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Den tyske forbundskansler blev genvalgt. Den forudsete
nye sejr for den såkaldte højrebølge i Europa udeblev.

Først i Sverige, derpå i Tyskland. Mange europæiske lande
har fået åbent reaktionære regeringer, fordi de socialdemo-
kratiske skuffede deres vælgeres forventninger og ikke har
indfriet løfterne om arbejde og social fremgang – og fordi der
(næsten) ingen steder eksisterer et stærkt alternativ til venstre
for socialdemokratierne.

Valgene i Tyskland og Sverige kan måske til dels tages
som udtryk for, at de reaktionære alternativer er blevet fra-
valgt, mere end som en opslutning bag de socialdemokratis-
ke regeringschefers politik. For i begge lande vil regeringer-
ne fortsætte deres løftebrud og skuffe forventningerne – fordi
de selvfølgelig også er kapitalens regeringer.

Ved det tyske valg var det bemærkelses-
værdigt, at det var Schröders klare mod-

stand mod en amerikansk krig mod Irak og
hans løfte om at holde Tyskland udenfor en
sådan krig, der var afgørende for hans valg-
sejr. Der faldt skarpe udtalelser mod USA i
valgkampen. Den nu forhenværende justits-
minister erklærede fuldstændig rigtigt, at
Bush med en ny krig ville aflede fra de inter-
ne problemer i USA – ligesom Hitler i sin tid
gjorde det.  USA er rasende og har lagt Tyskland – EU’s stær-
keste magt – på is. Det skal også ses som et led i de intense
krigsforberedelser.

Genvalget af Schröder var en klar markering af den tyske
befolknings modstand mod en Irak-krig. Den er massiv i
befolkningerne verden over. Nylige opinionsundersøgelser i
både Danmark, Norge og Sverige viser et meget klart flertal
mod det ny amerikanske krigseventyr.

Denne kendsgerning preller af på den danske statsminis-
ter, der beklageligvis også indtager formandssædet i EU

i dette for krig og fred så vigtige halvår. På partiet Venstres
landsmøde holdt Fogh en decideret krigsophidsende tale.
Han gjorde det krystalklart, at hans regering vil handle som
USA’s lakaj:

- Terroristerne repræsenterer den mørke middelalder og

det autoritære livssyn. Deres angreb på den frie verdens sym-
boler har kun styrket vor vilje til at forsvare vore frihedside-
aler og vor livsform . . .

Fra første øjeblik udtrykte Danmark (Nyrup-regeringen,
KP) sin solidaritet med USA. Og vi lod det ikke kun blive ved
ord. I januar måned sendte vi nogle af vore bedste soldater
til Afghanistan for at optrevle og bekæmpe terrornetværk,
side om side med de amerikanske soldater. Vi har siden sendt
fly og andet materiel til den amerikansk ledede aktion.
Desuden har Danmark sendt soldater til at deltage i den
internationale fredsbevarende styrke i Afghanistan . . .

Derfor siger jeg ligeud: Vi støtter amerikanerne i kampen
mod terrorister og herskesyge diktatorer . . . Derfor betrag-
ter vi USA som en ven og allieret. Derfor ønsker vi tætte bånd
mellem Danmark og USA. Derfor vil vi i ord og handling vise

solidaritet med USA i kampen mod terroris-
men, undertrykkelsen og det middelalderlige
mørke. ..

Saddam har i praksis vist, at han råder
over kemiske våben. Og hvad værre er: Han
har også viljen til at bruge dem. Hvem tror
på, at han ikke har både evnen og viljen i
dag? Spredning af masseødelæggelsesvåben
er nok vor tids største trussel mod frihed og
fred. Atomvåben, biologiske våben og kemis-

ke våben i hænderne på denne verdens tyranner og banditter
kan true hele vor eksistens. Derfor skal vi gribe ind i tide…

Vi skal give freden en chance. Men jeg vil sige det helt
klart. Nu er grænsen nået. Vi vil ikke længere finde os i at
blive trukket rundt ved næsen af en diktator, som undertryk-
ker sit eget folk og truer freden.

Klarere lakajtale finder man ikke. Ekkoet fra Det Hvide
Hus runger over landet via statsministeren og Venstre.

Fogh gør – i ord og handling – alt hvad han kan for at under-
støtte en forbryderisk amerikansk krig.

Det er godt at vide: Kamp for fred i verden  er også kamp
mod Fogh og hans regering. Grænsen er nået!

Redaktionen 24. september 2002
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Socialdemokratiet har været med til at
stoppe planlagte nedskæringer på bør-
nepasningen i de to kommuner, skal
man dog ikke falde i svime over. De
såkaldte arbejderpartier, ikke mindst
Socialdemokratiet, har i mange kom-
muner været mere end dybt involveret i
udarbejdelsen af de kommende ned-
skæringsbudgetter. 

Tag nu blot Odense kommune, hvor
et af de værste nedskæringsbudgetter i
mands minde er blevet indgået i huj og
hast bag hermetisk lukkede døre, hvor
den nuværende næstformand i
Kommunernes Landsforening, social-
demokraten Anker Boye, er borgmes-
ter, og hvor pædagogerne mandag den
23. om morgenen med stort flertal
besluttede at fortsætte deres strejke.
Hvor længe endnu de igangværende
pædagogstrejker varer, og om pædago-
gerne i andre byer også nedlægger
arbejdet, det må tiden vise.

I Assens genoptog de strejkende
pædagoger arbejdet med løfter om kon-
krete forhandlinger med kommunen.
Om der vil komme noget konkret resul-
tat ud af de nye forhandlinger, er det
endnu for tidligt at udtale sig om. Det
står imidlertid fast, at strejkerne både
har deres berettigelse og betydning. 

Aktiv folkelig kamp, herunder strej-
ker, mod nedskæringsbudgetterne nyt-
ter, også selvom resultaterne måske
ikke viser sig her og nu. Der er brug for
at styrke den brede folkelige protestbe-
vægelse mod budgetforligene rundt om
i landet. 

Det er ikke via stemmesedlen, ved at
sætte krydset rigtigt ved næste valg, at
nedskæringspolitikken stoppes.
Hverken S eller lillebror SF udgør
noget bolværk mod de kommunale ned-
skæringer. De har mange steder været
med til at udarbejde nedskæringsbud-
getterne, og politikken med at under-
lægge kommunerne og amterne jern-
hårde håndfæstninger, som tvinger dem
til at gennemføre brutale sociale ned-
skæringer, er ikke opfundet af den nye
højreregering. Samme EU-dikterede
politik blev ført under den tidligere
Nyrup-regering.

Det er pædagogernes strejkebevæ-
gelse og den fælles kamp mod nedskæ-
ringspolitikken, der viser vejen frem.
Der er tale om en strejke- og protestbe-
vægelse, der allerede har sat sig dybe
spor og er et eksempel til efterfølgelse.
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Postbudene på Frederiksberg nedlagde
tirsdag den 18. september arbejdet i
protest mod længere tids overarbejde
og kraftige nedskæringer i bemanding-
en.

Som et led i privatiseringen af Post
Danmark blev antallet af postruter på
Frederiksberg i juni skåret ned fra 72 til
60, og det enkelte postbud fik 20%
flere husstande at dele post ud til.

- Vi er trætte af en gennemsnitlig
arbejdsdag på 9-10 timer, der gør det
umuligt at få familieliv og fritidsliv til
at fungere, sagde de strejkende postbu-
de.

- Vi er ved at gå ned både fysisk og
psykisk. I tre måneder har vi nu forsøgt
at gøre ledelsen opmærksom på vores
problemer, men den viger udenom en
seriøs dialog. Hvis vi skal kunne yde en
tilfredsstillende service for privat- og
erhvervskunder på Frederiksberg, er
det en nødvendighed, at vores hverdag
forbedres.

Arbejdsnedlæggelsen fortsatte frem
til fredag, hvor postbudene genoptog
fredag arbejdet efter tre dages protest
mod en 45-50 timers arbejdsuge.

I den forbindelse udtaler postbude-
ne:

- Vi genoptager arbejdet efter at være
blevet truet med kollektiv fritstillelse og

f o r f ø l -
gelse af udvalg-
te medarbejdere.
Vi skal understrege,
at alle strejkende har
stået 100% sammen
bag kravene om en
bedre bemanding, og
at vi under ingen
omstændigheder
accepterer per-
sonlige forføl-
gelser fra ledelsens side.

- På trods af ledelsens trusler er vi
fortsat samarbejdsvillige. Fremtiden
må så vise, om Post Danmark har vilje
til at afhjælpe vores enorme overarbej-
de, og om de er parate til at indgå i en
ægte positiv dialog om fremtiden på
vores fælles arbejdsplads.

Vores ønske er at kunne yde en
ordentlig service overfor kunderne, og
overholdelse af Post Danmarks egne
servicekrav, der indebærer udbring-
ning af post inden kl. 13.

Vi takker borgerne på Frederiksberg
for den store forståelse, som vi har
mødt for vores situation.

Postbude truet i arbejde

Folkemøde på
Christiansborg

Den 5. oktober på Christiansborg
Slotsplads bliver en stor markering -
kulturel og politisk.

Det kulturelle program vil indeholde: 
Outlandish, Sweethearts, Small Talk,
Papkasseshow, Susanne Elmark, En
pt. hemmelig stand up'er

Det politiske indhold vil fordele sig
med 5 politiske hovedtemaer. Det er
en forpligtelse at de lange politiske
taler undgås - men at grupperne finder
andre former at give udtryk for de
politiske budskaber på. 

Arr.: Erhversskolernes Elevorganisation,
EnergiDebat,Danmarks Elev Organisation,
LO Storkøbenhavn, Lejernes Lands-
organisation i Hovedstaden, Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning, Fagligt
Ansvar for en bedre fremtid, Bupl København,
Pædagogstuderendes Landssammenslutning,
Arbejderbevægelsens Internationale Forum,
Landssammenslutningen af kursusstuderende,
Byggefagenes Samvirke, Miljøbevægelsen
NOAH, Attac, Operation Dagsværk 



* Vi kræver en prioritering af men-
nesker frem for mursten i kommunens
budget.

* Vi kræver, at vi betaler af på kom-
munens gæld i et tempo, vi har råd til.

* Vi tror ikke, at H.C. Andersen vil
have det godt med at holde sin fødsels-
dag i en by, hvor festen betales af bør-
nene.

* Vi forlanger forhandlinger og
resultater.

* Pr. 01.01.03 kan vi ikke længere
udføre det arbejde, vi er ansat til.

* Vi forlanger at blive hørt, inden der
vedtages så store besparelser og masse-
fyringer, der har så drastisk indflydelse
på vore arbejdsforhold og børnenes
hverdag. 

* Vi accepterer ingen sanktioner
mod de strejkende.

* Vi forlanger, at politikerne i
Odense kommune tydeliggør konse-
kvenserne af besparelserne over for
ansatte og forældre.

Side 7

Protestudtalelse fra de
aktionerende pædagoger,
pædagogmedhjælpere og

studerende i Odense.

Odense-pædagogerne:
H. C. Andersen

kan ikke have det godt
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Ingen og intet område går
frit

Hertil kommer nedskæringerne på kul-
turområdet, på bybusserne, på park- og
vej og en række andre forringelser, som
rammer den odenseanske befolkning i
al almindelighed i form af forringet
service, mens der ydes milliontilskud
til Odense Eventyr Golf, så Odense kan
lægge græs til den europæiske golftour
i år 2005. Vi kan ikke blot se passivt til,
mens børnenes, de ældres og de
arbejdsløses med fleres forhold for-
ringes, mens de rige og erhvervslivet
får i pose og sæk.

Uanset byrådspolitikernes forsik-
ringer om, at nedskæringerne “sker
med et stik i hjertet”, og uanset rege-
ringens “skattestop” og de økonomiske
håndfæstninger imellem regeringen og
kommunerne og amterne, der yderlige-
re cementerer den kommunale nedskæ-
ringspolitik, så skal nedskæringsforli-
get smides i papirkurven.

Send regningen retur!
Regningen må sendes tilbage til dem,
der har udskrevet den. Til de rige og
erhvervslivet i Odense kommune.
Tilbage til den EU- og terrorkrigsrege-
ring, som baserer sig på sociale for-
ringelser, på privatisering og krigsbe-
villinger. 

Der er ikke behov for nye nedskæ-
ringer for, som det hedder, at genopret-
te Odenses økonomi. Der er på ingen
måde tale om, at den brede odensean-
ske befolkning “har levet over evne”.
Tværtimod! Der er behov for en styrket
indsats på børneområdet, ældre- og
handicapområdet, kulturområdet m.v.
for at rette op på de alvorlige konse-
kvenser af de tidligere års nedskæ-
ringsbudgetter og dermed sikre en
ordentlig standard i daginstitutioner, på
skoler, på plejehjem, tilstrækkelig
hjemmehjælp til de ældre osv.

Pengene til at udvikle samfundet til
gavn for den almindelige befolkning?
Ja. De må tages der, hvor de findes.
Alle former for direkte og indirekte
kommunal bistandshjælp til erhvervsli-
vet må fjernes, og den kommunale
dækningsafgift må sættes i vejret. Og
Odense Kommune må tvinges til at
bryde de kommunale håndfæstninger!

16. september 2002

Fogh-regeringens arbejderfjendske
politik slår nye rekorder med den
såkaldte ’arbejdsmarkedsreform’, som
blev fremlagt i tirsdags under den for-
jættende overskrift ’Flere i arbejde’.

Sigtet er ikke at skaffe folk jobs –
men at sikre kapitalisterne ekstrem bil-
lig arbejdskraft. Bag de pæne ord skju-
ler sig en intensiveret klapjagt på
arbejdsløse og bistandsmodtagere.

Allerede i dag bliver bistandsmod-
tagere og aktiverede udnyttet som eks-
traordinær billig arbejdskraft, som det
f.eks. fremgår af artiklen andetsteds i
dette nummer af Kommunistisk
Politik om Odense Kommunes
’Projekt Arbejdsklar’. Og der har
været masser af sager, som har påvist,
at den eksisterende lovgivning er ble-
vet overtrådt ved den private udnyt-
telse af aktiverede. Fogh-regeringen
klarer det problem nemt. Man gør
grovudbytningen lovlig og udvider de
private virksomheders adgang til

tvangsaktiverede.
Samtidig svinges pisken overfor

ledige fra første ledighedsdag: De skal
tage imod såkaldt ’rimeligt arbejde’ –
med op til to timers transporttid hver
vej med offentlig transport. Det kaldes
at øge ’den geografiske mobilitet’.

Socialdemokratiet og LO-toppen
udsendte på forhånd positive signaler
overfor regeringsforslaget. Nu ligger
det der – og SiDs formand Poul Erik
Skov Christensen må konstatere:

- Regeringen tror, at man kan få
flere folk i arbejde ved hjælp af økono-
miske straffeaktioner og ved at piske
folk land og rige rundt til job, som
måske - og måske ikke - findes. Det er
uanstændigt, unødvendigt og skadeligt
navnlig for børnefamilierne.

Regeringens arbejdsmarkedsreform
er simpelthen bundsjofel – og de posi-
tive signaler fra LO-toppen og
Socialdemokratiet er stanken af råd-
denskab.

Sjofel ‘arbejdsmarkedsreform’ på vej!



aktiverede ledige til at udføre normalt
overenskomstdækket arbejde, såsom
nedpakning af babylegetøj og rangler
for private firmaer i kommunale pro-
duktionshaller. Nu har det klart ulovli-
ge misbrug af aktiverede som gratis
arbejdskraft fundet vej til hovedstaden
på Fyn, Odense.

- En af Fleksi-kursers undskyldning-
er for at sætte folk i aktivering til som
total gratis arbejdskraft at lave arbej-
det med at samle kaffekanderne og
pakke dem ned til salg i butikkerne,
frem for at ansætte folk på almindelige
overenskomstvilkår, den lyder, at arbej-
det ellers normalt blev udført af indsat-
te i fængslerne. Som om det skulle gøre
sagen bedre, at vi bliver sat til udføre
såkaldt fængselsarbejde for et privat
firma. Endog helt uden løn overhove-
det. 

Ubeskriveligt ringe
arbejdsforhold
Arbejdsforholdene på Projekt Fleksi
beskriver Özgür som rent utålelige.
Firmaet har ansat en række folk som
værksførere eller kontrollører, hvis for-
nemste opgave går ud på at piske de
aktiverede til at lave så meget som
muligt, og der er absolut ingen mulig-
heder for at klage over forholdene.
Skulle man komme med indvendinger,
så blev man blot bedt om at holde
mund, finde sig i forholdene og rubbe
neglene. Alt det brok gad man ikke
høre på. Bare tag dig sammen, og bestil
noget!

Hver aktiveret er på papiret tildelt en
kontaktperson, som man, hvis det skul-
le være nødvendigt, kan spørge om at
få fri for arbejde eller lignende - men
derimod ikke klage til, hvis man er util-
freds med forholdene. Der er for de
aktiverede intet, absolut intet, som blot
minder om en talsmand, langt mindre
en tillidsmand. De har ingen rettighe-
der. Joh, til at melde sig helt ud af sys-
temet, forklarer Özgür. Kun pligter. 

Den daglige stemning på arbejds-
pladsen Projekt Fleksi-kurser er helt i
bund. Den er præget af håbløshed over
den situation, som man befinder sig,
utilfredshed og surmulen over at blive
udnyttet som gratis arbejdskraft samt
manglende lyst til at overhovedet at
møde på arbejdet. Alle tænkte kun på at
komme væk derfra så hurtigt som

muligt, når og hvis chancen bød sig.
Der er et højt gennemtræk af folk. 

- Folk er stærkt utilfredse med for-
holdene, hvilket ikke mindst viser sig
ved det enorme fravær. Man gider sim-
pelthen ikke møde på arbejde. Det kan
dog koste dyrt i form af nedsat
bistandshjælp. Hvis man er for meget
syg og ikke kan stille med en lægeer-
klæring, så skæres der i kontanthjæl-
pen. Eller også bliver man henvist til
Perron 23, hvor bistandsmodtagere,
som skønnes ikke kunne passe deres
aktivering, må troppe op hver morgen
for at få udbetalt penge til at leve for.

- Arbejdstiden er 30 timer om ugen,
mandag til torsdag kl. 8-14.30, fredag
kl. 8-12, men selvom det hedder sig, at
der er tale om et springbræt til at
komme ind på det rigtige arbejdsmar-
ked, så snydes folk oven i købet for det
normale tilskud fra kommunen på
10,75 kr. i timen oven i bistandshjæl-
pen. Det skyldes efter sigende, at der
ikke er tale om “jobtræning”.

Alle bistandsmodtagere i
farezonen
- Når alle mødte op, var vi op mod 100
bistandsmodtagere, men det hørte til
sjældenhederne. Vi var vel i gennem-
snit 25 bistandsmodtagere, der arbej-
dede med at samle og pakke Bodum-
kander. Dertil kom en gruppe, der
arbejde med at sætte mærkater m.v. på
Sanex-hårshampoo, og nogle enkelte,
der arbejdede enten i træ- eller syværk-
stedet, men det var de færreste. For at
det kan hedde sig, at der er tale om et
projekt og ikke slavearbejdsanstalt, er
der, på forlangende af kommunen, ind-

rettet en café med computere, hvor de
aktiverede i arbejdstiden kan få lov til
at søge andet job.

- Det sidste vel for at give udtryk af,
at der var tale om slags kursus, eller
som det hed, et springbræt for at
komme ud på det rigtige arbejdsmar-
ked: “Projekt Arbejdsklar”. Mange var
ligesom mig unge, som var i gang med
en uddannelse og i sommerferien
“straksaktiveret” for bistandshjælpen.
Der var både indvandrere og danskere
og også en hel del ældre bistandsmod-
tagere. Mange havde været der i
månedsvis. Er blevet hængende som
gratis arbejdskraft, da de ikke havde
fundet noget andet.

Özgür Serin selv er i den heldige
situation, at han for nyligt er sluppet ud
af aktiveringshelvedet. Af Odense
kommunes aktivering af bistandsmod-
tagere som gratis arbejdskraft uden
faglige rettigheder overhovedet. Han
arbejder i dag som “rigtig arbejder”:
overenskomstlønnet vikar i en daginsti-
tution i Odense. 

Det ændrer imidlertid ikke ved
kendsgerningerne. At Odense
Kommune igennem udliciteringen af
aktiveringen af bistandsmodtagere til
private firmaer faktisk udnytter dem
som rene slavearbejdere: som gratis
arbejdskraft for private arbejdsgivere
og løntrykkere uden rettigheder over-
hovedet.

Der er tale om en praksis, som spre-
der sig som pest over landet, og som er
ved at blive gjort lovlig af højrerege-
ringen via et nyt indgreb i de gældende
overenskomstmæssige forhold på det
danske arbejdsmarked til gavn og
glæde for arbejdsgiverne.
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Hvordan sikres
palæstinensernes rettigheder?

APK’s syn på de aktuelle “fredsplaner”

* Hvad har USA, EU, Rusland og FNs sikkerhedsråd gang i?
* USAs fredsplan: Sharon er en "fredens mand" - Arafat er terrorist!
* EUs fredsplan: Befrielsekamp = terrorisme (PFLP kriminaliseres)

* APK: National befrielseskamp er legitim og nødvendig

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19
Medborgerhuset Blågården, lokale 302

Arr. Arbejderpartiet Kommunisterne



nationen har forbudt, i de kommende
årtier. Det hedder: ‘Nye angrebsmeto-
der - elektroniske, ‘ikke-dræbende’,
biologiske - vil være lettere tilgængeli-
ge … faktiske slag vil sandsynligvis
foregå i nye dimensioner, i rummet,
cyberspace, og måske i mikrobernes
verden … avancerede former for biolo-
gisk krigsførelse, som kan ‘ramme’
specifikke genotyper, kan omforme
biologisk krigsførelse fra terrorens
sfære til et politisk nyttigt redskab’,

- peger specielt på Nordkorea,
Libyen, Syrien og Iran som farlige regi-
mer og erklærer, at disses eksistens ret-
færdiggør skabelsen af et ‘verdensom-
spændende kommando-kontrol-sys-
tem’.

Tam Dalyell, MP for Labour i
Underhusets præsidium og en af de
førende rebeller mod en krig mod Irak,
siger:

‘Dette er affald fra højredrejede tæn-
ketanke fulde af spurvehøge – mænd,
som aldrig har kendt til krigens ræds-
ler, men har forelsket sig i tanken om
krig. Mænd som Cheney, som undgik at
blive indrulleret i Vietnam-krigen.

Dette er en plan for amerikansk
verdensherredømme - en ny verdensor-
den, de vil skabe. Det er tankevirksom-
heden hos amerikanske fantaster, som
vil kontrollere verden. Jeg væmmes ved,
at en britisk labour-premierminister er
kommet i seng med et flok med denne
moralske habitus.’ ”

Her slutter artiklen i Sunday Herald.

Det bør tilføjes, at netop denne gruppe
‘fantaster’ - eller rettere sagt amerikan-
ske fascister anno 2002 - har en afgø-
rende indflydelse i Bush-administratio-
nen, og at denne plan fra år 2000 er ble-
vet fulgt i detaljer gennem Bushs
såkaldte ‘krig mod terror’, som vi kun
har set begyndelsen af.

Der refereres i artiklen til det såkald-
te Wolfowitz-Libby-dokument fra
1992. Dette gav den første gennemar-
bejdede udformning af USA’s ‘ny
verdensorden’.                               -pp
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Så oprandt dagen igen. Vi skulle på
seminar. Virksomheden fastlægger et
seminar én gang årligt, hvor der er
mødepligt, medmindre man har en
ualmindelig god ”undskyldning”.
Hvert seminar har naturligvis sin
egen overskrift, men det har som
regel altid det samme indhold. Det
handler om ideologisk indoktrine-
ring, hvilket eksempelvis kan dreje
sig om det lyksalige ved ”selvstyren-
de grupper”. Når man vender tilbage
til hverdagen, finder man ud af, at det
er ledelsen, som i den sidste ende
træffer alle de afgørende beslutning-
er, mens teamet kan fordele skidtet.
Denne gang gjaldt det
”Parat til forandring”.

Vores team på seks
mand fandt dog flere posi-
tive ting i løbet af semina-
ret. For det første var der
en lang række opgaver,
som skulle udføres i det
fri. De havde en vis karak-
ter af selskabslege, hvor
der både var forbundet
fysisk udfoldelse kombi-
neret med tænkning og
almindelig sund fornuft. Det gav
Henning adskillige ideer til næste
fætter-kusinefest. For det andet fik vi
lært en række andre personer fra
andre afdelinger bedre at kende. Det
tættere samvær og fælles opgaver
afslørede sider hos arbejdskammera-
terne, man ikke havde oplevet før.
Generte typer fik en plads til udfol-
delse. De bedrevidende var knap så
kloge, når det kom til stykket.

Det virkede, som om alle kursus-
deltagere havde det fint med de
udfoldelser. Jeg tænkte, at det jo kun
understregede, at vi naturligvis er
parate til forandring: Giv os en opga-
ve kombineret med nogle ordentlige
redskaber, og vi vil kollektivt løse
den. Det var nok også den fornem-
melse, vi skulle indprentes.

Så gik over til det teoretiske. Kent
og jeg havnede i en gruppe med en
kvindelig arbejdsleder og en tredje
undersåt, hvor vi skulle diskutere
”parat til forandring”. Virksomhedens
situation var den, at der var lagt op

til besparelser, rationaliseringer og
derigennem beskæring af arbejdsstyr-
ken. .

Kent havde svært ved at se det
positive i at blive fyret. Han mente, at
det påvirkede hans økonomi i en
negativ retning, når han blev sat på
dagpenge. Arbejdslederen syntes der-
imod, at han havde misforstået det
hele. Det var da en positiv  udfordring
at skulle finde et nyt arbejde.

Vi nåede aldrig til enighed, men
føjede os ind til plenum, hvor de to
kursusledere overtog styringen. De
havde begge fattet budskabet med
seminaret, men den mandlige part,

kaldet ”flippen”, havde
ikke forstået, at det skulle
glide ned med pæne ord.
Da Kents problem åben-
barede sig for forsamling-
en, afskar Flippen diskus-
sionen med, at det var irr-
elevant. Han udmærkede
sig ved en militærånd, der
hørte hjemme under 1.
Verdenskrig.

Vel ankommet til hver-
dagen bliver Knud-Erik

bedt om at skrive en kort skildring af
seminaret til vores personaleblad,
hvilket han takker ja til. Den er yderst
positiv, men med den lille negative
oplevelse af Flippen, som karakteri-
seres som ”sjanten” fra ”Basserne”.
Knud-Erik giver os den til gennem-
læsning, og hele teamet bakker ham
op - specielt i, at han har kritiseret
Flippen. Så får han at vide, at han skal
lave sin skildring ”mere glad” (hvil-
ket betyder at udelukke kritikken).
Knud-Erik fastslår over for redaktø-
ren:

- Enten bringes artiklen som skre-
vet, eller også må I skrive noget selv!

Redaktøren valgte – ikke uventet -
det sidste. Det kom der også en pæn
sødsuppehistorie ud af.

Så er det liiiiige, vi spørger os selv:
Er det ikke redaktøren og ledelsen,
der trænger til at komme på seminar
i ”Parat til forandring”?

Vi er i hvert fald tilfredse med, at
de kun forandrede vores sammenhold
til en yderligere styrke.            Reno

”Parat til forandring”



ustri, at vi ikke vil
tillade, at det sker.

Denne krig kan
stoppes. Bush,
R u m s f e l d ,
C h e n e y ,
Wolfowitz og co.
kan stoppes. Men
det afgørende ele-
ment må være
mobiliseringen af
en massiv ny anti-
krigsbevægelse på
gaderne. Vi
opfordrer både
civile og soldater
til at udøve deres
politiske ret til at
udtrykke sig imod
en ulovlig krig.
Den 26. oktober
vil der være en
Nation March i
Washington DC,
en Vestkyst-march
i San Francisco og
protester verden
over.

KUN FOLKET KAN STOPPE
KRIGEN!

VÆR MED DEN 26. OKTOBER
2002!

Initiativtagere: 
A.N.S.W.E.R. Coalition, Muslim American
Society Freedom Foundation, National
Lawyers Guild, Dr. Hans Christof von
Sponek, former director of the UN Oil for
Food, Ramsey Clark, former U.S. attorney
general, Bishop Thomas Gumbleton,
Auxillary Bishop, Catholic Archdiocese of
Detroit, Rev. Graylan Hagler, Senior Minister,
Plymouth Congregational Church, Dorothy

Day, Catholic Worker, Muslim Student
Association, Partnership for Civil Justice –
LDEF, IFCO/Pastors for Peace, Free
Palestine Alliance, Mexico Solidarity
Network, Nicaragua Network, Korea Truth
Commission, International Action Center,
Kensington Welfare Rights Union, Middle
East Children’s Alliance, Bayan USA-
International 

Hjemmeside
International A.N.S.W.E.R

www.internationalanswer.org
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International antikrigsbevægelse

Lørdag den 28. september kl. 13-18.00:

13-14.30: Hvor bevæger 'krigen mod terror' sig hen?
Dorte Grenaa

Stop Terrorkrigen

14.45-16.15: USAs globale strategi
Ron Ridenour

amerikansk journalist, bosat i Danmark

16.30-18: Irak - den ny krig Bush-regeringen forbere-
der

Hind Kjær
Lad Iraks folk leve

Hvert oplæg er på 30-45 minutter. Derefter diskussion.
Pauser indlagt. Undervejs præsentationer af deltagende

grupper og organisationer.
Lørdag aften samvær.

Søndag den 29. september 9.30 - 16.00

9.30-11: EU's rolle i krigen mod terror og opbygning
som militær stormagt

Majbrit Berlau
Folkebevægelsen mod EU

11.15-12.45: Palæstina - globalt brændpunkt
Naser Alsehli

Palæstinensisk journalist, bosat i Danmark

13.30-15: Danmark - krigsdeltagelse og -produktion
Tom Vilmer Påmand

Aldrig mere Krig, Fred.dk

15.00-16: Debat: Fredsbevægelsens mål og opgaver
Vedtagelse af fælles udtalelse

Arr: Stop Terrorkrigen

Landsdækkende
FFRREEDDSSKKOONNFFEERREENNCCEE

WEEKENDEN DEN 28-29. SEPTEMBER 2002
TiB ((Træ-IIndustri-BByg, AAfd. 227), MMølle AAllé 226, 22500 VValby
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Symbolsk nok fandt protestmanifesta-
tionen torsdag den 19. september mod
A.P. Møllers milliardkontrakt med
Pentagon sted på pladsen foran
Frihedsmuseet - direkte overfor en
politispækket indgang til gigantkon-
cernens hovedsæde.

Knap et halvt hundrede demon-
stranter var mødt op i denne første
manifestation mod Danmarks største
virksomhedsgruppes nye krigseventyr,
der strider mod både dansk lov og
erklæret politik. 'Ingen krig mod Irak'
var kravet fra protesten, der var ind-
kaldt af en række ungdomsorganisatio-
ner, heriblandt DKU.

Blandt talerne var Sammi Jawad fra
“stop sanktioner og krig mod Irak”.

Han appelerede kraftigt til den
danske befolkning om at blive
aktive for at stoppe Bush’s ny
krig.

A.P. Møller gav store økonomis-
ke bidrag til George Bushs valg-
kampagne - og nu har selskabet
indgået en kontrakt med
Pentagon til 1,7 mia. kr. for at
deltage i den kommende Irak-krig.

Det amerikanske datterselskab
Maersk Line skal vedligeholde og
drive otte skibe, der skal placeres
omkring Diego Garcia i Det Indiske
Ocean - præcis samme sted, som ame-
rikanske B52-fly brugte som base
under angrebene på Saddam Hussein i

Golfkrigen for knap 12 år siden.
Disse skibe bærer last for den ame-

rikanske hær, for eksempel ammuni-
tion og køretøjer som M1A1 tanks,
lastvogne, ambulancer og transport-
vogne til tanks, og opererer under
kommando fra Military Sealift
Command, Washington D.C.

Protest mod AP Møllers krigsprofitter
- fra Frihedsmuseet

DKUere foran den gamle pansrede
frihedskampvogn.

Victor Brockdorff udstiller endnu. Det
er tilmed muligt at erhverve sig et af
hans oliemalerier på udstillingen i

Helligåndshuset, som imødeses med
stor forventning. Alice Brockdorff har
udvalgt en række værker af den afdøde
maler, som i foråret havde en stor retro-
spektiv udstilling på Arbejdermuseet,
ikke mindst bybilleder og portrætter,
mens  en socialistisk maler af den næste
generation, Jørgen Buch, udstiller en
stribe af sine nye arbejder. De har i
øvrigt udstillet sammen før - bl.a. i
DDR. 

Blandt de øvrige deltagere er den

fine maler og tegner John Ravn (også
kendt som en fremragende trommesla-
ger, ikke mindst i en lang periode med
Savage Rose), og fire gode kvindelige
kunstnere: Evelyn Mittmann, Pia
Schjøll, Sara Nana Buch og Anita
Rørvig.

Udstillingen er åbent daglig fra 12-
18. På kulturnatten den 11. oktober er
den åben til kl, 24. Der er sologuitar-
koncert med Christian Sievert kl. 21. 

-lv

Brockdorff og Buch på Strøget

Trekroner - Akvarel af Evelyn Mittmann

De to betydeligste
socialistiske malere fra hver

deres  generation - Victor
Brockdorff og Jørgen Buch -

udstiller sammen i
Helligåndshuset fra den 2. -

13. oktober.

Victor Brockdorff
Selvporttræt



’er osv. Undtagelsestilstanden er et vul-
gært påskud for at bekæmpe den massi-
ve brede folkelige bevægelses kamp
for fred med social retfærdighed og den
politiske opposition til systemet.

De militaristiske proklamationer fra
“regeringens fællesråd” i provinsho-
vedstaderne, deres politiske og juridis-
ke reformer og FN’s perfide ansøgning
om mægling, alle disse proklamationer
og projekter fra Uribe forenes af auto-
ritarismen, der ikke ønsker nogen poli-
tisk kontrol og endnu mindre de socia-
le organisationers modstand, udenom-
sparlamentariske aktioner og folkelig
mobilisering. Uribes tilhængere ønsker
at erstatte de sociale bevægelser og
organisationer med “regeringsråd”,
“borgerråd” og former for “den koope-
rative stat”, hvor der ikke må være
noget uden for staten, som den fascis-
tiske ideolog Benito Mussolini sagde.

I sin helhed afspejler overgangen til
større og mere drastiske ind-
skrænkninger af de demokratiske ret-
tigheder oligarkiets skrøbelighed, dets
mangel på reel opbakning fra flertallet
af befolkningen.

Dette gør, at krigstrommerne både
buldrer højt og tomt, men de er af den

grund ikke mindre destruktive.

37 år mod tyranni
For medlemmerne af Colombias
Kommunistiske Parti/Marxister-
Leninister (PCdeC-ML) var genopret-
telsen af Colombias kommunistiske
parti på marxismen-leninismens grund
en nødvendighed for 37 år siden og
fandt sted med den historiske og inter-
nationalistiske 10. kongres i juli 1965.

Med den 10. kongres gjorde vi os fri
af den opportunistiske forsoningslinje,
af Hrustjov-revisionismen, der knæsat-
tes på Sovjetunionens Kommunistiske
Partis 20. kongres i 1956 og acceptere-
des af ledelsen i Colombias
Kommunistiske Parti (PCC).

Enhedens banner er en del af vores
politiske og historiske arv, som er ble-
vet forsvaret med sejhed og uendelige
ofre og med alle mulige former for
organisation og kamp. Ligesom i går
anstrenger vi os i dag for at styrke vore
bånd til hele folket, til revolutionære og
demokrater i Colombia og i hele verden
i kraft af de internationalistiske aktivi-
teter, der udføres af partiet og
Folkehæren til Befrielse (EPL).

Vi forstår, at flertallet kræver og
behøver aktionsenhed blandt alle dem,
der ønsker et suverænt fædreland og
social frigørelse som svar på det vilde
angreb, som imperialismen har indledt
med sit “antiterroristiske korstog”, der
støttes af Washingtons marionetdukke
Uribe. Den kolonialistiske amerikanske
stats terrorisme i vort land og i
Latinamerika, der udtrykkes i Plan
Colombia og Det Andinske Initiativ,
søger at påtvinge og forsvare ALCA’s
(FTAA - Free Trade Area of the
Americas) nyliberale globalisering.

EPL, der ledes af vort parti og
repræsenterer dets forpligtelse over for
den revolutionære vej til magten, vil -
til trods for alle de forsøg, der har været
på at tilintetgøre den lige fra dens dan-
nelse - fortsætte sine revolutionære
militære opgaver i kampen for ero-
bringen af magten. Vort parti, en kæm-
pende og ubøjelig politisk kraft over
for kapitalens og opportunismens
offensiv, bekræftet gennem 37 års
arbejde, vedbliver at stå til tjeneste for
kampen og vil gøre det muligt for os at
overvinde kritiske vanskeligheder og
herved bidrage endnu mere til arbejder-
nes, bøndernes og folkets sejr.
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Afbryd de diplomatiske forbindelser
med Israel NU!

Hvor længe endnu skal Israel have
lov til at martre og ydmyge det palæst-
inensiske folk?

Under påskud af at forsvare Israels
sikkerhed er Palæstina sønderbombet.

Sønderbombningen af Arafats
hovedkvarter er USA’s og Sharons for-
søg på at tilintetgøre den palæstinensis-
ke befolknings nationale rettigheder og
forhåbninger. Alt imens fortsætter
Israel udbygningen af illegitime bosæt-
telser på de besatte områder. 

To års intifada har vist Israel og
USA, at det kæmpende palæstinensiske
folk aldrig vil leve som undersåtter i
deres eget land. To års massiv og kri-
minel statsterror og besættelse af
palæstinenserne har vist, at Sharon
aldrig vil acceptere det palæstinensiske
folks legitime ret til et frit og uafhæng-

igt Palæstina. To års ensidig ameri-
kansk støtte til bødlen og kritik af offe-
ret har vist, at USA hverken er en fak-
tor for fred eller en garant for palæstin-
ensernes ret til en uafhængig stat. 

Det bliver stadig mere klart for
mange at USA’s forberedelse af krig og
besættelse af det irakiske folk og

Israels besættelse af Palæstina tjener
USA’s og andre stormagters forsøg på
at kontrollere det olierige Mellemøsten.

Igennem mere end 30 år har besæt-
telsesmagten Israel, USA og andre stor-
magter trådt palæstinensernes FN-
sanktionerede rettigheder under fode.

For verdens fredselskende folk må
bægeret være fyldt.

Vi må kræve af vores regering og
folketing, at forbindelserne til terrorsta-
ten Israel afbrydes, så længe de fasthol-
der besættelsen og ignoreringen af
palæstinensernes legitime rettigheder. 

Israel må på alle områder isoleres -
som Sydafrika blev det under apar-
theidtiden.

Solidaritet med det terroriserede,
indespærrede og kæmpende palæstin-
ensiske folk!

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne

Vanviddet mod det palæstinensiske folk må stoppe
Afbryd de diplomatiske forbindelser med Israel NU

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne 22.09.02

Teori & Praksis



Vor forening - Horserød-Stutthof
Foreningen - blev stiftet af de overle-
vende kommunister fra Horserødlejren
og den nazistiske udryddelseslejr
Stutthof. De fleste blev arresteret den
22. juni 1941 af dansk politi. Senere
vedtog Folketinget den grundlovsstridi-
ge såkaldte “kommunistlov”, som for-
bød det kommunistiske parti og enhver
form for kommunistisk virksomhed.
Herefter blev de, som det ikke var lyk-
kedes at flygte, med den danske rege-
rings billigelse, udleveret til tyskerne,
som deporterede dem til Stutthof.

De store partier i dansk politik deng-
ang - og de som stod bag den såkaldte
samarbejdspolitik med besættelses-
magten, og som en konsekvens heraf
skruppelløst brød grundloven og udle-
verede deres landsmænd til de nazistis-
ke bødler - er de samme partier, som i
dag mener sig berettiget til nedsættelse
af en politisk inkvisition, hvis formål,
med den nuværende statsministers ord,
er: “ - et opgør med de kræfter, der gik
Sovjetunionens og Warszawa-pagtens
ærinde. Et opgør med de mennesker,
der ikke var i stand til at forstå, at der
nu engang er forskel på ven og fjende.”

Man er nu tavs om, at Den Kolde
Krig var en politisk, økonomisk og ide-
ologisk kamp, klassekamp på verdens-
plan mellem to samfundssystemer -
kapitalismen og socialismen - en kamp

som, på trods af Sovjetunionens
sammenbrud, stadig pågår. 

Var man imod NATO, som de
samme politiske partier indlemmede
Danmark i uden at spørge det danske
folk, gik man “fjendens” ærinde. Var
man imod atomvåben, demonstrerede
man mod USA’s folkemord i Vietnam
eller stillede sig solidarisk med den
tredje verden, gik man ligeledes “fjen-
dens” ærinde, og står nu til at komme i
den politiske gabestok. 

Historien skal skrives om, så den kom-
mer i overensstemmelse med de på
bjerget gældende opfattelser. Til dette
formål har regeringen nu nedsat en
inkvisition.

Den af regeringen besluttede under-
søgelse af “den indre trussel” under
Den Kolde Krig er overladt til DUPI,
Dansk Udenrigspolitisk Institut. Fra
nytår indgår DUPI i det nyoprettede
“Center for internationale Studier og
Menneskerettigheder”, hvor tidligere
udenrigsminister Uffe Ellemann-
Jensen er formand for bestyrelsen. Til
at lede undersøgelsen har de to sortkjo-
lede præster fra Dansk Folkepartis
yderste reaktionære overdrev, foreslået
den professionelle antikommunist, pro-
fessor Bent Jensen. “Den fødte tov-hol-
der” kalder de ham.

“Sandheden skal knagensparkemig

frem”, fastslår pastor Krarup med efter-
tryk. Og med ovenstående bemanding
kan han sove trygt om natten, resultatet
er givet på forhånd. Statsministeren har
for længst gjort klart, at undersøgelsen
ensidigt er rettet mod de, som statsmi-
nisteren kalder “de danske medløbere”.
Hvem disse medløbere nærmere er,
definerer statsministerens partifælle,
Venstres retspolitiske ordfører Birthe
Rønne Hornbech:

“Kommunisterne, socialisterne,
fredsbevægelsen, de vildfarne radikale
og socialdemokrater... alles gøren og
laden skal efterforskes og offentliggø-
res. Og hvis enkeltpersoner føler sig
ramt af det - so it be. Hvis man var
aktiv på venstrefløjen under Den Kolde
Krig, må man leve med de konsekven-
ser, som det får.”

“McCharthyisme” i Danmark 2002.
Skal vi finde os i det? Vi mener nej!

Vi har ikke noget mod en undersøgelse
af forholdene under Den Kolde Krig.
Det er fint for os, men en afbalanceret,
grundig og uvildig undersøgelse, vi har
intet at skjule eller skamme os over,
men det er ikke det der lægges op til.
Man er i færd med at oprette en politisk
standret, der skal tilsværte og dømme
tidligere og nuværende politiske mod-
standere - først og fremmest kommu-
nisterne. Den politiske gabestok er ved
at blive gjort klar.

Derfor: Læg alle eventuelle uenighe-
der til side, og sæt jer sammen og for-
bered en fælles modstand mod den
reaktionære bølge som er undervejs.
Ikke blot et forsvar men et modangreb.
Det skylder vi de, som gik før os, og
hvoraf mange gav deres liv for
Danmarks frihed, mens datidens med-
løbere hyggede sig med besættelses-
magten. Og det skylder vi os selv og de
partier, som vi måtte tilhøre, og som
man nu - i strid med de historiske
kendsgerninger - vil forsøge at hænge
ud som “medløbere og landsforræde-
re”, fordi vi vendte os mod USA’s og
NATO’s krige, imperialisme og under-
trykkelse. Og sidst men ikke mindst må
vi - af hensyn til de som kommer efter
os - forhindre den forvanskning af his-
torien, som man nu pønser på. 
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DEBAT OG AKTIVITET

OKTOBER BOGBUTIK
København

Willemoesgade 58 E
2100 København Ø

35 43 49 50
Åbningstid:

Mandag 13-17.30
Torsdag 13-17.00

Fredagscafé den 4. oktober
kl. 15.30 - 18:

Imperialismens krige og
fredsbevægelsens rolle

Mød APK København over en kop kaffe
eller en øl og diskuter aktuelle politiske

emner.

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

Åbent brev fra Horserød-Stutthof Foreningen



I et åbent brev til LO-formand Hans
Jensen har Peter Sand Mortensen, afde-
lingsformand for SiD i Hanstholm og
medlem af SiDs hovedbestyrelse,
opfordret LO til at samle alle lønmod-
tagere til en fælles manifestation i for-
bindelse med EU-topmødet 12. og 13.
december.

Peter Sand Mortensen mener, at
anledningen benyttes til en general-
strejke i protest mod den danske rege-
rings “frontalangreb” på de danske
arbejdere.

- Jeg mener, at der er behov for en
meget kraftig reaktion på regeringens
angreb på fagbevægelsen og den dan-
ske model. Vi er nu i en situation, hvor
vi, uden at komme i strid med
Hovedaftalen og Septemberforliget,
kan appellere til en generalstrejke,
siger Sand Mortensen:

- I valgkampen lovede de nuværende
regeringspartier at stå værn om den
danske model. Indgrebet i overenskom-
sternes bestemmelser om deltid er det
modsatte. Det samme er et forbud mod
eksklusivbestemmelser og et forbud
mod sympatikonflikter.

LOs formand Hans Jensen har i disse
dage særdeles travlt med at lancere
noget, han kalder ’Et nyt LO’:

”Afviklingen af støtten til
Socialdemokratiet er led i en ambitiøs
plan, der vil føre til gennemgribende
forandring af den danske fagbevæ-
gelse. LO skal blive en uafhængig poli-
tisk magtfaktor, og LO-formand Hans
Jensens vision er at samle alle lønmod-
tagere i én hovedorganisation”, skriver
LOs ugebrev A-4:

”Danmark er for lille til tre hoved-
organisationer for lønmodtagerne –
LO, Funktionærernes og
Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og
Akademikernes Centralorganisation
(AC). Ved at fjerne de sidste bånd til
Socialdemokratiet har LO indledt en

proces, der kan samle brede lønmodta-
gergrupper i én organisation.”

Begrundelsen for den store organisa-
toriske fusion (og baggrunden for at de
økonomiske bånd til socialdemokratiet
kappes) er ifølge LO-formanden ikke
mindst det,  at LO og den danske fag-
bevægelse skal spille en større rolle i
EU. ”Det ny LO” skal ikke mindst
være en stor lobbyorganisation på euro-
plan.

Det giver anledning til at konstatere,
at politikken i det ny LO vil blive ved
det gamle. Og hvad der er brug for at
forny fagbevægelsen er først og frem-
mest politisk: at der bliver ført klasse-
kampspolitik i stedet for institutionali-
seret klassesamarbejde. Krisen for
samarbejdspolitikken  er den virkelige
baggrund for fagbevægelsens med-
lemskrise. Den overvindes ikke ved at
forstørre miseren og forstærke den på
EU-plan.

Sand Mortensens forslag om general-
strejke er godt og bør hilses velkom-
men overalt – også af LO. Det ville
være et rigtigt skridt, og et lillebitte
skridt i den rigtige retning - modsat den
kurs LO-formanden lægger op til i sin
’vision’.

Ikke at en enkelt svale vil gøre
nogen sommer, eller at LO-toppen for
alvor skulle mene noget med ’Et nyt
LO’ andet end som en storfusion. Men
der er simpelthen behov for at den dan-
ske arbejderklasse i stor stil markerer
sin modstand mod Fogh-regeringens
arbejderfjendske politik – og i øvrigt
tilslutter sig den tradition for store
arbejderprotester under EU-topmøder-
ne, som efterhånden er ved at blive eta-
bleret. Sidst i Spanien hvor millioner
nedlagde arbejdet.

Den er helt rigtig, Sand!
-lv
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I et åbent brev til LO-for-
mand Hans Jensen har Peter

Sand Mortensen opfordret
LO til at samle alle lønmod-
tagere til en fælles manife-
station i forbindelse med
EU-topmødet 12. og 13.

december.
Samtidig har LO-formanden
særdeles travlt med at lan-
cere noget, han kalder ’Et

nyt LO’

Nyt LO?
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