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TEMA: DANMARK I KRIG



Det var et drama, da Danmark af Fogh-regeringen blev kup-
pet ind i en ulovlig krig, i strid med folkeretten og FNs

charter. Krigen blev trukket ned over hovedet i løbet af nogle få
dage – og reaktionerne blev massive. Krigsmodstanden marke-
rede sig umiddelbart med tre dages omfattende fredelige protes-
ter, med demonstrationer, undervisningsboykot, arbejdsplads-
møder, trafikblokader og civil ulydighed. I store som små byer
– i alt 37 – blev der demonstreret samme dag som krigen brød
ud i den største landsdækkende og koordinerede protestaktion
nogensinde, organiseret af det landsdækkende antikrigsinitiativ
Ingen krig mod Irak.

Krigen i sig selv og den danske krigsdeltagelse baserer sig på
bedrag og manipulation, på et helt sæt af løgne. De fleste af dem
fabrikeret i Washington eller London, og bevidstløst gentaget af
Fogh-regeringen og dens snævre parlamentariske flertal. Selv
begrundelserne for dansk krigsdeltagelse er identiske med 
Bush’s. 

Alt i den amerikanske kolonikrig anno 2003 bygger
på løgn. Fra påskuddene for krigen til propagan-

daen om dens udvikling. Den danske ’journalist’ Ulla
Therkelsen påstår for åben skærm, at denne krig bliver
der ikke løjet, fordi der var TV med overalt i den frem-
rykkende besættelseshær. Det er i sig selv en kæmpe-
løgn: Både hvad der bliver sagt i medierne, hvad de omhygge-
ligt redigerede TV-billeder viser, og hvad de IKKE viser, er
amerikansk krigspropagandaen. De formidler løgne og myter –
som myten om den amerikanske hærs uovervindelighed, den
nemme krig, de teknologiske våbens formidable præcision,
skånsomhed over for civile, den humane behandling af fanger,
og ikke mindst: dens modtagelse som befrielseshær.

Det modsatte er tilfældet. Irak kæmper – og hele verden er
klar over det nu. Irakerne har samlet sig i modstand mod aggres-
sorerne til forsvar for den nationale selvstændighed og nationens
rigdomme, både tilhængere og modstandere af Saddam Hus-
sein.

Aggressionshæren ledsages af irakiske lejesoldater, rekrutte-
ret fra eksiloppositionen, med officerer som den udsmuglede
krigsforbrydergeneral fra Sorø. Men den amerikanske forsøg på
at organisere en opstand indefra i regimet i krigens første dage
mislykkedes ynkeligt. Verdenshistoriens mest avancerede mord-

forsøg – på Saddam Hussein - i krigens første angreb slog fejl,
og den amerikanske plan om at få regimet til at vælte indefra lå
i ruiner.

Invasionsstyrkerne har mødt langt større modstand end ven-
tet - både fra den irakiske hær og civilbefolkningen. Irak er gået
over til en klassisk kombination af forsvar af centrale positioner
(især storbyerne) med hærstyrker, kombineret med guerillakrig
i ryggen på aggressorerne.

Først nu er danskerne ved at forstå, at det er en sådan krig, vi
er blevet trukket ind i. At det irakiske folk hverken ønsker at

se Bush, Blair eller Fogh i Irak. Og først nu fortælles, at ytrings-
frihed og andre demokratiske rettigheder indskrænkes, fordi
Danmark er med i en ulovlig kolonikrig. Fra dag 1 blev medier-
ne ensrettet til amerikansk krigspropaganda. Særlige straffelovs-
bestemmelser er sat i kraft for både militæret og det civile sam-

fund. Politi og domstole har lagt en meget hård linje
over for krigsmodstanden, hvad de strenge varetægts-
fængslinger af de to ministermalere vidner om.

Krigspartierne, den krigsførende stat og de krigsfø-
rende medier ved, at den største trussel mod deres kata-
strofale og forbryderiske politik kommer fra den enor-
me og aktive fredsbevægelse. Som et af dens talerør,
Berlingske Tidende skriver om Ingen krig mod Irak:

’Den fem mand store koordinationsgruppe, der har fået
tusindvis af danskere til at gå med i fredsoptog i den seneste tid,
udgør i det hele taget en stor sejr for den yderste venstrefløj’.
(23.03)

Avisen peger i den forbindelse på Arbejderpartiet Kommu-
nisterne, Enhedslisten og Internationale Socialister, men også på
’mere moderate kræfter’ som SF og den gamle fredsbevægelse.
Det er et  signal om, at der nu vil blive sat hårdt ind på at splitte
fredsbevægelsen og kriminalisere dens mest aktive og militante
del. I den kommende tid vil der komme talrige forsøg i den ret-
ning - også i selve bevægelsen. Hetz mod kommunister og ’den
ekstreme venstrefløj’ vil blive kørt frem.

Det er derfor afgørende at fastholde enheden, fastholde den
grundlæggende modstand mod krigen og dansk krigsdeltagelse,
på basis af respekt for mangfoldigheden i politiske og organisa-
toriske udtryk og aktionsformer. 

Redaktionen den 24. marts 2003
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Danmark i krig –
Irak kæmper



Det var blevet spået, at når først krigen
gik i gang, når den rå magt blev slup-
pet løs, ville befolkningerne bøje sig.
Det modsatte er sket.

Allerede onsdag nat, da de store
bombninger begyndte at falde over
Irak, gik den nye verdensomspænden-
de anti-krigsbevægelse på gaderne i
mange lande. Første gang klokken
blev 20.00 i land efter land, fra konti-
nent til kontinent, samledes millioner
af mennesker i alle hudfarver, aldre,
og religioner for at gøre det klart: Den
krig bliver ikke ført i vores navn, den
skal stoppes. Ingen har tal på, i hvor
mange byer verden over dette fandt
sted, men uanset i hvilken by man
befandt sig, stod man der i bevidsthe-
den om, at man var en af de millioner,
der lige nu siger fra over for krigens
vanvid og de forbrydelser, der bliver
begået i demokratiet, frihedens og
menneskehedens navn. I Danmark
samledes man i 37 byer over hele lan-
det fra Bornholm, Lolland til  Sønder-
og Nordjylland.

Ikke mindst de unge har i stort
omfang og med alvor og energi reage-
ret umiddelbart. Både torsdag og fre-
dag gik tusindvis af skoleelever og
uddannelsessøgende på gaderne i pro-
test mod Bush’s oliekrig og dansk
krigsdeltagelse. I København forlod
elever fra 76 skoler og uddannelsesste-
der undervisningen for at protestere
ved USA’s ambassade, på Christians-
borg og Rådhuspladsen. Mange steder
i byen blev trafikken stoppet af protes-
terende krigsmodstandere.  Også lør-
dag blev der i mange byer holdt nogle
af de største anti-krigsdemonstratio-
ner, der har været.

Danmark blev i fredags et krigsfø-
rende land. Danmark er i krig – uden
at det er lykkedes nogen at forklare
hvorfor. Kun fordi  der samledes et
lille snævert flertal på 61 folketings-
medlemmer fra Venstre, Konservative
og Dansk Folkeparti omkring Fogh-
regeringens krigserklæring. Mod et
flertal i befolkningen, der ikke ønsker
Danmark i krig. Det er blevet kaldt en
”demokratisk kendsgerning”!  

USA’s ambassade har udsendt advars-
ler mod demonstrationer i Danmark.
USA som aggressiv krigsførende
imperialistmagt ved, hvad det vil sige,
ikke at have ro på bagsmækken – at
have sin befolkning imod sig. Den står
midt i det. Og det har før stoppet en
krig.

Den nye fredsbevægelse – samlet i
koalitionen ”Ingen krig mod Irak” – er
med regeringens krigsdeltagelse stillet
overfor en stor ny opgave. Dansk
krigsdeltagelse skal stoppes – krigen
skal stoppes. Presset på krigsmodstan-

den fra regeringen, statsmagten og kri-
gens kræfter vil blive råt – og er det
allerede med den skærpede varetægts-
fængsling for den symbolske malerak-
tion i Folketinget.

Den nye fredsbevægelses store styr-
ke er, at det er en bred folkelig bevæ-
gelse – og det er også hvad vi i APK
hele tiden har arbejdet for, at den skul-
le blive. Den skal indeholde hele
spektret af krigsmodstand, i alle dens
forskellige former – parlamentariske
aktioner, protestdemonstrationer, civil
ulydighed, nedlæggelse af undervis-
ningen, strejker og arbejdspladsmod-
stand. Hver dag kommer der nye anti-
krigsgrupper til rundt om i landet, der
kan organisere og udfolde energien i

modstanden. Og den rettes mod de
ansvarlige – USA imperialismen, den
danske Fogh-regering, krigsforbryder-
regeringen og dødens købmænd,
A.P.Møllers multinationale olie- og
krigsforretning, hvis økonomiske
interesser endnu engang har dikteret
en dansk regerings handlinger.

Der skal forsat arbejdes på at styrke
bredden og dybden i anti-krigsbevæ-
gelsen – og ikke mindst på at arbejds-
pladserne og fagforeningerne for alvor
begynder at rykke.

Ingen kan med sikkerhed sige, hvor-
dan krigen forløber. Hvad der er sik-
kert er, at det irakiske folk har rejst sig
mod aggressorerne – og at det ikke vil
acceptere en langvarig besættelse.
Forventningen om, at krigen ville
blive let og kortvarig, fordi irakerne
ville modtage US Army og dens bom-
ber som befriere, er forduftet. Dan-
mark kan være blevet kastet ud i både
en langvarig krig og en langvarig
besættelse. Det er et morads, som der
kun er én vej ud af: At få de danske
soldater hjem! Stop for aggressions-
krigen!

I stedet taler man nu om, at når
USA har vundet krigen, skal FN ind
og sikre freden og genopbygningen
efter ødelæggelserne. USA har sin
egen plan om at sætte sig selv og de
amerikanske koncerner å hovedparten
af rovet. Andre vil misbruge FN til at
være med.

International lov har noget andet at
sige om aggressionskrige: Aggresso-
rerne og besættelsesmagten er pligtig
til at betale for de ødelæggelser, de har
påført Irak og irakerne. De ansvarlige
skal dømmes ved internationale krigs-
forbryderdomstole. Og aggressorerne
skal betale krigsskadeserstatninger for
deres ødelæggelser. Det er derhen,
Fogh og Co. fører Danmark.

Dorte Grenaa
Formand for 

Arbejderpartiet Kommunisterne
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Side 4
Danmark i krig

“Alle medlemmer skal bilægge deres
mellemfolkelige tvistigheder ved fre-
delige midler på en sådan måde, at
mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel
som retfærdighed ikke bringes i fare.

Alle medlemmer skal i deres
mellemfolkelige forhold afholde sig
fra trussel om magtanvendelse eller
brug af magt; det være sig mod nogen
stats territoriale integritet eller poli-
tiske uafhængighed eller på nogen
anden måde, der er uforenelig med de
Forenede Nationers formål. (…)

Parterne i enhver tvist, hvis fortsæt-
telse kan antages at ville bringe opret-
holdelsen af mellemfolkelig fred og
sikkerhed i fare, skal først og fremmest
søge en løsning ved forhandling,
undersøgelse, mægling, forlig, vold-
gift, domsafgørelse, benyttelse af
regionale institutioner eller aftaler,
eller ved andre fredelige midler efter
deres eget valg.”

(FN-Pagten, kap. 1, art. 2, og kap.
6, art. 33)

Fogh-regeringen bakker fortsat uden
forbehold op om USA’s krig mod Irak.
Med eller uden en FN-resolution.
Krigspropagandaen gør et stort num-
mer ud af, at Saddam Hussein angive-
ligt krænker FN-resolutioner. Af oven-
stående citat fremgår det, at USA - og
den danske regering, som støtter
USA’s krigspolitik - krænker FN’s
grundlæggende pagt, selve dets char-
ter. USA har overtrådt hver evig enes-
te af disse centrale bestemmelser og
forvandlet FN og inspektionerne til en
farce, som skulle give påskud for krig.
Til overmål har USA gjort det indly-
sende klart, at det kun vil vide af FN,
når det får ubetinget opslutning, ellers
skubber man verdensorganisationen til
side og fører krig alligevel! En krig
mod Irak vil være i strid med FN-pag-
ten, selvom der skulle være en sikker-
hedsrådsresolution, der gav ‘grønt lys’.

Der eksisterer intet reelt argument

for en krig mod Irak. Det er indlysen-
de, at Irak ikke er en trussel mod USA
eller dets integritet, men at det forhol-
der sig lige omvendt: USA truer med
og anvender militærmagt for at sætte
sig i besiddelse af de irakiske oliefel-
ter og indsætte et lydregime i Bagdad.

Lige så indlysende er det, at Irak
ikke udgør nogen trussel mod Dan-
mark, og at Anders Fogh og hans
regering eller det krigsgale og mus-
limfjendske Dansk Folkeparti er i
færd med at begå en krigsforbrydelse
…

Fogh og Co. har i sinde at lade dan-
ske soldater optræde i en nøgen aggres-
sionskrig under amerikansk komman-
do. Alt tyder på, at ubåden Sælen er på
plads til operative opgaver, og at de
lovede specialstyrker er på vej. Danske
soldater fra NATO-basen Geilenkir-
chen i Tyskland svæver nu over Tyrki-
et i Awacs-fly, efter at NATO har
besluttet at sende styrker dertil. Krigs-
skibet Olfert Fischer sendes af sted til
Middelhavet for i NATO-regi at delta-
ge i den såkaldte ‘krig mod terror’ - det
vil her konkret sige understøtte de ame-
rikanske krigsoperationer mod Irak.
Danmarks største multinationale gigant
A.P. Møller deltager direkte i de ameri-
kanske krigsoperationer.

Fogh-regeringen har lagt sig tæt op

af Tony Blairs linje - men har samtidig
‘garanteret’ den danske befolkning, at
danske soldater ‘kun’ kan sendes i
krig på basis af en resolution fra FN’s
Sikkerhedsråd. Denne ‘garanti’ over
for befolkningen er han åbenlyst i
færd med at bryde. Hans løfte til Bush
om at deltage i røverkrigen vejer tung-
ere. Derfor ser det ud til, at han vil
lade Danmark deltage i den kommen-
de krig, også hvis USA ikke får et FN-
figenblad til at skjule sin nøgne
aggression under, hvilket meget peger
i retning af.

Dansk krigsdeltagelse er ikke bare
ulovlig ifølge folkeretten. Den er også
i modstrid med et stort flertal i
befolkningen. Hvis Fogh og Co. alli-
gevel beslutter at gå i krig, må dette
flertal stoppe dem ved at nægte at
anerkende beslutningen og protestere
gennem civil ulydighed i masseskala.

Gennem strejker og faglige aktio-
ner, gennem protestaktioner på skoler
og uddannelsessteder, ved at nægte at
udføre de ulovlige beslutninger.

Det gælder i særlig grad for solda-
ter og dem, der konkret understøtter
udførelsen af krigsopgaver. 

De har ret - og pligt - til at sige fra
over for ulovlige ordrer. 

Krigen mod Irak er en krigsforbry-
delse. Deltager regeringen, må folket

En appel om civil ulydighed:
Stop Bush, Blair og Fogh:

Danmark på vej ind i forbryderisk krig!
Arbejderpartiet Kommunisterne

Anholdelser
af fredsakti-
vister i Kor-
sør under
forsøget på
at hindre
krigsskib i at
drage i krig.
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Anders Fogh Rasmussen og hans rege-
ring kuppede Danmark i krig. I
månedsvis forsvarede den de den ame-
rikanske militæropbygning omkring
Irak med at den var nødvendig for at
lægge maksimalt pres på Saddam Hus-
sein - for at ‘sikre en fredelig afvæb-
ning’.

Det var bare ikke det, der var hen-
sigten: Hensigten med de 300.000 ame-
rikanske og britiske tropper var krig.
Hele FNs våbeninspektørspil var et
bedrag. Bush havde besluttet sig for
krig og besættelse - og Fogh og Co.
spillede med.

Da Bush fremsatte sit paradeultimatum
på 48 timer - ensbetydende med en
krigserklæring - fablede de danske
ministre stadig om en FN-løsning og en
mulighed for fred.

Først da ultimatummet var udløbet
bekendte Fogh & Co. kulør: De ville
sende Danmark i krig. At det var aftalt
længe forinden, og at Fogh længe har
vidst, at krigen var besluttet, men for-
holdt sin viden for at undgå danskernes
reaktion, er en del af historien, som
endnu holdes skjult.

I stedet bedrog man befolkningen
med, at Danmark stod forankret i FN.
Først da alle forsøg på at få FNs Sik-
kerhedsråd til at vedtage en krigsreso-
lution var opgivet, viste regeringen sit
sande ansigt: Den ville i krig under
Bush’s kommando – FN eller ej.

De syge forsøg på ligesom Bush og
Blair at påstå, at krigen er forankret i
FN-beslutninger, er der ingen i verden,
som tror på - og ingen i Danmark.

Socialdemokratiet, De Radikale og
Kristeligt Folkeparti spillede også en
negativ rolle og var med til at forbere-
de krigen: De var alle villige til at gå i
krig, hvis det var lykkedes USA at
afpresse og bestikke Sikkerhedsrådet til
at acceptere en krigsresolution - selvom
et sådant ‘FN-mandat’ ville have været
i åbenlys modstrid med FNs charter og
international lov.

Socialdemokratiets krigsmodstand
begyndte en uge eller så før krigen
kom, og var selv da dobbelttydig ...

Blod på hænderne
Netop som Anders Fogh og regeringen
havde orienteret Udenrigspolitisk
Nævn om krigsbeslutningen og skulle
fortælle pressen det, trængte krigsmod-
standen ind på Christiansborg: To akti-
vister fra Globale Rødder oversprøjtede
stats- og udenrigsministeren med sym-
bolsk rød maling: Blod på hænderne!
Protesten gik verdenspressen rundt som
en opmuntring til den globale krigs-
modstand: Billederne talte deres tydeli-
ge sprog om protest og foragt for en
kriminel beslutning.

Den var også en advarsel: Maling
kan vaskes af. Blod kan ikke.

Aktionen opmuntrede også den danske
krigsmodstand. Ikke mindst ungdom-
men - herunder indvandrerungdommen
- gik i de næste dage på gaderne i hidtil
usete masseprotester, nedlæggelse af
undervisningen, trafikblokader, demon-
strationer. Sammen med de store plan-
lagte reaktioner fra den danske anti-
krigskoalition INGEN KRIG MOD
IRAK gav det antikrigsbevægelsen et
formidabelt og uset udtryk.

Krigsudbruddet torsdag blev marke-
ret med spontane elevprotester - og
med demonstrationer i 37 danske byer,
den største landsdækkende manifesta-
tion nogensinde. Fredagens folketings-
beslutning blev mødt med heldagspro-
test foran Christiansborg og massive
elevprotester fra mere en 70 skoler og
uddannelsessteder alene i København.
Lørdagens stordemonstration i Køben-
havn og en lang række andre byer - der
var en del af parallelle globale protester
- blev igen meget store.

Den største folkelige bevægelse
siden en folkebevægelse mod EU udvi-
klede  sig  i 70ernes begyndelse var
skabt.

Politiske fængslinger
Et krigsførende land slår hårdt ned på
krigsmodstanden: Det er varetægts-
fængslingerne i fire uger af de to male-
raktivister Lars Grenaa og Rune Eltard
Sørensen udtryk for.

Det er en meget hård kurs, domsto-

len har lagt, i strid med tidligere prak-
sis. Da der sidst blev kastet æg på Fogh
endte det med en dom på 14 dages
fængsel. Byretten varetægtsfængslede
dem i henhold til straffelovens par. 119,
stk. 1 om overfald på embedsmænd.
Dommeren lagde ‘skærpende omstæn-
digheder’ til grund. Der kan ikke vare-
tægtsfængsles, medmindre en mulig
dom vil være på over to måneders ube-
tinget fængsel. Strafferammen er 6 år.

Anklageren ønsker  også at sigte
aktivisterne efter den ny terrorparagraf
(134a). Anklageren betegnede aktionen
som et  ‘anslag mod demokratiet’,
hvorfor det skulle falde ind under
denne paragraf.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslis-
ten tog straks afstand fra aktionen -
med undtagelse af Pernille Rosen-
krantz-Theill, som udtrykte forståelse
for den.

De fleste ung-
domsorganisationer på
venstrefløjen har
udtrykt støtte til aktio-
nen og aktivisterne. En
solidaritetsbevægelse er
ved at vokse frem.

Kuppet i krig:
Hård kurs mod krigsmodstanden 

Lars Grenaa under antikrigsbevæ-
gelsens forsøg på at stoppe korvet-
ten Olfert Fischer. Det blev nægtet

at den skulle i krig, nu deltager den i
krigsforbrydelserne mod Irak.
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To ud af tre danskere er imod dansk
krigsdeltagelse. Danmarks største
koncern, A.P. Møller, er for. Den tje-
ner penge på både blod og olie. Rege-
ringen er for A.P. Møller. A.P. Møller
er for USA. Regeringen er for USA.
Danmark er i krig under amerikansk
kommando.

Er det så simpelt? Måske ikke helt
så simpelt. Men det er en vigtig del af
sandheden om den danske deltagelse i
Irak-krigen - et skammeligt kapitel i
Danmarkshistorien og en skændig
beslutning, som ikke et eneste folke-
tingsmedlem fra krigspartierne stemte
imod. Maling kan vaskes af - blod kan
ikke!

I disse timer og dage dræbes titu-
sinder irakere af de amerikanske ter-
rorbombninger, som ifølge masse-
morderen Rumsfeld ‘overgår alt, hvad
der før er set i historien’. Senere vil
andre ti- eller hundredtusinder dø af
krigens følger. Især de svageste: de
irakiske børn, i forvejen afkræftede.

Danmark deltager i en aggressions-
krig i strid med folkeretten og vil
senere deltage i besættelsen af Irak og
være med til at dele rovet (forklædt
under ‘humanitær hjælp’ og ‘genop-
bygning’).

I glæden over, at der også er en stor
modstand mod krigen i folketinget, er
det sundt at huske på, at lige indtil Sik-
kerhedsrådet endte i en ‘blindgyde’,

var i al fald De Radikale, Kristeligt
Folkeparti, Socialdemokratiet og LO-
toppen parate til at sende Danmark i
krig med et Sikkerhedsrådsmandat,
købt og afpresset af USA. Denne linje
vil disse partier fortsætte: Hvis der
laves en studehandel i FN’s sikker-
hedsråd om ‘genopbygningen’ af Irak,
dvs. om deling af rovet fra krigen, vil
de være parat til at deltage i en ulovlig
besættelse efter en ulovlig krig. De vil
kalde det ‘genoprettelse af den brede
enighed om dansk udenrigspolitik’.

I løbet af få måneder har der udvik-
let sig en antikrigsbevægelse i Dan-
mark og globalt, som aldrig før er set.
Den har sagt og siger nej til aggres-
sionskrig, med eller uden Sikkerheds-
rådsmandat.

USA, UK, Australien, Danmark og
vasalstaten Sydkorea (‘De villiges
koalition’) har intet at gøre i Irak eller
Mellemøsten. De har ingen ret til at
indsætte et amerikansk marionetregi-
me, der giver dets store olieselskaber
billig irakisk olie. De har ingen ret til
at besætte landet.

USA vil ikke stoppe med Irak.
Næste krig bliver mod Iran, Nordkorea
eller hvem som helst, Bush mener står
i vejen for amerikansk verdensherre-
dømme og uhæmmet udplyndring.

Bush er den største terrorist og trus-
sel mod verdensfreden. Og Danmark
er under amerikansk kommando.

Den danske og den globale anti-
krigsbevægelse siger:

STOP DEN FORBRYDERISKE
AGGRESSIONSKRIG MOD

IRAK!
Øjeblikkelig stop for krigen!

Fuldstændig amerikansk og allie-
ret tilbagetrækning fra Irak og

regionen!
Stop dansk krigsdeltagelse!

Støt det kæmpende irakiske folk!
Bekæmp imperialismen!

21. marts 2003

Maling kan vaskes af -
blod kan ikke!

Arbejderpartiet Kommunisterne

Anders Fogh og Per Stig Møller har
allerede blod på hænderne. 

Vi har set det. Avisbilleder og fjern-
syn har vist det. Ja måske har verdens
kæmpende og fredselskende mennesk-
ser set eller hørt om blotlægningen af
kommende danske prominiente krigs-
forbrydere. 

De vil gøre fælles sag med USAs
oliekrig der er startet - imod det irakis-
ke folk med tusinder af dræbte - imod
verdens folks og det danske folks
ønsker - Imod Folkeretten.

Disse billeder og denne modstand
kan ikke undgå at finde sin plads i hjer-
terne på den brede folkelige modstand
i kommende protester og den brede
modstand mod dansk krigsdeltagelse.
For mere end 60 år siden var Danmark
på skammeligste vis en del af krigsko-
alitionen: Tysklands kamp for verdens-
herredømme. I tirsdags blev det klart at
Danmark ved regeringen og Pia Kjærs-
gård ligeså skammeligt har tilsluttet sig
USAs krig mod Irak. En kamp for at
sikre sig regionens naturresourcer og
USAs drøm om  at kunne kontrollere et
nyt "demokatisk" verdensimperium.
Opbygget gennem en række krige med
millioner af ofre.

I dag Irak - I morgen Nord Korea
Iran Syrien, Saudi arabien???

Grådighedens og magtens krig -
imod verdens befolkninger, på trods af
FNs medlemslande, ja endog på trods
af Sikkerhedsråd og våbeninspektører. 

Grådigheden er så stor, at Fru Justi-
cia har fået ekstra store bind for øjnene:

Ud af landet med en mistænkt mas-
semorder - ind i fængslet med to
malingskastende fredsdemonstranter

Den irakiske general fra Sorø har
gået frit omkring og fået vilkår så han
så let som ingenting -  med lidt CIA-
hjælp - har kunne forlade Danmark lige
inden USAs krig startede

De to fredsdemonstranter har fået
langvarig varetægtsfængsling - et
alvorligt og skærpet forsøg på fængs-
ling af krigsmodstanden.

Løslad de to sigtede fredsdemon-
stranter NU

Det er et krav og en sag for hele
bevægelsen af krigsmodstandere.

Henning Paaske Jensen

Løslad
Lars og Rune NU



Side 7
Indland

Mens højreregeringen og Dansk Folke-
parti mod befolkningens ønsker beslut-
tede at sende Danmark i krig mod Irak
på USA’s side, blev de lovede skattelet-
telser til befolkningen samtidig i det
store og hele forhandlet på plads. Skat-
telettelser til glæde for de velbjærgede,
mens de lavtlønnede arbejdere spises af
med småører, og de svagest stillede på
overførselsindkomster ikke får en
krone.

Regeringen og støttepartiet Dansk Fol-
keparti er stort set nået til enighed om
det seneste fupnummer over for danske
befolkning ud over den folkeretsstridi-
ge beslutning om at lade Danmark del-
tage i de amerikanske krigsforbrydelser
mod det irakiske folk: de højtbesungne,
lovede skattelettelser. 

Som bekendt vender skattelet-
telserne den tunge ende nedad. De fat-
tigste danskere, de mange, der er tvung-
et til at overleve på overførselsind-
komst, får absolut ikke glæde af skatte-
lettelserne. Der er nul skattelettelser til
bistandsmodtagerne, førtidspensionis-
terne m.fl.  Meget bedre ser det ikke ud
for de lavtlønnede ufaglærte arbejdere.
Det er kun højere lønnede arbejdere og

de velbjærgede, der får fuld udbytte. 

Skattelettelser til den brede
befolkning? Rent bedrag! Ikke mindst
set i forhold til prisen. De brutale soci-
ale nedskæringer og barberingen af den
offentlige sektor. Godt nok hedder det
sig på papiret (på forlangende af Dansk
Folkeparti), at skattelettelserne ikke må

finansieres gennem nye nedskæringer
af den offentlige sektor. Derfor vil det
naturligvis hedde sig, at de kommende
nedskæringer - der vel mærke er på teg-
nebrættet - ingen sammenhæng har
med skattelettelserne.

Desuden gøres ældrechecken, der
efter sigende blev udstedt til først og
fremmest de svageste ældre, til en årligt
tilbagevendende begivenhed. Mens
mange velstillede pensionister fik
glæde af checken, blev samtlige pen-
sionister fra arbejderklassen snydt, så
vandet drev. Det udbetalte ATP-bidrag
blev fratrukket ældrechecken. Heller
ikke ældrechecken er kommet de fattig-
ste til gode. 

Det er arbejderklassen og Underdan-
mark, som betaler prisen for højrerege-
ringens skattelettelser og tilsvarende
”milde gaver” til befolkningen, mens
de velstillede og erhvervslivet sikres
deres gevinst.   Ligesom arbejderklas-
sen og UnderDanmark kommer til at
betale prisen for danske krigsdeltagelse
i krigen mod Irak i form af nye sociale
nedskæringer og smadring af den
offentlige service, mens der formodent-
lig som belønning venter fede ordrer til
en række danske virksomheder i for-
bindelse med ”genopbygningen” af
Irak.

Højrepartierne tæt på enighed
om fupskattelettelser

Tilmeld ddig aallerede nnu

AAPPKK-SSOOMMMMEERRLLEEJJRR 22000033
LLøørrddaagg ddeenn 55.. jjuullii ttiill ffrreeddaagg ddeenn 1111.. jjuullii ((NNoorrddffyynn))

Indsigt - ddebat - ssamvær
En aaktiv rrød ssommerlejr - mmed ggode mmuligheder uuanset aalder.

Ungdomslejr 22003
DKU hholder ssamme ssted ssin uungdomslejr

Priser:
Voksne 1140 kr. Reduceret pris
arbejdsløse/studerende/ung-

domslejr 900 kr. Børn under 7
gratis, 7-13 270 kr.

Tilmelding oog ooplysning:
APK-Fyn

Skibhusvej 100, 5000 Odense C
tlf: 66 14 89 83 - 20 95 32 17

e-mail: oktoberfyn@get2net.dk

Tusinder protesterede i Århus ved krigsudbruddet da Fogh, Møller og Kjærs-
gaard sendte Danmark i krig på de arbejdendes regning.
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Fra arbejdsplads og fagforening

Sidste torsdag valgte deltagerne på Tra-
fikfunktionærernes Fagforenings gene-
ralforsamling at afbryde mødet for at
deltage i demonstrationen på Køben-
havns Rådhusplads. De mange tusinde
krigsmodstandere tog begejstret mod
oplysningen. Flere udtrykte glæde over,
at fagbevægelsen nu mere markant
begynder at røre på sig.

Det skal ikke forstås sådan, at fagbe-
vægelsen ikke har været til stede. Der
er faglige organisationer, som har ved-
taget udtalelser og opfordret til at delta-
ge i antikrigsdemonstrationer. Der er
fagforeninger, der har sendt faner til
samme demonstrationer.

Det er imidlertid en kendsgerning, at
den brede bevægelse af krigsmodstan-
dere først og fremmest består af ung-
dommen, godt fulgt til dørs af et bredt
spekter og udsnit af den danske
befolkning, heriblandt masser af arbej-
dere og udstødte. Det er samtidigt en
kendsgerning, at den faglige modstand
fra LO’s organisationer på topplan har
været yderst usynlig. Den har ind-
skrænket sig til ord på et papir. Den har
minimeret mulighederne for faglige
protester. Samtidigt har den erklærede
venstreoppositionelle bevægelse lagt
sig i kølvandet af LO.

Kommunistisk Politik giver her et
bidrag til forståelsen disse forhold.

Krigen mod Irak handler ikke om demo-
krati eller fjernelsen af en tyran. Den
handler om olie, magten over olieres-
sourcer og regionen. Kampen om herre-
dømmet trækker nogle klare modsæt-
ninger mellem en række stormagter:
USA og Storbritannien på den ene side
og Frankrig, Tyskland/EU og Rusland
på den anden side. Frankrig og Rusland
har store kapitalinteresser i og olieaftaler
med Irak. De to lande og flertallet af lan-
dene i EU ønsker en bevarelse af aftaler
og interesser. Det kunne en krig accepte-
ret af FN’s sikkerhedsråd, hvor netop
Frankrig og Rusland har vetoret, give
dem og EU. USA og Storbritannien
anfægter disse interesser, hvorfor de har
valgt at gå enegang, fulgt af et par enkel-
te medløbere som Australien og det bor-
gerlige flertal i Danmarks folketing.

EFS (EU’s LO) og LO i Danmark støt-
ter EU’s kapitalinteresser, hvilket kom-
mer til udtryk i deres udtalelser og for-
slag til aktiviteter – eller mangel på
samme.

Helt på linje med den officielle EU-
politik fremfører toppen af fagbevæ-
gelsen i EFS som LO, at krigen skal
føres under FN-mandat:

”LO beklager stærkt, at USA har
indledt krig mod Irak uden et FN-man-
dat,” lyder det i starten af en udtalelse
fra LO’s hovedbestyrelse, som i øvrigt
begræder, at Bush-regeringen ”har
efterladt et splittet verdenssamfund”.
(Læs: USA antaster EU’s interesser).

Denne platform for krigsmodstand,
som gentages i udtalelser fra en række
forbund og fagforeninger, tager i virke-
ligheden sit afsæt i EU’s kapitalinteres-
ser. Platformen vil retfærdiggøre en
røverkrig om Iraks olie på bekostning
af de samme civile ofre, hvis det er fem
stormagter i Sikkerhedsrådet, der træf-
fer beslutningen – og ikke kun to stor-
magter.

Denne platform, som har sine egne
skjulte hensigter, bør der være og gives
plads til i antikrigsbevægelsen, da den
er imod USA’s, Storbritanniens og Dan-
marks beskidte krig, men den må aldrig
blive til bevægelsens platform, da
bevægelsen blot derved hægter sig på
nøjagtig samme krigsførelse, blot udført
af flere stormagter og deres interesser.

Netop fordi antikrigsbevægelsen ikke
har taget platformen til sig, er LO
yderst tilbageholdende over for aktivi-
teter, der kan styrke krigsmodstanden
aktivt. EFS havde op til krigsudbruddet
udstukket parolen om 15 minutters pro-
duktionsstop sidste fredag. LO over-
hørte totalt denne lille markering. LO-
Storkøbenhavn minimerede den til to
minutters tavshed i frokostpausen klok-
ken 12.00. Efterfølgende svigtede for-
manden for LO-Storkøbenhavn, Peter
Kay Mortensen, sit løfte om en tale til
den store demonstration foran USA’s
ambassade i lørdags.
I denne situation skulle man tro, at ven-
strekræfterne i fagbevægelsen kendte
deres besøgelsestid. Den landsdækken-
de bevægelse Fagligt Ansvar, som efter
Fogh-regeringens tiltrædelse kastede

sig op som en faglig ledende kraft mod
den borgerlige regering, har ikke kvæk-
ket et ord. Hvis ikke Fogh-regeringens
inddragelse af Danmark i aktiv krigsfø-
relse i strid med FN’s charter og i mod-
strid med Folkeretten, der gør regering-
en til krigsforbrydere, skulle give anled-
ning til at vælte den, hvad skulle så? Et
kronekrav til danske lønmodtagere?

Den socialdemokratiske dominans i
og herredømme over Fagligt Ansvar
har vist sig alt for tydeligt.

De erklærede kommunistiske kræfter –
KPiD og DKP/ML – er aktive i og for
en rækkes vedkommende ledende i
nogle af de lokale tillidsmandsnetværk.
Disse faglige kræfter har glimret ved en
total manglende fokus på krigen. Senest
på et møde for to uger siden i det køben-
havnske tillidsmandsnetværk, som i før-
ste omgang blev indkaldt med to punk-
ter på dagsordenen: næste års overens-
komstkrav og nedskæringer i kommu-
nerne. Først efter pres fra aktive faglige
krigsmodstandere blev et tredje punkt
om krigen føjet til. Diskussionen afsted-
kom, at de lige nu barsler med forskelli-
ge former for aktivitet, der også rummer
– ifølge Kommunistisk Politiks oplys-
ninger - en underskriftindsamling, der
bakker op om, at krigen ikke skal føres
uden om FN’s Sikkerhedsråd!

Dette vil i givet fald understrege disse
kræfters halehængspolitik til de social-
demokratiske afledningsmanøvrer.   -gri

Linjer i den faglige krigsmodstand

Fagforeningsfaner i spidsen for
fredsmarch - men fagbevægelsen

er ikke med.
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Faglige udtalelser
mod krigen

HK/Danmark
HK/Danmark opfordrer Folketinget
til at overveje sin ukritiske støtte til
USA’s konfrontationspolitik i
Mellemøsten og finde andre meto-
der, som Danmark kan bidrage med
i kampen mod terror …

Krig må altid være den sidste
udvej.

Malernes Fagforening i
Storkøbenhavn

Når den danske regering, ikke alene
i ord støtter USA’s krig, men sender
danske soldater af sted for at delta-
ge aktivt i krigen, er det i strid med
alle internationale regler, og i hen-
hold til folkeretten er det en krigs-
forbrydelse …

Vi kræver, at regeringen trækker
dansk militær ud af krigen.

Vi opfordrer alle vore medlemmer
og den danske befolkning til aktivt
at støtte modstanden mod krig.

Murernes Fagforening for
København og Omegn

Vi tager afstand fra USA’s og Stor-
britanniens krig mod Irak, der
under dække af terrorbekæmpelse
reelt handler om olie og magten i
Mellemøsten.

LO’s hovedbestyrelse
LO beklager stærkt, at USA har ind-
ledt krig mod Irak uden et FN-man-
dat. Det er en ulykkelig og uover-
skuelig situation, som det interna-
tionale samfund nu står i. Bush-
regeringens beslutning har efterladt
et splittet verdenssamfund.

Spørgsmål til LO:
Ville krigen være ok, hvis
USA havde fået afpresset

Sikkerhedsrådet?

Dele af dansk kapital tjener voldsomme
profitter på krigen i Irak. Mærsk
McKinney Møller er i spidsen for at
hjælpe USA med deres beskidte krigs-
førelse, men hertil kommer en lang
række underleverandører, som forsyner
militæret og våbenfabrikker i USA og
Storbritannien med teknologi, software
og lign. Danske redere er også at finde
i klubben af virksomheder, der indhøs-
ter blodpenge.

Rederierne kræver ekstra betaling
kræver ekstra betaling for at sejle i og i
nærheden af den Persiske Golf. Forsik-
ringsselskaberne har i månedsvis kræ-
vet ekstra præmier på flere hundrede
procent for at forsikre skibene. Danske
sømænd på skibene har derfor rejst krav
om risikotillæg for at sejle i krigszone,
men det nægter rederne at udbetale:

- Rederiforeningen nægter at for-
handle med os udbetaling af tillæg for
krigsrisiko. Det skyldes, at rederifor-
eningen ikke mener, at der er nogen
fare for søfolk nær Irak, selv om den
danske regering fredag erklærede krig,
siger Morten Bach, faglig sekretær i
SiD/Sømændenes Forbund.

Under tidligere krige har danske
søfolk fået op mod 200 procent ekstra i

krigszonetillæg, og søfolk har kunnet
bruge sømandsloven til at afmønstre
under henvisning til fare for deres liv.
Rederiforeningen benægter krigens
eksistens, da der ikke officielt er fast-
lagt krigsrisikozoner. Hvorfor rederne
så kræver ekstra betaling for at sejle i
området, vides ikke.

- Søfolkene har ikke valgt at komme
ind i krigen, og nu har vi ikke engang
muligheden for at afmønstre, konstate-
rer Morten Bach.

SiD udtaler sig ikke om, hvorvidt de
opfordrer søfolkene til strejke, civil
ulydighed eller afmønstring. I betragt-
ning af SiD’s tidligere forbundsfor-
mand, Hardy Hansen, har opfordret til
strejke ved krigens udbrud, så kunne
disse skridt passende overvejes.

Venter på lunserne
Andre dele af dansk kapital læner sig
midt i krigens grusomheder mageligt
tilbage i sikker forvisning om, at der er
guld at spinde i forbindelse med en
eventuel genopbygning af Irak. Paral-
lelt med den internationale diskussion
om indsættelse af et nyt politisk styre
og en eventuel genopbygning af Irak
føres der allerede nu en kamp for at få
del i lunserne. Dansk kapital ser – efter
at Danmark er trådt aktiv på banen som
krigsførende part – muligheder for at
komme til rovet. Mens den amerikan-
ske og britiske kapital med garanti vil
tage langt det største bytte, er der ingen
tvivl om, at Danmark står højt på listen,
når de resterende udbytter skal fordeles
til de næste gribbe.                         -gri

Arbejdsgiverne
tjener på krigen

Mens dele af dansk
kapital allerede tjener

styrtende blodpenge på
krigen, så afventer andre

danske virksomheder at få
del i lunserne ved en

eventuel genopbygning.

Sørgende irakiske mødre.

Demonstranter lukker børsen,
USA 14. marts.
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Den amerikanske præsident George W.
Bush har erklæret krig mod Irak.

Det er en krig, som strider mod folke-
retten. Den er i strid med FN’s Charter
og uden bemyndigelse fra FN’s Sikker-
hedsråd. Den er imod flertallet af ver-
dens folks og nationers ønske og vilje.

Hvert eneste offer i denne krig er
offer for en krigsforbrydelse, strafbar
efter international lov - og forbrydelsen
vil ikke blive forældet. 

INGEN KRIG MOD IRAK -
sammenslutningen af danske organisa-
tioner mod krigen - fordømmer krigen
som kriminel.

Vi kræver øjeblikkelig stop for krigen
og fuldstændig amerikansk og allieret
tilbagetrækning fra Irak og regionen.

Demonstrationerne i København og
en lang række byer landet over på den
internationale aktionsdag den 15. marts
udtrykte flertallet af det danske folks
mening: Ingen krig mod Irak, og de var
et klart signal til Fogh-regeringen om,
at den handler i modstrid med dansker-
nes vilje, hvis den sender danske solda-
ter i krig. 

Vi kan nu konstatere, at Anders Fogh
og hans regering har løjet, når den har
påstået, at en forankring i FN var nød-
vendig for dansk krigsdeltagelse. Krigen
kommer uden nogen form for FN-man-

dat. Vi anklager Fogh og hans regering
for at regere i modstrid med flertallet. 

Vi forlanger øjeblikket stop for
udsendelsen af danske soldater. Vi for-
langer forbud mod A.P. Møllers og
andre virksomheders deltagelse i og
profit på krigen. Vi forlanger, at rege-
ringen tager klar og utvetydig afstand
fra den ulovlige amerikanske krig, fra
truslen om brug af atomvåben, og ikke
understøtter krigen politisk eller mili-
tært på nogen måde.

INGEN KRIG MOD IRAK opford-
rer det danske folk til at protestere mod
den illegitime krig og dansk krigsdelta-
gelse, indbefattet med ikke-voldelig
civil ulydighed mod regeringens ulovli-
ge handlinger.

Vi er en del af en gigantisk og
verdensomspændende antikrigsbevæ-
gelse. Vi vil fortsat deltage i og koordi-
nere med dens aktioner. I øjeblikket
overvejs forskellige kampskridt, her-
under boykot af amerikanske varer. 

Vi vil ikke indstille protesten og
kampen, før alle amerikanske og allie-
rede tropper er ude af Irak og af
Mellemøsten og det irakiske og de ara-
biske folk og øvrige folk i regionen selv
kan afgøre deres fremtid. Vi stiller os
solidariske med det palæstinensiske
folks berettigede kamp for en selvstæn-

dig stat og bekæmper alle forsøg på at
udnytte Irak-krigen til dets skade. (...)

De amerikanske krigspåskud, som
George Bush fremførte i sin tale den 17.
marts, er uden hold i virkeligheden: Det
nuværende Irak udgør ikke en trussel
mod hverken USA eller resten af ver-
den. Det er USA og dets få allierede,
som overfalder Irak som aggressorer.

Det er hverken frygt for Iraks masse-
ødelæggelsesvåben eller hensynet til
demokrati eller til de irakiske folks
skæbne, der motiverer USA. Så havde
USA ikke søgt krig, men en fredelig
vej. Motivet er at vinde kontrol med
den irakiske olie og politisk og militær
kontrol med et nøgleland i en strategisk
afgørende region. Indsættelse af et

Udtalelse vedtaget ved protestdemon-
strationen på Rådhuspladsen i Køben-
havn 20. marts 2003 kl. 20.

Den amerikanske præsident George W.
Bush har erklæret krig mod Irak.

I hele verden og over hele landet - i
mere end danske 30 byer - demonstre-
res der lige nu.

Det er en krig, som strider mod fol-
keretten. Den er i strid med FN’s Char-
ter og uden bemyndigelse fra FN’s Sik-
kerhedsråd. 

INGEN KRIG MOD IRAK -
sammenslutningen af danske organisa-
tioner mod krigen - fordømmer krigen
som kriminel. Vi kræver øjeblikkeligt
stop for krigen og fuldstændig ameri-
kansk og allieret tilbagetrækning fra

Irak og regionen.
Den danske fredsbevægelse tager

afstand fra Saddam Husseins brutale
diktatur, men det er det irakiske folk selv
og ikke en kynisk supermagt, der kan
gennemføre landets demokratisering.

I morgen skal folketinget beslutte, om
Danmark skal deltage i denne ulovlige
krig.

To ud af tre danskere er modstande-
re af krigen og af dansk krigsdeltagelse.

Anders Foghs regering vil kaste
Danmark ud i en aggressionskrig imod
folkets vilje og ønske.

Vi appellerer til hvert eneste medlem
af folketinget - og ikke mindst af krigs-
partierne: 

Følg FN’s Charter! Følg samvittig-

hedens stemme! Følg folkeviljen!
Stem nej til krigen!
I kan forhindre, at vort land bliver

medskyldig i en krigsforbrydelse!
Vi opfordrer alle til at gøre i morgen

- fredag den 21. marts - til en national
protestdag mod dansk krigsdeltagelse:

Vi opfordrer elever og studerende til
at standse undervisningen og vise deres
protest. Til at fortælle, at de unge ikke
vil ofre deres eget eller uskyldige irake-
res blod for olie.

Vi opfordrer arbejdere og funktionæ-
rer i private og offentlige virksomheder
til at gøre protesten synlig - de kan
standse samfundsmaskineriets hjul. Vi
opfordrer tillidsfolk og faglige ledere
til at overholde deres virkelige freds-
pligt: at gå imod krigen.

En krig i strid med folkeretten -
Dansk krigsdeltagelse er dansk krigsforbrydelse

Ingen dansk krigsdeltagelse - Stop krigen!

Anker Jørgensen 15. marts
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Henning var på rundtur til et af firma-
ets mindre filialer for at samle kemi-
kalieaffald ind. Tju hej, hvor det gik.
Vejret var strålende, solen skinnede
fra en skyfri himmel, og humøret var
adskillige grader over barometeret. I
LT’erens førerkabine nynnede han om
kap med formiddagens musikradio.

Da han ved kemikalierummet med
en smøg i flaben stiger ud af kabinen
og observerer, at en civilklædt er på
mod døren ved siden af kemikalie-
rummet. Henning sender hende et
venligt nik, hvilket ikke bliver besva-
ret af den stramtantede laborant med
to tunge tasker i hver sin hånd.

- Nåda. Manden har sgu nok til-
bragt hele aftenen foran fjernsynet
for at se fodbold, tænkte Henning og
vælger derefter at ignorere surmulen.

Han åbner døren ind til
kemikalierne, hvor han kon-
staterer, at der står et par
dunke med flydende affald.
Uden at tænke sig tager han et
skridt ind i rummet, hanker op
i dunkene og drejer omkring.
Med hans egen lille opbygge-
de teknik kan Henning tage to
dunke i hver hånd og med foden
skubbe døren i samtidigt. Da han sæt-
ter dunkene op på ladet går det op for
ham, at laboranten endnu ikke har
bevæget sig ind på arbejdspladsen:

- Ved du hvad? Må jeg lige sige
noget til dig? – spørger hun på én og
samme gang. — Det er altså forbudt
at ryge derinde. Er du klar over, hvor
farligt, det er?

Det er Henning. Han er tilmed sær-
ligt uddannet til at kende til den fare.
Nu bryder hans ærgrelse over kæl-
lingen OG hans forseelse ud:

- Ja, det ved jeg godt, og jeg skal
nok huske det en anden gang, siger
han i et tonefald, der tydeligt fortæller
kvinden, at hun godt kan lukke arret.
Det var hans anden fejl.

Henning er kommunist, og som tidli-
gere tillidsmand havde han skabt et
yderst anstrengt forhold til såvel firma-
ets ledelse som den socialdemokratiske
klub. Det skulle vise sig måske at være
hans største forbrydelse.

Ved middagstid blev han kaldt til
hans nærmeste foresatte. Han var klar
over, at det drejede sig om hans forse-
else. Henning gik direkte til beken-
delse. Lederen understregede, hvor
alvorlig forseelsen var og pointerede,
at han ikke undgik en advarsel. Han
forsøgte at skaffe tillidsrepræsentanten
til veje for at få sagen ud verden. Det
lykkedes desværre ikke. 

Henning havde begivet sig tilbage
til teamets ”hovedkvarter” – kaffestu-
en – hvor han kort tid efter fik besked
på at stille til møde med leder, to per-
sonalerepræsentanter og én tillidsre-
præsentant kl. 14.30. En halv time før
fyraften. Henning studsede over, at
klubben havde udvalgt Ole til at vare-
tage hans interesser. Ole var ikke hans
tillidsrepræsentant, og alle i klubben

vidste, at Henning kendte Ole
som en giftig snog. Henning
tog kontakt til klubformanden:
ingen andre kunne, sagde han.

- Så skal jeg slet ikke ha’
en tillidsmand, insisterede
Henning. Det viste sig, at der
var en anden mulighed. For-
handlingerne mundede ud i

en øjeblikkelig bortvisning. Tillids-
manden udviste ikke den store kam-
piver, førend erstatningen skulle dis-
kuteres. På dette tidspunkt blev det
for tillidsmandens vedkommende
meget magtpåliggende at redde 4
måneders løn til Henning. Argumen-
tet var, at det skulle ske af hensyn til
klubben, da de ellers havde svært ved
at forsvare sig overfor medlemmer-
nes kritik af fyringen.

Nøgler, ID-kort og arbejdstelefon
blev overdraget.

Da Henning om søndagen sammen
med Lillian tog på tur til Mindelun-
den, kunne de blot konstatere, at
kommunister har været ude for bety-
deligt hårdere metoder. Desuden kan
en kommunist vel ikke gå bedrøvet
rundt, fordi klassemodstanderen sam-
men med reformisterne slår til. Det er
klassekampens vilkår.

Spørg Iraks millionrige
befolkning, hvad klassekamp har af
konsekvenser?

-Reno

Gløden der antændte en bortvisning

Ingen krig mod Irak

Vi opfordrer soldaterne til at nægte
at gå i krig, og alle dem, der professio-
nelt skal understøtte den konkrete
krigsførelse, til at nægte at være med.

Der vil blive demonstreret ved
Christiansborg fra kl. 10. Lad fredsvil-
jen omringe folketinget!

Elever og studerende vil nedlægge
undervisningen. Arbejdspladser vil
standse arbejdet fra kl. 12.

Lørdag indkalder INGEN KRIG
MOD IRAK til demonstration ved den
amerikanske ambassade kl. 12. Deref-
ter går vi til Christiansborg.

Lad ingen være i tvivl:
Lytter politikerne ikke til folkets vilje

- så vil Danmark sige fra!

Ingen dansk krigsdeltagelse!
Stop krigen!

amerikansk marionetregime vil ikke
skabe demokrati i Irak eller fremme en
demokratisk udvikling i Mellemøsten.
Det er derimod et led i en bestræbelse
på at omforme hele regionen efter ame-
rikansk interesse.

Irak-krigen er den første prøve på
Bush’s folkeretsstridige militærdoktrin
om ‘forebyggende angreb’, som kan
åbne vejen for en endeløs serie af
krige. Stoppes USA og dets allierede
ikke én gang for alle i Irak, vil der
komme nye krige, udkæmpet efter
samme kriminelle supermagtsfilosofi.

Det er også en prøve på den folke-
retsstridige doktrin om USA’s ret til at
gennemtvinge ‘regimeskifte’ overalt,
hvor et regime ikke passer verdens
eneste supermagt. Også det er en kræn-
kelse af international lov, af den natio-
nale suverænitet og selvbestemmelses-
ret.

USA forbeholder sig ret til at anven-
de masseødelæggelsesvåben, herunder
atomvåben, i denne krig. Også det er i
strid med international ret.

Den danske fredsbevægelse tager
afstand fra Saddam Husseins brutale
diktatur, men det er det irakiske folk
selv og ikke en kynisk supermagt, der
kan gennemføre landets demokratise-
ring.

Nej til dansk krigsdeltagelse!
Stop krigen!

19.03.03
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Kære fredsvenner,
Det varmer vores hjerter at følge jeres
gode arbejde herinde i fængslet.

Den globale permanente krig, som
USA og venner nu påfører Irak og
resten af verden, er forfærdelig.

Det er verdens største diktator og
verdens største terrorist, der fører krig
for egne snævre strategiske og økono-
miske interesser.

Bush, Blair og Fogh har brudt med
verdens befolkning og vil fra nu af
påføre enhver, der siger fra, stor øde-
læggelse. 

Vi er anklaget for at angribe demokrati-
et, men enhver må spørge sig selv:

Er det demokrati at kaste bomber på
uskyldige civile?

Er det demokrati at trodse
verdensopinionen og føre krig for
penge og olie?

Er det demokrati, når en lille magte-
lite for enhver pris og på trods af enhver
menneskelig logik og menneskelig for-
ståelse påfører Iraks befolkning død,
lidelse og smerte?

Vi betragter vores fængsling som poli-
tisk - og som en kriminalisering af
fredsbevægelsen.

Men modstand mod en uretfærdig og
illegitim krig kan aldrig være kriminel.
Tværtimod er det kriminelt at dræbe
civile og kaste bomber på en hel
befolkning.

Ved at kaste blodrød maling på stats- og
udenrigsministeren har vi ønsket at
gøre opmærksom på krigens alvor.
Gøre opmærksom på, at krig ikke er et
computerspil, men mord, bomber og
ødelæggelse.

Vi føler, det er vigtigt at sende ver-
dens befolkning et signal om, at rege-
ringen står alene med sin krigsstøtte.

Vores aktion var ikke et personangreb -

men et angreb på den danske krigsdel-
tagelse. Vi er anklaget for vold, men det
er ikke vold at kaste med maling - det er
vold at kaste med bomber.

Den ikke-voldelige civile ulydighed
er et vigtigt våben vendt direkte mod
krigen og krigsmagerne.

Vi er ved godt mod herinde, på trods af
vores uretfærdige og politiske fængs-
ling.

Et ægte demokrati havde sat Fogh og
Møller bag tremmer.

Vi håber, at I får nogle gode og store
demonstrationer, og vi sender ikke bare
vores, men et stort flertal af de indsatte
herindes varmeste fredshilsener.

Vi opfordrer jer til at skrive til os - det
vil hjælpe på ensomheden i fængslet.

Kampen for fred fortsætter -
STOP KRIGEN!

Fredshilsener fra
Rune og Lars

P.t. Blegdamsvejens Arrest

Dette brev blev først modtaget tirsdag
den 25. marts.

Der har endnu ikke kunnet opnås
personlig kontakt til de fængslede fra
familiernes side.

Rune og Lars er nu overflyttet til Ves-
tre Fængsel.

Breve og hilsener kan sendes til
Rune Sørensen eller Lars Grenaa
Postbox 701
2450 København SV

Mailhilsener kan sendes via ABC
København
abc-kbh@animail.net 
der sørger for at printe og bringe hils-
nerne ud til fængslet.

Hilsen  til  fredsbevægelsen
fra  fængslet

Af Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen
Torsdag den 20. marts 2003

Krigsu

33  ddaaggeess  

22. marts: Ved USAs ambassade. Pr

21. marts: Christiansborg beslut

20. marts kl. 20: Protest, Rådhusplad



Side 13

Hvad …vil disse hænder aldrig blive
rene?

Jeg lugter stadig blod.
Her endnu en plet …væk, forban-

dede plet! Væk, siger jeg!
Alle Arabiens parfumer vil ikke

mildne lugten af denne lille hånd.’
(Shakespeare: Macbeth)

Hej Pernille! 

Vi ser fordømmelser af både dig og
de to unge, som udsmykkede statsmi-
nisteren med blodrød farve, og som
nu sidder i spjældet.

Til debatten vil jeg gerne sige, at det
var en pine igen og igen at skulle for-
klare venner her i USA den danske
regerings emsighed for at starte og
deltage i en kriminel krig mod Irak. 

Det var et fotografi af Anders
Fogh med unge danske soldaters og
irakisk blod på hænderne, der gen-
oprettede respekten for den danske
befolkning og dens tradition for mod-

vilje mod krig og uretfærdighed.

Det er selvfølgelig ikke pænt at
forskrække ministre. Det var heller
ikke pænt i august ’43, da det danske
folk gik på gaden under samarbejd-
spolitikernes rasende svovl, og Isted-
gade aldrig overgav sig. Det var
imidlertid sådanne bedrifter i dybet af
det danske folk, der i et århundrede
har frelst det danske demokrati igen-
nem nazisme og krig, og hverken
Anders Foghs parti eller andre
‘pæne’ folketingspartier.
Nu er folkestyret igen under dødeligt
angreb fra en syg stormagt med
ambition om verdensherredømme.
Derfor skal du skal ikke være flov.
Der er ikke de to unge eller dig, der er
kriminelle her. 

Det er en Bush-lakaj med pæne,
blanke sko, Anders Fogh Rasmussen,
og hans ja-sigere i folketinget, som
har sat den danske befolkning ud af
spillet og forbrudt sig mod FN og alle
internationale aftaler, Danmark er til-
sluttet. Det er ham, der er splittelses-
mageren i Europa, og som gør Dan-
mark til en international røvernation.
Ham, der fra sin pæne og nydelige
ministerstol er menneskehandleren,
der sender unge ud i forreste række i
et kriminelt overfald på et folk, der
aldrig har gjort Danmark (eller USA
for den sags skyld) noget.

Når Iraks døde er fjernet, og Halibur-
ton, A.P. Møller m.fl. rykker ind for
at score gevinsten, kan Anders Fogh
Rasmussen måske få lejlighed til at
vaske sig i stjålne arabiske parfumer. 

Men det fjerner ikke blodpletterne.
De vil altid lugte.

Så - ryst ikke på hånden. Støt de to
aktivister.

Kærlig hilsen
Thomas Koppel

www.savagerose.com

MMaaccbbeetthh  ii  FFoollkkeettiinnggeett
Af Thomas Koppel

Los Angeles

udbrud:

  pprrootteesstt

rotester i København og landet rundt.

ter krig. Unge blokerer trafikken.

dsen Kbh og i 36 andre danske byer

Foto: Jonn www.2fyre.webbyen.dk
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Irakkrig og Palæstina

Det er med blandede følelser, jeg står
her i dag. Først og fremmest er jeg glad
for indbydelsen til at bidrage med et
relateret emne til krigen, og for det
andet er den frygtede krig, vi havde
håbet at undgå, og især med håb om
uden dansk deltagelse, gået i gang. Den
er begyndt, og den danske regering har
valgt at deltage. Flere tusinde missiler
og bomber har ramt Irak og de civile
byer. Især Bagdad er blevet ramt hårdt.
Civile, uskyldige mennesker lever en
dagligdag fyldt med frygt for, at det kan
blive deres sidste.

Det paradoksale i denne krig er, at hvis
det er demokrati, USA og dets alliere-
de, heriblandt Anders Fogh og Co., vil
indføre, så er mit spørgsmål: hvilken
slags demokrati? 

Hvordan kan disse lande snakke om
demokrati, når de ikke selv respekterer
demokratiets principper? Når deres og
vort eget ikke virker efter hensigten?
Her tænker jeg på, at den folkevalgte
regering skal arbejde for folket, der har
valgt den, og ikke for dens egne interes-
ser. Hvordan kan de nuværende rege-
ringer i Danmark, USA og England
snakke om demokrati, når de ikke selv
træffer beslutningerne efter, hvad deres
egen befolkning ønsker? Flertallet af
befolkningerne i DK, USA og England
ønskede og ønsker fortsat ikke en krig
mod Irak. Er disse ikke de egentlige
skurke, når de bryder en af de mest
grundlæggende demokratiske princip-
per, nemlig at folkets vilje skal styre sta-
ten, og ikke at staten skal styre folket … 

Vor egen folkevalgte regering viser
symptomer på en diktatorisk linje.

I denne diskussion om demokrati er det

yderligere hensigts-
mæssigt at tage sank-
tionerne op til debat.
De sanktioner, som har
været pålagt det irakis-
ke folks for at straffe
Saddam Hussein, har
ikke haft den egentlige

hensigt, nemlig at svække Hussein og
hans styre. Tværtimod er hans regime
blevet styrket yderligere, og det er kun
det irakiske folk, der har mærket
virkningen af disse uretfærdige og bruta-
le sanktioner. Forklaringen på dette er
enkel: Sanktioner, hvad enten de er øko-
nomiske, politiske m.m. virker kun og
kun, hvis den nation, de bliver pålagt, er
styret efter demokratiske principper, og
ikke diktatoriske. Begrundelsen for dette
er, at sanktioner kun mærkes hos den
civile befolkning og ikke hos styret; der-
for kan styret kun væltes, når den demo-
kratisk privilegerede stemmeret hos
befolkningen afgør det.

Når generationerne før os demonstrere-
de imod Saddam og hans uhyrligheder i
80’erne, støttede de vestlige lande med
USA i spidsen Saddam med økonomis-
ke og militære bidrag. Når vi i dag
demonstrerer imod krigen, der forvolder
store skader hos den irakiske befolkning
og dræber uskyldige, civile mennesker i
massevis, trodser USA og dets allierede,
heriblandt vor egen regering os. Jeg rej-
ser spørgsmålet: Tæller vore stemme og
røst ikke, har den ingen betydning?

Som dansk-palæstinenser kan jeg ikke i
denne kontekst undgå at inddrage Isra-
el i diskursen. 

Hvad alle palæstinensere og andre ratio-
nelle mennesker har frygtet, og hvad de
fleste nok vidste, så ville Israel udnytte
og misbruge denne krig mod Irak, lige-
som den gjorde umiddelbart efter 11.
september-ulykken, til deres fordel, for
atter igen at knuse det palæstinensiske
folk og dets ejendomme yderligere, end
hvad Israel i forvejen har formået at

gøre. Man spørger sig selv: Er der mere
at ødelægge og knuse? Og svaret er
både glædeligt og bedrøveligt: ja. Alle-
rede i aftes, mens USA og dets allierede
foretog et af de værste angreb på Bag-
dad hidtil, over 2.000 missiler blev affy-
ret mod byen, forsøgte den israelske
hær at trænge ind i den helligste af alle
palæstinensiske ejendomme, nemlig Al
Aqsa-moskeen, bedre kendt som Klip-
pemoskeen. De ville skabe vej for de
ortodokse fundamentalistiske jøder, så
de kunne trænge ind i moskeen og begå
hærværk, og hvad værre endnu er: Er
det ikke dér, USA’s fokus burde være?
Er det ikke dér, uretfærdigheden og
massakrerne sker?

Israel bliver ofte refereret til som et
demokrati. Hvis det er således, så er det
et demokrati uden en samvittighed,
som har gjort det til sin mission at straf-
fe de svage, de undertrykte, de besatte,
et demokrati, der kan afspejles i den
psykopatiske mentalitet hos dets leder,
general Ariel Sharon, hvis eneste ide –
hvis man kan kalde den det – er at
dræbe, reducere og fordrive palæstin-
enserne ”untill they break”. Som I nok
ved, så er der intet fuldendt demokrati i
Israel. Burde vi ikke forlange af den
selvudnævnte såkaldte ”demokratiets
beskytter” og ”verdens politibetjent”,
nemlig USA, at indføre demokrati dér i
stedet for? I et konfliktområde, som har
kostet flere tusinder mennesker livet og
stadig kræver alt for store ofre indtil
den dag, hvor der bliver sat en stopper
for Israels brutalitet over for det palæst-
inensiske folk og dets lidelser gennem
historien.

Nogle vil blive påstå, at politik ikke
drejer sig om, hvad der er muligt og
ønskeværdigt, men at man skal være
taknemlig for at få selv den mindste isra-
elske tilbagetrækning. Der er jeg stærkt
uenig. Forhandlingerne kan kun ske,
hvis den totale tilbagetrækning sker, og
ikke på grundlag af, hvor mange procent
Israel er villige til indrømme. En erobrer
og en vandal kan ikke indrømme noget:
Han skal simpelthen tilbagegive, hvad
han har taget, og betale for de mishand-
linger, han er ansvarlig for, ligesom Sad-

Hvilken slags demokrati?
Af Naser Alsehli

Tale ved demonstra-
tionen i Odense på
Flakhaven 22/3-03.

Protest i Skotland mod krigsskib.
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Irakkrig og Palæstina

Det er med stor sorg, at vi sent i går
eftermiddags erfarede drabet på den
23-årige amerikanske fredsvagt Rachel
Corrie i Rafah, Gaza.

Rachel forsøgte sammen med andre
aktivister at forhindre nedrivningen af
et beboelseshus i Al-Salam nær den
egyptiske grænse. Stående på en jord-
høj forsøgte hun at stoppe en militær
bulldozer, som trods visuel kontakt
med hende og trods højlydte advarsler
fra de andre aktivister brutalt kørte hen
over hende to gange.

Det israelske militær forsøger i dag
at bortforklare det skete som en uheldig
ulykke, men vidneforklaringer og fotos
fra hændelsen viser med al tydelighed,
at der var tale om en overlagt handling.
Rachel Corrie blev myrdet af det israel-
ske militær.

Vi protesterer på det kraftigste mod
det israelske militærs fremførsel under
hændelsen i går og kræver, at der
iværksættes en tilbundsgående under-
søgelse, så de ansvarlige bliver retsfor-

fulgt for denne krigsforbrydelse.

Desværre står denne hændelse ikke
alene. Ikke mindst beboerne i Rafah
oplever gentagne overgreb og brud på
Genevekonventionen. 

Over 9.000 mennesker er siden okto-
ber 2000 blevet gjort hjemløse som
følge af nedrivningen af over 500 priva-
te hjem. Rafah har i en længere periode
været udsat for israelske angreb, hvor
adskillige er dræbt og såret. Og det er
ikke kun i Rafah, men overalt i de besat-
te områder, at det israelske militærs bru-
tale fremfærd kræver daglige ofre.

Den israelske militære talsmand Jacob
Dallal betegner i dag fredsvagterne
som ‘uansvarlige personer, der bringer
sig selv, palæstinenserne og de israel-
ske soldater i fare’.

Fredsvagterne benytter udelukkende
ikke-voldelige midler, og eneste våben
er civilcourage. Vi kræver respekt for
fredsvagternes uselviske indsats over
for civile i nød - den samme respekt,
som udvistes over for de danskere, som
hjalp danske jøder fra forfølgelsen
under den tyske besættelse i 1940-45.

Fredsvagter fra hele verden vil fortsat
være til stede i de besatte områder for at
forhindre overgrebene på den civile
palæstinensiske befolkning. Drabet på
Rachel Corrie vil ikke formindske
denne indsats.

Hvis staten Israel fortsat vil påberå-
be sig status som en humanistisk og
demokratisk nation, må de følge de
vedtagne internationale spilleregler.
Ansvarlige i staten Israel såvel som
ansvarlige i hele verdenssamfundet må
gribe ind og stoppe de uhyrligheder,
som dagligt sker i de besatte områder,
og som de internationale fredsvagter
dagligt rapporterer hjem om.

17. marts 2003

Palæstina Fredsvagter
info@palestinafredsvagter.dk

Åbent brev til Den Israelske Ambassade og Folketingets medlemmer
Første internationale fredsvagt dræbt

Af Palæstina Fredsvagter 

dam Hussein skulle betale for sin besæt-
telse af Kuwait og betaler nu.

Afslutningsvis i denne sammenhæng er
det endda også belejligt at nævne den
danske regerings ønske om besparelser
og budgetomstrukteringer. Taler vor
regering ikke med to tunger, når den vil
spare penge på unødige omkostninger
og skære ned i de statslige udgifter,
men samtidig bruger de store summer
på militære udgifter med Anders Fogh
og hans kompagnoners beslutning om
at deltage aktivt i denne krig. Burde
ikke disse penge egentlig gå til at skære
ned på ventelisterne, forbedre uddan-
nelsessystemet og ældreplejen m.m.?

Hvad er det, vi kræver? At det danske
demokrati virker efter hensigten, nemlig
at vor regering hører efter vore ønsker:

Vi vil stoppe hadet. Stoppe forbry-
delserne.

Kort og enkelt trække Danmark ud
af krigen og lytte til folkets vilje …

I mindet om Rachel Corrie
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Den amerikansk ledede koalitionskrig
mod Irak er ulovlig, erklærede 31 cana-
diske professorer i international ret fra
15 juridiske fakulteter i et åbent brev
udsendt onsdag, lige før den amerikan-
ske præsident Bush annoncerede, at
krigen var begyndt. 

Et amerikansk angreb “ville være et
fundamentalt brud på international lov
og ville alvorligt true den internationa-
le juridiske orden, der har været gæl-
dende siden slutningen af 2. verdens-
krig,” fastslog brevet. 

Angrebet vil krænke FN´s charter,
der forbyder lande at føre krig undtagen
i selvforsvar, eller når det er autoriseret
af FN´s Sikkerhedsråd for at bevare
eller genoprette international fred.

Professorerne fordømte krigen “i de
stærkeste vendinger” og påpegede dens
militaristiske og kolonikrigsagtige
karakter:

“Ulovlig handling fra USA’s og dets
allieredes side vil simpelthen føre os til-
bage til en international tilstand, der er
baseret på imperiale ambitioner og
tvangsmæssig magt.”

De amerikanske og britiske regeringer
har hævdet, at deres invasion er retfær-
diggjort af FN’s Sikkerhedsråds resolu-
tion 1441 og to gamle Sikkerhedsråds-
resolutioner, der autoriserer magt til at
afslutte den irakiske okkupation af
Kuwait, og som sætter våbenstilstands-
betingelserne efter den persiske Golf-
krig fra 1991 ud af kraft. 1991-resolutio-
nen krævede, at Irak skulle skaffe sig af
med masseødelæggelsesvåben. 

John Currie, der er professor ved
Ottawa Universitetets juridiske fakultet
og en af de ansvarlige for brevet,
beskrev disse argumenter som fatalt
mangelfulde. 1991-resolutionen fast-
slog, at Sikkerhedsrådet “beslutter at
være ansvarlig for sagen og at tage
sådanne yderligere skridt, som måtte
være krævet for implementering af den
givne resolution.” Sikkerhedsrådet -
ikke De Forenede Stater, Storbritannien
eller andre rådsmedlemmer, der handler
på egen hånd - kan tage beslutning om
yderligere brug af magt, sagde profes-

sor Currie.
Bush- og Blair-regeringerne opgav

deres bestræbelser på at sikre en ny FN-
resolution mandag, efter at det var mis-
lykkedes for dem at opnå mere end fire
ud af femten stemmer. De var også stil-
let over for veto fra Frankrig og Rusland
og offentlig modstand fra Tyskland og
adskillige andre af rådets medlemmer. 

Denne opposition har juridiske
implikationer, fordi Sikkerhedsrådets
medlemmer “har den juridiske ret til at
sikre, at magt ikke bruges, medmindre
alle andre veje til fredelig løsning er
blevet prøvet uden held,” sagde profes-
sorerne i deres brev. 

Blandt underskriverne var også par-
lamentsmedlem for det liberale parti
Irwin Cotler, der er professor fra
McGill Universitetets juridiske fakultet
og en af Canadas mest kendte eksperter
i international lov. Cotler fortalte medi-
erne, at USA ikke kunne gøre krav på
at handle i selvforsvar, medmindre det
var klart, at det var ved at blive angre-
bet af Irak. Cotler repræsenterer det
samme parti som den canadiske premi-
erminister Jean Chrétien, men Chrétien
og andre ministre har nægtet at fordøm-
me krigen som ulovlig. 

The International Commision of Jurists
(ICJ), der er hjemmehørende i Geneve,
har på samme måde anklaget USA og
Storbritannien for at planlægge “en
ulovlig invasion” af  Irak, der har
karakter af aggression. ICJ omfatter 60
af verdens topjurister i international lov
og menneskerettigheder. Louise Dos-
wald-Beck, kommissionens generalse-
kretær, sagde, at FN-forbuddet imod
brug af magt bortset fra i selvforsvar
var nedfældet i FN’s charter “af gode
grunde: at forhindre stater fra at bruge
magt efter forgodtbefindende”.

Juridiske eksperter i USA og Storbri-
tannien har også erklæret krigen for
ulovlig. I januar fastslog 325 lærere fra
87 juridiske fakulteter over hele USA,
at en amerikansk krig, udløst uden god-
kendelse af FN´s Sikkerhedsråd imod et
land, der ikke har angrebet de Forenede
Stater, i sig selv ville være en ulovlig

handling, i modstrid med Amerikas
traktatlige forpligtelser og en krænkelse
af amerikansk og international lov.

Erklæringen udtalte: “Vor konstitu-
tion indebærer, at traktater, der er
underskrevet af præsidenten og ratifice-
ret af senatet, er en del af ´the supreme
Law of the Land´ (landets overordnede
lov). FN´s charter, som vort land for en
stor del skrev, underskrev og ratificere-
de som en traktat i 1945, indebærer, at
undtagen som svar på et væbnet angreb
må lande hverken true med eller enga-
gere sig i krigsførelse uden autorisation
af FN´s Sikkerhedsråd. Præsident Bush
aflagde ed på at overholde og forsvare
konstitutionen. Alligevel gør han sig til
talsmand for retten til at ignorere vore
traktatlige forpligtelser og til at påføre
Irak krigens svøbe med eller uden FN´s
godkendelse.”

I Storbritannien forkastede et stort fler-
tal af advokater i sidste uge Blair-rege-
ringens påstand om, at FN resolution
1441 indebærer juridisk autorisation
for et angreb på Irak.

Resolution 1441 advarer om “alvorli-
ge konsekvenser” af irakisk undladelse
af afvæbning, en formulering, der langt-
fra tillader FN’s medlemsstater at bruge
“alle nødvendige midler” - den traditio-
nelle FN omskrivning af væbnet magt.
“Sætningen ´alle nødvendige midler´ er
uacceptabel; Frankrig og Rusland ville
have nedlagt veto,” bemærkede profes-
sor Nicholas Grief, der er procederende
advokat og rektor for skolen for finans
og jura i Bournemouth. 

I en juridisk meningstilkendegivelse

Canadiske juraprofessorer:
Den amerikansk-ledede krig er ulovlig

af Henry Michaels

Dreng dræbt i Bazra 20.03.03
Foto: Al Jazeera



for Kampagnen for atomafvæbning
sagde Rabinder Singh og Charlotte
Kilroy, at resolution 1441 ikke autori-
serede krigen af to andre hovedårsager.
For det første udelukker FN som et
udtryk for principiel international lov
medlemsstater fra at påkalde sig
enhver iboende autorisation til at bruge
magt. For det andet vil brugen af magt
uden “klar kollektiv autorisation” være
i konflikt med FN-charterets principper
og en krænkelse af international lov. 

Artiklerne 41 og 42 i FN´s charter
gør det klart, at krig er en sidste udvej.
International lov giver traditionelt
mulighed for foregribende aktioner,
men kun i tilfælde af en umiddelbar
trussel. Juraeksperter sagde, at Irak
ikke udgjorde en sådan trussel, især
ikke under tilstedeværelsen af FN´s
våbeninspektører i landet. 

Vaughan Lowe, professor i internatio-
nal ret ved Oxford Universitetet, kom-
menterede de to andre FN-resolutioner,
der blev citeret af Bush i hans tale man-
dag nat, hvor der udstedtes et 48 timers
ultimatum til Irak. Lowe sagde, at FN-
resolution 687, vedtaget i slutningen af
1991-Golfkrigen, har forret frem for
678 – Kuwaitkrig-resolutionen - og var
i praksis en del af våbenstilstands-for-
handlingerne, som involverede den
koalition, der ikke længere eksisterer.
Under alle omstændigheder autorisere-
de resolution 687 ikke brugen af magt. 

Professor Lowe tilføjede, at Bush og
Blair yderligere havde “forplumret
vandene” juridisk ved at tale om at
vælte Saddam Hussein. Der er intet
fortilfælde i international lov for at
bruge magt med henblik på at ændre et
regime, et forslag, som Lowe karakte-
riserede som “farligt”. 

WSWS, 22. marts 2003
Oversættelse: Hans Pendrup
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Efter i lang tid bevidst at have
hemmeligholdt de kolossale
krigsbevillinger kommer en del af
prisen nu til offentlighedens kend-
skab. Bush ansøger om ekstraor-
dinære bevillinger til krigen imod
Irak på 80 milliarder dollars (over
560 milliarder danske kroner). 

Den amerikanske befolkning
kommer til at betale en høj pris
for Bush-administrationens olie-
krig og blodbadet på den irakiske
befolkning. Udover, at det er den
amerikanske arbejderklasses søn-
ner, der sendes i krig for den ame-
rikanske imperialismes interesser,
så er arbejderklassen og Under-
Amerika også udset til at betale
regningen: de kolossale krigsom-
kostninger til den ulovlige, folke-
retsstridige krig mod Irak.

Udover de forvejen skyhøje
militærudgifter har Bush netop
besluttet at sende en ekstra krigs-
regning på 80 milliarder dollars til
kongressen. Dermed løftes sløret del-
vist for de kolossale militærudgifter,
der er forbundet med den ulovlige krig,
med krigsforbrydelserne imod det i for-
vejen totalt udsultede og forarmede
Irak, som på ingen måde udgør nogen
militær trussel mod USA. Astronomis-
ke beløb, som Bush-administrationen
elles har forsøgt at hemmeligholde så
længe som muligt. 

Ekstrabevillingerne til blodbadet på
den irakiske befolkning vil blive imø-
dekommet, men regningen skal betales.
Pengene til de vildt galoperende krigs-
bevillinger og den vanvittige militære
oprustning findes. Men det bliver heller
ikke i denne omgang den amerikanske
storkapital, hvis interesser Bush vareta-
ger, såsom olie- og militærindustrien,
der kommer til at punge ud. Det bliver
den almindelige amerikanske
befolkning, der på ny kommer til at
betale gildet.

Pengene vil - sædvanen tro - blive
fundet via sociale nedskæringer og for-
ringelser af arbejderklassens og Under-
Amerikas levevilkår. Den nyeste krigs-
bevilling indeholder, udover de vok-
sende udgifter til det amerikanske mili-
tær som følge af krigen mod Irak, også

såkaldte bevillinger til genopbygning
af Irak, ulandsbistand og nødhjælp
samt udgifter til øgede sikkerhedsfor-
anstaltninger af frygt for terror hjemme
i USA. Til en skærpet overvågning af
og kontrol med befolkningen og under-
gravning af de demokratiske rettighe-
der.

Prisen for den amerikanske imperia-
lismes kamp for uindskrænket verdens-
herredømme, og herunder kontrollen
med verdens oliereserver, betales af
verdens befolkning. Den amerikanske
befolkning er ikke undtaget. 

Det er den danske heller ikke. Da
Fogh og Per Stig Møller på ganske få
dage kuppede Danmark ind i krigen,
blev det spørgsmål stort set ikke berørt.
Regningen for deltagelsen i Irak-krigen
følger i Danmark samme recept: ned-
skæringer på de sociale budgetter og
nedskæring af ulandsbistand. Regering-
en håber, at danske firmaer får del i
lukrative ‘genopbygningsopgaver’ efter
den kriminelle ødelæggelse af Irak, og
det internationale slagsmål mellem kon-
cerner og regeringer herom har længe
været i gang. Prisen for krigen betales
af den brede befolkning: Profitten sco-
res af A.P. Møller og krigspartnere.

Bush: Ekstraregning for krigen mod Irak

80 mia. $
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Kære deltagere,

Da vores historiske erfaring har vist os,
at det er civilbefolkningen, der bliver
kanonføde for de krigslystne statsledere
og hærchefers dødbringende krigsma-
skiner, er det vigtigt, at fredselskende
mennesker afholder demonstrationer
mod krig og på den måde tilslutter sig
Iraks 26 millioner menneskers modstand
mod krigen - og størstedelen af verdens
lande er modstandere af krig, og de 30
millioner internationale fredsaktivister,
der har været på gaden for at få stoppet
krigen mod Irak, som i de sidste par årti-
er har været så grusomt meget igennem
på grund af, at deres land har været brugt
som krigsskueplads.

USA og Storbritannien har endnu
ikke kunnet starte krigen mod Irak.
Fredsbevægelsens aktiviteter har lagt et
massivt globalt pres på de to lande.
Fredsbevægelsen har bidraget til at øge
modsætningerne mellem USA og Kina,
Rusland, Frankrig og Tyskland. Allian-
cen mellem Rusland, Kina og Frankrig
- med aktiv støtte fra Tyskland, der
klart har sagt, at de om nødvendigt vil
bruge deres vetoret til at forhindre
enhver udtalelse i Sikkerhedsrådet, der
vil legitimere USA´s krig mod Irak.

Fredsbevægelsernes massemobilise-
ring den 15. februar og de store anti-
krigsdemonstrationer i dag formår ikke
i sig selv at stoppe krigen, men de har
fået mange landes krigsgale regerings-

ledere til at frygte deres eget politiske
liv, hvis de fortsat stiller sig bag USA´s
barbariske krigsgalskab. Så den uhørt
internationale isolation, som USA nu er
blevet bragt i, kan kun tilskrives den
massive folkelige modstand. Det er
ganske flot gået, kammerater.

Selvom USA og Storbritannien er
pressede, sidder de ikke med hænderne
i skødet. Hver dag øges det militære
pres, som nu har hele den militære dræ-
bermaskine på plads med godt 300.000
soldater opmarcheret omkring Irak.

Men tusinder af amerikanske og bri-
tiske efterretningsfolk og specialstyrker
er allerede trængt ind i Irak. De opbyg-
ger militære anlæg og forsøger at vinde
allierede blandt irakere. Det er en åben-
lys krænkelse af Geneve-konventionen,
af international ret.

USA og Storbritannien optrapper
bombningerne i de områder af Irak, hvor
de - uden godkendelse af Sikkerhedsrå-
det - har etableret såkaldte flyveforbuds-
zoner. Nu bombes alle militære mål, og
de civile tabstal stiger. Det er en åbenlys
krænkelse af international ret. Vi siger
stop for det krigsforbryderiske svineri!

Den danske regering dukker sig.
Den har ynkeligt søgt ind under USA´s
beskyttende vinger. Den har gjort inter-
national uret til officiel dansk udenrigs-
politik uden at turde stå ved alle konse-
kvenserne af sin egen politik, men alle
skal vide, at Anders Fogh og hans par-

lamentariske flertal er parat til at slå
millioner af mennesker ihjel i Irak.

VC-regeringen med statsminister
Anders Fogh Rasmussen og udenrigs-
minister Per Stig Møller i spidsen er
stolte af Danmarks nye udenrigspolitik.
Man kalder det endda en aktiv uden-
rigspolitik. Man mener, at man tidlige-
re førte en passiv fodnote-politik. Igen
er der tale om en utrolig manipulation
af den danske befolkning. Tidligere
førte Danmark en udenrigspolitik, hvor
vi sagde nej til oprustning, hvor vi støt-
tede ANC’s kamp for frihed i Sydafri-
ka, hvor vi sagde fra over for USA’s
krigsførelse i Nicaragua - og mordet på
præsident Allende i Chile osv.

Danmark førte tidligere en udenrigs-
politik, hvor vi støttede freden og frihe-
den for det enkelte menneske. Der var
sgu i de år tale om en virkelig aktiv
udenrigspolitik, mens det, man i dag kal-
der for en aktiv udenrigspolitik, blot er
en politik, hvor Danmark ukritisk skal
følge USA’s ønsker. For mig at se har vi
aldrig ført en passiv udenrigspolitik. Vi
har reduceret udenrigsministeriet til et
ekspeditions-kontor for amerikanske
ønsker. Og regeringen er endda stolt af
at være USA’s dikkende lammehale.

Også selvom den danske befolkning
i lighed med befolkningerne i verden er
imod krigen mod Irak, tillader rege-
ringen sig på udemokratisk vis at gå
aktivt ind i en angrebskrig ved at sende
skibe og elitestyrker til Irak for at slå
mennesker ihjel – ja, begå massemord -
som er den rå kynisme bag enhver krig.
Og regeringen er så krigsliderlig, at der
er parat til at bygge nye ubåde for fire
milliarder kr., så Danmark står bedre
rustet til at støtte USA’s imperialistiske
krigsførelse for at få den absolutte kon-
trol over Mellemøstens og Centralasi-
ens olie og benzin til de amerikanske
dollargrin, som er det konkrete formål
med krigen mod Irak.

En krig mod Irak er ulovlig og i strid
med international ret, som den har
været gældende siden 2. verdenskrig og
fortsat er gældende, hvorfor vi må tage

Hvad skal vi med de vundne arbejdskampe,
hvis vi taber kampen for freden?

Af Hardy Hansen

Kim Larsen mod
krig.
Odense 15.
marts.
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afstand fra USA-selvcensur og fordøm-
me en angrebskrig mod Irak, så hvis
der var lighed for loven, skulle præsi-
dent Bush, forsvarsminister Rumsfeld
og udenrigsminister Colin Powel stilles
for en krigsdomstol, og da “hæleren er
ligeså skyldig som stjæleren”, er
Anders Fogh, Tony Blair og andre
statsledere under anklage for krænkelse
af menneskerettighederne.

Vi vil ikke acceptere en krig og et
folkemord med Iraks befolkning, hver-
ken med eller uden støtte af FN’s sik-
kerhedsråd. Vi forlanger et meget lave-
re rustningsniveau i verden samt
destruktion af masseødelæggelsesvå-
ben i alle lande. Ja, vi kræver nedrust-
ning i stedet for oprustning.

Vi siger nej til Fogh & Co.s krigsgal-
skab og den forældede “skødehundepo-
litik”. Vi kræver som minimum, at hvis
Danmark skal deltage i en angrebskrig,
kan den først iværksættes, hvis et
befolkningsflertal siger ja ved en folke-
afstemning, for vi stoler ikke på VC-
regeringens dømmekraft og de militære
rådgivere, men kræver, at Danmark
arbejder for en fredelig afvæbning af
Saddam Hussein, som FN-våbeninspek-
tørerne klart har bevist kan lade sig gøre.

Terrorismens krige og dens årsager
er også den “globale klassekamp”, som
på mange måder betyder, at vi lever i en
“døende verden” og i et polariseret
klassedelt verdenssamfund, hvor 2/3 af
verdens befolkning er udelukket fra
den internationale verdensøkonomi
med fattigdom og sult og mange ube-
skrivelige menneskelige lidelser til
følge. Den løses kun gennem en solida-
risk verdensorden, for den “sociale
massegrav” er langt større end krigskir-
kegårdene.

Ulighederne er så asociale, at 1,8
milliarder mennesker på denne jord må

leve for 7 kroner om dagen. Og 3 milli-
arder – ja, halvdelen af verdens borgere
lever for mindre, end en dansk ko får i
EU-støtte. Det er fuldstændig grotesk.

50 pct. af verdens befolkning er så
fattige, at de ikke kan skaffe sig adgang
til en telefon og derfor ikke har mulig-
hed for lægebehandling og hospi-
talsindlæggelse i akutte sygdomstilfæl-
de. Hvor er det asocialt!

Verden er så usolidarisk og kynisk,
at 15 pct. af verdens befolkning fortæ-
rer 80 pct. af verdens fødevaremængde.
Det har som en boomerang bl.a. med-
ført, at den amerikanske befolkning har
en stærkt stigende dødelighed på grund
af fedme.

Jeg kan ikke lade være med at sige,
at VC-regeringen og EU også skaber
terrorister med deres asociale politik
over for flygtninge, indvandrere og
samfundets dårligst stillede. Og gen-
nem deres klasseforræderi over for løn-
modtagerne med deres kyniske indgreb
i de tilkæmpede faglige rettigheder på
arbejdsmarkedet.

Hvis vi vil undgå, at denne krudttøn-
de og fattigdom springer i hovedet på
den vestlige verden, er løsningen, at pro-
tektionismen ophører og reel frihandel
alle lande imellem bliver gennemført,
samt at ulandsbistanden bliver af langt
højere størrelse, end den vi kender i dag.
FN anbefaler, at alle de rige lande i ves-
ten betaler 0,7 pct. af bruttonationalpro-
duktet, men det gør kun 4 ud af EU’s 15
medlemslande. Verdens rigeste land,
USA, betaler kun 0,1 pct. af sit bruttona-
tionalprodukt, men deres forsvarsbudget
for næste år kommer på 3.000 milliarder
kr. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
har beregnet, at starten på en ny krig
koster 750 milliarder kr. Så man kunne
jo passende starte med at overføre ves-
tens forsvarsbudgetter til menneskehe-
dens livskvalitet, så vi alle får en frede-
lig verden at leve i, i stedet for at bruge
milliarder til krudt og kugler for at holde
de fattige væk fra vores egne overflods-
samfund i den vestlige verden.

USA-imperialismen udgør med dens
økonomiske og især militære potentiale
den ubetinget største fare for folk over
hele verden. Den står for den transna-
tionale selskabers uindskrænkede
udplyndring på alle kontinenter. Den
står for rå magtanvendelse. Den provo-

kerer reaktion over hele jordkloden
I denne situation er der et skrigende

behov for et internationalt aktionsfælles-
skab mod USA-imperialismen og til for-
svar for den nationale selvbestemmelse.
Men da USA langtfra har opgivet sin
erobringskrig i Golfen for at få styrket
sin kyniske og brutale magt over
verdenssamfundet, må nye meget betyd-
ningsfulde demonstrationer iværksættes
og andre slagkraftige protestformer mod
krigen overvejes, som f.eks. kan være
boykot af USA-produkter, blokader,
punktstrejker, og det kan desværre blive
nødvendigt med en international gene-
ralstrejke over kort eller længere tidsrum
for at vise magthaverne, at det fredsel-
skende folk er parat til aktiv kamp for
freden for herigennem at vise, at arbej-
derklassen og fagbevægelsen har styrke
til at stoppe Bush og storkapitalens
krigsmaskine ved at stoppe produktio-
nen af krigsmateriel. Og fagbevægelsen
må gå forrest i kampen for en fredelig
verden, for hvad skal vi med de vundne
arbejdskampe, hvis vi taber kampen for
freden? 

Vi må fra denne demonstration kræve,
at Danmark kommer ud af den mar-
kedsøkonomiske spændetrøje, som sty-
res af Amerika, og som kører verden i
sænk og i socialt armod.

Vi må fra denne demonstration
kræve, at enhver form for dansk krigs-
deltagelse stopper.

Man kan ikke føre krig mod terror.
Krig er terror.

Vi opfordrer den danske regering og
Folketinget til at fravælge krigen.

Vi forlanger social oprustning og
militær nedrustning

Vi opfordrer Folketinget til at bruge
penge på at understøtte den humanitære
indsats - bl.a. gennem FN - i stedet for
at bruge dem på dansk krigsdeltagelse.

Vi opfordrer til at arbejde for fred,
demokrati, menneskerettigheder og en
mere retfærdig fordeling af verdens
ressourcer.

Tak for ordet - fortsat god kamp for
en fredelig verden.

Tidligere SiD-forbundsformand
Hardy Hansens tale ved antikrigsde-

monstrationen - Ingen krig mod Irak -
15. marts i Odense
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Det irakiske folk, bedraget og forladt af
FN og ‘verdenssamfundet’ og overladt
til en barbarisk supermagt, har som hel-
hed besluttet sig til at kæmpe mod
aggressions- og besættelsesmagten.

Det politiske grundlag for vores ind-
sats hedder:

STOP DEN FORBRYDERISKE
AGGRESSIONSKRIG MOD

IRAK!
Øjeblikkelig stop for krigen!

Fuldstændig amerikansk og allieret
tilbagetrækning fra Irak og regio-

nen!
Stop dansk krigsdeltagelse!

Støt det kæmpende irakiske folk!
Bekæmp imperialismen!

USA’s aggressivitet og stædige opfølg-
ning af Bush-doktrinen og Project for a
New American Century (et projekt for
verdensherredømme), kontrol med alle
verdens rigdomme, forhindring af, at
imperialistiske rivaler bliver stærke
nok til at udfordre dem, og kamp mod
‘slyngelstater’ og ‘terrorisme’, det vil
sige mod hvem som helst, hvor som
helst det passer USA, under militær-
doktrinen om ‘forebyggende krig’ (et
andet ord for aggressionskrig), alt dette
har splittet de kendte alliancer. 

FN har vist sig ude af stand til at for-
hindre en aggressionskrig, begået af
verdens største terrorstat. NATO og EU
er splittede. Den danske regering og
opposition søger at finde frem til en ny
konsensus i planen for at fordele rovet i
Irak - under dække af humanitær hjælp
og genopbygning. Det er kvalmende,
og vi skal gøre, hvad vi kan, for at
afsløre dette dobbeltspil.

Antikrigsbevægelsen kunne sagtens
være kommet til at demonstrere mod
også Socialdemokratiet, De Radikale
og Kristeligt Folkeparti, hvis FN’s Sik-
kerhedsråd havde begået den forbry-
delse at vedtage den foreslåede krigsre-
solution. Nu udtrykker Socialdemokra-
tiet og ‘oppositionen’ det fromme
ønske, at ‘krigen må blive kortvarig’.
Det vil sige, at de ønsker, at Bush, Blair
og Fogh må få en hurtig og nem SEJR

i deres ulovlige krig.
Men Irak kæmper og vil ikke gøre

det nemt for aggressorerne. Landet
kæmper en national befrielseskamp
mod en kolonikoalition, der vil kontrol-
lere landet politisk, økonomisk og mili-
tært. Irakerne forsvarer deres suveræni-
tet, uafhængighed og deres rige res-
sourcer, som kan danne grundlag for
velstand og en uafhængig udvikling.

Vi kræver øjeblikkelig stop for dansk
krigsdeltagelse, og at de danske soldater
sendes hjem. Selvom de danske militær-
styrker ikke ser imponerende ud i den
store sammenhæng, er det dog et reelt
bidrag til en uretfærdig og ulovlig krig. 

Den eneste faktor, som fortsat
bekæmper lovløsheden, er den globale
fredsbevægelse (især dens antiimperia-
listiske del). Den er ikke blevet svækket
af krigsudbruddet, men har manifesteret
sig med globale aktioner og mange nye
kampmetoder. Ikke mindst er en ny
generation af unge gået ind i en kamp.
Det får langtrækkende konsekvenser.

Den danske fredsbevægelse er kom-
met et pænt stykke i mobiliseringen.
Tre dages uafbrudte manifestationer i
forbindelse med krigsudbruddet var
imponerende, landsudbredelsen impo-
nerende, bredden i sammensætningen
imponerende. (Og ‘fagbevægelsen’ er
en skandale, ikke mindst LO-toppen og
i København. Den var ikke med).

Torsdag: Protest mod krigsudbrud-
det. 35 byer i aktion. Fredag: Protest
mod dansk krigsdeltagelse. Permanent
fokus i København. Unge-aktionsdag.
Lørdag: Massemanifestationer (den
næststørste, der har været i Kbh., kun
overgået af 15. februar).

At krigen ikke føres i det danske
folks navn, var et hovedbudskab.

At den strider mod folkeretten og er
en ulovlig aggressionskrig, er et andet
budskab.

Nu må der sættes fokus på opbyg-
ning og udbredelse af antikrigsbevæ-
gelsen, på organisering, lokale aktivite-
ter og netværksaktiviteter, fokus på
dansk krigsdeltagelse og dødens køb-
mænd. Der er demonstration og aktivi-

teter i Odense lørdag og landskonferen-
ce samme sted søndag. Lørdag den 5.
april er der kæde omkring de krigsfø-
rende ambassader, en forventet masse-
demonstration i København.

Og derudover er der en lang række
efterfølgende aktiviteter. Krigsmagerne
må ikke få ro. Af særlig betydning er
det at fortsætte ungdommens modstand
- og ikke mindst at få arbejdspladserne
til at sige fra over for Fogh-regeringens
kriminelle krig og politik.

APK og maleraktionen
I Danmark har maleraktionen i Folke-
tinget op til krigens start skilt vandene
på et rigtigt grundlag. Det var en utrolig
flot timet aktion. Den fik det borgerlige
Danmark, reformister og revisionister
op på mærkerne i en fælles rygmarvsre-
aktion af fordømmelse. SF og Enheds-
listen afslørede begge deres parlamenta-
riske senilitet. Enhedslisten har skadet
sig selv ved at tage afstand. Partiet har
givet Pernille Rosenkrantz-Theil en
censurtrøje på og har - fuldstændigt sygt
- offentligt beskyldt APK for at stå bag
aktionen for at genere dem! Hovedbe-
styrelsen har bakket hele fadæsen op.

Den unge antikrigsbevægelse opfat-
ter aktionen som sit værk, og det er lige
præcis det, den er. Aktionen fandt sted
tirsdag, netop som Fogh skulle medde-
le regeringens beslutning om at ville gå
i krig. Og den fik nationalt og interna-
tionalt sat fokus på denne. Aktionen
satte spørgsmålet om, at den danske
regering var i færd med at drage landet

Styrk den folkelige krigsmodstand
Retningslinjer for APK’s aktiviteter under Irak-krigen

og den danske krigsdeltagelse
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Proklamation fra Adolf Hitler, Rigs-
kansler, til den tyske hær 1. septem-
ber 1939:
“Den polske stat har afvist den fredeli-
ge bilæggelse af vores forhold, som jeg
havde ønsket, og har kaldt til våben.
Tyskere i Polen forfølges med blodig
terror og jages fra deres huse. En
række grænsekrænkelser, som en stor-
magt ikke kan tolerere, beviser, at
Polen ikke længere er villig til at
respektere Rigets grænser.

For at sætte en stopper for dette
vanvid har jeg intet andet valg end at
møde magt med magt fra nu af. Den
tyske hær vil udkæmpe slaget for det
genfødte Tysklands ære og vitale rettig-
heder med fast beslutsomhed. I forven-
ter, at hver eneste soldat, i pagt med
den evige tyske soldaterånds store tra-
ditioner, altid vil være bevidst om, at
han er en repræsentant for det Natio-
nalsocialistiske Stortyskland. Længe
leve vort folk og vort Rige!”

Tale til nationen George W. Bush -
17. marts 2003
”I mere end et årti har USA og andre
nationer udfoldet tålmodige og pris-

værdige bestræbelser på at afvæbne det
irakiske regime uden krig … Vores gode
vilje er ikke blevet gengældt.

… Der er ingen tvivl om, at det ira-
kiske regime stadig besidder og skjuler
nogle af de mest dødelige våben, der
nogensinde er blevet udviklet. Dette
regime har allerede benyttet masseøde-
læggelsesvåben mod Iraks naboer og
Iraks folk.

Regimet har en historie af ryggesløs
aggression i Mellemøsten. Det nærer et
dybt had til Amerika og vores venner, og
det har hjulpet, trænet og huset terroris-
ter, indbefattet medlemmer af al Qaeda.

Faren er klar: Ved at bruge kemiske,
biologiske eller en skønne dag atomvå-
ben, som terrorister kan få fra Irak,
kunne de gennemføre deres erklærede
mål og dræbe tusinder eller hundredtu-
sinder uskyldige mennesker i vores
land, eller ethvert andet land. USA og
andre nationer har intet gjort for at for-
tjene eller indbyde til denne trussel,
men vi vil gøre alt for at besejre den.

Før rædslens dag kommer, før det er
for sent at handle, vil denne fare blive
fjernet. USA har suveræn bemyndigelse
til at bruge våbenmagt til at sørge for sin
nationale sikkerhed. Dette er min pligt
som øverstbefalende ifølge den ed, jeg
har aflagt, og som jeg vil holde i hævd.

Frie nationer er forpligtede til at
forsvare vort folk ved at gå sammen
imod de voldelige, og i denne stund
påtager Amerika og vores allierede sig
dette ansvar, som vi før har gjort.

Godnat, og må Gud fortsat velsigne
Amerika.”

Sandhedens stunder

ind i en kriminel krig, lige i centrum -
og på en langt mere udtryksfuld måde,
end den samlede vattede oppositions
argumenter ville have gjort.

Selvfølgelig fik malingaktionen hele
det borgerlige Danmark til at hyle op.
Det gør den slags altid: Når arbejdere
strejker, er det en trussel mod folkesty-
ret. Husk RiBus! 

Malingaktionen er blevet modtaget
med fryd i den globale fredsbevægelse.
Den gjorde betydeligt indtryk som en
opmuntring også i den arabiske verden.
Som aktion var den et fint supplement
til det grundlæggende, den store folke-
lige mobilisering, som er blevet opbyg-
get bl.a. af initiativet INGEN KRIG
MOD IRAK, og den var med til at
udvikle de unges fantasi og dristighed i
antikrigskampen.

Da denne aktion fandt sted, havde
Fogh endnu ikke blod på hænderne. Det
var en symbolsk advarsel. I dag har han
det. Alle dræbte irakere - soldater og
civile - er han medansvarlig for. Alle

ødelæggelser. Den ulovlige udplyndring
og besættelse af landet. Landets statsmi-
nister er krigsforbryder og vil til syven-
de og sidst blive stillet til regnskab.

Aktionen afslørede også den parla-
mentariske oppositions impotens: På et
tidspunkt, hvor regeringen vil træffe en
ULOVLIG beslutning om at deltage i
en ULOVLIG krig, er oppositionens
grundlag at acceptere et snævert folke-
tingsflertals beslutning som ‘legal’.
Beslutningen er ULOVLIG! Den dan-
ske stat og regering og folketingsflertal
er med beslutningen blevet KRIGS-
FORBRYDERE!

Det er legalt og retfærdigt at mod-
sætte sig krigsforbrydelser. I stedet for
at sige dette larmede hele den parla-
mentariske ‘opposition’ op om, at
beslutningen godt nok er forkert, men
den er ‘demokratisk’ og i overensstem-
melse med spillereglerne. Gu er den ej
- den er kriminel!

De to krigsmodstandere Lars Grenaa
og Rune Eltard Sørensen er nu indsat i

Vestre Fængsel. Varetægtsfængslingerne
er grove, forkerte og et politisk signal til
krigsmodstanden: ”Vi vil slå hårdt ned.”

Vi støtter den kampagne, der nu
organiseres af den unge krigsmodstand
til deres forsvar under parolerne:

Fogh! Du har blod på hænderne!
Nej til dansk krigsdeltagelse!
Løslad Lars og Rune nu! 

Vort lille parti har gjort en fin indsats i
at udvikle og styrke antikrigsbevæ-
gelsen. Vi skal fortsætte med at styrke
den og forbinde os med alle de sunde
kræfter, med ungdommen, med
arbejdspladserne, med de titusinder af
nye aktive krigsmodstandere, der
udtrykker flertallets klare standpunkt:

Denne krig skal bringes til ophør.
Aggressionen skal stoppes. Danmark
skal ikke være besættelsesmagt.

Arbejderpartiet Kommunisterne
Sekretariatet 23.03.2003
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At være
borgerskabets mediedrevne budbringer,

- journalist,
- og viderebringe disses holdninger,

ses i krigsudbrud,
- hvor denne gøres til simpel analyse

om krigsindustriens og aktionæres forventede indtjening,
- og ydermere kan man spille om krigens udfald,

- som en anden fodboldkamp.
- Dette er,

sammen med udbytningen af mennesket,
- kapitalens grundliggende eksistens.

NB

Tak, fordi du mindede mig om, hvorfor
jeg aldrig ville drømme om at stemme
på Enhedslisten.

Din, og efterfølgende dit partis,
reaktion på malingsaktionen forleden
bekræfter nemlig til fulde, at Enheds-
listen er og bliver et parti, som lægger
mere vægt på at forsvare sin parlamen-
tariske repræsentation end på at støtte
græsrødderne. 

Jordforbindelsen har røget sig en tur.
Din og dit partis leflen for de “demo-
kratiske spilleregler” viser, at partiet
Enhedslisten ikke er græsrøddernes
repræsentanter på Folketingets taler-
stol. At Enhedslisten ikke tør eller for-
mår at tage en principiel konfrontation
med de borgerlige.

Du og dit parti siger, at “overfalds-
mændene” med deres aktion har fjernet
fokus fra modstanden mod krigen. I
tager fejl. Mellem almindelige mennes-
ker gik billedet af blodet på Anders
Foghs hænder rent igennem. Du og din
folketingsgruppe har derimod fjernet
fokus. Med jeres fordømmelse af aktio-
nen og jeres snak om “demokratiets
spilleregler” har I fjernet fokus fra blo-
det på regeringens hænder. I har fjernet
fokus fra kampen mod krig, fra kampen
mod dansk deltagelse i myrderierne på
den irakiske befolkning. 

Jeres fire stemmer mod regeringens
krigsdeltagelse vil hverken gøre fra
eller til. Det flertal er sikret. Men når I

vælger at lægge jer ned og lade jer kue
af de borgerliges og mediernes forar-
gelse over en fed og velgennemført
happening, betyder det noget. Så svig-
ter I. Så spiller I bolden over på krigs-
tilhængernes banehalvdel. Når I ikke
bruger Folketinget som talerstol for
græsrødderne, svigter I. 

Det har været patetisk, men også meget
lærerigt at se din og resten af folke-
tingsgruppens ageren i kølvandet på
aktionen. At se jeres angst for, at et
medlem skulle blive kendt uværdigt til
Folketinget. Det ville være frygteligt,
ikke sandt? 

Jeres pladser i Folketinget og jeres
agtelse blandt borgerlige politikere og
medier er åbenbart vigtigere end jeres
mulighed for at tale med folkets, med
græsrøddernes og krigsmodstandernes
stemme. Det betyder altså mere for dig
og dine venner at tjene 400.000 om
året, og at Anders Fogh har rent tøj på,
end at danske kugler nu skal dræbe
uskyldige irakere. 

Line Barfod, din og dit partis reak-
tion på malingsaktionen afslører jer: I
er intet alternativ. Bare endnu en grup-
pe levebrødspolitikere - et halehæng til
dem, der forsvarer det bestående, og
dem, der frygter den dag, folket tager
magten. 

Michael Gyes-Linde
Glostrup

Anders Fogh er ikke i tvivl
Det er hans lille ven fra Texas heller

ikke
Saddam Hussein skal væk
Med eller uden Scud-missiler
Så kan vi andre for øvrigt få lov at følge

med
I slagets gang på samtlige tv-kanaler
Hvor alt er forlydender, gisninger, gen-

tagelser, formodninger
Antagelser og ønsketænkning
14 dage i Bagdad på 5-stjernet hotel
Med præcisionsstyret skopudsning og

olie for morgenmad
Det er mærkeligt at sidde her klistret til

skærmen
Sådan en dansk forårsdag med høj him-

mel
Hvor det eneste truende er pollentallene

og rød maling
Og vide, at Fogh Rasmussen har erklæ-

ret Irak krig uden at spørge om lov
Vi skulle inddrage hans lommepenge
Men han er ligeglad
Han lytter alligevel ikke til folket, når

svære valg skal træffes
Så er det bedst at være helt alene
Sammen med en eks-alkoholiseret cow-

boy og en misfarvet socialist fra
England
Sådan har Fogh det bedst
Han er sådan lidt til en side
Ligesom forsvarsministeren, der leger

med ubåde i badekarret
Og straks sender Sælhunden og fregat-

ten Jylland af sted
På en retfærdig mission i demokratiets

navn
Vi andre synes jo nok, at den slags hører

under FN
Men vi tager sikkert fejl
De er så kloge, at de kan undvære folket
Og vi kan bare sidde og undre os over,

hvordan deres logik fungerer
Først er de med til at vedtage en resolu-

tion, der ordner tingene i
mindelighed
Så springer de fra, fordi den lille mand

fra Texas ringer midt om natten
Og siger, den er helt gal med Saddam
Han er en trussel mod fredselskende

nationer
Ligesom den lille mands far sagde for ti

år siden
Midt i operation sandkage

Noget om at
træffe svære valgTil Line Barfod

Åbent brev



Der var engang et firma ejet af stat og
kommune, Datacentralen. Dér udvikle-
des nogen af de computer-programmer,
som også i dag er grundlaget for admi-
nistrationen af Danmark – told & skat,
cprnr-systemet, statens lønsystemer,
Folketingets edb-systemer, Amanda(!)
og meget mere. Efter at have været
igennem privatiseringsmøllen er dette
nu blevet en mindre afdeling af en
verdensomspændende koncern med
hovedsæde i USA: CSC, Computer
Sciences Corporation.

I regnskaberne for de seneste år har
16-17 pct. af CSC’s totale omsætning
været leverancer til det amerikanske
forsvarsministerium. I 1999 og 2000
var det godt en milliard dollars i en 9-
måneders periode stigende til 1,25 mia.
i 2001 og 1,4 mia. i 2002.

Det er en omsætning CSC har arbej-
det hårdt for i mange år, hele 40 års kan
de prale med at have leveret edb-løs-
ninger til forsvarsindustrien, og det er
lang tid i it-branchen

Den 7. marts 2003 overtog CSC fir-
maet DynCorp, et firma med stor erfa-
ring i forsvarsindustrien med bl.a. 

- flystyrings- og vedligeholdelsessy-
stemer,  

- kontrol-, styrings- og håndterings-
systemer for mange slags udstyr, her-
under ’farligt gods’,

- afstandsbestemmelse og automa-
tisk målstyring af missiler,

- troppekontingentstyringsværktøjer,
infrastruktur, logistik og meget mere,

- ledelses- og operationsværktøjer
for skibe og flåder,

- av-minering (www.dyncorp.com
/Companies/international.htm).

Med denne overtagelse har CSC nu
90.000 ansatte over hele verden og som
det vigtigste en forventet omsætning på
14,5 mia. dollars i regnskabsåret 2004.
I regnskabsåret 2003, der slutter 1. april
2003, forventes omsætningen at blive 6
mia., heraf 1,9 til USA’s forsvar, så den
samlede omsætning  forventes forøget
med over 100 pct. 

Da stigningen formenlig mest skyl-
des DynCorp og 49 pct. af DynCorps
omsætning går til USA’s forsvar, vil det
sige, at CSC samlet budgetterer med
en bruttoindtægt på omkring 5,65 mia.
dollars fra leveringer til det amerikan-
ske forsvar i perioden fra 1. april 2003
til 1. april 2004.

CSC regner selv ud, at med den
sammenlagte omsætning for de to fir-
maer i regnskabsåret 2002 ville de
været havnet på en 7. plads i listen over
de største leverandører til det amerikan-
ske forsvarsministerium, med en samlet
kontraktsum på 2,17 mia. dollars
(www.csc.com/features/2003/7.shtml). 

Efter min regnebog bliver det en for-
ventet stigning af CSC’s omsætning til
forsvarsindustrien i de næste 12 måne-
der på hen ved 2,5 mia. eller 1,5 mia.
dollars mere end de to selskabers sam-
lede omsætning i sidste regnskabsår.
Det vil sige en stigning på omkring 35-
40 pct. Det er sagt tit, men det kan ikke
siges for tit: Krig er en god forretning.

Foran i rækken af leverandører står
Lockheed Martin, Boeing, Northrop
Grumman, Raytheon (samarbejder med
GVP-industri om elektronik, mekanisk
produktion og montage af højteknolo-
gisk udstyr til jagerfly - www.gpv.dk
/news/hoved finans1-2002_dk.html),

General Dynamics og
United Technologies
Corporation (100 pct.
ejer af datterselskabet
Otis). Det er et kønt selskab at havne i
for de medarbejdere, der for mindre
end 20 år siden lod sig ansætte i et 100
pct. danskejet firma, for at varetage
nogen af den danske stats vigtigste
opgaver.

I Nordjylland ligger der også et lille
firma, der tjener godt på krigen: Thom-
sen Bioscience har produceret en kom-
pliceret lille chip, der kan spore bakte-
rier i meget små mængder. Den er der
stor efterspørgsel efter; man må bare
håbe, at der ikke bliver brug for den.
Opfindelser kan jo altid bruges og mis-
bruges, og i dette tilfælde er jeg bange
for, at den chip kan få nogen til at tro,
at de kan styre et bakteriologisk angreb,
det var måske ikke lige det, opfinderen
havde tænkt på.                             GBe
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OKTOBER BOGBUTIK
København

Willemoesgade 58 E
2100 København Ø

35 43 49 50
Åbningstid:

Mandag 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

Nu skal ondskabens overskæg væk én
gang for alle

Verden skal være nybarberet
Irak skal være et skoleeksempel på at

indføre demokrati
Med udemokratiske metoder
Det er det Fogh og hans fæller ikke i

tvivl om
De vil gerne huskes for deres fantastis-

ke fremsynethed
At de lagde civilisationens vugge øde i

en rask lille krig
Og når Bagdad er bombet til støv, byg-

ger Fogh bro mellem folk
50 millioner har han taget fra Afrikas

hunger
Og barmhjertigt bevilliget det irakiske

folk
En stor statsmands ædle gestus
Gid det må gå ham godt
At han får den plads i historien, han for-

tjener
At han vil blive husket for at have truf-

fet en svær beslutning

Tomas & Jens
Århus



Over hele kloden demonstreres og
aktioneres der imod Bush & Co.s krig
mod det irakiske folk. Langt hovedpar-
ten af nationer er imod krigen, der i
strid med FN’s charter og folkeretten.
Langt størsteparten af jordens
befolkning er imod krigen, der ikke
finder sted af hensyn til det irakiske
folk, men bliver ført i USA’s interesse
for olie, magten over verdens olieres-
sourcer og herredømme i regionen.

I USA’s hjemlige rækker er mod-
standen voldsom. Millioner af mennes-
ker har protesteret aktivt i gaderne. De
repræsenterer atter flere millioner.
NBC har foretaget en meningsmåling
inden bombningerne, der viser at 50
pct. er modstandere, mens 47 pct. slut-
ter op. NBC betegner målingen som en
massiv støtte til Bushs krig, hvilket
antyder, at NBC har haft til formål at
manipulere modstandens omfang ned.
Blandt arbejderne i USA tegner der sig
også en betydelig modstand.

Hundredvis af faglige organisationer,
der repræsenterer mere end 4 millioner
medlemmer, er imod krigen. Masser af
byer landet over deltager arbejderne
aktivt i krigsmodstanden. I lørdags
demonstrerede stålarbejderne fra det
amerikanske stålarbejderforbunds 11.
distrikt sammen med arbejdere fra
andre fagforeninger. På banneret stod:
”Arbejdere imod krig – støt vores sol-
dater, bring dem hjem nu.” Overalt i
landet fandt der demonstrationer sted
med lignende arbejderdeltagelse.

På trods af, at det officielle USA har
fordømt strejker mod krigen som ”upa-
triotiske”, så er det flere steder kommet
til arbejdsnedlæggelser. Blandt andet i
San Francisco, hvor byens LO-organi-
sation har opfordret til strejker og blo-
kader samt massesygemeldinger i pro-
test mod krigen.

I Europa er modstanden endnu mere
omfattende og radikal. I samtlige eur-
opæiske storbyer har modstanden mar-
keret sig før, under og efter krigsud-
bruddet. Langt hovedparten af europæ-
erne og de europæiske arbejdere er
modstandere. Protesterne og aktionerne
tager om sig og udvikles.

Allerede inden krigen aktionerede
arbejdere mod krigen. Skotske arbejde-
re blokerede militære transporter. Syd-
europæiske havnearbejdere lukkede
havne for krigsskibe. I fredags gen-
nemførte flere fagforbund i Italien og
Grækenland 24 timers generalstrejke.
Italien og Grækenland er ikke krigsfø-
rende parter.

Det er Danmark!
Med ungdommen i spidsen har den

danske befolkning vist sin væmmelse
og modstand mod krigen og dansk del-
tagelse heri. Gader og pladser har været
overfyldte i den forløbne måned.
Mangfoldige aktiviteter og aktioner har
fundet sted. Krigsmodstandens masse-
karakter er for alvor blevet tydelig.
Arbejderklassen er åbenlyst repræsen-
teret i gadebilledet.

- Men hvor er de faglige ledere?
På demonstrationen foran den ame-

rikanske ambassade i lørdags glimrede
LO-Storkøbenhavns formand, Peter
Kay Mortensen, ved at svigte en
berammet tale. Tre gange blev han
annonceret; og tre gange måtte demon-
strationsledelsen erkende, at han ikke
var til stede.

LO-Storkøbenhavn markerede sig
også ved at udvande opfordringen fra
EFS (EU’s LO), der spagfærdigt havde

foreslået 15 minutters stop for produk-
tionen i forbindelse med krigsudbrud-
det. LO-Storkøbenhavn minimerede
forslaget til to minutters stilhed. LO
Danmark har brilleret med nul opfor-
dringer og en udtalelse, der støtter en
krig under FN’s sikkerhedsråds vinger.

Viljen til modstand eksisterer! På
arbejdspladserne og blandt de udstød-
te! I en stor kreds af tillidsrepræsentan-
ter og blandt en del fagforeninger, hvis
faner og udtalelser har dokumenteret
på demonstrationerne!

Senest stoppede Trafikfunktionærer-
ne deres generalforsamling for at delta-
ge på demonstrationen på Rådhusplad-
sen i København sidste torsdag.

Hardy Hansen har meget rammende
udtalt, at krig altid skader arbejderklas-
sen.

De faglige ledere er valgt til at
repræsentere og samle arbejderklassen
til modstand, men det sker ikke. Flere
steder i landet er der oprettet tværfagli-
ge tillidsmandsnetværk, hvoraf mange
er ledet af venstrepolitiske kræfter, som
underlægger netværkene den socialde-
mokratiske passivitet.

Der savnes en koordinering, der vil
samle den brede og konsekvente krigs-
modstand i dansk fagbevægelse under
parolerne:

STOP DEN FORBRYDERISKE
AGGRESSIONSKRIG MOD

IRAK!
Øjeblikkelig stop for krigen!

Fuldstændig amerikansk og allieret
tilbagetrækning fra Irak og regio-

nen!
Stop dansk krigsdeltagelse!

Støt det kæmpende irakiske folk!
Bekæmp imperialismen!
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Hvor er de faglige lederes
modstandsvilje?

Faglig  kommentar


