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- Det er tid  for at gøre status, ridse per-
spektiverne op. Hvad er APKs budskab
denne 1. maj?

- Var jeg helt ung, ville jeg måske
sige, at verden ser temmelig surrealis-
tisk ud. Kaotisk. Den ligner måske ikke
det bedste sted for de ufødte børn. 

Der er krig. Global krig. Verden gen-
nemlever en af de mest ustabile perioder
i årtier. Den er i oprør, dramaerne afløser
hinanden. Millioner verden over har
været på gaderne i protest mod magtha-
verne, mod krig, mod imperialisme. 

”En afgørende periode for
menneskeheden”

Hvad er det for en krig? Det er de
riges krig mod verdens fattige overalt.
Men det er også de manges opstand
mod den ny verdensorden, imperialis-
men og de multinationale selskaber i
’terrorkrigens’ og ’globaliseringens’
navn påtvinger os. Det er klassekamp,
klassekrig – arbejderne og de brede fol-
kemasser mod krigsmagere og røveris-
ke monopoler.

Det er en afgørende periode for men-
neskeheden. Lykkes det amerikanske
projekt: skabelsen af et uindskrænket
amerikansk verdensherredømme – det
som er døbt Project for the New Century
(PNAC) – vil det store flertal af verdens
lande og folk blive holdt i lænker på
ubestemt tid.

Alle ved, at det kunne være anderle-
des. At kloden er rig nok til alle sine
beboere. Og alligevel er den et mareridt
af krig, terror og elendighed for de fleste
af dem.

Det giver en mægtig frustration, en
mægtig undertrykt vrede. Og ikke bare
hos de unge. Vi får krig i stedet for vel-

færd. Vi får terror i stedet for sociale
fremskridt. Lig i stedet for liv.

Det er denne undertrykte vrede og
frustration hos mange – og fortvivlelsens
mod hos de mest udsatte – der giver en
modstand mod imperialismen, der har
taget voldsom fart – og spænder fra den
væbnede modstand i Irak, Palæstina og
Colombia til de massive protestdemon-
strationer og aktioner mange steder.

Det er et globalt opgør, som intet
land, og ingen person, kan holde sig
uden for eller ude af. Det griber ind i
alles liv. Derfor må alle også vælge:
Hvem er man med? Hvis side er man
på?

APKs budskab denne 1. maj er meget
simpelt: Det er imperialismen, der skal
slås ned. Og det store flertal af os dan-
skere skal være med …

- Du har selv været meget aktiv i anti-
krigsbevægelsen. Er det rigtigt at
sammenligne VietNam og Irak? 

Sammenligningen mellem Vietnam
og Irak holder på mange felter. Men der
er også forskelle. Der er så at sige endnu
mere på spil omkring Irak. For det er
prøvestenen på, om det vil lykkes USA-
imperialismen at påtvinge sit globale
herredømme. VietNam-krigen var også
en imperialistisk krig, men i anden
international situation.

’Irak er prøvestenen’

I Irak er ikke kun en regional situa-
tion på spil: den gælder ikke bare et
enkelt land, eller hele Mellemøsten.
Den har direkte globale implikationer.

Og store konsekvenser for de internatio-
nale institutioner som FN, som ikke har
forhindret krigen, og som står i fare for
at blive brugt som et reaktionært red-
skab i USA’s hænder, hvis Bush’s og
Blairs nye plan for at ’give FN en stør-
re rolle’ i Irak går igennem.

Det er også derfor, at så mange kræf-
ter, reaktionære og progressive, står i
direkte konfrontation omkring Irak. Vi
skal være den irakiske modstand dybt
taknemmelig. Den – først og fremmest
den – har sat en pæl i vejen for det ame-
rikanske imperialistiske korstog, og
skabt enorme problemer for alle
krigsanstifterne og krigsforbryderne.
Aznar er væk – Bush, Blair og Fogh er
hårdt trængte.

En anden forskel er, at Danmark er
direkte krigsdeltager. Deltager i en for-
bryderisk koalition. En besættelsesmagt
i et ulovligt ærinde. Danske unges blod
skal ofres for A.P. Møllers og krigsma-
gernes profitinteresser. 

Der er en stor ubetalt regning. Ikke
bare politisk: Krigsforbryderregeringen
skal væk! Men Fogh og de danske
krigsforbrydere skal også direkte stilles
til regnskab som aggressor. Ifølge inter-
national ret har irakerne lov til at
bekæmpe besættelsesmagten – og
aggressorerne skal betale krigsskade-
serstatninger for deres ulovlige krig.
Irak er et smadret land.

- Hvilken betydning har den ny fredsbe-
vægelse?

Den ny fredsbevægelse er også en
bevægelse mod imperialistisk globali-
sering, og de sociale bevægelser, anti-
globaliseringsbevægelserne, er også
blevet antikrigsbevægelser. Det er en
enormt positiv udvikling. Men bevæ-
gelsen må også udvikle sig videre: Det
er ikke nok at kræve de danske tropper
hjem og søge at undgå danske tab. Vi
må også støtte den irakiske modstand –
for den står i forreste linje i det, der er
en fælles global kamp.

- Fogh-regeringen fører krig udadtil og
indadtil, siger APK. Hvad betyder det?

At der er sammenhæng i tingene.

Dorte Grenaa:
’Alle må vælge: Hvem er man med?

Hvis side er man på?’
Kommunistisk Politik har
talt med APKs formand

Dorte Grenaa op til 1. maj,
arbejdernes internationale

kampdag



Ideologisk er det det store nyliberale pro-
jekt, man prøver at realisere. Det betyder
simpelthen ’alt for profitterne – lad
arbejderne og det store flertal betale’.
A.P. Møller er med Irak-krigen rykket op
blandt verdens 100 rigeste. Det betaler
irakerne for, det betaler du og jeg for. 

Foghs klassekrig betyder at tage fra
de mange, der ikke har, og give i pose
og sæk til monopolerne og millionærer-
ne. Det betyder krig i stedet for social
udbygning, bomber i stedet for bøger,
fængsler i stedet for skoler. 

’Fogh skal væk’

Fogh-regeringen er ikke bare et
lydigt redskab for Bush og hans flok af
nykonservative krigsforbrydere. Han er
også unionsbygger, ivrig tilhænger af
Unionsstaten og den kommende
Unionsforfatning, som cementerer EU
på et nyliberalistisk og imperialistisk
grundlag. Der er intet progressivt ved
opbygningen af EU. Det er en historisk
fejlkurs. APK støtter Folkebevægelsen
mod EU ved det kommende EU-parla-
mentsvalg, som vil have forfatningen
som et hovedtema. Vi ser det som en
central opgave at slås for et Nej ved den
kommende folkeafstemning om forfat-
ningen.

Fogh-regeringen skal væk. Hans politik
skal stoppes. Men vi advarer mod illu-
sioner om det nuværende parlamenta-
riske alternativ. Også Socialdemokrater
og Radikale har stemt for danske trop-
per i Irak; også de er begejstrede til-
hængere af Unionsprojektet. Også de er
nyliberalister, der vil gennemføre en
borgerlig politik – blot på en måde, så
den ikke vækker samme vrede og de
samme reaktioner hos de unge og blandt
de arbejdende som Fogh og Co. gør det. 

Efter vores mening bør SF og
Enhedslisten gøre det til en absolut
betingelse for at støtte en socialdemo-
kratisk regering, at S og R kræver de
danske tropper hjem fra Irak – straks.

Det, der først og fremmest er brug
for, og det som APK arbejder for, er at
opbygge en stærk folkelig modstand på
alle områder – og et stærkt kommunis-
tisk parti, som kan gå forrest i denne
modstand. Og selvom vi har nået nogle
resultater, er der enormt lang vej igen.

Efter de fascistiske bombeangreb i
Madrid har regeringerne i Den
Europæiske Union (EU) skruet op for
tempoet for at få EU-forfatningen rati-
ficeret og påtvinge folkene den. Trods
alle indre modsætninger fortsætter Den
Europæiske Unions udviklingsproces.

EU-forfatningen skærer nyliberalis-
mens krav og diktater ud i sten og
tvinger alle medlemsstaterne til at gøre
den til deres egen grundlov. I alle lande
indebærer dette mere privatisering og
sociale nedskæringer, mere arbejdsløs-
hed og fleksibilisering, mere udbyt-
ning og mindre arbejderbeskyttelse, i
en generel bølge af social dumping. 

Denne sociale dumping vil blive
forstærket med udvidelsen af Unionen
til lande i Østeuropa. De eneste, som
drager fordel af denne politik, er de
store aktionærer, de rige, som bliver
endnu rigere.

Unionsforfatningen er også et redskab,
som er indrettet til undertrykkelse af
demokratiske rettigheder og progressi-
ve holdninger. Forfatningen indskræn-
ker folkets muligheder i hvert enkelt
land for at bestemme over sine egne
anliggender og sin egen fremtid ved at
give større magt til overnationale
organer, styret af de store monopoler,
som EU-kommissionen i Bruxelles.
Selv om den formelt anerkender en
medlemsstats ret til at udtræde af
Unionen, vil forfatningen gøre det
vanskeligere for de nationer, som
ønsker at forlade Unionen, at udøve
denne ret.

De europæiske stater følger den ame-
rikanske imperialismes og dens ’anti-
terrorisme’-retorik og får mere og
mere præg af politistater, som udspio-
nerer og overvåger borgerne, krimina-
liserer alle former for folkelige pro-
tester og forstærker koordineringen af
deres undertrykkelsesorganer. 

Unionen opbygger sig som en fæst-
ning over for de ikke-europæiske
folk, som tvinges til at emigrere som
følge af elendigheden og krigene, som
det imperialistiske system har forårsa-
get. 

Denne forfatning er også et led i
opbygningen af en europæisk super-
stat, i konkurrence med andre imperi-
alister, især den amerikanske imperia-
lisme, vor tids største supermagt, som
påtvinger sit herredømme gennem sin
’endeløse krig’ over hele verden.
Denne konkurrence betyder mere
militær konfrontation, mere udplyn-
dring af de undertrykte lande i Afrika,
Asien og Latin-Amerika. For at
undertvinge andre og for at konkurre-
re med andre imperialistiske magter
udvikler Den Europæiske Union en
europahær og en europæisk våbenind-
ustri, som sluger mængder af penge,
viden og rigdom på bekostning af
uddannelse, sundhed o.s.v.

Vi siger nej til en Europahær 

Vi siger nej til EU-forfatningen
som kun tjener de store monopolers
interesser; en reaktionær grundlov
rettet mod Europas folk, folkene i
de undertrykte lande og alle ver-
dens folk 

Vi kræver retten for folkene i de
enkelte lande til at udtrykke deres
mening  om unionsforfatningen ved
en folkeafstemning 

Vores svar på denne forfatning er
international solidaritet og interna-
tional klassekamp 

Vi kæmper for en verden befriet
for imperialistiske undertrykkel-
seskrige 

Vi opfordrer arbejderne og folke-
ne til at forkaste denne forfatning
ved at sige utvetydigt NEJ 
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Arbejderpartiet Kommunisterne
(APK) Danmark - Frankrigs
Kommunistiske Arbejderparti
(PCOF) - Den kommunistiske organi-
sation Oktober, Spanien - ML-grup-
pen Revolution, Norge.

Fælles kamp mod de europæiske
monopolers forfatning

Fælleserklæring april 2004



Arbejderpartiet
Kommunisterne

APK blev stiftet i april 2000 af kom-
munister med forskellig baggrund og
erfaringer, og fra alle generationer,
som sluttede sig sammen for at skabe
et kommunistisk parti for det ny
århundrede:

Et parti, som på den ene side fast-
holder de revolutionære traditioner fra
den kommunistiske bevægelse, som
sikrede vellykkede socialistiske revo-
lutioner i en lang række lande  - og på
den anden side har lært  af de fejl, der
er begået i 'kommunismens' navn. Et
parti, som ikke hænger fast i fortiden,
men er i stand til at give et kommu-
nistisk svar på vort århundredes bræn-
dende spørgsmål.

Programmet 'Manifest for et socialis-
tisk Danmark' udtrykker disse erfa-
ringer - og APK har fra starten været
aktiv i kampe og bevægelser - i krigs-
modstanden, kampen mod monopo-
lernes EU og kampen til forsvar for
arbejdernes, ungdommens og det
store flertals rettigheder.

Allerede et år før partiet blev stiftet
blev ungdomsforbundet DKU dannet.
APK udgiver 14-dages bladet
Kommunistisk Politik og netavisen

www.kpnet.dk
www.apk2000.dk

Når folket gør modstand
– solidaritet med de kæmpende folk

- fra 2. verdenskrigs modstandsbevæ-
gelse til det vietnamesiske folks sejr over
USA imperialismen og den voksende fol-

kelige modstandskamp i Irak

Palæstina
- en nation et folk undertrykkes, udsultes,
fordrives, myrdes og spærres inde i ver-

dens største ghetto.
Israel begår folkemord – hvad gør vi?

Fascisterne er på fremmarch
- i gader, parlamenter og lovgivning.

Stop marchen!

Fattigdom i Danmark
Stigende arbejdsløshed, nedskæringer på

sygehuse, uddannelse, offentlig transport ...
Kæmp for fremtiden!

Vi fester igennem på den solidariske
måde – alle fester!

Socialismen er kommet for at blive, og det
skal vi nyde i hinandens selskab…
Politik, sport, spil, ung, sjov og sød: Det
sker ved den fynske nordkyst og det kan
alt sammen blive dit for den sølle pris af
900 bobs inkl. mad og søvn (mulighed for
reduceret pris til fattigrøve).

Vi tager af sted den 10. juli
og fester hjem den 16. juli.

Tag med på
den 19. internationale

antifascistiske, antiimperialistiske
ungdomslejr i Mexico

5. til 15. august

Lejren koster 2000 kr. inkl. mad og over-
natning ekskl. transport
Mød unge fra hele verden samlet for at
diskutere krigen i Irak, USA’s rolle, og soli-
daritet blandt verdens folk.
Nyd samtidig Mexico fra sin bedste varme
og revolutionære side...

Indsigt - Debat - Samvær
Lørdag 10. juli - fredag 16. juli

En aktiv rød sommerlejr

Anti-imperialistisk weekend
lørdag - søndag den 10. -11. juli

USAs krige og kamp for verdenskontrol
Danmark ud af EU: Monopolernes forenede stater,

ny aggressiv supermagt -unionstraktat og europahær

lejren vil iøvrigt behandle disse emner:
Fælles kamp mod kapitalen

Socialismen er fremtiden
APK: Hvem - hvordan - hvorfor

Voksne 1140 kr. (6 overnatninger)
Pr. overnatning 190 kr. Reduceret

pris for fattigrøve: 900 kr. Børn
under 7 år gratis. Fra 7-13 år 270 kr.

Tilmelding og nærmere oplysning:
Tlf. 20 95 32 17

e-mail: oktoberfyn@get2net.dk

APK SOMMERLEJR 2004
på Nordfyn

DKU’s 6. sommerlejr
kaster sig over temaerne…

KONTAKT APK OG DKU:

OKTOBER BOGBUTIK
København

Ved Sønderport 18
2300 København S

35 43 49 50
Åbningstid:

Mandag-torsdag 16-17.30
Lørdag 11-13

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

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk


