planer for at knuse de palæstinensiske
myndigheder længe har ligget klar.

Terrorstaten Israel har ikke den
ringeste intention om at indrøm-

me, endsige garantere palæstinenserne
en levedygtig stat. De amerikanske
udtalelser om, at en sådan stat er målet
for en amerikanskstyret fredsproces i
Mellemøsten, er ikke de luftbølger
værd, de fortaber sig i. 

Med de amerikanskstøttede angreb
på de palæstinensiske myndigheder og
Arafat - palæstinensernes præsident -
er Yassir Arafats kurs for at appellere
til amerikansk fornuft og overhøjhed i
fredsprocessen og de uendelige appel-
ler om international indgriben brudt
sammen. Trods hans politisk forkerte
arrestationer af mere end 100 militan-
te palæstinensiske ledere og indfø-
relsen af undtagelsestilstand i de
palæstinensiske områder gennemførte
Israel/USA disse angreb, som er en
generel ydmygelse af palæstinenserne
og af deres ledelses autoritet. 

Israel har fra dag ét været en hoved-
partner i den amerikanske globale

terrorkrig. Af hensyn til angrebet på
Afghanistan og dannelsen af den
såkaldte anti-terrorkoalition måtte der
gives palæstinenserne nogle verbale
indrømmelser, og Sharons aggres-
sionslyst holdes lidt i tøjler. Nu anser
USA slaget om Afghanistan for vun-
det og retter især opmærksomheden
mod Irak som det næste krigsmål. Tyr-
kiet - Israels nærmeste allierede i
Mellemøsten - har allerede erklæret
sig rede til at støtte en amerikansk
gentagelseskrig mod Irak. Og Israel
vil få frie hænder over for palæstinen-
serne, for ligesom under Golfkrigen
vil Israel være en vigtig del af den nye
krigskoalition. Israel har længe været
rede til en ny krig med den arabiske
verden. 

USA og Israel er sammen på vej
imod den.

-lv

Israel erklærer krig
mod Palæstina og den arabiske verden
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Superliberalisten Fogh har afløst
Nyrups Blair-liberalisme. Programmet
for VK(DF)-regeringen er nu lagt frem,
ministerierne oprettet og besat - og der
er ingen sminke over kendsgerninger-
ne: Det er en åbent borgerlig regering -
og et åbent borgerligt program. Ung-
domsfjendsk. Fremmedfjendsk. Ældre-
fjendsk. Og arbejderfjendsk, ikke
mindst.

Ungdomsfjendsk
Er du mellem 25 og 30 og arbejdsløs,
skal dagpengesatsen halveres efter et
halvt år. Det fremlægges i en situation,
hvor Danmark sidder stadig mere fast i
den økonomiske krises greb, og hvor
titusinder af job ventes at forsvinde i
løbet af vinteren.

Der vil så komme en slags kompen-
sation for forsørgere som et plaster på
såret.

Det er klokkeklar diskrimination af
alle under 30. 

Det er også EU-legitimeret politik.
Og det er en forlængelse af den social-
demokratisk-borgerligt gennemførte
diskrimination af alle under 25, som
Fogh utrætteligt fremhævede under
valgkampen.

Som om én uretfærdighed ophæver
en anden.

Fremmedfjendsk
Er du ikke født som dansker (eller 2.
eller 3. generationsindvandrer), skal du
slet ikke ønske, du var født. Du skal i
al fald ikke føle dig velkommen her.
Du skal have været i Danmark i syv år
for at opnå permanent opholdstilla-
delse. I syv år for at kunne opnå
bistandshjælp, hvis det kapitalistiske
samfunds automatmekanismer skulle
gennemføre en social udstødning. Du
skal fandeme ikke nasse på det danske
samfund: Til gengæld kan du få lov til
at knokle røven i laser. Især hvis du har
en højere uddannelse: Der er masser af
brug for taxachauffører og underbetalte
hjemmehjælpere.

Hvis du har familie, kommer du til

at savne den - for familiesammenfø-
ringer er et fyord i VK(DF)-regering-
ens ører. Den har det ikke godt med
accent, selvom den selv taler både
brysselsk og amerikansk og haidersk.

Hjem - kære Hjem! bliver aldrig
Danmark

Ældrefjendsk
Ja! Aldersdiskriminerende, og i begge
retninger. Tyveriet af Den Sociale Pen-
sionsfond står ved magt. Ikke et ord
om fastfrysning eller udbetaling af den
i regeringsprogrammet - selvom det
var en sag, som Dansk Folkeparti brag-
te ind i valgkampen, tilmed i den
afsluttende partilederrunde.

Nu er det realpolitik. Det er ikke
længere løftetid. Den ene borgerlige og
socialdemokratiske regering efter den
anden har fortsat og dækket over tyve-
riet.

Og sandheden vil snart gå op for
pensionisterne, som den gjorde for kas-
sedamerne efter sidste valg, hvor alle
lovede dem en gylden fremtid:

VK(DF) er en ældrefjendsk rege-
ring.

Arbejderfjendsk. Først og
fremmest arbejderfjendsk:
Arbejdernes af klassesamarbejdsaftaler
og socialdemokratisk-borgerlige forlig
i forvejen til det minimale beskårne
aktions- og strejkeret skal beskæres
yderligere. Selv blokader i overens-
komstmæssige konflikter skal forhin-
dres, ulovliggøres. En gentagelse af
RiBus-konflikten skal ikke kunne ople-
ves. For privatiseringer og udlicitering-
er står højt på regeringens åbne og
skjulte dagsorden. Og modstanden
mod dem skal ingen muligheder have.

Med terrorpakken ville RiBus-akti-
visterne kunne idømmes livsvarigt
fængsel.

Og så skal A-kasser og fagforening-
er skilles ad, ‘de magtfulde organisa-
tioner stækkes’ (læs: den socialdemo-
kratisk styrede fagbevægelse),  arbejds-
formidlingen privatiseres, eksklusiv-

aftaler forhindres. Osv.
VK(DF)-regeringen har lagt ud med

en krigserklæring mod hele arbejder-
klassen og mod dens organisationer.

De socialdemokratiske toppampere
har svaret klart: De opfordrer Socialde-
mokratiet til at søge indflydelse hos
Fogh. Til at indgå forlig - for at søge at
sikre deres ben og magt, på den kæm-
pende klasses bekostning.

Fogh-Bendtsen(-Kjærsgård)-rege-
ringen er dog ikke bare fjendtlig. Det
er også en meget venlig regering:
‘Erhvervsvenlig’, som Fogh siger. Det
betyder hjælp til monopolerne og de
multinationale selskaber til at øge
deres kontrol over hele samfundet, dets
love og dets værdier. Nu rykker
‘erhvervslivets’ ministre ind i
erhvervslivets ministerier. Nogle nyop-
rettes med netop dette formål. Udplyn-
dringen af det store flertal skal sættes
yderligere i system.

Det ovennævnte er bare nogle
udpluk af regeringsprogrammet. Der er
meget mere af samme skuffe. Du skal
ikke gå hen og tro, at hvis du hverken
er ung, gammel, har udenlandske rød-
der eller ernærer dig ved regulært
arbejde (eller regulært er arbejdsløs
og/eller på overførsel) - at du så er i
salveten. Hvis du tilfældigvis er
kvinde, har d’herrer og damer ministre
også noget i posen til dig: systematiske
angreb på den tilkæmpede ligestilling,
yderligere nedjustering af den såkaldte
ligeløn. 

Men babyerne da? Lad småbørnene
komme til Fogh! Der skal gennemføres
en et-årig barselsorlov. Til gengæld
inddrages forældreorloven. Og det skal
betales med et fradrag på 1,5 milliarder
til de arbejdsløse.

Hvad er Fogh-regeringen da? Svaret
er soleklart: De riges regering, kapita-
lens ønskeregering. EU’s regering.
USA’s og krigens regering.

Den kan kun stoppes af arbejder-
klassen, af de unge, de gamle og
kvinderne. Af det store flertal af gam-
mel- og nydanskeres organiserede
kamp.

-pp

Side 4

VK(DF)-regeringens program:
Ungdomsfjendsk - fremmedfjendsk

- ældrefjendsk - arbejderfjendsk

Tema: VK(DF) ved roret



Tirsdag den 4.december fremlagde den
nye statsminister Rasmussen  VK-rege-
ringens grundlag i Folketinget. De før-
ste 100 dage ved magten.

Efter en meget slidt indledningsre-
plik om at klassekampen endnu engang
skulle være afgået ved døden, åbnede
Venstres statsminister Fogh Rasmussen
for bygen af angreb fra den herskende
klasse og reaktionen. 

”Regeringen vil sætte mennesket før
systemet og give det enkelte menneske
større frihed til selv at vælge” lød det.
Det betyder at regeringen vil sætte fuld
kraft på udlicitering og privatisering.
Ikke mindst af den offentlige hjemme-
hjælp, plejehjem og sygehuse. En
opgave der vil bekomme den nye ISS-
storaktionær og finansminister Thor
Pedersen vel.

Regeringen  vil tilføre de offentlige
sygehuse ekstra 1,5 mia. kr. til en
angiveligt målrettet indsats for at få
ventelisterne ned. Men da den samtidig
vil indføre, at det offentlige skal betale
for behandling på privathospitaler både
herhjemme og i udlandet, hvis der er
over 2 måneders ventetid, er det ikke
svært at gætte på, i hvis lommer den
ekstra mia. kr. havner. EU har krævet
at den offentlige sektor i høj grad
omstillet til en privat serviceindustri.

Regeringen ønsker et mere fleksi-
belt arbejdsmarked. Regeringen går
direkte til angreb på fagforeningerne
ret til at organisere såvel medlemmer
som  A-kasser. Regeringen vil ved
lovindgreb i overenskomsterne sikre, at
arbejdsgiverne frit kan diktere del-
tidsarbejde gennem individuelle aftaler.
EU har krævet gennemførelse af
arbejdsmarkeds direktiverne for at
sikre udvidelsen af det fleksible
arbejdsmarked.  

Mennesker først:  Det gælder også i
retsplejen. Regeringen lægger derfor
op til en reform af straffeloven. Refor-
men skal sigte på en generel moderni-
sering af strafferammerne, hedder det.
Straffene for forskellige forbrydelser
skal i højere grad afspejle en nutidig
retsopfattelse. EU har krævet gennem-
førelse af fælles retspolitik, herunder
fælles straframmer. Ligesom regering-
en vil fremsætte den udemokratiske

terrorlovning, de har overtaget fra den
tidligere socialdemokratiske regering,
der overtog den fra EU, der overtog
den fra USA.

Regeringen vil udarbejde et hand-
lingsprogram med en samlet indsats
over for de svageste, hedder det.
Hovedelementet er, at det sociale
arbejde i højere grad skal bygge på fri-
villigt socialt arbejde. I bedste ”vel-
færds-burokratiske” stil vil de frivillige
hjælpeorganisationer få plads i et nyt
socialt råd, hvor de skal repræsentere
de svageste i samfundet. Rådet må en
gang om året skrive en rapport. EUs
socialpolitik bygger på frivillige hjæl-
peorganisationer frem for retskrav på
offentlig social sikring.

Mere kontante bidrag vil tilflyde
erhvervslivet, monopoler og banker.
”Første skridt har været at tage de nye
skatter og afgifter af bordet, som den
tidligere regering havde foreslået på
finansloven for 2002. Næste skridt bli-
ver at gennemføre målrettede
sænkninger af virksomhedernes
omkostninger inden for en ramme på
en halv milliard kroner i 2002. Og den-
ne indsats vil blive fulgt op af yderlige-
re lettelser i økonomiske og adminis-
trative byrder i de følgende år.”

Angrebene på flygtninge og indvan-
drere er massive og sorte. I løbet af
kort tid vil regeringen præsentere et
mere uddybende oplæg. Dette oplæg
vil blive drøftet med repræsentanter for
kommunerne. Derefter vil regeringen
fremlægge lovforslag i folketinget

senest den 1. marts. 
Reglerne om asyl vil blive stram-

met, så der kun gives asyl til flygt-
ninge, der er omfattet af de internatio-
nale konventioner. Retskravet på fami-
liesammenføring bliver ophævet. Der
skal først gives permanent opholdstilla-
delse efter 7 års lovligt ophold i Dan-
mark. Og kursen mod kriminelle asyl-
ansøgere skal skærpes. 

Regeringen vil indføre et optje-
ningsprincip, som betyder, at man skal
have boet i Danmark i mindst syv år
for at få adgang til kontanthjælp. Der
skal indføres en særlig lav løn for ind-
vandrere og flygtninge på arbejdsmar-
kedet. Ligesom regeringen vil have
indført i alle kommuner, at der ikke
udbetales kontanthjælp til arbejdsløse.
EU kræver gennemførelsen af en fæl-
les indvandrer- , flygtninge- og asylpo-
litik.

Fogh Rasmussen lovede på den ny
regerings vegne, at han ville forsætte
den socialdemokratiske regerings
aktive krigsdeltagelse i USA’s terror-
krig. At den forsat ville udskrive en
blanco-check på dansk udenrigs-og
sikkerhedspolitik til USA, NATO og
EU og være en del af den imperialistis-
ke krigsalliance. ”Regeringen vil
løbende inddrage grønlandske myndig-
heder i spørgsmålet om en mulig
anvendelse af Thule-radaren som led i
planerne om et amerikansk missilfor-
svar ” Med hvilket Fogh Rasmussen
siger, VK-regeringen støtter aktivt
USA’s missilskjold-projekt.

Fogh Rasmussen gav sin fulde til-
slutning til opbygningen af  monopo-
lernes Unionsstat med vedtagelse af
Unionsforfatningen i 2004 og østudvi-
delsen af såvel EU som NATO i 2002.

Fogh Rasmussen vil omlægge u-
landsbistanden og indtil da beskære og
fastfryse den på 1999 niveau.

VK-regeringens 100-dages program
sætter reaktionen, imperialismen og
monopolerne i centrum. Og må
bekæmpes som sådan.

Vito 

Se også side 6 og side 8

Side 5

De første 100 dage ved magten
Tema: VK(DF) ved roret



VK-regeringens beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen (V) vil med
lovindgreb i overenskomsterne give
arbejdsgiverne fuld frihed for til indfø-
re tvungen deltid, hvor og hvornår det
passer dem. Arbejdsgiverne skal frem-
over kunne diktere deltid gennem ind-
ividuelle aftaler. Den såkaldte sicilian-
ske model: Enten makker du ret, eller
også er du fyret.

I den nye VK-regerings grundlag
står der, at »Regeringen ønsker en lov-
fæstet ret til, at arbejdsgivere og ansat-
te frit kan aftale deltidsansættelse, hvil-

ket vil forbedre den enkeltes frihed«.
Lovindgrebet vil ramme arbejder-

kvinderne hårdt. Det er især kvinder,
der vil blive tvunget på deltid. Det
betyder løsere tilknytning til arbejds-
markedet, lavere pension, lavere dag-
penge og ringere muligheder for at
kunne forsørge sig selv og sine børn.
Med lovindgrebet gives arbejdsgiverne
desuden mulighed for at slå hul på tra-
ditionelle fuldtidsområder, så der kan
komme to hold frisk deltidsarbejdskraft
ind om dagen.

Såvel Træ og Byg Industri, FOA,

KAD, CO-Industri, HK og LO har
meldt ud, at de er imod et lovindgreb
om deltid. Dansk arbejdsgiverforening
hilser ikke overraskende lovindgrebet
velkommen, som et skridt til at gøre
arbejdsmarkedet endnu mere fleksibelt.

Lovindgrebet skal sætte yderligere
fart på harmoniseringen til EU’s del-
tidsarbejdsmarked, hvor arbejderne står
retsløse med individuelle aftaler.

Vejen frem mod den øgede arbejds-
tid, arbejdsmængde og kolossale ned-
slidning er kollektiv nedsat arbejdstid.
Den daglige arbejdstid skal ned på seks
timer, så arbejdsliv og familieliv kan
hænge sammen.                              Vito
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Tvungen individuel deltid
presser kvinderne

VK-regeringens udspil til
kortere barselsorlov

VK-regeringen vil have en barselsor-
lov på 46 uger. For selvom det hed-
der 52 ugers barselsorlov i deres for-
slag, skal moderens ret til fire ugers
barsel før fødslen trækkes fra de 52
uger. Det samme skal gælde faderens
ret til to ugers barsel. Samtidig vil
VK-regeringen havde afskaffet bør-
nepasningsorloven, der hidtil har
givet forældrepar ret til børnepas-
ningsorlov op til to år.

Opbygningen af det tredje arbejdsmar-
ked, hvor arbejdsløse kynisk udnyttes
som slavearbejdskraft og løntrykkere
uden faglige rettigheder, som regering-
en Nyrup stod i spidsen for, skal følges
op af indførelsen af  en lavere løn for
flygtninge og indvandrere, en såkaldt
integrationsløn, mener den ny regering
Rasmussen.

Udbuddet af ekstremt billig arbejds-
kraft, som arbejdsgiverne frit og kvit
får stillet til rådighed, skal øges. Denne
gang med påstanden om, at det ædle
formål udelukkende er at fremme inte-
grationen af flygtninge og indvandrere
på arbejdsmarkedet og i det danske
samfund. Dermed forsøger regeringen
at udnytte den kendsgerning, at den
bedste måde at integrere folk det dan-
ske samfund på er at sikre dem et
arbejde, vel at mærke et fast arbejde på
normale overenskomstmæssige vilkår.

Hvordan styrkes integrationen ved
bevidst at gøre indvandrere og flygt-
ninge til tredjerangsarbejdere  og løn-
trykkere på arbejdsmarkedet? De enes-
te, der vil få glæde af det, er arbejdsgi-
verne. De vil få adgang til yderligere
billig arbejdskraft ud over de mange
ledige, der ansættes som tvangsaktive-
rede - til en ussel løn udbetalt af det
offentlige og uden faglige rettigheder. 

Indvandrere og flygtninge vil blive
brugt som løntrykkere på arbejdsmar-
kedet. 

Dansk Folkeparti  ser helst, at de
sociale ydelser til indvandrere og flygt-
ninge på overførselsindkomster sæn-
kes, så de tvinges ud på arbejdsmarke-
det til rene sultelønninger. Eller, som
det hedder i officielt sprogbrug, moti-
verer folk til at komme i arbejde. Man
foreslår VK-regeringen at genindføre
den langt lavere såkaldte introduktions-

ydelse til flygtninge, som regeringen
Nyrup indførte, men var nødt til at
trække tilbage efter pres fra internatio-
nale humanitære organisationer. 

Også Socialdemokratiet vender sig
nu mod forslaget om at indføre integra-
tionsløn. Indvandrerne og flygtningene
vil i mindre grad blive accepteret på
arbejdsmarkedet, fordi de vil være med
til at presse lønnen. Det vil gøre det
sværere at integrere dem på arbejds-
markedet, lyder begrundelsen.

Desuden arbejder mange indvandre-
re og flygtninge allerede til sulteløn-
ninger som slavearbejdere via tvang-
saktiveringen af arbejdsløse, som følge
af den højere arbejdsløshed blandt ind-
vandrere. De specielt lavere lønninger
til flygtninge og indvandrere er på sin
vis allerede indført, selvom det også
rammer danske arbejdsløse. 

Mo/Od

Speciel lav løn til flygtninge og indvandrere

Tema: VK(DF) ved roret

På vej ud?
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Den 14.december forberedes elevstrej-
ker i København og Århus som led i en
fælles protestaktion i EU-landene mod
uddannelsespolitikken og krigen. Sam-
me dag afholdes international demo
under EU-topmødet i Bruxelles og
Laeken.

I øjeblikket forberedes der studen-
ter- og elevstrejker rundt om i landet.
Pædagogstuderendes Landssammen-
slutning og andre studenterorganisatio-
ner som LAK forbereder demonstratio-
ner i de større byer.

Det sker i protest mod gennemfø-
relsen af den stigende privatisering,
brugerbetaling, kommercialisering og

undervisning efter erhvervslivets dik-
tat, som EU’s uddannelsespolitik med-
fører. Fogh-regeringen har ingen inten-
tioner om at ændre den tidligere social-
demokratiske regerings gennemførelse
af EU’s uddannelsesreformer eller ind-
hold i uddannelserne. Tværtimod.

Og det sker også i protest mod kri-
gen i Afghanistan.

Protesterne er et led i den fælles
aktionsuge fra den 10.-15. december,
som studenter- og elevdemonstrationer
har forberedt i alle EU-landene.

I forbindelse med EU-topmødet i
Laeken i Belgien, der finder sted sam-
tidig, vil der blive afholdt fælles inter-

nationale demon-
strationer i Brux-
elles og Laeken.

Den 13.
december afhol-
des en internatio-
nal faglig demon-
stration. Den 14.
afholdes den
internationale stu-
denter- og skole-
demo, og den 15.
vil der blive
afholdt internatio-
nal antikrigsde-

monstration.
Der bliver her fra Danmark organi-

seret fælles bustransport til den 14.
december. De sidste måneder har været
præget af omfattende demonstrationer
og uddannelsesstrejker. 

Under det tidligere EU-topmøde i
Gent i Belgien den 19. oktober blev
byens universitet lukket, efter at de stu-
derende og lærerne havde opfordret til
strejke og demonstrationer.

Den 7. november gik mere end tre
millioner spanske studenter og skole-
elever i strejke. Der var demonstratio-
ner i over 70 byer. “Ikke én soldat, ikke
én kugle, ikke én pesetas til denne krig
- hvis du ønsker fred, så kæmp for soci-
alisme,” var en af den spanske studen-
terorganisations paroler. Den 14.
november gik omkring 200.000 i
demonstration i Madrid.  Allerede den
8. oktober gik 5.000 skoleelever i strej-
ke og demonstration mod krigen i Ber-
lin.

Mere information og tilmelding
omkring den ínternationale studenter-
og elev-aktion: Pædagogstuderendes
Landssammenslutning (PLS), Bredga-
de 25 F, 1260 København K. Tlf. 33 93
09 11. www.p-l-s-dk.

International studenter- og elevaktion
Aktionsuge og strejker mod EU’s uddannelsespolitik

- og mod krigen

EU-topmødet i Laeken den 14.-15.
december vil udvide EU-hærens man-
dat til omfatte fælles forsvar af Unio-
nen samt den såkaldte kamp mod terro-
risme. Forud for topmødet erklærer
EU’s nuværende belgiske formand, at
der hersker konsensus om at udvide
fælles forsvar, sikkerhed, udenrigspoli-
tik, politi, retsvæsen, asyl, indvandring
og kampen mod den organiserede kri-
minalitet og terrorismen.

På næste uges EU-topmøde vil EU
stats- og regeringschefer ikke nøjes
med blot at kunne erklære EU-hærens
60.000 mand store styrke for operatio-
nel som tidligere planlagt. EU ser tiden
moden til at rykke på det militære felt.
EU-hærens mandat skal udvides. Indtil

nu har EU-bosserne og generalerne
måtte bruge mere forsigtige formule-
ringer om mandatet, såsom at formålet
var “krisestyring” og “fredsbevarende
opgaver” uden for EU’s grænser. Nu
skal mandatet ændres til også at gælde
bl.a. det fælles forsvar af Unionen og
den såkaldte kamp mod terrorisme.

EU’s krigsministre er i gang med en
fælles rapport til EU’s stats- og rege-
ringschefer om, hvad de kalder det
“nye sikkerhedsmiljø efter 11.septem-
ber”. Men den handler om, hvordan
EU bedst udnytter USA’s terrorkrig til
at styrke Unionens egne interesser og
den militære opbygning af Unionen
sideløbende med EU’s deltagelse i
NATO og NATO’s krig.

Forud for topmødet har den nuvæ-
rende belgiske EU- formand Guy Ver-
hofstadt været på turne rundt til EU-
landenes regeringer. Guy Verhofstadt
erklærer på den baggrund, at der her-
sker konsensus om at udvide fælles
forsvar, sikkerhed, udenrigspolitik,
politi, retsvæsen, asyl, indvandring og
kampen mod den organiserede krimi-
nalitet og terrorismen.

Topmødet d. 14.-15. december skal
desuden vedtage Laeken-erklæringen
om EU’s fremtid. En erklæring, der
bl.a. indeholder nedsættelsen af et kon-
vent, der skal diskutere Unionens kom-
mende strukturer - samt den kommen-
de østudvidelse. 

EU-topmødet i Laeken 14.-15. december
EU-hæren udvides til forsvar af Union og terror
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Sidste onsdag forsamledes 1.760 til-
lidsrepræsentanter fra alle egne af lan-
det i Odense Congress Center. Kun et
fåtal repræsenterede fagforeninger,
mens langt størsteparten repræsentere-
de ”gulvfolket”. De fleste af landets
brancher var således repræsenteret af
tillidsfolk, der til daglig har begge ben
plantet på virksomheder, hvorfor
betegnelsen topmøde for så vidt er mis-
visende. Mødets forløb viste, at beteg-
nelsen mere dækkede styringen af
mødet, der var lagt i LO-toppens
stramme tøjler.

Topmødet fandt sted få dage efter, at
VK-regeringen var tiltrådt og havde
offentliggjort deres regeringsprogram,
der af flere tillidsrepræsentanter blev
betegnet dels som et felttog, dels en
krigserklæring mod fagbevægelsen.
Forsamlingen af så mange tillidsfolk
var således et nødvendigt spark fremad
i kampen mod den reaktionære VK-
regering, hvis deres forslag skal undgå
at blive til lovtekst.

Allerede med Hans Jensens, LO´s
formand, ord til velkomst under mor-
genkaffen blev det klart, at det ikke var
LO-toppens hensigt med mødet. Hans
Jensen manede til besindighed og lod
forstå, at det nu var
kunsten at søge indfly-
delse. Den samme
besked faldt under fro-
kosten fra tidligere
finans- og udenrigsmi-
nister Mogens Lykke-
toft. Dagen efter
omformulerede SiD-
formand Poul Erik
Skov Christensen sig-
nalet: ”Vi er villige til
at lege med alle - blot
det giver indflydelse.”

Den socialdemokra-
tiske ”opposition” og

toppen af LO var enige om strategien i
forbindelse med VK-regeringens pro-
gram og politik. Dybest set handler det
om, at langsigtede hensigter på de poli-
tiske problemer ikke er så voldsomme,
hvilket igen hænger sammen med, at
det er EU, der bestemmer retningen på
stort set samtlige felter af politikken. I
betragtning af, at Danmark overtager
formandskabet om et halvt år, så er VK
og Socialdemokratiet totalt enige om at
sørge for ro på bagsmækken.

Mødet forløb, uden at det var muligt
for deltagere at komme til orde på før-
stedagen. I den grad deltagerne blev
involveret, handlede det overhovedet
ikke om denne dagsorden. Den næste
dag var arrangeret af de enkelte for-
bund, hvilket for nogle gjorde det
muligt at rejse relevante spørgsmål.

Eksempelvis spurgte Finn Sørensen,
formand for bryggeriarbejderne, SiD-
formanden Poul Erik Skov Christen-
sen, om ikke VK-regeringens krigser-
klæring burde bekæmpes med protester
og aktiviteter.

SiD-formanden kunne betro alle, at
”SiD er villige til at lege med alle”,
hvilket inkluderer VK-regeringen.
Skov Christensen manede til ro og tål-
modighed og gentog Hans Jensens ord
om at søge indflydelse.

Trods mødets demokratiske under-
skud var det beskæmmende, at mindre
end en håndfuld af de aktive tillidsre-
præsentanter, der er knyttet til venstre-
fløjens partier fra Enhedslisten og ud,
havde fundet det værd at deltage.

-gri

TR-topmøde blev en fuser
Fra arbejdsplads og fagforening

VK-regeringens
felttog mod

arbejderklassen

Følgende hovedpunkter udgør en del
af VK-regeringens arbejdsmarkeds-
politiske udspil:

Eksklusivaftaler ophæves.
Aftaler indgået mellem arbejdere

og arbejdsgivere, der sikrer at alle
ansatte er medlemmer af fagbevæ-
gelsen, skal ophæves ved lov.

Oprettelse af en statslig, tværfag-
lig a-kasse.

Formålet hermed er bl.a. at mulig-
gøre andre tværfaglige a-kasser, sva-
rende til de kristelige.

Samtidig over føres rådigheds-
kontrollen til det offentlige. Arbejds-
formidling og jobtræning bliver på
linie med tidligere arbejdsminister
Ove Hygums forslag udbudt til pri-
vate. Hygum havde også foreslået, at
disse havde rådighedskontrollen.

Unge-ordningen udvides til 25 til
30-årige.

Ordningen blev indført af Nyrup-
regeringen og betyder, at ”unges”
dagpengeperiode er halveret. VK
udvider den halve dagpengeperiode
til også at gælde for 25 til 30-årige,
samtidig med at dagpengene beskæ-
res.

Forbud mod aftaler, der begræn-
ser deltidsarbejde.

Forslaget er en EU-tilpasning, idet
de dominerende EU-lande allerede
har mængder af deltidsarbejde, der
tvinger hundredtusinder af arbejdere
til at have adskillige arbejdspladser
for at opretholde livet.

Den samlede barsels- og børne-
pasningsorlov reduceres fra 1½ til 1
år.

Særlig lav løn til flygtninge og
indvandrere.

1.760 tillidsrepræsentanter
deltog i sidste uge på et

”topmøde” arrangeret af LO
”Topmødet” blev domineret

af situationen efter VK-
regeringens tiltræden og

dens grundlag.
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Fogh-regeringen har lagt sit program
frem: Det er arbejderfjendsk, ung-
domsfjendsk, fremmedfjendsk og
ældrefjendsk. Arbejdsgivernes, mono-
polernes og de multinationales ønske-
regering er trådt frem, og som omdrej-
ningspunkt for det hele står angrebet på
arbejderklassens kampkraft, på vores
kampmuligheder og organisationer.

Der er tale om et samlet, velgen-
nemtænkt og systematisk angreb med
mange bestanddele, som hver især vil
bidrage til at svække fagforeningerne,
reducere organisationsgraden og
beskære de i forvejen så stærkt beskår-
ne strejke- og aktionsrettigheder.

Løsrivelse af A-kasserne fra fagfor-
eningerne, sigtet mod at afskaffe eks-
klusivaftalerne, forbud mod blokader i
forbindelse med selv lovlige konflikter
- det er alt sammen skridt til at under-
grave arbejderklassens enhed og kamp-
kraft, splitte den op i organiserede og
uorganiserede, få folk til at fosse ud af
fagforeningerne og gøre det lettere for
arbejdsgiverne at gennemføre det store
tryk nedad for den samlede arbejder-
klasse.

For det er det, som er formålet. Det
fleksible og decentraliserede arbejds-
marked, det store EU-arbejdsmarked.
Med en kæmpemæssig gruppe lavtløn-
nede, hvis realløn og levevilkår for-
ringes væsentligt - og en lille ‘top’,
især på de store, internationale arbejds-
pladser, der kan få nogle ekstrakrum-
mer af profitterne. Med en stor bund af
arbejdsløse, der skal trynes endnu
længere ned og hives ind og ud på
arbejdsmarkedet efter konjunkturerne,
altid uden rettigheder og som løntryk-
kere.

Der skal gøres noget for ungdom-
men! Er du under 30, er du halvt så
meget værd og skal have halve dag-
penge efter et halvt år. Udstødningen
til bistand på endnu skrappere vilkår
skal accellereres. Og det store grå tred-
je arbejdsmarked af aktiverede, i priva-
te profitvirksomheder eller i det offent-
lige, skal gøres endnu større.

Der er økonomisk krise - titusinder
af arbejdspladser står over for at blive
nedlagt - og Fogh-regeringen opruster
for at sikre profitterne.

Den danske aftalemodel er på vej

ud, hvis den ikke allerede er død. Vi
kan lige så godt gøre os klart, at det
danske arbejdsmarked ‘stille og roligt’
er blevet en del af den Europæiske
Union. Med vigtige bidrag fra LO-top-
pen og de sidste ni års socialdemokra-
tiske regering.

Vi husker kun alt for godt pilleriet
ved efterlønnen, indgrebene i overens-
komsterne og storkonflikterne, indfø-
relsen af halve satser til dem under 25.
Fogh fortsætter i Nyrups spor og i hur-
tigere marchtempo.

Lykkes det VK-regeringen at gen-
nemføre den første serie angreb, som
nu er fremlagt, så vil endnu flere følge
efter.

Det er et vigtigt punkt, der nu er
nået. Arbejdspladser, klubber og fag-
foreninger står ved et vadested: Skal vi
vælge kampens og mobiliseringens vej,
eller skal vi følge lokketonerne fra fag-
toppen, der ønsker, at kampen overla-
des til et forslået Socialdemokrati i
opposition, med nye forlig med Fogh
og Co.?

Fremtidens fagbevægelse - som der
er lagt til fra LO-toppens side - er en
usolidarisk unionsbastard.

Bæhringernes og Strubernes kurs
har spillet fallit.

Ud over de nævnte angreb kommer
også massakren på de generelle demo-
kratiske rettigheder, f.eks. gennem den
såkaldte terrorpakke. Den vil kunne
betyde, at nye ‘RiBus-aktivister’ bliver
spjældet på livstid som ‘terrorister’.
Nyttigt at vide, når Fogh-regeringen
planlægger det permanente ophørsud-
salg gennem privatiseringer og udlici-
teringer, fra PostDanmark og Dong til
hele energisektoren! Fogh bruger ikke
længere ordet ‘minimalstat’, han
opbygger den.

Fremtidens fagbevægelse skabes nu.
Og den kan og må skabes i kamp mod
monopolernes EU-regering og den
klassesamarbejdspolitik, som gennem
de sidste mange år definitivt har
demonstreret sin fallit. 

Kun arbejdspladserne kan bremse
Fogh og Co.!

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK

Fremtidens fagbevægelse skabes nu
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Fra arbejdsplads og fagforening

Vismænd: Væk med
fradragsretten på

kontingenter
Hvis VK-regeringen får magt, som
de har agt med deres fremlagte felt-
tog mod arbejderklassen, så kan
næste skridt meget vel være at frata-
ge arbejdere fradragsretten for fagli-
ge kontingenter. Det har længe
været et udtalt ønske i begge partier.

Nu kommer de økonomiske vis-
mænd dem til hjælp nærmest på
bestilling.

Ifølge ”vismændene” er det selve
samfundsøkonomien, der står på
spil:

- Fradraget kan styrke fagfor-
eningerne, der så kan gennemtrumfe
lønstigninger, som samfundet ikke
har råd til. Desuden vil staten spare
tre mia. kr., som fradraget hvert år
koster staten.

V & K´s ønske om at inddrage
fradragsretten er ikke knyttet så
meget til samfundsøkonomien, men
skal snarere ses som en del af deres
bestræbelse på at få nedbragt orga-
nisationsprocenten i Danmark til
EU-niveau: 20-50%.

VK bryder ILO´s
konventioner

Claus Hjort Frederiksen, beskæfti-
gelsesminister, vil gribe ind i over-
enskomster, selv om det vil bryde
med FN´s internationale arbejderor-
ganisation ILO´s konventioner. Det
er VK-regeringens udspil på det
arbejdsmarkedspolitiske område,
der skaber ravage: Ophævelser af
eksklusivaftaler, forbud mod
begrænsning af deltidsarbejde og
krav om at tilhøre bestemte arbejds-
løshedskasser.

- Jeg vil lytte til ILO, og er der
tale om en overtrædelse, så vil jeg
lytte grundigt, lyder den arrogante
kommentar fra Claus Hjort Frede-
riksen.

Ministeren begrunder sin indstil-
ling med, at individet kommer i før-
ste række, men nægter samtidig at
gribe ind over for virksomheder, der
kun giver arbejde på deltid.
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Legetøj i plet

1
At nedkaste
legetøj
i stedet for bomber
til Børnenes Festival
det
sagde markedsundersøgerne
vil utvivlsomt
gøre indtryk

Det har gjort
dybt indtryk
på hele verden

2
Hvis flyvemaskinerne
havde nedkastet legetøjet
for to uger siden
og nu kun bomberne
havde mine børn
takket være jeres venlighed
haft noget at lege med
i disse to uger

Erich Fried 1968
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På dagen for den viet-
namesiske ’Børnenes
Festival’ nedkastede
USA legetøj selv på
landsbyer, hvor børn
kort tid i forvejen var
blevet dræbt af deres
bomber. I dag er det
brød og bomber til

Afghanistan.

Hvad vil I i grunden?
Vil I virkelig overgå
dem som trådte jer ned
i jeres eget blod
og jeres egne ekskrementer
en generation siden 
Vil I føre den gamle tortur vide
nu mod andre
i alle dens blodige og beskidte

detaljer
med torturbødlernes hele bruta

fryd
som jeres fædre led under?
Vil I virkelig være det ny

Gestapo
den ny Wehrmacht
det ny SA og SS
og forvandle palæstinenserne
til de ny jøder?
Godt så vil også jeg 
som for halvtreds år siden

En jøde til zio

1
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De allieredes morgenbøn
Fader Vor, du som bor i Washington,

Hellige være dine bomber
Ske din globalisering.

Lad dit imperium komme
Som i Amerika overalt på jorden

Giv os i dag de andres nød
Og vi forlader dig din skyld

Selv om du aldrig forlader dine skyldnere.
Thi din er verden og magten og æren

Til historien er slut.
Yuppie!

Johan Galtung, 2000.

ere

le

selv blev pint for at være en jøde-
dreng

af jeres plageånder 
være en ny jøde med disse ny

jøder
som I gør palæstinenserne til
Og jeg ønsker at hjælpe med at

føre dem som et frit folk
til deres eget land Palæstina
hvorfra I har fordrevet dem eller

hvor I plager dem
I hagekorsets lærlinge
I historiens narre og skiftinge 
hvis Davidsstjerner på jeres flag
stadig hurtigere forvandler sig
til det forbandede symbol med de

fire fødder
som I simpelthen ikke vil se 
men i hvis fodspor I går i dag

Erich Fried 1988

onistiske soldater
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Nepals Kommunistiske Parti (Maois-
ter) har efter fire måneders fredsfor-
handlinger med Deuba-regeringen
genoptaget den væbnede kamp og
samtidig udnævnt en revolutionær fol-
keregering med dr. Baburam Bhattarai
som leder. Det er en landsdækkende
parallel-regering til Deuba-regeringen.
I forvejen er der oprettet revolutionære
lokaladministrationer i 40 af landets
distrikter.

I løbet af den seks år lange væbnede
kamp er antallet af revolutionssoldater
vokset fra nogle hundreder til anslået
omkring 25.000. I august 2000 erklæ-
rede de sig officielt for ‘Folkets Befri-
elseshær’.

I et interview med avisen Janadesha
havde formanden for NKP(M) Pra-
chanda (Pushpa Kamal Dahal) erklæ-
ret, at ‘Vores parti har besluttet, at kra-
vet om en republik skal behandles af
en valgt grundlovgivende forsamling’.

Dette krav blev imidlertid afvist
som ‘et maoistisk kneb for at oprethol-
de deres krav om en republik’ af rege-

ringens forhandlings-
leder, landbrugsmi-
nister Mahesh Acha-
rya.

I samme avisinter-
view understregede
formand Prachanda,
at den internationale
situation efter parti-
ets opfattelse ikke
var ugunstig for de
revolutionære kræf-
ter:

- Den internatio-
nale situation er
favorabel for folkerevolutionen - og
ikke omvendt, sagde han.

Fredsforhandlingerne strandede
således på spørgsmålet om republik,
dannelse af en overgangsregering og
indkaldelse af en forfatningsgivende
forsamling. Onsdag erklærede Pra-
chanda i en pressemeddelelse efter
regeringens afvisning af at inddrage
spørgsmålet om republikken, at freds-
forhandlingerne var slået fejl som føl-

ge af ‘imperialistiske og reaktionære
intriger’ med ‘opbakning fra den ame-
rikanske imperialisme’, og fredag kom
så meddelelsen om oprettelse af folke-
regeringen.

Igennem en række angreb på politi-
og regeringsstyrker i løbet af weeken-
den understregedes det, at folkekrigen
er brudt ud igen. Mål i mere end 20 af
Nepals 75 administrative distrikter
blev angrebet. Mere end 40 politifolk

Side 14

Folkekrigen genoptaget i Nepal
Internationalt

Den nepalesiske kupkonge Gyanen-
dra, der blev indsat efter massakren på
den tidligere konge og hele hans fami-
lie i begyndelsen af juni, har nu erklæ-
ret Nepal i undtagelsestilstand og i
strid med forfatningen beordret hæren
sat ind mod Folkets Befrielseshær,
Nepals Kommunistiske Parti (Maois-
ter) og alle, der støtter den revolutio-
nære folkekrig.

Nepal er verdens fattigste land, med
en forarmet millionbefolkning af fatti-
ge på landet, plaget af analfabetisme,
sygdomme, politisk korruption og et
illegitimt kongehus, der er kommet til
magten ved et blodigt kup. Den eks-
treme udbytning og undertrykkelse
fører nødvendigvis til en revolution,
som ifølge Nepals Kommunistiske
Parti (Maoister) har til formål at ind-
føre en republik og et nyt demokrati,
baseret på reel folkelig magt.

Efter fire måneders fredsforhand-
linger, der ikke resulterede i noget på

grund af imperialismens og den nepa-
lesiske reaktions manøvrer, er folke-
krigen blevet genoptaget.

Ifølge det kongelige dekret om und-
tagelsestilstand har regeringen ‘erklæ-
ret Nepals Kommunistiske Parti
(Maoister), dets søsterorganisationer
og enhver organisation og enhver per-
son, der støtter det maoistiske parti og
dets virksomhed, for terrorister’.

Det er formuleringer, der minder
om det danske kommunistforbud i
1941 - og et klokkeklart udtryk for, at
den såkaldte ‘globale terrorbekæm-
pelse’, som alle klodens reaktionære
har tilsluttet sig under amerikansk
førerskab, retter sig imod arbejdernes
og folkenes kamp for demokrati og
sociale fremskridt.

USA har udtrykt fordømmelse af
genoptagelsen af folkekrigen, EU
‘beklager’ angrebene, og Kofi Annan
udtrykker bekymring. Alle opfordrer
til ‘fredsforhandlinger’.

Det er et røgslør for deres støtte til
den reaktionære nepalesiske regering
og det reaktionære og blodbesudlede
kongehus. Hele den internationale
reaktion, med den amerikanske og
indiske i spidsen (der har ambitioner
om kontrol med Nepal) vil støtte den
nepalesiske kontrarevolution - om
nødvendigt med udrustning, efterret-
ningsvirksomhed, penge og tropper.

Men det nepalesiske folk søger at
tage sin skæbne og fremtid i egne
hænder - fri for reaktionens tyranni og
imperialistisk indblanding.

Derfor støtter arbejderklassen og
folkene verden over folkekrigen og
det nepalesiske folks kamp. For de
såkaldte ‘terrorister’ er frihedskæmpe-
re - og den væbnede kontrarevolution,
anført af kupkongen og Deuba-rege-
ringen de virkelige terrorister.

Folkets retfærdige krig vil sejre!

27. november 2001

Fuld støtte til folkekrigen i Nepal!
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, Sekretariatet

Demonstration i Katmandu
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Alle oplysninger fra de nepalesiske
medier og med dem som kilder må fra
nu af tages med mere end et gran salt:
Deuba-regeringen har med undtagel-
sestilstanden, terrordekretet og hærens
modoffensiv mod befrielseshæren slået
hårdt ned på den nepalesiske presse.
Den må gerne bringe nyheder om den
kongelige hærs strålende ‘sejre’ og et
stort antal dræbte ‘maoister’, men ikke
følge eller rapportere om dens opera-
tioner. Informationsministeriet har
samtidig forbudt alle journalister og
medier at ‘offentliggøre og udbrede
interviews, artikler, nyheder, skriftligt
materiale, audiovisuelt materiale og
synspunkter, som vil kunne fremme og
opildne til voldelige og terroristiske
aktiviteter fra maoistiske terroris-
ter’(!).

Politiet har ifølge Times of India
tilbageholdt et dusin journalister fra
venstreorienterede aviser og lukket
dagbladet Jana Disha og månedsbladet
Deshabodh, som regeringen har kaldet
‘oprørernes talerør’. Journalisterne er
ikke blevet stillet for retten. Alle kan
ifølge undtagelseslovene arresteres
uden dommerkendelse og tilbagehol-
des i 90 dage uden at blive stillet for
retten. Journalisterne kan idømmes
livsvarigt fængsel, hvis de findes skyl-
dige i at støtte befrielseshæren eller
Nepals Kommunistiske Parti (Maois-
ter).

- Myndighederne kan til enhver tid
arrestere og lukke vores aviser … Situ-
ationen er ikke bare skræmmende, men
også forvirrende, siger Narayan Wag-
le, redaktør af Nepals største avis Kan-
tipur.

Formanden for det nepalesiske jour-
nalistforbund Suresh Acharya kritise-
rer myndighedernes knægtelse af pres-
sefriheden skarpt:

- At beskære pressefriheden er ingen
løsning på landets problemer. Rege-
ringen skulle ikke censurere sandheden
og hindre den i at komme frem. Den
skulle heller ikke forfølge journalister-
ne, men lade dem benytte deres frihed
maksimalt.

En af de nyheder, der ikke er rap-
porteret i den nepalesiske presse - fordi
den ville vække harme i befolkningen
– er, at den nepalesiske regering har
henvendt sig til den indiske med
anmodning om militærhjælp, i første
omgang angiveligt i form af to heli-
koptere og våben. Indien har traditio-
nelt haft stærk indflydelse i Nepal, og
den indiske efterretningstjeneste er
sammen med den amerikanske blevet
beskyldt for at stå bag kuppet og mas-
sakren på kongefamilien i juni, der
skulle bane vej for at sætte hæren ind
mod befrielsesstyrkerne. Indenrigsmi-
nisteren Khum Bahadur Khada siger,
at man også søger militærhjælp fra
‘andre venligtsindede lande’. 

Ifølge indenrigsministeren har
hærens offensiv på jorden og fra luften
været vellykket. Mindst 66 ‘maoister’
skal være dræbt.

- At få stoppet terrorismen vil tage
lang tid, siger indenrigsministeren,
men den nuværende operation for at
bringe terroristerne under kontrol vil
tage fra tre til seks måneder.

Blandt de mange andre, politiet har
tilbageholdt, er den kendte menneske-
rettighedsaktivist Padma Ratna Tulad-
har, som blev tilbageholdt i Katmandus
lufthavn, da han skulle på et fly til
Indien for at blive behandlet for en
hjertesygdom. Tuladhar var en af de to
mellemmænd, der var med til at få de
nu sammenbrudte fredsforhandlinger
mellem regeringen og maoisterne op at
stå.

Internationalt

Nepal:
Pressen knægtes, mens Indien

anmodes om militærhjælp

og soldater er blevet dræbt under
angrebene. Indtil nu har nepalesiske
soldater ikke været mål for angreb, for-
di ‘den kongelige nepalesiske hær’
ikke har været sat ind mod folkehæren.
Da den tidligere statsminister Girija
Koirala forsøgte det, blev han tvunget
til at gå af til fordel for Deuba, og
fredsforhandlingerne blev indledt.

I mellemtiden er den kongelige hær
blevet kraftigt rustet til at blive sat ind
mod befrielseshæren. Der er netop ind-
gået den største våbenhandelsaftale
nogensinde: 50.000 angrebsrifler skal
leveres over de næste fem år, nye tyske
håndvåben er bestilt, og to russiske
MI17-helikoptere skal leveres i januar.
Yderligere helikopterindkøb overvejes.
Fem våbenleverandører fra Sydkorea,
Tyskland, USA, Israel og Belgien kon-
kurrerer om våbenleverancerne, der er
vurderet til en pris af 70 mio. US $.
For det ludfattige land, verdens fattig-
ste, ville indkøbene ske på bekostning
af strengt nødvendige prioriteringer.
For dette beløb kunne der bygges
tusinder af grundskoler, 50 distrikts-
hospitaler og 5.000 broer landet over.

Deuba-regeringen har altså længe
forberedt indsættelse af hæren i ly af
fredsforhandlingerne. På et møde søn-
dag besluttede det regerende nepalesis-
ke Kongresparti under anførsel af den
detroniserede statsminister Koirala at
mobilisere alle sikkerhedsstyrker,
hæren indbefattet, for at slå ‘opstan-
den’ ned. Der forberedes indførelse af
undtagelsestilstand. Ifølge oplysninger
fra regeringen er et dusin ledende
maoister blevet fængslet, indbefattet
nogle medlemmer af den nydannede
folkeregering.

De nepalesiske maoister har vurde-
ret, at fredsforhandlingerne bevidst
blev trukket i langdrag og ikke førte til
resultater. Deubaregeringen og kongen
Gyanendra, der kom til magten efter en
massakre på den tidligere konge Biren-
dra og hans familie i begyndelsen af
juni, har støtte fra USA - der imidlertid
p.t. er travlt optagne af krigen mod (det
nærliggende) Afghanistan. Der kan
derfor blive tale om hurtige udvikling-
er af kampene og af hele den revolutio-
nære situation, der eksisterer i Nepal.

Folkeregeringen har opfordret til en
landsomfattende generalstrejke den 7.
december.

Kong Gyanendra efterfulgte i juni sin
bror kong Biranda som blev nedslag-
tet i paladset sammen med hele sin
familie. Gyanendra har fra starten vil-
let sætte hæren ind.
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Krigstrommerne buldrer over verden
fra Pentagon og Washington. Terrorkri-
gen skal fortsættes. Bliver det mod
Somalia, Yemen og/eller Sudan under
påskud af kamp mod al Qaeda? Eller
mod Irak og/eller Nordkorea under
påskud af ‘tilintetgørelse af masseu-
dryddelsesvåben’? 

Det eneste, der er sikkert, er, at
Bush-administrationen er fast besluttet
på at fortsætte sin globale krig til sik-
ring af det amerikanske økonomiske,
politiske og militære verdensherredøm-
me, når den nuværende krig mod
Afghanistan kan proklameres som sejr-
rigt afsluttet - eller tilmed før.

Det fyger med krigsmål - og trommer-
ne brager nu i to retninger: Den ene
kalder til en fortsættelse af krigen mod
lande som Somalia, Sudan og Yemen
med det endelige opgør med bin
Ladens Al Queda-netværk som påskud.
Det støttes bl.a. af Tony Blair og Stor-
britannien og menes at ville kunne
opretholde det meste af den nuværende
krigskoalition - især i forhold til Soma-
lia, hvis præsident har erklæret, at ame-
rikanske tropper er velkomne i hans
‘krig mod terrorisme’.

Den anden stortromme buldrer krig
mod Irak og/eller Nordkorea. Bushs
krav om adgang for våbeninspektører i
en tale i mandags rettede sig til begge
lande.

Hvad Irak angår, ønsker Pentagon
og indflydelsesrige krigsophidsende
lobbyister, at ‘Bush jr. gør jobbet fær-
digt’, som hans far ikke gennemførte:
at styrte Saddam Hussein. Efter Golf-
krigen har der været gennemført barba-
riske sanktioner mod Irak, som anslås
at have kostet over 1,5 millioner men-
nesker livet. Og USA og Storbritannien
har fortsat bombardementerne af ira-
kiske mål og aldrig indstillet krigen
helt. 

Tony Blair og hans regering har
offentligt udtalt sig imod en ny krig i
stor skala mod Irak, mens den konser-
vative opposition har erklæret sig for
en sådan krig. Den tyske kansler
Schröder har offentligt advaret mod en
krig mod Irak. Det samme gælder
Frankrig og Italien. Også Japan har
udtrykt betænkeligheder. Bush vil have

meget vanskeligt
ved at oprethol-
de sin krigskoa-
lition med Irak
som mål - og et
angreb på Irak
vil fjerne så godt
som enhver støt-
te i Mellemøsten
og skærpe hele
den politiske
situation i områ-
det. Fra Israel og
Tyrkiet er der
kommet signaler
om støtte til en
ny krig mod
Irak.

Efter en blodig
og beskidt ame-
rikansk krig mod Nordkorea 1950-53,
hvor USA begik en lang række indtil i
dag ustraffede krigsforbrydelser, har
den koreanske halvø været opdelt i to
stater, der formelt har befundet sig i
krig. I det amerikanske militær og på
den stærke højrefløj har revanchismen
været levende lige siden, for reelt set
led USA nederlag i Koreakrigen og
blev tvunget til at acceptere en folkede-
mokratisk (‘socialistisk’) stat. Siden
har USA fastholdt Sydkorea i et mili-
tært jerngreb, som inkluderer mængder
af deponerede masseudryddelsesvåben.

Den amerikanske terrorkrig har øje-
blikkelig øget spændingerne på den
koreanske halvø. Det er kommet til en
skudepisode i ‘stødpudezonen’ mellem
de to stater, og genforeningsforhand-
lingerne mellem nord og syd er blevet
indstillet, ikke mindst som følge af at
de amerikanske styrker i syd og den
sydkoreanske hær er sat i højeste
alarmberedskab og har truffet en række
akutte krigsforberedelser i forbindelse
med terrorkrigen.

Også samtalerne mellem USA og
Nordkorea er blevet indstillet. I en arti-
kel fra CILRECO, den internationale
forbindelseskomité for genforening og
fred i Korea, den 19. november hedder
det under overskriften ‘Bush lægger
forhindringer i vejen for genoptagelsen
af samtalerne mellem DFK og USA’, at
USA benytter ‘antiterrorismen’ til at

øge spændingerne og bringe freden på
den koreanske halvø i fare:

- Det internationale samfund bør
have en rigtig forståelse af, hvorfor
samtalerne ikke er genoptaget, og læg-
ge pres på den amerikanske adminis-
tration for at stoppe alle dens militær-
handlinger, der  øger spændingerne på
den koreanske halvø, og for at fortsæt-
te samtalerne mellem DFK og USA
uden yderligere betingelser.

I en anden artikel med overskriften
‘Tilbagetrækning af de amerikanske
tropper fra Sydkorea er en forudsæt-
ning for den koreanske genforening’
understreges, at de amerikanske trop-
pers fortsatte besættelse af Sydkorea
siden 1945 var årsagen til delingen af
den koreanske halvø, og det har bety-
det ufattelig ulykke og lidelser for det
koreanske folk. ‘USA har ingen und-
skyldninger for at beholde sine tropper
i Sydkorea i den nuværende epoke og i
lyset af det koreanske folks ønske om
en uafhængig genforening.’

I tirsdags henstillede USA, Japan og
Sydkorea til ‘at Nordkorea tager yder-
ligere skridt til at bekræfte sin samar-
bejdsvilje om internationale anti-ter-
ror-initiativer og sin modstand mod
international terrorisme’.

Dagen efter reagerede dele af den
sydkoreanske presse med at advare
USA mod at presse Nordkorea op i et
hjørne.

Internationalt

Krigstrommerne buldrer igen fra USA
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Israel har forstærket sin militære
undertrykkelse af det palæstinensiske
folk under etiketten ’krig mod terror’
og søger nu at fremstille sin folkerets-
stridige besættelse som terrorbekæm-
pelse.

Også dér går den israelske regering
hånd i hånd med den amerikanske.

På USA’s nyeste liste over terroror-
ganisationer optræder både Folkefron-
ten til Palæstinas Befrielse (PFLP), den
islamiske modstandsbevægelse Hamas,
Islamisk Jihad i Palæstina samt Hizbol-
lah i Libanon – der dermed kan
behandles, som var de medlemmer af
Al Qaida.

PFLP har i en udtalelse behandlet
dette forsøg på at stemple de palæstin-
ensiske modstandsorganisationer som
terroristorganisationer og anvende det
som påskud for besættelse og militær
undertrykkelse af et helt folk. Organi-

sationen erklærer, at det er indlysende,
at 

’disse organisationer er nationale
frigørelsesbevægelser. De modsætter
sig besættelse og er derfor ikke terro-
ristorganisationer. Det er organisatio-
ner, der bekæmper en militær, kolonia-
listisk og racistisk besættelse.

Den virkelige terrorisme er den, som
praktiseres af Sharon og de tidligere
zionistiske regeringer, som har besat
andres territorier, ødelagt deres huse,
eksproprieret deres jord, bygget bosæt-
telser på den, fordrevet de oprindelige
indbyggere og spredt dem ud over en
række lande. Støtte til en sådan terror-
virksomhed er i sig selv terrorisme.

Det palæstinensiske folk er histori-
ens mest undertrykte folk. Deres land
er det sidste koloniområde. Al interna-
tional lov tillader dette folk at anvende
alle kampformer for at befri sig for

besættelsen og opnå sin nationale uaf-
hængighed, bevæbnet med FN’s resolu-
tioner, for hvis gennemførelse USA og
den zionistiske enhed fortsat blokerer.’

FN’s resolutioner om Palæstina, som
igen og igen med overvældende flertal
bekræftes af generalforsamlingen, og
senest mandag den 3. december, som
forlanger ophør af den israelske besæt-
telse og oprettelse af en palæstinensisk
stat, udgør det internationale lovgrund-
lag for en løsning – som Israel og USA
nu under påskud af terrorbekæmpelse
har forhindret gennem årtier.

Danmark undlod i år, sammen med
en række af de øvrige EU-lande, at
stemme for FN-resolutionerne til støtte
for det palæstinensiske folks rettighe-
der – som kun USA og Israel stemte
imod.

Det er en skammelig støtte til for-
bryderisk statsterrorisme.

Internationalt

Ifølge WorldTribune.Com har Tyrkiet
sendt tropper til grænsen med Irak som
forberedelse til, at USA’s terrorkrig
intensiveres mod Irak, ligesom der
meldes om forøget militærberedskab
og opstilling af jord til luft-missiler ved
strategiske steder i Tyrkiet.

Den tyrkiske premierminister Bülent
Ecevits regering bliver stadig mere
overbevist om, at USA vil starte et
militært angreb på Bagdad. Officielle
tyrkiske kilder siger, at de tror, Was-
hington vil søge Ankaras støtte til et
sådant angreb. Og de er parat . . .

Middle East Newsline rapporterer, at
tyrkiske militære tropper har afløst
grænsegendarmeriet i grænseområdet
op til Irak. Dette sker samtidig med, at
USA’s Colin Powell har planlagt et
møde i næste uge i Ankara med den
tyrkiske regering.

Regeringen har tidligere afvist at ind-
gå i en udvidet krigsaktion mod Irak,
men er nu ved officielt at skifte
mening.

Den tyrkiske krigsminister Sabahat-
tin Cakmakoglu udtaler nu, at “nye
omstændigheder kan føre til nye beslut-

ninger”, og at han ikke vil udelukke
Tyrkiets støtte til krig mod Irak.

Torsdag sidste uge besluttede FN’s
Sikkerhedsråd at forsætte sanktionerne
mod Irak i yderligere seks måneder.
Det er almindelig kendt, at sanktioner-
ne allerede har kostet millioner af ira-
kiske børn og civile døden.

Incirlik-luftbasen i det sydlige Tyr-
kiet er allerede et hovedcenter for ame-
rikanske og britiske militæroperationer
i regionen. Flybasen bruges af ameri-
kanske og britiske jæger-jetfly ind over
det nordlige Irak og vil udgøre en
hovedbase i et kommende storangreb. 

Ifølge Turkish Daily News har Tyr-
kiets militære forberedelser ført til, at
Irak militært har forstærket de olierige
regioner Kirkuk, Mosul og Dohuk.
Vestlige diplomater oplyser, at Tyrkiet
kan forsøge at erobre Mosul som led i
USA’s krig mod Irak.

Tyrkiet er allerede med i krigsallian-
cen mod Afghanistan og overvejer at
sende 5.000 soldater til en international
styrke, der skal sikre kontrollen over
Kabuls lufthavn.

-son

Tyrkiet forbereder krig mod Irak

De palæstinensiske modstandsorganisationer
er ikke terrororganisationer

Den sydkoreanske befolkning fryg-
ter et amerikansk angreb på Nordkorea
og en fornyet krig mellem de to kore-
anske stater. Også der ønsker man sig
en fredelig genforening, uden ameri-
kansk eller udenlandsk indblanding. 

Internationalt vil en krig mod Nord-
korea blive mødt med omfattende for-
dømmelse, og den vil heller ikke kunne
fastholde den nuværende krigskoali-
tion. Og militært set udgør Nordkorea
en meget vanskeligere modstander end
den afghanske Taliban.

Irak har besvaret den amerikanske
krigsretorik med erklæringer om, at
landet er parat til at forsvare sig - og
det har afvist det amerikanske krav om
nye våbeninspektører. Det sidste hold
blev, med rette, udvist for spionage til
fordel for USA. I et interview med den
arabiske tv-station Al Jazeera i Qatar
sagde den irakiske vicepræsident Taha
Yassin Ramadan tirsdag, at landet ikke
råder over masseødelæggelsesvåben og
ingen forbindelser har til bin Laden:

- Vi forventer altid ondskab og
aggression fra den amerikanske admi-
nistration. Vore forberedelser er altid
på plads, erklærede han.

-ko
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KPiD har igen taget eksklusioner i
brug med deraf følgende udvandring af
unge medlemmer fra det parti.

Først i juni 1997 modtog jeg brev
fra FU (forretningsudvalget) om, at de
indstillede mig til eksklusion af KPiD
p.gr.a. et brev fra partiafdelingen i
Århus, dateret d. 14/4 - altså 7½ uge
tidligere - et brev, der er fyldt med løg-
nagtige beskyldninger, hvilke forman-
den for Århus partiafdeling efterføl-
gende måtte indrømme over for mig.

På grundlag af dette brev kører FU
ved formanden, Betty Frydensbjerg-
Carlsson videre i samme spor med
udokumenterede påstande og beskyld-
ninger, som FU efterfølgende ikke er i
stand til at dokumentere, men hvor for-
manden blot henviser til en paragraf i
lovene, men ikke, hvad jeg konkret er
anklaget for. Jeg forsøgte forgæves at
få en forklaring fra FU, men hver gang
kom der blot en henvisning til lovene.

Da jeg ikke kunne få oplyst anklager-
ne, afviste jeg at deltage i et landsledel-
sesmøde d. 21/6-97, hvor indstillingen
fra FU skulle behandles. Jeg meddelte i
stedet, at jeg ønskede at anke indstil-
lingen til kongressen i efteråret.

Først d. 2. juli 97 - dagen efter, at
Dagbladet Arbejderen havde offentlig-
gjort eksklusionerne i DKP/ML - mod-
tog jeg brev fra landsledelsen om, at
jeg var ekskluderet af KPiD d. 21/6-97

- et meget mærkeligt sammentræf!
Først på kongressen meddelte for-

manden, at mit valg til bestyrelsen i
Støttekredsen Arbejderens Venner var
en væsentlig del af baggrunden for eks-
klusionen, men ellers kom der ingen
konkrete anklager, blot en gentagelse
af henvisningen til lovene.

Jeg henviste i min anke til kongres-
sen, om det mon var parolen om sam-
lingen af de kommunistiske kræfter i ét
stærkt kommunistisk parti på marxis-
men-leninismens grundlag, der var den
egentlige grund til eksklusionen - dog
uden at få svar fra Betty.

Ved den efterfølgende afstemning
viste der sig som forventet et stort fler-
tal for at stadfæste eksklusionen, fem
delegerede stemte imod, men der blev
ikke optalt, hvor mange delegerede der
undlod at stemme p.gr.a. det meget
tvivlsomme grundlag, der var fremlagt.

Ny vilkårlig eksklusion
Hvordan er det så gået siden ?

Der er blevet et tættere og tættere
samarbejde mellem KPiD og DKP/ML
for en samling - ikke på marxismen-
leninismens grund, men for et kommu-
nistisk masseparti på revisionismens
grund.

Men ledelsen i KPiD vover dog ikke
at melde klart ud om deres mål, men
henviser til det skrantende fjortenda-

gesblad Kommunist, og stiller spørgs-
mål om dets fortsatte udgivelse -
underforstået at udvikle et fælles dag-
blad med Arbejderen og DKP/ML,
med senere sammenlægning af de to
partier.

Flere ledende medlemmer af Kom-
munists redaktion har forladt bladet i
protest mod den linie, og flertallet i
Randers’ afdeling har meldt sig ud.
Derudover har FU ekskluderet et ungt
partimedlem på et meget tvivlsomt
grundlag, og det bevirkede, at andre
unge meldte sig ud.

I 1997 var det tilsyneladende eks-
klusionsgrundlag at være bestyrelses-
medlem af Støttekredsen Arbejderens
Venner - i 2001 har ledelsen i KPiD en
skjult dagorden for først en sammen-
lægning af de to blade og dernæst en
sammenlægning af de to partier i “et
kommunistisk masseparti” på revisio-
nistisk grundlag. Hvilken principløshed
for et parti, der kalder sig kommunis-
tisk!

Den økonomiske krise kradser stadigt
hårdere. Byrderne kastes over på
arbejderklassen bl.a. i form af fusio-
ner, rationaliseringer og fyring af
arbejdere i stor målestok. En bølge af
fusioner og fyringer inden for det dan-
ske erhvervsliv er på trapperne. Det
vurderer en række økonomiske
eksperter. 

Hvis krisen fortsætter, så bliver det
nødvendigt for de danske virksomhe-
der at ruste sig økonomisk i den skær-
pede internationale konkurrence via
fusioner og fyring af arbejdere. Som
man  slår fast: Der er ingen tvivl om,

at udviklingen i den kommende tid går
den vej. En økonomisk afmatning vil
blive brugt til at skille fårene fra buk-
kene. De stærkeste vil æde de mindre
stærke.

Det er ikke blot på dansk, men i høj
grad på nordisk plan, at fusionerne vil
finde sted. Fusionerne vil desuden bli-
ve udnyttet til at kaste krisens byrder
over på arbejderne via omfattende
rationaliseringer og effektivisering af
produktionen. Massefyringer står på
dagsordenen. 

De økonomiske eksperter påpeger
samtidig, at den økonomiske krise

ikke skyldes terrorangrebet på World
Trade Center. Krisen var en kendsger-
ning længe inden d. 11. september, og
udviklingen ville under alle omstæn-
digheder være gået i den retning. Alli-
gevel. Terrorangrebet vil blive brugt
som en ”undskyldning” for at træffe
ubehagelige beslutninger, vurderer
økonomerne.

Virksomhedernes profitter og aktio-
nærernes udbytter skal sikres - på
arbejderklassens bekostning. Det er
årets julegaver fra erhvervslivet til den
danske befolkning. 

Ny bølge af fusioner og fyringer

Igen uro i KPiD
Af Eric Skytte



”EN NOTORISK SLAGTER VED
magten i Israel. En håbefuld krigshøv-
ding i Det hvide Hus. En demonstrativ
alliance mellem krigshøvdingen og
slagteren: Den fremtidige kurs er truk-
ket skarpt op.

Ingen af dem ønsker fred. Palæstina
og Mellemøsten vil længe være et høj-
spændingsområde.

USA sætter verdens dagsorden.
Bush understreger fra sin første dag, at
den baseres på supermagtens militære
overlegenhed.”

Sådan skrev vi i Kommunistisk Poli-
tik, da Bush var indsat som præsident
(’Krigshøvdingen og slagteren’, KP4,
2001]. 

IKKE ENGANG ET AR SENERE
står Mellemøsten og Centralasi-
en i brand. Krigen raser, i
Afghanistan, i Palæstina; den
nye krig mod Irak forberedes.
En økonomisk verdenskrise
raserer samtidig verden, USA og
de udviklede kapitalistiske lande
indbefattet. Millioner af arbejds-
pladser er gået tabt, mens Bush
krigskoalition slagter tusindvis
af civile og andre tusinder af sol-
dater i Afghanistan, og Sharon
med grønt lys fra Det Hvide Hus
og sofistikerede amerikanske
våben slagter fred, selvstyre og
hundreder af palæstinensere, fra
mord på politiske ledere til ned-
slagtninger af småbørn.

Bush og Sharon – slagteren og
krigshøvdingen – fremstiller sig for
verden som antiterrorister og fredens
og retfærdighedens forkæmpere. Men
de er simple krigsforbrydere. Ledere af
de største slyngstater i verden. Den
sorte reaktions førstemænd,  indsmurt i
uskyldiges blod. 

DER ER INTET RETFÆRDIGT I
det amerikansk-israelsk-britiske kors-
tog. Der er ingen antiterrorisme. Der er
terrorhandling på terrorhandling.
Krigsforbrydelse på krigsforbrydelse.

De sidste par måneder har vist alle –
og ikke mindst en generation af unge –
at ’kamp mod krig og terror’ ikke kan
være et forsøg på at dele sol og vind
lige mellem modstand mod den ameri-

kanske krig og bekæmpelse af ude-
finerlige terrorister, som amerika-
nerne har prioriterede lister over,
som de går efter. Kamp mod krig
og terror er kamp mod krigsmager-
ne og superterroristerne USA og
Israel, mod deres partnere i Storbri-
tannien og den Europæiske Union.
Og mod den danske regering, der nu
hedder Fogh Rasmussen, som ikke
mindre end Nyrup har deponeret dansk
udenrigspolitik og dansk selvstændig-
hed i lommerne på USA, NATO og
Den Store Union.

UNDER DEN TYSKE BESÆTTELSE
af Danmark oplæste skuespilleren Hel-
ge Kierulff-Schmidt eventyret ‘De små
grønne’ i en Lulu Ziegler-revy.

Besættelsesmagten ville have det
forbudt. Den troede, det handlede om
værnemagten, men måtte give sig, da
dens egen grundige undersøgelse afslø-
rede, at eventyret var skrevet hundrede
år før - af H.C. Andersen.

I dag kunne det læses igen. Det
handler om bladlus. 

De tyske ‘grønne’ erklærede sig på
deres kongres i weekenden i Rostock
som et krigsparti. Et bredt flertal af de
godt 700 delegerede bakkede op om
Schröders og Fischers plan om at sende
3.900 tyske kamptropper (undskyld:
fredsværnere) af sted til støtte for den
amerikanske krigsindsats i Afghanistan
und anderswo.

Rigtige tyske soldater ude i verden -
for første gang siden det store nederlag

for mere end et halvt århundrede siden. 

JOSCHKA FISCHER KRÆVEDE
opbakning bag sin politik og fik den i
rigt mål. Han truede med, at en udtræ-
den af regeringskoalitionen med kans-
ler Schröders Socialdemokrati sand-
synligvis ville betyde De Grønnes
endeligt. Et forslag fra Ralf Fücks og
Daniel Cohn-Bendit, der nærmest hav-
de karakter af en blanko-fuldmagt til

alle fremtidige militæraktioner
fra Bundeswehr, fik almindelig
støtte.

Den forhåndsomtalte mulige
sprængning af partiet kom ikke
på tale. Partiledelsen kunne sole
sig i en nærmest total sejr. Og
SPD’s generalsekretær Franz
Müntefering roste kongressen
og plæderede for en fortsættelse
af regeringskoalitionen også
efter valget til forbundsdagen
næste efterår.

Repræsentanterne for krigs-
modstanden i partiet kaldte
resultatet ‘skuffende’, men ville
ikke forlade partiet. Der ventes
imidlertid en udmeldelsesbølge,

og man regner med, at en hel stribe
lokale partiafdelinger vil opløse sig
selv. 

Samtidig forbereder regeringskoali-
tionen mellem SPD og Bündnis 90/De
Grønne en større våbenhandel med
Tyrkiet. Ifølge bladet ‘Bild’ vil man
levere 400 panserhaubitsere (en tysk-
sydkoreansk samproduktion) til det tyr-
kiske regime - til brug mod kurderne
og/eller i den amerikansk ledede terror-
krig i Afghanistan eller andre steder.

Det nyslåede tyske krigsparti er som
bekendt ‘miljøpartiernes’ europæiske
flagskib, med betydelig vægt også i
den grønne koalition i EU-parlamentet.

Bladlus!
-os
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Sort og grønt



Såvel SF som Enhedslisten blev som
parlamentarisk underlag og støtteparti-
er revet med ned af den socialdemokra-
tiske regerings fald.

Det burde kalde til eftertanke.
Men der er ikke meget, der tyder på,

at de to partier har brugt mange hverken
hele eller halve timer på blot at overveje
deres hidtidige politik og praksis.

Allerede på andendagen efter højre-
partiernes valgsejr og Socialdemokrati-
ets nederlag udtalte SF’s Holger K.
Nielsen:

- Også en Fogh-regering har behov
for SF som brobygger til befolkningen i
EU-spørgsmål. Enhver regering har et
megastort behov for, at vi er med ved
folkeafstemninger, hvis det skal blive et
ja.

Man fristes nærmest til at betragte
en sådan udtalelse som en vaneforbry-
ders automatiske telefonsvarer. SF vil
fortsætte kursen og forsvarer sit “natio-
nale forræderi” sammen med Socialde-
mokratiet og de øvrige borgerlige parti-
er i tykt og tyndt. 

På et så afgørende spørgsmål som
EU-kampen, den fuldstændige indlem-
melse EU-supermagten med kommen-
de afstemning om Unionsforfatningen -
der har SF ikke udgjort noget alternativ.

Og SF vil forsat ikke udgøre et alterna-
tiv, selvom de tillader EU-modstandere
at leve en skyggetilværelse i deres parti.

Allerede på andendagen efter valget
sprang Enhedslisten fra deres egne
valgløfter i København om vælte den
forhadte Kramer Mikkelsen som over-
borgmester. De sprang lige tilbage i
favnen på det Socialdemokrati, som de
har lavet budgetforlig med, for løftet
om at beholde deres borgmesterpost
trods tilbagegangen på to mandater.

Knap havde befolkningen stemt
Nyrup-regeringen ud - ikke fordi Fogh-
Rasmussen var et tillokkende alterna-
tiv, da forskellen er næsten ens, men
fordi tilliden til den socialdemokratiske
politik ikke kunne bære flere løftebrud,
asociale nedskæringer, mere krigs- og
EU-politik:

Knap var det sket, før Enhedslisten
proklamerede, at Socialdemokratiet er
klar til at føre en hel ny politik!

Socialdemokratiet har i konstitue-
ringsaftalen højtideligt skrevet under
på at arbejde for: 

“en social retfærdig udvikling i
København, at udvikle nærdemokratiet
og borgerinddragelsen, at bekæmpe
alle former for racisme og styrke inte-
grationsindsatsen over for flygtninge

og indvandrere, for en økonomisk og
miljømæssigt bæredygtig udvikling for
byen - og ikke mindst at nedsætte vente-
tiden på en ældrebolig til højst 4 uger”. 

- Vi fik alle vores krav indfriet, udta-
ler Enhedslisten. Et stykke papir med
Kramer Mikkelsens autograf på - er det
Enhedslistens krav ?!

Løfter om at opføre sig ordentligt
fra et parti og en overborgmester med
fingrene dybt nede i den ene korrup-
tionsskandale efter den anden!

De er ikke engang det papir værd,
de er skrevet ned på. Det har virkelig-
heden vist gang på gang på gang.

Hvordan skal man kunne tage
Enhedslisten alvorligt som et reelt
alternativ til Socialdemokratiet ?

Alle valgeksperterne sidder i disse
dage og koger suppe på teorier om en
pludselig højrebølge, der greb
befolkningen og ramte partierne. Teori-
er om, at den danske arbejderklasse og
befolkning i disse krigs- og krisetider
har nedsænket sig i en indadvendt
“hjemstavns-nostalgi” og vendt globa-
liseringens og EU-Unionens spænden-
de udfordringer ryggen for blot at tæn-
ke på sig selv.

Sandheden er imidlertid, at Enheds-
listens egen politik og praksis ikke har
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Illusioner om socialdemokratiet koster dyrt
Af Dorte Grenaa

Næsten halvanden dag holdt SF’s og
Enhedslistens nye bebudede markante
profil for at styrke den folkelige mod-
stand. Allerede på andendagen efter
valget underskrev de to partier en kon-
stitueringsaftale med Socialdemokrati-
et. Trods løfter om det modsatte har
Enhedslisten og SF valgt at støtte op
omkring Jens Kramer Mikkelsen som
overborgmester i København. SF og
Enhedslisten vil forsætte som garant
og støttepartier for det korrupte social-
demokratiske nedskæringsstyre. Til-
sammen har de tre partier 30 ud af
Borgerrepræsentationens 55 pladser
og får 4 borgmesterposter.

SF og Enhedslisten gik i Køben-
havn til valg på, at de ikke ville støtte
den skandaleplagede socialdemokrat

Jens Kramer Mikkelsen som over-
borgmester. Det var også grundlaget
for et valgteknisk samarbejde, der
blev lavet mellem SF og Enhedslisten
plus en lang række mindre lister.
I dag viser det sig, at Enhedslisten og
SF løber fra løfterne i det valgtekniske
samarbejde. De har besluttet sig for at
endnu engang at støtte op omkring
Jens Kramer Mikkelsen som over-
borgmester. 

- Det er helt uacceptabelt at gå til
valg på løftet om at fratage Jens Kra-
mer Mikkelsen overborgmesterposten
for derefter at svinge 180 grader. Det
er en utroværdig fortsættelse af
Enhedslistens og SF’s politik, der på
landsplan medførte tilbagegang for
begge partier, udtaler Troels Riis Lar-

sen, formand for DKU.
- Det er fuldstændig grotesk. Folk der
stemte på et valgforbundets partier i
den tro, at det var en stemme fra ven-
stre mod det socialdemokratiske regi-
mente, ender nu med at se deres stem-
me brugt til at cementere dette regi-
mente og skabelsen af en fast alliance
mellem SD, SF og Enhedslisten.

APK i København valgte at stille
sig uden for dette ‘valgtekniske sam-
arbejde’, fordi praksis har vist, at net-
op Enhedslisten og SF har været påli-
delige (!) støttepartier til Jens Kramer
Mikkelsen og Socialdemokratiets ned-
skæringspolitik. Senest med indgå-
elsen af budgettet for København i
2002.

Enhedslisten og SF bryder løfter til københavnerne
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kunnet fremvise et overbevisende alter-
nativ til venstre for Socialdemokratiet:
Det mindste ondes politik er ikke nok!

I stedet for at afsløre og bekæmpe
Socialdemokratiets hykleriske og aso-
ciale BORGERLIGE politik deltog
Enhedslisten som dets støtteparti i for-
lig, finanslov og som sikring for en
EU- og krigsregering.

Man kan ikke både være mod krig
og dansk krigsdeltagelse og samtidig
støtte krigsregeringen!

Man kan ikke både være mod Unio-
nen og støtte Unionsregeringen!

Man kan ikke både blæse og have
mel i munden - uden at tabe mandater!

En sag som tyveriet af Den Sociale
Pensionsfond viser, hvordan ikke bare
Socialdemokratiet og SF, men også
Enhedslisten selv er medvirkende til
give højrekræfter som Dansk Folkeparti
luft og rum for deres sociale demagogi. 

Enhedslisten påstår at være talerør
for de folkelige bevægelser, men har
ikke - af hensyn til samarbejdet med
Socialdemokratiet, forlig om pinsepak-
ke og finanslov - turdet stemme imod
finanslovens årlige ulovlige tyveri fra
den beslaglagte pensionsfond og pen-
sionisternes penge

Enhedslisten har ikke engang villet
rejse kravet om at spærre fondens kon-
to, mens retssagen om tyveriet står på.
Enhedslisten tog ikke dette brede fol-
kekrav fra hundredtusinder af pensio-
nister op. Dansk Folkeparti kunne solo
rejse sagen i valgkampen. Pia Kjærs-
gård gjorde det i den afsluttende partil-
ederrunde. 

Illusioner om Socialdemokratiet
koster ikke bare Enhedslisten dyrt. Det
koster arbejderklassen dyrt, at højre-
kræfter og partier som Dansk Folke-
parti får så frit spil, som de gør.

Nu gør den parlamentariske venstre-
fløj sig parat til at gentage alle fejlene.

Men den borgerlige regering og
dens politik skal og må bekæmpes
uden illusioner om Socialdemokratiet.
Ellers er ikke bare Enhedslistens og
SF’s, men - hvad der er meget værre -
også arbejderklassens nederlag både
sikkert og vist.

Teori og Praksis

Siden den 11. september har arbejder-
klassen og folkene oplevet en forstær-
ket global offensiv fra reaktionens
side, proklameret som ’verdenskrig
mod terror’ – og arbejderklassens og
de kommunistiske partiers strategi og
taktik må forholde sig hertil.

Det rigtige svar er at styrke klasse-
kampen overalt i verden, at styrke
kampen for revolutionen, at forberede
magtovertagelsen, hvor tingene er til-
spidset til revolutionære kriser. Det var
det svar, som den Internationale Kon-
ference af Marxistisk-Leninistiske Par-
tier og Organisationer (IKMLPO) gav
i Mexico i slutningen af september.
Det er det svar, de revolutionære kræf-
ter i den palæstinensiske intifada har
givet. Og det svar, de revolutionære
kræfter i Nepal har givet med genopta-
gelsen af folkekrigen efter at reaktio-
nen saboterede fredsforhandlingerne.

For kommunisterne og arbejder-
klassen i et kapitalistisk lande som
vores betyder det at styrke kampen
mod det imperialistiske bourgeoisi og
øge den internationale solidaritet med
de revolutionæres, arbejderklassens
og folkenes kamp overalt.

Det betyder at udvikle den bredest
mulige enheds- og folkefront mod krise,
krig og reaktion. Socialt set med arbej-
derklassen som bærende kraft, men
med en åben alliance og forstærkede
bånd til alle dens allierede. De sociale
kræfter heri eksisterer, og deres kamp-
kraft vil kunne udvikles og udløses.

På den politiske front ser det sådan
ud: Venstrefløjens støtte til den social-
demokratiske regering kommer tilba-
ge i form af en svækket venstrefløj.
SF’s, Enhedslistens og revisionister-
nes strategiske samarbejde med Soci-
aldemokratiet har spillet fallit.
Opbygges fronten via samarbejdsafta-
ler på venstrefløjen, vil den aldrig bli-
ve til noget (det illustrerer f.eks. freds-
bevægelsen). ‘Bredde’ i disse partiers
opfattelse er det ’bredest mulige’ sam-
arbejde mellem parlamentariske parti-
er – og det er særdeles snævert.

Den brede front må imidlertid på

sine forskellige planer - den demokra-
tiske kamp, antikrigskampen, kampen
til forsvar af levevilkår, mod nedskæ-
ringer, udlicitering og privatisering -
bygge bro over forskellige partipolitis-
ke opfattelser og skillelinjer. De, der
er imod USA’s krig, skal forenes, de,
der er imod terrorloven, skal forenes,
EU-modstanderne skal forenes, mod-
standerne af udlicitering skal forenes.
Det er en samlet front, men bestående
af mange bevægelser og initiativer,
der ikke formelt er sammenknyttet. Til
gengæld bør der opbygges en fælles
kampidentitet.

Det store spørgsmål heri er (som
sædvanlig, i opposition eller ved rege-
ringsmagt) forholdet til Socialdemo-
kratiet og den socialdemokratisk ledte
fagbevægelse. Vi er af den opfattelse,
at mens Fogh-regeringen skal være
hovedskydeskive, skal vi på intet tids-
punkt glemme kritikken af Socialde-
mokratiet - eller SFs, Enhedslistens og
revisionisternes politik for strategisk
og taktisk alliance med ledelsen af
Socialdemokratiet.

At gøre sig til halehæng til et Soci-
aldemokrat i opposition er den alvor-
ligste afledning, bevægelsen kan blive
udsat for. Enhedslisten og revisionis-
terne kan kun virke i den retning, men
vi kommer ikke uden om et samarbej-
de med disse kræfter på grundlag af
aktionsenhed – med blikket rettet mod
at rejse de størst mulige massebevæ-
gelser. 

Fogh-regeringen er arbejderfjendsk,
ungdomsfjendsk, ældrefjendsk og
udlændingefjendsk. Alt tyder på, at
den vurderer tidspunktet inde til kon-
frontation med arbejderklassen. Hvis
den støder på ringe modstand i starten,
har den masser af yderligere lort i
baghånden. Socialdemokratiet har
lovet at være loyal opposition, parla-
mentarisk opposition. Fagbevægelsens
top vil ikke have nogen på gaderne,
men kan blive tvunget til det af Fogh-
provokationerne.

Vi går ind for, at arbejderklassen
går på gaderne fra starten!

Kampen mod den ny højreregering
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Formanden for HK Odense og LO
Odense, Sven-Erik Peterson, har begå-
et et læserbrev i Fyens Stiftstidende d.
24/11-01, hvor han på det nærmeste
skamroser den tidligere socialdemokra-
tisk ledede regering.

Han undlader imidlertid at oplyse
om bl.a. følgende:

Socialdemokratiet og de borgerlige
partier var - og er - enige om flere
væsentlige ting, f.eks. holdningen til
EU, NATO, opbakningen til USA`s
krig i Afghanistan, Terrorpakken, der
beskærer de demokratiske rettigheder,
angreb på velfærden, tvangsarbejde for
dagpengeberettigede arbejdsløse og
bistandsmodtagere, tyveriet af Den
Sociale Pensionsfond, omfordelingen
fra rig til fattig m.m.m.

Retningen er de enige om - Social-
demokratiet har kørt med 100 km ud
ad motorvejen - med angreb på det sto-
re flertal af befolkningen - Venstre &
Co. vil sætte farten op til 130 km.

CASA (Centret for Alternativ Sam-
funds Analyse) har i deres Social Års-
rapport 2001 tilbagevist de gentagne
postulater om, at “det går ufatteligt
godt i Danmark”.

De officielle arbejdsløshedstal angi-
ver, at arbejdsløsheden er reduceret til
omkring 130.000 personer - svarende
til  fem pct. af den samlede arbejdsstyr-
ke. Men det er talfusk. Virkeligheden
er, at hvis man blot indregner personer

på orlovsordninger og i aktivering, så
næsten fordobles antallet til ni pct. Det
gentagne postulat fra Nyrup-regeringen
om, at flere er kommet i arbejde, sky-
des ned i rapporten.

I 1993 var knap tre ud af fire i den
arbejdsdygtige alder (15-66 årige) i
arbejde, hvilket er præcis identisk med
andelen i 1999. Hver fjerde er stadig
afhængig af offentlig forsørgelse.
Siden 1994 er antallet af permanent
offentligt forsørgede vokset. I de sidste
fem år har antallet af personer på lang-
varig kontanthjælp været konstant.

CASA peger på, at det officielle Dan-
mark udtrykker, at mulighederne er
uendelige på grund af de “udfoldede
lighedsbestræbelser”, men “når vi
betragter udviklingen op gennem
90`erne, så krakelerer denne forestil-
ling”. 

Den ringest stillede tredjedel rådede
i 1990 over knap 12 pct. af samtlige
disponible indkomster, mens de bedst
stillede ti pct. rådede over 22 pct. af
samtlige indkomster. Siden er ulighe-
den vokset. De rige har tjent på
90`ernes opsving, medens de fattige er
blevet fattigere.

Hjemløsheden er vokset. Beting-
elserne for at opnå ret til førtidspension
og retssikkerheden omkring samme er
forringet betydeligt.

Med andre ord afdækker CASA,
hvad de fleste mærker på kroppen i det

daglige. De fattige må i større grad
suge på lappen, medens kapitalinvesto-
rerne suger profitten.

Socialdemokratiet satte dagpengeberet-
tigede lønmodtagere under 25 år på
halve dagpenge - nu vil Venstre følge
efter ved også at sætte de 25 til 29-åri-
ge på halve dagpenge - alene i HK
betyder det, at 4.500 unge får halveret
deres indkomst. 

Det samme menneskesyn ligger bag:
Man vil bekæmpe de arbejdsløse og
ikke arbejdsløsheden! 

Socialdemokratiet satte tvangsarbej-
det for dagpengeberettigede og kon-
tanthjælpsmodtagere i system. Man
ville tilgodese arbejdsgiverne med bil-
lig arbejdskraft 

Satsreguleringsloven fra 1991 har
hugget 0,3 pct. af alle overførselsind-
komster (dagpenge, bistandshjælp,
pensioner).

Siden 1982 er dagpengene blevet 11
pct. mindre værd - det svarer til et
efterslæb på knap 15.000 kr. årligt! I
dagens Danmark modtages kun 62,5
pct. i gennemsnit af løntabet som dag-
penge.

I sagen om tyveriet af Den Sociale
Pensionsfond har Socialdemokratiet
vist sit sande ansigt!

Udbetalingen fra Den Sociale Pen-
sionsfond vil i dagens mønt svare til
ca. 10.000 kr. årligt til alle nuværende
og kommende pensionister - og fra dis-
se mennesker - de dårligst stillede i
dagens Danmark - vil man stjæle disse
penge!

Socialdemokratiet blev valgt fra ved
valget - ikke fordi Fogh-Rasmussen
var et tillokkende alternativ, da forskel-
len næsten er ens, men fordi tilliden til
den socialdemokratiske politik ikke
kunne bære flere løftebrud, tyverier,
asociale nedskæringer, mere krigs- og
EU-politik.

Odense d. 2/12-01

På vegne af ABiO (Arbejdsløse og
Bistandsmodtagere i Odense)

Eric Skytte
Slåenhaven 32

5240 Odense NØ

Socialdemokratiet blev valgt fra!

Det store vindstød
Den “røde” ballon, under tropsfører Poul nEUbert, 

kunne ikke stå distancen fra den blå’s 
giftgasser, under føring af Anders Rasmussen,

og ligger nu i høj sø, med fare for at blive blæst væk, -
af vindstød så store, - der bedst sammenlignes med

folkets kræfter, - der i fællesskab
gør kort proces mod “røde”, blå, eller sorte balloner,

og dermed befrier sig fra den farligste 
af alle giftgasser, 

- nemlig, - kapitalismen.
NB



I En trommehvirvel over Ranchas skri-
ver Manuel Scorza: ”…mellem 1900
og 1911 lykkedes det os at vriste 4.000
tons kautsjuk ud af skovene til en sam-
let pris af 30.000 Huitoto-indianere.
En fordelagtig pris: syv menneskeliv
pr. ton.” 

Det var i Peru i begyndelsen af sid-
ste århundrede. Bogen beskriver
udryddelsen af fællesskabet i Ranchas i
starten af 60’erne, ét af de mange små
indianer-fællesskaber, der levede i det
uvenlige klima på Andes-bjergenes
højsletter.

’Cerro de Pasco Corporation’ var
ved at blive sammenlagt med ’Pick-
lands Mather Company’, tilsammen en
af de allerstørste producenter af mine-
ral på det amerikanske kontinent med
en forventet minimumsfortjeneste på
75 mio. dollars. ”Og i deres univers
havde de svage ingen ret til så meget
som at græsse.”

I IBM and the Holocaust dokumenterer
Edwin Black punkt for punkt IBM’s
modbydelige rolle under anden
verdenskrig. Her vil jeg kun understre-
ge følgende: Alt var tilladt, hvis det
skabte forøget indtjening. Hvem der
brugte hulkortmaskinerne, og hvad de
blev brugt til, spillede ingen rolle. Det
der var af afgørende betydning for
Thomas Watson, direktøren for den
verdensomspændende koncern, var

udelukkende indtjeningen og beher-
skelsen af markedet. IBM opbyggede
sit imperium via sin ekspertise i at
registrere og i særdeleshed i at registre-
re og fortolke folketællinger. Forskel-
len mellem dødsraten for jøder i Fran-
krig på ca. 25% og jøder i Holland på
ca. 73% skyldes således for en stor del
forskellen mellem automatiseringsgra-
den i de to lande.

Men også i USA ekspanderede IBM
voldsomt under krigen. Efterhånden
blev det således, at IBM’s udstyr
registrerede og  kodede hele den tyske
krigsmaskine, samtidig med at IBM’s
udstyr var en essentiel del af dechifre-
ringen og registreringen i den ameri-
kanske og engelske indsats!

Det er som bekendt ikke de eneste
menneskeliv, imperialismen har på
samvittigheden. Det er heller ikke de
tal, der er ofret mest plads på i historie-
bøgerne. (Og det er for øvrigt heller
ikke historietimerne, der bliver ofret
flest timer på i skolerne). Det er ude-
lukkende velunderbyggede, bredt aner-
kendte og omfattende eksempler.
Eksempler på, at imperialismen og de
deraf følgende krige er til gavn for de
store selskabers indtjening, uanset om
det betyder mord på hele befolknings-
grupper.

Dette er desværre ikke fortid, men
den allernærmeste, uhyggelige nutid.

Lad mig slutte med en episode fra En
trommehvirvel over Ranchas. Der er en
gammel mand ved navn Fortunato. Da
bønderne så, at alle græsgangene var
ved at blive indhegnet og civilgarden
opsatte vagtposter for hver 3. kilome-
ter, vovede ingen at angribe dem.

”Undtagen Fortunato” … ”De hop-
pede af sadlerne og kværnede ham
igennem med næveslag” …”Den føl-
gende morgen var han atter på pletten.

Egoavil beordrede
ham overdænget med
piskeslag” … ”Det
tog ham tre timer at tilbagelægge
hjemvejens fire kilometer” … ”De slår
dig ihjel lille far, hulkede hans døtre”
… ”Han svarede ikke. Han blev ved
med at kæmpe” … ”Skrub af Fortuna-
to, forsvind! Råbte de til ham og red
bort. Den gamle forsøgte at forfølge
dem med stenkast, men hans svaghed
og slynglernes raske galop forhindrede
ham deri.”

”Egoavil var begyndt at drømme om
ham. Fortunato forfulgte ham i drøm-
me. Hver eneste nat dukkede han op …
Han vågnede med et skrig.”

GBe
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OKTOBER BOGBUTIK
København

Willemoesgade 58 E
2100 København Ø

35 43 49 50
Åbningstid:

Hverdage 15-17.30

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
86 18 40 06
Åbningstid:

Man, ons, fre 14-17.00

Strøtanker uge 49

Den permanente fredsvagt foran
Christiansborg har været der siden
forslaget om dansk krigsdeltagelse
med korvetten Niels Juel blev frem-
sat. Dagligt 7-21.
Meld dig og vær med!
Kontakt på tlf: 23460193
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VK-regeringen har så sandelig formået
at markere sig over en bred bank fra
starten. Det gælder en konsekvent
videreførelse af Nyrup-regeringens
krigspolitik, hvilket inkluderer fortsat
dansk deltagelse i USA´s beskidte krig
i Afghanistan for nuværende og snart i
andre lande, der angiveligt ”huser” ter-
rorister. Det gælder en fortsat under-
gravning af de fire danske EU-forbe-
hold.

Det gælder en voldsom tempoop-
skruning, hvad angår angrebene på
arbejderklassen og dens rettigheder:
Eksklusivaftaler skal ophæves, tvær-
faglige statslige a-kasser med rådig-
hedsvurdering indføres, ”unge”-ord-
ningen udvides til alle under 30 år, for-
bud mod aftaler, der begrænser del-
tidsarbejde, samt reduktion af den sam-
lede barsels- og børnepasningsorlov.

Der er så sandelig tale om en
krigserklæring!

Forbunds- og LO-ledere har da også i
ord travlt med at fordømme de varslede
indgreb. BAT-kartellets formand, John
Larsen, vil tilmed trække regeringen i
retten, fordi ophævelsen af eksklusiv-
aftalerne er en ekspropriation. Samti-
digt har de samme faglige ledere travlt
med at skønmale den socialdemokratis-
ke regerings ”resultater”. Her benyttes
forskellige nationaløkonomiske para-
metre, som alle har det til fælles, at de
bygger på den højkonjunktur, som
USA´s og EU´s økonomi har reddet på
i 6-8 år. Betalingsbalancen, bruttona-
tionalproduktet m.m. bliver bragt til
torvs som dokumentation, og bedst af
alt så er den officielle arbejdsløshed
faldet.

I disse hoveders regnestykker tæller
Nyrup-regeringens angreb på arbejder-
klassen ikke. Det var denne regering,
der reducerede dagpengeretten fra syv
år til ni måneder, greb ind i overens-
komstkonflikten i 1998, løb fra sine

efterlønsgarantier og påførte arbejder-
klassen et reallønsfald med et forøget
skattetryk.

Det var Nyrup-regeringen, der ind-
førte ”unge”-ordningen og fremlagde
en arbejdsmarkedsreform, der ville pri-
vatisere jobformidling og rådigheds-
vurdering.

Fogh fortsætter i Nyrups spor og i
hurtigere marchtempo. Begges politik
følger EU´s taktstok!

På det nyligt afholdte tillidsrepræsen-
tant- ”topmøde” lagde forbunds- og
LO-lederne sammen med Socialdemo-
kratiet kortene på bordet. Når det gæl-
der den nye VK-regering, og dens
reaktionære program og angreb på
arbejderklassen: Så skal der søges ind-
flydelse!

- Vi kan lege med alle, udtrykte Poul
Erik Skov Christensen, formand for
mere end 300.000 specialarbejdere.

Her gælder kun fine fornemmelser.
LO og den socialdemokratiske
”opposition” har – på vegne af arbej-

derklassen – lagt strategien. Ret beset
er forskellen fra V & K til Socialdemo-
kratiet da også til at overskue. De kom-
mende fire år står også i EU´s tegn,
blandt andet med Danmarks formand-
skab næste år. 

Også på det punkt er den nuværende
og den tidligere regering enige: EU-
forbeholdene skal undergraves og
ophæves. Strategien er lagt: Der skal
ikke blæses til kamp mod ”de nye
ansigter” i den nye regering.

Men der var røster blandt de 1.760 del-
tagere på ”topmødet”, der krævede
handling, protester, aktiviteter fra
arbejdspladserne, der er eneste vej
frem, hvis VK-regeringen skal væltes.

Imens havde røsterne fra Enhedslis-
ten og erklærede kommunistiske parti-
er, som hævder at stå i opposition til de
faglige lederes klassesamarbejdspoli-
tik, havde valgt at blive væk.

Dansk arbejderbevægelse står ved
en skillevej. Hvis VK´s krigserklæring
skal bekæmpes, gælder kun for eller
imod! Toget er sat i gang. Det ruller.
VK har mere i ærmet, hvis de slipper
af sted med sejren. Stig på, eller følg
toppens exit.

Fremtidens fagbevægelse skabes nu.
Den kan og må skabes i kamp mod
monopolernes EU-regering og den
klassesamarbejdspolitik, som gennem
de sidste mange år har demonstreret sin
fallit.

Kun arbejdspladserne kan bremse
Fogh og co.!

FJ

Fremtidens fagbevægelse
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