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BUSH IKKE VELKOMMEN!



Amerikanerne er sammen med resten af
verden ved at vågne op til det ubehageli-
ge faktum, at præsident Bush ikke bare
løj for dem om masseødelæggelsesvåben
i Irak (den angivelige undskyldning for
invasionen i marts 2003 og besættelsen af
landet af amerikanske styrker), men også
om selve den proces, der førte til krig.

Den 16. oktober 2002 fortalte præsi-
dent Bush amerikanerne: ”Jeg har ikke
beordret brugen af magt. Jeg håber at
brug af magt ikke bliver nødvendig”.

Vi ved nu, at denne udtalelse i sig selv
var en løgn – at præsidenten sidst i august
2002 faktisk havde underskrevet ordrer,
der bemyndigede det amerikanske militær
til at begynde aktive militæroperation
inde i Irak, og at disse ordrer blev effek-
tueret så tidligt som september 2002, hvor
det amerikanske luftvåben, assisteret af
det britiske Royal Air Force, begyndte at
udvide dets bombardement mod mål i og
uden for den såkaldte No-fly zone i Irak.

Disse operationer havde som mål at
decimere Iraks luftforsvar og kommando-
og kontrolberedskab. I det sene forår 2002
havde Bush underskrevet en hemmelig
instruks, som bemyndigede CIA og ameri-
kanske specialstyrker til at sende hemme-
lige enheder ind i Irak med det formål at
fjerne Saddam Hussein fra magten.

Det er en kendsgerning at Irak-krigen
var begyndt først på sommeren 2002, om
ikke før.

Denne rækkefølge af begivenheder har
implikationer, som rækker udover histo-
riske trivialiteter eller en politisk undersø-
gelse af fortidens begivenheder. Den er et
vidnesbyrd om et fortilfælde, som må
tages med i billedet, når man bedømmer,

hvad der sker i forholdet mellem USA og
Iran i dag. Som i tilfældet Irak før marts
2003 taler Bush-administrationen om
’diplomati’ og ønsket om en ’fredelig’
udgang på det iranske spørgsmål. Men
kendsgerningerne vidner om en anden
dagsorden – en dagsorden for krig og fjer-
nelsen med magt af det teokratiske regi-
me, som i dag er ved magten i Teheran.

Som med Irak har præsidenten banet
vejen for at få den amerikanske offentlig-
hed og de alt for følgagtige medier til at
tage en politik for regimeskift i Iran for
dens pålydende, som forbinder mullah-
regimet med en ’ondskabens akse’ (sam-
men med det nys ’befriede’ Irak og Nord-
korea) og som taler om det absolutte
behov for at udbrede ’demokrati’ til det
iranske folk.

’Befrielse’ og udbredelse af ’demokra-
ti’ er blevet højtudskregne kodeord hos
den neokonservative klike, som formule-
rer og iværksætter dagens amerikanske
udenrigspolitik for militarisme og krig.

Alene ved intensiteten af ’befrielses-
demokrati’-retorikken alene bør amerika-
nerne være klar over at Iran står i cen-
trum som det næste mål for den ulovlige
politik for regimeskift, som Bush-admi-
nistrationen fører. Men amerikanerne –
som det meste af verden i øvrigt – lulles
stadig ind i en falsk tryghedsfølelse på
grund af den kendsgerning, at åbne og
konventionelle militæroperationer endnu
ikke er begyndt mellem USA og Iran.

Af den grund opretholder mange det
falske håb at en udvidelse af det nuvæ-
rende vanvid i Irak kan udsættes eller
forhindres i tilfældet Iran. Men det er en
narredrøm.

Kendsgerningen er, at USA’s krig mod
Iran allerede er begyndt. Allerede nu
finder der amerikanske overflyvninger
sted over iransk territorium, med førerløse
droner og andre mere sofistikerede midler.

Krænkelsen af en suveræn nations luft-
rum er i sig selv en krigshandling. Men
krigen mod Iran er langt ude over fasen
med indsamling af efterretningsdata.

Præsident Bush har udnyttet de altom-
fattende magtbeføjelser han fik i kølvan-
det på 11. september 2001 til at udløse en
global krig mod terror og gennemføre
adskillige hemmelige offensive operatio-
ner i selve Iran.

De mest synlige af disse er de CIA-
støttede operationer som for nylig er gen-
nemført af Mujahadeen el-Khalq, eller
MEK, en iransk oppositionsgruppe som
engang blev kontrolleret af Saddam Hus-
seins frygtede efterretningstjenester, men
som nu udelukkende arbejder for CIA’s
operationscentral.

Det er en bitter ironi at CIA bruger en
gruppe, der stadig kaldes for en terroror-
ganisation, og som er optrænet i kunsten
at dræbe med fjernstyrede bomber af de
samme efterretningsenheder fra Saddam
Husseins regime, som i dag slagter ame-
rikanske soldater i Irak, til at gennemføre
fjernstyrede bombninger i Iran af den
samme slags, som Bush-administrationen
dagligt fordømmer i Irak.

Men den CIA-støttede kampagne af
MEK-terrorbomber i Iran er ikke den
eneste nuværende aktion mod Iran. Mod
nord – i nabolandet Azerbaijan – forbere-
der amerikansk militær en operationsba-
se for massive militærstyrker, som vil
varsle en større kampagne på landjorden
for at erobre Teheran. 
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USAs krig mod Iran
er allerede begyndt

Af Scott Ritter
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et forlyder fra politiet, at danske bor-
gere opfordres til ekstra årvågenhed
om usædvanlige hændelser mv. 

Vi skal derfor henlede borgernes
opmærksomhed på at der foreligger
bestyrket mistanke om at en vis G. W.
Bush er skyldig i krigsanstiftelse med
100.000-vis af ofre. 

Britiske regeringsdokumenter
(www.afterdowningstreet.org), som
er offentliggjort i Sunday Times, viser
at efterretningerne, der skulle retfær-
diggøre krigen mod Irak blev skræd-
dersyet til formålet. Det hedder bl.a. i
Downing street memo’et fra mødet
afholdt 23. juli 2002:

”Bush ville fjerne Saddam ved
militær aktion, retfærdiggjort af
sammenfaldet af terrorisme og masse-
ødelæggelsesvåben. Men efterret-
ninger og kendsgerninger blev tilret-
telagt efter politikken” 

Oplysninger til  info@stopbush.dk. 
Se mere om den eftersøgte: 

www.StopBush.dk.

WANTED T-Shirt kan købes i for-
skellige størrelser og farver for 80,-

kr. i Oktober Bogbutikkerne

Forbryder eftersøges

Protest-demonstration
Onsdag den 6. juli kl. 14

Fra USA’s ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24

til Christiansborg (ankomst ca. 15.45)

Talere (foreløbige)
Villy Søvndal, SF; Tanwir Ahmad, Det
Radikale Venstre; Stine Skogberg, PLS;
Hanne Reintoft; Line Barfod, Enhedslis-
ten; Asmaa Abdol-Hamid, Palæstina-Ini-

tiativet i Odense

Andre aktiviteter

Koncert 5. juli i Fælledparken
Der arbejdes på at arrangere en opvarmnings-koncert aftenen før demo’en

Koncert 6. juli Christiania
Der arbejdes på at arrangere en koncert efter demon’en

Århus
Demonstration og koncert 5. juli

Der er fælles bustransport til demonstrationen i København fra Odense, Århus
(med opsamling i Horsens og Fredericia) og Aalborg.

StopBush.dk

Forsvarsminister Donald Rumsfelds
interesse for Azerbaijan har måske und-
gået de flaksende vestlige mediers
opmærksomhed, men Rusland og landene
i Kaukasus forstår kun alt for godt, at ter-
ningerne er kastet, hvad angår Azerbai-
jans rolle i den kommende krig mod Iran.

Amerikanske militærfly der opererer
fra fremskudte baser i Azerbaijan vil
have langt kortere afstande at flyve, når
de skal ramme mål i og omkring Teheran.
Faktisk vil amerikanske flystyrker være i
stand til at opretholde deres tilstedevæ-
relse i luftrummet over Teheran omtrent
24 timer i døgnet, når de militære fjendt-
ligheder begynder.

Amerikanske militærplanlæggere har
allerede startet krigsspil, der forudsætter
indsættelsen af mange divisioner i Azer-
baijan. Logistisk planlægning er frem-
skreden for at basere amerikansk luft- og
landstyrker i Azerbaijan. Tiden for
opbygningen til en krig mod Iran vil –
også i kraft af den eksisterende logistik i
forbindelse med den amerikanske tilste-
deværelse i Irak – være væsentligt redu-
ceret selv i forhold til det opskruede
tempo, vi så i Irak i 2002-2003.

USA og de vestlige lande er stadig fik-
serede omkring den fortsatte tragedie og
kaos i Irak. Normalt ville det være en god
udvikling. Men når alle beskæftiger sig
med den historiske baggrund, er der
mange som ikke bemærker den forbry-
delse, som er ved at blive gentaget af
Bush-administrationen i Iran – en illegal
aggressionskrig, baseret på falske præmis-
ser og gennemført uden hensyn til hver-
ken det iranske folk eller det amerikanske. 

Forkortet af KP

I sidste uge sejrede Mahmoud
Ahmadinejad ved Irans præsident-

valg. Det skal især ses som en reak-
tion på truslen om amerikansk inter-

vention. For krigen er allerede
begyndt, siger Scott Ritter, fhv.

våbeninspektør i Irak (1991-98). I
oktober i år  udkommer hans ’Iraq
Confidential: The Untold Story of

America’s Intelligence Conspiracy’.

KOMMENTAR



Side 4
Bush - Fogh - Blair

Bush’s Dan-
marksbesøg er
ikke blot en
høflighedsvisit.
Det er heller
ikke alene for at

dyrke venskabet med Fogh eller prise
den amerikansk-danske alliance, som
har ført den danske regering ind i en
international sammensværgelse af inter-
nationale krigsforbrydere og har gjort
den danske stat til en imperialistisk
slyngelstat.

Kan det da blive værre? Det kan det
– for besøget er et led i planlægningen
og udførelsen af nye forbrydelser mod
menneskeheden fra den klike af imperi-
alistiske regeringschefer, som udgør
resterne af ’De villiges koalition’, af
kernen i den uendelige amerikansk-
ledte ’krig mod terror’- kodenavnet for
imperialistisk aggressionskrig og
udplyndring, for den amerikanske plan
om verdensherredømme.

USA’s krig mod verdens folk føres ikke
kun med militære midler. Militarisering-
en og dets krige i Irak, Afghanístan, mod
palæstinenserne o.s.v. er kun den mest
synlige og mest brutale side af den
imperialistiske globalisering. Det er
nyliberale program til gavn for monopo-
lerne påtvunget med magt. Men det gen-
nemføres også på mange andre måder –
som de ’fredelige revolutioner’ i det tid-
ligere østeuropa og Sovjetunionen, i

Kaukasien og Mellemøsten vidner om.
Supermagten USA har et helt arsenal

af midler til rådighed i denne krig –
herunder sin mægtige økonomiske og
politiske magt, støttet på de store multi-
nationale. Det kan spille på diplomatis-
ke strenge, på kontrollen med de inter-
nationale medier, på et helt netværk af
tænketanke, NGO’er o.s.v, på opkøb af
og støtte fra politiske ledere og partier
og  på de verdensomspændende efter-
retningsvæsener. Sammenfletningen af
den amerikanske stat og dets multina-
tionale gør dets globale operationsmu-
ligheder næsten uendelige. Der er mas-
ser af strenge at spille på.

Den amerikansk-(israelsk)- britiske alli-
ance, som Danmark er tilsluttet, har
igennem de senere år placeret ’sine
folk’ – neokonservative og nyliberale
politikere, økonomer, diplomater og
videnskabsmænd – i nøgleposterne i de
internationale organisationer som FN,
Verdensbanken, Den Internationale
Valutafond o.s.v. Paul Wolfowitz går
lige fra det amerikanske krigsministeri-
um til posten som direktør for Verdens-
banken. I det korrupte FN er Kofi
Annans højre hånd lederen af UNDP
englænderen Mark Malloch Brown, en
tidligere verdensbankdirektør, som gen-
nem ’strategiske partnerskaber’ har
banet vejen for de multinationales kon-
trol med denne organisation og dens
programmer. Efter et blodbad på hæder-

lige ansatte skal folk som den berygtede
dansker Bjørn Lomborg hyres til at fast-
lægge denne organisations prioritering-
er af verdens store problemer og
’indsatsen’ omkring dem. Sådan funge-
rer den internationale udvælgelse.

Krigshøvdingen i Det Hvide Hus har
brug for allierede – trofaste allierede,
pålidelige medsammensvorne – for at
gennemføre sit program. Også fra de
små lande. Anders Fogh er en af dem –
og  Danmark bliver ikke bare brugt i
kolonialistiske erobringskrige, men
også til besættelsen af vigtige poster for
amerikansk politik – som i dag i FNs
sikkerhedsråd og som formand for dets
antiterrorkomité eller i går som EU-for-
mand, da Irak-krigen blev iværksat.

Bush har brug for medløbere og nyt-
tige idioter – men Fogh er mere end
det: han er som Tony Blair fuldstændig
forankret i imperialismens ideologi og
en fast tilhænger af nyliberalismens
globale program og dagsorden. Det gør
ham til Bushs ven.

Mødet med Bush er derfor også et
arbejdsmøde på vejen til G8-topmødet i
Skotland, hvor verdens store indgår
aftaler på de manges bekostning. Bush,
Blair og Fogh er på krigsstien igen. Og
ikke bare i Irak. deres fælles blødende
sår – og heller ikke ’bare’ med plan-
lægningen af en ny varm krig mod Iran.
De fører imperialismens krig ind ove-
ralt – og med alle midler.

Det næste halve år vil Tony Blair ikke
bare være britisk premierminister. Han
vil også være EU-formand, og dermed
vil George Bush’s nærmeste allierede
krigskammerat sidde på en af de vigtig-
ste kommandoposter i EU-systemet
under den dybeste krise i Unionens his-
torie, der er udløst af unionsforfatning-
ens død ved folkeafstemning.

Blair har benyttet sig af krisen til at
fremstille sig som unionsprojektets red-
ningsmand. I sin tale til Europaparla-
mentet sidste uge erklærede han sig
som ’lidenskabelig tilhænger’ af EU:

’Jeg tror på Europa (EU) som poli-
tisk projekt. Jeg ville aldrig acceptere et

Europa (EU) som bare var et økono-
misk marked’ sagde han – til unionstil-
hængernes begejstring.

Denne frasens mester fortsatte: ’Hvis
vi bare gemmer os ved konstant at gen-
tage kendte politikker, så risikerer vi
fiasko. Fiasko i stort, strategisk omfang.

Kun gennem forandring vil Europa gen-
finde sin styrke, sin relevans, sin idealis-
me – og derfor sin støtte blandt folket’.

Ved G8-topmødet vil han fremstille
sig som forkæmper for de fattige landes
sag – ikke mindst de afrikanske lande –
og som ridder af den rene luft. Nu er
han også EU’s frelsermand – for en
Union der er både liberal og social.
Rent praktisk vil han sætte turbo på de
nyliberale reformer i EU. Eurosocialde-
mokraterne med Poul Nyrup i spidsen
har allerede givet ham deres bifald.

Blair er en mand af mange talenter.
Kamæleon og løgner. Monopolernes og
den amerikanske imperialismes agent.

Blairs Projekt EU

Bush, Fogh og Blair på krigsstien igen
Af Klaus Riis
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George W. Bush vil fejre sin fødselsdag
den 6. juli i Danmark sammen med sin
krigskammerat Anders Fogh Rasmussen,
før han tager videre til G8-topmøde i
Skotland, hvor de rigeste lande i verden
vil organisere nye røverier mod verdens
fattige.

Besøget er omgærdet af de største sik-
kerhedsforanstaltninger nogensinde.
Snigskytter er anbragt på strategisk valg-
te steder. Alle bevægelser registreres.
Bush skal møde den danske elite – fra
Kongehuset og nedefter – i dybeste
afsondring fra det danske folk.

For Bush ved at han ikke er velkom-
men. Heller ikke i Danmark. Demonstra-
tionerne og protesterne mod hans besøg
gør det klart. Bush er den mest hadede
amerikanske præsident i nyere tid. Ver-
dens mest hadede mand.

Da Bush var præsidentkandidat i 1999,
sagde han til journalisten Mickey Her-
skowitz, der skulle skrive Bush Jr.’s selv-
biografi:

“En af nøglerne til at blive set som en
stor leder er som effektiv øverstbefalende.
Min far havde opbygget hele denne poli-
tiske kapital, da han jog irakerne ud af
Kuwait, og han tabte den på gulvet. Hvis
jeg har en chance for at invadere —- hvis
jeg havde en sådan kapital, vil jeg ikke
spilde den. Jeg vil få alt det igennem, som
jeg vil have igennem, og jeg vil være en
succesrig præsident.”

Bush har fulgt sin plan om at blive
krigspræsident.  Han havde allerede Irak-
krigen i tankerne i 1999. I begyndelsen af
2002 beordrede han at krigen skulle
iværksættes. Påskuddet var irakiske mas-
seødelæggelsesvåben og Iraks påståede
overtrædelse af FN-resolutioner om mas-
seødelæggelsesvåben. 

Bush og Blair og Anders Fogh og de
andre deltagere i ’De villiges koalition’
vidste godt, at Saddam Hussein ikke

besad masseødelæggelsesvåben og der-
for heller ikke overtrådte FN-påbud.

Det såkaldte Downing Street Memo
og andre papirer fra den britiske rege-
ring, offentliggjort af avisen Sunday
Times, beviser uden enhver tvivl, at Bush
og hans krigsforbryderfæller bevidst løj
over for verdensoffentligheden og FN for
at indlede en aggressionskrig mod Irak.

Nürnberg-tribunalet mod nazi-spidserne
efter 2. verdenskrig erklærede anstiftelse
af aggressionskrig som den ultimative for-
brydelse mod menneskeheden:

Krigen mod Irak, som anføres af den
amerikanske administration med George
W. Bush i spidsen er en aggressionskrig,
ifølge international lov.

“Aggression er en stats brug af væb-
net magt mod en anden stats suverænitet,
territorielle integritet eller politiske uaf-
hængighed, eller på nogen anden måde,
som er uforenelig med FN’s Charter”,
hedder det i FN’s generalforsamlings
Resolution 3314.

George W. Bush mener selv, han er en
vellykket præsident. Han gennemfører
sin plan for amerikansk verdensherre-
dømme og for at lade de multinationale
selskaber tage kontrol over alle komman-
doposter i staten og samfundet.

Han mener at han kan lyve over for
hele verden – igen og igen – og at verden
vil tro på ham.

Det var der en anden ’stor statsmand’,
der mente engang: Hans navn var Adolph
Hitler.

George W. Bush er kun stor i en ting:
Han er storforbryder. Regnskabets time
vil også komme til George Bush.

Det danske folks ’fødselsdagsgave’ til
ham vil være at gøre det klart:Krigsfor-
bryderdomstolen venter – på de sammen-
svorne George Bush, Tony Blair, Anders
Fogh og deres medskyldige.

’’FFøøddsseellssddaaggssggaavveenn’’ ttiill BBuusshh

RReeggnniinnggeenn vveenntteerr!!



Program i hovedpunkter

Fredag 8/7
Ankomst eftermiddag/aften
Kl. 19: Velkomst - mad
Kl. 21: Nye udfordringer efter det franske
NON og Bush/G8 

Lørdag 9/7
Skal verden tilhøre imperialismen?
9-12 To supermagter? USA og EU
Oplæg v. den amerikanske journalist Ron
Ridenour og Franz Krejbjerg (Folkebevæ-
gelsen mod EU, Århus) 
15: Imperialismespil
20: Folkeafstemningen aflyst – Skal vi
stemme om medlemskab af EU?
Oplæg ved Rina Ronja Kari, Folkebevæ-
gelsens Ungdom mod EU
22: Latinamerikansk musik v. Elvio

Søndag 10/7
9-12 Terrorlove, politistat, fascisme
Oplæg bl.a. ved maleraktivisten Lars Gre-
naa
15: Overraskelse
Aften: Gruppedebat

Mandag 11/7
Aktions- og udflugtsdag
Aktionsstafet - eller udflugt i det grønne til
Hesede skov / Gisselfeld Park
Kl. 20: International ungdomslejr 2006 
Om den 20. internationale antifascistiske
og antiimperialistiske ungdomslejr  i Nord-
sjælland i beg. af august 2006
Oplæg ved Cathrine Pedersen, formand for
DKU

Tirsdag 12/7
Folkenes modstand
9-12: Fra modstandskampen i Danmark
under besættelsen til modstandskampen i
Irak i dag
Oplæg ved Frede Klitgård (Aktive Mod-
standsfolk) og Omar Dhahir (Komiteen for
et Frit Irak)
15: Massekamp og revolutionære aktioner
Oplæg ved Troels Riis Larsen (Unge mod
fascisme)
Fredsaktivisten Ulla Røder har Danmark-
spremiere på filmen Loch Long Monster

20: For et frit og uafhængigt Palæstina
Oplæg ved den palæstinensiske journalist
Naser Alsehli

Onsdag 13/7
Dagskamp og visioner
9-12: Danmark – på vej hvorhen?
Oplæg ved Kristian Dalgaard og Silas
Ørting (DKU) samt  Klaus Riis (redaktør
Kommunistisk Politik)
15: Film
20:  Fremtidens kultur 
Oplæg ved bl.a. arbejderforfatteren B.C.
Andersen

Torsdag 14/7
9-10 Udtalelser fra lejren
10-13 Workshops (bl.a. teater, tale, fortæl-
ling, digtning)
Eftermiddag: Sportsfinalerne
Kl. 19: Afslutningsfest – rød underholdning
og bl.a. jazzbandet ’Sidste udvej’

Fredag 15/7
Formiddag - Afrejse

Debat, musik, teater, sport, fest...
Nærmere oplysningerer ved tilmelding
Fællestransport fredag den 8. fra Århus og
Odense.
København fra Hovedbanegården. Møde-
sted under uret kl. 16.30

Priser med 7 overnatninger og fuld pen-
sion: 1.150,- Fattigrøve og unge 900,- Børn
7-13 300,- Børn under 7 gratis.
Ophold pr. døgn 190,-
Indbetaling kan ske på BG-konto:
1551 - 16634271 og kontant på lejren

Tilmelding, yderligere oplysninger, kontakt
om og til lejren: 20 95 32 17
eller
DKU på tlf. 60 80 96 96 email: dku@dku99.dk
APK på 35 43 49 50 email apk@apk2000.dk

eller skriv til DKU c/o Oktober,
Egilsgade 24 kld., 2300 KBH S
Husk at oplyse navn, adresse og evt. email

Arr: DKU, Unge mod fascisme, Stop Ter-
rorkrigen, APK m.fl.

Tilmeld dig nu!
Antifascistisk og

antiimperialistisk sommerlejr
på Midtsjælland

8. juli – 15. juli 2005

Billederne af Anders Fogh med rød maling
gik verden rundt i marts 2003, da Danmark
gik med i Bush’s krig mod Irak. ’Du har
blod på hænderne’, råbte Lars Grenaa, der
kastede malingen. Mere end 100.000 ira-
kiske døde senere er Fogh stadig ikke ble-
vet stillet til ansvar for sin krigsforbry-
delse. De to maleraktivister Lars Grenaa
og Rune Eltard Sørensen fik hhv. tre og fire
måneders fængsel – og idømt en gigantisk
bøde, som stadig hænger over dem. 

Men de er for længst ude i det fri – og
har ikke lagt protesten på hylden. Lars er
pædagogstuderende og medlem af besty-
relsen af PLS – Pædagogstuderendes
LandsSammenslutning. Han er også med-

lem af Arbejderpartiet Kommunisterne og
DKU – og er en af oplægsholderne på
Antifascistisk og antiimperialistisk som-
merlejr 2005 på Midtsjælland.

- Vi må gå til modstand mod magten.
Ellers vil Bush og hans kloner ødelægge
planeten og vores fremtid, siger Lars:

- Det er formidable fjender kloden er
oppe imod. Deres program er krig –
udplyndring – undertrykkelse. Og de vil
gennemføre det, medmindre vi – folkene
– stopper dem. 

Lars er ikke pessimistisk:
- Den enorme antikrigsbevægelse, vi

måtte følge fra fængslet, vokser jo stadig-
væk, siger han og fortsætter:

- Den irakiske modstand går ikke væk.
De slås for at befri deres land fra en ille-
gal besættelse, som de europæiske folk
gjorde det mod nazisterne. Og selv i USA
er der nu et klart flertal i befolkningen
mod Bush’s og Blairs og Foghs røverkrig
i Irak. Vi har også lige set et fantastisk
NEJ til unionsforfatningen fra Frankrig
og Holland. De vil heller ikke have en
superkapitalistisk, militaristisk og asocial
supermagt i Europa. Over hele verden går
folk til modstand mod imperialistmagter-
ne og monopolerne.

Forsvinder ikke af sig selv

Betingelserne for modstand og protest er
ikke nemme. Det er blevet vanskeligere at
gå mod magten.

- Der bliver slået hårdt ned på politisk
protest nu. Det er det terrorpakken og ter-
rorlovgivningen skal bruges til, siger Lars. 

- Det er fuldstændig absurd at Greenpe-
ace kan blive dømt efter terrorloven for at
hænge et banner op på Axelborg mod gen-
splejsede svin. Domme og straffe bliver
også hårdere. Vores egen dom og dommen
mod Frank Grevil er bare enkelte eksemp-
ler. Hvis man gør noget imod løgnene og
forbrydelserne, bliver det straffet hårdt.

Det er ikke bare USA, men også EU-lan-
dene og Danmark, som går i retning af
politistater.

- Vi må gå sammen for at stoppe det, siger
Lars og slår fast:

- Bush, Blair og Fogh og deres politik
forsvinder ikke af sig selv. For de er red-
skaber for den egentlige magt: kapitalen.
Det er den, som profiterer på krigene og
den voksende elendighed.

- Vi vil have de tre krigsforbrydere og
deres medsammensvorne stillet for en
krigsforbryderdomstol for at stå til regn-
skab – men vi glemmer ikke, at de er
repræsentanter for et forbryderisk system:
imperialismen – og at det er den, som må
stoppes.

Stop mareridtet

Men hvordan stoppes mareridtet?
- Ved at vi går sammen, ved at blive

gode til at kæmpe, siger Lars. Vi må ind-
stille os på, at kampen mod krigsmagerne
og røverne bliver en langvarig kamp. Bush
har erklæret en uendelig ’krig mod terror’
– det er et andet ord for hans krig mod ver-
dens fattige. Hans krig for amerikansk
verdensherredømme og kontrol med olien.

Den slutter ikke, før det bliver stoppet
effektivt – af folkenes modstand.

- Vi må blive rigtig mange, der lærer at
organisere sig, at få vores budskaber ud,
aktionere, ved at ændre på tingene. Til det
må vi også bruge af andres erfaringer.

Der kommer f.eks. sommerlejren 2005
ind. Lars Grenaa vil på lejren tale om ter-
rorlove og modstand.

- Sådan en lejr samler mange erfaring-
er og formidler dem videre, siger han. Der
kommer folk med masser af aktivisterfa-
ringer og der kommer folk, der ønsker at
blive aktive. Det får alle noget ud af.

Lejren i år er en slags forprøve på den
20. internationale antifascistiske og anti-
imperialistiske sommerlejr, der vil blive
afholdt i Danmark i Nordsjælland, i
begyndelsen af august 2006.

Lars har deltaget på nogle af disse –
sidste år var det i Mexico:

- Kampen er international – og vi må
ikke stå bagerst her i Danmark, slutter
Lars Grenaa.

Maleraktivisten Lars Grenaa:

Modstand mod magten
Vi må gå til modstand mod

magten. De unge må lære sig
at organisere og handle. Ellers

vil Bush og hans kloner
ødelægge planeten og vores
fremtid, siger maleraktivisten

Lars Grenaa.

OKTOBER BOGBUTIK
København

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50
Mandag-fredag 14-17.30

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

Lars Grenaa



Med denne samling kulminerer
Verdenstribunalet om Irak. 

Vidneudsagnene ved det tidligere
samlinger af Verdenstribunalet i Bruxel-
les og New York har vist, at selv de af
os, som har søgt at følge Irak-krigen tæt,
ikke har kendskab til blot en brøkdel af
de rædsler, som er sluppet løs i Irak.

Samvittighedsjury’en ved dette tribu-
nal er her ikke for at afgive en simpel
kendelse om skyldig eller ikke-skyldig
mod USA og dets allierede. Vi er her for
at undersøge et omfattende spektrum af
beviser om motiverne til og konsekven-
serne af den amerikanske invasion og
besættelse – beviser, som bevidst er ble-
vet marginaliseret eller undertrykt.
Ethvert aspekt ved krigen vil blive
undersøgt – dens lovlighed, de interna-
tionale institutioners og de største virk-
somheders rolle i besættelsen, medier-
nes rolle, konsekvensen af våben som
ammunition med forarmet uran, napalm
og klyngebomber, brugen og legitime-
ringen af tortur, krigens økologiske
konsekvenser, de arabiske regeringers
ansvar, konsekvenserne for Palæstina af
besættelsen af Irak og de amerikanske
og britiske militærinterventioners histo-
rie i Irak. Dette tribunal er et forsøg på
at sætte historien på plads. At dokumen-
tere historien ikke ud fra sejrherrernes
synspunkt, men ud fra de midlertidigt –
jeg gentager ordet: midlertidigt – besej-
redes synspunkt.

Før vidneudsagnene starter vil jeg så
kort og ligefremt som jeg kan sige et
par ting til de spørgsmål, som er rejst
om dette tribunal.

Det første: at dette tribunal er en
skueproces. At det kun repræsenterer ét
synspunkt. At det er anklage uden for-
svar. At dommen er givet på forhånd. 

Dette synspunkt giver udtryk for en i
denne barske verden ganske rørende
omhu for, at den amerikanske regerings
og den af præsident Bush og premier-
minister Tony Blair anførte såkaldte
koalition af villiges synspunkter på en
eller anden måde ikke er repræsentere-
de. At Verdenstribunalet om Irak ikke
kender argumenter for krigen og er
uvillig til at tage invasorernes syns-
punkt i betragtning. Hvis der er nogen,
som i denne de multinationale mediers

og den ’indlejrede’ journalistiks tid for
alvor kan mene det, så lever vi sandelig
i Ironiens Tidsalder, i en tid hvor satire
er blevet meningsløs, fordi det virkeli-
ge liv er mere satirisk end satire nogen-
sinde kan være.

Lad mig kategorisk erklære, at dette
tribunal er forsvaret. Det er en mod-
standshandling i sig selv. Det er et for-
svar, som rejses mod en af de mest
krysteragtige krige, historien nogen-
sinde har set, en krig hvor de interna-
tionale institutioner blev brugt til at
tvinge et land til afvæbning og så stod
på sidelinjen som tilskuere, da det blev
angrebet med et større arsenal af våben
end der nogensinde før i historien er
taget i anvendelse.

For det andet er dette tribunal ikke på
nogen måde et forsvar for Saddam Hus-
sein. Hans forbrydelser mod irakere,
kurdere, iranere, kuwaitere og andre
kan ikke afskrives i denne proces med
at bringe Iraks nyeste og stadig voksen-

de tragedie frem i lyset. Vi må imidler-
tid ikke glemme, at da Saddam Hussein
begik sine største forbrydelser, støttede
den amerikanske regering ham politisk
og materielt. Da han gassede kurdere,
finansierede og bevæbnede USA ham
og så tavst til.

Der er bemærkelsesværdige folk samlet
her, som konfronteret med denne ved-
holdende og brutale aggression og pro-
paganda stædigt har arbejdet for at
samle et mangesidet spektrum af bevi-
ser og informationer, som bør tjene som
et våben i hænderne på dem, som
ønsker at deltage i modstanden mod
besættelsen af Irak. De bør blive et
våben i hænderne på de amerikanske,
britiske, italienske, australske og andre
soldater, som ikke ønsker at slås, som
ikke ønsker at ofre deres liv – eller at
tage andres liv – for en samling løgne.
De bør blive et våben i hænderne på
journalister, forfattere, digtere, sangere,
lærere, blikkenslagere, taxa-chauffører,
mekanikere, malere, sagførere – alle
som ønsker at deltage i modstanden.

Beviserne som dette tribunal har samlet
bør for eksempel bruges af Den Inter-
nationale Straffedomstol (hvis jurisdik-
tion USA ikke anerkender) til at stille
George Bush, Tony Blair, John
Howard, Silvio Berlusconi og alle de
regeringsembedsmænd, generaler og
selskabsdirektører, som deltog i denne
krig og nu profiterer af den, for dom-
stolen som krigsforbrydere.

Angrebet på Irak er et angreb på os
alle: mod vores værdighed, vores intel-
ligens og vores fremtid.

Vi anerkender at dommen fra
Verdenstribunalet om Irak ikke er bin-
dende under international ret. Vores
ambitioner er imidlertid større end som
så. Verdenstribunalet om Irak sætter sin
lid til samvittigheden hos de millioner
af mennesker verden over, som ikke
ønsker at se passivt til, mens det irakis-
ke folk slagtes, undertvinges og ydmy-
ges.

Istanbul, Tyrkiet 24. juni 2005

World Tribunal on Iraq
www.worldtribunal .org

Verdenstribunalet om Irak:
Krigsforbryderne kan stilles til regnskab

Af Arundhati Roy

Ved den afsluttende samling af
Verdenstribunalet om Irak i Istanbul
den 23.-27. juni 2005 holdt den
indiske forfatter Arundhati Roy
åbningstalen.

Verdenstribunalet om Irak (WTI)
har i de sidste to år afholdt møder i
en række hovedstæder om Irak-kri-
gen på basis af principperne fra
Nürnberg-domstolen .

Den afsluttende session i Istan-
bul dokumenterede ubestrideligt
Irak-krigens kriminelle karakter og
dens karakter af en forbryderisk
sammensværgelse mod mennes-
keheden og freden.



Side 9
Folkebevægelsen mod Nazisme

Som nyt medlem af Sikkerhedsrådet i
de Forenede Nationer (FN) har Dan-
mark trods sin deltagelse i krigen og
besættelsen af Irak fået stor indflydelse
på betydningsfulde udenrigspolitiske
spørgsmål og har gjort sin debut med et
fordækt dobbeltspil, der vil undermine-
re samarbejdet i fredsorganisationens
191 medlemslande.

Regeringen, Dansk Folkeparti samt
Socialdemokratiet går ind for, at Dan-
mark i stil med det selvrådige USA har
‘ret’ til at skrotte de internationale kon-
ventioner og har ‘ret’ til at angribe og
besætte andre lande hvor som helst og
når som helst. Uden om FN og uden om
Sikkerhedsrådet. 

De aggressive hensigter kan sammen-

lignes med dem, der i sin tid var kende-
tegnende for det nazistiske Tyskland.
Hitler & Co. krævede og fik i mange år
‘det internationale samfund’, dvs. vest-
magterne, til at dukke nakken og i virke-
ligheden fremme den tyske eneherskers
stræben efter verdensherredømmet. 

I dag er der tale om den såkaldte
Bush-doktrin, der ledes af den kristne
fundamentalist i det Hvide Hus, George
W. Bush. Ligesom i tilfældet Irak giver
doktrinen ‘ret’ til uhæmmet og bevidst
løgnepropaganda og uprovokerede
angreb på lande, der vilkårligt stemples

som ‘slyngelstater’. 
Folkebevægelsen Mod Nazisme

(FMN) har på sit årsmøde den 11. juni
2005 drøftet den danske de facto-til-
slutning til Bush-doktrinen og advarer
mod den splittelse og det udenrigspoli-
tiske kaos, som en virkeliggørelse af de
officielle danske og lignende planer
uundgåeligt vil medføre.

Folkebevægelsen Mod Nazisme
understreger, at verden har brug for FN,
og at fælles bekæmpelse af aggression-
skrige, etniske konflikter, sygdomme,
sult, analfabetisme og terrorisme bør
foregår ved et ægte og loyalt samarbej-
de inden for FN’s rammer. 

FN blev skabt på erfaringerne fra de
demokratiske kræfters samarbejde og
dyrekøbte sejr i Anden Verdenskrig.
Derfor skal FN ikke undermineres, men
bevares og styrkes. 

Danmark skal forsvare freden og
ikke forandres til en slyngelstat – Dan-
nebrog skal ikke gøres til et piratflag.

Dansk dobbeltspil i FN

En stribe politikere har erklæret, at de
internationale konventioner skal over-
holdes, og de fleste mennesker nikker
sikkert bekræftende.

Problemet for Danmarks vedkom-
mende er bl.a., at den betydningsfulde
FN-konvention om afskaffelse af alle
former for racediskrimination ikke er
fuldt gennemført i dansk jura. 

Det skyldes formentligt, at konven-
tionen indeholder forbud mod racistis-
ke og således også pr. definition for
nazistiske organisationer. 

Mennesket har ret til at være fri for
nazismen/fascismen, og denne frihed er
en umistelig del af civilisationen. 

Nazisternes ytringsfrihed var Anden
Verdenskrig med dens mere end 55 mil-
lioner dødsofre og umådelige ødelæg-
gelser. Modstandsfolk og andre hylder
den opfattelse, at nazisterne har
opbrugt al den ytringsfrihed, der kan
tilkomme dem – og mere til. 

Nazismen, dens organisationer og
alle forsøg på genoplivning blev forbudt
ved stormagternes konference i Pots-
dam i juli-august 1945, og denne hold-
ning blev bekræftet ved den store krigs-
forbryderproces i Nürnberg 1945-46. 

Den kendte advokat Bjarne Over-
mark har peget på, at Grundlovens § 78
om opløsning af foreninger, der »virker
ved eller søger at nå deres mål ved
vold« ikke er et fuldgyldigt værn imod
nazismen. Ifølge FN’s antiracismekon-
vention er medlemslandene, derunder
Danmark, forpligtet til at erklære racis-
tiske organisationer for ulovlige og for-
byde dem samt kriminalisere deltagelse
i sådanne organisationer. 

Danske regeringer har i virkelighe-

den krænket konventionen ved bl.a. at
yde økonomisk tilskud til de danske
nazister og udstyre dem med tilladelse
til at drive en klart racistisk radiosender
fra ‘førerbunkeren’ på Hundige Strand-
vej i Greve. 

Fra sit årsmøde 11. juni 2005 i
København henstiller Folkebevægelsen
Mod Nazisme (FMN) til regeringen, at
den gør omkring og opfylder de krav og
henstillinger, der følger af den under-
skrevne tilslutning til den internationa-
le antiracismekonvention.

Lov er lov, og lov skal holdes, lyder
det ofte.

FMN ønsker at tilføje: Internationale
forpligtelser skal virkeliggøres og over-
holdes.

Konventionerne skal overholdes

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

To udtalelser vedtaget på
Folkebevægelsen mod

Nazismes (FMN’s) årsmøde
11. juni 2005

På trods af at Danmark har tilsluttet
sig internationale konventiner om
forbud mod nazisme, er der åben
talerstol for nazisterne i Danmark.

Her DNSBs formand Jonni Hansen.



Side 10
Irak: Den grønne Republik

Min fætter, hans kone S.og deres to
døtre har været gæster i huset de sidste
tre dage. De kom i bil med adskillige
poser med vasketøj. ’Der har ikke været
vand i vores kvarter i tre dage’. Hans
kone mukkede mens hun slæbte på en
sort plastiksæk med beskidt tøj. ’Vandet
kom sent i aftes og forsvandt tre timer
senere … Hvordan er det hos jer?”

Vores vand havde ikke været helt
afbrudt, men det kom og forsvandt
dagen igennem.

Vand har været et stort problem i
mange distrikter i Bagdad. Ejendomme
uden elektriske vandpumper har ikke
altid adgang til vand. Sådan var situa-
tionen de fleste steder igen i dag. Vi fyl-
der plastiskbeholdere og gryder bare for
at være på den sikre side. Det er ingen
god ide at savne vand i Iraks juni-hede.

’Jeg må have børnene i bad og vaske
alt tøjet’, råbte S. til mig som den æld-
ste af de små piger, og jeg tømte deres
overnatnings-tasker. ’Og lagnerne – vi
har ikke fået vasket noget som helst
siden sidste uges ajaja’. I Irak kalder vi
en sandstorm for en ’ajaja’. Når en

ajaja slår ned i en by bliver luften på
nogle få timer tung og tyk med beige-
farvet pulversand. 

Man kan tilmed nogle gange smage
sandet i maden. Disse storme kan vare
alt mellem nogle timer til flere dage.

’Jeg skal  virkelig have gardinerne
og lagnerne vasket efter ajaja’en’,
stønnede S., mens hun hev tilstøvede
gardiner ud af plastiksækken. Hun gjor-
de pludselig en pause, en styg tanke
slog ned i hende: ’I har da vand? Har I
ikke?’ Jeg forsikrede hende om at vi
havde vand. Jeg nævnte imidlertid
ikke, at der det meste af morgenen ikke
havde været elektricitet og at generato-
ren kun lavede nok til køleskabet, fjern-
synet og et par lamper. Den almindeli-
ge vaskemaskine slugte for meget vand
og el – vi måtte bruge minimaskinen,
blemaskinen, som min mor kalder den.

Vi brugte en del af i går og det meste
af i dag på at vaske tøj, og rense det
mens vi spekulerede på, hvordan vores
forfædre overlevede uden vaskemaski-
ner og vandpumper.

El-situationen er forskellig fra kvarter
til kvarter. Nogle dage er der to timers
elektricitet, så fire timer uden. Andre
dage er det fire timers el, og så fire eller
seks uden. I de sidste par uger har vi af
en eller anden grund ikke haft el om
morgenen. Ventillationen kan ikke køre,
og varmen er trykkende kl. otte.

Arrestationer og mord har sammen
med den periodiske elektricitet bidraget
til søvnløse nætter. Vi hører især om
razzia’er i Karhk-delen af Baghdad. I
fjernsynet taler de om ’terrorister’, som
anholdes, men snesevis af folk tilbage-
holdes uden grund. Så godt som alle
irakiske familier kan opgive navnet på
en ven eller slægtning, som er i et af de
mange amerikanske fængsler uden sær-
lig grund. De får ikke lov til at have
sagførere eller besøg og beretninger om
tortur er almindelige. Både sunni- og
shia-gejstlige, som er modstandere af
besættelsen, er særligt udsatte for
angreb fra ”Liwa il Theeb”, de irakiske
specialstyrkers Ulve-Brigade. De torte-
res ofte underafhøring og nogle af dem
findes dræbte.

Der var også mange eksplosioner og
vejspærringer i dag. Det tog min fætter
en time at komme på arbejde mod kun
tyve minutter før krigen. Nu må han
navigere mellem lukkede gader, check-
points og de yndige cementmure, der
skyder op overalt. Det er særlig svært
når man fanges i trafikken og det sker
nu hele tiden. Baghdad er blevet skåret
op i sektioner og mange af dem er for-
budt område lige efter en eksplosion
eller op til et møde hos marionetterne.
Det mest ubehagelige er at blive fanget
i middagstrafikken, på en tæt befærdet

Den grønne Republik
Af Riverbend

Riverbend – en ung pige
fra Bagdad – giver på sin

hjemmeside Baghdad
Burning et enestående
indblik i dagliglivet i det

besatte Irak i en patriotisk
middelklassefamilie. Denne
beretning er fra den 21. juni

2005.
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Irak: Den grønne Republik

HYBRIDGRUPPEN
MALERIER OG SKULPTURER

13.-31. juli

Udstillingshallen
Køge Rådhus,

Køge Torv

Jørgen Buch – Jeff Ibbo – Bodil Juul Jensen –
Elisabeth Kiefer – Evelyn Mittmann – Jørgen

Møller – Grete Tranberg

Fernisering tirsdag den 12. juli 14-19

Åbent dagligt 11-17

Kommunistisk Politik
i sommerperioden

Dette nummer af Kommunistisk Politik er et sær-
nummer i  anledning af den amerikanske præsi-
dents uvelkomne besøg i Danmark.
Abonnenter får sammen med dette tilsendt det
nye nummer af DKUs blad Fremad.

Derefter holder Kommunistisk Politik sommer-
lukket.
Efter sommerferien udkommer det igen i de ulige
uger. Nr. 15 2005 udkommer i uge 31 – torsdag
den 4. august.
God og aktiv sommerferie!

Redaktionen

vej, i heden – mens man venter på at
den næste bombe sprænger.

Hvad folk finder særlig frustrerende er
den kendsgerning, at mens Baghdad på
så mange måder falder sammen, med
gennemhullede og brudte veje, bom-
besprængte og udbrændte bygninger og
boligkvarterer, der oversvømmes af
affald, så blomstrer Den Grønne Zone.
Murene, der omgiver de forbudte områ-
der, hvor amerikanerne og marionetter-
ne bor, er blevet højere – som om de
konkurrerer med de højeste dadelpal-
mer. Betonforstærkningerne og vej-
blokkene, som skal bremse trafikhas-
tigheden, er nu en del af hverdagssce-
neriet – vejen, træerne, butikkerne, jor-
den, himlen … og de grimme betonpla-
der der undertiden er spundet ind i
lumsk pigtråd.

Prisen på byggematerialer er steget
til ufattelige højder selvom nogen virke-
lig genopbygning ikke er i gang. Jeg
troede det var fordi så megen cement og
andet byggemateriale fik til at befæste
de forbudte områder. En ven, som for
nylig blev rodet ind i arbejde for en ira-
kisk underleverandør, som påtager sig
projekter i Den Grønne Zone, forklare-
de, at der er mere i det. Den Grønne
Zone, fortalte han, er en by i sig selv.
Han kom tilbage lamslået og mere end
almindelig oprørt. Han fortalte om nye
konstruktioner og planer for alt fra den
kommende amerikanske ambassade og

boligkomplekset, der skal omgive den,
til restauranter, butikker, fitness-centre,
benzintanke, vedvarende el og vand – et
virtuelt land inden i et land med sine
egne love, regler og regering. Ladies
and gentlemen – velkommen til Repu-
blikken i Den Grønne Zone, også kendt
som Den grønne Republik.

’Amerikanerne er tidligst ude om 10
år’, lyder argumentet fra min ven, som
har besøgt Den grønne Republik.
’Hvordan kan du sige det?’, er mit sæd-
vanlige svar – og så slynger jeg om
med tal: 2007, 2008 senest … Vil de
overhovedet være her længere? Har de
råd til det? Her ryster T. på hovedet –
hvis du kunne se de baser, de planlæg-

ger – hvis du kunne se hvad allerede
har bygget – så ville du vide, at de vil
blive her et godt stykke tid.

Den grønne zone er en kilde til irrita-
tion og bestyrtelse for den typiske iraker.
Den gør os urolige, fordi den symbolise-
rer besættelsens hjerte og hvis befæst-
ning og barrikader er nogen indikation,
så vil besættelsen vare lang tid. Den er
en provokation, for uanset hvordan
nogen prøver at forklare eller retfærdig-
gøre den, så er den et slag i ansigtet. Den
fortæller os at selvom vi er borgere i vort
eget land, så er vores bevægelsesfrihed
begrænset, fordi dele af vort land ikke
længere tilhører dets folk. De tilhører de
folk, der lever i Den grønne Republik.



Det er kun få måneder – de kan tælles
på én hånd - siden, at det seneste folke-
tingsvalg fandt sted. Der blev som altid
udstukket løfter til og fra højre og ven-
stre af salen. VK-regeringen glimrede
blandt andet ved at garantere, at de ikke
ville røre på satserne for kontant-
hjælpsmodtagerne.

Det var jo et yderst vigtigt løfte, der
har betydning for omkring 700.000
mennesker i den erhvervsaktive alder,
som på forskellige leder og kanter er
rubriceret i de mange forskellige for-
mer for overførselsindkomster: Før-
tidspension, revalidering, skånejobs,
fleksjobs mmm. Lægger man antallet
af dagpengemodtagerne, som med stor
sandsynlighed vil følge konsekvenser-
ne for de øvrige grupper, oveni, så gæl-
der løfterne 8-900.000 stemmeberetti-
gede.

Disse løfter skal nok have kastet
nogle stemmer af sig!

Nu er valgflæsket spist, fortæret og for-
døjet. Nu kommer regningen! Det er
igen blevet hverdag og virkelighed; og
virkelighedens hverdag har vænnet væl-
gerne til, at det er en definitionssag, at
magthavernes politikere løber hurtigere
fra deres løfter, end en hest kan rende.

Således har beskæftigelsesminister,
Claus Hjort Frederiksen (V), annonce-
ret, at fleksjobordningen er for god, og
derfor skal ændres; - læs: forringes.

Nu er det på sin plads at ridse bag-
grunden for fleksjobordningens indfør-
sel op.

Det var den daværende socialdemo-
kratiske ledede regering, der i den sid-
ste halvdel af 90’erne i forbindelse med
kampagnen for det rummelige arbejds-
marked benyttede mange forskellige
elementer – heriblandt fleksjobord-
ningen – til blandt at pynte på arbejds-
løshedsstatistikken. Det antal nedslidte
arbejdere, som man med fleksjobs

kunne undgå at havne på dagpenge
eller førtidspension, optrådte jo heller
ikke uheldigt i statistikkerne.

Desuden imødekom Nyrup samti-
digt en meget vigtig og fordelagtig
anmodning fra dansk erhvervsliv, idet
arbejdsgivere med tilskud fra det
offentlige kunne presse den sidste ener-
gi ud af den erfarne og rutinerede
arbejdskraft, inden kroppen endeligt
må overlades til førtidspensionen
iblandt de øvrige nedslidte.

VK-regeringen har med glæde overta-
get den socialdemokratiske ide; men
lige som alle andre forhold for de
udstødte, så er det også blevet tid til at
forringe denne ordning. Det mener en
ny rapport, der nærmest kommer som
et bestillingsarbejde for regeringen.

Rapporten erklærer, at personer i
fleksjob kan tjene mere, end de gjorde
tidligere i et normalt job. Uforskam-
met! Tænk hvis en nedslidt rengørings-
dame på deltid kan bestride et fuldtids
administrativt arbejde, og dermed til-
med gøre sig fortjent til en højere hyre?

Dansk Arbejdsgiverforening bakker
op om angrebet på ordningen:

- Vi har fra fleksjobordningens
begyndelse peget på, at man med flek-

sjob har fået skabt en alt for attraktiv
ordning for den enkelte, udtaler konsu-
lent Stine Pilegaard Jespersen.

Claus Hjort Frederiksen er ikke sen
til at efterkomme kravene fra Dansk
Arbejdsgiverforening:

- Noget tyder også på, at der er
nogle i fleksjob, som kunne arbejde på
ordinære vilkår. Det er ikke meningen
med ordningen, og det gør det endnu
sværere for de personer som ordningen
var tiltænkt – personer med varig ned-
sat arbejdsevne – at få et fleksjob.

Han mener, at der er behov for en
drøftelse med forligspartierne bag før-
tidspensionsreformen om problemerne
med fleksjobordningen, hvor også
Socialdemokraterne indgår. Socialde-
mokraterne og LO har forholdt sig til
udspillet med larmende tavshed, hvil-
ket indikerer, at de sædvanen tro er vil-
lige til at efterkomme regeringens og
erhvervslivets krav.

På den anden side må man indrøm-
me, at de bærende politiske kræfter –
fra Dansk Folkeparti over regeringen
til Socialdemokraterne – mangler
finanser, når det gælder deres fortlø-
bende målsætning om at sprøjte kon-
tante midler i de riges lommer. For to
uger siden afslørede forbundet 3f, at
staten havde foræret A.P.Møller-Mærsk
A/S 1,2 milliarder kroner.

Den anden og mere vigtig side i sagen
er, at EU-tilhængerpartierne ærligt har
meldt ud, at den såkaldte tænkepause
om forfatningstraktaten skal benyttes
til at glatte Danmarks EU-forbehold
ud, eller rettere fjerne dem for stedse. I
samme moment kan man jo så også
underminere resterne af de tilbagevæ-
rende særlige danske arbejdsmarkeds-
foranstaltninger.

I det lys er fleksjobordningen relativ
let at angribe; - den tunge klods hedder
efterlønsordning!
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Man kan også bruge “tæn-
kepausen” til at underminere
resterne af de tilbageværen-
de særlige danske arbejds-

markedsforanstaltninger
I det lys er fleksjobordning-

en relativ let at angribe; -
den tunge klods hedder

efterlønsordning!
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