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Side 2

Først var det Tony Blair. Det engelske New Labour tord-
nede ind på regeringstaburetterne efter en valgkampag-

ne, først af professionelle mediefolk. Kontrollen med ’bud-
skaberne’ og den bevidst manipulation af den offentlige
debat, markedsføring af positive nyheder og fokus på image
og ikke mindst Blairs person var ingredienser i reklamein-
dustriens bud på en valgsejr.

Begrebet ’designer-politik’ var født: Reklameindslag i
stedet for politik. Politik uden indhold beregnet for medieef-
fekten.

Det er siden blevet fastslået som en ubestridelig kends-
gerning, at designerpolitik er opskriften på parlamentarisk
succes i dag. Selvom englænderne under alle omstændighe-
der var dødtrætte af Thatcher og hendes konservative efter-
følgere.

I Danmark er Anders Fogh og hans regering svorne til-
hængere af designer-politikken. Reklamepengene købte
regeringstaburetterne i kraft af den – det er nu officiel sand-
hed. Og mens Poul Nyrup som statsminister elskede
at bade sig i mediernes rampelys, og var en evig til-
stedeværende del af TV-menuen, doserer Fogh sig på
en helt anden måde. Slagsmål, polemik, kritiske
spørgsmål undgås. ’Statsmanden’ Fogh holder distan-
cen, omgivet af sine egne medieeksperter.

Det er indlysende, at sådan en må Socialdemokraterne
også ha’. En designerpolitik. Nyrup har bestemt ingen

interesse i en principiel debat om, hvorfor Socialdemokratiet
tabte regeringsmagten: Fordi dets politik ikke var i det store
flertals interesse, og fordi det ikke holdt sine løfter og garan-
tier til vælgerne. Fordi det førte borgerlig EU-politik.

Og eftersom Fogh og Co. var det eneste parlamentariske
alternativ i fravær af en egentlig opposition til venstre på
den parlamentariske arena, måtte det blive Fogh, der blev
statsminister, selvom de fører borgerlig EU- og rabiat pro-
amerikansk politik.

Derfor skal socialdemokratiet ’reformeres’. Ikke reforme-
res politisk, for designerpolitik har ikke noget at gøre med
politik, men med at ’sælge’ personer, partier og regeringsal-
ternativer på vælgermarkedet. 

Imaget skal pudses op: Alt fra den socialdemokratiske
rose til de støvede røde faner ved festlige lejligheder og
Nyrup som forsanger i ’Når jeg ser et rødt flag smælde’

– væk med det. Der skal findes medieegnede og veltrænede
personer til at tegne partiet, en udemokratisk håndplukket
elite der skal være den ny partikerne. Det traditionelle appa-
rat, der baserer sig på partiforeningerne og interne valg-
strukturer, skal træde i baggrunden for den ’direkte kontakt’
mellem den medietrimmede topelite og ’vælgerne’. O.s.v. 

Og på samme måde som Venstre gjorde det tidligt i sidste
valgperiode, udpeger Poul Nyrup Rasmussen syv politiske
prioriteringsområder, der på partikongressen i næste måned
skal udmøntes i et mindre antal ’kontante og slagkraftige
mærkesager’ i form af en salgspakke:

Bedre vilkår for børn og bedre skoler. 
Mere frihed i arbejdslivet.
Tryghed. Retspolitiske initiativer.

Et modsvar til regeringens skattestop, herunder skat-
tesænkninger på længere sigt.
Sundere fødevarer, bedre miljø.
Flere boliger og bysociale tiltag.
En grundlæggende velfærdspakke for især de ældre
med mindstekrav til kommunernes service.

Nyrups reformplaner har selvfølgelig vakt stærk mod-
stand i partiet. Det måtte øjeblikkelig føre til en til-

spidsning af magtkampene om poster og indflydelse og til
den latente fraktionskamp mellem den auken’ske ’venstre-
fløj’ og eurosocialdemokraterne på Nyrupfløjen. En del
mener at den vigtigste fornyelse ville være at udskifte parti-
formanden og hans fejlslagne politik.

Men Nyrup og Lykketoft sidder tungt på partiet. Og LO
og også SiD har kastet sig ind  til fordel for Nyrups forny-
elser og designerpolitik. Så Nyrups Eurosocialdemokrati vil
ende som et designer-eurosocialdemokrati. Og partiets krise,
indbefattet dets permanente medlemskrise med tilbagegang
gennem årtier, vil fortsætte og forstærkes.

Redaktionen den 13. august 2002 
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Der er ikke meget opløftende for
Fogh-regeringen i de økonomiske
udsigter. Selvom regeringens desig-
ner-politik omhyggeligt undgår at få
sat de virkelige problemer på dagsor-
denen i den offentlige debat, så kan
det dog ikke helt skjules, at en økono-
misk verdenskrise udvikler sig, og at
også Danmark er hårdt ramt. De
multinationale selskabers store fyr-
ingsrunder er langt fra overstået.
Senest har den amerikanske compu-
tergigant IBM fyret 15.600 arbejdere,
omkring 5 pct. af arbejdsstyrken..

I Danmark er raseringen kraftig. A.
P. Møller f.eks. – Danmarks største og
i alle retninger toneangivende multi-
nationale - har lukket Stålvalseværket
i Frederiksværk med store
konsekvenser for byen og
egnen, og samme selskabs
Lindøværft på Fyn har i
løbet af sommeren fyret 725
– over 25 pct. af dets arbej-
dere.

Det er ikke sådanne ting,
regeringen ønsker offentligt
fokus på..

Til gengæld søger den at
spille ud med ’positive initi-
ativer’, der er beregnet til at
skabe god medieomtale.
Overskrifter som f.eks.
’Forskning for våbenmilliar-
der’ og ’Guldregn over dansk for-
svarsindustri’ (Berlingske Tidende
14.08).

Krigsindustrien skal opprioriteres.
Ikke ’forsvarsindustri’, men krigsind-
ustrien. Nærmere bestemt avanceret
våbenteknologi først og fremmest
beregnet til at koble den danske rust-
ningsindustri intimt sammen med den
amerikanske terrorkrigsindustri. Det
er det reelle indhold og et hovedele-
ment i regeringens økonomiske poli-
tik. 

Fogh-regeringen satser politisk og
økonomisk på Bushs USA. 

Erhvervsminister Bendt Bendtsen
vil have gang i dansk våbenproduk-
tion som underleverandør til den

gigantiske amerikanske rustningsind-
ustri, som har fået sit største opsving
nogensinde under Bushs ’krig mod
terror’. Rustningsbillionerne hentes
ved at skære ned på de sociale pro-
grammer efter parolen ’Raketter i ste-
det for brød’. Også her er Fogh-rege-
ringen en designerfremstillet kopi.

Bendt Bendtsen ’store idé’ er ska-
belsen af en såkaldt ’venture-fond’,
der skal pumpe ny energi i militær-
forskning og produktion. Den skal
finansieres ved at konvertere allerede
eksisterende modkøbsaftaler til fond-
smidler. Det danske militær er stor-
kunde i udenlandske våbenfabrikker.
Kontrakterne afsluttes i regelen med
aftaler om, at de pågældende våbenfa-

brikker skal købe ind hos danske
våbenproducenter. Der ligger allerede
syv milliarder kroner i sådanne afta-
ler, som de udenlandske fabrikanter er
tilbøjelige til ikke at overholde.
Bendtsens ide er at lade en del af dis-
se penge finansiere projekterne, fra-
trukket klækkelige rabatter til de
udenlandske selskaber, der går ind på
at indbetale nogle af pengene til fon-
den og indgår et formaliseret ’udvi-
klingssamarbejde’ med danske våben-
fabrikanter.

- Så kan vi bruge nogle af pengene
til at skabe vækst og arbejdspladser i
nye, men også eksisterende virksom-
heder, her under også IT-virksomhe-
der, siger Bendt Bendtsen (K) til den
konservative avis Berlingske Tidende.

Ifølge avisen skal fonden bl.a. støtte
forskning og udvikling af overvåg-
nings- og krypteringsudstyr samt fly-
simulatorer.

’Eksempelvis har den amerikanske
gigant Lockheed Martin fået tilsagn
om en nedskrivning af sit udestående
med Danmark på 823 mio. kr. Mody-
delsen er en kapitaltilførsel på 21 mio.
kr. til den nordjyske virksomhed
Composhield’, skriver Berlingske
Tidende. 

Dansk våbenindustri skal med andre
ord blive væsentligt større og integre-
res fuldstændig med især det ameri-
kanske militær-industrielle kompleks.
I praksis satser regeringen på den

permanente terrorkrig som sit
vigtigste bud på en vej ud af
den økonomiske krise. Nøj-
agtig som George W. Bush
gør det.

A.P.Møller er traditionelt
tæt knyttet til det konservati-
ve parti og den borgerlige
regering. Og Mærsk er samti-
dig tæt integreret i det ameri-
kanske militær-industrielle
kompleks. Firmaet gav mil-
lioner af dollars til Bushs
valgkampagne og satsede på
ham som præsident. Mody-
delsen er kommet i form af

gigantkontrakter på 8 transportskibe,
der skal spille en vigtig rolle i den
planlagte amerikanske krig mod Irak.
Møller var også den afgørende tunge
på vægtskålen i at binde Danmark til
Joint Strike Fighterprojektet, der
udvikler et nyt jagerfly, der skal afløse
F16-flyene. Det er dette århundredes
største enkeltstående våbenprojekt.
Og blandt andet gennem Maersk
Defence Data i Søndreborg satser
Møller stort på IT-delen af krigsindus-
trien.

Hvad der er godt for Maersk er
godt for Danmark, mener den borger-
lige regering. Det betyder krig, krigs-
politik og våben i stedet for social
oprustning.

-lv
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Regeringen satser stort på våbenindustrien
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Skibsreder Arnold Mærsk McKinney
Møller eller Lego-bossen Kjeld Kirk
Kristiansen forbindes normalt ikke
med landbrug eller med EU’s støtte-
ordninger. De hører alligevel til de gla-
de modtagere af millioner fra EU’s
landbrugsstøtteordninger til deres god-
ser.

10 milliarder kroner modtog ‘land-
bruget’ sidste år i EU-støtte. De fleste
af pengene gik til millionærer med
godser. Prins Joachim modtog sidste år
211.145 euro til sit gods Schackenborg
fra den gavmilde Union. Mærsk
McKinney Møller - Danmarks rigeste
mand - måtte nøjes med den beskedne
sum af 34.179 euro til godset Brams-
løkke, mens Kjeld Kirk Kristensen,

Legos ejer, modtog 133.140 euro til
Schelenborg Gods. 

Det er Ekstrabladet, som har gravet
tallene på milliontilskuddene til millio-
nærerne frem fra EU’s papirer. Blandt
de øvrige samfundsspidser på EU-støt-
ten er folk som Christian greve Moltke,
Michael greve Brockenhuus-Schack,
baron Otto Reedtz-Thott, mangemillio-
næren Stig Husted-Andersen, skibsre-
der Per Henriksen og mange andre,
som har snablerne nede i de skatteyder-
betalte offentlige kasser.

EU’s landbrugsstøtteordning er end-
nu en opfindsom mekanisme for
omfordeling fra de fattige til de rige.

Ifølge den franske landbrugsminister
Jean Glavany udbetales 80 pct. af støt-

tepengene til de 20 procent rigeste
landmænd og godsejere i EU. Det skri-
ver han i et brev til Le Monde.

Også fritidsgodsejerne får til cham-
pagnen.

Millionærer på EU-støtte

Et er de socialdemokratiske politi-
kere enige om. Der er behov for at
reformere partiet - men ikke for at
ændre partiets politik. Det er ude-
lukkende måden at præsentere sig
på og markedsføre partiet, der skal
ændres, fastslår Poul Nyrup Ras-
mussen

Nej, problemet er slet ikke den
reaktionære og arbejderfjendske
politik, som den socialdemokratis-
ke Nyrup-regering gennemførte.
Problemet er salget af “varen”:
den socialdemokratiske, EU-dikte-
rede politik, der til forveksling lig-
ner den politik, som den nye kul-
sorte Fogh-regering gennemfører -
blot i en lidt mere afdæmpet form.

Når de reelle politiske forskelle
mellem partierne (regeringsalter-
nativerne) er svære at få øjne på,
så bliver selve indpakningen af
budskaberne og præsentationen af
de politiske synspunkter, med
andre ord markedsføringen af det poli-
tiske produkt helt afgørende. Derfor
skal Socialdemokratiets arbejde reorga-
niseres og partistrukturen ændres radi-
kalt, så “kontakten til borgerne” styr-
kes og indflydelsen fra partiforeninger-
ne begrænses. 

Folk, der kan skrabe stemmer til

partiet/sælge billetter, skal kunne dra-
ges direkte ind fra gaden og få tilbudt
ledende poster i partiet, så de slipper
for at kæmpe sig vej op gennem det
socialdemokratiske hierarki via parti-
foreningerne/apparatet. De skal blot
have vist lidt interesse, talent og hold-
ning, som det udtrykkes af Vagn Ry

Nielsen, borgmester i Horsens.
Markedsføringen og medlems-
hvervningen skal være langt mere
“aggressiv og personlig”.

Man vil udpege 30 personer,
der skal specialuddannes til at
være socialdemokratiske “forbille-
der og spydspidser” i “Det nye
Socialdemokrati”. Samtidig vil
man i langt højere grad lade sig
inspirere af trendforskere og
såkaldte visionære politikere, hvil-
ket er noget af en modsigelse, da
der absolut ikke er noget som
helst visionært i Socialdemokrati-
ets politik. 

- Vi skal passe på, at vi ikke
fastholder nogle billeder inde i
folks hoveder af Socialdemokrati-
et, som hører en fjern fortid til,
bedyrer Frank Jensen. Også LO
og SiD bakker Nyrup op i hans
‘fornyelse’.

De gamle, socialdemokratiske
traditioner skal skylles med badevan-
det, så partiet fremstår som moderne -
med på noderne - og mens den dybt
reaktionære politik, som har kostet par-
tiet enhver rest af tillid i arbejderklas-
sen og UnderDanmark, fastholdes og
udbygges til gavn og glæde for kapita-
len. 

Kosmetisk reform af Socialdemokratiet
Indland
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Som led i de kommende års nedskæ-
ringsrunder på folkeskolen rundt om i
kommunerne lægges der op til en ny
bølge af skoleslagtninger. De små sko-
ler skal stort set udraderes, mener
Kommunernes Landsforening. Som
udgangspunkt for slagtningsplanerne
udnytter man en OECD-rapport, der
efter sigende dokumenterer, at ni ud af
ti danske skoler er for små i forhold til
“den ideelle størrelse”.

De nye kommunale håndfæstninger,
der er indgået, fastholder kommunerne
i et økonomisk jerngreb og tvinger
kommunerne til voldsomme nedskæ-
ringer, også inden for folkeskoleområ-

det. Der er ikke anden udvej end at
lukke små skoler over en bred kam.
Over hele landet. De små skoler er alt
for dyre i drift pr. elev i forhold til stør-
re skoler, hvorfor de må nedlægges,
slår Kommunernes Landsforening
(KL) fast. Eleverne bør fremover cent-
reres på langt færre skoler end i dag. 

Men, bedyrer KL højtideligt, de
anbefalede skoleslagtninger er ikke
kun et spørgsmål om økonomi, om at
skære drastisk ned på udgifterne til fol-
keskolen. Næh, det drejer sig skam i
højeste grad også om at sikre børnene
det bedst mulige skoleforløb. 

Småt er ikke altid godt, mener for-

manden for KL’s børne- og
kulturudvalg. Han henviser
til en OECD-rapport, der
hævder, at ni ud af ti danske
skoler er alt for små i for-
hold til “den ideelle skole-
størrelse”. Ifølge OECD’s
undersøgelser af 15-åriges
kundskaber i 170 lande tri-
ves børns indlæring bedst på
større skoler med omkring
600 elever. Professor Niels
Egelund, Danmarks Pæda-
gogiske Institut, er helt enig.
De små skoler udgør både
økonomisk og pædagogisk

et problem for kommunerne. 
Budskabet fra KL, OECD og andre

“eksperter” går rent ind. Flere kommu-
ner er allerede i gang med at lukke små
skoler - både storbykommuner og
landsbykommuner. Odense og Århus
Kommune er i færd med forbere-
delserne, Esbjerg har allerede slagtet
en række små skoler og forbereder
lukningen af flere, mens den fynske
“minikommune” Vissenbjerg planlæg-
ger at nedlægge samtlige kommunens
fem skoler og samle eleverne på en ny
skole. 

Så den nye bølge af skoleslagtninger
er så småt gået i gang.

Bølge af nye skolelukninger forberedes

Da overborgmester Jens Kramer Mik-
kelsen (S) for et par år siden mødtes
med den daværende finansminister om
Københavns Kommunes økonomi,
havde uddannelses- og ungdomsborg-
mester Per Bregengaard (Ø) udstyret
ham med et billede af alle eleverne på
Rådmandsgades Skole stillet op i sko-
legården. Dengang svarede skolens
elevtal nemlig til stigningen i kommu-
nens samlede elevtal. Da overborg-
mesteren i foråret igen var til møde i
Finansministeriet var ét billede ikke
nok, så skoleborgmesteren havde den-
ne gang også givet ham et billede af

alle eleverne på Oehlenschlægersga-
des Skole.

- I tørre tal taler vi om en tilgang
på omkring 1.000 folkeskoleelever i
det skoleår, vi netop har taget hul på,
siger Per Bregengaard. – Det siger
noget om vigtigheden af, at skolerne
kommer til at spille en væsentlig rolle
ved de kommende budgetforhandling-
er.

- Tilgangen af så mange nye elever
stiller jo ikke kun krav om flere lærere.
De skal alle sammen have et sted at
blive undervist, de skal alle have en
ordentlig stol at sidde på og et bord at

arbejde ved, og de skal alle have tids-
svarende og intakte undervisningsma-
terialer. Og det kan vi ikke i dag. På
lokaleområdet har vi et stort efter-
slæb. I dette skoleår mangler således
120 klasselokaler – om to år vil tallet
være 140. Og vi skal i den forbindelse
ikke glemme Borgerrepræsentationens
vedtagne princip om et klasselokale til
hver klasse. Det håber jeg bliver hus-
ket, når vi mødes til budgetdrøftelser i
BR, slutter uddannelses- og ungdoms-
borgmester Per Bregengaard.

København: 120 skoleklasser mangler klasselokaler

Nu er det nok!
Eleverne må på barikader-
ne igen!

Indland



Side 8
Fra arbejdsplads og fagforening

Storebæltsbroen blev ikke til gavn for
fynboerne, og det seneste økonomiske
opsving i Danmark gik helt uden om
Fyn. Fynboerne er blevet fattigere
sammenlignet med befolkningen i
resten af landet. I tilgift kommer, at
fremtiden på ingen måde tegner sig spor
lysere, tværtimod, viser opgørelserne fra
Fyns Amt fra år 2000 samt prognoserne
for udviklingen de kommende år. Fyn-
boerne tjener godt 10 pct. mindre end
landsgennemsnittet. En forskel, der vil
vokse yderligere de kommende år.

Fyn er simpelthen blevet Danmarks
seneste fattigdoms- og arbejdsløs-
hedsø. Erhvervsudviklingen er mildt
sagt stagneret. Flere virksomheder har
massefyret folk, en del virksomheder
er helt forsvundet fra landkortet, og
den internationale økonomiske krise,
som også har ramt Danmark og i aller-
højeste Fyn hårdt, gør ikke situationen
bedre. Massefyringerne af arbejdere på
fynske virksomheder er taget til igen.

Forklaringen på, hvorfor netop Fyn
er så hårdt ramt af stagnation eller
tilbagegang, er ifølge budgetchef i
Fyns Amt Mogens Sehested Kristen-
sen, at politikernes og erhvervsledernes
fælles målsætninger om oprettelsen af
flere nye højteknologiske og videns-
tunge virksomheder på Fyn ikke er slå-
et igennem, mens viceborgmester i
Fyns Amt Kristian Grønbæk Andersen

mener, at Fyn simpelthen hænger fast i
en gammeldags, traditionel produktion. 

Der er ikke kommet nye virksomhe-
der til Fyn som erstatning for de mange
virksomheder, der enten har indskræn-
ket produktionen drastisk eller helt har
drejet nøglen om og er flyttet østpå,
f.eks. til de baltiske lande, hvor arbejds-
kraften er ekstrem billig, med stigende
fynsk arbejdsløshed og voksende fattig-
dom til følge. Fyn i dag er langt fra fin.

Den skæve udvikling, at Fyn sakker
længere og længere agterud i forhold
til resten af landet og ikke tiltrækker
nye virksomheder, skyldes ifølge vice-
amtsborgmesteren at fynboerne er
generelt lavere uddannede end de øvri-
ge danskere. Alt for få unge på Fyn
vælger at gå i gymnasiet. De fynske
uddannelsessøgende må fremover have
langt større ambitioner samt gå efter de
højeste uddannelser. Så skal udvikling-
en på Fyn nok ad åre vende sig til det
bedre, mener man.

Men i mellemtiden vil massear-
bejdsløsheden og fattigdommen bide
sig yderligere fast på Fyn, med et gen-
nemsnitligt indkomstniveau, der vil
ligge 11-12 pct. under resten af landet,
og med nye sociale forringelser på
amtsligt og kommunalt plan. Fremti-
den er ser alt andet end munter ud.

Arbejdsløshedsø Fyn
Den økonomiske krise

kradser hårdt. Ikke mindst på
Fyn, der i forvejen er blevet
en fattigdomsø og kan se
frem til at sakke yderligere
bagud i forhold til resten af

Danmark.

Tirsdag meddelte det A.P. Møller-eje-
de Lindøværft, at det skiller sig af med
510 medarbejdere, svarende til mere
end 20 procent af de ansatte. Fyringer-
ne skyldes et dårligt marked for skibs-
bygning, og værftet har haft proble-
mer med indkøringen af en ny portal-
kran. I juni fyrede værftet 200 folk, og
direktøren vil ikke love, at disse afske-
digelser bliver de sidste. 

I fredags fyrede Micro Matic 70
ansatte, og automatfabrikken Witten-
borg A/S i Odense har varslet fyring
af 75 mand. Det er de seneste afskedi-
gelser i en lang række fyringsrunder,
der har ramt Fyn i år. I februar fyrede
Walker, Middelfart, 280 ansatte, og
Bekaert Handling A/S sendte en
måned senere 40 mand på porten. I
samme periode fyrede APW i Aarup
omkring 70 personer.

Alene disse virksomheder tegner
sig for afskedigelser af 535 arbejdere i
år - indtil videre. 

Det ser ikke ud til at blive bedre!
Arbejdsformidlingen på Fyn regner

med, at antallet af arbejdspladser ind-
skrænkes yderligere:

- Vi har ikke kunnet mærke det end-
nu; men vi regner med, at de mange
fyringsrunder i regionen slår igennem
i andet halvår af år 2002, udtaler fuld-
mægtig Vagn Jensen fra AF Fyn.

Trods kendskabet til de sorte udsig-
ter, mener Vagn Jensen, at der er lys
for enden af tunnelen:

- Det vi håber på er, at opsvinget
kommer i løbet af foråret 2003, så det
kan have en effekt hen over sommeren
næste år.

Det kan de fyrede og andre arbejds-
løse, så tygge på indtil da.

Kristelig Arbejdsgiverforening (KA)
har fået dom for, at den hverken har
ret eller pligt til at møde for en med-
lemsvirksomhed i Arbejdsretten. Det
er Arbejdsretten selv, som har fældet
dommen, hvilket begrundes med, at
KA ikke er en Hovedorganisation på
linie med Dansk Arbejdsgiverfor-
ening. KA finder dommen diskrimi-
nerende, hvorfor KA nu vil gå videre
med sagen i det politiske system.

KA henviser til Folketingets inten-
tioner med ændring af arbejdsretslo-
ven i 1997, som skulle ligestille mino-
ritetsorganisationer med de traditio-
nelle, samt til internationale konven-
tioner.

Dommen udløber af en konkret

sag, hvor LO for KAD har anlagt sag
mod en virksomhed,  medlem af KA,
som dermed fandt, at det var deres ret
at repræsentere virksomheden i
Arbejdsretten - men uden held. Et
interessefællesskab mellem LO og
DA, som repræsenterer dommerne i
Arbejdsretten, gjorde udslaget.

Sagen er meget principiel for
arbejdsmarkedets parter, da kampen
om retten til at organisere arbejdsmar-
kedet kører på de højeste nagler.

I LO er der ikke overraskende til-
fredshed med resultatet, men derud-
over ønsker LO ikke at kommentere
afgørelsen.

-gri

Nederlag for kristelige arbejdsgivere

Skyerne over Fyn trækker sammen
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Fra arbejdsplads og fagforening

Udstødtes børn bagerst i
køen

Den socialdemokratiske ledet rege-
ring lovede pasningsgaranti. Løftet
blev aldrig opfyldt, men blot pålagt
kommunerne at udføre.

Hvis det står til socialminister
Henriette Kjær (K), skal der nu
gøres forskel på forældre og deres
børn. Børn af arbejdsløse skal sættes
bagerst i køen.

Derved fastholdes de udstødte i
deres arbejdsløshed, da de derved
ikke står til rådighed for arbejdsmar-
kedet.

Forslaget møder modstand fra
Socialdemokratiet og SF.

Efterløn igen til debat
I sidste uge slog formanden for
Kommunernes Landsforening, Ejgil
W. Rasmussen (V), til lyd for at
afskaffe efterlønsordningen. Det var
ikke en enlig svale. Samtidigt meld-
te den tidligere indenrigsminister og
borgmester i Århus, Thorkild
Simonsen, sig under de samme
faner.

Ifølge beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen bliver der
ikke realiteter ud af det – lige nu.
Ministeren erklærer, at regeringen
står ved forliget om efterlønnen fra
1998, hvor det lykkedes Nyrup-
regeringen at forringe ordningen.

Derved forbliver efterlønsord-
ningen et åbent spørgsmål, idet
Danmark er det eneste EU-land, der
har en sådan ordning.

Hvor længe EU vil se gennem
fingre med det, må fremtiden vise.

SiD Silkeborg er skuffet. I forbindelse
med afsløring af de mange kommuner,
som systematisk har sendt kontant-
hjælpsmodtagere i arbejde uden løn,
fremhævede Christian Juhl, formand
for SiD Silkeborg, at et samarbejde
kommunen og SiD lokalt var et brug-
bart redskab mod misbrug.

Formanden har måttet sande, at
kommunen ikke holdt ord. Silkeborg
kommune har nemlig tidligere afgivet
løfte om, at den slags sager ikke ville
gentage sig.

Den aktuelle sag handler om, at seks
kontanthjælpsmodtagere er sat til at
pleje plænerne for de bedrestillede
golfspillere i lokalområdet – uden
overenskomstmæssige forhold. SiD
Silkeborg henholder sig til, at Silke-
borg Golf Klub A/S er et privat foreta-
gende, der må lønne de ansatte efter
overenskomsten. Derfor har SiD Silke-
borg sendt en klage til Arbejdsmar-
kedsrådet for Århus Amt og Det Socia-
le Nævn.

- Sagen er klokkeklar, og vi forven-
ter medhold. Kontanthjælpsmodtagere,

der arbejder for private, skal have en
overenskomstmæssig løn. De ledige
har udført arbejde, som andre virksom-
heder skulle have udført, udtaler Chris-
tian Juhl.

Men Silkeborg kommune har ikke til
sinds stiltiende at rette sig efter en
afgørelse. Hvis SiD får medhold, vil
kommunen henvende sig til partifæller-
ne på Christiansborg:

- Loven skal i så fald ændres, så
arbejde som det på Silkeborg Golf
Klub lovligt vil kunne blive udført af
bistandsmodtagere, og det er jeg sikker
på, der er flertal for. Det vil fremme
beskæftigelsen, tror formanden for Sil-
keborg kommunes beskæftigelsesud-
valg, Benny Jensen.

Her vil kommunen befinde sig i sik-
ker havn. VK-regeringen har tidligere
udmeldt, at reglerne for brugen af kon-
tanthjælpsmodtagere til private firmaer
er for ”stramme”.

En række kommuner og virksomheder
er de seneste år blevet trukket frem i
søgelyset i forbindelse med misbrug af
kontanthjælpsmodtagere. Heriblandt er
Farum kommune i fokus lige i øjeblik-
ket; da de ikke kan dokumentere lovli-
ge aftaler med private selskaber, som
de har ladet ledige udføre arbejde for.
Colo Plast og Bon Bon-fabrikkerne er
kendt for systematisk at udnytte den
billige arbejdskraft.

De mange sager er imidlertid kun
toppen af isbjerget, da det kræver en
aktiv faglig lokalbevægelse at afsløre
misbruget. Mange faglige lokale orga-
nisationer opsøger eller ønsker ikke at
varetage kontanthjælpsmodtagernes
interesser, da de af naturlige årsager
ikke er medlem af en fagforening. End-
nu mere graverende bliver det, når man
kommer op på forbundsniveau eller
selveste LO, som ikke har rejst så
meget som én politisk sag i forbindelse
med misbruget; men stiltiende har
affundet sig med såvel misbrug som
løntrykkeri.

-gri

Misbrug af ledige:
Silkeborg baner vej
Silkeborg kommune

baserer sit misbrug af
kontanthjælpsmodtagere på

en forventning om, at
regeringen vil skærpe

muligheden for misbruget
VK-regeringen har på forkant

tilkendegivet støtte.

Der er kønt i Silkeborg - det er bare
ikke kønt at være arbejdsløs.
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Boykot Israel Kampagnen i Århus
arrangerer en cykel-karavane og bil-
karavane til Lystrup den 24. august,
hvor våbenfabrikken Terma ligger. Ter-
ma laver dele til søgesystemerne i F-
16-fly. Fly, som Israel bruger i sin
kamp mod palæstinenserne i flygtning-
elejrene og byerne på Vestbredden og i
Gaza.

- Det vil vi protestere imod. Dan-
mark skal ikke på nogen måde handle
med krigsforbrydere! Vi vil stoppe
dødens købmænd og markere det for-
kastelige i, at Danmark handler med
en krigsforbryder som Sharon i Israel,
siger Rasmus Tobiesen fra Boykot
Israel-Kampagnen i Århus. Han under-
streger, at alle kan være med i cykelka-
ravanen og bil-karavanen fra Århus
midtby d. 24. august. Men man kan
også tage fællestur med toget.

Interesserede kan også deltage i en
høring om dansk våbeneksport til Isra-
el. Den er sat til lørdag den 14. septem-

ber i Kongreshu-
set, Amaliegade i
Århus kl. 14-17.
Det er årsdagen
for massakren i
flygtningelejrene
Sabra og Shatila,
Libanon, 1982.
Temaet hedder
“Dansk våbenek-
sport til Israel, og
fredens vilkår i
verden efter 11.
september”. Her
vil direktøren for våbenfabrikken Ter-
ma blive inviteret til at sidde i panelet,
mens Tom Vilmer Paamand fra Aldrig
Mere Krig vil give sit modspil. Flere
politikere er også inviteret.

- Den danske eksport af våben til
Israel er interessant, især set i lyset af
en retssag i Holland om ulovlig hol-
landsk eksport af våben til Israel, siger
Rasmus Tobiesen. Terma forsyner F-

16-flyene med de elektroniske kompo-
nenter. Israel køber flyene gennem
USA.

Cykel-karavanen til Terma i Århus
lørdag den 24. august tager af sted kl.
12.00 fra Østbanetorvet. Her kan også
folk uden cykel tage toget Grenaa-
banen til Hovmarken Station, hvor der
er kort march til Terma-fabrikken. (1
km.) Bilkaravanen kører fra P-pladsen

Karavane til våbenfabrikken Terma Århus den 24. august 2002

Stop dødens købmænd
- ingen dansk våbeneksport til Israel

Mens den danske regering fortsat tøver
med at forholde sig konkret til et ame-
rikansk angreb på Irak - hvilket måske
kan tolkes som rent taktikeri - ser Dan-
marks største virksomhedsgruppe, A.
P. Møller, ud til at blive en vigtig brik i
den ventede offensiv. 

Ifølge USA’s forsvarsministerium,
Pentagon, har A. P. Møller-selskabet
Maersk Sealand netop underskrevet en
milliardkontrakt med USA’s regering
om vedligeholdelse og drift af otte ski-
be, der ifølge militæranalytikere kan
forventes indsat i den kommende
offensiv imod Saddam Hussein. Det
skriver Dagbladet Politiken den 12.
august.

A.P. Møller-skibene skal transporte-
re ammunition, tanks og ambulancer.
Mærsk spillede en vigtig rolle under
Golf-krigen i 1991, hvor selskabet gra-
tis stillede containerskibe til rådighed
for den amerikanske krigsførelse.

Bl.a. avisen The Times tolker afta-

len som tegn på, at Pentagon forbere-
der en aktion.

Mærsk er Danmarks største transna-
tionale virksomhed og er tæt forbundet
med amerikansk Big Business.

Maersk hørte til de giganter, der
under det amerikanske præsidentvalg,
der bragte George W. Bush til magten,
alene satsede på Bush Jr. med gavmil-
de bidrag til hans kampagne. Det
belønnes nu.

Militærleverancer til USA og
Joint Strike Fighter
Selv om Mærsk ikke specielt er kendt
for sin krigsproduktion, spiller selska-
bet en central rolle ikke bare i dansk
økonomi i almindelighed, men også i
rustningsindustri og militærpolitik.
Udover at fungere som transport-sel-
skab for amerikansk krigsførelse har A.
P. Møller-gruppen, der bl.a. ejer
Maersk Data Defence (tidl. Infocom),

sammen med Terma postet 170 millio-
ner kroner i udviklingen af ‘fremtidens
jagerfly’, F35. Dermed var A. P. Møl-
ler med til at sikre dansk deltagelse i
produktionen af Joint Strike Fighter til
over tusind milliarder kroner. Den dan-
ske stat har postet store skatteydersum-
mer i projektet. Og Danmark kan blive
tvunget til at købe det kommende ame-
rikanske kampfly, der skal afløse F-16-
flyene, også selv om den danske rege-
ring ikke officielt har aftalt sig til at
købe et eneste fly, siger forsvarspoli-
tisk forsker ved Aarhus Universitet
Preben Bonnén til DR-Nyheder. 

Den danske krigsindustri er nært
bundet til Pentagon. Siden 1991 har det
amerikanske forsvar lavet over 350
aftaler med danske firmaer. Blandt
andet om radarudstyr, udbygning af
Thulebasen og køb af mælk og smør
og brugt udstyr i Danmark. Aftalerne
har en samlet værdi på omkring 1,3
milliard kroner. Blandt de navngivne

A. P. Møller, Terma og dansk krigsindustri
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Endnu engang skal en højtråbende
politiker komme med et angreb på
efterlønnen. Han mener, at der er for
mange sunde og raske 60-årige, der
forlader arbejdsmarkedet, så vi bør
diskutere, om der overhovedet er råd
til at beholde efterlønsordningen. Jeg
står på Postterminalen og hører udta-
lelsen i radioavisen, mens jeg knok-
ler løs for at få nogle breve ind i min
reol.

Udtalelsen kommer ikke fra en i
den siddende regering, der er reaktio-
nær nok i forvejen. Nææææh … Den
kommer fra Socialdemokratiets
Thorkild Simonsen, mens VK-rege-
ringen får travlt med at
lire en masse fine ord af
om, at den efterlønsord-
ning vil vi da ikke røre
ved … foreløbig.

I forbindelse med hele
raseringen af ældreområ-
det har man, udover at
omtale et stigende antal
ældre og faldende fødsel-
stal og bruge det som en
dårlig undskyldning for
at skære ned, lanceret
betegnelsen ”Det grå guld”. At der så
stadig er masser af arbejdsløse at
tage af, opsving eller ej, er en helt
anden sag.

Dette udtryk skulle indikere, at
folk er rigeligt sunde og raske til at
blive på arbejdsmarkedet, til de er
65.

På mit arbejde kan det være meget
svært at få øje på noget gråt guld.
Over halvdelen ligner krøblinger, når
de er fyldt 50, mens resten render
rundt med stærke smerter et eller fle-
re steder på kroppen, fordi de er godt
nedslidte af det fysiske arbejde, der
udføres.

De fleste af dem er så langsomme
i deres bevægelser, at de er en ren
pestilens at have på et hold, der
arbejder på akkord. Men sådan er det
bare! I stedet for at finde et job, de
kan klare, smækker man dem på
akkordarbejde, så kollegerne selv
kan få lov til at betale regningen for
den slitage, arbejdsgiveren har udsat
dem for gennem årene.

For et par år siden skulle der spa-
res på en af afdelingerne, og to af
deres folk røg ud til os. Den ene var
lige knap 60 på det tidspunkt, men
var ikke medlem af a-kassen og kun-
ne derfor ikke få efterløn. Han havde
derfor værsgo at blive på arbejds-
pladsen, til han kunne få pension
som 65-årig.

Hans arbejdsindsats var der ikke
noget at udsætte på, selv om han
gennem årene havde opbygget sine
egne små særheder, der gjorde det
umuligt at arbejde sammen med ham
i pressede situationer. Men en dag i
foråret gik det galt. Et par timer inde

i vagten forsvandt han
ind i lederburet, og lidt
efter tog han sit tøj på og
gik hjem. Siden har vi
ikke set ham.

Der gik nogle måne-
der, og vi var begyndt at
spørge til ham. Vi fik at
vide, at han havde pro-
blemer med sit hjerte og
derfor var sygemeldt på
ubestemt tid. Hvad der
sker eller er sket med

ham videre, er der ingen, der ved.
Arbejdsgivernes respekt for ”det

grå guld” kan vist også ligge på et
meget lille sted.

En anden kollega, i øvrigt meget
vellidt blandt os andre, gik af på
efterløn i sommers. Der blev, som sig
hører og bør, afholdt en afskedsre-
ception for manden. Kl. 11 om for-
middagen!!!

Man havde ikke lige tænkt på, at
han havde arbejdet om natten de
seneste mange år, og at hans kolleger
derfor kunne have problemer med at
komme så tidligt op.

Resultatet var, at der primært kom
folk fra ledelsen (der jo alligevel er
der inde på det tidspunkt) samt gam-
le kolleger, der ikke længere havde
natarbejde. Der kom en fra det nuvæ-
rende nathold. Desuden var det ble-
vet slået op så sent, at folk, der var
på ferie ugen op til, ikke havde
nogen mulighed for at vide det.

Så meget for ”det grå guld”!!!
plp

Det grå guld
skråt over for City Vest, Gudrunsvej nr.
70-77 klokken 12.00 samme dag. Alle
optog ender foran Terma, Hovmarken
4. klokken 13.00, hvor der er sang,
taler, musik og gøgl, oplyser presse-
talsmanden for Boykot Israel-Kampag-
nen i Århus.

- Ved Terma serverer vi også kold
saftevand og et par sandwich til de
friske cyklister, siger Rasmus Tobiesen.

For yderligere information:
Rasmus Tobiesen, 86101522
(rasmus@toonage.dk) 

FredsVagten foran Christiansborg
sender bus til Århus til demonstratio-
nen mod dansk krigsproduktion. Bus-
sen afgår kl. 7.00 morgen fra Freds-
Vagtens ende af Christiansborg Slots-
plads og er tilbage ca. 19 aften. Pris
150 kr.

Tilmelding hos Anna 33 23 43 08
eller mail: moranna@wanadoo.dk.

Fyn: Palæstina-Initiativet og Boykot
Israel, Odense, arrangerer fællestrans-
port med bus fra Odense. Afgang 9.30
fra busholdepladsen v. Arbejdsformid-
lingen i Banegården kl. 9.30. Pris 100
kr.

Tilmelding: Henning 20 95 32 17.
Mail: boykotisrael.od@sol.dk

firmaer er Terma, der så får mange
kontrakter på forskellige våbendele,
Weibel, Greenland Contractors, Bruhn
NewTech og en lang række flere. Talle-
ne kommer fra The Federal Procure-
ment Data Center (FPDC), den ameri-
kanske myndighed, der holder øje med
de kontrakter, der indgås med private
firmaer og den amerikanske stat, og
DR har udtrukket de relevante oplys-
ninger vedrørende Danmark. 

Alle disse aftaler vil tvinge Dan-
mark til at købe Joint Strike Fighter -
eller JSF - uanset prisstigninger, selv
om vi kun har forpligtiget os til at være
med i udviklingen, vurderer Preben
Bonnén.

Dansk våbenindustri reklamerer
sjældent særlig voldsomt i Danmark,
og Danmark er et af de mest tillukkede
lande i EU med hensyn til sin våben-
produktion. Den danske stat er uhyre
diskret med hensyn at give informatio-
ner om, hvilke firmaer der producerer
våbenudstyr. Denne type produktion
kræver en særlig statslig godkendelse.



EN GGADE...

Jeg levede livet på kredit
som arbejdsløs, og sulter tit
men når jeg dør, så har jeg slidt
for livet hele livet.

Jeg bor i noget gammelt møg
hvor luften er som skorstensrøg
og dog er himlen altid høj
dér hvor jeg lever livet.

Jeg tænker stort og drømmer smukt
en drøm, der aldrig ligner flugt
og derfor får i aldrig bugt
med den, med mig og livet.

Ja, hvem er jeg? Her er dit svar:
Den klassestolte proletar
der ingenting i verden har
undtagen selve livet.

Side 12

John Max Pe

Hysteriet har nået sit højdepunkt, dobbelt-
moralen står på sejrsskamlen i München
og i den internationale borgerlige presse
flyder krokodilletårerne i stride strømme…

Elleve israelske sportsfolk er blevet
dræbt i forbindelse med en partisanaktion.
Naturligvis er dette beklageligt, men det
vil nok være rimeligt at stille spørgsmålet:
hvem var morderne?

Var det de palæstinensiske partisaner,
der ofrede livet for at befri et par hundrede
politiske fanger fra de israelske fængslers
umenneskelighed?

Var det de israelske myndigheder (den
socialdemokratiske Golda Meir-regering),
der nægtede at udlevere de politiske fang-
er?

Eller var det det stærkt fascistisk præ-
gede tyske politi og øvrighed i det hele

taget, der f
de og dere
dem?

”Sorte 
metoder er
godkende 
individuell

Men vi 
ikke fordøm

Vi vil i 
har besat p
holder tusin
inensere in
trationslejr

Vi fordø
dighed (af 
ser) har stø
overfor det

Vi fordø

John Max Pedersen var den kæmpende
arbejderklasses forfatter. Det er næsten 10
år siden, han døde, kort efter sin 50 års fød-
selsdag. Den 4. september ville han være
blevet 60 år. Det vil blive markeret på for-
skellig vis.

Hans største litterære indsats ligger i en
lang række romaner og samlinger af for-
tællinger, præget af hans indgående kend-
skab ikke bare til arbejderklassen, men alle
sider af det danske samfund, præget af
hans glødende overbevisning om revolutio-
nens nødvendighed.

Han var også en flittig agitator og poli-
tisk skribent - et eksempel på det er artiklen
'Terror' fra 1972 i forbindelse med attenta-
tet på israelske sportsfolk ved olympiaden i
München.

Og han skrev digte og sange, også lejlig-
hedstekster. De to eksempler på denne side
er fra hans eneste digtsamling 'At leve er
at kæmpe'.
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USA nægter at ratificere den interna-
tionale krigsforbryderdomstol ICC.
Amerikanske soldater, politikere og
embedsmænd skal være hævet over
international lov. Det samme gælder
for Israel.

Man vil ikke risikere anklager mod
f.eks. amerikanere som tidligere uden-
rigsminister Henry Kissinger eller den
israelske ministerpræsident Ariel Sha-
ron .

Der er to standarder for det interna-
tionale samfund: Den ene skal gælde
for USA og dets nære våbenfælle Isra-
el. Den anden gælder for alle andre. 

USA har udnævnt sig selv til ver-
dens politibetjent, men vil ikke risike-
re, at nogen amerikaner bliver retsfor-
fulgt eller straffet for krigsforbrydelser,
som man begår i udlandet, og USA for-
langer, at verdenssamfundet anerken-
der amerikanernes immunitet. Indtil
videre har Israel og Rumænien tilslut-
tet sig det amerikanske krav.

I 2000 underskrev den daværende
amerikanske præsident Bill Clinton
aftalen om oprettelse af den internatio-
nale krigsforbryderdomstol ICC. Men
nu nægter USA at ratificere aftalen,
ifølge den nuværende præsident Bush
for at ‘beskytte’ amerikanske soldater.

Det har sin forklaring. Den ameri-
kanske rolle som verdenspolitibetjent
og dets talrige krige er uvægerligt led-
saget af et utal af krigsforbrydelser og
overtrædelser af international lov - lige
fra ulovlig krigsførelse, illegale hem-
melige operationer til massakrer,
bombninger og drab på civile. Krigen i
Afghanistan er fyldt med eksempler,
senest massakren på et bryllupsselskab,
som amerikanske piloter på speed mas-
sakrerede. Langt over 3.000 civile har
mistet livet ved de amerikanske bomb-
ninger af Afghanistan, som fortsætter,
efter at den amerikanske lakaj Karzai
og den gamle marionetkonge er instal-
leret. 

Den planlagte ny krig mod Irak for-
ventes at koste titusinder af civile livet
som følge af bombardementer og af
krigens øvrige følgevirkninger.

Krigsforbryder Kissinger
Et eksempel på en mulig anklaget er
den tidligere amerikanske udenrigsmi-
nister og sikkerhedsrådgiver Henry
Kissinger, som i 1973 modtog Nobels
fredspris. En magtpolitiker, massemor-
der og krigsanstifter, som er (med-
)ansvarlig for forlængelsen af Vietnam-
krigen i årevis, hundredtusinder af
cambodjaneres død, folkedrabet i Øst-
timor og kuppet mod Salvador Allende
i Chile.

Efter at den tidligere chilenske dik-
tator Augusto Pinochet i London blev
sat i husarrest for forbrydelser mod
menneskerettighederne er Henry Kis-
singers gamle forbrydelser kommet i
søgelyset igen. En dokumentarudsen-
delse, som blev vist på TV2 den 5.
august, redegjorde for sagen mod den
ustraffede og nobelprisbelønnede inter-
nationale forbryder Kissinger.’

Bush, Rumsfeld, Ariel Sharon og en
lang række andre politikere og militær-
folk kunne risikere at blive anklaget
ved ICC. Derfor skal der sikres immu-
nitet mod retsforfølgelse af menneske-
rettighedsforbrydere med amerikansk
eller israelsk pas.

Samtidig opretholder USA sin poli-
tik for at retsforfølge andre fjendelan-
des statsoverhoveder, politikere og
militærfolk, ikke bare ved internationa-
le instanser, men under amerikansk
jurisdiktion. Fangerne på Guantanamo-
basen på Cuba behandles ikke engang
efter amerikansk lovgivning, og de er
ikke beskyttet af de gældende interna-
tionale rettigheder, fordi USA tilside-
sætter ved at kalde dem ‘illegale krige-
re’ og ikke krigsfanger.

I praksis har USA dermed indført en
international dobbeltstandard, én for
USA og dets allierede, én for alle
andre, uden at verdenssamfundet griber
ind under den ny amerikanske
verdensorden.

-PP

USA over
international lov

USA mod ICC

USA mod ICC:
Danmark under

pres

USA føler sig hævet over
international lov, og tager
Israel under armene i sin

kamp mod FNs nye
krigsforbryderdomstol

ICC.

Danmark og mange andre
lande er sat under pres fra

USA for at indgå en
bilateral aftale, der

forhindrer udlevering af
amerikanske

krigsforbrydere.
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Efter at have presset FN til at accepte-
re, at amerikanere ikke kan stilles for
FN’s ny internationale krigsforbryder-
domstol ICC (International Criminal
Court) i Haag i et år, søger USA nu at
få bilaterale aftaler med en lang række
lande mod udlevering af amerikanske
statsborgere efter den tid. Også Dan-
mark anmodes om ikke at stille ameri-
kanske krigsforbrydere for retten. Nor-
ge har allerede sagt nej til en lignende
henvendelse.

For en sikkerheds skyld har Bush
underskrevet en lov om beskyttelse af
amerikanske soldater, der gør det
muligt for USA at bruge militærmagt
for at forhindre amerikanere elle ame-
rikanske allierede i at blive retsforfulgt
af ICC. 

Oprettelsen af den internationale
domstol ICC i Haag, som foreløbig er
blevet ratificeret af 77 lande, opfattes
bl.a. af EU-landene som ”en milepæl i
etableringen af en ny international
retsorden”. Præsident Bushs USA vil
imidlertid ikke være med og har ikke
ratificeret aftalen om domstolen, der
åbnede sidste måned. USA lagde i ste-
det kraftigt pres på FN’s sikkerhedsråd
for at sikre sig selv og sine statsborgere
immunitet for at blive retsforfulgt ved
domstolen. Resultatet blev, at man fik
et års immunitet, og dermed en princi-
panerkendelse af amerikansk særstatus
i forhold til alle andre.

Israel-USA: Gensidig hjælp
Dette er dog ikke nok for USA, som

derfor nu gennem et system af bilatera-
le aftaler med en lang række lande for-
søger at forhindre, at amerikanske sol-
dater kan udleveres til den ny domstol.
Foreløbig har Israel og Rumænien ind-
gået en sådan aftale. Også Bulgarien
skulle være parat dertil.

Disse lande forpligter sig til ikke at
sende amerikanske ”fredsbevarende
styrker” eller andet amerikansk perso-
nel til domstolen, som strafforfølger
personer, der er anklaget for folke-
mord, forbrydelser mod menneskehe-
den og krigsforbrydelser begået i inter-
nationale og interne konflikter.

Aftalen med Israel er gensidig og

omfatter altså også israelske statsbor-
gere. Den israelske ambassade i Was-
hington siger, at Israel frygter, at israel-
ske soldater kan blive tiltalt for hand-
linger mod palæstinensere.

Det amerikanske udenrigsministeri-
um forventer, at Italien vil være blandt
de næste lande, eftersom statsminister
Silvio Berlusconi er interesseret i at
forbedre Italiens forhold til USA!

Det er en af høgene i forhold til en
krig mod Irak, viceminister for våben-
kontrol og international sikkerhed John
R. Bolton, som har iværksat offensiven
for at få så mange lande som muligt til
at undertegne en aftale med USA. Den
amerikanske ambassade i København
har rettet henvendelse til Danmark med
ønsket om at indgå en bilateral aftale
med den danske stat om ikke at udleve-
re amerikanere, oplyste udenrigsminis-
teriet for et par dage siden. Tilsvarende
er der blevet rettet henvendelse til alle
EU’s medlemslande, og f.eks. til Nor-
ge.

- Bilaterale aftaler giver os den
beskyttelse, vi søger, siger en talsmand
for det amerikanske udenrigsministeri-
um, Philip Reeker, til The New York
Times.

Reeker siger, at USA ville have en
mere varig løsning end det ene år, man
foreløbig har fået. Selvom europæiske
NATO-lande var blandt USA’s stærkes-
te kritikere i denne sag, hævder Ree-
ker, at europæiske allierede opmuntre-
de Bush-administrationen til at finde
en sådan løsning.

Norge siger fra til USA
Tilsyneladende siger Norge straks

fra. Udenrigsminister Jan Petersen
afviser det amerikanske krav:

- Jeg mener bestemt, at amerikaner-
ne overdriver problemerne med dom-
stolen. De har fuldstændig ret i, at ICC
kan misbruges, men i statutterne er der
indbygget så mange forbehold og fri-
hedsmekanismer, at de problemer på
mange måder er løst, siger Petersen.

Danmark har ikke sagt noget. Hver-
ken fra eller til. Men Danmark vil som
EU-formandsland tage sagen op på et
møde i Bruxelles i september, hvor
også Norge ønsker at drøfte den.

Men USA’s forsøg på at tiltvinge sig
en særstatus hævet over international
lov og undgå at risikere retsforfølgelse
af amerikanske krigsforbrydere og
menneskerettighedskrænkere går end-
nu videre.

Militærmagt mod ICC? 
Den 3. august undertegnede Bush en
ny lov, American Servicemembers Pro-
tection Act (ASPA), hvis formål er at
true de lande, som ratificerer ICC, og
som åbner op for brug af militærmagt
for at undgå, at amerikanere overdra-
ges til den ny internationale domstol.
Den er derfor også blevet døbt ‘Haag-
invasions-loven’.

Den ny lov tillader brug af militær-
magt for at befri enhver amerikaner
elle enhver borger i et land, USA er
allieret med (som f.eks. Israel), som er
i den Haagbaserede domstols varetægt.
Denne artikel, også kaldet ‘Haag-inva-
sions-klausulen’, har vakt stor vrede
blandt amerikanske allierede, især i
Holland.

Derudover godkender loven, at USA
tilbageholder militær assistance fra lan-
de, der ratificerer ICC-traktaten, og
begrænser amerikansk deltagelse i
FN’s ‘fredsbevarende’ missioner, med-
mindre USA opnår permanent immuni-
tet fra at blive retsforfulgt. Ifølge loven
kan dens bestemmelser tolkes eller til-
sidesættes af den amerikanske præsi-
dent i overensstemmelse med ‘ameri-
kanske nationale interesser’.

Danmark og EU er under pres. Vil
de acceptere amerikansk immunitet
under den ene eller anden form? Vil de
anerkende USA’s internationale særsta-
tus?

Bush:
Bilateral aftale - eller mulig militærmagt
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I sidste uge beordrede præsident Maca-
pagal-Arroyo det filippinske militær til
at skifte sigte fra Abu Sayyaf-gruppen
til den kommunistisk-ledte befrielses-
hær New People’s Army (NPA) - og
overflytte tropper fra Basilan og Sulu,
tilholdssteder for Abu Sayyaf-gruppen,
til områder, hvor NPA opererer.

Ifølge BBC siger den filippinske
hærchef General Roy Cimatu, at fokus
for den militære aktivitet nu flyttes fra
Abu Sayyaf-gruppen, hvor tusinder af
amerikanske soldater har deltaget i
strid med den filippinske forfatning, til
hvad han betegner som ‘den voksende
trussel fra kommunistiske guerillaer’.

General Cimatu sagde, at der ville
forblive tilstrækkelige militærstyrker i
syd til at eliminere den muslimske
gruppe, men at de kommunistiske
oprørere havde udvidet deres aktivite-
ter, og at denne situation ikke kan fort-
sætte.

New People’s Army blev i december
sidste år tilføjet på den officielle ameri-
kanske hitliste over ‘terroristorganisa-
tioner’.

Ved udvidelsen af den amerikanske
‘krig mod terror’ til Filippinerne udtal-
te grundlæggeren af Filippinernes
Kommunistiske Parti, José Maria
Sison, der lever i eksil i Holland, at
Arroyo-regimets hensigt var at få ame-
rikansk støtte til at bekæmpe NPA og
FKP, som gennem alle årene har været
den mest konsekvente modstander af

de proimperialistiske regimer i Manila.
“Sandsynligheden er stor” for, at

NPA vil være næste mål for fælles
amerikansk-filippinske operationer
efter Abu Sayyaf, sagde Sison i febru-
ar, at dømme efter den ‘intensive pro-
pagandakampagne’ mod NPA og FKP.

Under den amerikanske udenrigsmi-
nister Colin Powells besøg på Filippi-
nerne for nylig, hvor han mødtes af
massive demonstrationer på trods af, at
Arroyo-regimet havde dekreteret
demonstrationsforbud, er de fortsatte
‘anti-terror’-operationer på Filippiner-
ne med garanti blevet drøftet. Den
filippinske hærledelses udmelding er et
udtryk for, at en ny kampagne mod
NPA er blevet aftalt. Den foregår med
amerikansk støtte. På et senere tids-
punkt muligvis også med de forhadte
amerikanske tropper som deltagere.

Som svar på Arroyos beslutning om
at forstærke kampen mod NPA udsend-
te Sison den 6. august en erklæring,
hvor han opfordrede NPA til at forstær-
ke sine aktiviteter over de 128 guerilla-
fronter. Ifølge Sison skulle de ‘gå over
til en ny slags specialoperationer som
at ødelægge elektricitetsmaster og lig-
nende som i Marcos-regimets sidste
år’.

Sådanne operationer ‘vil give regi-
met mærkbare slag’:

‘De nuværende betingelser begynder
at ligne dem i årene 1969 til 1972, hvor
Marcos forberedte at erklære undtagel-
sestilstand,’ sagde Sison i en erklæring
fra Haag i Holland, hvori han også
opmuntrede til ‘byguerillakrig’.

Filippinernes Kommunistisk Parti
indgår i Den Nationale Demokratiske
Front (NDFP), som igennem flere år
har ført forhandlinger om en fredsafta-
le med Arroyo-regeringen. I den perio-
de fortsatte væbnede aktioner på nedsat
blus samtidig med forhandlingerne.
Sison opfordrede de legale organisatio-
ner til at forstærke masseprotesterne og
opfordrede til en forstærkelse af
oprørsstyrkerne:

‘Den herskende klike tror, den kan
score masser af politiske point ved at
give rollen som stærk regering og ved
at satse på en undertrykkelsespolitik,
men Den Nationale Demokratisk Front
bliver overhovedet ikke skræmt af det,’
sagde Sison, der også opfordrede Moro
Islamic Liberation Front (MILF) og
Moro National Liberation Front
(MNLF) til samtidig at styrke kampen
mod regeringen.

‘Alle typer alliancer styrkes for at
isolere og fjerne den herskende Maca-
pagal-Arroyo-klike fra magten,’ sagde
han.

Sison kritiserede Arroyo for at nære

Filippinerne:

Hærens mål er at knuse New
People’s Army

Det virkelige mål for Gloria
Macapagal Arroyo-regimets
såkaldte ‘krig mod terror’ er
ikke den ubetydelige Abu

Sayyaf-gruppe (bestående af
omkring 100 personer). Det
er derimod New People’s

Army, guerillaen, der ledes af
Filippinernes Kommunistiske

Parti, og som har ført
væbnet kamp i mere end tre
årtier under Marcos-regimet

og senere.

Internationalt
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en illusion om, at hun ved at drive en
‘bananrepublik’ for USA og ved at lan-
cere ideen om en ‘stærk republik’ vil
kunne sikre sig genvalg i 2004. Ifølge
Sison gør Arroyo det, at hun ‘i stedet
for at blive i stand til at fortsætte som
præsident efter 2004 frempisker kravet
om en ‘stærk mand’ og baner vejen for
ham.’

Regeringsbeslutningen om at
optrappe krigen mod NPA har vakt sto-
re protester fra progressive legale orga-
nisationer og politiske ledere, der fryg-
ter at det vil føre til en lang række
menneskerettighedskrænkelser fra
militærets side og en skærpelse af
undertrykkelsen og forfølgelsen af
legale organisationer, indbefattet fagli-
ge organisationer og aktivister.

Ferdinand Gaite, formand for en
landorganisation af offentligt ansatte,
Courage, sagde, at militæroffensiven
skulle retfærdiggøre amerikanske trop-
pers tilstedeværelse og opbygningen af
faciliteter for den amerikanske hær
mange steder i landet ifølge det såkald-
te Mutual Logistics Support Arrange-
ment (MLSA), som amerikanerne pres-
ser på for at få gennemført.

- Macapagal-Arroyo forbereder den
offentlige stemning på at give USA
ubegrænsede adgangsbeføjelser under
MLSA, sagde Gaite.

Fagforeningen Kilusang Mayo Uno
udtrykte foruroligelse over præsiden-
tens udtalelse om, at en total krig ville
omfatte ‘dem, som terroriserer fabrik-
ker, der skaber job’, hvilket klart er en
reference til militante faglige aktivister.

‘Arbejdere er ikke terrorister. Det er
faktisk os, som terroriseres af den
undertrykkende og grusomme politik,
som regeringen gennemfører’, siger
formanden for KMU Elmer Labog:

‘Kun en præsident, der er ufølsom
over for de fattiges virkelige situation,
stempler arbejdere som terrorister. Det
står klart, at præsidenten ikke forstår,
at det er de elendige lønninger og de
umenneskelige forhold på arbejdsplad-
serne, som får arbejderne til at protes-
tere,’ tilføjede han.

Centeret for faglige rettigheder og
menneskerettigheder på Filippinerne
(CTUHR) har konstateret 226 tilfælde
af brud på de faglige rettigheder i den
seneste periode.

Ifølge tal fra den filippinske rege-
ring voksede antallet af filippinere,
som tjener mindre end 276 dollars om
året - den officielle fattigdomsgrænse
på knap en dollar om dagen - fra 27
mio. i 1997 til 31 mio. i 2001. Det sva-
rer til 39,4 pct. af befolkningen, som
ligger under den officielle grænse.

De kraftige reaktioner har fået Arro-

yo-regeringen til at nedtone retorikken
om ‘total krig’ mod NPA - uden at
ændre indholdet i planerne. Onsdag
sagde krigsminister Angelo Reyes, at
det blot var noget, Sison forestillede
sig:

‘Vi har sagt at mens vi vil slå ned på
oprørerne, vil der være en stærk social,
økonomisk og politisk komponent i
vore politik for at modvirke denne trus-
sel. Så det er ingen total krig. Sison
forsøger at skabe indtryk af, at rege-
ringen vil føre en altomfattende krig,
og at flere menneskerettigheder vil bli-
ve krænket.’

Sison understregede onsdag, at hans
presseudtalelse ‘hverken er en ordre
eller et handlingsdirektiv, som er bin-
dende for New People’s Army. De kol-
lektive ledelsesorganer i Filippinernes
Kommunistiske Parti, NPA og Den
Nationale Demokratiske Front, som er
baseret på Filippinerne, træffer beslut-
ningerne og de bindende direktiver.’

Hans presseudtalelse er ‘en analy-
tisk udtalelse, der for fru Macapagal
skulle demonstrere en dialektisk kæde
af begivenheder, der kan fremstå af
hendes politik for total krig’:

‘Jeg har simpelthen mindet hende
om at borgerkrigen på Filippinerne
har to sider,’ sagde Sison.

-ko

Internationalt

FN’s generalforsamling har med 114
stemmer for og 4 imod den 5. august
vedtaget en resolution, som fordømmer
de illegale israelske militæraktioner i
Østjerusalem og resten af de besatte
områder. Resolutionen forlanger øje-
blikkelig tilbagetrækning af de israel-
ske besættelsesstyrker til positionerne
før september 2000. 

De fire lande, der stemte imod reso-
lutionen, var Israel, USA, Mikronesien
og Marshall-Øerne. 11 undlod at stem-
me.

Generalforsamlingen opfordrede også
til en øjeblikkelig hjælpeindsats for at
modvirke den stadig mere desperate
humanitære situation af nød og under-
ernæring, som Israel har påført det
palæstinensiske folk. Den understrege-
de også, at alle parter må sikre civiles

sikkerhed og respektere globalt accep-
terede normer og international humani-
tær lov. Den forlanger øjeblikkelig og
uindskrænket adgang for lægelige og
humanitære organisationer til den
palæstinensiske civilbefolkning. 

Resolutionen opfordrer til at støtte
genopbygningen af den palæstinensis-
ke økonomi, og den udtrykker støtte til
genopbygningen af de palæstinensiske
myndigheder og til en reform af de
palæstinensiske institutioner, indbefat-
tet afholdelsen af demokratiske og frie
valg.

Resolutionen blev vedtaget som kon-
klusion på en daglang debat om gene-
ralsekretær Kofi Annans nylige rapport
om begivenhederne i Jenin og andre
palæstinensiske byer, som i den pro-
amerikanske presse er blevet udlagt

som en frikendelse af Israel for massa-
kren i Jenin. Rapporten blev af mange
delegerede kritiseret for ikke at anven-
de ordet massakre, og den endelige
resolution kritiserede Israels afvisning
af at tillade en grundig FN-undersø-
gelse af begivenhederne i Jenin. 

Den endelige resolutionstekst var
stærkt modereret i forhold til et palæst-
inensisk tekstudkast, som blev trukket
tilbage for at samle maksimal opslut-
ning om kritikken af Israel.

FN’s generalforsamling
kræver øjeblikkelig israelsk tilbagetrækning

F16 dekoration -
Satire fra Gush Shalom



De kommende uger og måneder vil
stille de nuværende arabiske ledere
over for nogle af de hårdeste udfor-
dringer, som denne del af verden har
set i de senere årtier. Hvis sammen-
sværgelsen om at erobre, dele og
beherske Irak lykkes, så vil vores gen-
eration være vidner til en nyinddeling
af regionens politiske, økonomiske og
demografiske atlas i lighed med den,
der sidst blev påtvunget i kølvandet af
1. verdenskrig.

Datidens sejrende kolonimagter,
nemlig England og Frankrig, der var
ved at slå Tyskland og dets ottomanske
allierede, besluttede dengang af dele
krigsbyttet i Mellemøsten mellem sig.

Sykes-Picot aftalen fra 1916 inddel-
te Levanten (landene ved Middelhavets
østlige bredder, red.) i områder under
britisk og fransk herredømme (Palæst-
ina blev senere mandatområde under
Storbritannien ifølge San Remo-aftalen
af 1922) og lettede skabelsen af en
føderation af ‘uafhængige arabiske sta-
ter’ under begge disse magters protek-
tion. Vi kan nemt spore det Mellemøs-
ten, som vi kender i dag, tilbage til dis-
se historiske begivenheder. Resultatet

af denne forkastelige intervention fra
datidens stormagters side på denne
regions og dens folks skæbne er selv-
indlysende.

I dag er historien ved at gentage sig.
De Forenede Stater har travlt med at
nytegne kortet over regionen, så det
kan tjene dets og dets israelske alliere-
des interesser. Fokus for Washingtons
bestræbelser i den kommende fase vil
være at vælte Saddam Husseins regime
i Irak og installere en lakajregering i
dets sted. Ingen kender med sikkerhed
omfanget af de amerikanske ambitio-
ner med Irak. De kunne omfatte opde-

lingen af Irak i et antal enheder, som
ville sikre, at landet aldrig ville kom-
me til at udgøre nogen trussel mod
Israel. Som vi har set det i Afghanis-
tan, vil Washington være kongen i
spillet om at påtvinge et regeringssy-
stem, som er lydigt over for og finan-
sieret af USA.

Men den indbyggede fare ved ero-
bringen af Irak er ikke begrænset til
opdeling af dette land. Det vil betyde
indledningen på en ny æra med direk-
te amerikansk herredømme over den
arabiske verden. At udskifte Saddam

Hussein er ikke længere det centrale
spørgsmål. Forvandlingen af Irak til en
amerikansk base vil begrænse enhver
trussel mod Israel fra den iranske isla-
miske republik, lægge op til et ny poli-
tik over for Saudiarabien og sætte de
små Golf-stater under amerikansk pro-
tektion og kontrol i årtier.

Også Jordan og Syrien vil se sig
anbragt i et ‘nydekoreret’ nabolag ind-
rettet i amerikansk og israelsk stil.
Hvis Irak eller de enheder, som vil
opstå af dets ruiner, falder under ameri-
kansk formynderskab, vil vejen endvi-
dere stå åben for Israel til at gennemfø-

Side 20 Teori & Praksis

“En ny Sykes-Picot”:
En arabisk stemme om USA’s plan for

nyopdeling af Mellemøsten gennem krig

Lidt uden for Madrid blev den 18.
internationale ungdomslejr afholdt fra
den 3. - 11 august. Omkring 400 unge
fra hele verden havde fundet vej til lej-
ren. Hovedtemaet på lejren var spørgs-
målet omkring imperialismen og glo-
balisering. Men også den nationale
befrielseskamp var et hedt debatemne.

Efter en hård bustur fra Danmark var
det rart at se det store banner, der pry-
dede lejrens spiseområde. På forskelli-
ge sprog stod der skrevet "Fælles kamp
mod kapitalen". 

Vi - DKU fra Danmark - var havnet
det rigtige sted, i en lejr med revolutio-
nære unge fra hele verden. Et sted hvor
vi kunne udveksle erfaringer skabe

kontakter og oplever andre kulturer.
Ikke mindst kunne vi deltage i de
spændende debatter, der tog udgangs-
punkt i den aktuelle verdenssituation.

Første temablok var derfor den natio-
nale befrielseskamp med udgangspunkt
i palæstinensernes kamp mod den isra-
elske undertrykkelse. Men også kur-
dernes og selvfølgelig baskernes kamp
blev også diskuteret nu vi var i Spani-
en. Imperialismens ekspansion og
kamp om nye markeder blev også flit-
tigt diskuteret og man kunne få et
spændende indblik i den sprængfarlige
sydamerikanske situation, da delegatio-
ner fra Venezuela fortalte om forholde-
ne dernede pt.

En meget vellykket lejre, der nok
skal give inspiration til fortsat arbejde
mod kapitalen for en bedre verden
frem mod revolutionen og socialismen.
Tilbage er bare at råbe og virkeliggøres
et de utallige slagord, der blev råbt lej-
ren igennem: "El pueblo unido…"

TRL/DKU

18. internationale ungdomslejr ved Madrid:
'El pueblo Unido'

Overalt i verden har antikrigsbevægelsen
sat sig i bevægelse for at stoppe krigen

mod Irak, før den begynder.
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Det er overordentlig positivt, at Boy-
kot Israel-kampagnen og fredsbevæ-
gelsen i almindelighed har sat en
kamp mod dansk våbenindustri på
programmet, konkretiseret i Karava-
nen til Tema-fabrikken i Lystrup ved
Århus den 24. august.

Terma producerer komponenter til
de F16-fly, som Israel bruger i sin
ulovlige terrorkrig mod palæstinen-
serne – og den danske regering har
godkendt denne våbeneksport, selv-
om den helt indlysende strider imod
lovgivningen, der forbyder våbenek-
sport til krigsførende lande. Det er
blevet en landskampagne – med bus-
ser fra Odense og København, den
sidste organiseret af FredsVagten for-
an Christiansborg.

Dansk våbenindustri har uberetti-
get været nærmest  ’totalfredet’ i åre-
vis. Den er samtidig mere beskyttet
mod offentlig indsigt end rust-
ningsindustrien i andre EU-lande
f.eks. Nu satser regeringen og
A.P.Møller på en storopblomstring i
forbindelse med den amerikanske
’krig mod terror’ – så fortsatte afslø-
ringer og kamp mod de danske
dødens købmænd er mere end på sin
plads.

Det er regeringens, USA’s og Den
europæiske Unions politik at stemple
al væbnet modstandskamp, som fol-
kene verden over fører mod imperia-
listisk aggression og undertrykkende
lakajregimer, som ’terrorisme’. Et af
de skjulte hovedformål med ’krigen
mod terror’ er at knuse den væbnede
kamp og de organisationer, som orga-
niserer den, med militærmagt.

Det er blandt andet dette, USA’s og
EU’s lister over ’terrororganisationer’
skal bruges til. Og terrorkrigen blus-
ser nu for alvor op i Colombia, der er
sat i undtagelsestilstand af den reak-
tionære USA-lakaj Uribe, der har til
opgave at foretage slutopgøret med
FARC og den mere end tre årtigamle
guerilla. På Filippinerne har lakaj-

regeringen Arroyo sat sig for at
afslutte den væbnede kamp, som
føres af New People’s Army under
ledelse af Filippinernes Kommunis-
tiske Parti. Ifølge Arroyo må man
gerne være kommunist, men griber
man til våben eller støtter den væbne-
de kamp, er man ’terrorist’. Både
NPA og FARC er på den amerikanske
hitliste over ’terrororganisationer’.
Begge steder er det USA, der har
krævet et endeligt opgør, og begge
steder er amerikansk militær dybt
involveret i de militære operationer.
Situationen er selvfølgelig identisk i
Israel/Palæstina, hvor alle de væbne-
de modstandsorganisationer er sat på
USA’s og EU’s terrorhitlister.

I forbindelse med ASEM-topmø-
det i København, hvor statsledere fra
EU og 10 asiatiske lande mødes,
arranger den Filippinske Solidaritets-
komité, Stop Terrorkrigen og andre
en demonstration for at støtte folke-
nes kamp i Asien, og i særdeleshed
på Filippinerne. Arroyo forventes at
komme til København.

Disse situationer giver anledning til
brydninger. Initiativet Stop Volden,
der står som arrangør af en stor
demonstration mod topmødet den
13.-14. december har i sit grundlag
en utvetydig afstandtagen ikke bare
fra vold under topmødet i Køben-
havn, men fra vold/væbnet mod-
standskamp i det hele taget.

Det er årsagen til at APK og
mange andre ikke kan tilslutte sig ini-
tiativet – og at der artbejdes på at lade
solidariteten mod folkenes mod-
standskampe og mod ’krigen mod
terror’ komme til udtryk også i for-
bindelse med topmødet. 

Det er en akut vigtig opgave at sikre,
at solidariteten med folkenes kamp,
den væbnede indbefattet,  ikke lader
sig kyse af de terroristiske ’antiterro-
rister’.

Solidariteten med folkenes kampre en ‘endlösung’ på sit palæstinensis-
ke problem. Tvangsforflytning vil ikke
længere være en drøm, som dyrkes af
en håndfuld zionistiske ekstremister,
men en farbar mulighed for at realisere
målet om en ren og eksklusiv jødisk
stat.

De Forenede Stater er under præsi-
dent Bush blevet en farlig magt, for-
blindet af had og fanatisme og styret af
en ond alliance mellem konservative
på højrefløjen og zionistiske idealister.
Under Ariel Sharon har Israel over-
skredet nogle grænser, som tidligere
ledere ikke har vovet. Men nu, hvor
Sharon fandt en fast allieret i skikkelse
af præsident Bush’s person, baner et
interessesammenfald vejen for et større
regionalt jordskælv.

Europa, Rusland og andre kan kun
imødegå sådanne planer til et vist
punkt. Hovedbyrden ved at modsætte
sig dem hviler på arabiske ledere og
deres vilje til at gå hele vejen for at
forhindre det amerikansk-israelske
korstog i at sætte i gang.

Udover at tale med den irakiske
ledelse og FN for at fremme en løsning
på spørgsmålet om våbeninspektører-
nes tilbagevenden bør arabiske ledere
søge europæisk, russisk og kinesisk
hjælp for at stoppe Amerikas fjendtlige
handlingsplan. Udover den truende
humanitære katastrofe, som Irak og
dets folk vil blive påtvunget, hvis et
militært angreb finder sted, så bør de
arabiske ledere indtage et fælles stand-
punkt, som klart trodser den amerikan-
ske politik over for Irak.

Præsident Bush ønsker at holde kri-
gen mod terror levende ved at terrori-
sere sine egne borgere og resten af ver-
den. Ved at gøre dette finder hans rege-
ring sit påskud for at oppuste det ame-
rikanske militær og for at påtvinge
yderligere indskrænkninger af de bor-
gerlige og samfundsmæssige rettighe-
der og friheder. Helt centralt tjener han
Israels interesser ved at tvinge alle ara-
biske lande i knæ. For alle arabere vil
kampagnen mod Irak indvarsle en
regional katastrofe.

Originalartikel:
New Sykes-Picot, Middle East

News Online

Af Osama El Sherif, The Star
Amman, Jordan



Beboerinitiativet ”Nørrebro til-
hører os alle”, der består af
beboere, beboerforeninger og en
masse andre organisationer på
Nørrebro, er enige om, at Moses
Hansen tabte ”Slaget om Nørre-
bro”.

Nørrebro har vist, at der skal
mere til end en gal mand for at
splitte os.

Et godt samarbejde mellem
beboere og organisationer på
Nørrebro har sikret, at de over-
lagte provokationer fra Moses
Hansens side kun blev mødt med
skældsord og harme. 

Vi skal huske på, at Moses Hansens
udmelding inden hans såkaldte korstog
var, at han ved sin tilstedeværelse i
kvarteret ville vise, hvor udemokratis-

ke og voldelige de såkaldt autonome
og de unge muslimer er på Nørrebro.

Han ville fremprovokere en voldelig
konfrontation. Den fik Moses Hansen
ikke.

Vi har valgt ikke bare at vende ryg-
gen til Moses Hansens latterlige kors-
tog. Der var ikke noget, vi hellere ville,
men sådan fungerer tingene ikke i vir-
kelighedens verden. Når en mand
erklærer krig mod en hel bydel med
40.000 indbyggere, opstår der beretti-
get harme, og på en eller anden måde
skal harme have et udtryk.

Nørrebro har valgt at vise foragt
over for den intolerance og racisme,
Moses Hansen bekender sig til. Han fik
modstand, men han og hans støtter i
Faderhuset og andre udefrakommende
højreradikale elementer fik ikke den
voldelige konfrontation, de søgte efter
og håbede på.

Andre har udtalt, at ”plads til
alle” også burde give plads til en
mand som Moses Hansen. Der
er altid plads til alle på Nørre-
bro, men ikke hvis budskabet er
intolerance og racisme. Disse
begreber er ikke omfattet af den
indbyggede tolerante mangfol-
dighed, der præger Nørrebro.

Tværtimod er det begreber
som medmenneskelighed,
sammenhold og fællesskab, der
binder Nørrebro sammen i dets
mangfoldighed af kulturer, poli-

tiske opfattelser og religioner. Og det
tilsammen giver den fælles følelse af,
at vi alle er Nørrebroere. 

Dette har vi fået bevist ved at stå
sammen i løbet af de sidste dage, og
det er vi stolte af. 

Det var medmenneskelighed,
sammenhold og fællesskab på tværs af
alle vore forskelligheder, der bar mod-
standen mod Moses Hansen og hans
intolerance og racisme frem mod sej-
ren.

Beboerinitiativet er glad for, at pro-
vokationen nu er slut, og at vores hver-
dag på det Nørrebro, vi alle holder af,
kan vende tilbage til det normale.

NØRREBRO DEN 8/8 2002

Bjørn Hansen 29 78 17 93
Khalid Alsubeihi 26 86 40 14
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Pressemeddelelse:

Beboerinitiativet: ”Sejren er vor!”

Ukritisk
En lille gris voksede op,

og virkede fra starten kræsen med sin føde.
Så blev den lidt større,

og dens kræsenhed
var aftagende.

Nu er den blevet fuldvoksen,
og efter utallige måltider,

- total ukritisk,
- thi, - nu æder den

som et rigtigt kapitalistisk møgsvin.
NB

OKTOBER BOGBUTIK
København anbefaler

Albert Maltz:
Farlig understrøm

Handler om forholdet mellem
arbejdere og arbejdsgivere i auto-

mobilbyen Detroit.
Aschehoug Dansk Forlag, 1948

40 kr. 

Konstantin Simonov:
Dage og nætter

Roman om kampene ved Staling-
rad.

Athenæum, 1945 50 kr.

Stalin:
Sovjetunionen i krig

Taler, dagsbefalinger og interviews
fra 3. juli 1941 til 9. maj 1945

Tiden 1945 50 kr.

Anton Makarenko:
Vejen til livet

I Gorkijkolonien opdrages hjemlø-
se og vanrøgtede børn fra det af
revolution og borgerkrig hærgede
Rusland. Et pædagogisk kamp-

skrift fra 1932.
Tiden 1975 85 kr.



I en kasse med antikvariske bøger til
15 kr. fandt jeg en lille bog af B. Tra-
ven om indianernes liv i Mexico i
begyndelsen af sidste århundrede. Det
viste sig at være en lille perle i sine
levende og jordnære beskrivelser af
kapitalismens væsen. Bogen hedder
Kærren, på indiansk Carretero. Det er
oksekærrer, der under umenneskelige
anstrengelser for Carretero’erne, india-
nerne der driver  kærrerne, sørger for
transporten af gods og mennesker i de
uvejsomste dele af Mexico over bjerge
og floder. 

Læs blot denne beskrivelse af okser-
nes arbejdsfilosofi, hvad enhver prole-
tar i dagens Danmark, kunne skrive sig
bag øret:

“Okserne, der i flere år havde travet
på denne strækning, kendte ofte vejen
bedre end Carretero’erne. Det var gan-
ske naturligt, for okserne var jo med
deres muler og øre nærmere ved vejen
end driverne. Og de erfarne okser var
slet ikke så dumme, som man mener en
okse må være, når man bruger dette
ord for at drille eller udskælde et men-
neske. De luntede langsomt af sted, thi
for dem var det ét fedt, om carretero’en
nåede sit mål i denne eller næste uge.
De havde tid, og de tog sig tid til arbej-
det som til måltiderne. Måske anede

de, at de altid vilde vedblive at være
okser, og at de måtte trække en carreta,
så længe de holdt sig på benene. De
var filosoffer og vidste temmelig godt,
at der intet ændredes i deres skæbne,
hvad enten de skyndte sig eller gav sig
god tid. Det er kun proletarer, der har
ringere forstand end okserne, og derfor
tror, at de virkelig en dag kan blive
fabriksdirektører eller bestyrelsesmed-
lemmer i et aktieselskab, hvis de
morakker dygtigt ved alt deres arbejde
for at gøre indtryk på deres drivere.
Derfor er det at fornærme okserne,
men ikke menneskene, når man til en
proletar siger: ”Gud fader bevares,
hvad er du for en okse.” Oksen har ret
til at anlægge injuriesøgsmål – arbej-
deren derimod ikke! For rundt regnet
går der en fabriksdirektør på hver
tusinde arbejdere. Det véd en okse
uden at have studeret statistik; men en
proletar lader sig daglig sælge på ny
med den berømte og virkningsfulde
marskalstav i tornystret.

Okserne var slet ikke så dumme. De
kendte vejen, og de arbejdede ikke et
skridt videre, end de anså for foreneligt
med hensynet til deres kræfter.

Altså sjoskede de ikke bare af sted
hen ad vejen. De så sig godt for og gik
uden om hvert et klippestykke, hvert
hul, hver vejsænkning, hver knortet

trærod, så vidt den
påhængte carreta
tillod dem det. De
gjorde det uden
tvivl ikke så meget
af hensyn til deres drivere, som af hen-
syn til sig selv. Det lettede dem arbej-
det og hjalp dem hurtigere hen til den
næste lejrplads. Så meget lærte alle
okser, og mere var det heller ikke nød-
vendigt for dem at lære, fordi man lyk-
keligvis ikke var i stand til at bilde dem
ind, at de kunde få lov til at tage mar-
skalstaven ud af deres tornystre og for-
andre sig til en generals velplejede
ridehest, blot de arbejdede dygtigt og
flittigt. Men ved at de formindskede
deres eget arbejde, formindskede de
også deres føreres arbejde. De carrete-
ros, der havde erfarne okser foran
deres carreta, kunde drømme og døse,
så meget de vilde, på carreta’en.”

GBe
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Strøtanker uuge 332

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

APK København inviterer til
Offentligt møde om Den politiske og økonomiske krise

Aktiekurserne tager den ene rutchetur efter den anden og
Finansskandalerne breder sig -  

Kom og hør APK’s syn på årsag og virkning - 
få svar på dine og andres spørgsmål:

Hvorfor opstår kriserne under imperialismen?
Hvilke udtryksformer har den igangværende krise?

Hvilke forklaringer bliver vi præsenteret for?
Oplæg og debat

Tirsdag den 27. august kl. 19 
i medborgerhuset Blågården,

lokale 301
Gratis adgang, vand og kaffe kan købes



Det kan blive et varmt efterår på den
faglige front.

Minusoverenskomsterne i år for
omkring 800.000 offentligt ansatte
sætter deres spor. Minusoverenskom-
sterne for de private sidste år har sat
deres spor. Samtidigt stiger brugerbe-
talingen og offentlige ydelser. 

Skatter og afgifter falder ikke. Det
gør aktiekurserne! – Og aktionærerne
vil tørre tabene af på arbejderklassen
og skatteyderne.

Massefyringer gør deres indtog.
Byer og regioner lægges øde. Stålval-
seværket i Frederiksværk braklægges.
Mærsk Møller trækker sig ud uden tab
– staten er forinden trådt til med en
kredit, så selskabet kan tørre tabet af
på skatteyderne. Med underleverandø-
rer er 2.000 mand sparket på porten,
hvoraf 100 ser ud til at have fundet et
job. På Fyn har et halvt tusinde arbej-
dere modtaget afskedigelsesbrevet i
det første halvår. Ifølge AF Fyn bliver
andet halvår værre. Danmarks næst-
største ø bliver en arbejdsløshedsø.

Det systematiske misbrug af
arbejdsløse fortsættes og systematise-
res. Dagpengemodtagere bliver fortsat
– mod alle erklæringer – fortsat sendt i
formålsløse aktiveringer eller misbrugt
på linie med kontanthjælpsmodtagere
som løntrykkere i arbejde uden løn.
Silkeborg kommune har meldt klart
ud: Hvis ikke de får Arbejdsmarkeds-
rådets ord for, at det er i orden at sende
kontanthjælpsmodtagere i gratis akti-
vering hos private firmaer, så vil de
holde regeringen fast på, at lovgiv-
ningen skal laves om. De vil – sammen
med andre kommuner uanset politisk
farve – have lovens ret til misbruget.

De udstødte har kun pligter, ingen
rettigheder. Nu skal de ifølge socialmi-
nisteren også fratages retten til at få
passet børn i daginstitutioner.

Siden den parlamentariske valg-
kamp sluttede, og krydserne var sat,

har VK-regeringen kun slet lagt skjul
på deres hensigter: Det er fortsat arbej-
derklassen, der skal betale gildet, hvil-
ket også er indholdet i regeringens
arbejdsmarkedspolitiske reform, Flere
i arbejde, som skal gennemføres i løbet
af efteråret. Regeringen erklærer, at
den vil skaffe 87.000 flere arbejdsplad-
ser i løbet af de næste 8 år, men ind-
holdet er noget ganske andet.

Reformen indebærer, at de arbejds-
løse skal ”fedtsuges”!

”Unge”-ordningen udvides til at
gælde for alle under 30, som dermed
får halveret dagpengene. Rådighedsre-
glerne skal strammes og a-kasserne
privatiseres. Udlændinge tvinges ud
som gratis arbejdskraft i 26 uger under
benævnelsen ”virksomhedspraktik”.
Revalideringsydelsen nedsættes ved
overgang fra dagpenge. Tvangsaktive-
rede kontanthjælpsmodtagere fratages
indkomst, hvis de udebliver fra aktive-
ring osv. osv.

I tillæg vil VK-regeringen fremsæt-
te forslag om forbud mod eksklusivaf-
taler. Efterlønnen er også sat til debat,
og garantiens ”fader” må se til, at hans
daværende indenrigsminister, Thorkild
Simonsen, i dag selv foreslår den
afviklet.

Det er monopolernes EU, der træk-
ker i samtlige tråde. Der skal marche-
res i takt. I det spil er Danmark kun en
marionetdukke. Arbejderklassen skal
indløse vekslerne.

Som de trofaste EU-tilhængere,
Socialdemokratiet og LO-toppen er, så
sidder de da også med ved bordet, når
politikken og lovgivningen fastlægges.

Udvidelsen af EU betyder råderet
over billig arbejdskraft, der kan impor-
teres eller udnyttes, hvor de nu en gang
bor.

Der er belæg for et varmt efterår.
Der er brug for det!

Der er grund til, at arbejderklassen
kan udløse den kraft, som vi besidder.

Foråret gjorde med den massive
protestbevægelse mod regeringen og
dens deltidslov alle udsagn om arbej-
derklassens passivitet til skamme.

Den selvbestaltede ledelse af protes-
terne efterlod bevægelsen i dvale ved
udgangen af april med løftet om et
landsdækkende tillidsmandsmøde den
7. september, som skulle være tifold
større end Silkeborgmødet den 1.
marts.

Der har siden været larmende tavs-
hed om dette.

Kampen fordrer andet end at blive
hægtet på en socialdemokratisk vogn,
der har til formål at genindsætte (S) på
taburetterne om tre år. Derfor må de
ansvarlige vise sig på banen med et
initiativ, der kan bringe alvoren frem i
lyset og udmunde i aktiviteter, som
kan skabe det sammenhold og de akti-
viteter, der kan sætte en stopper for
reaktionens planer.
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