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TEMA: DEN ISRAELSKE FORBINDELSE

Væk med den israelske apartheidmur!
Stop besættelsen!

Apartheidmuren har efterladt denne palæstinensiske bonde med kun en køkkenhave



Omformningen af Mellemøsten i amerikansk billede og i
koordination med Israel tager ny fart efter at amerika-

nerne har erklæret Irak-krigen for vundet. Den amerikansk-
israelske offensiv for at påtvinge de arabiske og mellemøstlige
folk deres vilje fokuserer p.t. på den såkaldte ’Køreplan’ for
fred mellem Israel og palæstinenserne og på den hurtige
omformning af Irak til et amerikansk besat protektorat, der
inddeles i tre regioner, alle med dollaren som valuta. Men også
nye skridt tages i forhold til andre lande i regionen: Syrien har
lystret Colin Powell og givet de palæstinensiske modstandsor-
ganisationer, herunder PFLP, besked om at lukke deres konto-
rer og pakke sammen. Det kaldes ’terrorbekæmpelse’ – verden
forstår, at det er terrorstaternes forsøg på at knægte en befriel-
seskamp. Alt hvad der ikke passer i den amerikanske strategi
for verdensherredømme får terroriststemplet. Senest har USA
tilføjet Nepals Kommunistiske Parti (Maoister), som står i
spidsen for folkekrigen mod det reaktionære nepale-
siske lakajregime, til terroristlisten.

USA ventede med at fremlægge ’Køreplanen’ for
Israel-Palæstina til den amerikansk-israelske

plan for at stække Arafats præsidentmagt var gen-
nemført.  For Israel og USA har Arafat længe været
‘irrelevant’. Med udpegningen af Abu Mazen (Mah-
moud Abbas), en af forhandlerne af Oslo-aftalerne, som pre-
mierminister er denne intrige lykkedes. Det kaldes en ’demo-
kratisering’ af de palæstinensiske myndigheder. De ‘refor-
meres’, så de passer amerikansk-israelske interesser.

Køreplanen er fremlagt som et fælles forslag fra USA, EU,
Rusland og FN. Den danske udenrigsminister Per Stig Møl-
ler har haft en hånd med. Med andre ord står en fællesimpe-
rialistisk front bag – med FN-stemplet som figenblad.

Køreplanen udstikker et forløb i flere faser, som skulle
føre til dannelsen af en palæstinensisk stat i 2005:

Fase 1 (frem til maj 2003) skulle betyde afslutning på den
palæstinensiske ’terrorisme’, normalisering af palæstinenser-
nes liv og politisk reform af selvstyret og valg. Israel skulle
gennemføre en tilbagetrækning fra de besatte områder og et
stop for nye bosættelser.

Fase 2 (juni-december 2003): Skabelse af grundlag for en
uafhængig palæstinensisk stat. En international konference og

international overvågning af ’Køreplanens’ gennemførelse.
Fase 3 (2004-2005): Anden internationale konference.

Indgåelse af permanente aftaler om staternes status og en
afslutning af konflikten. Aftaler om endelige grænser, om
Jerusalem, flygtningespørgsmålet og bosættelserne. De ara-
biske stater skal indgå fredsaftaler med Israel.

Dette er verdens ’tilbud’ til palæstinenserne. Det eneste.
Og næppe et tilbud – mest af alt et diktat. Et Minipa-

læstina af tvivlsom levedygtighed. En forhandlingsproces,
som på forhånd bortskærer de palæstinensiske modstandsor-
ganisationer – med den største usikkerhed om, hvorvidt USA
og Israel, når det kommer til stykket, vil se en palæstinensisk
stat. Den er stillet i udsigt mange gange før. 

Imens fortsætter Israel ufortrødent med at besætte nyt
palæstinensisk land med opførelsen af apartheidmuren, som

inddrager 5-10 pct. mere af de stærkt reducerede
palæstinensiske områder. Intet tyder på at Israel vil
gøre andet i forhold til denne plan end hvad man gjor-
de med Oslo-processen: sabotere den. Planen stiller
heller ingen krav til Israel om at skrotte dets – i mod-
sætning til Irak – yderst reelle lagre af masseødelæg-
gelsesvåben. Den sikrer Israels status som regional
ministormagt med samme knusende militære overle-

genhed som USA i forhold til resten af verden. 
Det er et elendigt udgangspunkt for en fred, der sikrer

palæstinensernes legitime rettigheder.
’Køreplanen’ er med til at genoprette den fællesimperialis-

tiske enhed, som kaldes ’verdenssamfundet’, og som blev
sprængt af modstridende interesser i forbindelse med krigen
mod Irak. Ikke mindst Tyskland, men også Frankrig, har lagt
sig på maven for den amerikanske sejrherre i ydmygende
selvkritikker. Men samtidig har de forstærket bestræbelserne
på en hurtig udvikling af EU som militær supermagt. Mod-
sætningerne eksisterer fortsat og vil igen komme til udtryk –
og det officielle Danmark slides ned af dem i lakajstatens for-
søg på at forsone, hvad der ikke kan forsones. Men med
’Køreplanen’ er en vis enighed tilsyneladende genoprettet.
Som altid med imperialistisk enhed er det på folkenes bekost-
ning – og igen det palæstinensiske og de arabiske folk.

Redaktionen 6. maj 2003

Side 2

KOMMUNISTISK
POLITIK

KOMMUNISTISK  
POLITIK

-    Hver 14. dag    - 

Arbejdere i alle lande, forén jer!

Centralorgan for

Adresse
c/o Oktober Forlag

Willemoesgade 58 E,
2100 København Ø.

Tlf. 35 43 49 50.
Fax 35 43 49 59.

e-mail:
apk@apk2000.dk

Redaktion og abonnement
Mandag og torsdag 13 - 17
Ansvarshavende redaktør:

Klaus Riis

KP’s hjemmeside/
Netavisen:

www.kpnet.dk
APK’s hjemmeside:

www.apk2000.dk
ISSN: 1398-3741

Abonnementspriser
Halvår  (13  nr.) 175 kr.

År   (26 nr.)  300 kr. 
Betales til

Foreningen Oktober Forlag
Giro 1-663-4271

Deadline for indlæg til næste nr.
fredag den 16. maj 2003

Køreplan for fred
og demokrati?



Det er regningernes, status’ernes og de
taktiske justeringers tid efter krigskoa-
litionens foreløbige sejr i  Irak. Foghs
Danmark var, tilsyneladende, på vind-
erholdet – og Fogh er på vej til USA
for at indkassere danske virksomhe-
ders andel af rovet fra oliekrig samt
modtage nye instrukser fra Den Store
Leder.

Opgøret med krigsmodstanderne er
i gang. Særligt bittert i de krigsstøtten-
de lande. Snesevis af antikrigsaktivis-
ter sidder fængslet, hundreder har rets-
sager hængende. Antikrigspolitikere
som George Galloway fra det engelske
Labour-parti fyres på gråt papir. Fran-
cos arvtager Aznar forbereder en lov,
som vil forbyde enhver antikrigspro-
test, når Spanien fører krig. Blandt
bestemmelserne: ”En person som i en
situation med væbnet konflikt af inter-
national karakter, hvori Spanien er
involveret, offentligt handler imod det
med det formål at miskredittere Spani-
ens deltagelse … vil blive straffet med
en dom på mellem ét og seks år i fæng-
sel”.

Det er en konkret opfølgning af den
terrorlovgivning, som blev gennem-
ført i USA, EU og de fleste andre
lande i verden – nu direkte rettet mod
antikrigsbevægelsen.

Også den globale antikrigsbevægelse,
den største folkelige protestbevægelse
verden har set i nyere tid, gør status. Et
møde i Berlin sidst i april mellem
repræsentanter for antikrigskoalitio-
nerne gav en entydig melding: Bevæ-
gelsen er stærk, levedygtig – og kam-
pen fortsætter som en verdensom-
spændende og koordineret kamp. Den
næste globale aktionsdag blev fastlagt
til den 23. september, årsdagen for den
palæstinensiske intifada. Inden da vil
der blive gennemført mange interna-
tionale, kontinentale og nationale
manifestationer. Den 1. juni afholdes
G8-topmøde i den franske by Evian.
Bush kommer til Europa …

Der planlægges også afholdelse af
et internationalt krigsforbrydertribunal
(a la Vietnamkrigens Russel-tribunal).
Tyrkiet er foreslået som værtsland –

med nationale tribunaler i de krigsfø-
rende lande.

Stop for USA’s krige og kamp for
verdensherredømme; solidaritet med
de besatte lande og folk: Irak, Palæst-
ina, Afghanistan; kamp mod staternes
forvandling til krigsapparater og den
indre reaktion med dens tydelige fas-
cistiske tendenser – det er nogle af
hovedretningerne for den globale
bevægelse.

I Danmark har ’Ingen krig mod Irak’
indkaldt til en landskonference den 10.
maj for at diskutere hvor bevægelsen
går hen. I en bredt sammensat bevæ-
gelse med en lang række forskellige
kræfter og organisationer med forskel-
lig ideologi og politiske mål vil der

naturligvis være forskellige opfat-
telser, forskellige linjer. Der er kræfter,
som ønsker at sætte en styrkelse af FN
og FNs rolle i centrum. Der er nogle,
som ønsker at modstand mod dansk
deltagelse i krig og besættelse skal
afløses af fokus på nødhjælpsarbejde
for krigens ofre. Arbejderpartiet Kom-
munisterne har den opfattelse, at den
succesrige aktionsenhedsplatform,
som bevægelsen opbyggedes på, skal
fastholdes og justeres i forhold til den
ny globale politiske situation, der er
opstået efter Irak-krigen. 

Da Afghanistan-krigen ’sluttede’ i
begyndelsen af 2002 splittede Enheds-
listen, DKP/ML og KPiD den davæ-
rende antikrigskoaltion (’Nej til krig
og terror’), der fortsatte som Stop Ter-
rorkrigen. I efteråret lykkedes det at
danne ’Ingen krig mod Irak’ som en
bred paraplyorganisation – under
stærk modstand fra DKP/ML og
KPiD, indtil de modstræbende måtte

tilslutte sig. Samtidig har nogle af de
samme kræfter forsøgt at danne ’alter-
native’ koalitioner som det såkaldte
’Danmarks Fredsråd’. Landskonferen-
cen for ’Ingen krig mod Irak’ (som
foreslås omdøbt til ’Nej til krig’) vil
afspejle disse modsætninger. Kun hvis
antikrigsbevægelsens aktivister får et
afgørende ord vil det overleve som en
slagskraftig bevægelse.

Udgangspunktet for en fornyet
enhed må være at lære af bevægelsens
egne erfaringer. Fastholdelse af det
politiske enhedsgrundlag, kamp for
retten til forskellighed og forskellige
opfattelse, plads til alle kræfter, som
vender sig mod USA's krige og dansk
krigsdeltagelse. Og ikke mindst: fæl-
les handling i form af nationale aktio-
ner, demonstrationer og initiativer - i
tæt koordination med den globale anti-
krigsbevægelse.

På APKs 2. kongres i påsken konklu-
deredes:

”Den nye antikrigsbevægelse og
antiglobaliseringsbevægelsen må
udvikles i retning af en egentlig anti-
imperialistisk bevægelse, vendt imod
den amerikanske imperialisme og dens
krigskoalition, mod al imperialisme og
al reaktion, i solidaritet med arbejder-
klassens og folkenes modstandskamp
og revolutionære kamp …

Der findes opportunistiske kræfter,
som vil opstille udviklingen af Den
Europæiske Union – supermagten
’Europas Forenede Stater’ – op som et
alternativ til den amerikanske imperia-
lismes globale dominans. Det udgør
imidlertid ikke noget alternativ for
arbejderklassen, de europæiske folk
eller verdens folk. Monopolernes
’Forenede Europa’ drømmer selv
imperialistiske supermagtsdrømme,
som den p.t svagere part i forhold til
den dominerende rival - den amerikan-
ske imperialisme. ”

(Udtalelsen ’Arbejderpartiet Kom-
munisternes 2. kongres og de kommen-
de opgaver’)

Det er denne vej, en reel og slag-
kraftig folkelig modstand i de kom-
mende år må gå.
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En hidtil hemmeligstemplet 4000 sider
lang amerikansk miljørapport omhand-
lende affaldsdeponier på Thulebasen er
fuld af fusk. Det kan Greenpeace afslø-
re efter at organisationen har fået fat i
rapporten. En gennemgang af rapporten
afdækker omfattende mangler, tvivl-
somme konklusioner og tillægsrappor-
ter med ændrede forudsætninger.

- Det er skammeligt, at den danske
regering forsøger at presse den grøn-
landske befolkning til at sige ja til en ny
aftale med USA om opgraderingen af
Thuleradaren - som led i de amerikan-
ske Star Wars planer - på et tidspunkt,
hvor der intet reelt overblik findes over
hverken miljøødelæggelserne på Thule-
basen, eller hvem der skal betale for
udbedringer af disse, siger Mads Chris-
tensen fra Greenpeace.

Et af verdens allerfarligste kemiske
stoffer, PCB, der har været flittigt
anvendt af amerikanerne i 

tranformatorer og som tilsætningstof
i smøreolier under deres over 50 år
lange ophold i Grønland, er blevet
identificeret i mængder langt over
grænseværdierne i mindst èn af de før-
ste prøver, som 

miljøstyrelsen har foretaget på et
affaldsdeponi på Dundas halvøen.

- At lade disse lemfældige affaldsde-
ponier ligge ville være utænkeligt i
Danmark, og er et klart brud på Stock-
holm-konventionens artikel 6, som
både Danmark og USA underskrev i
2001. Stockholm-konventionen fore-
skriver, at sådanne stoffer, hvis de iden-
tificeres, skal destrueres på sikker vis
og altså ikke have lov at ligge og skvul-
pe rundt i vandkanten i følsom arktisk
natur, siger Mads Christensen.  

I en tilbageleveringsaftale af  Dun-
dashalvøen med USA har Danmark
allerede overtaget det fulde opryd-
ningsansvar efter amerikanerne på

trods af, at man ikke kender regningens
størrelse endnu. Miljøstyrelsen anslår
selv, at udgiften blot for fjernelse og
sikker håndtering af den ene losseplads
på Dundashalvøen kan blive på mere
end 200 mio. kr. Miljøstyrelsens under-
søgelse omhandler i øvrigt kun de los-
sepladser, der er beliggende på Dundas-
halvøen, og altså ikke de over 50
affaldsdeponier, der findes på den res-
terende del af Thulebasen.

- Det er ikke ærefuldt, af de danske
myndigheder har forholdt den grøn-
landske befolkning disse oplysninger.
Ikke mindst i betragtning af, at de, der
bor tættest på Thulebasen i den lille by
Qaanaaq, fortsat kæmper i Højesteret
for at få Thuleområdet tilbage, som de
blev tvangsforflyttet fra i 1953. Vi har
naturligvis nu fremsendt det tilbage-
holdte materiale til de relevante perso-
ner i Grønland, siger Mads Christensen

US-rapport om Thule fuld af fusk

Det amerikanske militær har trukket sig
ud af Thulebasen efter årtiers besæt-
telse, der har fundet sted ikke med
grønlændernes eller den oprindelige
tvangsforflyttede Thule-befolknings
accept – men alene i henhold til aftaler
med den danske kolonimagt. Som en
del af den danske kontrol med Grøn-
lands udenrigs- og ’sikkerheds’-politik.

Thule - Vieques
Den 1. maj i år måtte den amerikanske
flåde trække sig ud af den puerto rican-
ske ø Vieques, som har været brugt som
bombesprængnings- og øvelsesområde
i årtier. Tilbagetrækningen er sket efter

omfattende protester gen-
nem mange år, og pueto
ricanerne har fejret løsla-
delsen af deres ø med glæ-
desdemonstrationer.

Der er fællestræk mellem
Thule og Vieques. De er
begge blevet forladt af én
eneste grund: De er ikke
længere helt nødvendige for
den globale amerikanske
strategi. USA søger at sikre
sig global militær dominans
og har rykket sin opmærk-
somhed imod andre områ-
der, mod nye besættelser og
mod ny kolonisering. Begge
steder efterlader amerika-
nerne en miljøkatastrofe, en langtids-
virkende giftlosseplads i følsomme
økologiske zoner – og begge steder
efterlader amerikanerne oprydningsar-
bejdet og regningen til de indfødte. Og
begge steder er det kun de mest synlige
beviser på amerikansk kontrol, der for-
svinder. USA er stadig den domineren-
de magt i Puerto Rico og på Grønland –

for Grønlands vedkommende i et for
USA upåklageligt samarbejde med den
gamle kolonimagt Danmark.

Missilskjold og grønlandsk
protest
Greenpeaces afsløring af det gigantiske
militære miljøsvineri ved Thule har

Kolonimagternes Grønland
og missilskjoldet

Vieques, Puerto Rico: 1. maj fejrede puertori-
canerne at den amerikanske flåde har måttet
fortrække fra Vieques efter 6 årtier - og årtiers

protester

Alt omkring det
amerikanske militær på

Thulebasen og planerne om
at lade en Thule-radar indgå
som en væsentlig del af det

planlagte amerikanske
missilskjold stinker af

kolonimagters besættelse.
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- Du skal jo sælge dig selv, så du skal
beskrive dig, så arbejdsgiveren kan for-
stå, at han netop skal vælge dig!

Det er ordene fra vejlederen, der til
daglig optræder for og er lønnet til at
guide arbejdsløse til job. Vejlederen
forsøger at løse opgaverne fra den nye
arbejdsmarkedsreform ”Flere i arbej-
de”, som med Socialdemokratiets
stemmer blev vedtaget i efteråret 2002.

Ordene falder den ufaglærte lidt
svært. Han er kommet lidt rigeligt op i
alderen og er igen blevet uforskyldt
arbejdsløs. Hvordan får man så en
arbejdsgiver til at forstå, at han skal
vælge ham frem for flere tusind andre?

Repræsentanten fra ”Det Grå Guld”
får ikke svar på, hvordan han løser
denne umulige opgave. Det er der i
disse dage titusinder andre, der ikke får.
Til gengæld får han klar besked, når det
angår hans forpligtelse til at overvåge
reaktioner på hans CV:

- Du må oftest muligt og mindst hver
12. uge checke eventuelle henvendelser,
ellers mister du dagpengeretten, lyder
formaningen til den ufaglærte, der ikke
ejer en hjemme-pc.

- Så må du gå på biblioteket, a-kas-
sen eller arbejdsformidlingen!

Siden nytår er samtlige arbejdsløse
forpligtet til at lægge deres personlige
data – CV – ud på Internettet, så enhver
arbejdsgiver landet over kan vælge og
vrage mellem kandidaterne. Mere end
111.000 arbejdsløse har indtil nu lagt
deres CV ud. De resterende 140.000
står for tur.

Det sker som følge af regeringens
arbejdsmarkedsreform, der angiveligt
har til hensigt at skaffe 187.000 flere i
arbejde - uden at anvise flere arbejds-
pladser. Siden regeringens tiltræden for
halvandet år siden er arbejdsløsheden

vokset med 20.000, hvilket blandt
andet er betinget af de tvangsoverens-
komster, som de pålagde de offentligt
ansatte sidste forår.

Med til CV’et hører sig en beskri-
velse af sig selv som person, fritidsinte-
resser m.v. Det kan med rimelighed
opfattes som en personlig blotlæggelse.
Hvis ikke man udfylder de dertilhøren-
de felter, så har man vel noget at skju-
le, hvorfor man bestemt ikke sælger sig
selv.

Vejlederne lægger da heller ikke
skjul på, at man gør klogest i at udfyl-
de alt, men i kort form, for man skal jo
heller ikke trætte arbejdsgiveren med
en livshistorie. Mange vil mene, at
dette er misbrug af personlige fakta.

Hvad der ikke kan diskuteres, er, at
arbejdsgivere misbruger informationer-
ne.

Forskellige fupfirmaer har benyttet
nettet til at kontakte arbejdsløse med
løfter om høje lønninger og få arbejds-
timer. Mange arbejdsløse har følt sig
tvunget til at rette henvendelse på de
mystiske henvendelser, da de ellers kan
blive frataget retten til dagpenge.

Det viser sig, at det er pyramidelig-
nende firmaer, som i virkeligheden har
helt andre hensigter end at skaffe
arbejdsløse reelt arbejde.

Sagen er blevet bragt op for beskæf-
tigelsesminister Claus Hjort Frederik-
sen, som endnu ikke har villet udtale
sig. Det har kontorchef i Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, Mikala Kreiser, som
fastslår, at der ikke er grund til at øge
kontrollen med fupfirmaerne:

- Vores udgangspunkt er, at langt de
fleste arbejdsgivere seriøst søger efter
arbejdskraft, som de har brug for. Vi
tror, at en yderligere kontrol af arbejds-
giverne vil gøre systemet så besværligt,
at mange arbejdsgivere helt vil opgive
at bruge det, udtaler Mikala Kreiser til
Fagbladet.

Det kommenteres ikke, hvorfor der
ikke vises det samme hensyn til de
arbejdsløse, der til stadighed udsættes
for stadig mere kontrol og nu blotlæg-
gelse af deres egen person.            -gri

CV-misbrug på nettet
Firmaer misbruger

arbejdsløses tvangsindlagte
persondata på nettet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen vil
ikke gribe ind med øget

kontrol, mens de arbejdsløse
er tvunget til at blotlægge

deres personlighed for
alverden.

foranlediget en politisk orkan på Grøn-
land. Det er ikke bare Dundas-fjeldet,
som er forurenet: Der findes 54 større
amerikanske affaldsdepoter med død-
sensfarlige tungmetaller over et stort
område i følsom arktisk natur.

Afsløringen af miljøskandalen kom-
mer særdeles ubelejligt for den danske
regering og det grønlandske landsstyre.
På trods af indædt modstand fra den
grønlandske befolknings side mod at
Thule-basen afløses af en Thule-radar-
station som et vigtigt led i det aggressi-
ve amerikanske missilskjolds-projekt
har den danske regering for længst
givet grønt lys til amerikanerne. Den
danske udenrigsminister Per Stig Møl-
ler og den grønlandske  landsstyrefor-
mand  Hans Enoksen har udarbejdet et
fælles ja til den amerikanske ’anmod-
ning’ om at bruge Thule i missilskjol-
det, mod en vis økonomisk ’kompensa-
tion’. Aftalen skal underskrives ved et
besøg i USA senere i maj.

Afsløringen af den gigantiske gift-
losseplads kommer ikke som nogen
overraskelse for grønlænderne. 

Viceborgmester i Qaanaaq kommu-
ne Aksel Lund Olsen siger til avisen
Information, at befolkningen i Thule
længe har gjort opmærksom på miljø-
problemerne omkring og på Thule-
basen: - Da aftalen om tilbagelevering
af Dundas skulle indgås mellem Dan-
mark, Grønland og USA i februar i år,
bad vi om at se miljørapporterne om
Thule-basen. Men den danske stat ville
ikke udlevere dem. Vi har hidtil talt for
døve øren.

Resultatet af det hele er, at man stil-
le en række økonomiske tillægskrav til
USA for at indgå aftale om Thule-rada-
ren.

Det hele er en historie fra det virke-
lige liv: 

Supermagten USA vil beherske ver-
den militært. Det ydre rum indbefattet.
Missilskjoldet har ingen defensiv
karakter, men en offensiv. Det skal
sammen med hele systemet af ameri-
kanske baser og militære støttepunkter
verden rundt sikre USA’s strategiske
militære overlegenhed. Den danske
regering optræder også her som en
vasalregering – og kolonimagt Dan-
mark presser de grønlandske undersåt-
ter til accept af en ny amerikansk
besættelse.
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Dagbladet Politiken skriver i dag, at
“A.P. Møller er klar til at høste frugter-
ne af den danske deltagelse i felttoget
mod Iraks hersker, Saddam Hussein.
Via det danske udenrigsministerium
har den amerikanske regering formelt
bedt A.P. Møller deltage i genopbyg-
ningen af det krigshærgede land.”

Dermed bekræftes endnu engang den
særlige status, som A.P. Møller har hos
den republikanske regering, der er i færd
med at føre krig mod hele verden og
forvandle USA til en militærstat. Mærsk
var en flittig bidragyder til Bushs præsi-
dentvalgkampagne og er blevet belønnet
med store krigskontrakterne.

Nu skal der høstes profitter på ‘gen-
opbygning’, ‘fred’ – og olie. A.P. Møl-
lers koncernchef, skibsreder Jess Søder-
berg, bekræfter over for Politiken, at
amerikanerne meget gerne ser, at A.P.
Møller bidrager med sin viden inden for
transport, logistik og olieudvinding.

- Vi har stor erfaring med at udvinde
olie i den type kalkholdige lag, der fin-
des i Irak. Om vi skal deltage på kon-
sulentbasis eller tage del i egentlig
olieudvinding, er det for tidligt at sige
noget om, siger Jess Søderberg.

Men den dansk-amerikansk multina-
tionale koncern er med i det fornemme
selskab af krigsprofitører, hvoraf mange,

allerede længe inden krigen star-
tede, blev hyret til at forestå ‘gen-
opbygningen’. Det amerikanske
Agentur for International Udvik-
ling bad allerede i begyndelsen af
marts i hemmelighed seks ameri-
kanske selskaber om at byde på
en regeringskontrakt på 900 mio.
dollars for at reparere og genkon-
struere vandsystemer, veje, broer,
skoler og hospitaler. De seks sel-
skaber, som alle var store bidrag-
ydere til Bush-kampagnen - og
hvoraf det ene var en filial af
Dick Cheneys Haliburton - er Bechtel
Group Inc., Fluor Corp., Halliburton Co.
aflæggeren Kellogg, Brown & Root,
Louis Berger Group Inc., Parsons Corp.
og Washington Group International Inc.

A.P. Møller kan være behjælpelig på
mange områder. Og det gælder altså
også med hensyn til olien, som nu for
alvor skal udnyttes effektivt af de store
amerikanske oliegiganter. Med assistan-
ce fra Mærsk. På konsulentbasis eller
med det helt store sugerør fremme – det
er ligegyldigt. A.P. Møller er til det hele.

På generalforsamlingen i D/S
Svendborg i sidste uge sagde koncern-
chef Mærsk Mc-Kinney Møller:

- Glædeligvis faldt Saddam Husseins
styre hurtigt, og der koncentreres nu om

oprydning og genopbygning. Vort hus
og jeg personlig mener, at koalitionens
standpunkt var det rigtige, vi bifalder
den danske stillingtagen og Danmarks
fortsatte indsats – også i fredsprocessen.

Krigen er i al fald profitabel for A.P.
Møller. Og den amerikanske ‘fred’ i
Irak vil også være det: Der er tale om
det største amerikanske ‘genopbyg-
ningsprojekt’ siden Marshall-planen
for Vesteuropa efter 2. verdenskrig.

Oven i det hele får A.P. Møller nu
også en kæmpekontrakt løbende i de
næste mange år om at medvirke ved pro-
duktionen af det økonomisk største rust-
ningsprojekt i historien: Project Joint
Strike Fighter – den ny generation af
bombefly, som skal afløse F16-flyene.

Krigsbytte:

A.P. Møller skal stjæle irakisk olie

I to erklæringer fra henholdsvis den 9.
og 25. april opfordrer Iraks Nationale
Koalition (INC)* det irakiske folk til at
boykotte alle de af besættelsesmagten
oprettede og støttede institutioner og gå
til modstand mod besættelsen med alle
midler. I erklæringerne fordømmes især
amerikanernes brug af masseødelæg-
gelsesvåben og de bevidste bombarde-
menter af de internationale pressecen-
tre i Bagdad ”for at kvæle sandheden”.

INC fordømmer også plyndringerne og
ødelæggelserne og betegner dem som
en ”massakre på Iraks historie, begået
af amerikanerne, deres lejesvende og
agenter med det formål at udslette den
irakiske civilisations resultater”. Dette

viser det virkelige ansigt af USA’s
”befrielse” og ”demokratisering”.

Amerikanernes militære sejr er ”ikke
en endelig, men en midlertidig sejr”, og
INC henviser til den libanesiske mod-
standskamp, der krævede år for at
vinde styrke og til sidst fordrev den
israelske besættelsesmagt.

Som en kraft, ”der kæmper for frihed og
politisk pluralisme og mod alle former
for diskrimination”, opfordrer INC til
”national forsoning og for dannelsen af
en ægte national befrielsesfront mod den
amerikanske besættelse. Frihed er ikke
mulig, så længe vores land er besat”.

Oversat og bearbejdet af Michael Jensen 

* (Iraks Nationale Koalition (Al-Tahaluf Al-
Watani Al-Iraqi), også kaldet “Iraks Patriotis-
ke Alliance”, som stiftedes i 1992, består af
følgende: Oppositionsfløjen i Det Arabiske
Socialistiske Baath Parti (Saddam Husseins
parti), Socialistisk Enhedsparti, Arabisk
Arbejderparti, Den Arabiske Socialistiske
Bevægelse, Iraks Nationale Demokratiske
Kommunistiske Bevægelse (patriotisk strøm-
ning i Iraks Kommunistiske Parti, ledes af
Ahmed Karim), Kurdistans Islamiske Hær,
Kurdistans Fredsparti, Miljøpartiet, Partiet for
Retfærdighed og Reform, Bevægelsen for
Fornyelse af Civilsamfundet, Iraks Beduinråd
og uafhængige politiske og intellektuelle per-
sonligheder, o.a.).

Iraks Nationale Koalition
Opfordrer til modstand mod besættelsen

Inspektion ved Maersk containerterminal
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Hr. og fru Fix var de to svensktalende
inspektører, der med stor opbakning fra
deres stab af medhjælpere forsøgte at få
adgang til de virksomheder i Århus,
hvor man har grund til at frygte, at der
gemmes på masseødelæggelsesvåben.

Søværnets Operative Kommando
måtte ved synet af de mange fredsel-
skende aktivister sikre sig, at orden-
smagten kom til stede for at beskytte
mod indtrængning på området. Det var
dog slet ikke hensigten at trænge ind
uden tilladelse, da våbeninspektørerne
jo er sikret adgang til at inspicere de
virksomheder, der med rette kan tænkes
at skjule masseødelæggelsesvåben eller
dele til fremstilling af samme. Da SOK
ikke var villige til at lukke inspektører-
ne ind, må vi konkludere, at de nok har
noget at skjule.

Da bussen med våbeninspektører
fortsatte til næste stop, blev den derfor
fulgt af et par betjente. Meget betryg-
gende, for hvis nu det viste sig, at der
blev fundet mistænkelige ting på
Maersk containerterminal, var det

nemt at få det beslaglagt med det
samme. Der var den samme mangel på
samarbejdsvilje, da inspektørerne
nåede frem. Portvagten mente ikke, at
der var hverken kemiske, biologiske,
eller atomare våben i nogen af contai-
nerne, men var ikke interesseret i at
åbne for inspektion. Altså samme kon-
klusion: De har nok noget at skjule.

Sidste firma var Terma, der ligger i
Lystrup. Det formodes, at de alle har
forladt arbejdspladsen af frygt for at
blive afsløret, da de hørte om, at våben-

inspektionen var på vej. Det var helt
umuligt at komme i kontakt med nogen
mennesker derude, så derfor blev der
blot hængt en besked på deres aflåste
port om, at vi havde været forbi.

Alle steder blev der plantet kors til
minde om de civile, der har ofret livet i
Irak.

Foto: øverst Frank B. Schmidt
nederst Carsten Nielsen

www.canidk.dk

Våbeninspektion Århus

Lørdag d. 3. maj kom
våbeninspektionen forbi

Århus.
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Kaffekandeproducenten Bodum er ude
i et misbrug. Ikke i lovens forstand.
Tværtimod. Loven, der blev gennem-
ført af den socialdemokratisk ledede
regering i 90’erne, giver Bodum og
andre virksomheder lov til at misbruge
tvangsaktiverede dagpengemodtagere,
kontanthjælpsmodtagere og revaliden-
der.

Kommunerne stiller beredvilligt
disse økonomisk belastende personer
til rådighed – i form af en økonomisk
modydelse fra Bodum eller dets datter-

selskaber.
Metoden er ganske simpel: Kommu-

nen modtager penge af Bodum for at
oprette aktiveringsfabrikker, hvor de
tvangsaktiverede bistandsmodtagere
samler og pakker produkterne, der
afhentes af Bodum, klar til levering.
Kommunen tjener penge; Bodum får
samlet og pakket kaffekanderne gratis

eller næsten gratis; kontanthjælpsmod-
tagerne arbejder på det nærmeste for
deres bistandskroner; og mindre mon-
tage- og pakkefirmaer går konkurs med
yderligere arbejdsløshed til følge.

Kommunerne kalder det for
meningsfyldt aktivering.

Fallitter og arbejdsløshed følger i
kølvandet af otte kommuners samarbej-
de med Bodums datterselskab Multi-
plast.

Her stopper misbruget ikke: Det
amtslige revalideringscenter i Århus
Reva Center Nord benyttes til produk-
tion af blandt andet trælåg til plastkruk-
ker, som ender i Svendborg, hvor
arbejdsløse på kontanthjælp pakker den
samlede krukke på centeret Byhave-
gård.

Tilfældet er på ingen måde nyt.
Farum kommune har i årevis været
kendt for deres ”gode vilje” til at ”til-
vænne” kontanthjælpsmodtagere
arbejdsmarkedet. Colo Plast i Frede-
riksborg amt har i årevis været trukket
frem i offentlighedens søgelys for et
lignende misbrug. Bjergsted kommune
oprettede en aktiveringsfabrik Hal 13,
som dels betjente Bon Bon-fabrikkerne
med pakning af slik og dels skræmte
primært unge væk fra modtagelsen af
kontanthjælp.

Eksemplerne er kun toppen af isbjer-
get. Dette er kun få afslørende eksemp-
ler ud af de mange, der aldrig er kom-
met for offentlighedens – endsige fag-
bevægelsens – lys.

VK-regeringens beskæftigelsesmi-
nister, Claus Hjort Frederiksen, har
bebudet, at der i løbet af sommeren vil
blive fremsat forslag om, at reglerne
bliver yderligere lempet for kommu-
nernes og arbejdsgivernes misbrug af
grupper på overførselsindkomst.

Omkring en tredjedel af arbejder-
klassen er sat på forsørgelse af ægte-
fællen eller af det offentlige. Her ligger
der en meget stor – og billig – arbejds-
kraftreserve, der udover at kunne
udnyttes som en særdeles billig
arbejdskraft også tjener til formål at
trykke lønnen for de arbejdende.

-gri

Læs også Faglig kommentar
på bagsiden

Bodum har sat misbruget i system
Mere end 100

kontanthjælpsmodtagere
arbejder nærmest gratis hver
dag for Bodumfabrikkerne.

Otte kommuner, der forsyner
virksomheden med

tvangsarbejdere, kalder det
meningsfyldt aktivering.

Regeringen vil til sommer
give aktiveringscirkusset

endnu friere tøjler.

Den store aktiveringsfidus, som
Bodum praktiserer sammen med 8
kommuner, har fået Enhedslisten til at
stille spørgsmål til den såkaldte
beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen. Men ministeren snakker
udenom. Han har angiveligt bedte
Arbejdsmarkedsstyrelsen vurdere lov-
ligheden af de smarte projekter og om
der er tale om ulovligt og konkurren-
ceforvridende arbejde – og vil vente
med at svare.

Enhedslistens socialpolitiske ordfører
Line Barfod:

- Det burde ikke tage lang tid for
ministeren at bekræfte, at aftalerne er
ulovlige. Fagbladet har også doku-
menteret, at Bodums datterselskab
Multiplast har erstattet ordinært ansat-
te med aktiverede og at pakkevirk-
somheder har måttet dreje nøglen om,
fordi de ikke kan konkurrere med de
kommunale aktiveringssteder.

Kommunistisk Politik/Netavisen
afslørede allerede i september sidste
år det omfattende misbrug af aktivere-
de, som er sat i system hos Bodum. I
artiklen ’Projekt Arbejdsklar’ fortalte
en ung aktiveret, der netop havde
afsluttet sin studentereksamen og blev
sendt ud hos Bodum om forholdene.
Özgür Serin sagde bl.a.:

- Der var på ingen måde tale om, at
firmaets aktivering af bistandsmodta-
gere havde noget som helst med pro-
jekter eller kurser at gøre. Vi var ren
og skær arbejdskraft, der blev stillet
gratis til rådighed for forskellige
arbejdsgivere og skulle piskes til at
lave så meget som muligt. Vor “løn”?,
Jo, det var bistandshjælpen, der udbe-
tales af kommunen. Firmaets indtæg-
ter de stammer delvist fra kommunen
i form af et tilskud pr. aktiveret og fra
de firmaer, såsom Sanex og Bodum,
der får udført arbejde på stedet.

Hjort svarer udenom 
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Indgreb mod de syge

Nu skal sygdom på arbejdspladserne
til livs. Arbejdsgiverne har ondt i
pengepungen over nedslidte ansatte.
Nu kommer beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen dem til hjælp
med et lovforslag, der skal gøre det
sværere for de syge at være syge.

Ministeren vil bl.a. have, at læger-
ne fremover kan lave mere fleksible
lægeerklæringer, der hverken erklæ-
rer den syge fuldstændig syg eller
raskmeldt. Mellemvejen kan give
arbejdsgiveren ret til fortsat udnyt-
telse – trods sygdom. Et andet forslag
bygger på, at den syge kan komme til-
bage i arbejde i en anden jobfunktion,
der ikke belaster sygdommen.

Den seneste opgørelse angiver, at
udgifterne til syge på arbejdsmarke-
det er vokset til 27 mia. kr. årligt. For-
slaget fremsættes til efteråret.

Coca-Cola myrder fortsat
To Coca-Cola ansatte i Colombia har
fået tilkendt retten til at føre sag mod
to Coca-Cola-fabrikker beliggende i
Colombia. Fabrikkerne beskyldes for
ved hjælp af paramilitære grupper at
have dræbt fagforeningsaktivisten
Isidro Gil og tre andre faglige ledere
ved tortur.

Sagen bliver ført i USA, idet den
amerikanske domstol vurderer, at den
colombianske stat har for tætte for-
bindelser til de paramilitære grupper.
De to ansatte får ikke lov til at føre
sagen mod moderselskabet, da retten
ikke finder, at koncernen kan gøres
ansvarlig for lokale arbejdsforhold.

Sidste år blev 154 faglige tillids-
folk i Colombia myrdet eller meldt
savnet.

Arbejdsløse på nettet
Regeringens arbejdsmarkedsreform
fra efteråret tvang alle arbejdsløse til
pr. 1. januar at lægge deres personlige
CV på Internettet. Små fire måneder
efter har arbejdsgiverne adgang til
111.389 arbejdssøgende. Statistikker-
ne viser imidlertid, at arbejdsgiverne
ikke har de arbejdsløse på nethinden.

Tværtimod tager massefyringerne
til i omfang.

Mord på faglige aktive, modarbejdelse
af fagforeninger, skattesvindel og
underbetaling af de ansatte.

Det er nogle blandt flere betegnelser,
der gælder for flere multinationale sel-
skaber, som danske pensionsselskaber
ynder at investere penge i. Coca-Cola
og Nestlè nævnes som hittere blandt
investorerne, oplyser LO’s Ugebrev A4.

LO er fortørnet over, at arbejdsmar-
kedspensionerne er investeret i disse
monopoler på trods af, at pensionskas-
serne har givet sig ud for at føre en etisk
investeringspolitik.

SiD, KAD, Dansk Metal og Træ-
Industri-Byg ejer eksempelvis et trecif-
ret millionbeløb i den amerikanske dis-
countkæde Wall-Mart, som er kendt for
underbetaling og modarbejdelse af

ethvert tilløb til faglig organisering.
Direktør i Pension Danmark, hvor

store dele af fagbevægelsens arbejds-
markedspension er sat, Torben Möger
Pedersen, er kold over for kritikken:

- Vi er ikke sat i verden for at prakti-
sere politisk korrekthed, men for at
sikre et højt afkast.

De respektive fagforbund er repræ-
senteret i de forskellige investerings-
foreningers bestyrelser. Eksempelvis
sidder formanden for KAD, Lillian
Knudsen, i bestyrelserne for Industri-
ens Pension og Pension Danmark.
KAD-formanden er ikke rede til at
kræve kapitalen trukket ud, men har
følgende kommentar:

- Er der store problemer, må vi tage
den enkelte sag op.                       -gri

Bedre sent end aldrig, vil nogen måske
konstatere, men det lykkedes faktisk
for dele af fagbevægelsen at tage initi-
ativ til forskellige former for netværk
for fred i samme periode, som da kri-
gen mod Irak blev forvandlet til en ille-
gitim besættelse. I uger forinden havde
adskillige faglige unge og deres for-
skellige netværk taget initiativ til for-
skellige protestaktioner mod krigen.

I en række storbyer landet over er
der i kølvandet af krigen skudt forskel-
lige faglige netværk op.

Simon Gregersen, medlem af Stil-
ladsklubben i København og koordine-
ringsgruppen i det nye netværk i
København, fortæller til Fagbladet:

- Vi er nødt til at se tingene i et lidt

længere perspektiv. USA’s næste krig er
allerede i støbeskeen. Vi har set, at man
beslutter sig for at gå i krig og derefter
leder efter en begrundelse over for
resten af verden. Vi vil derfor arbejde
for, at Danmark ikke er en del af den
koalition af frivillige stater, der følger
USA’s krigsplaner.

Hvorvidt netværket vurderer, at en
kommende krig er legitim under et
såkaldt FN-mandat, referer Fagbladet
ikke Simon Gregersen for.

Den 12.maj mødes LO-Storbyerne
for at diskutere et fortsat fredsarbejde. I
Aalborg, Randers og Århus er LO en
del af den eksisterende fredsbevægelse.

-gri

Fagbevægelse i rå spekulation

Fagbevægelsen
på banen for fred



Side 10
Malerkampagnen

Kære venner,

Det er en mærkelig fornemmelse at
skulle fejre kampdagen bag trem-
mer, men vi lover at gøre, hvad vi
kan, for at dagen ikke går ubemær-
ket hen her i Vestre Fængsel.

Vores tanker går i dag til de tusind-
vis af politiske fanger, som USA-
imperialismen holder indespærret
verden over. 

Kvinder og mænd, hvis eneste for-
brydelse er at gøre deres pligt som
mennesker: at bekæmpe det umen-
neskelige. Kvinder og mænd, der på
trods af terror, tortur og henrettelser
tør tro på og drømme om en anden
verden. 

Kvinder og mænd, der på tværs
af hudfarver, landegrænser og køn
kæmper sammen – en fælles global

kamp for fred og frihed.

Vores tanker går til de hundreder af
millioner mennesker, der verden
over kæmper mod krig, fattigdom og
undertrykkelse – som på trods af
sult og nød holder hovedet højt og
ikke giver op.

Den globale antiimperialistiske
bevægelse, der i det sidste års tid
har vist sin styrke og sit potentiale,
har vundet store sejre.

Den har forenet frihedselskende
folk over hele verden. Den har i
praksis og teori vist, at det nytter at
kæmpe. Vist, at en anden verden er
både mulig og nødvendig.

Den har vist, at frihed og demokrati
skabes af folkene selv og fra neden.
At det borgerlige demokrati er et
skalkeskjul og en narrehat. At kam-

pen føres i gaderne.

USA og deres allierede har der-
imod, én gang for alle, vist verdens
folk deres sande ansigt. At deres
floskler er en maske af løgn og
bedrag. At deres mål er verdensher-
redømme og maksimal profit. Og at
de ingen midler skyr for at nå disse
mål.

At den konkrete røverkrig mod Irak
ikke blev stoppet, er intet nederlag.
Modstanden i sig selv er en sejr.
Men for at den endelige sejr kan
komme i hus, må bevægelsen
kæmpe videre.

Vores 100 % politiske fængsling
(der jo bare er én i rækken af 100-
vis af fængslinger af revolutionære i
Danmark og verden over) er det
danske borgerskabs hævn for mod-

Hilsen til 1. maj
fra maleraktivisterne, p.t. Vestre Fængsel

De to maleraktivister Lars Grenaa og
Rune Eltard-Sørensen, der den 18.
marts hældte rød maling over stats- og
udenrigsministeren, sidder fortsat
varetægtsfængslede i en fuldt opklaret
sag. Senest blev en forlængelse af
varetægtsfængslingen med 28 dage
stadfæstet af landsretten den 30. april.

Nu har de to maleraktivisters sagfø-
rer Hanne Reumert appelleret denne
afgørelse til Højesteret.

Sagen vil næppe blive behandlet før
retssagens start den 27. maj, men den
uhørt lange varetægtsfængsling i det
overfyldte Vestre Fængsel i en fuldt
opklaret sag rummer ifølge mange
juristers opfattelse helt nye momenter
af principiel art. Ved retssagens start vil
de have været fængslede i 2½ måned.

Den 5. maj stillede  Enhedslistens Line
Barfod  følgende spørgsmål til justits-
minister Lene Espersen:

“Hvad kan ministeren oplyse om
præcedens med hensyn til længden af
varetægtsfængsling af personer i
sager, som er fuldt opklaret?”

Begrundelse: På baggrund af sagen
om oversprøjtningen af stats- og uden-
rigsministrene med rød maling den 18.
marts i år har spørgeren noteret sig, at
der ikke hersker tvivl om, hvem der
stod for oversprøjtningen. Spørgeren
er derfor interesseret i at få oplyst,
hvad der er præcedens med hensyn til
længden af varetægtsfængsling i i
øvrigt fuldt opklarede sager.

En række forskellige organisationer og
bevægelser er samtidig gået i gang
med at forberede en støttedemonstra-
tion for de to aktivister og i protest
mod forsøget på kriminalisering af
antikrigsbevægelsen. Den vil finde
sted ved retssagens start den 27. maj.

Læs mere på side 20-21

Anke til højesteret og forespørgsel til justitsministeren

Lars Grenaa i Folketinget 18. marts



Side 11
Malerkampagnen

I vores lille team  bestående af tre spe-
cialarbejdere og to laboranter skal vi
have ansat en ny specialarbejder.
Aldersmæssigt fordeler teamet sig
over et bredt spektrum, startende med
”Lille”-Jan 33, Kent og Pedro i
40’erne, Niller 50 og sidst, men ikke
mindst, alderspræsident Jønke, 58.

Vi er i den ”heldige” situation, at
vores firma er i gang med at outsour-
ce flere hundrede specialarbejdere, og
firmaet har i derfor oprettet et jobud-
valg, som skal fordele de arme stakler
til deres nye job – vel og mærke, hvis
der er nogle ledige job til dem.

Nå,  hvorom alting er, så skal vi
bruge en enkelt medarbejder hos os.
Det burde jo være verdens mest enkle
opgave, når man tager i betragtning, at
der er flere hundrede at vælge imellem.
Hvis man altså ser bort fra, at man som
de fleste andre steder på arbejdsmarke-
det også hos os skal opfylde
visse krav for at komme i
betragtning til stillingen. Det
gælder truckkort, ADR-bevis
(transport af farligt gods), 9.-
10. klasses eksamen, samt alt
det andet, der efterhånden skal
til for at få lov at bringe søn-
dagsavisen ud.

Vi er til dagligt beskæftiget som virk-
somhedens ”skraldemænd”. Dvs. at vi
håndterer bl.a. alt deres kemikalieaf-
fald (døde dyr, syrer, enzymer, medi-
cinrester osv.), hvilket indebærer, at vi
en del af tiden skal være iført frisk-
luftsmasker, tætsluttende dragter og
gummihandsker. Selv på trods af
disse sikkerhedsforanstaltninger und-
gås det ikke, at man jævnligt er i nær-
kontakt med enzymstøv og andre
slige sager. Det er en afdeling der
kræver, at man ikke er bange for at få
snavs på hænderne, og at man ikke
lider af diverse allergier.

Jobudvalget er straks på banen med
tre potentielle ”emner”, som man
efter lange og grundige overvejelser
har headhuntet til vores afdeling. 

- Fedt nok, tænkte vi. Det går jo
lynende stærkt. Men den første led  af
enzymallergi (noget han i øvrigt har

pådraget sig på virksomheden). Ud
med ham, dur ikke! Nr. to kunne ikke
tåle at bære tætsluttende dragt (hmm,
klaustrofobi måske). Dur ikke! Men
den sidste opfyldte alle krav på nær ét
- han var såmænd bare i slutningen af
50’erne.

Der er i afdelingen bred enighed om, at
den ”nye” selvfølgelig skal leve op til
vores interne standard, hvilket indebæ-
rer at staklen skal kunne tåle umåde-
holden mobning, slesk tale og billig
portvin! Ikke noget problem for en
mand af rette støbning – ja, jeg siger
mand, for helvede brød løs, da Lille-
Jan kom til at nævne, at det jo kunne
være, vi skulle prøve med en kvinde.
Tilfældigvis kendte han én, der var helt
vild for at blive ansat hos os. 

Fra tronstolen (bordenden), hvor
”gamle” Jønke residerer, lød: 

- Sig mig lige engang,
knægt, er du komplet hjerne-
død? Kvinder her!  Aldrig i
livet! Det bliver over mit lig!
Er du ikke klar over, hvilke
problemer kvindfolk fører
med sig? Som om det ikke er
nok, at man skal trækkes med
konen derhjemme! NEJ, NEJ

og ATTER NEJ! Desuden knægt, så
har du åbenbart overhovedet ikke
fulgt med i seksualundervisningen!
Kvindfolk døjer evigt og altid med
deres ”skidt”, hovedpine og alskens
andre følgesygdomme (graviditet, tror
jeg, han tænkte på her).

- Så’n er det bare, råbte han. Det
hjalp ikke på hans humør, at Jan efter-
følgende forklarede, at ”kvinden”
opfyldte alle kravene til jobbet og
desuden var en rigtig ”lækker” sag. 

Med alderens visdom nøjedes
Kent, Pedro og Niller med at stirre
diplomatisk ned i bordpladen og først
bagefter give Jan et trøstende skulder-
klap samt kloge ord med på vejen:

- Vi bakker helt op om dit forslag
knægt, men kunne du ikke have ventet
med det, til Jønke går på efterløn. Det
er sgu’ ikke sundt for ham i hans
alder, at du stiller den slags forslag.

Spacey

Så’n er det bare!

standen mod deres krigsliderlighed.
Men det er også et angreb på hele
fredsbevægelsen og alle, der ven-
der sig mod USA-imperialismen.

Vores fængsling og kommende
dom skal sætte en skræk i livet på
alle jer, der fortsætter kampen.

Det skal tjene som en advarsel til
alle, der nægter at bøje hovedet og
på trods af klassedomstolen kæm-
per videre.

Men som en gammel sang lyder:

”Så bank i bordet dommer – og døm
kun hvem du vil

Men vid at hvis du dømmer én – så
kommer flere til

Vi fører kampen videre med større
enighed

Din dom kan aldrig knække vor soli-
daritet”

Kampen mod statens undertryk-
kelse og for vores frihed er også en
kamp for bevægelsens frihed og for
folkenes ret til at gøre oprør.

Husk, at når uret bliver ret, bliver
modstand en pligt!

Vi sender jer alle vores varmeste
hilsener og tanker og glæder os til
at komme ud og kæmpe sammen
med jer igen.

”Fred mellem folkeslag – krig
mellem klasser”.

For en verden uden krig, nød og
sult – for folkenes frihed – kampen
fortsætter.

PEACE OUT
Lars og Rune
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Arbejdernes internationale kampdag blev en
massiv demonstration mod USA’s krig mod
Irak og dets bestræbelser på at opnå verdens-
herredømme, forbundet med modstanden
mod de reaktionære regeringers arbejder-
fjendske politik.

Også i Danmark var Irak-krigen og stop for
nye amerikanske krige et vigtigt tema på 1.
maj-markeringerne landet over. Det var også
Fogh-regeringens krig mod arbejderne og de
fattige.

Ingen Krig Mod Irak afholdt en demonstra-
tion foran den amerikanske ambassade i
København.

Som sædvanlig blev Rød 1. maj i Munke-
mose, Odense, den største markering i landet
af majdagen på et klart klassekampsgrundlag
og på antiimperialismens grund. 6-7.000 del-
tog der.

Den danske 1. maj-tradition, der forbinder
kampdagen med en folkefest, ikke mindst i
Fælledparken i København, er meget vejrføl-
som. Et efterårsagtigt bygevejr med periodis-
ke skybrud forvandlede parken til et stort søle
– og reducerede deltagertallet fra de mere end
100.000, som plejer at komme, til omkring en
fjerdedel. 

APK’s 1. maj plads bag Frimurerlogen var
i år forvandlet til ’Fredens Plads’. 

Pluk fra 1. maj-talerne

SSkkaammlløøss  ppoolliittiikk

Dagbladet Politiken skrev forleden, at “A.P.
Møller er klar til at høste frugterne af den
danske deltagelse i felttoget mod Iraks her-
sker, Saddam Hussein. Via det danske uden-
rigsministerium har den amerikanske rege-
ring formelt bedt A.P. Møller deltage i genop-
bygningen af det krigshærgede land.”

Dermed bekræftes endnu engang den særli-
ge status, som A.P. Møller har hos den repu-
blikanske regering, der er i færd med at føre
krig mod hele verden. Mærsk var en flittig
bidragyder til Bushs præsidentvalgkampagne
og er blevet belønnet med store krigskontrak-
ter. Og dermed gives der et vink med en vogn-

stang om, hvem der e
danske regerings skaml
tagelse.

Allerede nu er de næ
rorkrig udpeget - pro
ved at blive kørt i stilli

I hele dette vanvid 
nesker verden over al
ling og udløst den stør
vægelse, vi har set. En 
folk - har sat sig i bev
fremtiden og freden lig
anente krigsforbrydere
krigsbevægelsen sine a

Dorte Grenaa ve
demonstration v. den 

RReetttteennss  mmaaggtt  

Hvordan kan vi opnå 
om det mindste håb, 
alene er vores palæstin
tre, der er ofre for Shar
somhed? Hans blodtør
der i dag ethvert menne
hed nok til at forsøge 
ne i deres besatte hver
journalister og fredsak
kommet på denne såka

Så længe vores tite
trods supermagtsinte
verdenssamfundet træd

Vi efterlyser rettens
til at leve, ikke magte
magtbegær, blodtørst,
miske interesser og be

Hanane Gheith , R

SSoocciiaall  kkrriigg  ––  kkrriigg   

Det er ikke kun stats
krigsstien – også soci
med socialt bedrageri o
ikke granskning af m
Petersen og andre bri
regeringen. Det betyde

  
  

11..  mmaajj 
- mod imperialisme, k

- for revolution

Mange steder i landet blev der rejst krav om løsladelse
af de politisk fængslede maleraktivister. Her ved

demonstrationen foran den amerikanske ambassade

Fra Rød 1. maj i Munkemose, Odense

APKs telt på "Fredspladsen"
bag Frimurerlogen i Fælledparken

Rød 1. maj - May Day - 1º de Mayo

Rød 1. maj - May Day - 1º de Mayo
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gentlig bestemmer den
løse politik og krigsdel-

æste lande i USA’s ter-
opaganda-kampagnerne
ing.
har millioner af men-

llerede taget deres stil-
ste globale antikrigsbe-
ny supermagt - verdens
vægelse, og det er dér,
gger. Ikke hos de perm-
e. Derfor fortsætter anti-
aktiviteter og protester.

ed Ingen krig mod Iraks
amerikanske ambassa-

de

tt  ttiill  PPaallææssttiinnaa

det, der kunne minde
når det ikke længere

nensiske brødre og søs-
rons magtbegær og gru-
rst, og magthysteri gæl-
eske, der har samvittig-
at støtte palæstinenser-
rdag, det er fotografer,

ktivister, der nu også er
aldte mands liste.
el er ‘statsløse’, vil vi
eresser efterlyse, at
der ind.
s magt, menneskets ret
ens ret, magtens ret til
, krigsførelse, økono-
sættelse.

Rød 1. maj, Munkemose

iigg  mmoodd  ddee  ffaattttiiggee

sministeren, der er på
ialministeren vil i krig
og snylten. Det betyder

ministerkollegaen Thor
ixtofter i og uden for
er ikke konfiskation af

blot nogle af olieprofitterne fra Nordsøen. Det
betyder heller ikke angreb på de multinationa-
les danske skattefrihed.

Socialministerens krig er krig mod de fatti-
ge. 

En sand regn af angreb er sat ind mod folk
på overførselsindkomster. De konservative vil
fjerne efterlønnen. Venstre vil udhule arbejds-
løshedsunderstøttelserne endnu mere. Ægte-
par på bistandshjælp har fået reduceret
ydelsen med 40 pct. ved (stort set) at fjerne
den ene parts bistand. Socialministeren sætter
sig nu i spidsen for det beskidte job at tvinge
folk, der allerede ligger ned, til et liv på sulte-
grænsen. 

Den sociale krigs minister kender kun en
vej: Flere ofre.

Eric Skytte,  Rød 1. maj Munkemose

MMeelllleemmøøsstteenn::  KKoobblliinngg  aaff
iimmppeerriiaalliissmmeenn  oogg  kkoolloonniiaalliissmmeenn

Mellemøsten er en samlet region for USA,
som lægger en samlet strategi for at udvide
sin indflydelse. Doktrinen om præventiv krig
og USA’s krig mod Irak er et klart bevis på
denne forestilling. Derfor fordrejer den ameri-
kanske administration krigen fra at være en
såkaldt “krig imod terrorisme” i retning af en
kampagne for “regimeændring” i hele
Mellemøsten. 

Denne forestilling går hånd i hånd med det
nyliberale globaliserings-regime i hele ver-
den.

Thomas Barnett fra US Naval War College
skriver i Esquire Magazine:

“Det er nu, Washington for alvor tager
strategisk sikkerhed i besiddelse i globalise-
ringens tidsalder.”

Konsekvensen af denne forestilling er en
realisering af den amerikanske globalisering,
der resulterer i en kobling mellem imperialis-
men og kolonialismen. USA’s plan for Iraks
‘genopbygning’ er ikke mindre end et gigan-
tisk røveri i form af privatisering af hele lan-
det.

Sammi Jawad, Fredspladsen, Fælledparken

jj  22000033
krig, krise og reaktion
n og socialisme

Bolivia: 100.000 deltog i kæmpedemonstration i La Paz

1. maj i det kriseramte Argentina

Majdagen blev markeret i mange byer
i det besatte Palæstina

Rød 1. maj - May Day - 1º de Mayo

Rød 1. maj - May Day - 1º de Mayo
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Modstand koster ofre

På trods af alle forfærdeligheder er jeg
trods alt fortrøstningsfuld på grund af
den globale modstand, der har rejst sig
imod imperialismen, USA og Fogh.
Modstandsbevægelsen kæmper for en
ny og bedre verden, en verden uden
krige, uden udbytning, men en verden
med solidaritet, venskab og kærlighed.
Det er det, jeg ser folk kæmper for, når
de demonstrerer. Og det er på sin vis
betryggende!

Modstanden har dog også kostet
nogle ofre. Vores to unge kammerater,
der i bevægelsens ånd viste Anders
Fogh og Per Stig Møllers blod på hæn-
derne har måttet betale en meget dyr og
dybt urimelig pris. Deres hamrende
symbolske og ikkevoldelige aktion har
indtil videre kostet fredskæmperne
over en måned i varetægtsfængsling, en
straf, der for et par dage siden blev for-
længet med 28 dage til 2 ½ måneds
fængsel, inden retssagen starter. Det er
en sindssyg dom, det er en politisk
dom. Der lægges op til en utrolig hård
fængselsstraf for en ikkevoldelig
aktion, der blot fortalte sandheden om
magthavernes kransekage-figurer …
Det er vanvid!

Lasse Nørbo, DKU, Rød 1. maj,
Munkemose

EUs unionsstat med EU-
politi og EU-hær står for det
samme som USA 

Holger K. Nielsens og andres tanke om
et styrket EU som modvægt til USAs

militære magtarrogance er forfejlet og
en fatal strategi.

Nogle på venstrefløjen (ikke mindst
i SF) har - under indtryk af USAs mili-
tære magtarrogance - fået den ide, at
man “skal styrke EU, for at skabe mod-
vægt til USA”. Man vil op i sengen til
EU-tilhængerne. Men tankegangen er
forfejlet. Strategien fatal. 

For det første er det uden for enhver
rimelig tvivl, at den transnationale alli-
ance mellem EU og USA simpelthen er
det bærende element i EUs magtappa-
rat; den franske retorik repræsenterer
ikke EUs politik. Kampen mod USAs
magtudfoldelse og kampen mod EU
står ikke i modsætning til hinanden.
Begge systemer er apparater for en bru-
tal kapitalisme, som venstrefløjen vel
bør bekæmpe

Ole Krarup, 1. maj-tale, Folkebe-
vægelsen mod EU

Midt i alt det her står
ungdommen
At tjene penge på mord og undertryk-
kelse er helt lovligt, men at sige nej til
krig, ja, det bliver der slået hårdt ned
på. 

Imperialismen har virkelig vist sit
sande fjæs, som det det er. Nemlig
undertrykkelse og mord. Midt i alt det
her står ungdommen; der er ikke mange
gode udsigter for dem, medmindre man
kommer fra Hellerup.

Der er ingen lærepladser at få, gym-
nasierne er overfyldte, og folkeskoler-
ne er ved at falde fra hinanden. Hvis
man så er så heldig at få en uddannelse,
så er udsigten til arbejde minimal. Vi
har fået tudet ørene fulde af, at fremti-
den er vores, at alle muligheder står
åbne, men hvilke muligheder har vi? Vi
kan ikke få en uddannelse, vi kan ikke
få et arbejde, vi kan ikke engang få et
sted at bo.

Vi kan selvfølgelig melde os til
hæren og tage til et fremmed land og
smadre det i frihedens navn, men ellers
er der ingen muligheder.

Den eneste mulighed er at smide
borgerskabet og dets håndlangere på
porten.

Kasper Lyster, DKU, Fredspladsen,
Fælledparken

Muren er den konkrete manifestation
af besættelsen af Vestbredden og Gaza,
og det er endnu en metode til at gen-
nemføre politikken med at konfiskere
mere palæstinensisk land. Hvis Israel
reelt var interesseret i sine borgeres
sikkerhed, og i adskillelse fra det
palæstinensiske folk, ville det have
opbygget muren på ’Den grønne linje”
(grænsen, der fandtes før krigen i
1967). Men det er ikke tilfældet.
Hovedparten af den planlagte mur skæ-
rer dybt ind i palæstinensisk territori-
um og inkorporerer 10-15 pct. af de
besatte landområder i Israel, en stor del
meget frugtbar jord med olivenlunde,
drivhuse, grønsagsjorder og vandres-
sourcer. Den vil afskære landsbyer og
byer fra deres dyrkede områder, han-
delscentre, uddannelse og kultur. Den
vil intensivere den igangværende mil-
jødestruktion og udarmelse, som finder
sted i de besatte områder. Det er også et
forsøg på at legitimere den israelske
bosættelsespolitik. Den har  kort sagt
som formål at rette et dødeligt slag
mod enhver mulighed for at danne en
levedygtig palæstinensisk stat.

For hundredtusinder af palæstinen-
siske bønder vil denne mur være et
fængsel uden vagter, uden at de har
mulighed for at sikre midler til livets
ophold for deres familier – indtil et
punkt, som simpelthen vil tvinge
mange af dem til at forlade deres hjem
og søge at slå sig ned et andet sted som
flygtninge.

Muren har til hensigt at fremme en
’stilfærdig’ etnisk udrensning af den
slags, som ikke bliver fotograferet,
men alligevel er lige så effektiv og øde-
læggende.

Af den grund har vi besluttet at refe-
rere til muren som en fordrivelsesmur.

Fordrivelsesmuren handler derfor ikke
om ’sikkerhed’ eller noget andet af
besættelsens aspekter. Den planlagte

Qualqiliya (Billedet til højre)
Dette kort viser det dramatiske tilfælde Qal-
qiliya, som vil blive ét stort fængsel. Muren
vil fuldstændig omslutte Qalqiliya, med kun
én åbning bevogtet af to kontrolsteder.
Byen – engang et blomstrende handelscen-
trum – vil kvæles og dø.

Rød 1. maj - May Day - 1º de Mayo

Lasse Nørbo

APARTHEIDMUREN
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Ifølge det israelske dagblad Haaretz
agter det israelske militær nu at
tilbageholde og deportere internationa-
le fredsvagter fra de besatte palæstin-
ensiske områder. Man ønsker ligeledes
fremover at sikre, at fredsvagter ikke
kommer gennem nåleøjet i Ben
Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv eller
ved grænseovergangene fra Ægypten
og Jordan.

Begrundelsen skulle ifølge det isra-
elske militær være, at fredsvagterne er
“provokatører” og “initiativtagere til
opstande” , og at deres opgave er at til-
sværte det israelske militærs omdøm-
me og dets operationer i de besatte
områder. Herudover er både militæret
og det israelske udenrigsministerium
nervøse for at komme til at dræbe eller
såre flere fredsvagter.

Selvmordsbombere som
fredsvagter?
Udtalelserne kommer efter at det er
kommet frem, at selvmordsattentatet
forleden ved Mike’s Bar i Tel Aviv
blev udført af engelske statsborgere
med palæstinensisk baggrund. De to
skulle inden attentatet have deltaget i
fredsaktiviteter i Gaza.

International Solidarity Movement
(ISM), som er fredsvagternes koordi-
nerende organisation i de besatte områ-
der, udtaler i dag fredag, at de to eng-
lændere aldrig har været en del af ISM.

“Vi har aldrig været i kontakt med
dem,” udtaler ISM’s mediekoordinator
Tom Wallace fra Bethelem. 

“Vi har en procedure med træning
og screening. Der er indlagt to dages
træning, og den fungerer ligeledes som
screening af aktivisterne,” siger Walla-
ce.

“Efter træningen bliver aktivisterne
tilknyttet såkaldte ’affinity-groups’,
som yderligere gør det muligt at identi-
ficere folk, der skulle have en anden
dagsorden. Ingen arbejder alene,”
siger han. 

Israel:
Vil have

fredsvagterne
ud af de besatte

områder* Den israelske rege-
ring har ikke offentlig-
gjort fuldstændige,
officielle kort over
muren. Den østlige
murs strækning er
kortlagt af Land
Research  Center og
Palestinian Hydrolo-
gy Group og er base-
ret på ekspropria-
tionsordrer udstedt til
palæstinensiske jord-
ejere.

Muren, der skiller
palæstinenserne fra deres land

udvidelse af muren kan derfor være
skitsen til Sharons plan for de mulige
grænser for en palæstinensisk ’enhed’,
når ’køreplanen’ (’The Road Map)
udfoldes. Den må ikke ligge på for-
handlingsbordet som startpunkt for en
køreplan til fred, eftersom den ikke vil
bringe fred og vil ødelægge enhver
mulighed for at skabe en palæstinen-
sisk stat.

”Det er en tragedie for hele menneske-
heden, at sådanne former for undertryk-
kelse anvendes mod de fattige og de for-
svarsløse, alt imens undertrykkeren bli-
ver hørt og troet, når han retfærdiggør
sig og narrer andre nationer og kulturer.

Og forbrydelserne begås under slogans
om ’sikkerhed’ og ’terror’. Hvordan kan
folk give denne undertrykker deres vel-
signelse, når han sikrer sig økonomisk
støtte til at oprette denne mur og begå
sin forbrydelse?” Dette er, hvad folkene
i Qalqiliya-distriktet, hvis liv er blevet
lagt i ruiner af fordrivelsesmuren, siger.

Flere tal og kendsgerninger
Alt i alt forventes muren at ville have
en ødelæggende virkning for livet for
godt 210.000 palæstinensere, som er
bosat i 67 berørte byer eller landsbyer.

11.700 mennesker i 13 landsbyer vil
være fængslede mellem muren og den
grønne linje.

På krav fra de israelske bosættere
planlægges muren at gå væsentlig
længere mod øst for at inkludere bosæt-
telserne Ariel, Emanuel og Kedumim.
Dette vil dramatisk øge antallet af
palæstinensere, som vil blive direkte
berørt af muren.

Se www.gush-shalom.org/thewall/
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Amerikanerne kalder dem med et næs-
ten uoversætteligt ord  Neocons
(nykonservative lyder alt for pænt). Det
er en magtfuld gruppe ekstremt reaktio-
nære og yderst indflydelsesrige politike-
re og erhvervsfolk, mediemennesker,
militære og intellektuelle, som fører det
store ord i Bush-regeringen og har
udviklet den ny aggressive globale ame-
rikanske strategi også kendt som PNAC
(Project for the New American Centu-
ry).  En stor del af dem er også knyttet til
den israelske zionistiske højrefløj. De
forlangte og fik krigen mod Irak. Og de
har planer for nyordning både af
Mellemøsten og resten af verden. Hvem
er de?

Uri Avnery, israelsk journalist og
fredsaktivist, skrev i en artikel umiddel-
bart efter Bagdads fald bl.a.: 

”Den lille gruppe, som initierede denne
krig - en krigsalliance mellem kristne
fundamentalister og jødiske neo-konser-
vative – har vundet stort, og fra nu af vil
den kontrollere Washington, næsten
uden begrænsninger…

Denne alliance er de fredelige løs-
ningers fjende, de arabiske regeringers
fjende, det palæstinensiske folks fjende
og især den israelske fredslejrs fjende…

Den drømmer ikke kun om et ameri-
kansk imperium, (...), men også om et
israelsk mini-imperium. Den ønsker at
ændre regimerne i alle arabiske lande.”
(10.04.03)

Hvem er vinderne af krigen mod Irak?
spørger Uri Avnery i samme artikel – og
han besvarer det selv:

”Det er de såkaldte neo-cons, eller
neo-konservative. En kompakt gruppe,
hvoraf omtrent alle medlemmer er
jødiske. De besidder nøglepositionerne
i Bush-administrationen såvel som i
tænke-tankene, der spiller en vigtig
rolle i formuleringen af amerikansk
politik og lederspalterne i de indflydel-
sesrige aviser.”

I centrum efter 11. september
2001 

Den 20. september 2001 - altså umid-
delbart efter 11. september - publicerede
nogle af dem et åbent brev til præsident
Bush:

”Vi skriver for at støtte din beundrings-
værdige forpligtelse til at ’lede verden
til sejr’ i krigen mod terrorisme. Vi støt-
ter fuldt ud din opfordring til ’en bred og
understøttet kampagne’ mod ’terrorrist-
organisationer og dem, der huser og
understøtter dem’.” (...) ”For at gen-
nemføre denne ’første krig i det 21.
århundrede med succes’ ( ...) tror vi, at
følgende skridt er nødvendige dele af en
sammenhængende strategi. … 

Vi understøtter den nødvendige mili-
tære aktion i Afghanistan …

Vi er enige med ministersekretær
Powells nylige udtalelse, at Saddam
Hussein ’er en af de ledende terrorrister
på jordens overflade …’ Muligvis støt-
tede den irakiske regering på en eller
anden måde det nylige angreb på De
Forenede Stater. Men selv om beviser
ikke forbinder Irak direkte med angre-
bet, må enhver strategi for at udrydde
terrorismen og dens støtter indeholde en
beslutsom indsats for at fjerne Saddam
Hussein fra magten i Irak. Ikke at gen-
nemføre en sådan indsats vil betyde et
hurtigt og måske afgørende nederlag i
krigen mod international terrorisme. De
Forenende Stater må derfor tilbyde fuld
militær og finansiel støtte til den irakis-
ke opposition. Amerikansk militær magt
bør bruges til at skaffe en ’sikker zone’ i
Irak, hvorfra oppositionen kan operere.
Og amerikanske styrker må være forbe-
redt på at understøtte vores hjælp til den
irakiske opposition med alle nødvendige
midler.”

Derefter forklares, at denne adminis-
tration skal forlange, at Iran og Syrien
omgående ophører med al militær,
finansiel og politisk støtte til Hizbollah -
ellers bør der tages de ”nødvendige mid-
ler til hævn” i brug.

Underskriverne af det åbne brev fort-

USA’s Neocons

Den israelske
forbindelse

Palæstina Fredsvagter, som forbereder
danskere, som ønsker at tage af sted
som fredsvagter, er helt uforstående
over for beskyldningerne om, at freds-
vagter er provokatører, som tager initi-
ativ til opstande. Fredsvagternes opga-
ver er udelukkende humanitære og går
ud over at observere ud på at sikre de
almindelige civile palæstinensere mod
direkte overgreb som indgået i Gene-
ve-konventionen. I går blev 13 palæst-
inensere dræbt i Gaza, heriblandt en
toårig baby og to teenagere. Ambulan-
cer fik ikke lov til at køre frem til de
mange dræbte og sårede. Det er den
slags overgreb, vi ønsker at forhindre,
hvis vi kan.

Påstandene om dels, at de to bag
selvmordsattentaterne skulle være
fredsvagter, og påstandene om, at
fredsvagter står bag opstande, er efter
vores opfattelse en meget dårligt tilret-
telagt mediestrategi som går ud på at
fjerne opmærksomheden fra militærets
daglige overgreb på palæstinenserne
og på den seneste tids overfald, skud
og drab på internationale fredsvagter. 

Fredsvagternes tilstedeværelse er
selvfølgelig en torn i øjet på militæret.
Enhver international, der observerer
militærets utallige brud på Geneve-
konventionen, er uønsket. Det er der-
for, FN-observatører af Israel er erklæ-
rede uønskede, og derfor, vi som ufor-
melle observatører er nødt til at være til
stede.

I øvrigt er det svært at se, hvordan
de israelske myndigheder vil sikre sig
mod fredsvagters fremtidige indrejse
gennem Israel eller fra Ægypten og
Jordan. Så skulle grænserne lukkes
hermetisk, og det gør man vel kun, hvis
man har noget, som man ønsker at
skjule for omverdenen.

Palæstina Fredsvagter
Bent Erik Krøyer

20 81 88 32



Side 17
TEMA: Den israelske forbindelse

sætter med at forlange stop
for al støtte fra USA til
Palæstina, så længe de
palæstinensiske autoriteter
ikke ’modarbejder terror’.
Og brevet slutter med en
opfordring til ikke at tøve
med at skaffe alle de nød-
vendige midler til at føre
denne krig. 

En krig, hvor det under-
streges, at alle de ovenstå-
ende skridt er nødvendige. 

Vi kan nu se, at en stor
del at dette allerede er gen-
nemført.

Israel og USA:
Hovedallierede i
’kampen mod terrorisme’ 

Den 3. april 2002 følges det op af endnu
et åbent brev til præsident Bush - samti-
dig med det israelske angreb mod Jenin,
en massakre og en krigsforbrydelse, som
fortsat ikke er blevet undersøgt af uvil-
dige internationale instanser, og som er
blevet et internationalt symbol på den
fascistoide, aggressive israelske besæt-
telses- og fordrivelsespolitik over for
palæstinenserne.

I dette brev står bl.a.
”Ingen skal være i tvivl om, at De

Forenede Stater og Israel har en fælles
fjende. Vi er begge mål for, hvad du kor-
rekt har kaldt ’ondskabens akse’. Israel
angribes dels, fordi det er vores ven, og
dels, fordi det er en ø af liberale, demo-
kratiske principper - amerikanske prin-
cipper - i et hav af tyranni, intolerance
og had. Som forsvarsminister Rumsfeld
har peget på, er Iran, Irak og Syrien alle
involveret i at ’inspirere og finansiere en
kultur af politiske mord og selvmords-
bombninger’ mod Israel.”

Det leder til følgende opfordring:
”Hr. Præsident -  vi opfordrer dig på

det stærkeste til at fremskynde planerne
for at fjerne Saddam Hussein fra magten
i Irak … Hvis vi ikke tager skridt imod
Saddam Hussein og hans regime, vil de
skade vores israelske venner, og hvad vi
har lidt indtil nu vil en dag vise sig at
være et forspil til langt større rædsler…
Israels kamp imod terrorisme er vores
kamp. Israels sejr er en vigtig del af

vores sejr. Af både moralske og strate-
giske årsager må vi stå sammen med
Israel i dets kamp mod terrorismen.”

Brevene blev offentliggjort i Weekly
Standard, en avis grundlagt af William
Kristol med 10 mio. dollars fra ultrahøj-
re-pressebaronen Rupert Murdoch.

To af hovedmændene bag disse breve
er også grundlæggerne af PNAC, Pro-
ject for the New American Century, Wil-
liam Kristol og Robert Kagan. Begge er
også skribenter i Weekly Standard.
Kagan er desuden tilknyttet Carnegie
Endowment for International Peace.

Kernen blandt de
amerikanske Neo-cons
Brevene var underskrevet af  41 andre
neo-konservative, en hel checkliste over
det magtfulde aggressive, imperiebyg-
gende ultrahøjre i USA.

Blandt dem er den skumle Richard
Perle, Norman Podhoretz, redaktør af
det prestigefyldte Encounter Magazine,
samt hans kone Midge Decter, også høj-
reorienteret skribent, Frank Gaffney fra
Center for Sikkerhedsstudier og Charles
Krauthammer fra Washington Post samt
Hillel Fradkin, præsident for Ethics and
Public Policy Center – og en hel stribe
mere. 

PNAC blev grundlagt i foråret 1997, og
bl.a. Dick Cheney, Donald Rumsfeld,
Jeb Bush og Paul Wolfowitz var med fra

starten. 
Det er med rette blevet sagt, at det

er PNAC, der har leveret hele forar-
bejdet til Bush-doktrinen og hovede-
lementerne i Bush-regeringens glo-
bale politik,

PNAC har heller ikke ligget på
den lade side med Israel-venlige
skrifter. Den 30. januar 1998 skrev
Kristol og Kagan f.eks. i New York
Times:

”Det er ikke nok at bombe Irak,
Saddam Hussein må gå. Den eneste
måde at sikre, at den irakiske leder
aldrig igen bruger masseødelæggel-
sesvåben, er at fjerne hr. Hussein fra
magten. Enhver anden politik vil
fejle.”

Og der findes stakkevis af tilsva-
rende artikler fra de herrers penne -
og også bøger - bl.a. fra 2002 og
2003, der ophidser til krig mod Irak

ud fra ideen om et strategisk ’skæbne-
fællesskab’ mellem USA og Israel.

I øvrigt har W. Kristol også haft en ind-
tægt på 100.000 dollars for at sige pæne
ting om Enron, den største virksomheds-
skandale i USA i de seneste år.

Og om Robert Kagan skal tilføjes, at
han i  1985-88 arbejdede som politisk
deputeret i bureauet for interamerikan-
ske affærer og i 1984-85 var medlem af
det politiklæggende gruppe omkring
udenrigsminister George P. Schultz, hvis
vigtigste taleskriver han var. 

Kristol og Kagans rolle er hermed
bestemt: Det er nogle af de vigtigste
penneførere for magtens virkelig tunge
mænd.

Alt dette er blot en lille flig af det pusle-
spil, der gemmer sig i den israelske for-
bindelse – sammenkædningen af USA’s
og Israels politiske og militære strategi-
er gennem et personsammenfald i,  hvad
Uri Avnery kaldte  ’krigsalliance
mellem kristne fundamentalister og
jødiske neo-konservative’, som i dag
bemander centrale poster i den ameri-
kanske administration, og som samtidig
har solide bånd til den dominerende høj-
refløj i israelsk politik. 

Kristol og Kagans PNAC – Project
for The New American Century – er
simpelthen drejebogen for Bushs politik.
Det vender vi tilbage til i en artikel i
næste nummer af Kommunistisk Politik.   

pace

Irakisk antik
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Som årene går, bliver vi jo altså mere
og mere jævnaldrende! Men alder er
ingen hindring, når sindet er ungt, frisk,
rebelsk, og længslen efter en helt
anderledes og bedre fremtid fortsat
river i brystet!

Kære Frede, tak, fordi du har båret
folkelig gavmildhed, solidaritet og
lysende moral frelst igennem det ene
luskede årti efter det andet, mens gang-
stere har solet sig som ‘samfundslede-
re’ – men kun ved hjælp af et røgslør af
løgne, trusler og gyldne løfter, som
hver gang blev til elendighed, plyn-
dring og massakre, når røgen dampede
af. 

Gangsterne kan ikke andet end at
ødelægge. Folkene må sige stop nu,
skabe virkeligt demokrati og organisere
livet på Jorden på en anden og bedre
måde (og sætte gangsterne til noget, de
kan overskue).

Du og dine modige kammerater i
kampen mod den nazistiske besættelse
af Danmark er nu blevet til millioner, ja
milliarder af undertrykte i alle lande,
der vil forene sig imod en nazistisk
besættelse af hele planeten. Og de
længes efter et nyt liv uden frygt, skabt
i frihed, i deres eget billede.

Alle gangsternes intrige- og splittel-
sesmagere og in-beddede PR-folk til-
sammen kan ikke holde den store, fol-
kelige længsel skjult. Den pibler igen-
nem muren overalt.

Magien er brudt – alle har set det nu:
Gangsterne er bare nogle sølle gangste-
re, hverken mere eller mindre; de har
stor magt, og deres svaghed er endnu
større. Deres hi-tech-våben kan ikke
længere overdøve, at de og hele deres
apparat af løbsk grådighed er uønskede,
en forhindring for liv og udvikling.
Denne underliggende erkendelse er det
nye og bemærkelsesværdige i den glo-
bale krigsmodstand år 2003. 

Gangsterne kan ikke lede noget som
helst, ikke engang deres egne svindel-
firmaer, som bukker under, fordi de
selv har fingrene dybt i firmakassen.
Intet af, hvad de gør, er for kunderne
eller firmaet. Som ‘politiske ledere’ gør
de intet for nationen; den er kun et mid-

del til at plyndre stats-
kasserne, de sociale
kasser og alt, hvad de
ellers kan slæbe med
sig. Se dem humpe
stakåndede af sted
med en oliespand i
hver hånd og én under
armen, guld, sølv,
kobber i lommerne og
Iraks kulturskatte
oppe i ærmerne, inde
på maven og i bukse-
benene. 

Det vil gå deres sta-
ter, som det gik deres
firmaer som f. eks.
Enron. Se bare Bushs
USA – eller den anden
besættelsesmagt, Sha-
rons Israel, nu: En tyk
skal af pral og masse-
destruktionsvåben lig-
ger ovenpå – og
nedenunder lugter der
heller ikke så godt:
Milliarder af
dækningsløse dollars
spredt over hele kloden, bundløs gæld i
statskassen, eksploderende arbejdsløs-
hed; social nød og elendighed; oprør
lurer. Hverken praleriet eller de store
våben har rigtigt noget fundament at stå
på … Tænk, hvis alle de dollars rundt
om i verden pludselig skulle indløses!
Hele deres korthus ville gå op i lim-
ningen på fem minutter ... det er den
økonomiske bombe, som gangsterne,
sanseløse af deres grådighed, har rettet
mod sig selv, og lunten er tændt …

Vi behøver ikke dem til at leve vores
liv. De er simpelthen i vejen. En hel
verden går ganske meningsløst rundt i
bekymring, angst og bæven og forhin-
dres eller forsinkes i at skabe det, den
skal og må skabe. Fremtiden. Vi har
simpelthen ikke tid til det spild længe-
re.

Hvor lang, mørk eller ensom turen til
fremtiden skal være, afhænger af os
selv. Vi kan fedte rundt i intellektuel
eftersplid om, hvorvidt Hussein var
diktator eller ej, lulle os ind og håbe, vi

trods alt er ‘tilbage i det normale’. Der
vil vi blive sørgeligt skuffet. Hvert et
passivt øjeblik vil ramme tilbage i
ho’det på os selv, og vil gøre ondt.

Eller vi kan sige stop her og se at
komme videre. Organisere det nye. Det
giver tilværelsen mening – allerede nu.
OK, det kan være, Søren Krarup bliver
endnu mere sur og kommer efter os.
Men ‘sejr’ er ikke noget vi drømmer
om og vinder en dag i det fjerne. Det er
noget, der sker hver dag, når et men-
neske beslutter sig til, at nu kan det
være nok. Så er fjenden faktisk slået.
Resten er et spørgsmål om tid og afvik-
ling.

Med veteraner som dig, Frede, kan
man kun være optimist!

Tillykke med et stort og stjerneklart
liv båret af den store længsel! 

I kærlighed og venskab
Annisette & Thomas

26. april 2003

Den store længsel
Til Frede Klitgård, der er blevet 80 ...

Fra Annisette & Thomas

Frede Klitgård
Jørgen Buch, 2003, Olie på lærred
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Frede Klitgård har rundet de 80 – og
det skulle helst ske i al ubemærkethed.
Formanden for Aktive Modstandsfolk
er ikke til fejring af personer. Han har
travlt. Som redaktør af Danmarks fine
antifascistiske tidsskrift Håndslag er
han altid i gang med at finde frem til
nye brikker af besættelsestidens og 2.
verdenskrigs historie. Han vil de mange
myter, fortielser og fordrejninger til
livs. For uden at forstå verden af i går er
det umuligt at forstå dagen i dag – og
hvad der kommer. I dag hedder det ikke
nazistisk ’Neuordnung’. Nu hedder det
’Ny verdensorden’. Den gamle nazisme
genoplives, og vi ser igen fascisme  i
amerikanske kulører. Dansk politik
over for supermagten USA har mange
lighedstræk med tilpasnings- og kolla-
boratørpolitikken over for Tyskland i
30erne og under besættelsen.

Besættelse: Ungdomsoprør
- Besættelsen … man skal forstå at
modstandskampen også var et regulært
ungdomsoprør, siger Frede.

Det var et opgør med  en autoritets-
tro, der blev indpodet i os alle sammen,
med et samfund, hvor klasseskellene
var lagt mere synlige end de er i dag.
Det var især de helt unge, der blev akti-
ve i modstandskampen, de 17-20-årige,
arbejderungdommen. De stod over for
et officielt Danmark, der fordømte
enhver form for modstand.  Sabotører-
ne var ’terrorister’ og behandlet  efter
datidens terrorlove. Al modstand blev
fordømt af konge, de samarbejdende
partier og en ensrettet presse. Den mili-
tære okkupation hed en ’fredsbesæt-
telse’.

- Dansk erhvervsliv øjnede enorme
fordele ved Hitlers krig og ville være
med til nyordningen.  Kollaboratørpoli-
tikken var af stor betydning for at holde
krigen i gang. Det er en bitter kends-
gerning, som forlængede verdenskrigen
med 9 måneder – den er medansvarlig
for at 9 millioner mennesker blev
dræbt. Danmarks rolle var først og
fremmest at være Hitlers spisekammer.
Men der var også 120.000 danske ’fri-
villige’ tvangsarbejdere i den tyske

militærindustri. Hver af dem betød fri-
gørelsen af en tysk soldat. Danmarks
direkte militære indsats i Hitlers krig
var af mindre betydning – men den var
der også.

- Det var hele denne rådne politik,
som brød sammen under presset fra den
folkelige opstand den 29. august, det
store vendepunkt i den danske mod-
standskamp – et halvt år efter Hitlers
nederlag ved Stalingrad, som betød det
helt store vendepunkt i hele krigen. Dér
blev ungdommens protest til en virke-
lig massebevægelse, til flertallets poli-
tik, siger Frede. 

- Men man skal også forstå, at mod-
standen dengang som i dag også var en
global bevægelse. Kampen mod fascis-
men var den første store internationale
kamp, som rev en hel verden med sig.
30ernes protest mod jødeforfølgelserne
og den spanske havde udviklet en bred
international antifascistisk bevægelse.
Det var den, der under enorm modstand
kæmpede sig igennem i de første hårde
besættelsesår

- Nu hedder det, at ’man kunne ikke
gøre andet’ end bedrive kollaboratør-
politik. Det er lige som med Danmarks
deltagelse i opbygningen af unionssta-
ten EU: Argumentet var dengang som
nu: at ’søge indflydelse’. 

Typograflærling & sabotør
Typograflærlingen Frede Klitgaard fra
arbejderhjemmet i Århus var fyldt 17
år, da den tyske besættelse kom og i
lære på Århus Stiftstidende. 

- Det tog tid – men i maj 43 var både
sabotagen og massebevægelsen i hur-
tigt opsving. Majdagen var det jo for-
budt at fejre – men vi fik den markeret
alligevel under nye aktionsformer: Alle
gadehjørnerne på Strøget skar vi skråt
af og rullede forbudte bannere ud:
’Leve Stalin’, ’Leve 1. maj’ og ’Ned
med Hitler’ 

- Vores gruppe – mange af dem lær-
linge fra Teknisk Skole, mange smede
– havde hen ved 100 tilknyttet. En slags
netværk, med nogle mindre faste grup-
per på 3-5-8 stykker, de opererede tem-
melig autonomt, og planlagde fra

aktion til aktion. Vi søgte tilknytning til
kommunisterne – de var jo de eneste
der lavede noget. Vi fik lavet masser af
jernbanesabotager i Århus og omegn,
faktisk ned til Kolding og op til Ran-
ders. Med cyklen som vigtigste trans-
portmiddel. Mange af os havde fået en
slags militær træning hos nogle office-
rer, der havde oprettet Århus Terræn-
sportsforening som et uskyldigt dække
over mere militante hensigter. At det
næsten kun var arbejdere, som var med,
betød også, at vi kunne lave en masse
ting, som var nødvendige i sabotagen
selv. Sprængstoffet stammede især fra
de britiske nedkastninger ved Hvidste-
en. 

Hele ugen gik med almindeligt arbejde
og med at forberede aktioner. Om lør-
dagen gik det så normalt løs. Frede
genkalder sig andre aktioner: Der kom
strøm til tyske skibsværfter og nordtysk
industri fra Norge og Sverige i et net af
elmaster, der passerede Århus. En
meget omtalt aktion fik gjort noget ved
det: strømmen blev afbrudt og enorme
gnister røg til vejrs, da den ene elmast
efter den anden sprang i luften, i en
lang stribe ned gennem Jylland.

- Jeg husker ellers særligt ét festfyr-
værkeri, siger Frede. Der lå en 7-8 sav-
værker i Århus, af betydning for tysk
industri. Et par stykker ved havnen. I en
samordnet aktion fik vi med fosfor-
bomber brændt dem alle af. Flammerne
slog 10-15 meter op i nattehimlen den
lørdag. 

Frede blev taget af dansk politi, da
han på cykel transporterede spræng-
stoffer på bagagebæreren ind til Århus.
Ved Viby eksploderede de – og sendte
ham på en meterlang  flyvetur. Han fik
slæbt sig væk, men faldt om – og våg-
nede ved at se op på en dansk betjent
med en pistol rettet mod sig.

Det blev indledningen til en dom ved
tysk krigsret: livsvarigt tugthus og
overførsel til Dreibergen ved Rostock.
Mange fra gruppen blev også arresteret.
Otte af de ældste dødsdømt og henret-
tet. Frede overlevede, ikke mindst fordi

Den aktive modstands mand
Samtale med Frede Klitgård

Fortsættes på næste side
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Danmark er da en retsstat. Her sidder
politiske modstandere af regeringens
politik ikke indespærret i fængsler uden
dom som i bananrepublikker og dikta-
turer. Sådan vil vi i hvert fald gerne tro,
det er.

Men Fogh-regeringen er anno 2003
med den ene hånd er ved at dele ud af
besættelsesmagternes krigsbytte i Irak
til danske firmaer med A.P. Møller i
spidsen. Og med den anden hånd er
man i gang med at ophæve retssikker-
heden og almindelig retspraksis for
modstandere af krig og besættelse.

“Maling kan vaskes af - blod kan ikke”
- de fleste kan sikkert huske den sym-
bolske aktion med rød maling, da Fogh

for en undrende offentlighed ville
erklære, at Danmark skulle gå med
USA i krig mod Irak. Billederne af den
malingsdryppende statsminister gik
verdenspressen rundt og synliggjorde,
at et flertal i den danske befolkning var
imod regeringens krig.

75 dages varetægt 
Hvad der siden er blevet grundigt forti-
et, er derimod, at de to maleraktivister,
Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen,
fortsat sidder varetægtsfængslede.
Selvom alt vedrørende den røde maling
på stats- og udenrigsministeren for
længst er fuldt oplyst.

I går stadfæstede Landsretten yderli-
gere varetægtsfængsling - helt frem til
selve retssagen, der er fastsat til den 27.
maj. Lars og Rune har altså fået i alt 2½
måneds fængselsstraf - det meste af
tiden i Vestre Fængsel - uden retssag og
uden dom.

Og også uden almindelige dømte
kriminelles fangers rettigheder til sam-
vær, telefonopkald, arbejde, besøg
mere end en gang om ugen m.m.

‘Et klart signal’
Anklageren har ikke lagt skjul på, at der
skal stadfæstes en politisk dom i denne
sag uden skelen til hidtil retspraksis.
Der skal sendes ‘et klart signal’, som
det hedder. Anklagemyndigheden læg-
ger heller ikke skjul på, at man går efter
en dom med en meget høj straframme,
som signal til befolkningen om, at syn-
lig krigsmodstand, hvor symbolsk den
end måtte være, ikke tolereres. Civil
ulydighed vil ikke blive tålt af den
krigsførende besættelsesmagt Danmark.

Anklageren har alene på forventet
efterbevilling af en sådan dom krævet
og fået denne uhørt lange varetægts-
fængsling.

Grov krænkelse
Det er en grov krænkelse af almindelig
retsopfattelse og opfattelsen af, at Dan-
mark - i modsætning til så mange andre
lande - kan kalde sig en retsstat. Eller

skal det skete forstås sådan, at retsprak-
sis også herhjemme nu er, at man de
facto kan idømmes 2½ måneds fængsel
uden retssag? At der opereres med poli-
tiske domme, hvor de anklagedes rets-
sikkerhed er ophævet? At der gælder én
lov, når sagen inkluderer personer med
offentligt hverv, hvis deres titel er
minister - og en anden lov, hvis de har

en mindre rang? 
Anklagermyndigheden vil bruge

denne sag til at introducere anvendelse
af de skærpede straframmer, der indfør-
tes i forbindelse med vedtagelsen af ter-
rorloven sidste år.

Terrorlovgivning
Er dette, hvad terrorlovgivning skal
bruges til? Til at straffe symbolske civi-
le ulydighedsaktioner mod regeringens
officielle politik? En opsigtsvækkende,
men fredelig protest, vel at mærke. På
et tidspunkt, hvor landet statsminister
for første gang i mere end et århundre-
de sendte landet i krig - mod et andet
land på den anden side af jordkloden,
som på intet tidspunkt har udgjort en
trussel mod Danmark.

Bragt som  Frontalt, Ekstra Bladet
1. maj 2003

Politisk dom
Af Dorte Grenaa

han var typograf, og det kunne bruges i
tugthuset. 

Men det er en anden historie. Vi når
heller ikke denne gang at fortælle om
hans virksomhed fter besættelsen. Han
var sekretær i DKU. Korrespondent i
Sovjetunionen for Land & Folk fra Sta-
lins død til 1957. Han var en af de dan-
ske kommunister, som brød med DKP
under opgøret mellem Hrustjovs nye
linje og Kina og Albanien og en aktiv
deltager i opbygningen af den marxis-
tisk-leninistiske kommunistiske bevæ-
gelse. Og først og fremmest: Han har
fortsat modstanden, som begyndte
under besættelsen. Fordi den stadig er
nødvendig. 

Klaus Riis

Den aktive modstands mand
Fortsat fra side 19

Fogh i Folketinget 18. marts
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Det må på nuværende tidspunkt stå
klart for enhver, at de uhørt lange

varetægtsfængslinger af de to malerak-
tivister Lars Grenaa og Rune Eltard-
Sørensen har karakter af et politisk fron-
talangreb fra statsmagtens side på den
stærke antikrigsbevægelse i Danmark.

Når retssagen begynder den 27. maj
vil de to aktivister have siddet 2½
måned i varetægtsfængsel. Anklageren
og byretsdommeren har ikke engang
lagt skjul på, at varetægtsfængslingerne
skal sende et ‘klart signal’ om, at sådan-
ne aktioner ikke vil blive tolereret i det
danske borgerlige demokrati, men vil
blive straffet hårdt. 

Danmark oplever med andre ord
igen klare politiske fængslinger - for et
eksempel på anvendelse af civil ulydig-
hed som aktionsform.

Det er dette, som gør sagen så eks-
traordinær, for vi skal tilbage til Ribus-
fængslingerne af Peter Kleist og Co. i
1995 for at finde noget, der ligner.
Ribus-aktivisternes beskyldtes for som
‘strejkegeneraler’ at stå bag hærværk
og sabotage i stort omfang i Esbjerg.
Fængslingerne af Ribus-aktivisterne
var et forsøg på at knuse en stærk og
militant arbejdskamp mod privatisering
og udliciteringer - og at kriminalisere
faglig kamp.

Den krigsførende besættelsesmagt
Danmark vil nu statuere et eksempel
over for antikrigsbevægelsen, der skal
få den til at opgive enhver tanke om at
anvende civil ulydighed som aktions-
form i et opsigtsvækkende brud med
tidligere retspraksis. Da Fogh på Nørre-
bro fik et æg tværet ud i nakken, lød den
samlede dom på fjorten dages fængsel,
f.eks. Anklageren vil benytte lejlighe-
den til at introducere skærpede stra-
frammer, som blev gennemført i forbin-
delse med vedtagelsen af terrorpakken i
juni sidste år.

Anklagerens krav om fængslingerne
som et politisk signal – som er

fulgt af by- og landsret – er ganske
enkelt grotesk. Og endnu mere grotesk
er den nærmest totalt udeblevne reak-
tion fra partier som De Radikale, SF og
Enhedslisten, der ellers paraderer som
retssikkerhedens vogtere.

Efter halvanden måneds tavshed må
det konstateres, at ‘den, der tier, sam-
tykker’. Man kan være uenig om den
konkrete aktion. Enhedslistens og SF’s
uheldige reaktion på den er velkendt.
Men man kan ikke være uenig i, at der
er tale om anvendelsen af kampformer,
som ligger inden for de rammer af civil
ulydighed, som udtrykkeligt støttes af
den danske antikrigsbevægelse. Der kan
heller ikke være nogen uenighed i vur-
deringen af varetægtsfængslingerne
som rent politiske eller af anklagemyn-
dighedens og domstolenes fremfærd
som et politisk angreb på antikrigsbe-
vægelsen. Der kan ikke herske tvivl om,
at dens krav må være øjeblikkelig løsla-
delse/frikendelse af Lars og Rune. Dette
krav rejses af ‘Ingen krig mod Irak’,
som både SF og Enhedslisten er tilslut-
tet. Men det rejses ikke af de to partier –
det rejses ikke i folketinget. (Se PS’et)

Den 1. maj 2003 holdt besættelses-
magten Danmark to politiske fanger,
hvis aktion for hele verden synliggjor-
de protesten mod dansk krigsdeltagelse
– og Socialistisk Folkeparti og Enheds-
listen, som paraderer i rødt, holder fuld-
stændig kæft. Det er pinligt for begge,
det er afslørende, og det vil blive
bemærket af en hel generation af unge
krigsmodstandere.

Enhedslistepartiet DKP har udsendt
en pressemeddelelse, hvor man kræ-

ver aktivisternes løsladelse. Samtidig
mener man ikke, aktionen er ’kommu-
nistisk’:

”Direkte aktioner rettede mod
enkeltpersoner, herunder krigsforbry-
dere, er ikke kommunistisk politik eller
kommunistisk metode. Det gælder, hvad
enten der er tale om egentligt voldelige
aktioner (attentater) eller som her om
en aktion på grænsen mellem vold og
ikke-vold. … DKP ser det ikke som sin
opgave at udtale hverken støtte til eller
fordømmelse af sådanne spontane, ind-
ividuelle aktioner. Kommunisterne
ønsker at mobilisere de brede, folkelige
lag mod regeringens forbryderiske
politik. Midlerne hertil er andre.”

Det er noget usandsynligt revisionis-
tisk vrøvl. Giftigt, fordi man påstår at
denne ikke-voldelige aktion ’ligger på

grænsen mellem vold og ikke-vold’ -
altså på ’terrorgrænsen’, og fordi man
påstår, at sådanne aktioner ikke er
‘kommunistiske’. I hvilken marxistisk
lærebog har DKP fundet en fordøm-
melse af ’direkte aktioner rettet mod
enkeltpersoner’ med rød maling?
Marxismen fordømmer individuel ter-
ror, hvad denne aktion ikke kommer i
nærheden af. Det er en symbolsk
aktion, en medieaktion. Siden hvornår
har kommunister været imod medieak-
tioner? Det er en aktionsform blandt
mange andre, og kommunister anven-
der alle. Man kan ikke sætte massemo-
bilisering og massedemonstrationer op
imod sådanne aktioner. Masseaktioner-
ne er selvfølgelig vigtigst, og grund-
læggende. Men de står ikke alene. For-
skellige situationer kræver forskellige
aktionsformer. Sabotagen – de væbne-
de aktioner – under besættelsen var en
vigtig kampform dengang, men på
ingen måde direkte massemobiliseren-
de. Konkret mobiliserede og inspirere-
de maleraktionen antikrigsbevægelsen,
især de unge. 

Itiden op til og under retssagen den
27. maj, hvor der arrangeres en stør-

re demonstration, må der opbygges en
slagkraftig solidaritetsbevægelse med
de to politiske fanger, som det skete
under Ribus-konflikten.

Kriminalisering af  fredsbevægelsen,
er kernen i hele sagen – og derfor er der
ingen undskyldning for tavshed eller
passivitet. Alle kræfter, der er imod
Irak-krigen og imod Danmark som
krigs- og besættelsesmagt, må solidari-
sere sig med kampen for at få løsladt
Lars og Rune! Alle anstændige men-
nesker, som ønsker, at Danmark skal
være en slags retssamfund, bør hæve
deres stemme nu. 1. maj-dagen marke-
rede mange steder protesten.Den må
blive endnu kraftigere og endnu mere
synlig.

PS! Efter at denne kommentar var
offentliggjort på www.kpnet.dk har
Enhedslistens Line Barfod rettet en
forespørgsel til justitsministeren om
praksis for varetægtsfængslinger med
udgangspunkt i denne sag.

Et frontalangreb på antikrigsbevægelsen
Af Klaus Riis
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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

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

Ild og våben
De startede med et rend i skov og mose,

og grønne uniformer,
og dertil udstyret med kniv i skeden,

- og rang og disciplin.
Det hele tog i den grad magten fra dem,

-at deres livsvej,
godt planlagt i spejderbevægelsens ordenssystem,
- måtte føre dem ind i det statsdrevne, tanketomme

ild- og våbenrige danske militær.

NB

I dag – den 5. maj - for 58 år siden blev
Danmark befriet fra den tyske besæt-
telsesmagt. 

A P Møller koncernen nægtede
dengang at støtte de allierede styrker
der befriede Danmark. Samme koncern
støtter i dag den ulovlige imperialistis-
ke krig mod og besættelse af Irak. 

Desuden har koncernens profitmu-
ligheder været en vægtig grund til Dan-
marks deltagelse i krigen mod Irak.

En krig og en besættelse, der har
kostet mange uskyldige irakeres liv og
fortsat vil.

Besætternes blodige hænder bliver
aldrig rene.

I denne anledning er der sat maling-
blodspor foran forskellige Netto-butik-
ker i København.

Derfor:
Stop Besættelsen af Irak nu!

DKU

Endnu en gang har det danske retssy-
stem vist sit sande ansigt. De to anti-
krigsaktivister, der viste deres retfærdi-
ge harme ved at smide maling på stats-
ministeren og udenrigsministeren, har
igen fået forlænget deres varetægts-
fængsling, denne gang med 28 dage!

De to har nu, under dække af “retsbe-
vidstheden”, og ikke grundet argumen-
ter om en fortsat efterforskning, modta-
get en dom på i nærved 2½ måned!

Imens Lars Grenaa og Rune Eltard-
Sørensen vansmægter i deres politiske
fangenskab, skovler Danmarks suve-
rænt rigeste mand, A.P. Møller, millio-
ner efter millioner af kroner ind på at
sejle for de imperialistiske aggressorer!

Regeringen og deres tandløse støtter i
Dansk Folkeparti har blod på hænderne!

Helt i strid med folkeretten har man
fra regeringens side indgået i besæt-
telsen af en andet land!

Det er dem, der burde side i varetægt
for forbrydelser imod menneskeheden!

Sagen mod de to antikrigsaktivister
er blot endnu et, af mange eksempler på
hvordan den repressive danske stat
håndterer enhver sand opposition, en
opposition, der vil et andet samfund, et
samfund, hvor imperialistisk krig er
fortid, og hvor ethvert folk vælger
deres egne ledere, uden indblanding fra
lovløse stormagter!

Denne sag er et bevis på, at kampen
mod krig og statsterror må føres på
gaden og ikke i et tandløst parlament!

Ingen Retfærdighed - Ingen Fred!
Kollektivet ‘Bumzen’, Baldersgade

Klassedomstolen har taltBlodspor ved Netto



I en af Jan Øbergs kommentarer til gen-
opbygningen af Irak bliver kvaliteten af
den undervisning, USA har tænkt sig at
sprede i Irak sammenlignet med kvali-
teten af en burger: Et hurtigt fix, smidt
ned fra luften, en kort uddannelse med
utilstrækkeligt indhold men en pæn
facade. En opskrift på endu en medi-
ehistorie: ”Se hvor godt vi tager os af
Iraks børn”. I virkeligheden uden at
give dem en chance for at få nogen ind-
flydelse på processen. Det varer nok
ikke længe, før vi bliver bombarderet
med tal på hvor mange tons skolebøger,
der er sendt til Irak. Efter den ameri-
kanske model er kvantitet lig kvalitet.

Herefter gives en grundig redegørelse
for skolesituationen i Irak og for firma-
et Creative International Associates,
der har fået kontrakt på 62 mio.$ til
uddannelse i Irak. Et firma, der ikke
ofrer to ord på pædagogiske overvej-
elser på deres hjemmesider, men til
gengæld kan anbefale sig med erfaring-
er fra nedkastning af skolebøger i
Afghanistan, og erfaring i afvæbning af
contra’er fra Nicaragua, og med en
samarbejdspartner, der har gode forbin-
delser til US-marine og USAID. Der
kan læses mere på http://www.transna-
tional.org/pressinf/2003/pf182_Burger-
StyleEducat.html.

Forud for dette er gået 10 år med sank-
tioner, der betyder manglende udstyr i
skolerne, vandforurening, sult, forkert
ernæring, for lidt og forkert medicin til
behandling af de mange kræfttilfælde
som følge af ’depleted uran’ og andre
sygdomme. Altsammen har det været
med til at forringe helbredet for de børn
og unge, der ikke blev et af de mange
ofre.

Under og efter krigen kan vi så til-
føje krigens fysiske og psykiske skader,
nye sygdomme og manglende eller for-
kert sygdomsbehandling på grund af
mangel på vand, elektricitet, telefon-
forbindelser og andre infrastrukturer.
Dertil kommer de amerikanske og bri-
tiske troppers tilskyndelse til og mang-
lende reaktion på plyndringer og øde-
læggelser af sygehuse, universiteter og
skoler og mange andre institutioner. Ja
sågar nedskydning af folk, der forsøgte
at forhindre plyndringer.

Alt ialt ser jeg en situation for mig,
hvor de irakiske børn og unge er både
fysisk og psykisk svækkede, hvor
mange er handicappede, hvor de irakis-
ke skoler og undervisningsmaterialer er
ødelagt, hvor administrationen og
registreringen ikke fungerer. Kort sagt
et eldorado for besættelsesmagten: Nu
er der plads til at omdanne systemet i
deres billede: forsvarsløse børn og
unge kan genopdrages til den vestlige,
overfladiske burger-livsstil! og børnene
er jo Iraks fremtid! - måske er det en
lidt langsigtet investering, men vi har
set hvor godt den virkede i Albanien,
hvor de allerede nu er med på vognen
og med til at sende besættelsestropper

til Irak.

Måske skal vi overveje
om slogan’et ’bøger -
ikke bomber’ er velan-
bragt, det er jo ikke hvilken som helst
historieløs uddannelse irakerne har
brug for. Det er uddannelsen til genop-
bygningen af deres eget skolesystem og
genopbygningen af deres eget land, de
har brug for. For ikke at tale om kam-
pen for at smide besættelsestropperne
ud, måske er en mere aktuel formule-
ring ’bomber ikke bøger’. Alt afhængig
af synsvinklen.

GBe
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Misbruget er ikke bare stort. Det er
voldsomt – i omfang som i hensynsløs-
hed.

Det handler om folk på overfør-
selsindkomst. Disse pariaer er i sig selv
inddelt i forskellige kaster. De bedst
stillede oppebærer en årlig indkomst på
omkring 150.000 danske kr. før skat.
De kaldes dagpengemodtagere. Efter et
år overgår de til aktiveringspligtige
dagpengemodtagere, hvorefter de til-
nærmer sig en lavere kaste: kontant-
hjælpsmodtagerne, der maksimalt
oppebærer retten til små 100.000 kr.
årligt før skat (hvis ægtefællen kan for-
sørge dem, så er det 0 kr. før og efter
skat). Af andre kaster kan nævnes reva-
lidender og førtidspensionister, som
igen er opdelt i forskellige grupper og
indkomster.

I magthavernes sprogbrug går de alle
under samme betegnelse: overfør-
selsindkomstmodtagere. Det er under-
forstået, at de ligger samfundet til last.
Det var og er Socialdemokratiet, Ven-
stre og Konservative enige om.

Det handler om ca. en tredjedel af
arbejderklassen, der står uden for pro-
duktionen. Denne omkring en million i
den erhvervsaktive alder yder ikke
noget til produktionen eller bruttona-
tionalproduktet. De nasser af samfund-
skagen. Derfor har de heller ingen ret-
tigheder. Derfor skal de stilles over for
kontrol, krav og mistænkeliggørelse
overfor misbrug.

Derfor er det tilladt erhvervslivet at
misbruge dem. De må stå til rådighed,
siger den borgerlige regering og Dansk
Arbejdsgiverforening. De må tilvænnes
arbejdsmarkedet, jobtrænes, siger og
sagde Socialdemokratiet og fagbevæ-
gelsens top. 

Kommunistisk Politik afdækker i
dette nummer, hvordan kommunerne i
samarbejde med virksomheder syste-

matisk gennemfører et tvangsarbejd-
scirkus, hvor de udstødte bliver pisket
rundt i manegen med pisk og uden
gulerod.

Bodumfabrikkerne har i samarbejde
med otte kommuner systematiseret
misbruget. Farum kommune har i åre-
vis været kendt for det. Kommuner i
Frederiksborg amt har i mange samar-
bejdet med Colo Plast efter samme ska-
belon. Bjergsted kommune er blevet
kendt for deres aktiveringsfabrik ”Hal
13”, hvor der blev pakket bolsjer for
Bon Bon-fabrikkerne.

Det er kun toppen af isbjerget.
Mange andre eksempler kunne gives,
men endnu flere er ikke kommet for
dagens lys. Kendsgerningen er, at det
er voldsomt. Kendsgerningen er, at
gruppen af overførselsindkomstmodta-
gere arbejder gratis – eller nærmest

gratis. Kendsgerningen er, at de udnyt-
tes og udbyttes groft. Kendsgerningen
er, at det lovligt. Kendsgerningen er, at
det var den socialdemokratisk ledede
regering fredet med stemmer fra SF og
Enhedslisten og med fagbevægelsens
tavshed, der åbnede for denne glideba-
ne.

Det var Nyrup-regeringen, der gen-
nemførte og systematiserede tvangsak-
tiveringen. Det blev lanceret som en
del af filosofien om det tredje arbejds-
marked. Det var selv samme regering,
der reducerede dagpengeretten fra syv
til ét år! Det var den regering – med
den politik – der år efter år blev fredet
af SF og Enhedslisten, når finansloven
skulle vedtages. Det var den regering
og dens politik, der blev fortiet og for-
drejet af toppen af dansk fagbevægelse.
Den politik var blot én af årsagerne til,
at den i november måned 2001 blev
vraget af arbejderklassen, heriblandt de
udstødte.

Nu har dele af fagbevægelsen, med SiD
i spidsen, sat sig det mål at føre kam-
pagne mod misbruget af de udstødte.
Enhedslisten erklærer, at de vil føre en
kampagne mod tvangsaktivering i dette
forår. På 16 dage ruller Enhedslistens
buskampagne gennem landet, og så har
vi vel alle glemt ”fornuften” i at sikre
Socialdemokratiets taburetter, da
angrebene blev gennemført.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen har bebudet en lov, der
giver virksomhederne yderligere
muligheder for endnu grovere udnyt-
telse af de udstødte.

Her forslår kampagner ikke, der
dækker over egne fejltrin.

Nu må der kaldes til kamp mod mis-
bruget.

De udstødte har ret til en arbejds-
plads til overenskomstmæssig betaling.

FJ
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Faglig  kommentar

Det var Nyrup-regeringen,
der gennemførte og syste-
matiserede tvangsaktive-
ringen. Det blev lanceret

som en del af filosofien om
det tredje arbejdsmarked.
Det var selv samme rege-
ring, der reducerede dag-

pengeretten fra syv til ét år!
Det var den regering – med
den politik – der år efter år

blev fredet af SF og Enheds-
listen, når finansloven skul-

le vedtages. Det var den
regering og dens politik, der

blev fortiet og fordrejet af
toppen af dansk fagbevæ-

gelse.


