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Side 2

USA benyttede 11.09.2001 til at erklære en ende-
løs ‘krig mod terror’. Dens konsekvenser: Isra-

elske massakrer i Jenin og på det palæstinensiske
folk. Afghanistan. En mulig ny storkrig mod Irak.
Centralasien og Kaukasus spækket med amerikanske
baser. US-soldater sat ind mod folkeopstande på
Filippinerne og i Colombia. USA-støttet militærkup
i Venezuela.

Racisme og fremmedhad stortrives. Reaktionen
marcherer. Højreekstremister får regeringsmagt. . 

‘Terrorlovgivning’ indskrænker de demokratiske
rettigheder, beskærer politisk protest og arbejdernes
kampmuligheder. Oprustning, krige og rekordprofit-
ter betales af de arbejdende og af verdens fattige.

Derfor vender arbejderne og folkene sig over hele
verden mod det amerikanske krigsvanvid.

Nyrup og hans regering stillede sig 100 pct. bag
Bush og hans terrorkrig. Fogh er et ekko af den

stupide amerikanske præsident og hans livsfarlige
politik.

Fogh skal trone som formand for EU i det kom-
mende halve år, hvor nye skridt mod superstaten og
supermagten tages. EU er storkapitalens og monopo-
lernes projekt.

Derfor vender arbejderne i EU-landene sig imod
monopolernes Union. Derfor Danmark ud af EU.

Anders Foghs højreblok med Dansk Folkeparti
vil gennemtvinge den ‘minimalstat’, Fogh

ønsker: Et nyliberalt samfund indrettet til profit og
glæde for monopolerne. Farum-modellen i maxi-
størrelse. Også dette projekt er vendt mod det store
flertal. 

Derfor vender vi os mod Fogh-regeringen og hele
dens væsen.

Situationens alvor kræver organisering, kamp og
aktivitet, som må genopbygges fra grunden. Det

kræver samling omkring en politik for fred og imod
krig, for arbejdernes og den brede befolknings krav
og rettigheder. Rettet mod enhver NATO- og Uni-

onsregering, ikke et program for at føre
socialdemokratiet tilbage ved regerings-
magten.

Det er den vej, Arbejderpartiet Kom-
munisterne anbefaler.

Foghs og Nyrups følgagtighed over
for USA og EU fører til katastrofe.

Socialismen er fremtiden
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De internationale fredsvagters
modige aktion i sidste uge, som
bragte forsyninger til de belejrede
palæstinensere og kirkefolk i Fød-
selskirken, et af kristendommens
helligste steder, betød også, at en
del fredsvagter sluttede sig til de
belejrede. Det har betydning for at
forhindre den israelske udmattel-
sestaktik i at lykkes...

Her er en af deltagernes beret-
ning om aktionen.

I små grupper, der bevægede sig
hurtigt og stilfærdigt for at sikre
overraskelsesmomentet, splittede
fredsvagterne - International Soli-
darity Movement - sig op i mange
små hold, som strømmede ind på
Fødselspladsen til komplet forvir-
ring for de israelske soldater, der
bevogtede området. Mens hoved-
vejen spærres af en stor pigtrådsaf-
spærring, var en mindre sidevej
helt ubevogtet. Mens de var intenst
optaget af at gemme sig bag vælte-
de palæstinensiske biler, forvente-
de de israelske soldater og deres
Merkava-tank, som stod lige i nær-
heden, ikke, at der blev vendt op
og ned på hele deres belejring bag-
fra.

Planen blev til på et stykke tagpap
med et omrids af Fødselstorvet.
Gruppen på hen ved 20 diskuterede
frem og tilbage om, hvilken frem-
gangsmåde der ville have bedst
udsigt til at lykkes, og hvem der
ville være med til det ene eller det
andet. De som ikke kunne risikere
at blive arresteret med mulig udvis-
ning som konsekvens besluttede sig
til at følge med, men holde sig i

baggrunden og iagttage tingene.
Andre meldte sig frivilligt til at gå
ind i kirken, og alle øvrige gav
deres hjælp. Holdene sivede ind i
Betlehem, indtog deres positioner
og bevægede sig fremad, mens de
bad alle de lokale palæstinensere,

de mødte, om at forholde sig helt
tavse.
Vi kom fra den gamle markeds-
plads, som har ligget i ruiner, siden
det israelske angreb begyndte for
en måned siden, og opdagede, at
flere fremgangsmåder lå mere end
åbne for os. Holdene blev splittet
op i mulige afledningsgrupper og
en enkelt på seks personer, som var
fast besluttet og forberedt på at
komme ind i kirken, og blive der.

Som det gik, var den israelske reak-
tion så langsom, at to forskellige
grupper nåede ind i kirken, før isra-
elerne kunne pågribe dem.

Soldaternes eneste hurtige reaktion
var at smide journalister væk, der
havde fulgt gruppen frem til Fød-
selspladsen. På den anden side var
et betydeligt antal fredsvagter i
stand til at løbe frem og komme
ind gennem kirkens hoveddør, før
de få israelske soldater, som var
stationeret på den anden side af
torvet, kunne fange dem. De, som
ikke ønskede at komme ind i kir-
ken, blev stående - og blev arreste-
ret af de israelske soldater. Grebet
af bevægelsens eufori gik en foto-
graf fra Los Angeles Times også
med ind.

Israelerne kunne ikke gøre andet
end at skubbe nysgerrige journalis-
ter baglæns. En enkelt røggranat
blev affyret blot for at dække over
borttagningen af de medlemmer af
IMS, som var arresteret, og som
blev bragt til Betlehem Fredscen-
ter, hvor de blev tilbageholdt.

Selv de udenlandske journalister
var forbløffede. En af dem vendte
sig om og bemærkede: 
‘Det er jo som en drøm.’

Ben Granby kommer fra Madison,
Wisconsin, USA - og befinder sig
for tiden i de besatte områder.

Se også brevene fra de danske
fredsvagter på side 10

Side 3

De Internationale fredsvagter:
Aktionen ved Fødselskirken,

Betlehem
En inside-beretning af Ben Granby, International Solidarity Movement.

Fra Indymedia Jerusalem

Rapport fra
Bethlehem



Deputationer gør det ikke alene. På
trods af, at 75 faglige deputationer hav-
de krævet foretræde for Folketingets
Arbejdsmarkedsudvalg for at proteste-
re over regeringens planer om indgreb
over for overenskomsternes deltidsbe-
stemmelser, så gennemføres loven med
Dansk Folkepartis stemmer.

Deltidsbestemmelserne begrænser
inden for visse rammer i dag arbejdsgi-
verens ret til efter forgodtbefindende til
at indføre deltidsarbejde. Med VK-
regeringens nye forslag vil stort set alle
begrænsninger blive fjernet.

Dansk Folkeparti havde stillet tre
betingelser for at kunne stemme ja til
den endelige lovtekst.

For det første kræver Dansk Folke-
parti (DF), at det ikke er den enkelte
ansatte, der skal stå alene med bevis-
byrden, når lønmodtageren er fyret,
fordi vedkommende ikke ønsker at gå
på deltid. Lovteksten fastslår, at det er
arbejdsgiverens ret, hvis virksomhe-

dens ”tarv ” kræver
det, at sætte de ansat-
te på deltid. DF kræ-
ver altså, at arbejds-
giveren skal kunne
begrunde beslutning-
en med, at det sker af
hensyn til virksomhe-
dens ”tarv”.

For det andet
mener DF, at en
arbejdsgiver ikke skal
kunne ændre en stor
del af stillingerne fra
fuld tid til deltid.

For det tredje kræ-
ver DF, at ansatte
skal modtage en
godtgørelse, hvis de
af arbejdsgiveren
fyres mod hensigten i
loven.

De tre ufravigelige
betingelser er alle
blevet accepteret af
regeringen, der ikke
har haft problemer
med at give DF
sådanne hensigtser-
klæringer, hvorfor loven forventes 2.
behandlet i denne uge.

De tre nye betingelser ændrer ikke
ved det faktum, at arbejdsgiverne fort-
sat kan diktere lønmodtagere på deltid

med henvisning til virksomhedens tarv.
Samtidigt er selve loven i sig selv et
politisk indgreb i fagbevægelsens for-
handlingsret.

Landsdækkende og lokale faglige
netværk har da også for måneder siden
varslet aktiviteter, hvis regeringen gjor-
de alvor af sine deltidsplaner. Således
forsamledes omkring 25.000 på Chris-
tiansborg Slotsplads den 20.marts,
samt titusinder over resten af landet,
primært i protest over angrebene på
deltidsbestemmelserne.

Regeringens hensigtserklæringer til
DF har heller ikke ændret formand for
LO Hans Jensens eller arbejdsmarked-
sordfører for Soc.dem. Jan Petersens
kritik af deltidsloven.                       -gri

Side 4

Når deltidsloven skal til 2. behand-
ling i uge 20 (13.-17.maj), vil en lang
række fagforeninger opfordre til en
landsdækkende aktivitetsdag. Det er
nu fastlagt til den 16. maj. Det er fag-
foreningerne bag initiativet ”Fagligt
ansvar for en bedre fremtid”, der
kommer med opfordringen.

- Det er ikke en opfordring til at
nedlægge arbejdet, men til, at der
sættes aktiviteter i gang lokalt, for-
klarer Finn Sørensen, formand for
SiD Bryggeriarbejdernes Fagforening
i København.

- Vi opfordrer til, at man på
arbejdspladserne sætter en diskus-
sion i gang om, hvad man kan gøre.
At man følger nøje med i sagen og

finder ud af, hvilke aktiviteter, der
kan sættes i søen, når deltidsloven
skal til andenbehandling i Folketing-
et i Folketinget. Nu venter vi på
tilbagemeldinger om, hvilke aktivite-
ter man forestiller sig, tilføjer Finn
Sørensen.

LO i storbyerne er desuden blevet
enige om at afholde et nyt landsdæk-
kende tillidsmandsmøde lørdag den
7. september, som er tænkt at være en
opfølgning og udvidelse af konferen-
cen den 1. marts i Silkeborg. Ifølge
Finn Sørensen forventer indkalderne,
at den kommende bliver dobbelt så
stor, hvilket vil betyde omkring 1.500
deltagere.

-gri

Flertal for deltidsforlig

Tillidsfolk parat med nye aktioner

Dansk Folkeparti har sikret
regeringen det parlamenta-
riske underlag i angrebene
på overenskomsternes del-

tidsbestemmelser.
Fagbevægelsen har varslet

aktioner.

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

Fanerne må frem igen - her den 20. marts.
Den sorte deltidslov er på vej -

Aktionsdag den 16. maj!

Foto: ch1.dk



Regeringen og erhvervsminister Bendt
Bendtsen vil sende det danske skole-
skib Danmark til USA for at deltage i
fejringen af den amerikanske national-
dag den 4. juli - med det erklærede for-
mål at demonstrere fuld dansk
opbakning til den amerikanske “kamp
mod internationale terrorisme”.

Det officielle Danmark har også
under den nye højreregerings ledelse
mere end travlt med vise sin underda-
nighed over for og blinde støtte til
USA’s selvbestaltede “krig mod terro-
risme”. Nu vil man også bruge fem
millioner kroner på at sende skoleski-
bet Danmark til USA, hvor skibet efter
planen deltage i de officielle festlighe-
der omkring den amerikanske national-
dag den 4. juli.

I forbindelse med den officielle den-

nes festligholdelse har den
amerikanske regering iføl-
ge den danske erhvervsmi-
nister besluttet at ville
afholde en omfattende
manifestation af “det inter-
nationale sammenhold
mod terrorisme som følge
af begivenhederne d. 11.
september 2001 og den
efterfølgende internationa-
le indsats”.

Det vil sige et stort medieshow for
at demonstrere ‘opbakningen’ bag
USA’s forbryderiske terrorkrig, som
den danske regering som loyal ameri-
kansk skødehund villigt deltager i. 

Udover de fem millioner statskro-
ner, propagandaskibet vil komme til at
koste, håber økonomiministeren på

bevillinger fra en række danske og
udenlandske fonde til den danske del-
tagelse i den storstilede manifestation
den 4. juli til støtte for Bush-regering-
en.

Eller, som det fremstilles i den bor-
gerlige presse: ”Skoleskibet Danmark
stævner til kamp imod terrorisme.”

Indenrigsminister Lars Løkke Rasmus-
sen har suspenderet sin partikollega,
Venstrehøvdingen Peter Brixtofte.
Begrundelse: Den engang så højt
besungne borgmester for den borgerli-
ge mønsterkommune Farum har groft
og gentagne gange vægret at udføre
opgaver, han er pålagt via den kommu-
nale styrelseslov.

Den reelt forhenværende bykonge
Peter Brixtofte bedyrer fortsat, at han
ikke har gjort noget galt, og forsøger at
fremstille sig selv som en forfulgt
uskyldighed, der kun har passet sit job
som til gavn og glæde for beboerne i
Farum. Suspensionen er rejst ved ret-
ten, og Peter Brixtofte er rede til at gå
hele vejen for at få kendt suspensionen
for ulovlig. Der kan gå lang tid, inden
rettens endelige dom falder, og ifølge
eksperter er dommen langt fra givet på
forhånd. 

Peter Brixtofte er som den første
borgmester i Danmark blevet afsat fra
sit embede – uden for et valg. Han er i
dag menigt medlem af Farum Byråd,
hvor han kan sidde valgperioden ud og
muligt genvælges - medmindre han
kendes uværdig til at sidde i byrådet.
En stribe retssager er på vej mod eks-
bykongen.

Der er tale om en ren juridisk afgø-

relse - ikke om nogen politisk afstands-
tagen til Peter Brixtofte og hans uger-
ninger. De mange økonomiske skanda-
ler og (mulige) lovovertrædelser har
ikke fået nogen konsekvenser for stor-
svindlerens medlemskab af partiet Ven-
stre. Mange kommuner står parate til at
følge i Farums fodspor. Der er i høj grad
tale om, at Peter Brixtofte på kommu-
nalt plan har levet op til Venstres og den
nye højreregerings politik for privatise-
ring og indførsel af minimalstaten. 

Men Peter Brixtoftes kreativitet og
politiske og økonomiske udskejelser
med et flertal af byrådet i Farum og par-
tiet Venstre bag sig som heppekor og
loyale rygklappere, indtil ballonen rev-
nede, er blevet en for stor belastning,
både for partiet og den nye højrerege-
ring - ikke så meget Brixtoftes i bund og
grund asociale kommunalpolitik som
sådan, men langt mere stilen og de ufine
metoder, som den er ført ud i livet på.

Man har travlt med at vakse hænder
ovenpå det krakkede glansbillede af
mønsterkommunen Farum. 

Andre betaler gildet
Men den brede befolkning i Farum, ikke
mindst de dårligst stillede og børnefa-
milierne, kommer til at betale prisen for

det økonomiske cirkus og de mange
ulovligheder i Venstremodelkommunen.

Regningen til den jævne befolkning
består i en skattestigning på 3,2 pct.,
der klart vender den tunge ende nedad
og rammer den fattigste del af Farums
beboere hårdest. Børnefamilierne flås
yderligere med nye takststigninger for
pasningen af børn i vuggestue på 140
kr. og nedskæringer i institutionernes
åbningstider. Også skolerne i Farum
må lægge ryg til nye nedskæringer.
Omvendt er byrådet yderst gavmild
over for den tidligere bykonge Peter
Brixtofte.

Den økonomiske handlingsplan,
byrådet har vedtaget, koster dyrt. Brix-
tofte og hans flok var ligefrem begej-
stret for den. Den lokale socialdemo-
krat bemærkede:

-  Jeg går ind for handlingsplanen,
men jeg kan ikke få mig selv til at kalde
det flot, at borgerne kan se frem til en
så høj skattestigning. 

Den økonomiske oprydningsplan
efter bykongen Peter Brixtoftes skalten
og valten blev enstemmigt vedtaget -
lige med undtagelse af et enkelt Ven-
stre-byrådsmedlem, som op til byråds-
mødet følte sig for dårligt informeret!

Brixtofte-modellen har sejret – ad
helvede til! 

Side 5

Regningen for Brixtofte-æraen udskrevet

“Danmark” kurs USA



Side 6

Trods byger og gråvejr var der masser
af demonstranter til 1. maj-arrange-
menter landet over. Fremmødet i Fæl-
ledparken var lidt mindre end sidste år.
Alligevel skønner politiet, at der var
75.000 dér alene. I Odense deltog over
10.000 på Rød 1. maj i Munke Mose
og knap halvdelen ved LO’s demon-
stration. I Århus deltog 8-10.000 i Fæl-
lesorganisationens manifestation. Rød
1. maj var i år afblæst i Århus.

Den mest generelle fællesoverskrift
var kamp mod højreregeringen - men
der var ellers meget store forskelle. De
socialdemokratisk ledte demonstratio-
ner - anført af tidligere statsminister
Poul Nyrup, der talte i Fællesparken
for første gang siden 1992 (hvor han
fik et æg i hovedet!) - kritiserede Fogh-
regeringen for at øge kløften mellem
rig og fattig - og fremhævede ellers
egne fortjenester og roste EU. Den tid-
ligere socialdemokratiske udenrigsmi-
nister Mogens Lykketoft kunne i Val-
lensbæk meddele, at socialdemokratiet
står skulder ved skulder med Fogh for
at få de danske EU-forbehold ophævet
og omstødt Nej’et til euro’en:

- Vi har brug for en europæisk
udrykningsstyrke, der kan give FN’s
hidtil stærkeste arm til fredsskabelse i
denne verden. Vi har brug for en fælles
europæisk asylpolitik og at bekæmpe
kriminalitet i fællesskab. Vi har brug
for at bekæmpe valutaspekulation. Jeg
mener stadig, at vi aldrig har haft et
bedre tilbud om det end den fælles
mønt, sagde Mogens Lykketoft.

LO’s næstformand Tine Brøndum
benyttede lejligheden til at slå et slag
for brugerbetaling:

- Lad os se på om brugerbetaling på
udvalgte områder - også dem, der er
hellige - ikke kan give et større provenu
og en mere retfærdig fordeling, sagde

hun.
Det er ikke kun Fogh-regeringen, der

bryder valgløfter. I Socialdemokratiets
valgmanifest fra sidste år afvises f.eks.
brugerbetaling på ældreområdet. Nu vil
Tine Brøndum slagte hellige køer.

Det angiver noget om de store for-
skelle i politik og retning for arbejder-
bevægelsen, som også er en realitet 1.
maj.
Manifestationer på et klassekamps-
grundlag - som Rød 1. maj i Munke
Mose eller APK’s 1. maj i Fælledpar-
ken - satte fokus på højreoffensiven og
kampen mod Fogh og minimalstaten,
men fordømte også den amerikansk
anførte ‘krig mod terror’, som den isra-
elske aggression mod palæstinenserne
er en del af, og krævede stop for dansk
krigsdeltagelse.

Det skal noteres, at kritik af den
israelske aggression mod Palæstina og
udtryk for solidaritet med palæstinen-
sernes kamp var gennemgående i alle
manifestationer, om end udtalt med
forskelligt eftertryk.

Ulla Røder, den danske fredsaktivist,
der sidste år modtog den
såkaldt alternative nobel-
fredspris, understregede
ved Rød 1. maj i Munke
Mose nødvendigheden af
aktiv kamp for freden. Hun
opfordrede til, at man ned-
lagde arbejdet i en time på
de danske arbejdspladser,
hvis og når USA angriber
Irak.

Kritikken af den amerikanske terror-
krig blev fremført adskillige steder.
Blandt andet af Lise Møller, DKU
Odense, og af Henning Paaske Jensen,
formand for APK på Fyn, i Munke
Mose.

I Fælledparken i København talte
repræsentanter for FredsVagten ved
Christiansborg ikke mindre end seks
forskellige steder.

Den elendige minusoverenskomst for
de offentligt ansatte, som er blevet
påtvunget de 650.000 offentlig ansatte
med en meget smal margin ved uraf-
stemningen, blev i Munke Mose kriti-
seret skarpt af Anders Bondo Christen-
sen, OK2002, Sønderborg - en repræ-
sentant for de lærere, der ligesom syge-
plejerskerne massivt forkastede OK-
resultatet. Lærerne vil ikke have Ny
Løn - og OK-resultatet kan betyde real-
lønsfald for store grupper. Alligevel
betyder de udemokratiske sammen-
kædningsregler, at lærerne får meget
mere Ny Løn. Bondo Christensen
opfordrede til en omafstemning, efter
at uregelmæssighederne ved valget fra
FOA’s side var blevet afdækket.

Op til den danske EU-formandskab
understregede de ikke-socialdemokra-
tiske 1. maj-arrangementer nødvendig-
heden af kamp mod den forstærkede
udvikling hen imod en egentlig unions-
stat - og at dansk udtræden af EU er
vejen frem for arbejderne og det store
flertal.

I sin tale ved Arbejderpartiet Kom-

Mere end 100.000 demonstrerede 1. maj

Rød 1. maj i Munke Mose er med årene vokset i autoritet.
Derfra kommer signalerne til udviklingen af klassekampslinjen

i arbejderbevægelsen.

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!



Palæstina-solidariteten – og god poli-
tisk musik - sikrede en ellers politisk
tandløs 1. maj i Århus. 

Politikken var svær at få øje på ved
den socialdemokratiske LO´s 1. maj på
Tangkrogen i Århus. I dagene op til
arbejdernes internationale kampdag
forlød det, at majdagen ville stå i
Palæstinas tegn. Men alligevel lignede
demonstrationen til festpladsen de for-
rige års tandløse parader.

På festpladsen var de overvejende
socialdemokratiske talere mere optaget
af at ride deres egne parlamentariske
kæpheste end at markere solidariteten
med Palæstina. Rigtig mange var ellers
kommet for at markere deres solidari-
tet, og efterhånden blev pladsen da
også præget af folk med T-shirts og
mærkater med Boykot Israel-logoet og
med palæstinensiske tørklæder.

Den kristne tandlæge og palæstinen-
seren Rawda Attalah fik dagens store
bifald for sin øjenvidneberetning om
massakren i flygtningelejren Jenin - og
for at påpege, at krigen i Palæstina er
en krig hvor verdens største og verdens
femte største militærmagt, USA og
Israel, står over for palæstinensere,
som med lette håndvåben forsvarer
deres liv i deres eget land. 

Ellers var der ikke meget at bifalde –
hvad den politiske side angår – på, hvad
der mere lignede en kæmpemæssig
gøglerplads end stedet, hvor arbejdernes
internationale kampdag blev fejret.

Men der var musikken: Mikael Wie-
he, som altid med et klart budskab. Der
var Lukas Scherfig og The Movement,
som er ved at få et velfortjent gennem-
brud, og som tiltrak hundreder af unge,
som kom for at høre et af de få unge
danske bands med klare holdninger. Og
der var den fremragende troubadour

David Rovics fra USA, som udtrykte
sig på engelsk med klar solidaritet for
palæstinenserne og mod USA´s terror-
krig

Højreudskred
1. maj landet over har i en årrække
afspejlet de to linjer i arbejderbevæ-
gelsen, med på den ene side socialde-
mokratisk styrede manifestationer, orga-
niseret af fællesorganisationer og LO,
og på den anden side alternative 1. maj-
arrangementer på et klassekampsgrund-
lag, først og fremmest Rød 1. maj i
København, Odense og Århus. Det var
det dengang revolutionære DKP/ML,
som tog initiativet til opbygningen af
sådanne enhedsarrangementer for at
styrke klassekampslinjen – året rundt.

I dag er situationen anderledes.
Mens Rød 1. maj i Munke Mose er ble-
vet et stadig mere autoritativt arrange-
ment, er Rød 1. maj i Fælledparken
degenereret til et fremstød for det
nuværende DKP/ML’s parløb med
KPiD. Dobbeltformændene Petersen og
Frydensbjerg fylder scenen med flovser
om enhed – med retning mod Socialde-
mokratiet. Og efter ti års succesrig Rød
1. maj-manifestation i Botanisk Have
havde DKP/ML i år valgt at stå sam-
men med den lokale fagtop i LO-Århus
og den øvrige venstrefløj ved den årlige
skovtur til den fælles 1. maj. 

DKP/ML har i flere år søgt om lov
til at komme ind i varmen hos LO´s 1.
maj. Ledelsen i LO har hidtil afvist det
med, at DKP/ML stod for en politik,
der ikke var acceptabel for LO og der-
med Socialdemokratiet. LO har hver
gang stillet politiske krav for at lukke
partiet ind i folden.

På sidste års Rød 1. maj erklærede

DKP/ML, at partiet aldrig ville gå på
kompromis med sin politik for at få lov
at gå med LO. Men med kommunens
klage over dårlig oprydning på fest-
pladsen i Botanisk Have sidste år og
med Fogh-regeringens magtoverta-
gelse, og lokket af løfter om en ”soli-
daritetsscene”, havde partiledelsen en
undskyldning for at tage det endegyldi-
ge spring over i den anden lejr. 

Så nu er ’hele venstrefløjen i Århus’
samlet - under LO´s hat. 

DKP/ML brugte i øvrigt ikke mulig-
heden for at komme selvstændigt til
orde på venstrefløjsscenen. Den ’fælles
samling’ fik blot nogle forblommede
vendinger med på vejen om, at det alt
andet lige er bedre at stå sammen mod
højre end at være splittet.

I bytte for en selvstændig Rød 1.
maj med mere end 4.000 unge lyttende
tilhørere havde DKP/ML fået 3-400 i
på en larmende markedsplads, hvor
partiet på forhånd havde opgivet at
markere sig.                             Kaj Rudi
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Palæstinasolidaritet og god musik
- i ellers tandløs fælles 1. maj i Århus

LO-Randers boykotter
palæstinensiske talere 

Mens store dele af landets
befolkning boykotter Israel, boykot-
ter LO-Randers palæstinenserne!

I Randers lod LO og socialdemo-
kraterne ikke palæstinenserne kom-
me til talerstolen med deres bud-
skab om støtte til Palæstinas retfær-
dige kamp. To palæstinensere
ønskede at tale 1. maj enten på Råd-
hustorvet eller på Skovbakken i
Randers. Den tyveårige Feras
Hamid kunne ikke få nogen klar
begrundelse for, at han ikke måtte
tale. Allernådigst fik han og et par
andre palæstinensere lov at folde en
transparent ud ved begyndelsen af
demonstrationen, men fik at vide at
det ikke var en god ide at gå med
den i demonstrationen og at folde
den ud Skovbakken, hvor fælles 1.
maj traditionelt bliver holdt i Ran-
ders. 

Det har ikke været muligt at få
en forklaring fra de ansvarlige for
den fælles 1. maj.

munisternes arrangement i Fællespar-
ken manede partiets formand Dorte
Grenaa til kamp mod Fogh-regeringen,
uden at arbejderne skal traske i halen
på Nyrup og hans socialdemokrati:

- Vi har været igennem et helt
århundrede og mere til, hvor de store
og små socialdemokratier igen og igen
har vist hulheden i ideen om, at det
blot gælder om at tæmme markeds-

kræfterne. Lige nu er Anders Foghs
højreblok med Dansk Folkeparti ved at
gennemtvinge den ‘minimalstat’, Fogh
ønsker: Et nyliberalt samfund indrettet
til profit og glæde for monopolerne.
Farum-modellen i maxi-størrelse. Uni-
onsstaten og EU-modellen i provins-
størrelse. Korrupt, kriminelt, asocialt -
en udvikling tilbage til fortiden, kamu-
fleret af nye reklameslogans og styling.

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!
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Afstemningsresultatet var dårligt nok
offentliggjort, før end portørerne på
Rigshospitalet nedlagde arbejdet i pro-
test mod forliget. I fredags afholdt
lærere landet over faglige møder i fru-
stration over resultatet.

Det er det tre-årige forlig, der sikrer
de 640.000 offentligt ansatte en klæk-
kelig reallønstilbagegang, samt en
udvidelse af fedterøvspuljen, der er
årsagen til harmen. Det samlede resul-
tat udløser blot 5½ pct., 2 ekstra ferie-
dage, som det øvrige arbejdsmarked
for længst har fået, forhøjet pensionsbi-
drag, og 2 pct. ekstra til den forhadte
Ny Løn-pulje.

Bortset fra Danmarks Lærerforening
og Dansk Sygeplejeråd, som repræsen-
terer knap 125.000 medlemmer ud af
forhandlingsfællesskabets 640.000, så
anbefalede samtlige andre forbund at
stemme JA til forliget. Det giver en
række forbundsledere røde ører, idet i
alt syv forbund har stemt resultatet ned

– eller har været tæt på at trodse deres
forbundsledelsers entydige anbefaling.
Det er værd at notere sig, at KTO-for-
manden Poul Wincklers eget forbund
(FOA) er repræsenteret med mere end
40 pct. NEJ-stemmer. SiD´s markante
anbefaling af resultatet er der fra med-
lemmernes side også sat et kraftigt
spørgsmålstegn ved, idet mere end 47
pct. stemte NEJ.

Det er også værd at notere sig, at
såkaldte kompetente forsamlinger på
32.000 medlemmers vegne har afgjort
deres stemme. På denne bekostning er
JA-siden blevet tilført 11.568 stemmer;
mens NEJ-siden fik tilført 3.240 –
uden så meget som én af de 32.332
menige medlemmer har stemt!

Af andre metoder, der blev brugt i
urafstemningen, kan nævnes valgfusk.

I Forbundet af Offentligt Ansatte
(FOA) blev der udsendt 9.000 stemme-
sedler til ikke-stemmeberettigede pen-
sionister, mens omkring 2.000 andre
stemmeberettigede medlemmer ikke
fik deres stemmeseddel. Klagen blev
afleveret på Forligsmandens Mette
Christensens eget kontor. Sært nok
underkendte hun ikke valget, hvilket
dog passede hende vel, idet hun selv
har fabrikeret såvel forlig som afstem-
ningsprocedure.

Mens lærerne markerede sig med
hele 90 pct. NEJ-stemmer, var det HK
Kommunal, der blandt de vægtige for-
bund på JA-siden markerede sig med
ca. 80 pct. JA.

Formanden for KTO, Poul Winckler,
forsøger at rede sig ud af situationen
med følgende kommentar:

- Jeg håber imidlertid, at misstem-
ningerne ikke fjerner helhedsindtrykket
af mæglingsforslaget, nemlig at det
giver gode rammer for at skabe mere
attraktive kommunale og amtslige
arbejdspladser og faktisk i høj grad
opfylder de krav, medlemmerne har
stillet, herunder også en række
opstramninger i forhold til Ny Løn. Jeg
vil opfordre organisationerne – ikke
mindst de lokale for disse – til at bruge
disse opstramninger aktivt over for
kommuner og amter.

-gri

KTO-forlig manipuleret på plads
Forliget på det amtslige
og kommunale område

blev med smallest mulige
margen vedtaget.

Valgfusk, ”kompetente
forsamlinger”, løgne og

splittelser var vigtige
elementer for

forbundslederne i at redde
en godkendelse hjem.

Utilfredsheden hos
medlemmerne har ikke

lagt sig.

Med kniven på struben
Det er nu op til LO selv at
begrænse fagbevægelsens kon-
fliktret. Hvis ikke LO selv opstil-
ler en begrænsning i at etablere
blokader mod virksomheder, der
ikke har overenskomst med en
almindelig anerkendt landsdæk-
kende organisation, så vil et fler-
tal i Folketinget vedtage en lov
mod blokaderetten. Det er Kris-
teligt Folkeparti, Dansk Folke-
parti og De Radikale, der sam-
men med VK-regeringen danner
flertal.

LO har frem til april næste år
til sammen med DA at lave et
”spiseligt” oplæg.

Forbund Medlemstal Stemme% Ja Nej
FOA 168.714 35,4 59,5 40,5
Dansk Sygeplejeråd 61.403 53,9 26,2 73,8
HK/Kommunal 58.796 52,3 80,5 19,5
Danmarks Lærerforening 58.759 75,4 5,5 94,5
BUPL 56.589 47,0 56,7 43,3
Kompetente forsamlinger 32.332 45,8 90,0 10,0
SiD 23.270 45,6 52,1 47,9
Københavns Lærerforening 4.211 68,9 29,1 70,9
KTO i alt 638.735 45,8 51,9 48,1

Poul Winckler, FOA, en af hovedfor-
handlerne for det offentlige område.

Går nu på pension -
Vil ikke blive savnet



Side 9
Fra arbejdsplads og fagforening

Turbo på udliciteringer

Erhvervsminister, Bendt Bendtsen
(K), sætter nu turbo på udliciterings-
hastigheden. Det er lønmodtagerne,
der skal bruges som brændstoffet til
accelerationen. De sættes nemlig
uden for indflydelse og beskyttelse.
Bendt Bendtsen har afbrudt flere års
forhandlinger mellem arbejdsmarke-
dets parter, kommuner og staten om
at nå til enighed om en standardkon-
trakt til brug ved udliciteringer.

- Det er et klokkeklart udtryk for,
at der er kommet en ny regering til,
siger økonomen i SiD, Lars Brejn-
rod, til Fagbladet.

Færre
dagpengemodtagere

Antallet af personer på arbejdsløs-
hedsunderstøttelse er det seneste år
faldet med 0,5 pct. fra 108.000 til
107.500. Det fremgår ikke af Dan-
marks Statistik, hvorvidt det skyl-
des, at flere er kommet i arbejde,
eller hvorvidt dagpengemodtagerne
har mistet retten til dagpenge og
derved er røget på kontanthjælp.

De regionale arbejdsmarkedsråd
forventer, at arbejdsløshedstallet fal-
der yderligere. Det begrundes med
en forventning om, at antallet af
arbejdspladser vil stige.

Flere konkurser
Antallet af konkurser er steget med
13 pct. på blot et år. 203 virksomhe-
der gik konkurs i april måned 2002.
Det gik specielt hårdt ud over virk-
somheder i Københavnsområdet.
Samtidigt var der en stigning i antal-
let af nyetablerede firmaer.

Slagterifusion
Danmarks to største slagterivirk-
somheder, Danish Crown og Steff
Houlberg, er blevet sammenlagt, og
den fusionerede koncern forventes
at få en årlig omsætning på 46 milli-
arder kroner, som indtjenes af den i
øjeblikket 22.000 store skare ansat-
te; men den nye fusionsledelse har
allerede varslet rationaliseringer.

På Rød 1. maj i Munke
Mose var den faglige
hovedtaler lærer Anders
Bondo Christensen fra ini-
tiativet OK2002, som har
været en hovedkraft i mod-
standen mod Ny Løn og en
vigtig faktor i Nej’et ved
urafstemningen blandt
lærere, sygeplejersker og
andre.

Han vendte sig imod
den udemokratiske uraf-
stemning, der fik et kne-
bent ja hjem gennem
sammenkædningsreglerne,
ja-afstemning fra såkaldte ‘kompetente
forsamlinger’ - og regulært fusk og rod
med stemmeafgivningen. 

Inden for FOA havde mange stemme-
berettigede medlemmer slet ikke mod-
taget stemmesedler, og pensionister,
der ikke skulle stemme, havde fået
dem - og havde stemt. Medlemmerne
krævede en omafstemning - uden fusk.

Dette krav er blevet afvist af forligs-
manden.

Anders Bondo Christensen var mod-
kandidat til lærerforeningens formand
Anni Hertoft på den seneste kongres.

Nu kræver de århusianske lærere ind-
kaldelse af en ekstraordinær kongres i
utilfredshed med Hertofts rolle i OK-
spillet.

Der risikerer Anni Herfort at få et

mistillidsvotum for at svigte sit mandat
i overenskomstforliget på det kommu-
nale område, skriver avisen Jydske-
Vestkysten. 

- Vi vil have en forklaring på, hvor-
for der er et misforhold mellem det,
kongressen besluttede, og det, forman-
den har forhandlet hjem, siger formand
for Århus Lærerforening, Gordon Ø.
Madsen. 

Ifølge de århusianske lærere har for-
manden svigtet en arbejdstidsaftale og
en pensionsaftale. Århus-lærerne er
gået i gang med at indsamle de nød-
vendige 93 underskrifter fra de delege-
rede fra den seneste kongres for at kun-
ne indkalde en ekstraordinær kongres.

-pp

Lærere vil have
ekstraordinær kongres

Lærer Anders Bondo Christensen fra initiativet
OK2002, som har ført en stærk kampagne mod

Ny Løn, taler på Rød 1. maj i Munke Mose.
Udover at rette en skarp kritik af OK2002 og

forløbet med manipulation af resultatet, udtryk-
te han også støtte til palæstinensernes kamp

mod den israelske aggression

Den kraftige uro
fortsætter oven på
det elendige OK-

resultat på det
offentlige område,
der cementerede
den splittende Ny

Løn, og de
forfuskede

valghandlinger.
Lærerforeningens
formand trues af
mistillidsvotum.
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Den 24-årige danske murerlærling Nic-
ky Vinterberg er i disse dage øjenvidne
til, at israelske soldater skyder mod
palæstinensiske børn i Gaza-striben. 

Nicky Vinterberg er det eneste dan-
ske medlem af et hold internationale
fredsvagter, der for få dage siden blev
sendt til Gaza af den palæstinensisk-
israelske fredsbevægelse International
Solidarity Movement (ISM). Fredsvag-
terne siger, at de med deres tilstedevæ-
relse forsøger at lægge en dæmper på
den israelske hærs overgreb mod civile
palæstinensere i Gaza-striben. 

– I flygtningelejren Khan Yunus har
vi begravet vi en pige på kun fire år
sammen med tre andre børn, der alle
var blevet dræbt af israelske soldater.
Vi ved ikke, hvorfor israelerne åbnede
ild mod børnene, men siden jeg er
ankommet, har Gaza-striben dagligt

været under angreb og beskydning, for-
tæller Nicky Vinterberg over mobilte-
lefonen til ISM i Jerusalem. 

I nat blev Nicky Vinterberg vækket,
da israelske tanks rykkede ind i lands-
byen Dayr al Balah, hvor han og de
andre fredsvagter overnattede. 

– Eksplosionerne fra de israelske
granater fik huset, vi sov i, til at ryste.
Så vidt vi ved, skete der kun materielle
skader her i landsbyen. Palæstinenser-
ne frygter en kommende israelsk inva-
sion, men samtidigt håber de på, at det
sker snart, så blodbadet kan blive over-
stået. Folk her siger, at i flygtningelej-
ren Jenin på den besatte Vestbred vare-
de den israelske massakre i det mindste
kun nogle få dage. Her i Gaza er der
hver dag civile ofre for den israelske
beskydning, men der er intet håb om,
at israelerne snart trækker sig ud igen. 

Fredsvagter beskudt 
Nicky Vinterberg er også selv blevet
beskudt, da han sammen med tre andre
fredsvagter fra ISM forsøgte at overta-
le israelske soldater til at slippe civile
palæstinensere ud af en belejret lands-
by nær Gaza City. 

– Vi gik langsomt frem mod det
israelske checkpoint med hænderne
hævet over hovedet. Da vi var ca. 60
meter fra soldaterne, begyndte de at
skyde med et tungt maskingevær. Kug-
lerne fløj lige hen over hovederne på
os. Så satte vi os ned på vejen. Nogle
børn kom løbende fra landsbyen, og
begyndte at kaste sten efter en israelsk
tank. Så skød soldaterne direkte på
børnene, og vi trak os tilbage for at
undgå yderligere ofre. 

Omkring 7.000 israelske bosættere
har oprettet 30 bosættelser i Gaza-stri-

Fredsvagt i Gaza:
Israelske soldater skyder børn

Det københavnske postbud Allan Lind-
gaard, der opholder sig som fredsvagt i
den belejrede Fødselskirke i Betlehem,
anmoder den danske regering om at
gribe ind i den spændte situation. 

Allan Lindgaard sluttede sig i tors-
dags til en større gruppe palæstinense-
re, der har søgt tilflugt i Fødselskirken
i Betlehem efter den israelske invasion
af Vestbredden. 

Allan Lindgaard og ni andre aktivis-
ter fra fredsbevægelsen International
Solidarity Movement (ISM) har stort
set ikke spist i tre dage, og de israelske
tropper, der har lagt en jernring om kir-
ken, nægter fortsat at lade hjælpeorga-
nisationer bringe mad og medicin frem
til de belejrede. 

Sent søndag aften lykkedes det en
mat og afkræftet Allan Lindgaard at få
følgende besked igennem til de øvrige
danske ISM-fredsvagter i Palæstina
over mobiltelefon: 

– Jeg har gennem den danske
ambassade bedt den danske regering
om at lægge pres på Israel. Israelske
snigskytter beskyder kirken, og i tors-
dags så vi en mand blive dræbt i kir-

kens indre gård, mens han luftede sit
tøj. Israelerne forhindrer også, at mad
og medicin kan komme igennem. Jeg
har bedt den danske regering om at
anmode israelerne om helt at indstille
beskydningen og lade nødforsyninger
komme igennem. 

Indespærrede sulter 
Maden er nu sluppet op i Fødselskir-
ken, og situationen er kritisk for de
mange palæstinensere, der i over en
måned har levet på mikroskopiske
madrationer. Allan Lindgaard og de
andre fredsvagter er også afkræftede
efter ikke at have fået et måltid i tre
dage, men de er efter omstændigheder-
ne ved godt mod. 

Den danske fredsvagt siger, at han
håber, at tilstedeværelsen af internatio-
nale fredsaktivister kan forhindre en ny
israelsk massakre, og at internationalt
pres kan tvinge den israelske hær ud af
den besatte Vestbred. 

En anden dansk fredsvagt, Nikolaj
Hasselt, fortæller, at franske diploma-
ter tidligere har haft held til at skaffe
nødforsyninger ind til franske freds-
vagter under belejring i den palæstin-
ensiske præsidentbolig i Ramallah. 

Nikolaj Hasselt befandt sig selv
inden for i den palæstinensiske præsi-
dent Arafats kontorer under den israel-
ske belejring, der for nylig blev ophæ-
vet. Han var vidne til, at de israelske
soldater efter diplomatisk pres fra
Frankrig tillod, at medicin og andre
fornødenheder blev bragt ind til de
indespærrede franske fredsvagter. 

Israelerne lyver 
Den israelske hær oplyste søndag, at
der var blevet afleveret 44 madpakker
til de kristne munke, der har taget
palæstinenserne under beskyttelse i

Fredsvagt i Bethlehem:
Situationen kritisk i Fødselskirken
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Mange af os husker de store strejker
blandt minearbejderne i Rusland for
få år siden. De strejkede ganske sim-
pelt for at få deres løn, som de ikke
havde fået i flere måneder. Dette er
naturligvis ikke noget, vi vil opleve i
Danmark.

Eller hvad? På Postterminalen i
København har vi stort set altid haft
rimeligt ordnede løn- og arbejdsfor-
hold. Vi vidste nogenlunde, hvad
dagen ville bringe os, når vi mødte,
og lønnen gik altid ind til tiden og
med det beløb, vi skulle have.

Men så kom besparelserne i admi-
nistrationen for et år
siden. Ca. 2/3 af staben
blev fyret eller forflyt-
tet. Det skete med dags
varsel. Der blev slået
40 stillinger op, som de
120-140 mand, der var
ansat, skulle søge på.
En dag blev der så delt
konvolutter ud til med-
arbejderne. 40 fik kun
konvolutten. Det var
dem, der havde fået det,
de søgte på. Resten fik
en konvolut og en plasticpose. I kon-
volutten lå der et brev om, at de ikke
havde fået nogle af de opslåede stil-
linger. Plasticposen med det fine
PostDanmark-logo på skulle bruges
til at rydde op på deres skrivebord,
da de fik besked om at tage hjem
omgående.

Nu sidder der så en kontordame,
der skal lave det samme arbejde, som
2-3 mand gjorde før. Resultatet mær-
kede vi hurtigt efter. I første omgang
kom oversigten over vores tilgodeha-
vende afspadsering, som vi ellers
modtog hver 3. måned, ikke til tiden.
Næste gang blev der simpelt hen
sprunget én gang over. Siden har der
også været bøvl med overarbejdsbe-
talingen.

På min afdeling optjener vi bonus
på grundlag af det antal breve, vi sor-
terer. Denne bonus kan vi så vælge at
afspadsere eller få udbetalt 2 gange
om året: 1. maj og 1. november. Vi er

stærkt underbemandede for tiden,

så bare det at få afviklet vores ordi-
nære afspadsering er et problem.
Derfor har mange af os valgt at få
bonusen udbetalt denne gang. For
min egen del havde jeg kalkuleret
med, at det lige præcis passede med
underskuddet på min lønkonto.

Så kom lønsedlen ind ad døren.
Spændt åbner jeg konvolutten for at
se, hvor meget ekstra jeg får udbetalt
i denne måned. Ingen bonus! Jeg
tænker, at det er en fejl, og regner
med, at de så kommer 1. juni i stedet,
som det sker for dem, der ikke når at
aflevere bonussedlen til tiden.

Jeg møder op på
arbejde, og det viser
sig, at ingen har fået
deres optjente bonus.
Martin, der i forvejen
er oppe at køre over sin
manglende overar-
bejdsbetaling, havde
ringet ind på kontoret
for at høre. Han fik det
svar, at hende, der hav-
de med bonusregnskab
at gøre, havde været på
ferie og derfor ikke

havde haft tid til at sende bonusregn-
skabet over til lønningskontoret.

En snak med vores tillidsmand
førte ikke noget med sig. Han stod
og forsvarede PostDanmark med en
bemærkning om, at det var uansvar-
ligt af os at kalkulere med, at vi fik
udbetalt bonus 1. maj.

”Det er sidste gang, jeg går til
ham,” mumlede Martin surt. Det var
nemlig ikke første gang, han havde
hørt vores tillidsmand synge en sang
fra de varme lande til forsvar for
vores arbejdsgiver.

Hvad bliver mon det næste? At de
er overbebyrdede på lønningskonto-
ret, og at vi derfor må vente med at
få vores løn til næste måned? Jeg kan
meget vel forestille mig, at det kom-
mer til at ske inden for en overskue-
lig årrække. Én ting er dog sikkert.
Det bliver ikke mine arbejdskamme-
rater, der kommer i SiD’s telt på fæl-
leden den 1. maj.

plp

Russiske tilstande

ben, hvor der lever over en million
palæstinensere stuvet sammen i et af
verdens tættest befolkede områder.
Nicky Vinterberg fortæller, at israelske
soldater har omringet samtlige palæst-
inensisk befolkede områder, og at den
israelske hær bevidst ødelægger
palæstinensernes afgrøder, vandingsan-
læg og veje. Han afviser den israelske
hærs oplysninger om, at angrebene på
Gaza-striben er en aktion målrettet
mod terrorist-netværk. 

– Israelerne kører tunge bæltekøre-
tøjer på kryds og tværs gennem mar-
kerne og river vejene op med gravkøer.
Der er ingen til at forsvare palæstinen-
serne. Politistationerne i Gaza er blevet
bombet af israelske Apache-helikopte-
re og jævnet med jorden af bulldozere.
Israelerne gør det samme mod de civile
huse, når de keder sig. Palæstinenserne
i Gaza er fuldstændigt afskåret fra
omverdenen, og dagligdagen er én lang
ydmygelse, slutter Nicky Vinterberg. 

Jerusalem 05.05.2002

Fødselskirken. Allan Lindgaard siger,
at det ikke er korrekt: 

– Soldaterne slap ti madpakker igen-
nem. Det forslår ingenting til de op
mod to hundrede sultne mennesker
herinde. Samtidigt fortsætter israelerne
med at trække forhandlingerne om en
løsning i langdrag. Sandheden er, at vi
er den israelske hærs gidsler, siger han. 

Da den israelske hær invaderede
Betlehem den 2. april, flygtede over
hundrede civile palæstinensere sam-
men med en mindre gruppe politifolk
ind i Fødselskirken, hvor de blev mod-
taget af en større gruppe kristne mun-
ke. 

I torsdags lukkede munkene en
gruppe internationale fredsvagter fra
den palæstinensisk-israelske fredsbe-
vægelse ISM ind i kirken, efter at akti-
visterne var trængt igennem den israel-
ske hærs afspærringer. 

Israelske snigskytter har under den
månedlange belejring dræbt i alt syv
palæstinensere inde i kirken. 

Jerusalem, 06.05.2002

Rapporter fra
danske fredsvagter

i Palæstina



Sådan skrev 9-årige mig i Savnet af Palæstina efter
have lært lidt dansk.

Mine damer og herrer - jeg er et barn af et af de
tusinder af børn, der sammen med deres forældre blev
fordrevet ud af deres land.

Palæstina i 1948. 
Jeg er et barn af et af de børn, der aldrig nåede at

opleve barndommens skønne stunder - men ligesom
børn i Palæstina i dag blev min fars barndom også
voldtaget af Sharon. 

Tiden gik … håbet om at slukke tørsten forsvandt -
og ærligt, jeg har den ikke i dag.

Mine damer og herrer … Ja engang havde jeg håb
Engang havde jeg håb om at vende hjem.
Håbet blev mindre, det blev til et håb om en dag at

vise min datter mine forældres fædreland Palæstina.
Jeg ønskede, at min datter skulle se det jeg blev

snydt for.
Give hende en følelse af et tilhørssted, som jeg

aldrig selv har haft i min barndom. 
Men i dag er håbet ikke kun forsvundet … nej, men
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Bjerge….magter ej din dybe sorg at bære
Dine tårer ….skylle og skænke kan 

Hele verdens planter væske
De stærkeste mænd din tapperhed overgår 

Bombernes brag…dit smertefulde skrig overdøver 
Hele vores forjættede historie 
Dit smukke ansigt udtrykker 
Ej svækkes kan dit indre håb 

Ej vækkes kan din fortrængte angst
Din fortabte ungdom du ej beklager 

Blot at være en del af kampen dig behager 
Det dybe åbne sår du ej behandler 

Dit liv….du vier til kampen 
Af stejle bjerge du stiger 

For atter at støde i modstand 
En modstand dine børn dig har frataget 

En modstand der døbte dig til enke 
En modstand dit smukke smil har taget 

En modstand dit sorgfyldte suk har præget 
Bliv ved, min smukke kvinde

Og vi alle hjælper dig 
Ej svækkes må dit indre håb 

Ej vækkes må din fortrængte angst 
De utallige liv du mistet har 

Vil Gud ej glemme 
Retfærdigheden vil dig en hånd give 

Freden kommer 
Bliv ved, retfærdigheden er på vej

“Palæstina? Du er mit hjertes land, mit hjer-
tes land. Jeg er tørstig, og ingen kan give mig

vand, nej - ingen andre end dig.”

håbet om, at palæstinenserne, der bor der,
overhovedet overlever Sharons brutalitet,
blevet minimal.

Mine damer og herrer, 
Sharons dødsbegær betaler ikke kun jeg

for. Det gør vi alle.
Og enhver passiv person har accepteret

og legaliseret massakrer.
Massakrer på mit folk. 
Men ikke alene mit folk.
Massakrer på mennesket som sådan, der

udrenses, fordi det kæmper for sin frihed -
ikke finder sig i besættelse og nægter at
flygte fra sin jord. Det glæder mig at se folk
verden rundt omkring i forskellige lande
tage stilling ved at demonstrere hver dag
mod Sharons morderiske handlinger. Og
ikke mindst glæder det mig at se nogle af
selve Sharons folk foran den israelske
ambassade i København protestere imod
Sharons regering.

Men hvor er det tragisk, at Bush, som
betragtes som verdens mægtigste mand, nu
sidder som en ring i Sharons lillefinger, som
hverken adlyder eller overvejer at tage
Bushs ord i betragtning om at trække sig ud
af de besatte områder. Nu er det ikke kun
Bush, der ignoreres - det gør resten af ver-
den også - og ikke mindst Colin Powell,
USA’s udenrigsminister, der lovede freden
… men hvor blev den af??????

Hvor er det ynkeligt, at verden i det hele
taget sad tavs og så på, at Palæstina blev
omdøbt til et andet navn og givet til et andet
folk i 1948 - og nu i 2002 udrenses det
palæstinensiske folk totalt, og deres råb om
hjælp høres ikke. 

I 2002 er palæstinenserne det eneste folk,
der kæmper imod besættelse. Jeg fatter ikke
hvor den samvittighedsopvågning, der gav
jøderne vores land og dermed døbte Palæst-
ina til Israel, er blevet af. 

Palæstinenserne har prøvet at stifte fred
med den israelske regering, men forgæves.

Palæstinenserne har ikke lavet én fredsaf-
tale med Israel , men mange, bl.a. Madrid,
Oslo, og Camp David. De har alle været på
Israels præmisser og til deres fordel. Og alle
tre er blevet brudt!!!!

Vi har taget besættelsen frem ved for-
handlingsbordet og dermed legaliseret
besættelsen, og med en mindste del af vores
land gennem fredsaftalerne stillede vi os til-
fredse for at få ro i sjælen og blive fri for
smerten … men hvad har vi opnået, og hvor
er vi endt?????

Intentionernes resultater gennem fredsaf-
talerne om freden, en lysere fremtid ved
afgivelsen af vores jord, viser sig ikke lyse i
dag - men grusommere end nogensinde.
Resultaterne viser den værste form for ræd-
sel, død og ødelæggelse på alle planer.
Resultaterne viser, at den palæstinensiske
civilbefolkning arresteres, diskrimineres i
eget land, ydmyges hver eneste dag - og
humanitær hjælp har “adgang forbudt” til de
sårede ofre.

For dermed at knuse de såredes håb om
overlevelse og garantere den sikre død for
civilbefolkningen.

Men ved I hvad, mine damer og herrer:
Det, der er mere ynkeligt, er, at mange i

verden af bare dårlig samvittighed over for
jøderne stadig holder fast i at stille spørgs-
målstegn ved, hvem ofrene er. Hvis det ikke
er så klart som solen, at der skal kæmpes,
for at palæstinensere får lov til at bo i
Palæstina uden torturmagtens gyselighed,
aner jeg ikke længere, hvad vi ellers skal
bruge menneskerettighedserklæringerne til.

‘Jeg er et barn af de tusinder af fordrevne børn’
Af Hanane Gheith

Digt og tale ved Rød 1. maj i Munke Mose, Odense
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For nylig besøgte jeg et museum i
Lanark, hvor jeg bor for tiden i

Skotland. Der var engang en masse
glade arbejdere på dette bomulds-
spinderi. Hvorfor var de så tilfredse?
Jo, de havde en meget fremsynet
arbejdsgiver (Robert Owen 1771 -
1858), som, selv om han fik at vide fra
sine kollegaer, at det var spild af god
profit at gøre noget for arbejdernes vil-
kår, så gennemførte han allerede i slut-
ningen af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet radikale forbedringer for
sine arbejdere m.h.t. boliger, fødevarer,
sundhed og social sikkerhed, uddan-
nelse m.m. Han skrev bl.a. følgende:
”Hvilke ideer hver enkelt af os må
have til århundredeskiftet, ved jeg ikke;
men jeg ved, at samfundet bør formes
således, at det vil eksistere uden fattig-
dom, med sundheden væsentlig forbe-
dret, med lidt, hvis muligt ingen elen-
dighed og fortvivlelse og med intelli-
gens og glæde øget i hundredefold; og
der findes ikke noget som helst for
tiden, bortset fra ignorance, som kan
forhindre en sådan samfundstilstand i
at blive universel.”

Jeg tror, vi alle gerne så Robert
Owens visioner realiseret verden

over. Men der er mange steder i ver-
den, hvor der stadig hersker vilkår, der
er endog værre end i 1800-tallets Skot-
land, og ignoranter er der desværre fle-
re og flere af. Men nu er det nok. Vi vil

ikke længere finde os i at blive degra-
deret til forbrugere, som mekaniske
høns i de multinationales vold, eller
finde os i at blive undertrykt af super-
magter og militær. Revolution er ikke
blot blodigt opgør og udslettelser.
Revolution er, når arbejdere siger nej
til at producere billigt 10 kroners junk,
billigt tøj og dimser til atomvåben.
Arbejdere skal arbejde for hinanden og
gøre vores liv og miljø sundere. Fri
forening og solidaritet, sammenhold,
børn, venskaber og kærlighed skal
binde os sammen. Du kan ikke sælge
det, du kan ikke købe det, og det rinder
ikke ud.

Arbejdere i generationer har frem-
bragt skoler, hospitaler, veje, huse osv.
Det er vores. Vi har arvet jorden. Der er
uanede muligheder, herunder at komme
krigsgalskaben til livs, og mine 3 år i
Trident Ploughshares har lært mig vejen
til et andet sundere og bæredygtigt liv.

Men hvordan kan vores folkelige og
fredelige nedrustningsaktioner fortsætte
i det nuværende klima? Vores aktioner
er mere nødvendige end nogensinde, og
vi har brug for mange flere for at få
atomvåbnene afskaffet. Kom til Skot-
land og hjælp os! Næste aktionsuge bli-
ver fra 13. til 18 juni i Aldermaston og
5. til 15. August i Coulport.

Vi er på vej til et nyt atomvåbenka-
pløb, samtidig med at international

lov er ved at blive spoleret for øjnene af
os. Lad os vise folkene i Det Hvide
Hus, Pentagon og Westminster, at folk i
dag kan handle, hvis politikerne ikke
vil udføre de opgaver, de er blevet
betroet af vælgerne. Vi har brug for
effektive netværk af engagerede borge-
re, der kan og vil arbejde sammen på
tværs af alle nationale, racemæssige,
religiøse eller køns-forskelle. Det
eneste, der ikke må ske, er, at vi bliver
ignoranter. Vi må ikke lade propagan-
daen blænde os. Krig mod terrorisme?
Hvad har mord på civile med det at
gøre? Ud over olieinteresser er den
røde tråd, der binder krigene i Irak, det
tidligere Jugoslavien og Afghanistan,

sammen, at frem for alt er det krige
mod arbejderne og de ubemidlede. Det
er arbejdere, bønder og flygtninge i
Irak, Afghanistan og nu også i Palæst-
ina, der bliver myrdet enten af bomber
eller af sult. Andre steder, hvor arbejde-
re protesterer mod krigen, bliver de
mødt med statsundertrykkelse, skudt,
arresteret, brækkede arme og ben, inter-
nering. Ultimativt bliver arbejderne
tvunget af den herskende klasse til ikke
alene at føre krigene, ved at tvinge dem
ind i krigsmaskineriet; men også sat til
at producere våbnene, og de forbydes
enhver form for kritik. Vi lever under
Globaliseringens åg, men skal det vare
til evig tid? Nej. Vi behøver blot at sige
nej. Et stort rungende nej, der ikke kan
ignoreres. Med USA’s stjernekrigspla-
ner og fuldstændig kontrol til lands, til
vands, i luften og i rummet på plads vil
Space Command blive militærets for-
længede arm for de multinationale
sammenslutninger og gøre det muligt
for USA at undertrykke enhver, der
modsætter sig USA’s globale dominans.

Jeg vil lige citere nogle linier fra for-
ordet til en digtsamling af Gary Erb,

“The year of 9/11”, der siger noget om
ignoranterne. Digtsamlingen er dedike-
ret til Richard John Kinane, dømt for
sine “forbrydelser” ved protester mod
School of the Americas. Skolen er
beliggende på en base i USA og er en
sand skole for terrorister:

“ …Det er ungdommen, vi skal bru-
ge, fordi de unge kræver udfordringer.
Ellers vil de skyde deres klassekamme-
rater. Et mennesket til Mars-program
vil udfordre unge alle steder til at byg-
ge en hel ny verden. …

Digtet fortsætter:
… Fortæl alle, der beder dig slukke

dit airconditionanlæg, fordi kloden er
blevet varmere, at vi vil studere en hel
ny planet. Comparative Planetology er
måske nøglen til overlevelse …og for-
tæl alle, som spørger, hvor pengene til
dette skal komme fra, at forsvaret
(Secretary of Defence) er en af os … i
det næste årti vil du få rumudstyr, der

Vi vil ikke have flere
nedslagtninger

Af Ulla Røder

Fredsaktivisten Ulla Røder der har
modtaget den alternative Nobel-

fredspris, holdt en vigtig tale på Rød
1. maj i Munke Mose.

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!
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kan se et tændt stearinlys under en pre-
senning i skoven, der kan overhøre
enhver kommunikation og føre et missil
gennem et soveværelsesvindue. Rumla-
sere, som kan sænke luftvåbentranspor-
ter eller udslette en skyskraber, angribe
skibe, der rejser gennem rummet, og
våben, der forsvarer disse goder. Rege-
ringen skal være faste kunder, som sik-
rer børsværdier, fortjenester og sikrer
jer alle karrieren …Selvfølgelig er der
altid modstand, anti-videnskab, anti-
udnyttelse og hippier, der brænder der
bh’er, men hvad de vil kunne nedskære,
vil ikke veje tungere end et ratione-
ringsmærke eller en kunstlærer, men
alene betyde lidt større omkostninger
til forsvarets teknologi. Vi må sikre os
adgang til strategiske ressourcer og
markeder. Fordi vores interesser er glo-
bale, må vi dominere rummet og domi-
nere fra rummet …”

Så er det vist sagt med al tydelighed. 

USA har allerede bevilget 8.3 mia.
dollars til forskning og udvikling.

Hvis dette skal stoppes, må vi nægte at
bevilge flere penge til militæret og næg-
te at tage del i enhver form for produk-
tion og forskning. For at dække omkost-
ningerne vil der ske nedskæringer på de
mere jordnære områder såsom uddan-
nelse, sundhed, børneomsorg og social
sikkerhed. Skal vi blot sidde og vente
med at protestere til den dag, USA kan
skyde hul gennem frimærket på vores
protestbreve? Boykot al arbejde og
våbenhandel fra Lockheed Martin,
TRW, Boeing og Raytheon og fra dan-
ske Terma i Nordjylland, som tjener
fedt på leverancer til F16-fly, helikopte-
re og leverancer til Stjernekrigsprojek-
tet.

Det er ikke så underligt, at det ame-
rikanske folk (uden at generalisere)
ikke kunne forstå, at nogle hadede dem
så meget, at de kunne bombe WTC og
dræbe tusinder af uskyldige mennes-
ker. De aner ganske simpelt ikke, hvad
de er med til at ødelægge for deres brø-
dre og søstre i andre dele af verden. De
er ignoranterne. Netop dem, Owen
taler om; de forhindrer en retfærdig
verdensorden.

Hvilken ret har USA til at fordøm-
me Irak for at have masseødelæg-

gelsesvåben, når USA selv har opfun-
det og besidder verdens største lagre af

atomvåben? Når USA fortsat udvikler,
tester nye miniatomvåben og våben
med lasere til brug i rummet? Når USA
bevidst køber tid til deres industrier
ved at undergrave FN-resolutioner,
nedrustningsaftaler og traktater. 

Hvorfor fordømmer man ikke Israel
for besiddelse af atomvåben? Og hvor-
for bomber man ikke Israel for brud på
FN-resolutioner, for at nægte FN-
inspektører adgang til Jenin? Det er
nøjagtigt de samme begrundelser, man
bruger for at retfærdiggøre bombning-
erne af det irakiske folk, hvor over en
million børn er døde, og hvor et barn
dør hvert 6. minut af sult og mangel på
medicin og basale fornødenheder som
følge af sanktionerne. Der er stærke
indikationer for, at USA vil bombe
Iraks bunkere med de ny såkaldte
“bunder busters” eller mini atomvåben,
som ikke er så små endda, og stadig-
væk ulovlige på grund af deres diskri-
minerende effekt med radioaktivitet på
såvel civile som militære personer
såvel som deres ødelæggende effekt på
miljøet i tusinder af år. Der findes ikke
noget, der hedder begrænset atom-
krigsførelse. Det er blot en ny måde at
pakke skidtet ind i silkepapir.

Enhver brug af atomvåben vil uvæ-
gerligt eskalere. Der er 20 lande i dag,
som er i stand til at anskaffe deres egne
atomvåben. Vi vil ikke have flere ned-
slagtninger; Nu er det nok. Hvis Irak
bliver bombet: Gå ud på gaden og pro-
tester. Nedlæg alt, hvad du er i færd
med, i mindst en time. Vis, hvad det vil
sige, at samfundet bliver stoppet, når
nogle smider bomber; så selv Bush og
hans sidespark til Tony Blair kan forstå
det.

Hvis de bomber Irak, er det i hvert
fald heller ikke i mit navn denne

gang. Der er ingenting, der kan retfær-
diggøre disse bombninger. Angreb vil
koste liv, og bombningerne af Irak har
intet med krig mod terrorisme at gøre.
Det vil blot destabilisere hele Mellem-
østen. Våbeninspektioner har vist, at
Irak ikke har våben, der kan true ver-
den, men også disse inspektører prøver
USA at sætte ud af spil, så de kan
begrunde deres angreb med atomvåben
som sidste udvej. Oprustningen fort-
sætter og det går stærkt. 

USA har 3 trin i deres Stjernekrigs-
planer: Våben, der kan forsvare USA,

våben, der kan forsvare USA’s tropper
og baser rundt om i verden og mulig-
gøre interventioner hvor som helst, og
våben, der kan give uindskrænket magt
til land, til vands, i luften og i rummet. 

De første test er allerede udført, og
forberedelser til opgradering af baserne
i Alaska, England og på Grønland er
begyndt, ser det ud til. Vores udenrigs-
minister meddelte i et brev af 4/1: “at
man ikke ville tage stilling til de for-
skellige typer af missilforsvaret, før
test havde givet tilstrækkelig sikkerhed
for, at teknologien virker og ikke har
utilsigtede konsekvenser” - hvad han
så end mener med sidstnævnte. 

Det er ikke længere et spørgsmål
om et ja eller et nej til missilfor-

svaret. Denne beslutning er allerede
taget ad bagdøren. Vi bliver som så
ofte før holdt hen med snak for at
vinde tid for våbenindustrien til at
afslutte deres test og indsætte systemet.
Der investeres ikke i alle disse “forbe-
redelser” uden grund. 

Én ting er sikker. Beslutningen er
taget, med eller uden folkets vilje. Vi i
Trident Ploughshares og Globalt net-
værk mod våben og atomkraft i rum-
met følger udviklingen på tæt hold, og
vi gør vores bedste for at besværliggø-
re, forsinke og forhåbentlig stoppe dis-
se planer.

Skal Grønland gøres til bombemål?
Skal vi tage del i USA’s magtmisbrug?
Danmark har ikke ry for statsterroris-
me. Vi vil fred, og lad os vise verden,
at vi kan stoppe oprustning; stoppe
opgradering af Thulebasen, stoppe
Stjernekrigsplanerne. Er der noget at
sige til, at folk begynder at sige fra og
danne egne græsrodsnetværk og leve
sammen i alternative samfund? Vi må
lære at tolerere, respektere og beting-
elsesløst elske og passe på hinanden.
Først da vil vi kunne åbne op for den
fulde forståelse for vores medmennes-
ker. Hvis Frihed og Demokrati betyder
frihed til at bombe og ødelægge, så
vælger jeg Anarki; enten er du for fred
og liv; eller også er du imod.

Sammen kan vi vende billedet, hvis
vi blot ikke er ignoranter, for netop det
forhindrer en bedre og retfærdig
verdensorden. 

Vi ses i Skotland. 
Tak for opmærksomheden.

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!
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I går formiddags kl. 9.00 samledes
offentlige ansatte rundt om på mange
arbejdspladser for at høre afstemnings-
resultatet på det nye KTO-forlig. Som I
alle ved, lykkedes det arbejdsgiverne
og fagpamperne gennem de udemokra-
tiske sammenkædningsregler at få tal-
lene til at vippe over på et lille ja. Por-
tørerne på Rigshospitalet reagerede
prompte med at nedlægge arbejdet i
protest. I store faggrupper som lærerne
og sygeplejerskerne, hvor der var vir-
kelige massive nej-procenter, fortsætter
frustrationen og harmen mod dette
overenskomstforræderi.

Ny Løn kalder arbejdsgiverne det. I
virkeligheden burde det hedde gam-
mel, ja ældgammel løn - for et lønsy-
stem, hvor det er hver enkelt mand ale-
ne op mod arbejdsgiverne, det er at
skrue tiden tilbage til forrige århundre-
de. Vild kapitalisme, kaldte Karl Marx
det, der i dag går under betegnelsen ny-
liberalisme. Der er en direkte sammen-
hæng mellem minusoverenskomster,
sociale nedskæringer og den forstærke-
de militarisering. 

Vi har været igennem et helt århun-
drede og mere til, hvor de store og små
socialdemokratier igen og igen har vist
hulheden i ideen om, at det blot gælder
om at tæmme markedskræfterne. Lige
nu er Anders Foghs højreblok med
Dansk Folkeparti ved at gennemtvinge
den ‘minimalstat’, Fogh ønsker: Et
nyliberalt samfund indrettet til profit
og glæde for monopolerne. Farum-
modellen i maxi-størrelse. Unionssta-
ten og EU-modellen i provinsstørrelse.
Korrupt, kriminelt, asocialt - en udvik-
ling tilbage til fortiden, kamufleret af
nye reklameslogans og styling.

Men der er en ting, de aldrig kan
tage fra os - den kendsgerning, at alter-
nativet, folkenes og arbejderklassens
fremtid skabes af dem selv. Derfor er
det aldrig ligegyldigt, hvad vi tænker,
hvad side vi vælger, og hvad vi gør. Vi
bliver simpelthen nødt til at gribe ind
og forandre historiens gang. Store ord -
ja. Men rent faktisk er det det, vi står
midt i lige nu.

USA benyttede 11.09.2001 til at

erklære en endeløs ‘krig mod terror’.
De troede, de kunne holde en hel ver-
dens befolkning i lammelse til at gen-
nemføre deres ”nye verdensorden”.
Men de tog fejl. En ny international
anti-krigsbevægelse har rejst sig. En
global alliance mod USA-imperialis-
mens og NATO-alliancen forbryderiske
terrorkrig og dens konsekvenser: Isra-
elske massakrer i Jenin og på det
palæstinensiske folk. Afghanistan. En
mulig ny storkrig mod Irak. Centralasi-
en og Kaukasus spækket med ameri-
kanske baser. US-soldater sat ind mod
folkeopstande på Filippinerne og i
Colombia. USA-støttet militærkup i
Venezuela.

Bush, Blair og Sharon troede, at de
ved at udråbe de arabiske folk, musli-
merne og ikke mindst palæstinenserne
til den nye fjende kunne få frie hænder.
I stedet har deres egne handlinger
afsløret dem som de største terrorister.
På den internationale aktionsdag mod
terrorkrigen for 10 dage siden så vi de
største solidaritets- og antikrigsdemon-
strationer i de vestlige krigsførende
lande. Det bærer fremtidens forandring
i sig.

Det samme har vi set vokse frem i
den danske anti-krigsbevægelse. Vi har
en særlig forpligtelse til at bekæmpe
den danske regerings krigsdeltagelse
og krigspolitik, men også til at udvikle
den internationale solidaritet i kampen
mod USA’s terrorkrig, hvor end den
føres. Lige siden USA startede bomb-
ningerne i Afghanistan d. 7. oktober, er

der blevet afholdt demonstrationer og
fakkelvagter rundt om i landet. Lige
siden den danske regering aktivt gik
ind krigen, har Fredsvagten stået foran
Christiansborg som et kontant symbol
på krigsmodstanden. Fredsmarchen
den 20. april her i København blev et
vigtigt skridt til at samle forskellige
sociale, kulturelle og politiske
befolkningsgrupper til den brede anti-
krigsbevægelse, der er nødvendig.

Vi får hårdt brug for fremtidens
kræfter. Om en måned overtager Fogh-
regeringen EU-formandskabet. Efter
Foghs troskabsed til Bush har den isra-
elske regering udset det danske for-
mandskab til sikre et pro-israelsk EU-
udspil. Kravet til den danske regerings
udspil må gøres helt klart. I stedet for
en aktiv krigspolitik skal der føres en
aktiv fredspolitik - Israel skal ud af de
besatte områder.

Situationens alvor kræver organise-
ring, kamp og aktivitet, som må genop-
bygges fra grunden. Det kræver sam-
ling omkring en politik for fred og
imod krig, for arbejdernes og den bre-
de befolknings krav og rettigheder.
Rettet mod enhver NATO- og Unions-
regering, ikke et program for at føre
Socialdemokratiet tilbage ved rege-
ringsmagten.

Det er den vej, Arbejderpartiet
Kommunisterne anbefaler.

Foghs og Nyrups følgagtighed over
for USA og EU fører til katastrofe.

Socialismen er fremtiden

Folkenes og arbejderklassens fremtid
skabes af dem selv

Af Dorte Grenaa

APKs formand
Dorte Grenaa i
Fælledparken
til APKs 1. maj
hvor hun holdt

denne tale.

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!
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Den 11. september fik vi igen og igen
at vide, at det ville være en ny verden,
vi ville vågne op til næste dag. Og de
mange, der sagde det, tog ikke fejl!
Det var en ny verden. En verden, hvor
alle de store imperialister, med USA og
Bush i spidsen, havde fået frit slag til
oprettelse af amerikanske militærbaser,
udstationering af amerikanske tropper
og frit slag til at starte nye krige overalt
i verden, når blot de huskede at råbe
“Terrorister” først. Og de benytter sig
hæmningsløst af denne nye verden.

Men vi må ikke være blåøjede! Det,
der driver USA og stormagterne, er
jagt på markeder, olie og verdensherre-
dømme. Det er ikke tilfældigt, at ver-
dens brændpunkter, som Israel og
Afghanistan, ligger på steder med
nogen af verdens største oliereserver.

De krige, der føres i øjeblikket,
føres ikke mod terrorister. De føres
mod civile, fædre, mødre og børn.
Almindelige mennesker, som dig og
mig, det er dem, disse krige rammer.

Igennem de sidste mange år har bloka-
den mod Irak kostet tusinder og atter
tusinder af civile menneskeliv. Og hvis

USA får lov at bestemme, vil de ikke
længere nøjes med blokade, de vil i
direkte krig med det irakiske folk!

I Palæstina er USA på banen igen.
I medierne løfter Bush pegefingeren
over for Sharon, men tag ikke fejl!
Bush og Sharon er samarbejdspartne-
re. USA pumper penge og våben ind i
Israel i en lind strøm. Bush og Sharon
har samme mål, men de har også
samme problem. Nemlig det, at de er
ved at få vendt verdens befolkning
imod sig. Vær sikker på, at enhver,
der vokser op i Palæstina eller Afgha-
nistan i disse år, vil hade Israel og
USA til deres dødsdag. Og det kan
man ikke fortænke dem i!

Med vores nye regering forsvandt det
sidste håb, om end nok så spinkelt,
om, at den danske regering ville for-
dømme Israel og de forbrydelser, der

foregår dernede i øjeblikket. Regering-
en, med Anders Fogh Rasmussen i
spidsen, udtrykker ligefrem forståelse
over for Sharons vedblivende udryd-
delse af det palæstinensiske folk. End-
videre har Anders Fogh for nylig været
i USA og trykke hænder med Bush.
Den danske regering er 100% loyal
over for USA’s og Israels voldelige
fremfærd.

Vores forsvarsbudgetter svulmer,
mens der bliver skåret kraftigt i penge
til ulandshjælp og uddannelse. Den
danske ungdom har i den seneste tid
vist stigende interesse for at gå i aktion
mod bl.a. disse nedskæringer på
uddannelsesområdet. “Nu er det nok”-
kampagnen og de flotte demonstratio-
ner omkring den fri ungdomsuddan-
nelse har vist os, at viljen er der. Når
nedskæringerne bliver for store, når
løgnene bliver for tykke, så reagerer vi.
Det skal vi, og det skal vi især i denne
tid! Det er på tide, at den danske ung-
dom og arbejderklasse rejser sig og
siger fra over for det, der foregår. Siger
højt og klart, at vi ikke vil have for-
ringet vores uddannelses-muligheder i
den hellige terrorbekæmpelses navn!

Den danske ungdom vil ikke betale

med liv og lemmer for USA’s og EU’s
krige. 

Danske soldater skal ikke kæmpe
med i denne imperialistiske svinestreg.

Ikke en krone, ikke en mand!!
Det er også på tide, at nogen begyn-

der at sige sandheden om, hvad det
egentlig er der sker. 

Sandheden om, hvem de virkelige
forbrydere er. 

Sandheden er, at skal de virkelig
ødelæggende kræfter udpeges, er der
kun to at pege på, nemlig Bush og Sha-
ron. Bush og Sharon er de største
krigsforbrydere i vor tid!

Men som sagt har ungdommen ikke
forholdt sig tavs, trods krige og ned-
skæringer. Vi har været med i store
demonstrationer mod EU i bl.a. Gøte-
borg og Barcelona. Vær sikker på, at vi
er der igen, når Danmark til efteråret
overtager formandskabet for EU!

I krigens skygge har fredsbevægelsen
vokset sig stor og stærk. Flere end
100.000 mennesker har i byer som
London, Rom og Berlin vist deres soli-
daritet med det palæstinensiske folk.
Ungdommen har vist, og vil blive ved
med at vise, at ungdommen ønsker fred
frem for krig, uddannelse frem for
oprustning.

Ungdommen ønsker et socialistisk
samfund, hvor mennesket og sammen-
holdet er i centrum, frem for et kapita-
listisk samfund, der sætter profit og
egoisme i centrum.

Bush og Sharon er de største
krigsforbrydere i vor tid!

Af Lise Møller, DKU Odense

Lise Møller på talerstolen ved Rød 1.
maj i Munke Mose

Udsnit 1. maj i Munke Mose

Tema: Stop Bush! Stop Sharon! Stop Fogh og co.!



Side 18

Republikanernes formand i Kongressen,
og en af præsident Bushs nære politiske
støtter, Dick Armey (det hedder han!)
gjorde sig forleden ganske ugenert på tv
(Hardball, CNBC, vært Chris Mat-
thews) til talsmand for etnisk udrens-
ning af 2 millioner palæstinensere samt
Israels ‘ret’ til at besætte og endeligt
annektere Vestbredden, Gaza osv. 

Armey erklærede, at han var ‘til-
freds med, at Israel annekterede hele
Vestbredden’, og at han ‘ikke ville
opgive nogen del af Israel til fordel for
en palæstinensisk stat’:

- Vi er ikke villige til at ofre Israel
for ideen om et palæstinensisk hjem-
land, fortsatte Armey, og erklærede, at
‘palæstinenserne skulle væk’.

Tv-værten Chris Matthews spurgte
derpå:

- Bare for at gentage det - så mener
du, at palæstinenserne, som nu bor på
Vestbredden, skal væk derfra?

Armey: - Ja.
I de amerikanske medier har der

været gentagne opfordringer til etnisk
udrensning af palæstinenserne fra deres
hjem i Gazastriben og på Vestbredden,
Øst-Jerusalem indbefattet, og til at øde-

lægge den civile palæstinensiske infra-
struktur. Armeys utilslørede erklæring-
er er blot den sidste i en lang række.

Ledelsen i Sharons Likud-parti
overvejer for øjeblikket en erklæring,
der offentlig skulle benægte palæstin-
ensernes ret til en stat.

Dermed er det officielle USA ved at
være derhenne, hvor Hitler var. Der
pakkes ikke ind længere. Internationale
konventioner om angreb på civile, alle
FN’s resolutioner osv. - de er alle døde. 

Armeys udtalelser er allerede i sig
selv en krigsforbrydelse - eller opfor-
dring til samme. Det bekymrer ikke
mere det pæne selskab.

Nürnberg-krigsforbrydelser
Den anerkendte internationale jurist
professor Francis A. Boyle har givet en
vurdering af de udtalelser, som den
republikanske leder af den amerikan-
ske kongres Dick Armey kom med i et
populært tv-program, hvor han utilslø-
ret opfordrede til etnisk fordrivelse af
palæstinenserne fra Vestbredden og
Gaza.

Professor Boyle siger:
”Artikel 6 (b) i Nürnberg-charteret

fra 1945 definerer Nürnberg-krigsfor-
brydelser som følgende, i det relevante
afsnit:

“Krigsforbrydelser: det vil sige
krænkelse af krigens love eller sædva-
ner. Sådanne krænkelser skal indehol-
de, men ikke begrænses til … deporta-
tion til slavearbejde eller af nogen
anden grund af civilbefolkning fra eller
i besat område …”

Selv USA’s regering anerkender at
Vestbredden udgør “besat område”.
Armey ansporede til en krigsforbry-
delse mod det palæstinensiske folk,
ifølge Nürnberg.

Ligeledes definerer Artikel 6(c) i
Nürnberg-charteret forbrydelser mod
menneskeheden som følger, i det rele-
vante afsnit:

“Forbrydelser mod menneskeheden:
det vil sige … deportation og andre
umenneskelige handlinger begået mod
enhver civilbefolkning.”

Armey ansporede til en forbrydelse
mod menneskeheden i forhold til det
palæstinensiske folk, ifølge Nürnberg.”

Den republikanske kongresformand Armey:

Udrens palæstinenserne

Internationalt

Den korruptionsanklagede franske
præsident Chirac blev genvalgt med en
tordnende høj procent, omkring 82,
hvor Le Pen og hans Nationale Front
måtte nøjes med 18. Mindre end hver
femte franskmand. Og alligevel et
uhyggeligt stort tal: knap 6 millioner!

Præsidentvalget stod mellem en
notorisk svindler og en fascist: ‘Hellere
svindleren end fascisten’, sagde flertal-
let af franskmænd - og deres markante
Nej til Le Pen tjener dem til ros.

Og så måtte de tage til takke med
svindleren, som ved første runde i
afstemningen var dybt upopulær og fik
et af de laveste stemmetal for en sid-
dende præsident nogensinde, men som
ved den afgørende runde fik den højes-
te procent, der nogensinde er set!

Le Pens triumftog efter første valg-
runde blev bremset - ikke mindst af en
massiv folkelig mobilisering, især fra
venstrekræfterne, der bragte millioner

af mennesker på gaderne med kulmina-
tion 1. maj. Hans forventning om at få
mindst 30 pct. af stemmerne blev langt
fra indfriet: Millioner af franskmænd
kom på tværs.

Den socialistiske (socialdemokratis-
ke) premierminister Lionel Jospin kun-
ne ikke dæmme op for Le Pen i første
valgrunde - det blev i stedet ham, der
røg ud. Mandag udnævnte Chirac den
konservative Jean-Pierre Raffarin til ny
premierminister, efter at Jospin tidligere
på dagen indgav sin afskedsbegæring.

Den første valgrunde betød en kraf-
tig svækkelse af socialistpartiet og
nærmest en udslettelse af det franske
revisionistparti PCF. Til gengæld gik
nogle trotskistiske kandidater - Arlette
Laguiller og Oliver Besancenot - og
det grønne parti frem. Der skal være
parlamentsvalg den 9. og 16. juni - og
det forventes, at fremgangen for disse
partier stabiliseres.

Men også Le Pen vil være der. Så
stærk som ingensinde før - med knap
20 pct. af stemmerne. Uanset hans
nederlag ved præsidentvalget er han og
hans parti - og det profascistiske europ-
æiske ultrahøjre - blevet en strømning
med masseindflydelse.

Chiracs valgsejr var ikke et tordnen-
de ja til hans person, politik eller pro-
gram. Det var et massivt flertalsnej til
Le Pen. Den var heller ikke et Ja til EU
- som nogle ønsker at fremstille det, for-
di Le Pen udnyttede den udbredte mod-
stand mod EU i store dele af den fran-
ske befolkning i sin valgkamp til at kræ-
ve fransk udtræden af unionen. Det var
et Nej til fascisten Le Pen, simpelthen. 

I Frankrig er der også en stærkt EU-
kritisk venstrefløj. 

Men svindleren sidder tilbage ved
roret - og vil udnytte sin styrkede posi-
tion, imod det flertal, som stemte på
ham, fordi de afviste en fascist.

‘Hellere en svindler end en fascist’
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Uanset hvilke motiver der ligger bag
nedslagtningen af den hollandske pen-
dant til Haider, Le Pen – og Pia Kjærs-
gaard – har hans død udløst et sandt
terrorhysteri i og uden for den Europæ-
iske Union. 

Dens første og umiddelbare konse-
kvens er kravet om flere kostbare
beskyttelsesforanstaltninger til ’toppo-
litikere’ – og flere midler til politiet.

Den 53-årige fhv. sociologiprofessor
Pim Fortuyn var den hollandske udga-
ve af den profascistiske populistiske
højrebølge, som er pisket op i EU-lan-
dene. Hollandsk: En erklæret bøsse
som leder af den yderste højrefløj, en
komet i hollandsk politik, hvor hans
parti/bevægelse Fortuyns Liste i løbet
af et halvt år er stormet frem i
meningsmålingerne og stod til 15 pct.
ved det planlagte parlamentsvalg. 

Slagordene: Anti-islam, totalt ind-
vandringsstop, mod bureaukrati og
ekspertvælde. Glistrup i gennembruds-
dagene for fuld udblæsning.

Fortuyn har udgivet en bog om
islam, der angiveligt beviser, at det er
en ”laverestående åndsretning”.

Den ekstreme højrefløj, der skaber

anonyme martyrer i stribevis (i form af
overfald og mord på indvandrere,
flygtninge og antifascister), har fået sin
egen martyr. Det vil nogen komme til
at betale en pris for. Og dermed menes
ikke gerningsmanden, som det holland-
ske politi erklærer pågrebet.

Mordet på Olof Palme udløste ikke
et europæisk og globalt terrorhysteri.
Palme hetzede heller ikke mod musli-
mer og opildnede til religiøs, nationa-
listisk  og etnisk  kamp.

Det er, hvad der er sket i det klima,
der er skabt verden over efter 11. sep-
tember sidste år – et klima, som rabiate
højrefolk som Fortuyn og Le Pen har
kunnet boltre sig i. 

Gerningsmanden står ikke på EU’s
terrorliste eller tilhører nogen af de
anførte organisationer. Hvad hans bag-
grund end er, så er mordet et udtryk for
den rådne atmosfære, ’toppolitikerne’ i
EU og USA har skabt.

Højrepolitiker skudt: Terrorhysteri

Internationalt

EU’s nye udvidede lister over terroris-
ter omfatter 36 enkeltpersoner, hvoraf
syv er nye navne, samt 23 organisatio-
ner. 12 af disse organisationer er nye
– markeret med fed skrift. Det nu
opløste PKK er med – men ikke efter-
følgeren KADEK (Kongressen for Fri-
hed og Demokrati i Kurdistan). En
stjerne foran navnet betyder, at listen
kun fungerer som en advarsel, og at
opførelsen på listen ikke umiddelbart
medført indefrysning eller andre rets-
lige foranstaltninger

1) Aum Shinrikyo (alias AUM, alias
Aum Supreme Truth, alias Aleph) 

2) Babbar Khalsa

3) *Continuity Irish Republican Army
(CIRA) 

4) *Euskadi Ta Askatasuna/Tierra
Vasca y Libertad/Den Baskiske Befri-
elseshær (ETA) (følgende organisatio-
ner deltager i terrorgruppen
ETA:K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-
Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasu-
na) 

5) Gama’a al-Islamiyya (Islamisk
Gruppe), (alias Al-Gama’a al-Isla-
miyya, IG)

6) *Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre (De antifascistiske
modstandsgrupper af 1. oktober)
(G.R.A.P.O.) 

7) Hamas-Izz al-Din al-Qassem (gren
af Hamas) 

8) International Sikh Youth Federa-
tion (ISYF) 

9) Det Kurdiske Arbejderparti
(PKK) 

10) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pas-
han-e-Ahle Hadis

11) *Loyalist Volunteer Force (LVF) 

12) Mujahedin-e Khalq Organisa-
tion (MEK eller MKO) [bortset fra
»National Council of Resistance of
Iran «(NCRI)] (alias The National
Liberation Army of Iran (NLA,
MEK’s militante fløj), the Peoples
Mujahidin of Iran (PMOI), National
Council of Resistance (NCR), Mus-
lim Iranian Student’s Society)

13) *Orange Volunteers (OV) 

14) Palestinian Islamic Jihad/Palæstin-
ensisk Islamisk Jihad (PIJ) 

15) *Real IRA 

16) *Red Hand Defenders (RHD) 

17) *De Revolutionære Celler/Epana-
statiki Pirines 

18) *Den Revolutionære Organisation
17. November/Dekati Evdomi Noem-
vri 

19) Folkets Revolutionære Befriel-
seshær/Befrielsesfront/Parti
(DHKP/C), alias Devrimci Sol
(Revolutionært Venstre, Dev Sol)

20) *Folkets Revolutionære
Kamp/Epanastatikos Laikos Agonas
(ELA) 

21) Sendero Luminoso/Den Lysende
Sti (SL)

22) *Ulster Defence
Association/Ulster Freedom Fighters
(UDA/UFF) 

23) Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) (de forenede selvfor-
svarsstyrker i Colombia)

EU’s ’terrorist’-liste

Pim Fortuyns død har fremkaldt
terrorhysteri  hos EU-politikerne



Kære fremmødte;
Nu har vi set, hvordan Israels sande jeg
er. Et monster, som uden moralske og
etiske skrupler fortager massakrer og
blodsudgydelser, der strider mod
enhver menneskerettighedsresolution.
Civile, uskyldige mennesker lever en
dagligdag fyldt med frygt for, at det
kan blive deres sidste.

En dagligdag, hvor:
-Kampvogne kvaser sig gennem

flygtningelejrens rammer. 
-Mennesker spærres inde i deres

huse i dagevis uden vand, mad og el.
-Døde får lov til at ligge ubegravede

i gader og huse.
-Sårede forbløder, fordi ambulancer

og læger nægtes adgang.
-Ambulancer og mandskab beskydes

og smadres.
-Vilkårlig ødelæggelse af privat

ejendom, biler m.v. finder sted.
-Familier er genstand for drab, sult

og terror. 
-Hospitaler mangler basal medicin

og lægeudstyr. 
Dette er en frygtelig forbrydelse

mod menneskeheden - en forbrydelse,
som vi ikke længere kan være tilskuere
til.

Glem ikke, at denne katastrofe for
Palæstina kommer på toppen af 35 års
besættelse.

Glem ikke, at tre millioner palæstin-
ensere i disse år har levet bag ydmy-
gende afspærringer, uden bevægelses-
frihed, uden håb om fremtiden.

Ud fra en menneskelig vurdering
kan vi simpelthen ikke længere holde
ud at se på, hvad der sker.

Vi regner ikke med, at Israel lytter
til lige netop os, men håber, at I lytter,
og at I får den danske regering til at
lytte med.

Vi forventer, at Danmark lægger et
større pres på Israel. Det er forkaste-
ligt, at Danmark som kommende EU-
formand ikke reagerer stærkere på
Israels aktioner.

Hvordan kan den danske regering
støtte et land, der ikke respekterer FN’s
beslutninger?

I flere år har massakrerne stået på,
mens den danske regering og det inter-
nationale samfund har vendt det blinde
øje til. Men man skal jo lære af sin fejl,
eller hvad, og det er aldrig for sent til
at fortryde. Anders Fogh, Vi giver dig
en chance, en chance til at fortryde
dine fejl, dine udtalelser: GRIB DEN.

Jeg undrer mig over, om mange af
Venstres vælgere ikke fortryder deres
valg af regering ved sidste valg.

Flertallet af os kender ikke til at
skulle kæmpe
for sit land,
sin familie,
sin tro.

Vi, palæst-
i n e n s e r n e ,
kæmper netop
for deres land,
familie og tro.

En tro om
at børnene i
P a l æ s t i n a
atter kan lege
i fred. En tro
om at deres
latter atter

igen kan fylde gaderne. En latter, der
kan erstatte lydene af raket angreb og
maskingeværer.

Hvad er det, vi kræver: 

”Stop for massakrerne og blodsud-
gydelserne.

Et pres fra det danske og det
internationale samfund til at få Isra-
el til at vedtage FN’s resolutioner,
deriblandt nr. 338 og 242, ang. en
rømning af de besatte områder og
anerkendelse af et palæstinensisk
selvstyre, og vedtage resolution nr.
194. ang. palæstinensiske flygtninges
ret til at vende tilbage til deres land
og deres hjem.”

Dette, kære fremmødte, kan kun vir-
keliggøres på én måde. Den eneste og
sidste udvej, hvilket er den mest effek-
tive. Gennemførelse af økonomiske
sanktioner og boykotter. Vi må og skal
kæmpe videre for at få dette krav
igennem. Det palæstinensiske folks
overlevelse afhænger af det globale
samfunds samvittighed. 

Hvor er du, verdens samvittighed?
Hvor er dine sønner og døtre?
Hvor  retfærdigheden, som savnes?
Hvor er indsatsen, der mangler?
Den pinlige tavshed, der venter
Venter på at blive brudt 
Af en form for handling af en slags.

Denne handling skal ske ved indførelse
af økonomiske sanktioner mod Israel
og en boykot af Israel. 

Vi vil markere vores utilfredshed mod
Israels brutalitet i de besatte områder
og på Vestbredden og den danske rege-
rings reaktion på denne brutalitet. 

Vi vil gøre opmærksom på den bru-
tale taktik, som Israel anvender ved
den ulovlige besættelse af de palæstin-
ensiske områder.

Vi vil understrege kravet om, at alt
samarbejde med virksomheder, der har
kontakt til Israel, afbrydes. 

Vi vil stoppe hadet. Stoppe forbry-
delserne. Hjælpe med at redde resterne
af Palæstina.
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Hvordan kan den danske regering støtte et land,
der ikke respekterer FN’s beslutninger?

Af Samer Abdul Rahman
Tale på Rød 1. maj i Munke

Mose.
Samer var en af de unge,
der sultestrejkede foran

Rådhuset i Odense i protest
mod de israelske massakrer. 

Trængsel ved indgangen til Rød 1. maj i Munke Mose



Palæstinenserne er et folk, der vil
have fred mere end noget andet folk.
Vi er træt af et liv fyldt med blodsud-
gydelser og dræbte børn. 

Vi appellerer til det danske samfund
om at forstå og støtte palæstinensernes
sag og opfordrer alle til at yde med
selv den mindste støtte og bidrag for at
gøre situationen bedre. 

Jeg opfordrer til, at vi via dette initi-
ativ kan stå sammen og opfordre vores
folkevalgte regering til at lytte til os,
folket. Vi, folket, kræver en dansk
ledet økonomisk sanktion mod den
israelske regering.

Det står klart, at Ariel Sharon ikke
er manden, der kommer til at indfri
håbet om fred i området.

Han er ikke manden, der kommer
til at indfri håbet om, at de palæstinen-
siske børn kan lege trygt i gaderne,
sådan som børn nu engang har ret til at
lege. 

At jøder og palæstinensere evt. kan
vokse op sammen side om side.
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De borgerlige medier ter sig ens hvert
år: Deres udsendte medarbejdere kon-
staterer, at årets 1. maj må være den
sidste. Nærmest mod naturen og på
grund af argumentresistens slæber
arbejdsfolket – og også ungdommen
– sig selv og masser af bajere til
arrangementer landet over, som er
blottet for indhold.

Skulle man tro den borgerlige
presse (hvad man ikke skal), er 1. maj
nærmest et frilandsmuseum i regn og
sol.

I år var det forfatteren til det episke
mesterværk Linda fra Læsø – ved
navn Carsten Jensen – der i Politiken
(05.05.02) kunne rapportere om ’Den
store ølkoma - en øjenvidneskildring
fra den danske venstrefløjs sidste
dage’: 

- Her i Fælledparken var der ing-
en, der sang, lo, dansede, protestere-
de eller havde noget som helst at
sige. Her lå der bare titusinder af
sortklædte unge mennesker i en tryg
og tavs ølkoma.

Lindas far havde besøgt det social-
demokratiske arrangement, hvor Poul
Nyrup denne gang undgik at få æg i
hovedet. Hvis han ikke havde været
ude på en bunden mission, er det
muligt, at han havde opdaget, at Fæl-
ledparken faktisk boblede af mening,
protest, liv og dans. Jensen er vist
nok tilknyttet et eller andet kulturud-
valg i LO – og er derfor tilbøjelig til
at sende sine fisefornemme fornem-
melser nedad: Arbejderne er sløve;
ungdommen er i koma.

Det forholder sig modsat: Savnes der
begejstring og liv ved de LO-styrede
socialdemokratiske 1. maj-arrange-
menter, er det, fordi en politik, som
gør arbejderklassen til et halehæng til
et parlamentarisk comeback for
Nyrup og Co.,  ikke har den store
appel. 

Op gennem 80’erne og 90’erne
udviklede Rød 1. maj-arrangementer-
ne sig landet over – og først og frem-
mest i København, Odense og Århus
– som et udtryk for klassekampslin-
jen i arbejderbevægelsen, hvor de
socialdemokratisk styrede arrange-
menters hovedformål var at sikre
regeringsmagt eller undgå stemme-
frafald. 

De socialdemokratiske arrange-
menter var for EU og sagde hver
gang ja ved folkeafstemningerne. De
sagde ja til NATO og USA’s krige –
med enkelte kritiske bemærkninger.
De lagde låg på arbejdskampe og
storkonflikter.

Rød 1. maj og de alternative klasse-
kampsarrangementer sagde Nej til
Unionen, Nej til krigene, Nej til at
lade arbejderklassen spænde for den
socialdemokratiske klassesamar-
bejdsvogn og parlamentariske
manøvrer – og ja til socialisme, fred,
kamp og dans.

Og sådan er det endnu – selvom
DKP/ML (som engang tog initiativ til
de Rød 1. maj-arrangementer, der
hvert år samlede 30-40.000 mennes-
ker på landsplan) nu prædiker enhed
med LO-toppen og Socialdemokratiet
under parolen ’Enhed mod højre’. De
har nedlagt arrangementet i Århus og
forvandlet det i Fælledparken til en
karikatur. Til gengæld er Rød 1. maj i
Munke Mose (som DKP/ML ikke har
kunnet ødelægge) blevet stadig stær-
kere og mere autoritativt.

Uanset hvilken form kamplinjen
antager 1. maj, så er den der og vil
være der. Alle forsøg på at bygge bro
over uforenelige modsætninger er
dømt til at slå fejl. Og en selvstændig
klasseplatform, løsrevet for bånd til
en socialdemokratisk regeringspoli-
tik, er så nødvendig som nogensinde.

Derfor må Jensen lyve.

Den første maj –
og arbejdernes kampprogram

Teori & Praksis



Pressemeddelelse fra STOP TERROR-
KRIGEN
Den 16. maj begynder en domstol i
Haag behandlingen af en sag, rejst af
21 borgerretsorganisationer, mod det
hollandske økonomiministerium.

Organisationerne har nedlagt
påstand om forbud mod salg og trans-
port af alt militært udstyr til Israel. Den
hollandske regering har indtil videre
afslået at følge gruppernes anmodning,
der er fremsat i et brev til økonomimi-
nisteriet den 23. april 2002.

Ifølge organisationerne er hollandske
virksomheder legalt afskåret fra salg,

hjælp og støtte til en hær, der overtræ-
der fundamentale menneskerettigheder.

I Holland er det økonomiministeriet
i samarbejde med udenrigsministeriet,
der beslutter, om der skal gives tilla-
delse til salg eller transport af militært
isenkram. Ifølge EU’s regler kan
eksporttilladelser ikke gives til salg til
en køber, der overtræder grundlæggen-
de menneskerettigheder, internationale
traktater og forpligtelser. Ifølge de sag-
søgende organisationer er det oplagt, at
Israel overtræder disse kriterier.

Holland eksporterer hjul til pansrede
militære køretøjer, komponenter til F16-
kampfly (i lighed med vort hjemlige
Terma) og militære ammunitionsbælter.

Hertil kommer, at der foregår transit
af militært udstyr til Israel i stor skala
gennem Holland eller under medvirken
af hollandske firmaer. Her er Rotter-
dams havn og Schiphol Lufthavn, som
er mellemlandingsplads for El-Al-fly
fra USA, interessante aspekter.

Israels militære operationer i de
besatte palæstinensiske områder, her-
under drabet på civile kvinder, mænd
og børn, ulovlige henrettelser, summa-
riske fængslinger og deportationer af
fanger, kollektive afstraffelser, tortur,

fortsættelsen af bosættelsespolitikken,
angreb på ambulancer og hospitaler og
destruktion af boliger. Disse overtræ-
delser af menneskerettighederne og
grove brud på internationale humanitæ-
re aftaler er at sammenligne med krigs-
forbrydelser, hvilket på det sidste er
blevet dokumenteret af Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch og FN’s
menneskeretsorganisation.

De 21 organisationer bag retssagen,
der bl.a. tæller LAW, det hollandske
PAX CHRISTI, Cordaid, IKV, Cam-
pagne tegen Wapenhandel og Novib,
nedlægger påstand om, at den holland-
ske regering skal overholde lovgiv-
ningen på området og indstille medvir-
ken til Israels overtrædelse af mennes-
kerettighederne og brud på internatio-
nale aftaler om krigsførelse.

Flere informationer kan indhentes
hos organisationernes advokat,

Phon van den Biesen, tel. +31 (0)20-
5 682 929 / (0)6-52 061 266 

og Ernestine Meijer, tel. +31 (0)20-
568 29 29.

www.stop-terrorkrigen.dk
- et netværk for fred.
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Holland:
Retssag om forbud mod våbeneksport til Israel

Egne Interesser
Deres projekter lider

skibbrud. Hvad de rører ved
lider undergang. Deres politik

er et spejlbillede af kapitalismen.
At gå ind i “partiet” tjener

et formål, - ikke helhedens, - men egne personlige
interesser, - de tjener erhvervslivet

som direktører og aktionærer, med gode
afkast for øje, de holder taler, hvor de 
roser sig selv og hinanden, de er sande

forkæmpere for at tillempe landet og befolkningen, - på
trods af dennes uvilje, - storkapitalens EU, 
med national udsalg og uselvstændighed

som resultat. Sådan skalter og valter,
- råddenskabens,

- social,
- demokrati.

NB

Sommer under
røde faner…

Verden over rejser folkene sig
mod imperialisme og terror-
krig. På DKUs sommerlejr

sætter vi tingene i perspektiv:

Bush * Sharon * Fogh

Folkenes kamp i
Latinamerika *

Mellemøsten * Asien *
Afrika * Europa

Sol, strand, film, debat -
Hygge ved bålet og rød

olympiade

Vær med når DKU indtager
Nordfyn 7. til 13. juli

– det er aldrig for sent at blive klogere!

DKU
Information og tilmelding:

dku@dku99.dk /  tlf.: 35 43 49 50



Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN)
har på sit ordinære hovedbestyrelses-
møde på frihedsdagen den 4. maj 2002
besluttet at opfordre regeringen til at
standse den fortsatte politiske og øko-
nomiske støtte til den nazistiske Jonni
Hansen-gruppe i Greve. Hovedbesty-
relsen opfordrer andre organisationer
til at slutte op om denne holdning og
erklærer:

Sammen med andre regeringer har
den danske besluttet at stemple en ræk-
ke politiske organisationer og enkelt-
personer som terroristiske. Det rejser
mange spørgsmål. Regeringen glemte
nonchalant den danske nazigruppe
omkring den voldsdømte Jonni Han-
sen. FMN gør (atter) opmærksom på,
at medlemmer af nazigruppen blev
idømt strenge straffe for forsøg på ved
brevbombeattentater at myrde uønske-
de politiske modstandere - demokrater
og antifascister.

Danmark er det eneste af alle ver-
dens lande, som officielt gøder jord-
bunden for nazistisk ideologi og

opmuntrer nazisterne. Det sker på trods
af, at Danmark i henhold til bl.a. FN’s
antiracistiske konvention, som Dan-
mark har tilsluttet sig, er forpligtet til at
standse nazistisk virksomhed og
respektere det direkte forbud imod at
yde økonomisk støtte til den.

FMN opfatter det som en barok
demonstration af regeringens historie-
løshed og manglende respekt for de titu-
sinder af modstandsfolk, som under den
tyske besættelse kæmpede for Dan-
marks frihed, at den danske støtte ydes
af skatteborgerne gennem kulturminis-
ter Brian Mikkelsen. Det er den samme
minister, som i strid med givne løfter
fastholder, at der nu skal betales entré
for at besøge Frihedsmuseet, der blev
skabt af modstandsfolkene og skænket
til befolkningen som en folkegave -
sammen med ni 4. maj-kollegier til ung-
dommen og to fremragende plejehjem. 

I øvrigt må nazismen betragtes som
det modsatte af kultur.

FMN opfordrer regeringen til efter
denne 4. maj at tage den nævnte skæve

udvikling op til drøftelse og ændre den
i overensstemmelse med ansvarlighed
over for frihedsvisionerne fra de allie-
redes og den danske befolknings
jublende frihedsdag den 4. maj 1945.

For FMN’s hovedbestyrelse
FREDE KLITGÅRD

Det seneste nummer af Håndslag er et
særnummer om nazilægen Carl Peter
Værnet, udgivet i forbindelse med Ib
Makwarths nye dokumentarfilm.
Den vil blive vist på DR.

FMN:

Stop støtten til nazi
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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

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

AAPPKKss ssoommmmeerrlleejjrr 22000022 ppåå NNoorrddffyynn
Fra lørdag d. 7. juli - fredag d. 13. juli

Krigsmodstanden på Fyn
i demonstration



Portørerne på Rigshospitalet nedlagde
arbejdet. Lærerne på landets folkesko-
ler afholdt  faglige møder. Det drejede
sig om utilfredshed med den nye over-
enskomst for ansatte i amter og kom-
muner.

5½ pct. i lønstigning over tre år.
Tvungen forhøjelse af pensionsbidra-
get. Forøgelse af fedterøvspuljen – og
så de to ekstra feriedage, som forhand-
lerne allerede ved sidste overens-
komstfornyelse var blevet stillet i
udsigt. Således lyder – i grove træk -
forliget for omkring 640.000 offentligt
ansatte indenfor amter og kommuner.
Det var dette glansnummer af realløns-
tilbagegang og usolidarisk lønregule-
ring, medlemmerne skulle tage stilling
til ved urafstemningen, der blev afvik-
let i april måned.

Det vil sige dem, der fik lov at stem-
me. Mere end 32.000 fik aldrig en
stemmeseddel i hånden, fordi deres
”kompetente forsamlinger” bestemte
for dem. Andre 2.000 medlemmer af
FOA modtog aldrig deres stemmesed-
del; det gjorde til gengæld 9.000 pen-
sionister af samme forbund, som ikke
er eller var stemmeberettigede, men
som altså fik retten alligevel.

Valgfusk! – Der med rette burde
foranledige et omvalg! Specielt taget i
betragtning, at forliget blev stemt igen-
nem med en hårfin margen, hvor få
tusinde kunne tilte det samlede resul-
tat.

Men afgørelsen om omvalg skulle
træffes af forligsmanden, der var
hovedpersonen bag forlig og afstem-
ningsprocedure. Uvildig eller ej,
omvalg blev det ikke til.

Hvorvidt forbundslederne burde på et
ekstraordinært valg, er i den sidste
ende op til medlemmerne, men der er
nogle ledere, som burde have røde
ører! Kun to forbund anbefalede deres

medlemmer at stemme NEJ. I Dan-
marks Lærerforening fulgte 90 pct. af
medlemmerne deres ledelses anbefa-
ling. I Dansk Sygeplejeråd fulgte tre
ud af fire anbefalingen. Man kan med
rette konstatere, at de er i overensstem-
melse med deres medlemmer, som er
utilfredse med resultatet. 

Det er så et kuriosum, at formanden
for Danmarks Lærerforening, Anni
Herfort Andersen, bryster sig over sine
medlemmers markante modstand, idet
hun i princippet er tilhænger af Ny
Løn-princippet, som er et vigtigt ele-
ment i utilfredsheden. Efter afstem-
ningen omklamrer hun medlemmerne
ved stolt at erklære, de har fulgt ledel-
sens anbefaling. Hun glemmer at for-
tælle, at hun selv nødtvungent anbefa-
lede et NEJ.

Anni Herfort Andersen fulgte dog sine
medlemmer. Det var der fem andre
forbundsledere, der ikke gjorde. De
anbefalede et JA, men medlemmerne
stemte NEJ. Det var der mange andre
forbundsledelser, som ikke gjorde, idet
medlemmerne i stort antal trodsede
ledelsernes manipulation og propagan-
da. To store forbund bør trækkes frem
af stalden. 47,9 pct. af SiD´erne, der
udgør mere end 23.000 ansatte under
KTO-forliget, stemte NEJ til
minusoverenskomsten – trods SiD-
ledelsens anbefaling! Mere end 40 pct.
i KTO´s største forbund, Forbundet af
Offentligt Ansatte (FOA), trodsede
egen forbundsleder og KTO´s cheffor-
handler, Poul Winckler. 24.143 med-
lemmer stemte kontra Poul Winckler!

Det er jo ikke noget nyt i dansk fagbe-
vægelse, at lederne ikke er i overens-
stemmelse med medlemmerne og
deres holdning. Hvad der er interessant
for KTO´s fremtid, er, hvorvidt deres
forhandlingsfællesskab vil holde i
fremtiden. Alt andet lige burde det
være en styrke, når 640.000 kan gå
samlet til forhandling! Problemet er, at
lederne har brugt ”fællesskabet” til at
splitte styrken og sammenholdet. Ved
sidste overenskomstfornyelse, hvor
sygeplejerskerne nedstemte forliget,
blev de gjort til syndebukke af de øvri-
ge forbundsledere, der stemplede dem
som gruppe, der ville ta´ fra de andre.

KTO-forhandlerne ville ikke røre
ved den ramme, de selv havde accepte-
ret.

Ved denne overenskomstfornyelse
er samtlige grupper blevet bundet op af
et bunkebryllup, der ikke anerkender
de enkeltes gruppers modstand.

Derfor har flere organisationer sat
spørgsmålstegn ved, hvorvidt KTO har
en fremtid.

I dens nuværende form har KTO i
hvert fald ingen berettigelse!           FJ
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Alt andet lige burde det være
en styrke, når 640.000 kan gå

samlet til forhandling! Pro-
blemet er, at lederne af KTO
har brugt ”fællesskabet” til

at splitte styrken og
sammenholdet.

Ved denne overenskomstfor-
nyelse er samtlige grupper
blevet bundet op af et bun-
kebryllup, der ikke anerken-

der de enkeltes gruppers
modstand.

Derfor har flere organisatio-
ner sat spørgsmålstegn ved,
hvorvidt KTO har en fremtid.

Har KTO en fremtid?

Faglig  kommentar




