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Der er ingen formildende omstændigheder ved Anders
Fogh. Han og regeringen besidder ikke engang evnen til

at lære af sine egne fejl. Hvad er læren af den skandaløse pri-
vatisering af DSB til Arriva i Østjylland? Flere privatiseringer
af jernbanerne. Ikke mindst har regeringen kig på den nye og
særdeles givtige Øresunds-forbindelse.

Hvad er læren af Irak-krigen for regeringen? Flere krige!
Det borgerlige Danmarks øverstkommanderende er parat, når
USA kalder til nye militæreventyr. Med vaneforbryderens
søvngængeragtige sikkerhed i benægtelse af fakta gentog Fogh
i sit indlæg ved folketingets afslutningsdebat op til sommerfe-
rien alle de løgne og forkerte påstande, som den ulovlige krig
og besættelse af Irak bygger på. Den eneste ledetråde, rege-
ringen har, er den stærkes ret. Der er ideologisk og politisk set
ingen forskel på Fogh-kliken og de amerikanske neo-cons, de
såkaldte nykonservative, som med magt er i færd med at
omforme verden i USA’s billede, og gøre USA til en
pansret militærstat. De amerikanske neo-cons er fas-
cister af amerikansk og zionistisk støbning. 

Fogh og hans regering er en aktiv deltager i disse
amerikanske høges Project for The New Ameri-

can Century. Som de danske kollaboratørpolitikere
under  besættelse arbejdede for en plads som junior-
partner i den europæiske nyordning, arbejder Fogh og Co. som
junior i det globale amerikanske felttog, som har betydet krig
mod Afghanistan, Palæstina og senest Irak – og sikkerhed for
nye krige talrige andre steder. De danske besættelsestropper i
Afghanistan og Irak er pantet på denne politik – og banebry-
dere for en særstilling for de danske monopoler med A.P. Møl-
ler i spidsen, når profitterne fra de nykolonialistiske krige, som
lugter af olie, skal gøres op. Denne ’særlige begunstigelse’ er
et afgørende motiv for Fogh-regeringens såkaldt aktivistiske
udenrigspolitik.

I Folketinget erklærede general Fogh:
- Etableringen af demokrati i Irak og udbredelsen af demo-

krati i Mellemøsten vil være af vital betydning for hele regio-
nen. Det vil være en væsentlig målsætning for regeringens
aktive udenrigspolitik i de kommende år. Regeringen ser posi-
tive muligheder i at få indledt en ny proces i Mellemøsten, som
kan fremme frihed, fred, stabilitet og økonomisk fremgang for

almindelige mennesker i regionen.
Befriet for fraser betyder det, at regeringen satser på med

danske soldaters liv som indsats at sikre endnu større profitter
fra denne olierige region. Det er en klarmelding til krigskoali-
tionens seniorpartner om, at Fogh vil gøre det igen, hvad enten
næste mål hedder Iran, Syrien, Nordkorea eller noget helt fjer-
de. I den globale krig mod de fattige lande og verdens fattige
tøver general Fogh ikke: Felttoget fortsætter! Hans udenrigs-
minister var påfølgende med til at træffe en beslutning i
NATOs råd af udenrigsministre om at udvide denne aggressi-
ve militæralliances operationsfelt til hvor som helst i verden. 

I forhold til Den Europæiske Union fungerer den danske
regering som et af redskaberne for USA’s politik dér. 

Den afgørende krig Fogh står i spidsen foregår imidlertid
på hjemmebanen: Det er Overdanmarks krig mod Under-

danmark, klassekrigen mod det store flertal af dan-
skere. Under slagord som ’Sæt menneskene fri’ og
lignende er general Fogh og hans tropper i færd med
at føre monopolernes  krav til menneskerne ud i livet:
de skal lokkes, trues og disciplineres til at fungere
livet igennem som lydige profitskabere for dem, som
livslange arbejdsslaver, som tror på, at hvad der er
godt for A.P. Møller er godt for samfundet og i sidste

ende vejen til selv at skrabe til sig. Monopolerne har brug for
en fleksibel arbejdskraft, der bestandig erhverver sig nye kva-
lifikationer, til hvis de nu får brug for dem. Ellers er det også
lige meget. Arbejdsløsheden er intet problem for Fogh-rege-
ringen. Det er kun de arbejdsløse. Ligesom bistandsmodtager-
ne, nydanskerne og pensionisterne. Og arbejderne, hvis de gør
andet end at arbejde.

Med store reformer af folkeskolen, gymnasieuddannelserne
og universiteterne er vejen banet for en endnu mere lydig og
veldisciplineret generation af arbejdskraft formet efter mono-
polernes behov. Og med vedtagelsen af brugen af civile agen-
ter mod alle andre end bare rockere, undergravelsen af retssik-
kerheden og gennemførelsen af terrorlovgivningen er Fogh-
regeringen godt på vej mod den militariserede politistat efter
amerikansk forbillede.

Der er ingen formildende omstændigheder.
Redaktionen den 2. juni 2003
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General Fogh



G8-topmødets største betydning lå i, at
det var der. Verdens 7 stærkeste indus-
trilande samt Putins Rusland, som er
på vej til at blive permanent medlem af
denne ’de riges klub’, mødtes i Evian.
Bush og Chirac gav hinanden håndtryk
foran kameraerne. Budskabet var: Vi er
sammen igen. På talefod. 

Dialogen mellem de imperialistiske
røvere er genoptaget. Om hvilken
andel af kagen, de hver især skal have.
Det er altid det, deres rådslagninger
handler om.  Nu har FNs sikkerhedsråd
’legaliseret’ den ulovlige besættelse og
’samarbejdet’  kører på amerikanske
betingelser.

Men modsætningerne er der endnu.
For konflikten mellem USA på den ene
side og Frankrig og Tyskland på den
anden handler om  en supermagt, der
ikke tåler nogen konkurrent, og en eur-
opæisk stormagt, som har planer om at
blive det.

På mødet drøftedes Irak, Mellemøs-
ten, patentrettigheder, vandprivatise-
ring, krig og krise …. På ét felt kan
imperialistmagternes ledere altid enes:
i at lade den brede befolkning betale
for kriserne. De mødes i bestræ-
belserne på at drive den imperialistiske
globalisering fremad – verden over,
men også i deres egne hjemlande, hvor
de forstærker den nyliberale politik for
privatiseringer og skabelsen af et
’fleksibelt’ arbejdsmarked. Over en
bred bank slagtes tilkæmpede resulta-
ter for arbejderklassen gennem
destruktion af de statslige pensioner,
ødelæggelse af arbejdsløshedsunder-
støttelse og tilsvarende sociale goder.

Sluterklæringen fra G8-landene anslår
optimistiske toner. Ikke mindst med
hensyn til udsigterne for verdensøko-
nomien. Det skal se ud, som om ver-
dens mægtigste mænd har udviklingen
under kontrol. Det har de ikke: den
økonomiske verdenskrise uddybes, og
mange af statslederne på topmødet
kom fra eksploderende protester mod
krisepakker og reformer.

Antikrigs- og antiglobaliseringsde-
monstranter gennemførte under Evian-
mødet storstilede protester mod de

riges klub og dens nyliberale politik
både i Frankrig og Schweiz. Omkring
hundredtusind deltog i protesterne - fra
massedemonstrationer og modmøder
til blokader af motorveje, veje og broer
for at stoppe topmødet. I Geneve,
Lauxanne og Annemasse gik lydstærke
menneskemængder gennem gaderne.
Opbuddet af politi og militær var
enormt. Tåregassen flød. Vandkanoner
blev brugt mod folk, der demonstrere-
de mod vandprivatisering. Der var
kvæstede og masser af anholdte, her-
under en snes danskere.

Disse manifestationer ved de inter-
nationale topmøder mellem de imperi-
alistiske krigs- og fredshøvdinge er

vigtige. Men denne gang blev de sup-
pleret af andre demonstrationer og pro-
tester med adresse til de samme toppo-
litikere.

Helmut Schröder kom til mødet med
sit socialdemokratiske partis accept af
den såkaldte ’Agenda 2010’ – det mest
omfattende angreb på Tysklands stadig
flere arbejdsløse nogensinde. Den vil
øge arbejdsløsheden, svække fagfor-
eningernes rolle, styrke arbejdsgiverne
– og kaste millioner af tyske arbejdere
ud i dyb fattigdom. I Frankrig har Chi-
rac kunnet se den største protestbevæ-
gelse i den sidste halve snes år imod
hans reaktionære pensionsreformer,
der følger EU’s mønster for privatise-

ring.  Det nyeste påfund er at løse,
hvad medierne kalder ’den tikkende
pensionsbombe’, ved at udvide
arbejdstiden i den offentlige sektor.

Uroen og protesterne mod kapita-
lens brutale krise- og reformpolitik
finder udtryk i den ene eller anden
form i mange lande og har antaget
massekarakter. I Sverige gennemførtes
for nylig en langvarig strejke der invol-
verede store dele af den offentlige sek-
tor. Også efter topmødet er pensions-
protesterne fortsat i form af en tidsbe-
grænset generalstrejke i Frankrig, i
Tyskland mod Agenda 2010 og det
Schröder kalder ’omformningen af vel-
færdssamfundet’ (efter minimalstats-
modellen! KP).  I Østrig har millioner
efter G8 strejket i protest mod pen-
sionsreform og længere arbejdstid.

Det er noget vigtigt, som sker nu.
Selvom de sociale protester oftest er
under ledelse af reformistiske fagfor-
eninger, så er arbejderklassen kommet
i bevægelse. Forbindes denne sociale
protest med antikrigs- og antiglobalise-
ringsbevægelserne og protesten mod
imperialistcentrerne USA og EU, vil
disse bevægelser i Europa blive af en
styrke og et omfang, som vil kunne
stoppe og vælte regeringer, og åbne
endnu større perspektiver.

Ungdommen har længe været på
barrikaderne i protest mod privatise-
ring og omformning af uddannelserne i
monopolernes tegn. Den har været i
centrum for de enorme antikrigs- og
antiglobaliseringsprotester. Men nu er
det arbejderne, der rører på sig: sam-
fundets største og eneste konsekvent
revolutionære klasse.

Alle elementerne til en slagkraftig
revolutionær cocktail er ved at være til
stede.

Det er af den allerstørste betydning
at disse bevægelser, som grundlæggen-
de set udspringer af det samme: af
modstanden mod den kapitalistiske og
imperialistiske offensiv, ikke kunstigt
holdes adskilt, men forstås som for-
skellige grene af den samme dybe soci-
ale proces:

En anden verden er nødvendig –
svaret er socialisme!  -lv
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For at tage det positive først: Med den
nye forfatning bliver en del af de for-
hold, som gennem lang tid har været
fuldbyrdede kendsgerninger, nu skre-
vet ned i en traktat. F.eks. bliver det nu
klokkeklart, at EU-lovgivning står over
den nationale lovgivning. Og selvom
nogle med rette vil hævde, at EF/EU-
vedtagelser har stået over den nationa-
le lovgivning siden de første traktater,
så bliver der nu for første gang mulig-
hed for at stemme om det. En anden
positiv nyskabelse er, at det nu gøres
muligt at forlade unionen …

Forfatningsudkastet er opbygget som
en egentlig grundlov for en stat, og på
indholdssiden kan man også finde en
række paralleller. Det særlige ved for-
fatningsudkastet er, at det mere beskri-
ver en hensigt eller en målsætning om
at opbygge en føderal stat end egentlig
at gøre det i praksis. Indholdet afspejler
den topstyrede karakter - befolkninger-
ne i Europa er blevet taget som gidsler
i et føderalt eksperiment. Metoden kan
sammenlignes med indførelsen af
euroen, hvor de nationale valutaer gen-
nem en årrække var bundet til en fast-
kurspolitik, og derefter blev euroen
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Anders Foghs status over regeringens
bedrifter op til folketingets sommerfe-
rie tirsdag den 2. juni var en slem gry-
deret, opkogt af hans spindoktorer og
krydret med bloddryppende løgne.

Som begrundelse for at Danmark var
ulovlig krigsdeltager og nu er besættel-
sesmagt angav Fogh, at

Saddam Husseins regime ”i mere
end 12 år havde ignoreret det interna-
tionale samfunds krav om afrustning”,
”åbenlyst ikke levede op til det interna-
tionale samfunds krav om aktivt og
ubetinget samarbejde”, ”havde klare
forbindelser til terrorister”, ”var en
trussel mod fred og stabilitet i regio-
nen” og  ”fordi det var for farligt blot at
lade stå til – det ville sende et helt for-
kert signal til denne verdens tyranner
om manglende konsekvens.”

Dorte Grenaa:
- Anders Fogh gentog både sin rege-

rings og USA’s hovedpåskud for at
påbegynde aggressionskrigen mod
Irak: at Saddam Husseins regime angi-
veligt skulle besidde masseødelæggel-
sesvåben, der skulle udgøre en akut
trussel mod USA og verden, og at regi-
met i Bagdad angiveligt ikke samarbej-
dede med FN, siger hun.

- Men 2 ½ måned efter den ulovlige
krig og besættelse indledtes er der ikke
fundet det mindste bevis på den
påstand. Tværtimod står det klart, at det
irakiske regime ikke havde kapacitet til
at udgøre en trussel, og at dets masseø-
delæggelsesvåben var destruerede.
Altså at det faktisk havde samarbejdet
med FN. Fogh driver absurditeten ud i

det groteske ved at fastholde denne
løgn.

- Der findes ingen retfærdiggørelse
af den danske krigsdeltagelse eller
medvirken til besættelsen af Irak. Stats-
ministeren løj, da han fik maling over
sig, og han lyver endnu.

- Nu er malingen forvandlet til
uskyldige irakeres blod. Hen imod
10.000 civile irakere blev dræbt i det
han kalder en ‘hensynsfuld’ krig.
Antallet af dræbte soldater er stadig
ukendt. Ødelæggelser og plyndringer
har smadret et i forvejen forarmet land
og hensat det i kaos. Det kalder Fogh
‘frihed’ og ‘befrielse’ - det er ikke
andet end spin, slutter Dorte Grenaa.

Regeringens og regeringspartiet Ven-
stres stadige omkvæd under folketings-
debatten gik på at ’sætte mennesket fri’.
Den danske deltagelse i krigen mod
Irak og besættelsen af landet er kun det
mest groteske eksempel på denne ’fri-
hed’, som sælges som større valgmu-
ligheder for den enkelte i den mest
organiserede appel til den asociale
egoisme, der nogensinde er set i dansk
parlamentarisk politik. ’Friheden’ til
irakerne bestod i bomber og indsættelse
af et amerikansk militærstyre samt
udlicitering af landets olie og givtige
genopbygningskontrakter på det land,
som krigskoalitionen har smadret.
Foghs ’frihed’ til irakerne er de multi-
nationales frihed til at plyndre landet.
Danske virksomheder er blevet kraftigt
opfordret af regeringen til at tage for
sig af retterne – og opfordringen er
fulgt. Med A.P. Møller i spidsen har
danske virksomheder stillet sig i kø for
at få del i rovet.

Ser man nøjere efter, er den ’frihed’,
som Foghs spindoktorer lo9ver dan-
skerne af samme art: Det drejer sig om
at sætte markedskræfterne helt fri, om
at slippe monopolerne løs uden tøjler. 

Førsteudkastet til den ny
europæiske ”forfatning” er

offentliggjort, og
statsministeren annoncerede
folkeafstemning i Danmark. I
afslutningstalen kaldte Fogh
EU ’det nye Europas store

demokratiske forum’.

Bloddryppende løgne

Status
Folketingsåret

Statsministerens
redegørelse ved folketingets
afsluttende samling var fuld

af bloddryppende løgne,
siger APKs formand Dorte

Grenaa.
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indført virtuelt for til sidst helt at erstat-
te den ”lokale” møntfod. Vi er nu kom-
met til den fase, hvor føderationen skal
indføres virtuelt – den er der, men alli-
gevel ikke sådan rigtigt. Retningen er
der dog ingen tvivl om.

Magt og førerskab
De seks nationer, der stiftede Fælles-
markedet, er gået sammen om et kom-
promisforslag angående unionens insti-
tutioner og magtfordeling.

Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien,
Luxembourg og Holland har afholdt en
stribe hemmelige forhandlinger for at
løse op for diskussionen om antallet af
kommissærer. De store lande har
ønsket et antal på ca. 12, svarende til de
politiske hovedansvarsområder, mens
de mindre lande har ønsket ca. 25, sva-
rende til, at alle medlemslande kunne få
deres egen kommissær.

Kompromisforslaget går ud på at
sikre de store landes krav til antallet af
kommissærer, mod at den nye stilling
som præsident for det Europæiske Råd
– der træder i stedet for den nuværende
ordning med halvårlige roterende for-
mandskaber – skal gives til en, der
samtidig fungerer som regeringsleder,
hvad der i praksis vil sige en statsmi-
nister fra et mindre land.

I debatten om magtfordelingen i EU er
Danmark er gået sammen med en grup-
pe lande, der meget ligner USA’s lydi-
ge – eller var det bare villige? Udover
Danmark er det Spanien, Storbritanni-
en, Polen, Irland, Østrig, Sverige, Est-
land og Litauen. Gruppens holdning er,
at spørgsmålet om institutionerne blev
afhandlet i den såkaldte Nicetraktat.
Nicetraktaten kom ikke til afstemning i
Danmark; til gengæld blev den jo som
bekendt stemt ned i Irland og kom først
i efteråret 2002, under Anders Foghs
EU formandskab, igennem ved en
omafstemning – lanceret som en forud-
sætning for udvidelsen.

I skyggen af den nye forfatningsde-
bat fremstår Nicetraktatens rolle som
blålys til brug i optagelsesforhandling-
er og folkeafstemninger. Med forfat-
ningen kommer realiteterne.

Folkemisstemning
Der har gennem snart et par år været
spekuleret i, hvilken metode det EU-
glade folketing ville regne ud for at
lokke danskerne ind i rusen. Selvom
statsministeren har lovet en folkeaf-
stemning om den nye forfatningstraktat
og der ikke er tvivl om, at de fire forbe-
hold fra 1993 står for skud ved først-
kommende lejlighed, så er der usikker-
hed om, hvordan den konkrete afstem-
ning kommer til at se ud. Flere politiske
partier har luftet den tanke, at der skulle
tages et endeligt opgør med den EU-
skeptiske danske befolkning. En alt
eller intet-afstemning. De mange speku-
lationer har dog ikke kunnet tage højde
for den politiske situation, der er opstå-
et i kølvandet på USA’s terrorkrig. USA
har opdelt verden i villige og uvillige
lande, og Europa i ”det nye” og ”det
gamle”. I afslutningstalen til folketinget
fandt statsministeren det på sin plads at
tilslutte sig USA’s syn på Europa:
”EU er det nye Europas store demokra-
tiske forum, hvor mennesker og syns-
punkter mødes til alles fordel. Hvis man
har været i tvivl tidligere, kan man ikke
være det længere. I virkelighedens ver-
den er der ikke noget alternativ til EU.” 

Der er lang vej igen, førend udkastet
til forfatning bliver til et færdigt forslag
i december, og der er ingen grund til at
tro på folketingspartiernes erklæringer
om en åbenhed og folkelig debat i den
proces. Al erfaring viser, at magteliten
fra start til slut vil fortie og fordreje
kendsgerningerne og så sælge det i den
indpakning, som de tror vil gå igennem.

Unionen får lovgivende magt

- Det Europæiske Råd får en formand
(præsident), der skal forberede, koordinere
og lede topmøderne. 
- EU får en udenrigsminister 
- Delvis anvendelse af flertalsafgørelser i
udenrigspolitikken: Hvis alle medlemslan-
de beslutter, at EU-udenrigsministeren
skal træde i funktion, skal de med kvalifi-
ceret flertal træffe beslutninger om de for-
holdsregler, denne udenrigsminister fore-
slår. 
- Unionen skal være en juridisk person 
- Det fastslås for første gang, at Unionens
love har forrang for de nationale 
- Unionen får nye beføjelser, når det drejer
sig om asyl og indvandring, energi, rum-
forskning og energi 
- Charteret om grundlæggende Rettighe-
der bliver bindende 

- Hovedreglen skal være, at EU-love ved-
tages med kvalificeret flertal, der defineres
som et flertal af medlemsstaterne, der
repræsenterer mindst tre femtedele af Uni-
onens befolkning. 
- Beslutninger, EU-love, taget i fællesskab
mellem EU-Parlamentet og medlemssta-
terne bliver den almindelige regel 
- Et mindre antal medlemsstater kan indgå
et forpligtende militært samarbejde. 
- Medlemslandene bliver forpligtede på en
bestemmelse om solidaritet mod terroris-
me 
- Særstilling til euro-landene: I en særlig
protokol vedrørende Eurogruppen (de
foreløbig 12 lande med euro) fastslås det
bl.a., at disse lande vælger en formand
(fælles finansminister) for to år. 

Fra www.euobserver.dk

Hovedpunkterne i det samlede forfatningsforslag

Konventspræsident Valery Giscard
d’Estaing - i venlig streg
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Sådan lød det beroligende i Anders
Foghs afslutningstale den 3. juni.
De næste ord lød imidlertid sådan:

”Efter alt at dømme er det en mid-
lertidig afmatning af økonomien som
følge af sløje konjunkturer i udlandet.
Regeringen forventer større vækst og

mere beskæftigelse næste år.”
Det gjorde regeringen også for et år

siden. Midlertidig afmatning. Opsving-
et lige om hjørnet. Derfor yderst
begrænsede og midlertidige tiltag for
2003.

Fra og med næste år, år 2004, så går
det den rigtige vej igen. Så kommer det.
Det længe ventede opsving, som fortsat
venter lige om hjørnet, selvom man
tvunget af kendsgerningerne gang på
gang har udskudt det! Endnu et halvt til
helt år ud i fremtiden. Det opsving, som
for længst burde være i gang, hvis de
borgerlige økonomiske eksperters for-
udsigelser ellers stod til troende.

For at påvise, at man tager den kata-
strofale eksplosion i massearbejdsløs-
heden seriøst, er regeringen fremkom-
met med et beskæftigelsesfremmende
udspil, der skulle sætte mere gang i
byggeriet ved at fremskynde en række
anlægsopgaver. De midler, som rege-
ringen vil afsætte, er dog så ringe, at
der kan sættes spørgsmålstegn ved, om
udspillet overhovedet får nogen som
helst reel positiv effekt på beskæftigel-
sessituationen. 

Ellers består højreregeringens

såkaldte beskæftigelsesfremmende
politik på linje med den foregående
Nyrup-regerings i at bekæmpe de
arbejdsløse, bistandsmodtagerne og
nydanskerne og udbygge det tredje
arbejdsmarked. Det er lutter tom snak,
når statsministeren højtideligt hævder,
at enhver arbejdsløs er én for meget, og
at bekæmpelsen af arbejdsløsheden lig-
ger det sorte sammenrend, der har rege-
ringsmagten, stærkt på sinde. 
Ikke et eneste reelt skridt er blevet taget
for at skaffe flere i rigtigt arbejde på
overenskomstmæssige vilkår.

Mo/Od

Arbejdsløshedens svøbe rammer hele
landet. Men et af de områder, der er
ekstra hårdt ramt, er Fyn. Arbejdere
fyres i massevis. Senest har Micro
Matic her i slutningen af maj måned
besluttet at smide 150 arbejdere på
gaden, hvorefter GASA, Brenderup
Trailers og Budveg Caliper fulgte i køl-
vandet.   Fra alle sider forlyder det, at
udviklingen fortsætter i den nærmeste
fremtid. Den officielle ledighed er på
7,7 pct., en stigning på hele 18 pct. fra
marts 2002 til marts 2003. 

Formanden for Dansk Arbejdsgiverfor-
ening på Fyn udtaler, at han har mere
end svært ved at bevare optimismen.
Intet peger i retning af, at det er ved at
være slut med de fynske massefyringer,
slår han fast. Formanden for Dansk

Industri på Fyn kan heller ikke se nogle
tegn på, at fyringsbølgen på Fyn har
toppet endnu. Hundredvis af fynske
arbejdere kan se frem til at modtage en
fyreseddel i løbet af sommeren.

Den økonomiske krise med eksplosio-
nen i arbejdsløsheden til følge har ramt
Fyn med ekstra styrke, og fremtidsud-
sigterne er meget dystre, bekræfter
plan- og udviklingschefen på Arbejds-
formidlingen på Fyn. Udover, at de
fynske virksomheder fyrer arbejdere i
stakkevis, nedlægger store dele af deres
produktion eller lukker fabrikken helt
og flytter produktionen til andre lande
med billig arbejdskraft, såsom de bal-
tiske lande, så rammes Fyn også af
massefyringerne i de store koncerner.

Massefyringerne inden for TDC og
Kvickly forventes at ville øge den fyn-
ske arbejdsløshed med 150 arbejdere.
Dertil kommer, at det ikke kun er
industrien (fremstillingsvirksomheder-
ne), der fyrer folk for et godt ord/ned-
lægger arbejdspladser. Situationen for-
værres af, at også servicefagene fyrer
folk i massevis. De hundredvis af arbej-
dere, der fyres på industriarbejdsplad-
serne, har ingen mulighed for som tid-
ligere at finde arbejde andetsteds, for-
klarer chefen for Arbejdsformidlingen
på Fyn.

LO Fyn bekræfter i øvrigt de sorte
udsigter for beskæftigelsen på Fyn.
Eksplosionen i massearbejdsløsheden
vil fortsætte. På Fyn som i resten af
Danmark.

En ulykkelig situation

Fyn:
Arbejdsløsheden hærger

”For regeringen er hver
eneste ledig, som gerne vil i
arbejde og ikke kan komme
det, udtryk for en ulykkelig

situation.”

Status
Folketingsåret
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Arbejdsløshedskurven er for alvor
knækket. Opad! Massefyringer hører
igen til dagens orden. Også i Danmark.
Senest har koncernerne TDC og Kvickly
varslet afskedigelser. Arbejdsløsheden
er oppe på 6,9 pct., foreløbig, og intet
tyder på, at udviklingen inden for den
nærmeste fremtid vil ændre sig. Tværti-
mod. Udsigterne er dystre. Nye fyringer
i bundter venter lige om hjørnet.

Det fremgår af forventningerne til
udviklingen inden for industrien og ser-
vicesektoren, som er stærkt faldende.
Den økonomiske krise kradser hårdt.
Industriens i forvejen negative syn på
udviklingen er blevet forværret. Det
fremgår af den ”sammensatte sæson-
korrigerede konjunkturindikator”, som
det det officielt betegnes, for maj
måned, som Danmarks Statistik har
offentliggjort. Forventningerne er fal-
det med yderligere 6 procentpoint fra
minus 8 i april måned til minus 14.

Selvom industrien efter sigende for-
venter stigende produktion samt højere
salgspriser i perioden fra maj til juli, så
forventer man yderligere fald i beskæf-
tigelsen! Ikke mindst inden for produk-
tionen af investeringsgoder og varige
forbrugsgoder forventer man, at der
ryger mange arbejdspladser. Oveni
kommer, at byggeriet på det nærmeste
er gået helt i stå mange steder i landet.
Samt at udviklingen i det øvrige EU,
herunder både Tyskland, Frankrig,
Storbritannien og Italien, ser lige så
sort ud. 

Bedre ser det ikke ud inden for ser-
viceerhvervene, hvor forventningerne

til perioden maj-juli også er negative.
Konjunktur-indikatoren er faldet fra
minus 7 til minus 8. Et fald, der ligele-
des dækker over, at udsigten til nye
afskedigelser er voksende. Udviklingen
i det øvrige EU, herunder både Tysk-
land, Frankrig, Storbritannien og Itali-
en, ser også på dette felt lige så sort ud.
Den økonomiske krise hærger, og
arbejdsløsheden er eksploderet. Der er
ingen udsigt til, at udviklingen vender
lige med det samme. Tværtimod. 

Ikke kun de ufaglærte – alle
rammes hårdt
Det er ikke mindst de ufaglærte arbej-
dere, der er hårdt ramt af massearbejds-
løsheden. De står først i køen, når virk-
somhederne skærer ned i arbejdsstyr-
ken, nedlægger arbejdspladser, via
rationalisering af produktionen eller via
flytning af produktionen til lavtlønsom-
råder. Fyringerne på f.eks. Fyn er imid-
lertid nu så massive, at også faglærte
grupper som smede, maskinarbejdere
og andre rammes hårdt. 

Også inden for byggefagene er
arbejdsløsheden voldsomt stigende.
Byggeriet er de seneste måneder gået
nærmest i stå. Selv de fynske akademi-
ker mærker følgerne af massefyringer-
ne/nedlæggelsen af arbejdspladser i
form af voldsomt stigende ledighed.
Værst ser situationen dog ud for de
uforsikrede ledige (typisk kontant-

hjælpsmodtagere), oplyser Arbejdsfor-
midlingen på Fyn. Ledigheden er vok-
set for den gruppe alene med 35 pct. på
et år. 

LO Fyn anklager regeringen for at
være alt for passiv over for arbejdsløs-
heden. Regeringens mål om flere i
arbejde er slet ikke nået til Fyn (eller
andre steder i landet for den sags
skyld). Den vækst, som den foregående
regering sikrede for erhvervslivet, er
ved at blive sat over styr, hævder for-
manden for LO Fyn. At den internatio-
nale økonomiske krise er slået fuldt
igennem i Danmark og i EU-landene
som sådan under den borgerlige rege-
ring, erkender han.

At regeringen Nyrup gennemførte
brutale angreb på de arbejdsløse, påbe-
gyndte opbygningen af det tredje
arbejdsmarked, med andre ord af
udnyttelsen af ledige som ekstremt bil-
lig/gratis arbejdskraft uden faglige ret-
tigheder, som ren slavearbejdskraft,
glemmer han.

Massefyringerne fortsætter
- med uformindsket kraft

De seneste måneder er
arbejdsløsheden

eksploderet, og der ikke
udsigt til, at udviklingen

vender lige med det samme.
Snarere tværtimod er

udsigterne kulsorte. Nye
omfattende fyringsbølger vil
hærge landet i sommeren
med katastrofale følger for

arbejderklassen.

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

TDC: Fyrer 1650 medarbejdere



Side 8
Fra arbejdsplads og fagforening

Efterlønnen er et konstant irritations-
moment for levebrødspolitikkerne og
store dele af fagbevægelsens top, der
gerne ser en hurtig tilpasning til EU.
Uanset hvad danske politikere måtte
mene om efterlønnen, er det nemlig
EU, der står bag en afskaffelse af ord-
ningen i Danmark. EU-tilhængerne til-
passer deres politik efter denne takt-
stok.

Derfor har de heller ikke i sinde at
rette sig efter den store popularitet, som
ordningen nyder. Senest har en under-
søgelse foretaget af analyseinstituttet
Megafon afdækket, at 71 pct. ønsker
ordningen fastholdt i dens nuværende
form, mens blot 21 pct. ønsker den
afskaffet.

Kommende håbefulde efterlønnere
kan tilsyneladende godt kigge i vejvise-
ren efter tidligere tiders løfter og garan-
tier om ordningens fastholdelse. Øko-
nomer på stribe bliver bestilt til at lave
analyser, der anbefaler at afskaffe ord-
ningen. Dansk Arbejdsgiverforening
”masserer” statistikker til ukendelig-
hed, så konklusionen bliver, at de ældre
slet ingen jobvanskeligheder har.

Senest har beskæftigelsesminister,
Claus Hjort Frederiksen (V), fastslået,
at der er behov for ”en folkelig forank-
ret debat om det afholdte, men sam-
fundsmæssigt dyre gode”:

- Det er selvfølgeligt bekymrende,
hvis flere ældre beslutter at stoppe tid-
ligt på arbejdsmarkedet, forlyder det
fra ministeren, som dog føler sig bun-
det af regeringens aftale om at bevare
ordningen frem til 2004.

Med en ”folkelig forankret debat”
gøres endnu et forsøg på at manipulere
holdningen og håbet hos de mange
fremtidige arbejdere, der ser frem til en
tidligere aftrædelsesordning fra
arbejdsmarkedet. Dertil er der bragt
mange påstande på bordet i de sidste

fem år, hvilket inkluderer den daværen-
de socialdemokratisk ledede regering.
Den gang som nu er hovedargumenter-
ne, at ordningen er for dyr for samfun-
det, og arbejdsmarkedet kan ikke und-
være de ældres arbejdskraft.

I betragtning af, at omkring en mil-
lion arbejdere i den erhvervsaktive
alder er udstødt af arbejdsmarkedet,
synes argumenterne at falde totalt til
jorden. Det er samtidigt et faktum, at de
ældre er meget lidt respekterede på
arbejdsmarkedet. Det er dem, der fyres
først, når der massefyres, og det er de
ældre arbejdsløse, der har sværest ved
at finde/få arbejde. Der er intet, der
tyder på, at denne situation forandres
gennem de næste mange år – og speci-
elt ikke i betragtning af, at erhvervsli-
vet så vel som et bredt flertal i folke-
tinget fortsat ønsker en stor arbejdsløs-
hedsstyrke som arbejdskraftreserve, der
skal benyttes som ufrivillige løntrykke-
re.

Kommende efterlønnere kan heller
ikke sætte deres lid til Socialdemokrati-
et (S), som ellers giver sig ud for at
være et oppositionsparti. På efterløns-
spørgsmålet fastholder S sin politik for
en yderligere fleksibilisering af ord-
ningen:

- Vejen frem er ikke at true med
afskaffelse af efterlønnen. Vi står jo
ikke i en situation med massiv efter-
spørgsel af arbejdskraft. Vejen frem er
at skaffe job, der er mere fleksible, så
den enkelte ikke står og skal vælge
mellem 37 eller 0 timer, udtaler Henrik
Sass Larsen, folketingsmedlem for
Socialdemokratiet.

Fagligt forsvar – en
mangelvare
Mens der på arbejdspladser og blandt
de arbejdsløse er et udtrykkeligt ønske
at fastholde ordningen, så afspejles det
ikke i forbundstoppene. SiD har tidlige-
re erklæret sig positiv over for ideen
om, at efterlønnen kun kunne komme
til udbetaling, hvis man kunne doku-
mentere 40 års erhvervsarbejde. De
ufaglærtes forbund har skiftet hest i
vadestedet:

- Det har vist sig, at man rent statis-
tisk ikke kan gå mange år tilbage for at

se på folks tilknytning til arbejdsmarke-
det, årsager til fravær, sygdom og ned-
slidning i en sådan given periode. Der-
for fungerer forslaget ikke i praksis,
fastslår Poul Erik Skov Christensen,
SiD’s formand.

SiD har altså frafaldet ideen af prak-
tiske årsager, hvilket understreges, da
forbundet fortsat er positiv over for en
debat om ordningen:

- SiD deltager gerne i debatten om
de ældre lønmodtageres vilkår på
arbejdsmarkedet. I den henseende
kunne det være interessant at komme
tilbage og diskutere basis for efterløn-
nens indførelse, foreslår lederen i Fag-
bladet, SiD’s medlemsblad.

Forbundets positive holdning til en
debat om ordningen, understreges af
forbundsformanden i samme medlems-
blad:

- SiD støtter en debat om en ny måde
at indrette efterlønnen på, så den fort-
sat kan sikre, at de svageste og nedslid-
te kan få den efterløn, de har fortjent,
udtaler Poul Erik Skov Christensen,
som samtidig fastslår, at rammen for en
debat er, at ordningen ikke afskaffes
helt.

Med disse ord lægges i virkelighe-
den op til, at ordningen skal indskræn-
kes fra at gælde alle til at kun at være
gældende for førtidspensionister og
revalidender.

Politikerne, økonomerne, arbejdsgi-
verne og toppen af dansk fagbevægelse
er ikke kun enige om, at efterlønnen
skal ændres i negativ retning. De er
også enige om at gå på kattepoter, når
det gælder EU’s rolle i dette spørgsmål.
Det er nemlig i den sidste ende EU, der
i harmoniseringens hellige navn stiller
krav om en ændring af dette særlige
danske gode.                                  -gri

71 pct. ønsker
efterlønsordningen fastholdt.

Beskæftigelsesministeren
har alligevel sat efterlønnen

til debat.
SiD åbner samtidig for ny

forringelse.

Efterlønnen ændres

Fagligt forsvar savnes
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29 dræbt på
byggearbejdspladser

Alene ved faldulykker har 29 arbejde-
re på byggearbejdspladser mistet livet
over en periode på otte år. I samme
periode skete der 6.089 alvorlige
ulykker i samme branche, der tegner
sig for en tredjedel af samtlige
arbejdspladsulykker.

Bygningsarbejdernes fagforening-
er landet over har i årtier påpeget pro-
blemerne over for arbejdsgivere,
Arbejdstilsyn og myndigheder, men
uden resultat, som den nyeste under-
søgelse tydeligvis bekræfter.

I stedet for at pålægge arbejdsgi-
verne de nødvendige sikkerhedsregler
overholdt, kombineret med betydeli-
ge straffe for manglende overhol-
delse, drager EU og vores beskæfti-
gelsesminister nu i vælten med en
kampagne, der har til formål at
”opdrage” den enkelte bygningsarbej-
der til at overholde sikkerheden.

I EU dræbes hvert år 1.300 arbej-
dere inden for bygge- og anlægs-
branchen.

Halvering af Royal
Copenhagen

175 ansatte på den tidligere Kongeli-
ge Porcelainsfabrik – Royal Copen-
hagen – har fået fyresedlen. Derved er
der blot 200 tilbage i Danmark, som
flyttes til ny produktion i Glostrup,
hvor produktionen ved samme lejlig-
hed effektiviseres. Den anden årsag
til indskrænkningerne er, at dele af
produktionen flyttes til Østen.

Den høje gennemsnitsalder blandt
de fyrede betyder ifølge tillidsmand
Bent Larsen, at det bliver yderst van-
skeligt at skaffe mere end halvdelen i
arbejde igen.

Eksklusivaftaler består
Ved andenbehandlingen den 27. maj
af regeringens forslag om forbud mod
eksklusivaftaler viste det sig overras-
kende, at det blev stemt ned ved hjælp
af stemmer fra Dansk Folkeparti. På
”Borgen” vurderes det, at forslaget
ikke bliver bragt på banen igen. Der-
ved har regeringen lidt et nederlag, da
den havde kastet stor prestige ind.

I sidste uge valgte portørerne på de
sønderjyske hospitaler at nedlægge
arbejdet, da de ikke har kunnet opnå
enighed med deres arbejdsgiver – ISS –
om en ny overenskomst. Konflikten har
fået ISS til at bekræfte deres ry som en
kold og kynisk arbejdsgiver, idet de
kort efter strejkens ikrafttræden truede
med fyringer og bortvisning:

- Så må vi finde nogle andre, der kan
lave det arbejde, der skal laves. Hvis de
fortsat er udeblevet fra deres arbejde,
så må vi jo gå den fagretslige vej,
udtalte ISS-direktør Lars Søndergaard.
Han regner med, at arbejdet på de søn-
derjyske sygehuse er i gang på fuldt
blus i starten af næste uge – med eller
uden de strejkende portører.

Portørernes forbund – Forbundet af
offentligt Ansatte (FOA) – modtog
ikke den melding positivt:

- Jeg håber bestemt ikke, at næste
skridt er bortvisning af enkelte eller en
række af portørerne. Næste skridt bør

være ved forhandlingsbordet. Og her er
det ikke nok, at ISS og arbejdsgiverne
siger, at de er enige med os om indhol-
det i en kommende overenskomst. De
bør også klart tilkendegive, at de er
parat til at indgå overenskomsten med
os. Det burde være logik, men den til-
kendegivelse mangler i stadig fra ISS,
siger formanden for FOA, Dennis Kris-
tensen.

Lars Søndergaard mener, at det er
FOA, der har begået en fejl ved at lade
sig styre af de sønderjyske portører.

I skrivende stund ser det således ud
til, at konflikten er gået i hårdknude og
kan forvente ualmindelig hård medfart
fra ISS’ side. Reaktionen på en sådan
provokation vil således være op til por-
tørerne at tage stilling til. Beslutningen
vil i givet fald være af, hvorvidt FOA
bakker deres medlemmer op med sym-
pati.

-gri

Socialdemokratiet, LO og Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd har i månedsvis
anbefalet VK-regeringen at fremrykke
offentlige investeringer. Det er sket i
forbindelse med kritik af regeringens
manglende indsats mod den øgede
arbejdsløshed – ca. 25.000 på et år.
Regeringen har indtil sidste uge ikke
villet indfri ønsket, men har nu fundet
forslaget opportunt. Foreløbigt frem-
rykkes 25-50 millioner kroner til byg-
geri, hvilket blandt andet skal benyttes
til handicapboliger. 

Beslutningen træffes efter offentlig-
gørelsen af regeringens økonomiske
redegørelse, som blandt andet konklu-
derer, at det vil være en fordel med en
fremrykning. LO’s formand Hans Jen-
sen er overbevist om, at det er LO, der
har haft indflydelse på kursændringen i
regeringen:
- Jeg synes ærlig talt, at regeringen har
været noget sen til at gribe til handling
over for den stigende arbejdsløshed,
men jeg er da glad for, at den endelig er

kommet til fornuft, og at den har lyttet
til LO, konstaterer Hans Jensen.

LO mener desuden, at regeringens
skøn for udviklingen i BruttoNational-
Produktet (BNP) virker fornuftigt. Til
gengæld er forudsætningen om en
beskæftigelsesstigning på knap 20.000
personer til næste år særdeles optimis-
tisk, ja, nærmest skønmaleri. Det kan
kun lade sig gøre, fordi man regner
med 16.000 nye arbejdspladser i de pri-
vate serviceerhverv, hvilket er langt
over gennemsnittet de foregående 20
år.

Mens regeringen, Socialdemokratiet
og LO således er enige om at give byg-
gebranchens arbejdsgivere en mindre
saltvandsindsprøjtning under dække af
en hensyntagen til de arbejdsløse, så
fortsætter erhvervslivet uhæmmet med
massefyringer. Antallet af nye arbejds-
fordelinger, som er et forvarsel om
fyringer, er tredoblet i første kvartal i
år.

-gri

Fyringstrusler mod
strejkende portører

Regeringen fremrykker
offentlige investeringer
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Fredsaktivisten Ulla Røder er fortsat
varetægtsfængslet i Cornton Vale-
fængslet i Stirling, Skotland. Den 11.
marts smadrede hun et britisk Tornado-
fly ved Royal Airforce Basen Leuchars,
der skulle sættes ind i Irak-krigen. Hen-
des modige aktion – ene kvinde mod
dræberfly – gik verden over og var en
inspiration for antikrigsbevægelserne
overalt. Hun anklages for hærværk for
omkring 1 million pund. 

Som medlem af den britiske fredsakti-
vistgruppe Trident Ploughshares har
hun forpligtet sig til at gennemføre
aktioner for nedrustning med åbne og
ikke-voldelige metoder.

Ulla Røder er velkendt som en af the
‘Trident Three’, som blev frikendt ved
en skotsk domstol, da de i 1999 beska-
digede den atombærende Trident-ubåd
Maytime. De tre i gruppen blev senere
tildelt den såkaldte alternative Nobel-
fredspris.

Ulla Røder har været fængslet
adskillige gange for anti-Trident-aktio-
ner.

Den 17. juni er der et forberedende
retsmøde. 

Sagen kommer for retten den 30.

juni, sandsynligvis i Kirkcaldy Sheriff
Court.

Ulla Røder var også initiativtager til
Stjernefredslejren ved USA’s stjerne-
krigsbase Fylingdales i Yorkshire, den
engelske pendant til Thulebasen, som
det danske Folketing nu via udenrigs-
ministeren er ved at overdrage til de
amerikanske høges brug i deres igang-
værende militarisering af rummet – hen
over hovedet på de Thule-deporteredes
højesteretssag til efteråret.

I en hilsen til ‘Ingen krig mod Irak’s
første demonstration mod den truende
Irak-krig 26. oktober 2002 skrev hun:

“Men én ting kan stoppe krige, og det
er ikke at deltage i vanviddet. 

Brug civil ulydighed, og nægt at
samarbejde i nogen som helst forhold,
der har den ringeste tilknytning til disse
krigsprojekter nu og i fremtiden. Nægt
deltagelse i al produktion af militært
materiel til den sidste uniformsknap.

Nægt at betale skat, så længe dette
vanvid fortsætter. Vi kunne boykotte
franske vine, og jeg er sikker på, at vi
også kan boykotte krigsindustrien.

Bloker deres fabrikker verden over,
og deres affyringsbaser og “nervecen-

Ulla Røder – fredsfange

Til alle de civilt ulydige, dem der går
til modstand, afvæbnerne

Som sand i ørknen
Vil vi altid være

Vi er i solen, varme og tørre,
Vi er gennemblødte, nattefrosne,
Vi er elskede og hadede
Men det laver os ikke om

Vi er sorte, røde, gule og hvide.
Vi er på overfladen ens
Vi er aldrig de samme
Men vi kan vredes og samles i flok

Vi kan i det gale miljø blive til torne
Vi er bløde og bøjelige, bevæger os

let
Vi kan indfanges og lægges i tøjler
Men vi forbliver hårde, holder os i

form

Vi er verdensomspændende
Vi føres af sted med vinden
Vi kan knækkes
Men der vil komme flere

Vi kan ikke fremavles
Vi kan ikke kontrolleres
Vi kan, hvis vi er mange nok, stoppe

krigsmaskinerne
Men vi bliver ved med at være fast

grund, fordi

Vi vil altid være
Som sand i ørknen 

Ulla Røder
Marts 2003

Sand

Fredsfangen Ulla Røder sidder stadig i
varetægtsfængsel i Skotland og venter
på at blive stillet for en domstol.

Hendes ’forbrydelse’: Alene og
bevæbnet med en hammer gik hun ind
på en RAF-.base i Skotland og gjorde
et britisk fly, som var på vej for at
bombe Irak, ukampdygtigt. Hun gjorde
sit arbejde så grundigt, at hun nu ankla-
ges for hærværk til 1 million £.

Det var en ikke-voldelig aktion –
vendt mod den bombeterror, som kom
til at koste op mod 10000 civile irakere
og endnu flere irakiske soldater livet.

Det var en aktion rettet mod en ulov-
lig krig, gennemført under falske
påskud, i strid med folkeretten og FNs
charter.

Ulla Røder udførte en pligt, som
påhviler os alle: at nægte at medvirke
til en krigsforbrydelse og i stedet søge

at hindre den.
Det er ingen forbrydelse, men en

modig og berettiget handling.
Ulla Røders aktion indgår i de talri-

ge aktioner og blokader af flypladser,
togtransporter og havne, der blev brugt
til at sende tropper og dræberudstyr til
Irak.

Nu søger krigsregeringerne at gøre
regnskabet op med de store antikrigs-
protester.

Det er ikke Ulla, der hører hjemme i
et fængsel. Det er krigsforbryderne i
krigskoalitionen, der bør stilles for en
domstol.

2. juni 2003

STØTTEKOMITEEN FOR
MALERAKTIVISTERNE

Ulla skal sættes fri



tre” som Fylingdales og Menwith Hill.
Selvfølgelig koster det noget at

engagere sig, men det koster mere ikke
at protestere effektivt. Det kan koste
dig din frihed, og i yderste konsekvens
gælder det dit og kommende generatio-
ners liv.”

En international kampagne for løsla-
delse af Ulla er ved at blive organise-
ret.

En hjemmeside er netop oprettet:
www.free-ulla.org

Ulla hører ikke hjemme i et fængsel.
Krigen i Irak er ulovlig.
Ullas handling er det ikke

Ulla does not belong in prison.
The war in Iraq is illegal.

Ulla’s action is not.

Hun har brug for hilsener og støtte

Skriv til 

Ulla Roder
Prisoner on remand
HMI Cornton vale

Cornton Road
Stirling

FK9 5NY
Scotland

Side 11
Sæt Ulla fri

Den årlige fætter-kusinefest stod for
døren. I en lang årrække var det kun
ved særlige lejligheder såsom konfir-
mationer og ”put-i-hul”fester, at vi så
noget til hinanden, men nu var det
efterhånden blevet en tradition, at vi
samles i ”luftfarts”ferien.

Da de fleste har deres bopæl i
København og omegn, har det kostet
fætter Kent fra Frederikshavn en del
rejser, hvorfor vi sidste år besluttede at
lægge dette års sammenkomst i det
nordjyske.

Turen gennem landet blev foretaget
med lidt blandede fornemmelser i bag-
agen. For få måneder siden havde fæt-
ter Henning nemlig afholdt sin 50-års
fødselsdag, få dage før USAs krig blev
påført den irakiske befolkning. Ud på
aftenen – efter en del våde varer, der
ikke alle bestod af H2O – blev Hen-
ning gjort bekendt med, at svoger Jørn
ikke deltog i arrangementet, da han
befandt sig på ubåden Sælen, som
havde fået den udsøgte fornøjelse at
bistå de amerikanske tropper i deres
felttog på den irakiske olie.

Den oplysning fik pisset fødsels-
dagsbarnet af. I stedet for at diskutere
det principielle indhold og formål med
den planlagte krig blev det til en per-
sonlig diskussion om Jørns deltagelse,
som mundede ud i et indbyrdes mund-
huggeri mellem Henning og Kent.
Kent forsvarede sin svoger med, at
han ved at nægte at deltage ville blive
fyret fra sit job i flåden. Henning var
sgu ligeglad og havde sin nordlige
fætter mistænkt for at sympatisere
med Bushs røvertogt. Balladen var tæt
på at eskalere til regulære ”kradse hin-
anden i ansigter”-aktiviteter, hvilket
kun blev undgået, da Hennings
arbejdskammerat, Jan, lagde sig imel-
lem og førte Kent ud af festlokalerne.

Der gik et stykke tid, hvor Henning
og Kent kun førte dialog over hinan-
dens respektive telefonsvarere. Da det
endeligt lykkedes at træffe hinanden
hjemme, blev situationen glattet ud:

- Tak for sidst. Det var hyggeligt,
udtrykte Kent. - I lige måde, og vi
glæder os alle til at besøge dig til fes-
ten, svarede Henning.

Det gamle nag var fejet til side, og
det lå ligesom i kortene, at der skulle
holdes lidt lav profil, da alle vidste, at
meningsforskellene var for store til,
”at bukserne kunne holde”. Alligevel
var det med en vis spændt forvent-
ning, at selskabet drog nordenfjords.

Da Henning havde trættet ungdommen
med sine sædvanlige tændstikopgaver,
mente samme ungdom sig fuldt beret-
tiget til at komme på banen med for-
skellige vitser, der spredte sig over
mange emner – mest de lidt mere
bizarre. En af de mere uskyldige hand-
lede om et ældre ægtepar i en bank
under et røveri. Midt i det hele træder
manden hen til bankrøveren og siger:

- Undskyld, men er de klar over, at
jeg er civilbetjent!

Bankrøveren panikker og stormer
ud af banken, hvorefter den ældre
kone henvender sig til sin mand:

- Ejnar, du er ikke civilbetjent, men
senil dement!

Kents søn, Torben ville også være
med i løjerne. Han kom med en histo-
rie om Saddam Hussein, der med sin
chauffør var ude at køre. Chaufføren
kører en gris ned og får besked på at
gå ind på gården for at fortælle ejeren,
at ”svinet er død”. Familien jubler og
overdænger ham med gaver.

Henning genkendte historien, som
ret beset handler om Hitler. I en situa-
tion, hvor det irakiske folk lider under
USA’s angreb og besættelse, mente
Henning sig provokeret: 

- Den vits vil gøre sig bedre, hvis
du skifter Saddam ud med Bush,
afbrød han Torben.

For et øjeblik lettede dele af selska-
bet sig fra stolene. Hovsa, nu var
emnet kommet på banen igen.

Efter et par sekunders tavshed,
hvor alle skiftevis kiggede hinanden i
øjnene, faldt selskabet til ro i fælles
fordragelighed, da Hennings kæreste,
Lillian, erklærede, at hun faktisk med-
bragte en lille selskabsleg, som bestod
af en opgave, der skulle løses i tre-
mandsgrupper.

Sammenhænge og årsager til nød
og elendighed blev erstattet af
fredsommelige hovedbrud.       -Reno

Hitler, Saddam og Bush
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Dommen over de to maleraktivister Lars
Grenaa og Rune Eltard-Sørensen på hhv.
tre og fire måneders ubetinget fængsel er
forkert, urimelig og uretfærdig.

Det er forkert, at de er blevet dømt som
voldsmænd. Dommen stempler aktionen
som ’et almindeligt overfald’.

Det er en urimelig straf, uden
sammenhæng med karakteren af lov-
overtrædelsen.

Derfor er det en uretfærdig dom. Det
er en hævndom mod krigsmodstanden.
Det blev understreget af den uhørt lange
varetægtsfængsling af de to aktivister på
over 70 dage.

Hele verden ved, at det ikke var et vol-
deligt overfald, men en symbolsk poli-
tisk aktion, et udtryk for protest mod
dansk krigsdeltagelse i en ulovlig krig. 

Dommen kriminaliserer en sådan poli-
tisk happening, og det er både latterligt
og forkert.

Den burde ikke straffes med fængsel,
men som andre ikke-voldelige aktioner
behandles som en overtrædelse af politi-
vedtægten.

En urimelig, uretfæ
- og en lil

antikrigsb
Af STØTTEKOMITEEN FOR

Lars Grenaa

Protestdag ved byretten 27. maj: Herover Anne Marie Helger i rødmalet
powersuit og Bjørn Elmquist. Nedenunder fru Helger med Annisette, Tho-

mas Koppel og maleren Jørgen Buch.
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Anklageren havde forlangt hhv. 6 og 9
mdrs. fængsel. Det blev det halve. På
grund af den abnormt lange varetægts-
fængsling kunne Lars og Rune gå ud i
friheden efter dommen.

Dommen repræsenterer alligevel en
skærpelse i strafferammen for politisk
aktivisme.

En stor protestbevægelse var vokset
frem i forbindelse med den urimeligt
lange varetægtsfængsling.

Vi er overbevist om, at det er denne
levende støttebevægelse, der er årsag til,
at Lars og Rune i dag er på fri fod, og at
anklageren ikke som ønsket har kunnet
fremstille aktionen som terrorisme.

Det var ikke retfærdigheden, som sej-
rede – men modstanden mod uretfærdig-
heden kan alligevel notere sig en lille
sejr.

Vi glæder os med Lars og Rune over
deres frihed.

København den 2. juni 2003

færdig politisk dom 
lle sejr for
bevægelsen

R MALERAKTIVISTERNE

Rune og Lars har endnu ikke besluttet,
om de vil appellere dommen.
De er blevet dømt til at betale sagsom-
kostninger plus tre jakkesæt til hen ved
60.000 kroner.
Der foreligger stadig et erstatningskrav
på et plettet gulvtæppe på mere end
117.000 kr.
Støttekomiteen vil iværksætte en række
indsamlingsinitiativer.

Desuden har Støttekomiteen besluttet
at gå aktivt ind i kampen for at få freds-
fangen Ulla Røder løsladt.

Den vil understøtte bestræbelserne på
at stille de virkelige forbrydere –

krigsanstifterne fra Bush og Blair til
Fogh Rasmussen og Per Stig Møller –
for en domstol.

Økonomisk støtte til juristhjælp og
erstatninger til maleraktivisterne kan
indsættes på følgende konto i Den Dan-
ske Bank
Reg. Nr. 0978 konto nr. 4355 143 546

Mail til Støttekomiteen eller Lars og
Rune:

maleraktivisterne@yahoo.dk

Kampagnehjemmesiden har skiftet
webadresse til

www.stopterrorkrigen.dk

STØTTEKOMITEEN FOR MALERAKTIVISTERNE
fortsætter arbejdet

Rune Eltard-Sørensen
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TEMA: Status Folketingsåret

Mens reallønnen falder, arbejdsløshe-
den stiger drastisk og den ideologiske
og politiske kampagne mod de dårligst
stillede i Danmark tager nye opsving,
hugger regeringen til mod Underdan-
mark, godt hjulpet på vej af alle de
store parlamentariske partier og fagtop-
pen.

Siden afslutningen af Irak-krigen har
regeringen varslet fjernelse eller stærk
reducering af efterlønnen. Folk på
overførselsindkomst skal ydmyges,
blandt andet ved at blive tvunget til at
følge deres børn i skole ud fra den anta-

gelse, at Underdanmarks børn pjækker
meget, ligesom forældrene skal have
fire timers tvangsarbejde ved at gå til
hånde f.eks. i skolen som vagtværn,
skolepatruljer, undervisning, og hvad
der ellers kan findes på. Ud over at bør-
nene så ikke vil forsømme så meget,
lærer folk på overførselsindkomst jo så
også at stå op om morgenen og gå på
arbejde, er begrundelsen. Dette over-
greb på hele den socialt dårligst stillede
del af befolkningen bliver lanceret som
en hjælp til indvandrer- og flygtninge-
familier, for så forventer Bertel Haar-
der, at det lettere vil blive accepteret i
den brede befolkning. Sådan en ord-
ning skaber vide rammer for gratis
udnyttelse af arbejdskraften, for hvor-
for ikke tilbyde de fire timers tvangsar-
bejde til offentlige og private firmaer?

De 500.000 almennyttige boliger skal

Inddragelse af løn, dagpenge, børne-
check eller kontanthjælp eller anden
indkomst og ulønnet strafarbejde skal
være konsekvensen, hvis dine børn for-
sømmer for meget i skolen, og du til-
fældigvis at hører til den gruppe, der er
mindrebemidlet og har basal mangel på
forståelse for samfundets normer.

Hvis de formastelige vil undgå øko-
nomiske straffe, må de følge børn i
skole, gå til hånde på skoler og andre
institutioner, indgå i vagtværn mod
ungdomskriminalitet og lignende.

Dette er kernen i et lovforslag, som
Bertel Haarder, der uvis af hvilken
grund kaldes integrationsminister, og
beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen fremlægger i folketinget. 

Bertel Haarder udtaler, at det hand-
ler om integration og er endnu et led i
opgøret med konsekvensløsheden i
samfundet. Loven skal gælde alle fami-
lier, der har en basal mangel på forstå-
else for samfundets normer. Således

også danske familier. At loven også
gælder danskere, synes Dansk Folke-
parti er et problem, men der kan jo ikke
gøres forskel på Brian og Hassan, så
alle skal rammes af loven. Forslaget får

støtte fra integrationsordførerne fra
Dansk Folkeparti og Socialdemokrater-
ne, hhv. Søren Krarup og Anne-Marie
Meldgaard. 

Ordningen har været prøvekørt i
Helsingør Kommune. Det Sociale
Nævn i Frederiksborg Statsamt erkend-
te ordningen ulovlig i 2002. Men på
trods af det mener kommunens for-
mand for socialudvalget, Jan Evald fra
det Konservative Folkeparti, at det var
en god ordning som bør indgå i landets
love.

Disse lovindgreb er blot en del af de
113 initiativer i regeringens integra-
tionsudspil, vendt mod flygtninge, ind-
vandrere og fattige danskere, som for-
ventes fremlagt lige efter sommer. Det
drejer sig om lovinitiativer, der angive-
ligt skal forene flygtninge og indvand-
reres normer og traditioner med de dan-
ske og gøre op med tabuer.

Borgerskabet i amokløb mod
arbejderklassen og hele Underdanmark

Basal mangel på forståelse for samfundets normer kan koste dig dyrt
Økonomisk tvang skal sikre

mere gratis arbejdskraft

Status
Folketingsåret

Borgerskabets offensiv
mod arbejderklassen og

Underdanmark har taget et
hidtil uset aggressivt og

voldsomt omfang og tempo

Fogh og Co. fortsætter amokløbet
mod både unge og gamle
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G8 protest

nu udbydes til salg. Boligreformen har
været forberedt i et lukket udvalg i 17
måneder, men har mødt modstand hos
boligforeningers ledelser, men rege-
ringen forsøger nu at finde en metode
til at få den gennemført i de enkelte
afdelinger.

En gymnasiereform bliver gennemført
fra næste år, en reform, der er udarbej-
det på de store industri- og finanskon-
cerners kontorer. Ikke alt det humanis-
tiske pjat, er devisen, nu skal de unge
tvinges til at lære, hvor herligt det er at
arbejde for profitmaksimering i de
store koncerner. De unge skal lære,
hvad karriere i det virkelige erhvervs-
liv vil sige.

På forventning om, at Underdanmark
vil yde modstand mod denne række af
overgreb og nedskæringer, der vil få
katastrofalt negative sociale konse-
kvenser, skal de demokratiske rettighe-
der stå for skud. Ud over hvad der lig-
ger i den gennemførte terrorlovgivning
med øgede beføjelser til overvågning
af befolkningen og infiltration af poli-
tiske modstanderes organisationer,
arbejdes der tillige på at gøre det lov-
ligt at benytte civile agenter og  politi-
provokatører, og det sidste skud på
stammen er et fællesudvalg mellem
Politiets Efterretningstjeneste (PET) og
folk fra de såkaldte ekstreme miljøer,
såsom yderliggående religiøse eller
politiske foreninger. PET er i færd med
at rekruttere folk fra disse miljøer til at
indgå som stikkere. 

Med den uhørt lange varetægts-
fængsling af maleraktivisterne Lars og
Rune så vi også en skærpelse af praksis
for varetægtsfængsling. Selv folk, der
er anklaget for forsøg på manddrab, går
fri efter afhøring og til domsafsigelsen,
men med en klar politisk handling er
det en anden sag.

Hele borgerskabets offensiv mod
Underdanmark er aktivt hjulpet på vej
af både Socialdemokratiet og LO og
hele den faglige top.

Kun en forstærket kamp mod bor-
gerskabets krisepolitik kan standse
offensiven mod Underdanmark.

Rudi

Protesten mod G8
Titusinder protesterede mod de imperialistiske landes træf der

vil øge udbytningen af verdens fattige
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Aktion “Værnemager”

Der var nok 350 direktører, salgschefer,
exportkonsulenter og lignende tilstede i
Industriens Hus, fra rundt regnet 200
forskellige firmaer i Danmark, da Dan-
marks Eksportråd og Dansk Industri
havde indkaldt interesserede til konfe-
rence i København i denne uge.

Overskriften for konferencen var
Genopbygningen af Irak, med bl.a. Per
Stig Møller på programmet som fore-
dragsholder. Udenrigsministeren
betegnede situationen i Irak efter den
lydige danske deltagelse i krigen og
besættelsen som “en enestående plat-
form for danske virksomheder”. 

Sammen med USA’s ambassadør
Stuart A. Bernstein, og Birger Riis-Jør-
gensen, der er chef for Danmarks

Eksportråd, og flere andre, skulle de
orientere de nysgerrige firmachefer om
mulighederne for at skabe profit på det
sønderbombede Irak. Der har på for-
hånd været rygter om at parterne i krigs-
koalitionen har fortrinsret til kontrakter-
ne i Irak, så interessen var stor i dansk
erhvervsliv. Rygtet blev nedtonet af
ambassadøren, der dog ikke afviser en
stor velvilje for at få de danske firmaer
forrest i rækken til at dele rovet. 

Der er stort set ingen grænser for
hvilke opgaver erhvervslivet er parate
til at give sig ikast med. De deltagende
firmaer har muligheder indenfor alle
brancher, dog var byggebranchen nok
en anelse overrepræsenterede til konfe-
rencen. Det forhindrer dog ikke et

firma som Arla Foods i at sende fire
repræsentanter for at vurdere om de kan
få noget ud af at eksportere feta til Irak.

Crisplant i Århus, der laver bagage-
anlæg, har lige skåret ned på antallet af
ansatte, og har nok interesse i at få flere
kontrakter i hus. Om det lykkedes vides
ikke i skrivende stund.

Per Aarsleff A/S er som et af de stør-
re entreprenørselskaber i Danmark, nok
eksperter i mange ting, som de skriver
på hjemmesiden: ”For det første er vi
anlægsentreprenører i bred forstand.
Det vil sige, at vi f.eks. bygger veje,
jordanlæg, havne, jernbaner, tunneler,
energiforsyningsledninger og kommu-
nikationsledninger.” Det burde da nok
kvalificere dem til lidt værnemageri,
med en kontrakt i det besatte Irak, så
omsætningen på 2,5 milliarder kan
øges til glæde for aktionærerne.

Hydrema kan bidrage med mineryd-
ningsmateriel, de skriver ikke om de
også kan fjerne bomber der ikke er
sprængt. Grundfoss, MT Højgaard,
Aalborg Industries, Haldor Topsøe,
Tulip Food Company, osv. var alle en
del at det gode selskab på konferencen,
selv Nilfisk støvede rundt for at se om
de kunne få lidt krummer.

Som gribbe og i værste værnemagerstil
står danske virksomheder i kø og slås
om byttet efter krigen mod Irak. Virk-
somhederne opfører sig som en flok
værnemagere. De har ingen skrupler
over at kunne tjene penge på besæt-
telsen af Irak.

Det er forkasteligt. Virksomhederne
burde holde sig væk fra Irak og fra
konferencen den 2. juni hos Dansk
Industri i København.

Dansk erhvervsliv er på tæerne, fordi
der venter en  rækker indbringende
kontrakter i det besatte Irak. Flere end
250 danske firmaer har tilmeldt sig

Dansk Industri’s Irak-konference den
2. juni.

Paraplyorganisationen Dansk Byggeri
er klar over, at vesterlændinge ikke bli-
ver modtaget med åbne arme. De vil
sørge for at virksomheder kommer til
at arbejde, hvor der er nogenlunde sik-
kert, udtaler de.

De danske virksomheder kommer til at
arbejde som underentreprenør for store
amerikanske virksomheder. Bag det
hele står en række amerikanske selska-
ber, der har tætte kontakter til topfolke-
ne omkring George W. Bush.

Det er den danske regerings opbakning
til USA’s krig, der nu bliver betalt til-
bage i form af kontrakter.

Iraks fremtid skal bestemmes af den
irakiske befolkning - og ikke af den
amerikanske og danske besættelses-
magt.

Derfor skal danske virksomheder
holde sig væk, indtil besættelsen er
ophørt.

Opfordring fra:

Netværket Ingen krig mod Irak,
Århus

Åbent brev til erhvervslivet i Danmark:
- Hold jer væk fra det besatte Irak!

Danske virksomheder i kø for at
være med i “Irak-eventyret”

Danske virksomheder
står i kø for at få del i

kontrakterne. Olieeventyret i
Irak er blevet til et

genopbygningseventyr - med
millionkontrakter i stor stil.
Selv krummerne, når de

amerikanske firmaer
hartaget deres, er særdeles

attraktive.
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Aktion “Værnemager”

Aktivister fra netværket ”Ingen krig
mod Irak – Århus” har i nat hængt ban-
nere op ved firmaerne Crisplant A/S i
Århus Nord og Per Aarsleff A/S i Åby-
høj. På bannerne stod ”Værnemager –
Fingrene væk fra Irak”.

De to firmaer er blandt de 250 virk-
somheder der mandag deltog ved en
konference i Industriens Hus i Køben-
havn, som Danmarks Eksportråd i sam-
arbejde med Dansk Industri afholdt.
Konferencen handlede om genopbyg-
ningen af Irak, med den indgangsvinkel
at flest mulige danske firmaer helst skal
have en bid af kagen, når der uddeles
byggeopgaver i det krigshærgede land.

Hvis det virkelig var hjælp til den ira-
kiske befolkning der stod på program-
met, burde man give irakiske firmaer
de store genopbygningsordrer og gen-
åbne de irakiske skoler, der alle for

tiden er lukkede og strengt kontrollere-
de af amerikanske soldater.

Rikke Bay der deltog i aktionen, udta-
ler:

”Allerede ved krigens start fremlag-
de Bush og Blair en strategi for hvor-
dan Irak skal ledes efter krigens afslut-
ning. Helt uden skelen til FN har man
indsat et amerikansk militærdiktatur,
der senere skal afløses af en marione-
tregering, som udelukkende skal hand-

le efter USAs interesser. Det er altså
denne form for styre, som den danske
regering og danske firmaer for tiden
bakker 100% op om og følger ordrer
fra.”

En anden deltager, Esben Majgaard
Hansen, siger:

”I medierne ser vi at alt er kaos i Irak
efter at de amerikanske styrker har
besat landet. Alligevel er kontrollen
med landets oliefelter det første der
skal genoprettes, i stedet for at man sør-
ger for at få genåbnet de irakiske skoler
og hospitaler. At danske firmaer skal
ned og suge det sidste blod ud af såre-
ne er forkasteligt, men det er vel netop
en af grundene til at danske politikere
lod sig lokke med som deltagere i kri-
gen.”

Aktion ”Værnemager”

Per Aarsleff:
Parat til at sætte kløerne i Irak

Irakisk protest mod besættelsen



Side 18
Aktion “Værnemager”

43 mio. kr. til Terma. Det var årsresul-
tatet efter skat for det seneste regn-
skabsår. Sidste års resultat var 41 mio.
kr. Forventningerne om stigende indtje-
ning de kommende år er meget store.

Ud over at producere forsvars- og
overvågningsudstyr til F-16-jagere og
deltagelse i Joint Strike Fighter-projek-
tet har der åbnet sig store muligheder
for kæmpekontrakter af sikkerhedsud-
styr til lufthavne overalt i verden. Til
Jyllandsposten udtaler administrerende
direktør Jens Maaløe: ”Områderne
med forsvarsudstyr og radarer er i en
vækstfase drevet af den internationale
situation med terrorbekæmpelse og kri-
gen i Irak og Afganistan. I det hele
taget udstyr, som beskytter det persona-
le, som er på forskellige missioner, er et
forretningsområde, som vi forventer os

en hel del af  fremover.” 

Ud over USA’s kystforsvar bruger også
New York Lufthavn nu radarudstyr fra

Terma. Med Bushs nye ministerium,
Homeland Security, med et budget på
290 mia. kr. til sikring mod terror, sat-
ser Terma ligeledes på at få en del af
den profitkage.

Terma har desuden lige fået kontrakt
på kommunikations- og overvåg-
ningsudstyr til to nye krigsskibe, som
den danske krigsflåde har fået bevilget.
I følge P4’s radioavis den 2.6. drejer det
sig om to store krigsskibe, som vil
koste 100.000.000 kr.

Men mens det går fremragende for
virksomheder, der producerer krigsud-
styr, går det skidt for indtjeningen i de
fleste andre brancher, og mange han-
dels- og industrivirksomheder fyrer
medarbejdere på grund af den generel-
le afmatning og de alvorlige krisetegn.
For eksempel fyrer metal- og software-
virksomheden Crisplant ved Århus
omkring 200 mennesker ud af de 880
ansatte for at øge profitten. Et under-
skud i sidste regnskabsår på 2,7 mio.
kr., på trods af en omsætning på 1,15
milliarder kr., er begrundelsen for
fyringerne. Crisplant forsøger nu at øge
profitten yderligere ved  at byde på
underleverencer til genopbygningen af
Irak.

Dansk våbenindustri tjener
på USA’s terrorkrig

FKI Logistex: Parat til at sætte kløerne i Irak

Bestil nu
Oktober Bogbutik

Willemoesgade 58E
2100 København Ø

Anker Holms selvbiografi er en glø-
dende bekendelse til kommunismen
og til socialismens sejr i det 21. århun-
drede.
Den rummer næsten et helt århundre-
des erfaringer  berettet af et barn af
arbejderklassen og en kæmpende
kommunist, der var med i det 20.
århundredes store klasseslag. Det er et
skarpt tegnet Danmarksbillede, set
nedefra, der samtidig giver vigtige
brikker til den kommunistiske bevæ-
gelses historie.
Bogens anden del er en fremadrettet
status ved årtusindskiftet - pejlemær-
ker for fremtiden og socialismens
skæbne.

Oktober Forlag
248 sider. Pris 195,- kr.

Anker Holm:
’De røde vender altid tilbage’

Mens dansk handel og
industri er på vej ind i dyb

krise, profiterer den danske
våbenindustri på USA’s krige
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Mislyd i operaen

Den nye opera på Holmen skal have
opsat natursten på facaderne. Igen er
det portugisere, der er importeret til at
udføre arbejdet, selvom der er mange
danske murere og stenhuggere, der kan
udføre arbejdet.

Pihl & Søn er hovedentreprenør,
Lundero Mosaik har vundet underen-
treprisen, og arbejdet er i tredje led
givet til firmaet David og Knud LDA-
Portugal, et firma opstået efter tidligere
sager mod Lundero/Mercantlis på
Københavns Universitet sidste år, og
med sin egen arbejdskraft fra hjemlan-
det.

Omgåelse af
overenskomsterne
Folkene er i store træk også de samme
som på Københavns Universitet, hvor
der sidste år blev opsat mange tusinde
kvadratmeter natursten. Det nye firma
har også naturstensarbejdet på Codan-
huset og på det nye Fields i Ørestaden.

Portugal er jo et EU-land, så der er
ikke tale om illegal arbejdskraft. Hvor-
dan kan det så være, at de kan vinde
konkurrencen over danske firmaer og
dansk arbejdskraft?

Én ting er, at de bor hos mesteren,
der har en villa i Lyngby. En anden ting
er, at de får en meget lille løn. Kun
omkring 40 kr. i timen, hvis man regner
alle diæterne, udepenge osv. fra. Der er
tale om, at portugiserne arbejder langt
under danske overenskomster.

På alle de nævnte pladser kører vi
fagretslige sager vedrørende underbeta-
lingen. På Fields/Codanhuset er der på
5 måneder et lønefterslæb på ca.
550.000 kr., hvis der bare skal udbeta-
les op til minimallønnen (sidste år) på
92,65 kr./t.. Skal der betales op til
mindste akkordudbetaling, som er
vores krav, ja, så skyldes der på 5
måneder ca.850.000 danske kroner.

Et halvt år – så hjem

Det portugisiske firma er ydermere så
beregnende, at arbejderne sendes hjem
og erstattes med andre, lige når de har
været her i et halvt år. Der indtræder
nemlig forpligtelsen til at betale til
B&A Pension. Og så er der sikkert også
nogle lokale skatteregler, de kan omgå.
Imens kan danske faglærte murer- og
stenhuggersvende gå ledige.

Derfor kører sagerne også ved
Arbejdsretten. Det har indtil videre lyk-
kedes fagforeningen at organisere de
udenlandske arbejdere. Men de har fået
strenge instrukser på ikke at snakke
med fagforeningen. Deres engelsk-
kundskaber er lige pludselig lig nul, når
vi skal snakke med dem. De er sikkert
bedre efter fyraften, hvis der skal bru-
ges lidt af den sparsomme løn …

Dansk Byggeris rolle

Man skulle tro, at de danske arbejdsgi-
veres organisation Dansk Byggeri ikke
ville acceptere en sådan unfair konkur-
rence på lønninger, der gør, at danske
firmaer ikke kan være med i konkur-
rencen om store byggerier midt i
København. Det er åbenbart vigtigere
for dem, at de danske lønninger bliver
presset af de billige udlændinge.

Man kan frygte, hvordan det vil gå,
når de nye EU-lande får frit lejde inden
for det næste år …

Dansk Byggeri svigter både deres
egne medlemmer og den veluddannede
danske arbejdskraft og de danske over-
enskomster ved blindt at gå efter den
billigste arbejdskraft.

Hvad gør vi?
Fagforeningen og de andre byggefag
kan ikke leve med denne undergrav-
ning af vores arbejdsvilkår. Derfor
planlægges der for øjeblikket ved siden
af de fagretslige sager nogle tiltag, der
skal gøre opmærksom på problemet og
forhåbentlig skabe nogle løsninger, så
vi kan bevare ordnede arbejdsvilkår i
fremtiden.

Murersvenden

Underbetalte portugisere på den ny opera
Murersvenden, fagbladet

for murersvendene i
Storkøbenhavn, bringer i

næste nummer denne
artikel, som vi har fået lov til

at bringe her.

Den suverænt største danske værne-
mager er A.P. Møller. Den multinatio-
nale gigant har fangarmene ude over
alt.
A.P. Møller bruger byggeriet af Opera-
en til reklame. Blandt andet holdes der
i pinsen åbent hus på byggeriet. I det
hele taget har det været en god inves-
tering at ‘forære’ os den bygning. Når
man regner skattefordelen med, har
det været gratis. Alligevel skal der
åbenbart spares på lønningerne, hvor
det kan lade sig gøre, eller handler
det først og fremmest om det generel-
le stormløb på fagforeninger og over-
enskomster?

Kommunistisk Politik
Model af operahuset
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Savage Rose

Om aftenen lørdag den 24. maj 2003
var der et frygteligt uvejr over Køben-
havn. På en lille plet i byen så man dog
ingen regnvejrstrætte ansigter.

I store Vega gav Savage Rose kon-
cert. En stemningsfuld koncert fuld af
lys og livgivende toner, der på smuk-
keste vis fortrængte kulden og regnen
udenfor.

Et bredt spektrum af sange fra hele den
lange karriere skabte en varieret og
overraskende oplevelse for publikum.
Der blev til koncerten fokuseret på de
meget rytmiske sange og en del af
repertoiret bestod af mere stille sange,
der var peppet op.

Savage Rose leverede en helhjertet
og engageret koncert. 

Nogle af sangene fik et par ord med
på vejen.

De masser der demonstrerede over
hele kloden fik ”World Aflame”. Publi-
kum fik en fornemmelse af styrke og
håb med på vejen. Retten til at sige nej

og protestere gennemsyrede i det hele
taget koncerten. Publikum var med,
dansede og sang, mens  Annisettes
store, store stemme lyste salen op i
gnister af smerte og håb. 

Kampen for at bevare Christania fik
også et par ord og en sang med på
vejen. Store Vega omdannedes til et
protestkor der trodsigt og med stor styr-
ke sang ”I kan ikke slå os ihjel”. Og
som publikum til en sådan koncert er
det ikke bare en tilfældig sætning. Det
er en viden man får. Vi kæmper for det
rigtige og vi kan ikke slås ihjel.

Den sidste tilegning gik til de to male-
raktivister, Lars og Rune, der på kon-
certtidspunktet endnu ventede deres
dom. 

Set i bakspejlet var det smukkeste i
tilegningen dog, at de vilde roser satte
handling bag ordene og mødte op til
den protestdag der var i forbindelse
med domsafsigelsen over aktivisterne.

Thomas Koppel talte på Nytorv foran
Københavns byret. Herefter gav han og
Annisette samt de to korpiger et par
numre, der rystede det indre Køben-
havn inklusive retssalen hvor retssagen
stadig var igang.

Kraften, smerten og viljen til sejr
over uretfærdigheden blev på intermis-
tisk vis udtrykt til demonstrationen. Det
viste sig at spektakulære lysshows,
store lydanlæg og mange instrumenter
ikke er nødvendige for Savage Rose. 

Det essentielle er budskabet, melodi-
en og stemmen.

Savage Rose satte altså igen følelsen af
smerte og overgreb på dagsordenen.

I ord og handling opfordrer de til
protest mod uretfærdighed og under-
trykkelse. 

Musikken bærer fællesskabets styrke
med sig og alene af den grund er det
altid en fantastisk oplevelse at høre
Savage Rose live. Det er som et øje-
bliks dans på roser.             - cfp, DKU

Som en dans på roser
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Teori & Praksis

I år startes APKs sommerlejr på Nord-
fyn  op med et brag af en anti imperia-
listisk weekend den 5.-6. juli. Den har
overskrifter som
* Irak krigen:  et led i Bush doktrin for

verdensdiktatur. 
* Danmarks vasalrolle
* USAs og Israels planer for Mellem-

østen og Palæstina
* Modsætningerne mellem USA og

andre stormagter om markeder og
indflydelse

* Den globale og danske modstand
mod terrorkrig og besættelse

Blandt oplægsholderne vil være en lang
række velkendte og aktive folk fra anti-
krigsbevægelsen - bl.a. Sammi Jawad,
Komiteen mod besættelse af Irak, den
irakiske forfatter Omar Dhahir, den
palæstinensiske journalist Naser Alseh-
li, den tdl. fredsvagt i Palæstina Maria
Graversen, Dorte Grenaa (APK og
Ingen krig mod Irak) samt en af de to
netop løsladte maleraktivister.
- Der bliver sat fokus på USA's imperi-
ebygning, dets krige og besættelser,

siger Henning Påske Jensen fra arran-
gørgruppen.
- Jeg tror, der er et enormt behov for at
få gjort status på hvordan situationen i
Mellemøsten og verden egentlig er, nu
hvor Irak-krigen er blevet forvandlet til
en besættelse, og der fortsat råder kaos
og en voksende modstand tegner sig.
- Hvad er konsekvenserne for palæstin-
enserne og kampen for et frit og uaf-
hængigt Palæstina? Hvordan vil de
amerikanske superhøge gå frem nu?
Næste mål Iran? Nyordning af hele
Mellemøsten? Hvor bevæger antikrigs-
bevægelsen og antiglobaliseringsbevæ-
gelsen sig hen nu?
- Folk har masser af spørgsmål, og
APKs sommerlejr vil kunne give nogle
kompentente svar fra folk, der virkelig
ved, hvad de taler om, siger Henning.

Men den store internationale weekend
er bare en del af en uges intense politis-
ke diskussioner, der er hovedformålet
med lejren.

- Men det hele er selvfølgelig ikke
kun politik, siger Henning. 

En sommerlejr er også fællesskab,
samvær, udflugter, sport og meget
andet.Parallelt med APKs sommerlejr
afholder DKU også lejr på stedet. 

Af andre spørgsmål lejren sætter fokus
på er selvfølgelig Fogh-regeringens
amokløb mod flertallet af danskerne.
Fogh har allerede forvandlet Danmark
til en slyngelstat - og minimalstaten
tegner sig. En minimalstat i Den Eur-
opæiske Union, som er på vej til at få
sin egen supermagtsforfatning.

Foghs politik til gavn for monopo-
lerne betyder også at protesterne bliver
stærkere. Deltagelse på sommerlejren
giver ballast til at stå imod med - og til
at slå igen.

Tilmelding og oplysning:
APK-Fyn

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

e-mail: oktoberfyn@get2net.dk

Efter deltagelse i Grundkursus 3 skul-
le jeg nu være ”udlært” tillidsmand.
Kurset handlede om love og paragraf-
fer i fagbevægelsen, overenskomster,
faglig voldgift og afskedigelsessager,
samt hvad der ellers hører sig til. Jeg
fik så mange paragraffer på hjernen, at
den blev henledt til Kafkas ”Pro-
cessen” – et uhyggeligt fremtidssam-
fund, hvor mennesker af myndigheder-
ne blev pålagt sager, uden at de vidste,
hvad de havde gjort forkert.

Ved aftenlæsning af Anker Holms ”De
røde vender altid tilbage” blev jeg
inspireret til følgende lille digt. Det er
en fremragende bog med en livsbe-
kræftende optimisme, der gjorde, at
jeg fik lyst til at lege lidt med sproget.

Det kom der så dette lille digt ud af:

Samfundet
Et samfund kan blive så stenet
af mur og beton
at dette selvsagt
kan føre til menneskeforagt.

Med love og paragraffer
der til sidst afskaffer
ethvert håb om menneskeværd og liv.
Er dette virkelig vor tids perspektiv?

Et samfund der lægger bånd
vil udvikle sig til at nedbryde

virkelyst og ånd.
Med fri markedsøkonomi

og kapitalisme
vil det uvægerligt føre til fascisme

Fascisme som er kapitalismens
totale diktatur

et samfund hvis højeste mål
er egoisme.

- Imod dette findes kun ét middel
Det er fællesskab og socialisme

Ivan

Tanker fra et fagligt grundkursus

APK Sommerlejr 5. – 11. juli:

Et brag fra den første weekend
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DEBAT OG AKTIVITET

Regeringens lovløshed på arbejdsmil-
jø-området må stoppes. 

Arbejdstilsynet er skåret ned, så risi-
koen for at blive kontrolleret er reduce-
ret til 1 gang hvert 12. år.

Bøderne for manglende lovpligtigt
sikkerhedsarbejde er ikke alene fjernet,
men også tilbagebetalt til dem, der
nåede at få en.

Bedriftssundhedstjenestens udvi-
delse til alle områder er stoppet. Men
den nedskæring i bidraget til BST, der
fulgte med, er bibeholdt. Gode råd er
blevet sjældne.

Selv kravet om arbejdspladsvurde-
ring har regeringen forsøgt at fifle med,
ud fra devisen om at det er spild af tid
at skulle beskæftige sig med de ansattes

velbefindende hvert 3. år.
Lov og orden gælder tydeligvis ikke,

når det drejer sig om arbejdernes sund-
hed og rettigheder.

Overskriften er, at alt, hvad der er til
besvær for arbejdsgiverne, skal fjernes.

Tiden er derfor inde til i langt højere
grad systematisk at retsforfølge arbejds-
givere, der afstedkommer skader og syg-
dom hos de ansatte. På Arbejdsmiljøets
Internationale Dag den 28. april har vi
netop oplevet arbejdere i over 100 lande
gå i aktion for større indsats mod de
skruppelløse arbejdsmiljøkriminelle
med død, sygdom og ulykker i kølvan-
det. I Sverige arrangerede LO 19 arran-
gementer under overskriften: Hvorfor

bliver så få arbejdsulykker retsforfulgt? 

I Arbejdstilsynets fravær må alle sikker-
hedsrepræsentanter og ansatte sikre, at
arbejdsmiljøproblemer påpeges skrift-
ligt over for arbejdsgiveren. Det er den
eneste måde, vi kan sikre, at arbejdsgi-
verne kan retsforfølges, hvis de ansatte
bliver skadet på grund af passivitet over
for et uforsvarligt arbejdsmiljø. Reg-
ningen skal betales af skadevolderen –
ikke af offeret eller samfundet. 

Det skal gøres dyrt at spare på
arbejdsmiljøet.

København den 20/5-2003
Aktionsgruppen Arbejdere Akade-

mikeres Generalforsamling

Ruslands præsident Putin fik det, som
han ville, på det nyligt afsluttede top-
møde mellem EU og Rusland i St.
Petersborg. 

EU-landenes åbne kritik af de fortsat-
te massive russiske menneskerettigheds-
krænkelser i Tjetjenien forsvandt fuld-
stændigt i sluterklæringen. Mange kom-
mentatorer betegner fælleserklæringen
ombl.a. Tjetjenien som “intetsigende”. 

Vi synes faktisk, det er langt værre:
EU-landene har nu i realiteternes ver-
den blåstemplet Kremls fremfærd i Tje-
tjenien: 

- EU støtter nu Putins såkaldte
“fredsplan” for Tjetjenien. Denne
“freds”plan er intet andet end varm
luft! Den omfatter kun “fred” med de
folk, som Putin selv har “indsat” i Tje-

tjenien. Personer, som bl.a. Per Stig
Møller i folketinget har betegnet som
rene “Quislingfolk”. Er det med dem,
EU nu mener, man kan tilvejebringe en
holdbar “fred” i Tjetjenien ?

- EU “noterer sig” folkeafstemningen i
Tjetjenien d. 23. marts.

Noterer sig hvad??? 
Så sent som i marts kritiserede ingen

ringere end Europarådet Putins totalt
manipulerede “folkeafstemning” i Tje-
tjenien. En “afstemning”, hvor de rus-
siske besættelsessoldater endda selv fik
lov til at stemme med(!). En ren genop-
førelse af gamle Sovjetmetoder. De
officielle “valgresultater” var da også
åbenlyst manipulerede. 

- Hvor er EU’s krav om, at Tjetjeni-

ens seneste folkevalgte præsident,
Aslan Maskhadov, skal inddrages i for-
handlingerne? Ingen fred kan skabes
uden inddragelse af alle parter i Tjetje-
nien, især Maskhadov, der i 1997 vandt
et OSCE-godkendt valg. 

- EU-landene erklærer sig enige med
Putin om fælles “terrorbekæmpelse”.
Men Rusland betragter jo fortsat
enhver politisk og militær modstand i
Tjetjenien som “terror”… Hvor er EU’s
– og Fogh Rasmussen-regeringens –
fordømmelse af den siden 1994 uden
sammenligning største terrorist i Tjetje-
nien – nemlig det russiske militær, der
har dræbt mindst 100.000 tjetjenere? 

- For nylig (21. maj) blev den tje-
tjenske menneskeretsforkæmper Zura
Bitiewa og flere i hendes familie brutalt
myrdet i Tjetjenien af paramilitære rus-
siske dødspatruljer. Sagen er blevet
rejst i det danske folketing. Tog den
danske regering denne gemene forbry-
delse op over for den russiske regering
under EU-Rusland-topmødet? 

Vi opfordrer den danske regering – der
efter eget udsagn fører en såkaldt  “akti-
vistisk udenrigspolitik” – til både i EU
og bilateralt at arbejde for realistiske
forhandlingsløsninger mht. Tjetjenien. 

Uden inddragelse af bl.a. tjetjener-
nes valgte præsident, Maskhadov, vil
den forfærdelige krig i Tjetjenien fort-
sætte i lange tider endnu.

Støttekomiteen for Tjetjenien

De arbejdsmiljø-kriminelle skal stilles til ansvar

Tjetjenerne svigtes

Grævlingen
er sindig og forudseende,

og tager ingen chancer
overfor sine mange fjender,

men bygger et netværk af flugtveje,
- altsammen, - ikke over, - men under jorden,
for hurtigt at bringe sig og sine i sikkerhed,

- har kapitalen studeret med stor grundighed,
- da meget af dens virke foregår under lignende,
- ikke naturlige, - men dulgte omstændigheder.

NB



En gang imellem drømmer jeg mig til
frihedens land.

I frihedens land kan jeg færdes frit.
Der er ingen plankeværker og ingen
trådhegn uden åbne låger, ingen
bomme og afspærrede stier, hvor der
står privat. Fabrikker og kontorer har
åbne døre og porte. I og ved alle skove,
enge, marker og langs søer, åer og
moser er der mange små og store stier,
så man frit kan gå der, uden at forstyrre
freden. I byerne kan man frit gå ad
mange små smutveje mellem husene og
gennem gårdene. Kun farlig trafik og
støjende og støvende maskiner er spær-
ret inde. Enhver kan frit benytte alle
fælles transportmidler. Grænserne til
andre lande kan jeg frit krydse. Det er
nu det sted, hvor jeg bliver budt vel-
kommen til det nye land, jeg vil besøge.
Kun hensynet til andre mennesker og
dyr begrænser min bevægelsesfrihed.

I frihedens land har jeg min frihed til at

vælge den sundeste mad, fri for gift-
stoffer af nogen art, hverken som
vækstfremmer, genmodificering, svam-
pe-, insekt- og ukrudtsdræber, konsis-
tensforbedring, farvestof, sødestof,
smagsforstærker, fyldstof eller andet.
Madvarer, der er fremstillet i overens-
stemmelse med klodens naturlige
kredsløb.

I frihedens land kan jeg bosætte mig og
vælge mig en bolig, der passer til mit
behov. I fællesskab, i ensomhed, i by
eller på land, med eller uden have.
Matrikler og skel sætter ikke begræns-
ninger for nye måder at indrette gamle
boliger og byer, og får jeg børn, står det
mig frit at skifte bolig.

I frihedens land har jeg tid og mulighed
for at deltage i sociale, kulturelle, poli-
tiske og sportslige aktiviteter, der pas-
ser til mig og mine interesser. Jeg er fri
for at bruge min arbejdstid på at produ-
cere spildprodukter, overflødige eller
forurenende produkter. Jeg er fri for at
producere  krigsmateriel og løgnagtig
mediepropaganda, og jeg er fri for uen-
delige strømme af reklamer. Det frie
valg og den frie meningsudveksling
afgør, hvilke produkter der er gode nok
til at blive produceret. 

I frihedens land bliver al vores viden og

nye opfindelser brugt til
gavn for jordens
befolkning. Der er ingen
grænser sat med produk-
tionshemmeligheder, patenter, klausu-
ler og ejendomsret. Nødvendig medicin
og lægemidler og alt muligt andet kan
produceres frit, så flest muligt kan få
gavn af det. Forskerne arbejder sam-
men om de bedste resultater, og viden
om produktionsmetoder og -forbe-
dringer og miljøhensigtsmæssige meto-
der deles frit af alle.

I frihedens land giver vores deltagelse i
det samfundsmæssige arbejde, i studier
og i kunstneriske udfoldelser ret til at
bruge af samfundets ressourcer. Vi er
fri for hver især at samle forråd til dår-
ligere tider. Vi er fri for mellemleddet
penge.

Vi værner sammen om jordens frie res-
sourcer af vand, luft, jord og skov, af
olie og diamanter og alskens andre rig-
domme. Vi er fri for rovdrift og spild-
produktion, og vi er fri for ødelæggen-
de krige og konflikter.

Er det en umulig drøm? - Nej, det kræ-
ver bare, at vi selv bestemmer.

GBe
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Forhandlingerne mellem staten og
Kommunernes Landsforening (KL) har
gået for sig i et par uger. Det giver som
regel altid til stor larm i den borgerlige
presse, der varsler nedbrud og store
uenigheder, men det er altid endt med
enighed. Sådan vil det også gå i år. I
virkeligheden handler forhandlingerne
om, hvor stor en del af nedskæringerne
og besparelserne over for borgerne den
ene henholdsvis den anden part skal
påtage sig.

Staten fører sig frem som den over-
nationale kapitalist, den er. Kommu-
nerne pålægges at udføre en række
opgaver, men de får samtidig et stadigt
mindre økonomisk råderum for beslut-
ningerne. Derved fremkommer de
kommunale udliciteringer og privatise-
ringer, salg af kommunale ejendomme
og andre værdier samt gennemførelse
af stadig mere brugerbetaling. 

Kommunerne møder frem til for-
handlingerne med armen vredet om på
ryggen, da staten via Folketinget som
højeste myndighed allerede har pålagt
dem politikken. Eksempelvis børnepas-
ningsgaranti, som blev løst af dagpleje-
mødre og private institutioner, hvor ISS
gerne ser sin deltagelse. 

Tilbage står forhandlingerne om de
økonomiske rammer. Da begge parter
ønsker at fremstå bedst muligt over for
vælgerne, hænder det, at der opstår lidt
tvister i forhandlingerne. Her spiller en
fælles partibog ingen rolle. På trods af
”bogen” har man særinteresser at pleje.
I årevis har den daværende socialde-
mokratiske finansminister, Mogens
Lykketoft, ført forhandlinger med KL’s
formand af samme politiske observans
– uden det betød enighed om politikken
fra start.

Nu er det sådan, at forhandlingerne ikke
er rettet ind på at finde nedskæringsmu-
ligheder i de statslige og kommunale
embedsmænds eller levebrødspolitiker-

nes lønninger og (mis)forbrug af offent-
lige midler. De handler om, hvordan
kommunerne kan udvide diameteren på
den snabel, de har i borgernes lommer,
samt hvordan de reducerer antallet af
offentligt ansatte og deres lønninger.

Til det formål opfandt man for en
række år siden (1998) en ny lønandel,
kaldet Ny Løn. I modsætning til det hid-
tidige mere solidariske system, der
baserede sig på en fælles regulering, der
tog udgangspunkt i ancienniteten, blev
der med Ny Løn indført et individuelt
system, der baserede sig på såkaldte
kvalifikationer og præstationer.

Det krævede ikke megen opfind-
somhed for de ansatte at omdøbe dette
til Fedterøvspuljen.

De faglige ledere med Poul Winc-
kler – daværende formand for Forbun-
det af Offentligt Ansatte (FOA) – i

spidsen anbefalede medlemmerne det
ny system. Det blev til tider stemt ned,
hvilket udløste en byge af bål og brand
fra de respektive forbundshuse over
medlemmerne. 

Fra at være en meget lille bestanddel
af lønnen er Ny Løn nu vokset til en
mærkbar del – som blot aldrig kommer
de lavestlønnede til gode, da det altid er
cheferne, der besidder kvalifikationer-
ne og ”yder præstationerne”. Deres
foresatte honorerer nemlig planer om
besparelser højere end præstationerne
på gulvet.

I modsætning til, hvad Poul Winckler
& Co. lovede de kommunalt ansatte,
har de nu erfaret, at Ny Løn er, hvad de
hele tiden har troet: fedterøvstillæg. De
faglige ledere har læst skriften på væg-
gen, hvorfor de slår sig i tøjret. Den ny
forhandlingsformand fra FOA, Dennis
Kristensen, stiller nye krav til næste års
overenskomstforhandlinger. De hand-
ler desværre ikke om et opgør med Ny
Løn-systemet, men derimod en udvi-
delse af puljen, så modstanden splittes.

Det er prisværdigt, at FOA-forman-
den kræver flere penge til næste års
overenskomstforhandlinger, der
omtrent omhandler 800.000 kommu-
nalt ansatte, men udgangspunkt burde
have været medlemmernes krav om en
fjernelse af Ny Løn.

Dennis Kristensen har hængt sin hat
på den knage, der kræver en væsentlig
udvidelse af Ny Løn-puljen, hvis dette
lønsystem skal fortsættes med de fagli-
ge lederes medvirken.

Det kan være, at hatten falder ned og
underlaget forsvinder, hvis ikke staten
vil prioritere de fornødne midler til pul-
jen. I så fald falder FOA-formandens
strategi også til jorden.

Det bør medlemmerne så huske ham
på til næste år. Det ville være en ekstra
kærkommen lejlighed til at begrave Ny
Løn for altid.                                   FJ
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