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TEMA: STOP ISRAELS MASSAKRE!

Vi er alle palæstinensere



Side 2

Der er foregået en modbydelig  massakre og en brutal
undertrykkelse af menneskerettigheder og international

ret for øjnene af det internationale samfund, siden Israel ind-
ledte sin storoffensiv i de besatte områder for at tilintetgøre
selvstyrets infrastruktur og  knuse den væbnede palæstinensis-
ke modstand: Et militært opgør med PLO og modstandsgrup-
perne uden for PLO. Og en ydmygelse af den palæstinensiske
præsident Yassir Arafat, som har været i husarrest i måneder i
Ramallah. Nu knuste de israelske tropper hans politi og sikker-
hedsstyrker, alle selvstyrets institutioner, mens morderen og
bødlen Sharon råbte, at ’Arafat var lederen af det palæstinen-
siske terrornetværk’. Ved terrornetværk forstår krigsforbryde-
ren Sharon simpelthen alle væbnede palæstinensis-
ke grupper: Med andre ord den palæstinensiske
hær, som staten Palæstina ikke kan oprette til at for-
svare sig med, fordi staten Palæstina ikke eksisterer.

Der er kun én ting den israelske aggression
kan sammenlignes med: Nazisternes blodige

hærgen i de besatte lande under 2. verdenskrig.
Hvis terrorbegrebet skal have indhold, så er den israelske
aggression terror, og terror mod et helt folk: vilkårlige hen-
rettelser og mord på militære og civile, nedskydning af børn
og gamle, systematisk beskydning af ambulancer og drab på
sundhedspersonale, massakrer i flygtningelejrene (især dem
der er kendt for at yde modstand mod besættelsesmagten),
forhindring af lægehjælp til sårede, afbrydelse af vand- og
elforsyning i en lang række byer: terror gennem udsultning
og forhindring af civilsamfundets funktion. 

Hvad Israel har gjort er både at knuse de palæstinensiske
myndigheder, deres hær og politi og ødelagt det civile sam-
fund og dets institutioner. Det er stoppet lige på grænsen til
et egentligt folkemord i stor skala og etnisk fordrivelse,
selvom elementer i Sharon-regeringen åbenlyst har erklæret,
at de tre millioner palæstinensere på Vestbredden og i Gaza
skal fordrives til Jordan.

Hundreder er blevet dræbt, tusinder er blevet sårede og
mere end 5000 palæstinensere er taget til fange for at blive
udsat for tortur i fængsler og lejre.

Lyder det som en beskrivelse af fascisme: Det er fascisme
– zionistisk fascisme.

Ingen vidner har været ønskede. Israel har fordrevet og
beskudt pressefolk, internationale observatører, medarbejde-
re ved Røde Kors, ved hjælpeorganisationer, ved FN.

Terroristen Sharon vil dræbe alle vidner – men han vil ikke
kunne forhindre en hel verden i at vidne mod ham. Og de
ansvarlige for de israelske forbrydelser skal straffes en dag!

USA har stået bag Sharon og hele denne beskidte opera-
tion fra først til sidst. Den har været aftalt med USA.

USA har givet grønt lys. Det er en massakre begået med
amerikansk accept og med amerikanske våben.

Havde Bush villet stoppe Sharon kunne han have givet
ham telefonisk besked. Han kunne have sendt sin
udenrigsminister Colin Powell direkte til Israel –
i stedet for på en rundrejse i Mellemøsten før han
ankommer til krigszonen.

Slagteren Sharon og krigshøvdingen Bush står
sammen om det hele: De er afgørende partnere i
den såkaldte ’krig mod terror’ og hele slagteriet
er foregået i ’terrorbekæmpelsens’ navn. Mens

Arafatv var indespærret og berøvet sine handlingsmulighe-
der og hans infrastruktur systematisk blev ødelagt, skreg
Bush ikke at Israel skulle stoppe, men at ’Arafat skulle
bekæmpe terroren’. Fra de danske regeringskontorer med-
delte Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller, at ’Arafat
skulle gøre mere ved terroren’.

De gav grønt lys til Israels modbydelige aggression.  
Hvad der er sluppet ud fra de besatte områder har imid-

lertid været nok til at bevirke et skred i opinionen overalt i
verden: Israel har mistet næsten al sympati, og har aldrig
været mere isoleret end det er nu: Derfor har USA også
udsendt modstridende signaler, og stemt for resolutioner i
FNs sikkerhedsråd om øjeblikkelig stop for militæroffensi-
ven og tilbagetrækning fra de besatte områder. 

Havde noget andet land end det USA-støttede Israel
opført sig sådan var det for længst blevet lagt på is, boykot-
tet og sanktioneret mod af det internationale samfund. Men
Israel har fået lov: Nu tager verdens folk i stedet fat på at
bygge en Boykot Israel og en solidaritetsbevægelse med
Palæstina, som aldrig før har været set.
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BOYKOT ISRAEL-Kampagnen har
haft enormt gennemslag, ikke mindst
fordi den er faldet sammen med Isra-
els brutale militære offensiv mod
palæstinenserne.

Boykot af israelske varer, kulturelle
og sportslige forbindelser: Det er
noget at tage fat i – noget der kan pro-
testeres gennem – i en situation, hvor
afmagten og uhyggen over rædslerne,
der udspiller sig i konflikten og ikke
mindst i de besatte palæstinensiske
områder, har været lammende tung.

Boykot-.kampagnen er trængt igen-
nem alle de mediebarri-
erer, der er blevet
opstillet, for at forhin-
dre folk i at protestere
mod den åbenlyse uret,
mod massakrer og men-
neskeretskrænkelser på
stribe.

I Danmark som ver-
den over har folk gen-
nemskuet det afgørende
spørgsmål: Hvem er
aggressor? Hvem
undertrykker hvem?
Konklusionen er enty-
dig: Det er Israel, som
undertrykker Palæstina. Det er Israel,
der må tvinges til fred. Det er Israel,
der afviser det arabiske fredsudspil og
i stedet udløser en barbarisk krig.
Råbene fra de besatte, mishandlede,
tank-indfattede palæstinensiske byer
og flygtningelejre er endelig trængt
igennem – og folk begynder at reage-
re.

I Danmark har der traditionelt været
stor sympati for Israel. I statens første
årtier fremstilledes kibbutzerne på det
nærmeste som en slags levende socia-
lisme, og tusinder af folk, som opfat-
tede sig som progressive, besøgte og
arbejdede i kibbutzer. Først efter 1967
og den israelske okkupation af store
arabiske områder udenfor staten Isra-
el, som sanktioneres af FN i 1948,
begyndte tiltroen til Israel at vakle,
især blandt venstrekræfterne. Israels
besættelse af Libanon og massakrer-

ne i Sabra og Shatila fik endnu brede-
re kredse til at tabe tiltroen til de isra-
elske hensigter.

Med Oslo-fredsprocessen voksede
håbet om, at en varig og retfærdig
fredsløsning kunne etableres.

Men Israel har blokeret for freden –
og med Ariel Sharons demonstrative
provokation for et Stor-Israel udløstes
den nuværende intifada. Det var og er
Sharons og zionisternes mål at forhin-
dre etableringen af en selvstændig og
levedygtig palæstinensisk stat, at und-
gå at give de nødvendige indrøm-

melser, der trækker Israel tilbage til
grænserne fra 1967, afvikler bosæt-
telserne og finder veje for de fordrev-
ne palæstinensiske flygtninge til at
vende hjem.

Israel er ikke et ’demokrati’, andet
end i yderst formel forstand: Det er
hæren, der har magten; alle dets top-
politikere er tidligere generaler. En
efter en bortfalder myter og propagan-
da-illusioner og den nøgne sandhed
bliver tilbage:
Det er ikke ’det lille Israel’, der er tru-
et af en overmægtig fjende, men det
militariserede, atombevæbnede og
aggressive Israel, - økonomisk og
militært pumpet op af verdens eneste
supermagt USA –  der udgør en trus-
sel mod sine naboer, mod palæstinen-
serne og de arabiske folk, og er en sta-
dig fare for freden i Mellemøsten.
Israel må stoppes. Sharons og Bushs

krig mod palæstinenserne og araberne
må stoppes.

I en leder i Weekavisen den 4. april
hed det:

‘Uanset en forståelig harme over
selvmordsbombernes grusomhed er en
balanceret kritik af israelere og
palæstinensere i den nuværende situa-
tion det samme som en ensidig støtte
til Ariel Sharons projekt med dets kla-
re fascistiske træk.’

At sidestille statsterrorisme og ter-
rorkrig med desperate svar på under-
trykkelse er at støtte krigen, aggres-

sionen og undertryk-
kelsen.

Krigens sprog er det
eneste sprog de israel-
ske generaler og den
israelske stat forstår. De
blev i Libanon indtil de
blev tvunget ud af mod-
standen. Palæstinenser-
ne har – og det er helt
grundlæggende at forstå
– ret til at forsvare sig
mod besættelsesmagten
– en ret sanktioneret
international lov.

Palæstinenserne er heldigvis ikke
bare ofre. Det er et folk der kæmper
for deres ret mod en tilsyneladende
overmægtig fjende. Israels brutalitet
og fornyede aggression har forenet
palæstinenserne i en fælles vilje til at
overleve, overvinde de enorme van-
skeligheder og lidelser, og til at sejre.
Derfor kan Israel ikke vinde deres
krig mod Palæstina. Den eneste mili-
tære løsning for Israel er i sidste ende
at fordrive hele den palæstinensiske
befolkning.

Det vil aldrig blive accepteret.

Moralsk har Israel tabt sin krig – uan-
set hvor meget terroristen Sharon
råber op om, at han bekæmper terror.
Den vil også bryde sammen politisk
og militært. Sharon og Bush vil blive
besejrede!

- lv
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Solidariteten med Palæstina vokser

KOMMENTAR



Den belgiske advokat Luc Walleyn
anklager Israels premierminister Ariel
Sharon for krigsforbrydelser. Og han
gør det ikke ud i den blå luft: Walleyn
er advokat for en række palæstinense-
re, der på mirakuløs vis overlevede
Israels massakre mod flygtningelejrene
Sabra og Shatila i september 1982.
Sharon var israelsk forsvarsminister på
det tidspunkt. 

Nu kommer Luc Walleyn til Dan-
mark. Tirsdag den 16. april deltager
han i et offentligt møde i København,
kl. 19.30 i Medborgerhuset, Nørre Alle
7, Nørrebro. Der bliver lejlighed til at
høre om retssagen - og om de krigsfor-
brydelser i går og i dag, han vil komme
til at stå til regnskab for.

Massakrerne i Sabra og Shatila kos-
tede mellem 800 og 2.000 mennesker
livet. Efterfølgende måtte den israelske

Kahane-kommission drage den konklu-
sion, at Sharon havde “et personligt
ansvar for massakrerne”. Ariel Sharon
blev derefter tvunget til at gå af som
forsvarsminister. 

Men i dag er han Israels mest indfly-
delsesrige politiker.

Sharon står i øjeblikket overfor en
anklage for krigsforbrydelser i Belgien,
som har en lovgivning der gør det
muligt at retsforfølge personer for for-
brydelser begået i andre lande. Det er
palæstinensiske overlevende fra massa-
krerne i Sabra og Shatila, der står bag
anklagen. Og netop Luc Walleyn er
deres advokat.

Hjemmesiden www.indictsharon.net
følger op på retssagen.

Luc Walleyn er inviteret til Dan-
mark af Palæstina Initiativet i Køben-
havn.

Side 4

Sharons anklager til Danmark

Tema: Stop Israels massakre!

Boykot Israel
kampagnen

Vis din solidaritet med det palæstinen-
siske folks kamp. Tag del i boykotten -
vær med i Palæstina-ugen.

Lørdag den 13. april kl. 12: 
Lancering af Boykot Israel-kampagne
foran fødevarekæder landet over.

Tirsdag den 16. april kl. 19.30. 
Den belgiske advokat Luc Walleyn
besøger København.

Onsdag den 17. april kl. 17: 
Demonstration fra Axeltorv for Boykot
Israel.

Fredag den 19. april kl. 18.00:
Solidaritetsfest med palæstinenserne,
Medborgerhuset, Nørre Alle 7, Nørre-
bro.

Arrangører: Palæstina Initiativet og
den landsdækkende Boykot Israel-
kampagne.

Boykot Israel Kampagnen
www.danpal.dk

35 37 18 89 (14-16)
Giro: 1199 6.008.8020

Demonstration
Boykot Israel 

Onsdag den 17. april 2002

Talere:
Kirsten Thorup, forfatter - Frank Aaen, Enhedslisten,

repræsentanter fra SID, Socialdemokratiet og Boykot Israel, m.fl.
Musik og underholdning

ISRAEL UD AF DE BESATTE OMRADER NU

Arr. Boykot Israel Kampagnen

Start kl. 17.00:
Axeltorv v. Tivoli,

langs Søerne
til Skt. Hans Torv

(ca. kl. 18.30)



Den 20. april er international aktions-
dag mod krig og racisme. I en lang
række hovedstæder verden over vil der
være demonstrationer. I USA proteste-
res foran Det Hvide Hus og i ca. 100
andre byer. 

I København arrangerer Initiativet
Stop Terrorkrigen en fredsmarch fra
Den amerikanske Ambassade via
Christiansborg til Rådhuspladsen.

Vi vil have fred - Vi tager afstand fra
den amerikanske præsidents ensidigt
erklærede 'krig mod terror'.

Først var det Afghanistan: Tusinder af
civile er døde som følge af de ameri-
kanske bombardementer, titusinder af
sult og sygdomme i krigens kølvand.
Danske soldater er med - nogle er ble-
vet dræbt.

Terrorkrigen raser nu også i Palæst-
ina: Hele det palæstinensiske folk er
ofre for Israels uacceptable statsterro-
risme. 

Irak kan blive mål for den næste
storkrig. Mere end en halv million ira-
kiske børn er allerede døde under sank-
tionerne. Nu skal regionen påføres end-
nu flere lidelser - hvis det står til Geor-
ge Bush og Tony Blair.

Flere lande er med på listen over
mål for terrorkrigen: Colombia, Filip-
pinerne, Somalia, Yemen, Libanon,
Syrien, Iran …

Både Poul Nyrups regering og Anders
Fogh Rasmussens har erklæret 100 pct.
opbakning til USA's 'krig mod terror'.
Oprustning, indskrænkning af de
demokratiske rettigheder og opblussen
af racisme er blevet følgen i de krigsfø-
rende lande.

Krigens konsekvenser for verden er
forfærdelige. Derfor siger vi fra.

Gå med i
Fredsmarchen
den 20. april

Stop Terrorkrigen er et initiativ bestå-
ende af ca. 30 organisationer og en

lang række enkeltpersoner -
et netværk for fred.

e-mail: stopterrorkrigen@ofir.dk
www.stop-terrorkrigen.dk

Initiativet
STOP TERRORKRIGEN
Medborgerhuset Blågården

Blågårdsplads 3
2200 København N

Tlf. 35 36 37 02

Side 5Tema: Stop Israels massakre!

March for freden

STOP KRIGEN -
NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE!

Foreløbigt program

Talere
Stig Dalager - Jørgen Knudsen - Dorte Grenaa

Kåre Bluitgen - Lasse Budtz -
Den palæstinensiske ambassadør

dr. Mohammad Abu-Koash

Konferencier bl.a.
Andrea Vagn Jensen og Jesper Klein

Desuden talere fra Irak, Filippinerne, Peru,
Boykot Israel, Stop Plan Colombia, FredsVagten

Musik ved kendte bands
March: Gadeteater - Røde Horn 

'For 50 år siden sagde vores forældre eller bedsteforældre: ALDRIG MERE.
Aldrig mere - - - det er NU. I morgen er det for sent.'

Annisette & Thomas Koppel

Arr. INITIATIVET STOP TERRORKRIGEN
(Tdl. Nej til Krig og terror)

Den amerikanske ambassade kl. 13

Christiansborg (Folketinget) kl. 14

Rådhuspladsen kl. 15

FREDSMARCH I
KØBENHAVN

Lørdag den 20. april 2002 kl. 13 - 17.30

International aktionsdag mod krigen



Tiden til det endelige opgør
med den danske folkepension
som en solidarisk pensionsord-
ning er nu moden, mener både
regeringspartiernes ungdomsor-
ganisationer, VU og KU, samt
DSU, Danmarks Socialdemo-
kratiske Ungdom, der endog
slår til lyd for brugerbetaling på
hjemmehjælp 

Nu skal det være. Det EU-
inspirerede angreb på den dan-
ske folkepension, som indførelsen af
de nye arbejdsmarkedspensioner er en
central del af, skal fuldbyrdes. Folke-
pensionen afskaffes en gang for alle.
Det hele ledsages af de løgnagtige
påstande om, at der ikke længere er råd
til en dansk pensionsordning, som på
solidarisk vis sikrer samtlige pensio-
nister indtægter, der blot tilnærmelses-
vis er til at leve af, modsat de nye, pri-
vate pensionsopsparingsformer. 

Det er det stærkt stigende antal
ældre i det danske samfund i de kom-
mende år, som kynisk udnyttes som

argument for at slibe øksen til den
endegyldige henrettelse af folkepen-
sionen. Fremskrivningen  af tallene
viser - ifølge Venstres Ungdom - at vi
skal betale 120 pct. i skat, hvis folke-
pensionen ikke  skrottes. Der er ikke
råd til folkepension længere, hævder
man. En påstand, som DSU er helt
enig i. Samtidig foreslår DSU bruger-
betaling på hjemmehjælp - i første
omgang for velstillede ældre. 

KU udtaler, at alle unge under 30 år
allerede i dag skal have at vide, at de
selv bør spare penge op til pensionen.

Der vanker ikke en krone i fol-
kepension, når de engang ad åre
bliver pensionister. 

De så hyppigt gentagne løgne
om, at der fremover ikke vil
være råd til at fastholde, endsige
forbedre den danske folkepen-
sion, afvises bl.a. af Ældremobi-
liseringen. Der er slet ikke tale
om, at udgifterne til folkepen-
sionen vil eksplodere som følge
af, at der bliver flere ældre. 

De offentlige udgifter vil ligge
omkring samme niveau som i dag, for-
di stadigt flere ældre fremover kun vil
modtage folkepensionens grundbeløb.
Resten af deres pension får de udbetalt
via de private pensionsordninger, her-
under arbejdsmarkedspensionen. Så
der er intet holdbart argument for helt
at eliminere folkepensionen, ud over at
der reelt er tale om et krav fra EU,
hvilket hverken VU, KU og DSU eller
de ansvarlige politikere på Christians-
borg taler højt om.

Side 6

Hele familien Farum kommer efter
sigende til at betale en høj pris for den
kyniske og forbryderiske økonomiske
politik, som blev ført i den borgerlige
“mønsterkommune” Farum. Kigget lidt
nærmere efter i sømmene viser det sig
imidlertid, at det er de økonomisk sva-
gest stillede, børnefamilierne, de enlige
m.v., der rammes hårdest af regningen
for Venstre-høvdingen Peter Brixtoftes
mangeårige misregimente. 

De planlagte kommunale skattestig-
ninger på lidt over tre pct., de kom-
mende drastiske forringelser af den
kommunale service samt takststigning-
er på daginstitutionspladser vender den
tunge ende nedad. Konsekvenserne vil
blive yderst mærkbare for den
almindelige befolkning i Farum Kom-
mune, ja, så mærkbare, at SF’s og
Socialdemokratiets byrådsgrupper nu
vil drøfte sociale kompensationer for
de allerhårdest ramte.

Mens den jævne befolkning vil blive

flået til skindet, kan de
rige Farum-borgere der-
imod se frem til en
skatterabat som et
resultat af, at de nyder
godt af det såkaldte skrå
skatteloft. Skatteloftet
betyder kompensation
for de rigeste på 1,9 pct.
af de over tre pct., som
skatten sættes op med.

Så påstanden om, at
hele familien Farum vil
komme til bøde hårdt
for, at kommunens øko-
nomi skal bringes på
fode igen, er mere end
hul. Det er den jævne
befolkning, som lægger ryg til opryd-
ningen, ikke mindst de økonomisk sva-
gest stillede, mens de velbjærgede slip-
per forholdsvis billigt - og mens den
notoriske lovbryder Peter Brixtofte til-
syneladende slipper for videre tiltale på

trods af de mange ulovligheder og øko-
nomiske skandaler, hvor der nærmest
dagligt rapporteres om nye tilfælde.

Der er forskel på folk i dagens Dan-
mark!

Politiske ungdomsorganisationer
i rasende angreb på folkepensionen

Farum-kur rammer de fattigste hårdest

Farum Arena
Regningen for farummodellen sendes til arbejderne



Selvom højreregeringen i denne
omgang har besluttet sig for ikke at
stemme for støttepartiet Dansk Folke-
partis forslag om at afskaffe racismepa-
ragraffen, skønt de er modstandere af
paragraffen, så er kampagnen for “i
ytringsfrihedens navn” at styrke de
højreekstremistiske kræfters mulighe-
der for at sprede deres racistiske gift
ikke langt fra stoppet.

Skønt Dansk Folkepartis bestræ-
belser for at sikre de højreekstremistis-
ke kræfter frihed til uhæmmet at kunne
sprede deres racistiske og menneske-
fjendske synspunkter på overfladen har
lidt et nederlag som følge af afvisning-
en af afskaffe racismeparagraffen, så er
der højst tale om en beskeden sejr for
de antiracistiske kræfter. Regeringspar-
tierne V og K er modstandere af den
danske  racismeparagraf og ønsker den
fjernet, men mener ikke tiden for
afskaffelsen er velvalgt.

Der er reelt set flertal for på lidt
længere sigt at fjerne den lovbestemte
beskyttelse imod, at grupper af perso-
ner “trues, forhånes eller nedværdiges
på grund af race, hudfarve, nationali-
tet eller etniske oprindelse, tro eller
seksuel orientering”. Ytringer, som i
dag i teorien kan give op til 2 års fæng-
sel, selvom loven kun i ringe grad
anvendes.    

Det er, både ifølge regeringspartier-
ne og Dansk Folkeparti, en alvorlig

knægtelse af
ytringsfriheden, at
de racistiske og
højreekstremistiske
kræfter ikke har
fuldstændig frihed
til at lukke deres
gylde ud over
befolkningen. Iføl-
ge Venstres retspo-
litiske ordfører Bir-
the Rønn Hornbech
så man da gerne, at
racismeparagraffen
fjernes, fordi
ytringer mod en hel
gruppe af folk er
gjort ulovlige. Det
griber ind i den
politiske debat og begrænser ytringsfri-
heden, hævder hun.

Venstre og Konservative har tidlige-
re talt imod racismeparagraffen, men
finder det altså klogest lige for tiden at
bevare den (sandsynligvis for ikke at
stille højreregeringens fremmedfjend-
ske politik i et alt for dårligt lys i
udlandet). Man taler nu om “nødven-
digheden af at sætte noget andet i ste-
det for”, som Birthe Rønn Hornbech
udtrykker det, som figenblad i forbin-
delse med en kommende skrotning af
racismeparagraffen.

Racismeparagraffen er altså ikke på
nogen måde sikret nogen lang levetid,

skønt Dansk Folkepartis forslag stem-
mes ned i Folketinget i denne omgang. 

Racismeparagraffen blev vedtaget i
Folketinget 1971 i forbindelse med
Danmarks tiltræden af FN’s konven-
tion mod racediskrimination. Danmark
forpligtigede sig internationalt til at
indføre en række foranstaltninger til
bekæmpelse af racisme, som den dan-
ske stat langt fra har opfyldt - bl.a. ved
ikke at ville forbyde racistiske/nazistis-
ke partier og organisationer, som kræ-
vet i FN’s konvention. Og nu står selv
racismeparagraffen for skud.

Racismeparagraffen langt fra sikret
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Indførelsen af nye former for brugerbe-
taling eller stigende brugerbetaling på
de områder, hvor der i forvejen er bru-
gerbetaling, er ifølge Fogh og Co. ikke
et brud på skattestoppet. Flåningen af
den jævne befolkning vil - skattestop
eller ej - få op til flere takker mere …

Højreregeringens ellers så stærkt
opreklamerede “skattestop” er et fata
morgana. Der vil på ingen måde blive
tale om, at den jævne befolkning slip-
per billigere i skat. Tværtimod. Skatte-
skruen vil få yderligere et par omgange
via en udvidelse af brugerbetalingen.
Regeringen er i fuld gang med at
opstille betingelserne for, hvornår der
kan indføres nye former for brugerbe-
taling, eller hvornår de gældende tak-

ster kan skrues i vejret.
Ifølge forlydender skal ny eller øget

brugerbetaling som hovedregel være
betinget af, at brugerne er sikret et
såkaldt frit valg på det område, hvor
brugerbetaling indføres, og de stigende
indtægter skal bruges til at sænke skat-
ter og afgifter. Den ny brugerbetaling
må ikke bruges til at sikre flere penge i
statskassen, bedyrer regeringen.

I Kommunernes Landsforening er
man tilfreds med regeringens planer.
Man har længe presset på for øget bru-
gerbetaling - et ønske, som nu er mere
end stærkt på vej til at blive indfriet.
Det bliver regeringens økonomiudvalg,
der kommer til at træffe de endelige
afgørelser omkring indførelse af nye

former for brugerbetaling - i forbin-
delse med indgåelsen af de årlige hånd-
fæstninger mellem staten (regeringen),
amterne og kommunerne. 

Hvorom alting er: Brugerbetaling
for offentlige ydelser vil fremover
sprede sig som pest til stadig nye
områder og vil uden tvivl vende den
tunge ende nedad. Det er den alminde-
lige befolkning og ikke mindst de øko-
nomisk dårligst stillede, der vil blive
ramt hårdest.

Mer’ og øget brugerbetaling

Vejen banes for de her
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Usikkerheden om resultatet af den
endelige urafstemning, som afsluttes
den 29. april, har nu bredt sig.

De 650.000 ansatte i amterne og kom-
muner har i årevis givet deres utilfreds-
hed med Ny Løn til kende. Deres for-
handlere (KTO) ved dette års overens-
komstforhandlinger har i ord tilkende-
givet, at de ville respektere harmen.
Derfor valgte KTO at lægge an til et
sammenbrud, hvilket for første gang
førte KTO og de offentlige arbejdsgi-
vere i Forligsinstitutionen. Efter lyn-
forhandlinger fremkom mæglingsfor-
mand Mette Christensen med et forslag
til forlig, som begge parter umiddelbart
accepterede.

Forliget bestod af en treårig over-
enskomst, som styrkede Ny Løn-syste-
met og kun gav 5½ pct., hvilket bety-
der en mærkbar reallønstilbagegang.

Flere store forbund anbefalede hur-
tigt deres medlemmer et JA til overens-
komsten. Det gjaldt FOA, SiD, KAD,
socialpædagogerne og pædagogmed-
hjælperne. Dansk Sygeplejeråd blev
taget til indtægt for samme holdning,
mens Akademikernes Centralorganisa-
tion stillede deres medlemmer frit. En
enig hovedbestyrelse for folkeskolelæ-

rerne tilkendegav, at de ikke kunne
acceptere en så stor udvidelse af det ny
lønsystem, hvorfor de som det hidtil
eneste forbund anbefalede deres med-
lemmer at stemme nej.

De skulle ikke blive de eneste.
På en kongres i Dansk Sygeplejeråd

besluttede de delegerede med overvæl-
dende flertal at anbefale medlemmerne
at stemme NEJ. 116 delegerede sagde
NEJ, mens kun 41 anbefalede at JA.
Begrundelsen er, at resultatet simpel-
then er for ringe, og at udbygningen af
Ny Løn kan ikke accepteres. 

Sygeplejerskerne peger først og
fremmest på to grunde, der hver for sig
burde være tilstrækkelige til at stemme
OK-forliget ned. For det første er de
tilbudte lønstigninger i løbet af den tre-
årsperiode, som den nye overenskomst
skal gælde, alt for ringe. De foreslåede
beskedne generelle lønstigninger på
5,5 pct. garanterer på ingen måde mod,
at de offentligt ansattes realløn under-
graves som følge af inflationen.

Oveni kommer forslaget om at
udbygge det ny, splittende lønsystem,
Ny Løn, som sygeplejerskerne er kraf-
tige modstandere af. I OK-udtalelsen
fra Dansk Sygeplejeråd udtrykker man

manglende tillid til de lokale arbejdsgi-
veres forhandlingsvilje omkring Ny
Løn, hvorfor den yderligere udbygning
af Ny Løn ikke kan accepteres. 

Endelig er man stærkt skeptiske
over for den nye arbejdstidsaftale, der
er indeholdt i OK-forliget og åbner op
for yderligere fleksibel arbejdstid.
Sygeplejerskerne frygter, at et ja til
OK-forliget ved den kommende uraf-
stemning blandt de kommunalt og
amtsligt ansatte vil få alvorlige konse-
kvenser for arbejdsmiljøet. 

Summa summarum: Mæglingsfor-
slaget er så ringe, at det bør stemmes
ned, lyder den klare melding fra Dansk
Sygeplejeråd.

Resultatet af afstemningen er der-
med gjort langt mere usikkert, end for-
handlerne bryder sig om, idet mange
medlemmer ikke har til sinds at følge
deres lederes anbefaling af et JA til
fedterøvspuljer og en reallønstilbage-
gang.

Forligsmanden har sammenkædet
afstemningen, så der bliver tale om en
samlet godkendelse eller forkastelse.
Resultatet offentliggøres den 30. april.

-gri

KTO-mæglingsforslag på usikker kurs
Forbundslederne på det
amtslige og kommunale
område følte sig sikre på

vedtagelsen af et usselt tre-
årigt forlig på 5½ pct. Syge-
plejerskerne omstødte på
deres kongres forbundsle-

delsens anbefaling og slutte-
de derved om lærernes

anbefaling af et nej.

Dansk Sygeplejeråds kongres:
Overvældende flertal for nej til OK

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk
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Overenskomst for staten
vedtaget

Overenskomsten for 180.000
statsansatte er vedtaget med over-
vældende flertal. Rundt regnet 75
pct. stemte JA til det foreliggende
resultat, der blev indgået inden
finanslovens vedtagelse. Afstem-
ningen fandt sted parallelt med den
nye regerings udmeldelse om afske-
digelse af tusinder af statsansatte.

Ny uro blandt avisbude
Avisbudene i Storkøbenhavn står
uden overenskomst. Dommen faldt i
arbejdsretten den 6. marts, og dagen
efter sendte SiD Lager & Handel
første varsel om konflikt. Siden har
SiD´s hovedbestyrelse givet grønt
lys for 2. strejkevarsel.

Konflikten handler om, at de 12
forskellige distributører i Storkøben-
havn vil forringe overenskomsten
for budene i et forsøg på at sammen-
ligne deres arbejdsforhold med pro-
vinsbudene.

Det er i store dele af provinsen en
bibeskæftigelse at være bud, mens
aviserne i store dele af København
udkommer allerede kort efter mid-
nat. For at få dem sikkert ud må avi-
serne have ansat en stor gruppe
bude, der har jobbet som levevej.

SiD Lager og Handel kan ikke
skrive under på en overenskomst,
hvis det viser sig, at den nye struk-
tur i Bladkompagniet kun har til for-
mål at forringe avisbudenes løn- og
arbejdsforhold.

Udskydelse af statslig
A-kasse

Regeringen har foreløbig udskudt
planen om en statslig tværfaglig A-
kasse til juni 2004. Til gengæld er
regeringen enig med Dansk Folke-
parti i, at det skal være muligt at
oprette tværfaglige A-kasser. I dag
er der kun én tværfaglig A-kasse,
nemlig den kristelige.

I den forbindelse vil regeringen
også give Arbejdsdirektoratet retten
til at rådighedsvurdere de arbejdslø-
se, hvilket Sammenslutningen af A-
kasser finder katastrofal.

Industriarbejdspladser fosser i øjeblik-
ket ud af Danmark.

Varsling af masseafskedigelser steg i
fjerde kvartal sidste år med 243 pct.
Alene i januar i år har syv store indus-
trivirksomheder bebudet udflytning af
næsten 1.000 arbejdspladser yderlige-
re. I tal drejer det sig om 6.300 fyringer
i fjerde kvartal i 2001.

Det er primært lavtlønsområder i
udlandet, der trækker i industrivirk-
somhederne, fordi profitten forstørres
ved udflytning.

På blot en enkelt uge i januar miste-
de Fyn 400 arbejdspladser på grund af
erhvervslivets trang til billigere
arbejdskraft i udlandet.

Børge Frederiksen, formand for
SiD´s industrigruppe, frygter ifølge
CO-Magasinet, at udviklingen vil
yderligere forstærkes:

- Den del af industrien, vi beskæfti-
ger os med, er nu for alvor i færd med
at udflytte den løntunge del af produk-

tionen til lavtlønslandene, og jeg er
sikker på, at det vi ser nu blot er
begyndelsen på en udvikling, hvorfra vi
desværre langt fra har set toppen end-
nu.

Udsagnet sætter alle ”uvildige” ana-
lyser om, at Danmark vil komme til at
savne arbejdskraft, i relief. Analyserne
benyttes til at sætte spørgsmålstegn
ved, hvorvidt vi har råd til at give de
ældre pension o. lign. Fakta er, at de
arbejdsløse industriarbejdere ikke kan
se frem til et arbejde i industrien, men
må søge andre erhvervsgrene. Spørgs-
målet er, hvor de er henne?

Kendsgerningerne er også, at
arbejdsgiverne spekulerer i den højere
arbejdsløshedsstyrke:

- Når vi er så presset, kan arbejdsgi-
verne stort set være ligeglade med, om
vi er tilfredse med lønnen. Der står jo
20 mere uden for porten, som gerne vil
ind, udtaler formanden for SiD-Middel-
fart, Gert Petersen, til CO-Magasinet.

Til efteråret præsenterer regeringen sit
nye store arbejdsmarkedsudspil ”Flere
i arbejde”. Kommunistisk Politik har
tidligere redegjort for, at det betyder, at
alle på overførselsindkomst kan tvang-
saktiveres uden anden hyre end deres
bistandshjælp. Udspillet indeholder
imidlertid også andre spidsfindigheder.
Eksempelvis er der på andre måder lagt
i kakkelovnen til de arbejdsløse, der
kan se frem til, at deres fremtidige
arbejdsformidling skal varetages af pri-
vate firmaer, som forventer at spinde
guld på at jage de arbejdsløse ud af sta-
tistikkerne.

Modellen angives til at være inspire-
ret fra Holland, som fra den 1.januar
har overladt formidlingen til private
bureauer og selskaber. Disse firmaer
skal så vise deres værdi i form af resul-
tater, hvilket vil sige at tynde ud i den
officielle arbejdsløshedsstatistik.

Modellen er overhovedet ikke ny i
Danmark, men stammer i virkelighe-
den fra den tidligere socialdemokratisk
ledede regering. Arbejdsminister Ove
Hygum (S) fremlagde et identisk for-
slag flere måneder før, regeringen tabte
valget, og store dele praktiseredes,
inden VK-regeringen tog over.

Ove Hygum ville samtidig overføre
rådighedsretten til de private firmaer,
som ved hjælp af dette redskab kunne
opnå resultater ved at erklære, at den
enkelte arbejdsløs ikke var/er til rådig-
hed for arbejdsmarkedet.

Hvorvidt den nuværende regering
har hentet inspirationen fra Holland
eller Ove Hygum, kan der gisnes
meget om, men intentionerne er de
samme. Forskellen er den samme. Til-
bage står det faktum, at den etablerede
fagbevægelse glimrede med sin lar-
mende tavshed, da Ove Hygum frem-
lagde ideerne. Nu er der kommet andre
boller på suppen.

Morten Kaspersen, leder af SiD´s A-
kasse, udtaler således til Fagbladet:

- For mig at se har den hollandske
model flere negative sider. Parternes
indflydelse er begrænset. Arbejdsmar-
kedspolitikken er blevet mere kortsig-
tet. Den enkelte ledige bliver en
”ting”, som der er nogle, der skal tjene
på. Vi skal passe på ikke at smide kva-
liteterne i vores danske model væk.

Regeringsskiftet har så sandelig
åbnet øjnene for Morten Kaspersen.

-gri

Privat jobformidling

Industrien flytter
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Kære statsminister Anders Fogh Ras-
mussen

I dag er vi nogle mennesker, der er
samlet her foran Christiansborg for at
holde tre minutters stilhed og mindes
de mange civile, uskyldige mennesker,
der er blevet dræbt eller fordrevet fra
hus og hjem af krigen i Afghanistan.

Jeg synes især, det er meget vigtigt
at holde disse tre minutter i eftertænk-
somhed på baggrund af din tale i USA,
hvor du opfordrer Europa til oprust-
ning.

Vi er i krig - selvom de færreste
danskere rigtig tror på det - men I poli-
tikere har meldt os ind i denne krig, og
det er ikke med min gode vilje!

Jeg er ikke pacifist. Jeg har levet
under 2. verdenskrig og jeg synes nok,
at krig kan blive nødvendig, hvis al
samtale har vist sig umulig. Dengang
syntes jeg vældig godt om de danske
terrorister (det er dem, vi har lov at
kalde frihedskæmpere i dag, fordi det
var vores side, der vandt). Heller ikke i
dag kan jeg være pacifist i forhold til
krigen dengang, for jeg ved ikke, hvad
man ellers skulle have gjort ved Hitler.

Men jeg tror også, at de allerfærreste
krige bærer retfærdigheden i sig, og jeg
tror, at konflikter kunne være løst på
mere fredelig vis, hvis man havde
tænkt sig om i tide.

Had avler hævn - der avler had - der
avler hævn - der avler … og sådan kan
voldsspiralen blive ved i det uendelige
(som vi ser det mellem palæstinensere
og israelere), hvis ikke kloge mennes-
ker tænker sig om i momentet mellem
had og hævn.

USA har kastet deres bomber over
Afghanistan, og nu vender de sig mod

nye mål.
Den lille mus Danmark følger med

og siger: “Se, hvor vi gungrer!”
Men man bliver ikke nødvendigvis

større af at lege med de store, Anders.
Når du står der med æresdoktor-kap-

pen på ovre i Guds eget land og siger,
at Europa må opruste, så får man uvil-
kårligt billedet af den lille mus og ele-
fanten på nethinden - og dog tror jeg,
et lille land kan gøre en forskel - ikke
som lakaj, men som én, der sår kloge

Vigga Bro:

“Momentet mellem Had og Hævn”
Tale ved mindemarkeringen for ofrene for krigen i Afghanistan

Skuespilleren Vigga Bros
tale ved FredsVagtens

mindemarkering for ofrene
for bombardementerne af

Afghanistan søndag den 7.
april 2002 var udformet som

et åbent brev til
statsministeren.

Arrangementet blev afholdt i
anledning af

seksmånedersdagen for
bombardementernes start.

Dansk Flygtningehjælp har siden okto-
ber 2001 konsekvent fået afslag på hver
eneste ansøgning om humanitær hjælp
til nødlidende palæstinensere fra den
statslige ulandsorganisation Danida.

Danida mener ikke, at der i den
nuværende situation i de besatte områ-
der er behov for humanitær dansk støtte
den palæstinensiske befolkning. Dette
fremgår med al tydelighed af nye, cho-
kerende oplysninger fra nødhjælpsorga-
nisation Dansk Folkehjælp. Siden 2001
har Danida givet afslag på samtlige
ansøgninger om humanitær hjælp her-
under til bl.a. medicin, lægeudstyr samt
støtte til et hospital i Østjerusalem.

Ansøgningerne om økonomisk støtte
til Folkekirkens Nødhjælps humanitære
indsats, der ledes af  Det Lutheranske
Verdenssamfund, beløber sig til 16 mil-

lioner kroner de sidste 6 måneder. Der
er tale om beløb, der forholdene i de
besatte områder taget i betragtning må
siges at være beskedne, men alligevel
ikke har kunnet vinde gehør hos den
statslige, danske ulandsorganisation.   

Folkekirkens Nødhjælp har ifølge
den internationale chef Elsebeth
Krogh, mere end svært ved at forstå,
hvad der foregår, ikke mindst set i lyset
af den alvorlige humanitære situation.
Det er dybt  frustrerende, at det er
umuligt at få bevilget penge til nød-
hjælp fra Danida/den danske stat.

Danidas officielle begrundelse for
afslagene: - at det for tiden skulle være
umuligt at gennemføre de planlagte
nødhjælpsprogrammer, tilbagevises
kontant af Elsebeth Krogh. Hjælpen
når frem til de nødlidende via udsendte

folk i området. Der er i øjeblikket seks
danskere og to islændinge (de fire
medicinstuderende) udstationeret på
Augusta Victoria Hospitalet i Østjeru-
salem. De hjælper til på hospitalet og
tilser sårede på mobile lægeklinikker
andre steder i området

Uffe Gjerding, programkoordinator
for Folkekirkens Nødhjælp, understre-
ger, at der er hårdt brug for hjælp.
Halvdelen af den palæstinensiske
befolkning lever under FN’s fattig-
domsgrænse på to dollar om dagen.
Oveni kommer, at mobiliteten i de
palæstinensiske områder er nærmest
lig nul. De døde kan ikke blive hentet,
de sårede kan ikke blive behandlet, og
fødevarer kan ikke komme frem. Situa-
tionen er så alvorlig, at det er helt nød-
vendigt, at Folkekirkens Nødhjælp får

Danida stopper hjælp til palæstinenserne



Side 11

Min retfærdighedssans siger, at
enhver på samme arbejdsplads bør
behandles ens, og skal der endelig
være forskel, bør det udelukkende
være ud fra den enkelte medarbejders
indsats. Og min logiske sans siger
mig, at det også burde være en fordel
for enhver kapitalistisk virksomhed.
Desuden har vi en overenskomst, der
burde sikre os ensartede løn- og
arbejdsvilkår. Specielt nu, hvor Post-
Danmark taler så meget om Lean-
production, hvor ensartethed er et af
mantraerne.

Men ét er min logiske sans. Et
andet er realiteterne på min arbejds-
plads.

For mange år siden, før min tid,
indførte man fedterøvstillæg-
gene. På min afdeling havde
vi et tillæg for at arbejde fast
nat. Men det var nu ikke et
tillæg, der faldt prompte, når
man kom på natholdet. Det
var noget, der kom, hvis man
lige havde drukket tilstræk-
keligt mange bajere sammen
med tillidsmandens venner.
Jeg nåede lige at få tilranet mig mit
retmæssige tillæg på ca. 500 kr. om
måneden for fast natarbejde, inden
de afskaffede disse fedterøvstillæg
(eller ”SiD-puljen” som det blev
kaldt), og fik det så siden indregnet i
mit udligningstillæg, da vi gik over
til ”Ny løn” for to år siden.

Men da var vi også nogle stykker,
der havde brokket os tilstrækkeligt
længe. Ikke fordi 500 kr. før skat er
mange penge ud af en løn på 18.000
kr., men slet og ret af principielle
årsager. Vi ville kraftedermaneme
have den løn, vi havde krav på! Vi
var i øvrigt kun et par stykker, der
nåede at få tillægget, inden det blev
afskaffet.

Én ting er lønnen. En helt anden
ting er arbejdsforholdene. ”Ordnede
arbejdsforhold – selvfølgelig!” var et
slogan, vi brugte under RiBus-kon-
flikten i 1995. Og bevares. Vi har
nok relativt ordnede arbejdsforhold
på Postterminalen sammenlignet med

mange andre ufaglærte arbejdere,

endsige i forhold til mange af vores
kolleger blandt brevbærerne.

Men jeg skal da også lige love for,
at de gør, hvad de kan, for at udhule
dette. Den tid, hvor man kunne møde
på arbejde og bare passe sin sorte-
ringsreol, fra man mødte, til man hav-
de fri 7½ time efter, er ved at være
forbi. Nu er der pludselig 117 ting,
man selv som menig gulvindianer
skal tage stilling til eller stå til ansvar
for i den daglige arbejdsgang, som før
var forbeholdt arbejdslederne.

Også når det gælder afvikling af
afspadsering, er der kammerateri med
i det. Indtil for et år siden var der en
bog, man kunne skrive sig op i, og så
vidste man, at man havde fri på de

dage, man havde skrevet sig
op til, såfremt man ellers
havde afspadsering til gode.
Nu skal vi skrive os på i en
kalender, der ligger i
arbejdslederburet. Derefter
kan vi bare håbe på, at vores
arbejdsleder husker at notere
(godkende) afspadseringen.

Jeg prøvede selv sidste
sommer at skrive mig på og troede, at
min hellige grav var vel forvaret, så
jeg kunne tage med til Roskilde Fes-
tival. Dagen før fik jeg at vide, at der
var afspadseringsstop i lige præcis
den uge – på grund af festivalen. Man
havde med andre ord kalkuleret med,
at nogle ville melde sig syge på den
konto. Jeg fik mine fridage alligevel,
da jeg sagde til min arbejdsleder, at
jeg i så fald ville melde mig syg.

Det sker tit, at vi andre kan få
afslag på en fridag, mens Per altid
får fri, uanset hvor meget der så er at
lave den pågældende dag, og hvor
mange af os andre der har fået afslag.
Når vi har afspadsering, kaldes det
gerne ”14-6-fri” eller ”E-fri”. Når
Per har afspadsering, kaldes det i fol-
kemunde for ”MJ-fri” – efter vores
arbejdsleder Michael Jensen, som
Per er bonkammerat med.

Måske jeg skulle holde med et
andet fodboldhold, så jeg også kan få
afviklet noget af min tilgodehavende
afspadsering???                          plp

Kammerateri
tanker i momentet mellem had og
hævn.

Den arrogance og magtfuldkom-
menhed, vores allierede USA viser
over for den 3. Verden og de arabiske
lande, avler had og afmagtsfølelse.
Ikke nødvendigvis terrorisme - men det
giver sympati for terror, når ingen
andre hjælper.

Hvorfor løber du sammen med
Bushs hævn? Hvorfor ikke gå ind i
momentet mellem had og hævn og bru-
ge hovedet og eftertanken? Vi kunne
bruge energi og penge på at hjælpe.
For det er vi gode til, bruge vores
diplomater, ngo’er og hjælpearbejdere.

Men du sparer 1,5 milliarder kr. på
hjælp og fredsarbejde og bruger penge-
ne til krigslegetøj, selvom du kalder
det hjælp til fru Hansens hofteopera-
tion - det lyder også pænere - men 1,5
milliarder har du skrevet kontrakt på
med USA, 1,5 milliarder til F16-jager-
fly. Hvorfor vil du krigen?

Vi er som nation elendige til at føre
krig. Ja, vi har faktisk tabt hver eneste
krig i mange hundrede år. Men det har
vi da klaret meget fint hidtil. Der er
ikke mange talentfulde tabere her i ver-
den, så hvorfor ikke dyrke de sider af
os, som vi er gode til at bruge? Bruge
talentet til at skabe fred - og lidt tåleli-
gere forhold for vore medmennesker.
Arbejde for at skabe forståelse og
respekt folkene imellem.

Jeg var barn under 2. Verdenskrig.
Og en dag spurgte jeg min mor:

“Hvorfor slås de? Hvorfor laver de
krig, mor?”

“Ja, hvorfor er du uvenner med Lise
og Hanne inde ved siden af?” svarede
hun.

“Det var ikke mig, der begyndte,”
sagde jeg.

“Det er lige meget,” sagde mor,
“den klogeste finder ud af at stifte
fred.”

“Jamen det er jo ikke børn, der laver
krig,” sagde jeg, “det er de voksne! Og
voksne er jo klogere.”

“Ja, gid det var så vel,” sagde hun.
Kære Anders - vi trænger sådan til

vise ledere.
Kunne du ikke prøve at bruge dine

evner og tanker til at gøre noget lige
der i momentet mellem Had og Hævn?

Venlig hilsen
Vigga Bro
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Kære alle,
Der må ske noget nu! Lad ikke mas-

sakrerne i Sabra og Shatila blive genta-
get før verden vågner af sin utrolige
dvale!

Hvad Israel er i gang med, er ikke
kun katastrofe for det palæstinensiske
folk. Det er katastrofe for os. For hele
kloden.

Der er noget i gære. Noget ondt.
Sharon truer med sine atomvåben. Bush
holder fridag; pudser sindigt golfkøllen
som en anden Kejser Nero, der tavs
stryger sin violin mens Rom brænder. 

Krig mod terrorister? 
Iflg. DEFENCE FOR CHILDREN

INTERNATIONAL (DCI) er 250
palæstinensiske børn dræbt, 100 af dem
under 12 år gamle. 7-8.000 palæstinen-
siske børn er såret siden september
2001. Næsten halvdelen under 12 år.
Bl. a. skudt i hovedet, halsen, overkrop-
pen eller ryggen. 

Det er ikke krig mod terrorisme. Det
ER terrorisme.

Libanon 1980 sidder dybt i vores
hjerter. Uanset om man prøver, kan
man ikke holde tårerne tilbage når man
på et hospitalet i det bombehærgede
Beirut ser en lille dreng, i chok siden
massakrerne i Tel-Al-Zaatar-flygtninge-
lejren tre år tidligere. Han kan kun lig-
ge på ryggen, med vidt åbne øjne, og
dreje kroppen rundt som et lille dyr når
man prøver at kærtegne ham. En lille
pige der lige er kommet ind, sidder i en
kæmpe hospitalsseng. Endnu aner hun
ikke at hun fra i dag aldrig mere skal se
sin mor og far. Bag overskrifterne er
mennesker, smerte, sorg.

Internationale observatører og pres-
sefolk har nu fået ordre til at forlade de
besatte områder. Mange af dem er ble-
vet beskudt og ramt i de seneste timer
fordi de nægter at tage af sted. Sharon
ønsker ingen vidner til det forestående.

De besatte områder? 
Har vi vænnet os til det udtryk? Har

vi glemt hvad en besættelse er? Har vi
glemt at nazisterne engang skramlede
over Rådhuspladsen, slog og dræbte til-
fældige rundt om sig? Skød mod vindu-
er i Istedgade? Hentede folks fædre,
sønner, døtre ind til tortur i Shellhuset?
Sendte jøder og progressive til koncen-

trationslejrene?
Det er hvad de besatte områder bety-

der.
Alle krigshandlinger mod uskyldige

er fortvivlende, inklusive palæstinensis-
ke selvmordsbombere. Grædende
mødres sorg er den samme på begge
sider af en front.

Men dermed slutter det, der er fæl-
les. 

Israels besættelse er i strid med alle
internationale konventioner. En besæt-
telsesmagt med fem milliarder årlige
US-dollars i ryggen og fri adgang til
F16-jagere og Apachehelikoptere.
Hvad de foretager sig af ugerninger i de
besatte områder kan man nemt forvisse
sig om ved at følge de direkte, uaf-
hængige medier der stadig er på stedet
og utrætteligt, fra time til time, infor-
merer over internettet (se nedenfor). 

Palæstinenserne kæmper med de
bare hænder for hinanden i flygtninge-
lejrene, deres påtvungne slum. De er
besat. Har været det i generationer nu.
Fremmede soldater splintrer døre til
hjem, skoler, hospitaler, henter vilkårli-
ge. Skyder huller i drikkevandsbehol-
derne. Forhindrer læger i at nå de såre-
de.

Og jøderne er endnu engang gidsler.
Gidseltageren hedder Ariel Sharon og
er selv gammel terrorist og stolt af det.
Men jøder ønsker ikke krig, de ønsker
som alle andre fred, venskab, kærlig-
hed, musik. Sharon har med sine provo-
kationer og kyniske syndebuk-taktik
fornedret den jødiske kultur til volds-
statspornografi. Men flere og flere isra-
elske soldater nægter at være med. De
har dannet COURAGE TO REFUSE
som allerede tæller mange hundrede
der nægter at være redskaber for under-
trykkelsen.

Palæstinenserne har lidt i landflyg-
tighed i et halvt århundrede, men næg-
tes i strid med alle FN resolutioner at
vende tilbage til deres hjem som de -
med vild terror - blev fordrevet fra for
årtier siden. Apartheid i sin ekstreme
form. Folk fra New York uden nogen
tilknytning er velkomne. Ikke de som
voksede op under oliventræerne.

Kære danske arbejdere, kunstnere,
unge, alle: Lad os bryde tavshedens ter-

ror. Vent ikke på at Anders Fogh gør
noget. Han har lige været på joggingtur
i Texas og har aldrig haft det bedre med
den amerikanske regering end netop
lige nu. Hvis det er noget t være stolt af.
Det er tid at protestere, sige fra, være et
levende menneske. Det gælder livet.

Israel må omgående ud af de besatte
områder. Det palæstinensiske folk må
have den stat de er blevet unddraget i
årtier. Flygtningene skal omsider kunne
vende hjem. Bush-regeringen må stop-
pe sine dødbringende manipulationer
og tage sig af sine egne sociale proble-
mer i stedet.

Skylden for tragedien ligger ikke hos
jøder eller muhammedanere, israelere
eller palæstinensere. Skylden ligger hos
nogle få griske og hensynsløse, de er i

PPAALLÆÆSSTTIINN

Tekst og musik: Annis
Skrevet i de palæstinensiske flygt
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Israel, i arabiske lande, i USA, i Dan-
mark for den sags skyld, med alt for
mange penge og alt for megen magt -
og alt for lidt forstand. De er godt i
gang med at forvandle kloden til en
gigantisk ruin med en sort stank af død
og ulykke hængende i luften. Det gæl-
der dollars. Det totale herredømme.
Endnu et vanvittigt Babelstårn der er
dømt til fiasko. Hvor mange liv, hvor
mange værdier skal gå til før vi men-
nesker lærer?

For 50 år siden sagde vores forældre
eller bedsteforældre: ALDRIG MERE.

Aldrig mere - - - det er NU. I morgen
er det for sent.

Kærligst
Annisette & Thomas Koppel

2. april 2002

Til Det Danske Fodboldlandshold
Att. formand for landsholdet Jan
Heintze

Kære fodboldlandshold!
Kære Jan Heintze!

Den israelske regering er i en provoka-
tion mod hele det internationale sam-
fund i gang med en grufuld massakre
på det palæstinensiske folk.

Den internationale presse er udeluk-
ket fra de besatte områder, og interna-
tionale journalister og observatører
bliver beskudt.

Røde Kors udtaler, at de aldrig har
været udsat for en lignende situation
noget sted, hvor Røde Kors’ medarbej-
dere og ambulancer bliver hindret
adgang til sårede og døde og selv bli-
ver beskudt.

Vandværkerne i adskillige større
byer er bombet, og hundredetusinder
af mennesker har i 4 dage været uden
vand. Ingen kan gå uden for en dør
uden at risikere livet.

I flygtningelejren Jenin er hundre-
der af civile dræbt af bomber, affyret
direkte ned i slumbeboelsen. Dusinvis
af huse er blevet bulldozet med leven-
de familier indeni.

Hele verden protesterer. De andre
nordiske lande har for længst indført
sanktioner mod den israelske regering.

Disse frygtelige handlinger er ikke
kun rettet mod det palæstinensiske
folk.

De er også til dyb og uoprettelig
skade for Israels jøder og for hele
verdenssamfundet.

Hundredevis af israelske officerer
og soldater nægter uanset konsekven-
serne at medvirke i militærtjeneste i de
besatte områder.

Vi føler også med Israels mødre,
når de må begrave deres børn som føl-
ge af konflikten. Men ingen terroris-
mesnak kan længere dække over, at
Sharon-regeringen er den egentlige
‘terrorist’ med utallige krigsforbry-
delser på samvittigheden. Den israel-

ske regering lever højt på USA’s årlige
fem milliarder dollars samt fri adgang
til F16-jagere, Apache-kamphelikopte-
re og andet topmoderne isenkram.
Palæstinenserne har kun sig selv at
sætte ind.

At spille en venskabelig landskamp
med Israel er ikke længere muligt med
de tusinder af overgreb mod mennes-
kerettighederne og alle internationale
konventioner, som Israels regering og
militær begår hver dag. 

Landskampen vil langt ud over
Danmarks grænser blive en provoka-
tion imod de dræbte 

og deres familier, imod millioner af
menneskers retfærdighedsfølelse, mod
FN, mod Røde Kors og andre, som
dagligt risikerer livet i skudlinjen, og
virke som en utvetydig støtte fra
landsholdet til den igangværende mas-
sakre. 

Det er helt ude af trit med dansk tra-
dition og folkeånd.

En boykot af kampen med Israel
retter sig ikke mod de israelske spille-
re i sig selv, som meget vel kan være i
et lignende dilemma som vi. Og heller
ikke imod Israels jøder, som selv pris-
gives i Sharon-regeringens vanvittige
dødedans.

Før venskabelig kappestrid igen er
mulig, må den israelske hær trækkes
endegyldigt ud af de besatte områder
og en troværdig fredsproces i gang på
en ligeværdig basis. 

Vi har ofte glædet os over det dan-
ske landsholds indsats og inspirerede
og menneskelige spillestil, hvilket vi
jo også har givet udtryk for i vores
Stjerneskud (Når Lysene Tændes I
Parken).

Nu håber vi, at I er parat til en stor
præstation på den menneskelige side.

Sig nej tak til den kamp.

Kærlige hilsner
Annisette & Thomas Koppel

The Savage Rose
8. april 2002

Vedr. Landskamp mod Israel
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Vi - de undertegnede - er af den
opfattelse, at en total israelsk
offensiv mod de besatte palæst-
inensiske områder (BPO) er
umiddelbart forestående, og at et
sådant uhørt angreb kræver et
ekstraordinært svar fra verdens-
samfundet.

Derfor opfordrer vi verdens-
samfundet, inklusive menneske-
rettighedsorganisationer, solida-
ritetsgrupper, og enkeltpersoner,
til at tage omgående og direkte
aktion for at stoppe Israels totale krig
imod det palæstinensiske folk og Isra-
els 35 års krigeriske besættelse af
Gaza-striben og Vestbredden, indbefat-
tet Øst-Jerusalem.

I dag invaderede israelske styrker
det palæstinensiske selvstyres bygning-
er tilhørende præsident Yasser Arafat i
Ramallah som et led i en systematisk
og langvarig kampagne for at undermi-
nere, ydmyge og tilintetgøre det
palæstinensiske lederskab. Israels trop-
per har også overtaget den fuldstændi-
ge kontrol med Ramallah og indført et
totalt udgangsforbud. Samtidig er de
israelske myndigheder begyndt en
massiv militæropbygning, omfattende
en mobilisering af 10.000 reservister til
hæren. En forberedelse af en åben og
erklæret krig imod BPO, der vil blive
omfattende, vedvarende og blodig.

Tidligere denne måned er der sket
en optrapning af israelske angreb -
inklusive bevidste drab, vilkårlige øde-
læggelser og luftbombardementer,
fuldstændig økonomisk og social kvæl-
ning, og masseødelæggelser af huse og
landbrug - kulminerende med en total
invasion af palæstinensiske flygtninge-
lejre og byer, hvor hundreder af civile
dræbes. 

Udtalelser i dag fra Israels minister-
præsident Ariel Sharon, der omtaler
Arafat som “en fjende” og taler om
nødvendigheden af “udryddelse af
palæstinensisk terrorisme overalt, hvor
den eksisterer”, indikerer, at sådanne
angreb vil blive gentaget med større
vildskab og i større omfang og vil føre
katastrofale konsekvenser med sig.

Palæstinensiske sociale grupper har
i årevis advaret mod, at Israels frihed
til at stille sig over international lov
ville underminere chancerne for en
varig og retfærdig fred. Efter årtiers
besættelse, apartheid og etnisk udrens-
ning og 18 måneders total krig mod
den civile befolkning opfordrer vi det
internationale samfund til ikke at vente
på massakrer som i Sabra og Shatila i
1982-tiden for handling er inde nu.

Den støtte, det palæstinensiske folk
har fået fra internationale solidaritets-
grupper - manifesteret i en mængde
udtalelser, besøg og aktioner - har
været af uvurderlig betydning igennem
denne krise. Nu er tiden kommet, hvor
verdenssamfundet må handle ud fra det
udgangspunkt, det har skabt, og den
etiske integritet, der er demonstreret,
og kraftfuldt forlange øjeblikkelig
handling fra regeringerne for at sætte
en stopper for besættelsen, som er den
grundlæggende årsag til denne kon-
flikt.

Regeringer, inklusive de nuværende
møder i FN´s menneskerettighedskom-
mission, må på basis af direkte og enigt
pres fra deres egen befolkning omgå-
ende sikre, at Israel respekterer den
Fjerde Genevekonvention og Israels
fuldstændige tilbagetrækning fra de
besatte palæstinensiske områder som
nødvendige trin frem imod opnåelse af
en retfærdig og varig fred.

Derfor opfordrer vi alle, der vender
sig imod besættelse, apartheid, etnisk
udrensning og krigsforbrydelser, alle,
der går ind for retssikkerhed og fred,
alle, der er villige til at give sandheden

magt, til at:
1. Hæve stemmen for at bry-

de sammensværgelsens tavshed
blandt regeringer - som tillader
Israel, der nyder ubegrænset
støtte fra USA, at begå krigsfor-
brydelser og andre krænkelser af
international humanitær lov,
uden at det får nogen konse-
kvenser.

2. Demonstrere tydeligt og
energisk og åbent over for rege-
ringer og internationale organi-

sationer for at kræve umiddelbar og
effektiv beskyttelse af palæstinensiske
civile i de BPO ved hjælp af protester,
demonstrationsmarcher, mediekampag-
ner og andre fredelige midler.

3. Kræve, at regeringer stopper den
militære støtte til Israel, ophæver de
økonomiske bånd og støtter retsforføl-
gelse af krigsforbrydere og opfordrer
andre stater til at gøre det samme.

4. Fortsætte og intensive jeres akti-
viteter som led i en systematisk kam-
pagne for at sætte en stopper for besæt-
telsen, apartheid, etnisk udrensning, og
krigsforbrydelser i BPO og for at støtte
det palæstinensiske folks legitime ret-
tigheder og bestræbelser.

Nu er tiden kommet for omgående
og direkte aktion, da det mønster af
eskalerende undertrykkelse og brutali-
tet, som vi har været udsat for i de sid-
ste 18 måneder, uundgåeligt vil føre til
en katastrofe, hvis konsekvenser vi kun
kan begynde at forestille os. I denne
mørke time med lidelse og beslutsom
modstand er vi sikre på, at det værste
endnu ikke er overstået, men vi er lige-
så sikre på, at med støtte fra verdens-
samfundet på dette afgørende tidspunkt
vil fred og retfærdighed sejre.

Underskrevet af:
Dr. Heydar Abdel-Shafi

Dr. Hanan Ashrawi
Dr. Mustafa Barghouti

Dr. Azmi Bishara
Rana Nashashibi
Dr. Eyad Sarraj
Khader Shkirat

Raji Sourani
Lørdag den 30. marts 2002

Hasteopråb til verdenssamfundet:
Bryd tavshedens sammensværgelse

og aktionér før det er for sent

Begravelsesoptog Odense 5. marts 2002

Tema: Stop Israels massakre!
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Hr. udenrigsminister og de respektive
folketingsmedlemmer, 

Som repræsentanter for det arabiske
og islamiske samfund i Danmark for-
dømmer vi på det kraftigste den passi-
ve attitude, som den danske regering
udviser over for begivenhederne i det
besatte Palæstina. Denne ligegyldige
indstilling over for massakrerne på
uskyldige palæstinensere og tolerancen
over for Israels grusomme kriminalitet
er ikke alene umoralsk og blottet for
anstændig politik, men står også i
skarp kontrast til værdier som demo-
krati og menneskerettigheder, som
Danmark står for. 

Vi kan ikke forstå den danske rege-
rings dobbeltmoralske holdning, når
regeringen på den ene side fører ufor-
beholden og ”skulder mod skulder”-
krig mod den internationale terrorisme
og på den anden side støtter den israel-
ske regerings omfattende terrorisme
mod palæstinenserne via politiske
holdninger og udtalelser og økonomis-
ke forbindelser. 

Udviklingen i de besatte palæstinen-
siske områder i den sidste tid tegner et
klart billede af, hvor den israelske
regering står over for fred og fredsiniti-
ativer. 

Siden sin kriminelle provokation i
september 2000, efter aftale og under
beskyttelse af den daværende israelske
leder Barak, er der ikke blevet overladt
meget til fantasien om, hvilke gru-
somme hensigter morderen fra Sabra
og Shatila - Sharon - har i sin plan. Det
er den samme plan, som anvendtes
under oprettelsen af staten Israel for 54
år siden, nemlig drab, massakrer og
terror mod civile. Den gang under
oprettelsen af Israel skød zionistiske
terroristgrupper bl.a. lord Bernadotte af
Sverige. I dag skyder den israelske
besættelseshær bl.a. fotografer, journa-
lister, læger og observatører. I begge
tilfælde styredes israelerne af en ube-
grænset hensynsløshed og en bestialsk
ideologi med det formål at uddrive en
hel befolkning og berøve dem deres liv
og land.

Det er uhørt og dybt chokerende, at
udenrigsministeren gentager den israel-
ske påstand om, at de seneste dages

forbrydelser blot er en hævn for
selvmordsattentater og ikke et svar
på arabernes fredsinitiativ. I den
henseende legitimerer han Israels
terror og krigsforbrydelser mod det
palæstinensiske folk og bliver med-
ansvarlig for disse ugerninger.
Udenrigsministerens holdning og
udtalelser, specielt efter sit besøg til
området, udviser en frygtelig og
farlig mangel på viden og indsigt i
konfliktens historie, årsager og kon-
sekvenser. Denne holdning motive-
rer israelerne til mere vold og
palæstinenserne til endnu hårdere
modstand med ustabilitet og urolig-
heder til følge. Dette gælder ikke
kun i Mellemøsten, men mange
andre steder i verden. Det er en
holdning, som sår megen had, og
som i sidste ende kan ødelægge
muligheden for fremtidig sameksis-
tens mellem arabere og jøder ved
f.eks. oprettelse af to stater. 

Det er Israel, der besætter
Palæstina. Det er israelerne, der
belejrer palæstinenserne. Det er
israelerne, der udstyret med verdens
mest moderne og ødelæggende
amerikanske våben fører udsult-
nings- og udryddelseskrig mod sages-
løse civile palæstinensere. Det er israe-
lernes undertrykkelses- og forfølgel-
sespolitik gennem 54 år, som har
udviklet palæstinenserne til de nuvæ-
rende levende bomber, og det er mor-
deren fra Sabra og Shatila, som nu på
sin egen morderiske måde svarer på det
arabiske fredsinitiativ. 

Vi gør ligesom den samlede arabiske
befolkning det helt klart, at hver eneste
tomme af den palæstinensiske jord er
lige så hellig og dyrebar for os som
resten af den arabiske jord. Palæstinen-
serne skal have deres eget suveræne
land, og det er vores pligt at sørge for
dette.

Vores afsky og fordømmelse er lige-
ledes kraftigt rettet mod USA´s rege-
ring og administration. Denne har altid
beskyttet Israel og forsynet det med
alle nødvendige materielle og politiske
midler til at udføre deres kriminelle
handlinger. 

Vi er også klar over den enorme ind-

flydelse, den zionistiske lobby gør til
påvirkning af det danske samfunds syn
på konflikten gennem de kolossale
medievirksomheder, som trækker sig
fra Hollywood i USA til Politikens avis
i Danmark. Men den danske regering
bør tænke og overveje uafhængig af
denne påvirkning.

Vi opfordrer hermed den danske
regering til straks at fordømme den
bestialske israelske invasion af de
palæstinensiske områder og de krigs-
forbrydelser, som begås mod det
palæstinensiske folk og til at true Israel
med umiddelbare diplomatiske og øko-
nomiske sanktioner, inden for 24 timer,
hvis ikke de israelske tropper er blevet
trukket tilbage. 

Dette vil være den eneste rigtige og
anstændige handling for et civiliseret
land som Danmark og fredselskere
som den danske befolkning.

Den solidariske forening med den
palæstinensiske befolkning

4. april 2002

Åbent brev til udenrigsministeren

Palæstinensisk børnetegning
Verden over har millioner demonstreret

mod den israelske aggresion

Tema: Stop Israels massakre!
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I løbet af de sidste to år har jeg fundet
dokumenter fra the Defense Intelligence
Agency, der beviser, at det er hævet over
enhver tvivl, at den amerikanske rege-
ring i modstrid med Genève-Aftalen
med vilje brugte sanktioner mod Irak
for at nedbryde landets vandforsyning
efter Golfkrigen. USA vidste, hvilken
pris den irakiske civilbefolkning, især
børn, ville komme til at betale, men
fortsatte alligevel med sit forehavende.

Det første dokument “Svagheder ved
den irakiske vandbehandling” er fra den
22. januar 1991. Det forklarer i detaljer,
hvordan sanktioner kan hindre Irak i at
levere rent vand til sine borgere. 

“Irak er afhængig af at importere
specialiseret udstyr og visse kemikalier
til rensning af sin vandforsyning, hvor-
af størstedelen er fyldt med mineraler
og ofte er stillestående eller saltholdigt
vand,” fastslår dokumentet. “Da Irak
ikke råder over hjemlige forsyningskil-
der af hverken reservedele til vandbe-
handling og nogle væsentlige kemikali-
er, vil landet forsøge at omgå FN’s
sanktioner for at importere disse vitale
produkter. Hvis det ikke lykkes at sikre
forsyninger, kommer der til at blive
mangel på rent drikkevand til en stor
del af befolkningen. Dette ville igen
kunne føre til en stigende udbredelse af
sygdom og måske epidemier.”

Dokumentet gennemgår en lang ræk-
ke tekniske detaljer omkring kilderne og
kvaliteten af Iraks vandforsyning. Ifølge
dokumentet kan man læse, at kvaliteten
af ubehandlet drikkevand er “generelt
ringe”, og ved at drikke det “er der risi-
ko for at få diarré”. Det bemærkes end-
videre i dokumentet, at irakiske floder
indeholder biologisk materiale, er for-
urenede og er fyldt med bakterier. Hvis
vandet ikke behandles med klor, kan der
opstå epidemier af sygdomme som
f.eks. kolera, hepatitis og tyfus.

Det nævnes også i dokumentet, at
der er importforbud mod indførsel af
klor. “De seneste rapporter melder om
kritisk lav import af klor.”
Dette forbud berører også fødevarer og
medicin. Bearbejdningsindustrien
inden for fødevarer, elektronik og
medicinalvarer har behov for overor-
dentligt rent vand, der er helt fri for
biologisk forurening.

Dokumentet taler om eventu-
elle irakiske modforanstaltninger
for at opnå drikkeligt vand på
trods af sanktionerne. “Det var
tænkeligt, at Irak kunne transpor-
tere vand på lastbiler ned fra
bjergene til byområderne, men
muligheden for at få tilstrækkeli-
ge mængder frem er yderst
begrænset, står der i dokumentet.
“Antallet af disponible rørled-
ninger og manglen på pumpe-
stationer ville begrænse rørlæg-
ningen til disse reservoirer.
Desuden ville vandet stadig være biolo-
gisk forurenet, hvis man har klor til at
rense det med. De mere velhavende ira-
kere kunne opnå deres egen minimale
forsyning af vand af god kvalitet fra kil-
der i den nordlige del af Irak. Dette
vand kunne, hvis det blev kogt, drikkes
uden risiko. Men de fattigere irakere og
de industrier, der kræver store mængder
af rent drikkevand, ville ikke få deres
behov opfyldt.”

I dokumentet ser man ligeledes bort
fra muligheden for, at irakerne kan bru-
ge regnvand. “I Irak falder nedbøren
om vinteren og om foråret, men hoved-
sagelig i de nordlige bjergegne,” står
der. “Der kan sporadisk falde en del
regn på de lavere liggende sletter, men
Irak kan ikke være afhængig af regn-
vand til at sikre befolkningen en til-
strækkelig forsyning af rent vand.”

Alternativt “kunne Irak forsøge at
overbevise FN eller de enkelte lande
om, at produkter til vandbehandling af
humanitære grunde fritages for sank-
tioner. Landet forsøger sikkert at købe
forsyninger ved hjælp af venligtsinde-
de lande, der optræder som stråmænd.
Hvis sådanne forsøg mislykkes, er de
irakiske alternativer ikke tilstrækkelige
til landets behov.”

Koldt og kynisk beskriver dokumen-
tet, hvad der er i vente: “På grund af
mangel på de nødvendige kemikalier
og afsaltningsfiltre vil der være en sti-
gende mangel på renset drikkevand i
Irak. Der vil være en øget risiko for
sygdomme og epidemier, medmindre
befolkningen er meget omhyggelig
med at koge alt vand.”

Dokumentet angiver en tidstabel for
ødelæggelsen af Iraks vandforsyning.

“Iraks generelle mulighed for at
behandle drikkevandet vil falde støt.
Der vil ikke være tale om et brat fald.
Skønt Irak allerede nu konstaterer fal-
dende muligheder for at rense vandet,
vil der formentlig gå mindst 6 måneder
(indtil juni 1991), før systemet er er
fuldstændig ødelagt.”

Dette dokument, som blev delvist
frigivet men ikke offentliggjort i 1995,
kan læses på Pentagons hjemmeside
www.gulflink.osd.mil.

Genève-Konventionen er klokke-
klar: I en Protokol fra 1979 som
omhandler “beskyttelse af ofrene i
internationale konflikter”, står der i
artikel 54, at “Det er forbudt at angri-
be, ødelægge, fjerne eller ubrugeliggø-
re genstande, der er absolut nødvendi-
ge for overlevelsen af civilbefolkning-
en, såsom levnedsmidler, afgrøder,
dyrehold, drikkevandsinstallationer og
-forsyninger samt overrislingsanlæg,
med det præcise formål at fratage såvel
civilbefolkningen som modstanderen
deres næringsmidler, uanset om dette
sker for ved udsultning af befolkningen
at få denne til at flytte væk, eller af en
hvilken som helst anden grund.” 

Men det er jo netop, hvad den ame-
rikanske regering bevidst har gjort.
Den ødelagde, fjernede eller gjorde
Iraks drikkevandsinstallationer og -for-
syninger ubrugelige. De sanktioner
som har været pålagt i ti år i vid
udstrækning på foranledning af USA,
er en overtrædelse af Geneve-Konven-
tionen. De er ensbetydende med en
systematisk bestræbelse på, med DIA’s
egne ord, “fuldstændigt at ødelægge
Iraks vandforsyninger”.

Ved en høring i Repræsentanternes

Hemmeligheden bag sanktionerne
Hvordan USA med vilje ødelagde Iraks vandforsyning

Irakiske børn under 5 år dør mere end dob-
belt så hyppigt som før FN-sanktionerne



Appeldomstolen i Tunesiens hovedstad
Tunis nedsatte den 31. marts dommene
til tre af de fængslede medlemmer af
Tunesiens Kommunistiske Arbejder-
parti (PCOT), Hamma Hammammi,
romanforfatteren Abdeljabbar Madouri
og digteren Samir Taamallah. De blev
den 2. februar i en gedigen retsfarce
alle idømt over 9 års fængsel pga.
deres medlemskab af en “ikke-rege-

ringsanerkendt organisation”, hvilket
PCOT er. Hammammi fik sin fæng-
selsdom på 9 år og 3 måneder nedsat til
3 år og 2 måneder. Madouri idømtes 3
år og 3 måneders fængsel, en nedsæt-
telse på 8 år i forhold til den tidligere
afsagte dom, men hans dom indeholder
stadig de to år, han fik for “foragt for
retten” under “retssagen” den 2. febru-
ar. Taamallahs dom blev ligeledes

reduceret med
8 år, til 1 år og
3 måneders
fængsel. 
De nedsatte
domme udtryk-
ker flere ting: På den ene side udgør
dommene - i kraft af deres betydelige
nedsættelse - en indrømmelse fra Ben
Ali-diktaturet og illustrerer effekten af
det voksende inden- og udenlandske
pres på det tunesiske regime, der med
den kraftige nedsættelse af fængsels-
dommene forsøger at lukke munden på
så mange af dets kritikere som muligt.
På den anden side er indrømmelsen slet
ikke af principiel betydning, idet de tre
stadig dømmes pga. deres medlemskab
af PCOT, og de er således fortsat

fængslet, hvilket i Tunesien ifølge
Amnesty International rutinemæssigt
betyder såvel fysisk som psykisk tortur.

Dommene gør det også i fremtiden
muligt for Ben Ali-diktaturet at forføl-
ge, arrestere og fængsle folk alene pga.
deres medlemskab af eller tilknytning
til PCOT og herigennem søge at knuse
den konsekvente opposition til dets
fascistiske regime.

Hen ved 1.000 politiske fanger fin-
des i dag i Tunesiens fængsler.

Følg med i udviklingen og kampagnen
for at få Hamma Hammammi og hans

kammerater løsladt på 
www.apk2000.dk/hamma/index.html
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Hus den 7. juni henviste Cynthia
McKinney, demokratisk repræsentant
fra Georgia, til dokumentet “Sårbarhe-
derne ved Iraks vandbehandling”, og
sagde: “Et angreb på Iraks offentlige
vandforsyning rammer på en skamløs
måde civilbefolkningen og er er en
overtrædelse af såvel Geneve-Konven-
tionen som af civiliserede landes
grundlæggende love.”

I løbet af de sidste ti år har Washing-
ton udvidet straffen ved fortsat at næg-
te at give Irak tilladelse til at importere
de få kemikalier og udstyrsdele, der er
nødvendige for kunne rense landets
vandforsyning.

Sidste sommer skrev den demokra-
tiske repræsentant fra Ohio Tony Hall
et brev til den daværende udenrigsmi-
nister Madeleine Albright , hvori han
omtaler “de alvorlige konsekvenser for
sundheden hos de irakiske børn af en
stadig stigende ødelæggelse af den ira-
kiske vandforsyning”. Hall skrev
blandt andet: “Den væsentligste død-
sårsag hos børn under fem år - diarré-
sygdomme - har nået et antal af epide-
miske proportioner, og rammer fire
gange så mange børn som i 1990 …
Tilbageholdelse af kontrakter til vand-
forsynings- og sanitetssektoren er en af
hovedårsagerne til stigningen i sygdom
og dødsfald. Ud af de 18 kontrakter,
der er blevet tilbageholdt, er alle på
nær én tilbageholdelse blevet nedlagt
af USA’s regering. Kontrakterne vedrø-
rer kemikalier til rensning, klorbehand-
lingsanlæg, doseringspumper til kemi-
kalier, vandreservoirer og andet udstyr
… Jeg anmoder Dem indtrængende om
at opveje Deres beslutning mod den
sygdom og død, der er en uundgåelig
konsekvens af ikke at have rent drikke-
vand og ikke at have et minimum af
hygiejniske forhold.”

USA har i over ti år bevidst ført en
politik gående ud på at ødelægge Iraks
vandrensnings-anlæg, vel vidende hvad
prisen ville være i irakiske liv. FN har
vurderet, at over 500.000 irakiske børn
er døde på grund af disse sanktioner,
og at 5.000 irakiske børn fortsat dør
hver måned af samme grund.

Ingen kan sige, at USA ikke vidste,
hvad de gjorde.

Thomas J. Nagy  er professor ved
George Washington University

Tunesien:
Appeldomstol

nedsætter domme

Hamma Hammami

Romanforfatteren
Abdeljabbar Madour

Digteren Samir Taamallah

Skolelæreren Ammar Amroussia
- også en af Hamma Hammamis

kammerater og medfanger



”Syv ud af ti danskere tror på en gud,”
berettede de danske massemedier her
ved indgangen til den kristne højtid
påsken. Der blev refereret til en
meningsmåling lavet af Vilstrup for
Politiken, i hvilken de adspurgte kunne
vælge mellem på forhånd givne udsagn
om ”Deres opfattelse af Gud”. Svarene
faldt således (afrundede tal):

1. Gud er en dømmende og tilgivende
far i himlen: 19 pct.

2. Gud er en slags energi i universet:
12 pct. 

3. Gud er et udtryk for naturens kræf-
ter: 9 pct.

4. Gud er en helt personlig stemme i
hvert enkelt menneske: 32 pct.

5. Gud eksisterer ikke: 20 pct.
6. Ved ikke: 9 pct.

Overskriften med de syv ud af ti religiø-
se, som det blev til i den borgerlige
offentlighed, kan være svær at få øje på.
Af de ovenstående besvarelser kan kun
dem i nr. 1 med sikkerhed betragtes som
udtryk for et religiøst verdensbillede.
Måden, der er blevet spurgt på, gør det
meningsløst at placere alle de mennes-
ker, der har krydset af ved nr. 2, 3 og
især 4, i gruppen af religiøst sindede. 

Hvis man ikke har et fuldt afklaret
materialistisk verdensbillede, kan gen-
nemsnitsdanskeren, som det ses her,
godt finde på at svare ja til, at ”en slags
energi i universet”, ”naturens kræfter”
eller ”en helt personlig stemme i hvert
enkelt menneske” kan dække over
begrebet Gud, hvis det nu lige er det,
man bliver spurgt om af et meningsmå-
lingsinstitut, når man griber røret. Hvor
mange af disse der har et religiøst
verdensbillede, kan vi ikke se.

Kort sagt er omkring en femtedel af
danskerne religiøse i normal forstand,
en femtedel er afklarede ateister, mens
de fleste vælger en af de meget ukon-
krete bekræftelser på begrebet Guds
eksistens. En tredjedel af de adspurgte
definerer guden som ”en helt personlig
stemme” i en selv, hvilket unægtelig
ligger langt fra verdensreligionerne. De
har næppe et religiøst verdensbillede.

De spøjse spørgsmål i Vilstrups
undersøgelse formår ikke at skjule, at

flertallet af danskerne har forladt det
religiøse verdensbillede for et par gen-
erationer siden. Man er nødt til at gøre
naturkræfterne og den private moral til
Gud for at få et højt nok ciffer. 

Hvis man definerer religion bredere,
socialpsykologisk, kan man derimod
godt på en saglig måde placere praktisk
talt alle danskere i den religiøse boks.

Den herskende familieopfattelse er
religiøs. Selvom mennesket biologisk
har en drift til at leve i flokfamilier,
skal vi leve parvis i strid med vores
natur. Det er et religiøst dogme. 

Vor kulturs menneskeopfattelse i
videre omfang er også religiøst præget.
Selvom mennesket er et flokdyr, der
styres følelsesmæssigt af andre men-
neskers forventninger til ens opførsel,
dyrkes idéen om den enestående ind-
ividualitet, ”sjælen”, og den dermed
beslægtede forestilling om de givne
præferencer ved f.eks. valghandlinger
og på markedspladsen.

Det er forestillingen om, at en gud
eller flere guder styrer verden, som er
uigenkaldeligt død som folkeligt
verdensbillede, og religionen som sam-
fundsinstitution – kirken – som ligger
med halvandet ben i graven. Det viser,
hvilken vej den naturlige udvikling går.

Men hvorfor skal vi fyldes med bud-
skabet om, at et massivt flertal af dan-
skerne er religiøse? Er det ikke slemt
nok, at hele en ud fem danskere har et
forbløffende tilbagestående verdensbil-
lede med, citat, ”en dømmende og til-
givende far i himlen”?

Roskildebispen Jan Lindhart kan slet
ikke få åndsformørkelse nok. For ham
og hans indvandrede tempel-institu-
tion, der har benene dybt plantet i den
sorte middelalder, er det en torn i øjet,
at tre ud af ti betragter selve det ”ånde-
lige spørgsmål” om Guds eksistens
som et åndet spørgsmål og nægter at
lege med. Jan Lindhart er ledende figur
i et foretagende, hvor prædikanterne er
klædt i herremode fra reformationsti-
den i 1500-tallet og også ideologisk har
sat uret i stå i samme tid. Hedninger
kan ikke tolereres. Over for Politiken
rejser bispen tvivl om, hvorvidt de 20

pct. totale gudsfornægtere ”virkelig
mener det af hjertet”.

Bisp Lindhart rider på den højeste
modebølge for religion, der længe er
set. Bush og Blair dyrker deres kristen-
dom synligt og agiterer i religiøse ter-
mer for deres imperialistiske og fascis-
tiske ideologi, krigsførelse med Gud i
ryggen. De reaktionære ledere i den
udbyttede (”tredje”) verden opgejler og
udnytter religiøse traditioner og følelser
i manipulationen af folket, hvad enten
det sker i imperialismens eller i det
nationale borgerskabs interesse. Den
amerikansk-europæiske imperialistiske
offentlighed har et uforbeholdent posi-
tivt syn på religion, ligegyldig hvilken.
Führer Bush har under sit nuværende
forsøg på at starte en verdenskrig sørget
for gentagne gange at prise islam og
rose de troende muslimer for deres tro
og har andægtigt besøgt en amerikansk
moské i samme anledning.

Religionen er en uadskillelig del af den
herskende ideologi til og med kapitalis-
men, og religionen har altid stået på
den herskende klasses side. Der, hvor
undertrykte folk  har gjort oprør mod
undertrykkerne, har oprøret kun sejret i
det omfang, det har frigjort sig fra reli-
gionens ideologiske spændetrøje, og
hvor de undertrykte har taget skæbnen i
egen hånd. Bush og Blair ved, at ver-
dens muslimer ikke kan gøre oprør mod
imperialismen, hvis de holder sig til
Koranen, thi den giver ingen anvisning-
er eller hjælp i den retning, tværtimod.

De gamle religioner presser mennes-
ket ned i uværdig ydmyghed. Du skal
knæle for guden eller guderne og lyde
templets befalinger. I den imperialistis-
ke verden promoveres nye former for
religion, efterhånden som de gamle
religioner mister indflydelse over folks
liv og f.eks. sexistisk undertrykkelse
ikke længere kan begrundes religiøst i
klassisk forstand. Et fælles kendetegn
for den imperialistiske mysticisme er
jeg-dyrkelsen i centrum. Jo mere privat
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Hvor sol- og halvmåneformørkede kan
danske ‘venstrefløjsere’ blive, når de
hyler med på det hysteriske borgerlige
terrorismeomkvæd? Seneste eksempel
er Enhedslistens Søren Søndergård, der
synes, det er forkert, at Ahmed Abu
Laban, imam ved Det Islamiske Tros-
samfund, har opfordret palæstinensere,
arabere og muslimer til aktiv solidaritet
med det palæstinensiske folks kamp.

Ifølge det prozionistiske dagblad
Politiken, der forklædt som ‘frisindet’
og ‘liberalt’ har ført en årtilang kampag-
ne til støtte for den israelske undertryk-
kelse af det palæstinensiske folk, sagde
imamen ved fredagsbønnen i sidste uge
i moskeen på Nørrebro bl.a. følgende
om de palæstinensiske modstandsfolk,
der bekæmper den israelske besættelse:

“I skal ikke tro, at de, der bliver
dræbt i kampen, er døde. De er levende
hos Allah, og Allah giver dem gaver. Vi
skal tænke på at være aktive og ikke
passive”. 

Det er blevet udlagt som støtte til
terror, som skadeligt for indvandrerne i
det danske samfund, og hele koret fra
Dansk Folkeparti til Søren Søndergård
og indvandrersammenslutningen
POEM er rykket ud med fordømmelser.

Politiken plantede historien efter de
omfattende demonstrationer organiseret
af palæstinensere i en række byer lan-
det over samme dag  - med henblik på
endnu engang at aflede opmærksomhe-
den fra den fortsatte blodige massakre
på palæstinensere, som den israelske
hær gennemfører i de besatte områder.

Forleden dag fik den danske presse
opmærksomheden fæstnet på et par
smådrenge, der ved en demonstration
var udklædt med selvmorderbombe-

bælter.
Det var opdragelse til terrorisme,

mente Dansk Folkeparti og de øvrige
totalformørkede reaktionære selvfølge-
lig.

Lørdag dræbte de israelske fascistis-
ke mordere mindst 30 palæstinensere i
Jenin-flygtningelejren på Vestbredden.
Israelske tanks kørte ind i huse med
levende mennesker. Børn og civile,
gamle og kvinder bliver dræbt i stor
forskelsløs målestok. Mistænkte mod-
standsfolk likvideres med koldt blod på
åben gade, tilfangetagne henrettes eller
tortureres - oftest i omvendt rækkeføl-
ge. En 13-årig dreng, der kaster med
sten mod en israelsk tank, bliver skudt
gennem hjertet.

Den israelske hærs hærgen har terro-
riseret hele den palæstinensiske
befolkning, ydmyget den, påtvunget
den sult og tørst med afbrydelse af
vand og el i store områder, raseret hun-
dredvis af bygninger, systematisk
beskudt ambulancer og sygehjælp, osv.

Og så snakker man om børneopdra-
gelse og opdragelse til terrorisme! Isra-
el opdrager hver evig eneste dag unge,
der vil give deres liv i kampen mod
den fascistiske undertrykkelse. Tv-avi-
sen kunne fortælle, at forsvarsstyrkerne
i en truet flygtningelejr havde fordelt
bombebælter til en række unge, der vil-
le bruge dem mod angriberne. Sandhe-
den er, at palæstinenserne stort set er
berøvet alle andre våben end det at
omdanne deres egne kroppe til levende
bomber. Hvor er deres F16-fly, tanks,
luftværnsraketter, præcisionsstyrede
granater - af den højeste kvalitet, med
elektronik og højteknologi fra USA, og
også fra Danmark?

Det er stort set det samme reaktio-
nære kor, der under besættelsen kaldte
de danske modstandskæmpere for ‘ter-
rorister’, der i dag skriger ‘terrorister’
og ‘terroristfare’ efter palæstinenserne
og imamen på Nørrebro. Det er de
samme kræfter, der holdt kæft og sam-
arbejdede med Nazityskland - stort set
- der i dag holder kæft og samarbejder
med USA og Israel i deres forbryderis-
ke ‘krig mod terror’.

Hvis de palæstinensiske martyrer
ikke får et evigt liv, så lever de i hvert
tilfælde evigt i deres lands og folks his-
torie. Og det er heller ikke så dårligt.
De rangerer på linje med de dræbte
danske modstandsfolk, med alle de
dræbte antiimperialister, som i den ene
eller den anden tro, eller som gudløse
kommunister (og det var ikke de fær-
reste), gav deres liv i kampen mod
kolonialisme og besættelse.

Eller er halvmåneformørkelsen hos
Søndergård blevet så påtrængende, at
han gør en undtagelse for muslimske
modstandskæmpere?

Har USA og Israel og Fogh og
Dansk Folkeparti ret i, at det er ‘terro-
rister’ man er ude efter?

Udgør imamen på Nørrebro eller de
udklædte børn en terrorfare, eller
demonstrerer de solidaritet med et
undertrykt folks kamp og støtte til dets
helte?

Kun reaktionære eller idioter kan
tage fejl.
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og mystisk du tolker dit liv, desto
bedre. Det gælder ikke mindst den vig-
tigste moderne form for religiøsitet, det
borgerlige samfunds slet skjult infanti-
listiske religion: pardannelses-roman-
tikken. Kærlighed formuleret i bestemt
form er et regelret religiøst udtryk. 

Den borgerlige offentlighed, den her-
skende ideologi, censurerer kommunis-
mens standpunkt tætsluttende og genta-
ger rutinemæssigt sine umådeholdne
forsøg på at dæmonisere og latterliggø-

re den videnskabelige socialisme. Eks-
propriering af kapitalen, planøkonomi,
arbejderstyre? Ha, ha, nej, sikke noget
forældet bras, så lad os hellere snakke
om helligånden, om reinkarnationer og
genfærd, oprette flere templer, dyrke
mere romantik, eller for den sags skyld
nihilisme, hedonisme og dekadence,
mere af hvad som helst, bare det ikke så
meget som bare nærmer sig socialisme
og kommunisme og klassekampskultur.

Det, at den officielle hyldest til reli-
gion og mystik øges i lydstyrke, viser,

at den herskende klasse kører på fossilt
brændstof. Ingen gud eller guder kan
forhindre verdens undertrykte folk i at
befri sig fra imperialismen eller arbej-
derklassen i at overtage magten. 

På længere sigt står menneskeheden
kulturelt set i et valg mellem irrationel
og manipulerende religion eller ratio-
nel og frigørende kommunisme. Intet
trossamfund og ingen folkereligiøsitet
kan i længden overleve den kulturelle
udvikling, der følger revolutionen, så
sandt den dialektiske materialisme.

Fortsat fra side 18



I Århus har DKP/ML fået et længe
ønsket mål opfyldt. DKP/ML har fået
lov at være med sammen med socialde-
mokraterne i Tangkrogen 1. maj.

Den 29. januar i år meddeltes dette
som det glade budskab i Dagbladet
Arbejderen:

”Arrangørerne af tidligere års 1.
maj vil i år slå pjalterne sammen med
resten af den århusianske fagbevægelse
for at lave én fælles manifestering 1.
maj. Rød 1. maj har i 10 år været tale-

rør for arbejdere i kamp, EU-mod-
stand, international solidaritet samt
modstand mod krig og nazisme,” skri-
ver Birthe Sørensen i sit blad. Og det
er da også en kendsgerning, at Rød 1.
maj i Århus har været en vældig suc-
ces, der har tiltrukket arbejdere i kamp
samt mange partiløse klassebevidste,
der ikke ville gå med i den fælles fagli-
ge kongelige socialdemokratiske 1.
maj i Tangkrogen, fordi de havde den
opfattelse, at der måtte markeres ægte

rødt 1. maj. Den mulighed gav rød 1.
maj i mange år. Ifølge DKP/ML’s eget
udsagn har der været op mod 10.000
forsamlet til Rød 1. maj de sidste år.

Som politisk argument for overgangen
til LO´s og Socialdemokratiets 1. maj
siger Birthe Sørensen:

”Den politiske dagsorden har ænd-
ret sig efter valget. Den nye borgerlige
regering har allerede givet rigeligt
med smagsprøver på, hvad fremtiden
bringer.”

Men hun kommer her med en
bevidst usandhed, når hun begrunder
nedlæggelsen af en succesfuld Rød 1.
maj med, at Venstre nu leder regering-
en. For på sidste års Rød 1. maj bekla-
gede DKP/ML sig hele tre gange fra
talerstolen over, at de ikke måtte delta-
ge i den fælles faglige 1. maj i Tang-
krogen. 

Forarget meddeltes det, at ledelsen i
den fælles faglige 1. maj krævede, at
DKP/ML afsvor den konsekvente
kamp mod EU, ikke var i opposition
mod fagbevægelsens ledelse og opgav
den konsekvente kamp for palæstinen-
sernes og andre undertrykte folks ret-
færdige kamp. Men, lovede partiets
repræsentant fra talerstolen, det ville
DKP/ML aldrig gøre for at komme ind
i varmen hos ledelsen for den fælles
faglige 1. maj. 

- Men vi vil fortsætte med at lægge
pres på for at komme med i Tangkro-
gen, meddeltes det fra talerstolen.

Så Birthe Sørensen taler altså mod
bedre vidende. Allerede sidste år var
det DKP/ML’s største ønske at nedlæg-
ge den selvstændige 1. maj og blive
lukket ind i varmen i Tangkrogen.

Nu er DKP/ML ikke blot er taget til
nåde ved selve 1. maj arrangementet,
men man sidder også med i 1. maj-
ledelsen. Er det fagbevægelsens og
Socialdemokratiets ledelse, der har
givet køb på sine principper, eller er
det ledelsen i DKP/ML, der har måttet
give køb på de socialistiske principper?

Birthe Sørensen uddyber sine argu-
menter i Jyllandsposten 28 januar:

-  Da 1. maj traditionelt er en dag,
hvor man mønstrer tropperne, valgte vi
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DKP/ML:

Med socialdemokratiet 1. maj

STOP FOGH & CO !

STOP USA´S TERRORKRIG ! 
- NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE ! 

STOP OPBYGNINGEN AF UNIONSSTATEN 
– DK UD AF EU! 

· NEJ TIL LOVINDGREB, DELTID OG NY LØN !
· NEJ TIL ARBEJDSLØSE PÅ SLAVEKONTRAKTER! 

· FORSVAR REALLØNNEN OG NORMALARBEJDSDAGEN!
-NEDSÆT ARBEJDSTIDEN FREM MOD 30 TIMER

· STOP UDLICITERINGS OG PRIVATISERINGSVANVIDDET
– FARUM ER NOK!

· UNGDOMMEN ER FREMTIDEN
-UDDANELSE ER INGEN UDSALGSVARE!

· FORSVAR DE DEMOKRATISKE RETTIGHEDER
– NEJ TIL TERRORLOVEN!- 

- NEJ TIL STRAMNINGER OVERFOR
FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

· SOLIDARITET MELLEM DANSKE OG
UDENLANDSKE ARBEJDERE! 

· INTERNATIONAL SOLIDARITET 
–BOYKOT ISRAEL! - ISRAEL UD AF DE BESATTE OMRÅDER NU!

SOCIALISMEN ER FREMTIDEN

Arrangør: Rød 1. maj kommiteen

ODENSE

RØD 1. MAJ 2002
kl. 12-17



at gå sammen med fagbevægelsen på
Tangkrogen.

LO-Århus roser da også det tidligere
kommunistpartis overgang til LO´s og
Socialdemokratiets rækker ved at udta-
le, at ”arbejdernes internationale
kamp- og festdag i år har vundet ekstra
styrke og bredde”. 

Også LO´s ledelse mønstrer sine
rækker på 1. maj dagen. Som støttepar-
ti i Århus kan de nu også officielt tælle
DKP/ML. I stedet for at mønstre de
mange tusinde ved en selvstændig
socialistisk 1. maj foretrækker
DKP/ML at underlægge sig LO og
Socialdemokratiet. 

Det er en kendsgerning, at DKP/ML på
partiets 7. kongres i 1997 brød med
den hidtidige revolutionære linie for at
slå pjalterne sammen med ’fagbevæ-
gelsen’.  I DKP/ML bliver ”fagbevæ-
gelsen” brugt som et pseudonym for
Socialdemokratiet og dets støttepartier
på venstrefløjen. Deres kursskifte har
haft store konsekvenser for DKP/ML’s
praktiske politik.

For eksempel renvasker det Social-
demokratiets nedskæringer i efterløn-
nen, dagpengene osv. Partiets optræden
i fredarbejdet i Århus er blot et eksem-
pel på de politiske konsekvenser i det
daglige.

Det er således DKP/ML, der har
været de største fortalere for at frede
ikke blot Socialdemokratiets, men i
lige så høj grad USA´s rolle i krigen
mod Afghanistan.

USA har således ikke måtte nævnes
i pressemeddelelser, løbesedler osv. Nu
runger gaderne i Århus med slagordene
ned med USA, ned med Bush. Alle
andre i solidaritetsarbejdet mod USA’s
terrorkrig og deres lakaj Israel kan se,
at USA står bag.

Og det har haft store konsekvenser
for partiet selv og opslutningen om det.
Hvor er ideerne om ’massepartiet’, der
var det store nummer for nogle år
siden,  blevet af?

Hvor er alle de unge, der for blot to
år siden flokkedes om dets politik, ble-
vet af?

Kaj Rudi
Århus

APK Østjylland
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Palæstina vil sejre
Børnetegning fra intifadaen
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Vedtaget på stormødet i Initiativet Stop
Terrorkrigen (tidl. Nej til krig og ter-
ror) 1. april 2002

Den danske regering og Folketinget
skal være med til at bane vej for en
varig og retfærdig fred i Mellemøsten.

Vi protesterer mod, at Israel er i
gang med sin hidtil største militære
aktion i de besatte områder. Den israel-
ske premierminister Ariel Sharon har
erklæret, at “Israel er i krig” og at
Yassir Arafat udgør “en trussel mod
den frie verden” som leder af et “terro-
ristnetværk”. Sharons mål er at tilintet-
gøre de palæstinensiske myndigheder,
dræbe og tilfangetage palæstinensiske
modstandsfolk og terrorisere civilbe-
folkningen.

Hermed søger Israel at retfærdiggø-
re 35 års ulovlig besættelse af Vest-

bredden, Gazastriben og Østjerusalem,
samt de talløse krænkelser af interna-
tional lov og FN’s resolutioner. 

Den palæstinensiske modstand mod
den israelske besættelse er en legitim
frihedskamp. Derimod kan hverken
den israelske besættelse, de ulovlige
bosættelser, terroren mod civilbe-
folkningen, angrebene på selvstyret
eller den økonomiske kvælningspolitik
legitimeres.

50 år efter delingen af Palæstina og
oprettelsen af staten Israel er den
palæstinensiske stat endnu ikke blevet
virkelighed. Den israelske regering
viser endnu en gang, at den ikke ønsker
fred. Bosættelserne er problemets ker-
ne - og en varig fredsløsning forudsæt-
ter, at Israel trækker sig tilbage fra alle
de områder, som er holdt besat siden
1967. Det, der foregår nu, er en forbry-
delse mod menneskeheden og en trus-
sel mod verdensfreden.

Den danske regering skal:
Utvetydigt fordømme den ulovlige

israelske besættelse og kræve en øje-
blikkelig rømning af Vestbredden,
Gaza og Østjerusalem

Støtte de palæstinensiske myndig-
heder og det legitime krav om en
palæstinensisk stat

Kræve øjeblikkeligt stop for den
israelske ødelæggelse af det palæstin-

ensiske selvstyre
Tage skridt til at sikre den palæst-

inensiske civilbefolkning mod den fort-
satte terror

Tvinge den israelske regering til at
overholde den fjerde Genèvekonven-
tion

Afbryde alle militære og økono-
miske forbindelser med Israel

Støtte en retsforfølgelse af krigs-
forbrydere

Initiativet Stop Terrorkrigen
Medborgerhuset Blågården

Blågårdsplads 3
2200 København N

Tlf. 35 36 37 02
www.stop-terrorkrigen.dk

Den israelske besættelse skal stoppes NU!
Åbent brev til den danske regering og Folketinget

Misfoster
Verdensborger, og samfund, ordene svælger rundt, i

alt som borgerskabet og dets medløbere udtrykker. Alt
skal ensrettes i ord, tanke, handling, med formålet at

underlægge befolkningerne den globale kapitals
herskende retsorden, med hvad deraf følger af svinden,

forfald, og total umyndiggørelse.
- Dette misfoster vil favne alt, og helst, - her og nu, og

som tyngdekraften udskiller olie og vand, vil
arbejderklassen lade timeglasset udløbe for dette

uhyrlige misfoster.
NB

OKTOBER BOGBUTIK
København

Willemoesgade 58 E
2100 København Ø

35 43 49 50
Åbningstid:

Tirsdag 13-17.30
Torsdag 13-17.00

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



En sugende fornemmelse i
hjertet

Hånden bliver rød og klæb-
rig af tyktflydende blod

De forbipasserendes øjne er
fjerne

Panderne er rynket
Tiden står stille på gaderne
Trafikken reduceres til en

fjern baggrundsstøj

Vinden bliver isnende kold
Tanksene ruller frem for mit

indre syn

På hjørnet står mørklødede
mænd og diskuterer

Igen ser jeg Palæstinas flag
for mig

I lygtepælene ved Israels

ambassade
Der er ingen

anden vej
end mod-
stand

Mod ondska-
ben uden ord

Efter 50 års forfølgelse for-
står også børnene dette

Menneske, du er menneske
som alle andre

Du lever og dør på jorden
som alle andre

Intet menneske har mindre
ret til livet end du

Kun den, der ikke lever efter
dette, kan miste sin ret 

GBe
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Strøtanker ii uuge 115

Centrale temaer:
Modstand mod

Højreregeringen
Herunder den faglige kamp

USA’s terrorkrig
Unionsstatsopbygningen

Pris:
Voksne 1050 kr., Deltagere på over-
førselsindkomster 800 kr.
Børn under 7 gratis Fra 7-13 250 kr.
Enkeltdag inkl. overnatning 225 kr

På lejren vil der være oplæg, diskus-
sioner og workshops.

Sport, kultur, familie og børnearrang-
ementer hører med på en rød sommer-

lejr.
En af dagene er udflugtsdag. Lejren

er på Nordfyn tæt ved vandet.

Unge fra 14 anbefales DKUs sommer-
lejr, der afholdes parallelt samme sted.

Tilmelding, program og oplysninger
om fællestransport fås hos:

APK-Fyn
Skibhusvej 100 st th.

5000 Odense C  Tlf. 66148983
Email: apk@apk2000.dk

www.apk2000.dk

APKs ssommerlejr 22002 ppå NNordfyn
Fra lørdag d. 7. juli - fredag d. 13. juli

Kære Anders Fogh Rasmussen
Vi er meget skuffede over Deres

stempling af PKK som en terrororgani-
sation. 

Vi havde ganske vist ikke regnet
med, at De under Deres besøg i Tyrkiet
ville komme med udtalelser til støtte
for kurderne, men en udtalelse af den
art havde vi dog ikke forventet.

I hvert fald synes vi, at De skylder
os en konkret dokumentation for rigtig-
heden af Deres udtalelse.

Som De selv nævnte under Deres
besøg i Tyrkiet, har kurderne stadig
ikke ret til undervisning på deres eget
sprog. Men er De f.eks. klar over at
tusinder af mennesker er blevet arreste-
rede og retsforfulgt af de tyrkiske myn-
digheder siden nytår - alene fordi de
har gjort krav på at tale kurdisk?

Det er ikke kurderne, men de tyrkis-
ke myndigheder, der kritiserer EU’s
krav, herunder overholdelse af de
såkaldte “Københavner-kriterier”. 

Man kan ikke lukke øjnene for disse
kendsgerninger. Det kurdiske folk og
PKK har gang på gang i de senere år
udtrykt ønske om et demokratisk sam-
vær på lige fod med det tyrkiske folk.
Dette ønske kan ikke stemples som
“terroristisk”. 

I den forbindelse kan jeg oplyse
Dem om, at herboende kurdere forelø-
big har indsamlet over 6.000 under-
skrifter, som netop udtrykker kravet
om en ligeberettiget status for det kur-
diske folk i Tyrkiet, og som støtter den
nye linie, PKK har valgt.

Vi ser Deres terror-stempling som
en kriminalisering af mange af de
omkring 30.000 kurdere, som bor her i
Danmark. Derfor kan den også skade
integrations-processen og det generelt
gode forhold mellem danskere og med-
borgere af kurdisk afstamning. 

Kære statsminister,
I stedet for at piske en stemning op

burde De - efter vores mening - som
kommende EU-formand spille en aktiv
rolle, der kan bane vejen for en demo-
kratisering af Tyrkiet og dermed en
endelig bilæggelse af den konflikt, som
har kostet alt for mange kurdere og tyr-
kere livet. 

Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz

Formand for FEY-KURD

Åbent brev

Krigsmodstanden på Fyn
i demonstration
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Det er svært at sætte sig ind i det
palæstinensiske folks lidelser. Det dan-
ske mediebillede gør det ikke lettere. I
mere end 50 år har palæstinenserne
været et forfulgt folk af en zionistisk
stat, der har betragtet palæstinenserne
som anden- eller tredjerangs mennes-
ker. Forinden havde Palæstina været
besat af England, hvis interesse var
herredømme over et geografisk områ-
de, der havde afgørende betydning for
olieproduktion og –leverance.

Det er de samme interesser, der gør
sig gældende i dag.

Derfor kan krigen, anført af Sharon og
hans samlingsregering, heller ikke ses
isoleret fra USA´s terrorkrig mod
”slyngelstaterne” i samme vigtige olie-
region. Derfor støtter USA i praksis
uhæmmet det israelske styres fas-
cistiske overgreb på det palæstin-
ensiske folk og deres rettigheder.
Det USA, som med egne ord står
for at værne om menneskerettig-
heder over hele jordkloden, ser
igennem fingre med, at israelske
soldater har ordre til at sparke
dørene ind til civile boliger, drive
beboerne ud i gaderne for derefter
at henrette dem.

Det kaldes standretter; uden
borgerrettigheder bliver uskyldige
mennesker myrdet. Uden sigtelser,
uden rettergang.

EU har egne interesser contra USA i
samme område. Langvarige handels og
–toldkrige mellem USA og EU har fået
ubehagelige politiske og militære kon-
sekvenser til at tone frem på skærmen.
EU forsøger at udnytte sprækker for at
manøvrere sig ind i den olierige region.
Derfor er kritikken af Israels overgreb
lidt mere skærpet i EU.

Fogh-regeringen og den danske uden-
rigsminister har fungeret som ekkoer af
George Bush. Men den må samtidig

spille på samme violin som de bestem-
mende parter i EU, ikke af tilbøjelig-
hed eller forståelse for det palæstinen-
siske folk – men tvunget af et stadigt
større folkeligt pres i Danmark som
overalt i verden  har den danske rege-
ring kritiseret Israel og krævet Israels
ambassadør i samråd. 

Kritikken går på, at ambulancerne
ikke får adgang til relevante områder.
Hvilken nytte gør ambulancer, når
palæstinensere skydes ned udenfor
egen gadedør?

Den danske regering ved ikke, hvil-
ken lomme den skal krybe ned i eller
ud af. Så den gør intet rigtigt.

Derfor påhviler det alle folkelige orga-
nisationer i Danmark at udvise retfær-
dighed og solidaritet med det palæstin-
ensiske folk. Det gælder ikke mindst
fagbevægelsen. Derfor skal det hilses
velkomment; når SiD opfordrer til boy-
kot af israelske varer, hvis der ikke
opnås en forhandlingsløsning:

- Målet må være at udvikle det poli-
tiske selvstyre til en demokratisk fri, og
uafhængig stat. Der må øjeblikkeligt
ske tilbagetrækning fra de besatte
områder, og der må øjeblikkeligt sættes
stop for nye bosættelser.

Det er ikke skarpt, men det går i den
rigtige retning. SiD træder hermed ind

på en meget – for dansk fagbevæ-
gelse – tom scene.

Situationen er for alvorlig til at
spille neutral. Neutralitet gavner
kun den stærke part. Den
verdensomspændende krise og
kamp om herredømmet kræver
stillingtagen til fordel for palæstin-
ensernes ret til selv at vælge deres
retfærdige fremtid.

NU må fagbevægelsen på banen.
Danmarks fem lange år under
naziregimet er intet at regne for i

sammenligning med udryddelsen af det
palæstinensiske folk. Der må sættes en
stopper for nedslagtningen NU. USA
og Israel kender ingen grænser. De er
uden hæmninger.

Det er kun verdensopinionen med
arbejderklassen i spidsen, der kan stop-
pe krigen!

Undertrykte i alle lande, foren jer!

FJ

Situationen er for alvorlig til
at spille neutral. Neutralitet
gavner kun den stærke part.
Den verdensomspændende

krise og kamp om herredøm-
met kræver stillingtagen til
fordel for palæstinensernes
ret  til selv at vælge deres

retfærdige fremtid.

For international solidaritet

Faglig  kommentar
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