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STØTTE FOR CINDY SHEEHANS ‘CAMP CASEY’ VED BUSH’ RANCH I TEXAS

CINDY SHEEHAN:
“JEG VED AT CAMP CASEY-BEVÆGELSEN VIL SLUTTE IRAKKRIGEN”



Partiets Venstres uheldige privatiseringsideolog Peter
Brixtofte har stiftet et nyt politisk parti: Velfærdspartiet.

Han går ind for velfærd - ikke mindst sin egen. Brixtoftes
gamle partiboss – den nuværende statsminister – afventer
imens rapporten fra den såkaldte Velfærdskommission og
tiden for angreb. Selvom deres veje er skiltes, har de samme
opfattelse af velfærd: Det er noget, som de rige har. Det skal
ikke være fedt at være fattig.

Men Fogh handler også. Finanslovsforslaget for 2006 er et
nyt klassebudget til fordel for de rige. År efter år skovler det
penge over til aktionærerne, formue-ejerne, de besiddende og
velstillede, som tages fra det store flertal.

Hvert eneste år præsenteres finansloven som en mild
gaveregn til alle. Den nye er ingen undtagelse. Hvordan

kan det så være – efter alle de finanslove og denne
samlede gaverorkan – at Danmark økonomisk bliver
stadig mere skævt? At de fattige bliver fattigere, og
de rige rigere – begge dele i stadig hurtigere tempo?

På basis af tal fra Danmarks Statistik har Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd regnet ud, at alene i
2003 øgede den rigeste tiendedel af befolkningen
deres indkomster med 1,3 procent, mens indkom-
sterne for den fattigste tiendedel faldt med 1,9 pro-
cent. Ifølge AE havde mellemindkomsterne en frem-
gang på 0,9 procent. Siden midten af 90’erne (under Nyrup-
regeringen) er uligheden vokset markant år for år. De rige er
år for år blevet rigere – og de fattige år for år fattigere.

Alligevel er der ingen der taler om reallønsfald, selv om
det er indlysende, at den fattigste del af befolkningen oplever
et realindkomstfald. Det er folk på overførselsindkomster,
herunder arbejdsløse. Også arbejdernes realløn er  under
pres. Ikke mindst de lavtlønnede, men også andres.

Som det kapitalistiske samfunds husholdningsbudget ind-
tager finanslovene en vigtig plads i kampen om velfær-

den. De barske tal vidner om, hvem der år for år har vundet
denne kamp.

Blandt de ’ansvarlige’ politikere og de ’toneangivende’
medier er der en stiltiende enighed om, at danskerne ikke
harv godt af at vide, at sådan forholder det sig. Begge rege-

ringsalternativer er medskyldige og har brug for hinanden til
at dække over svinestregerne.

Derfor er det vigtigt at der findes nogle venstrekræfter, der
kan afsløre hele menageriet – og de bagved liggende kapita-
listiske økonomiske lovmæssigheder. For det kapitalistiske
samfund skaber lovmæssigt ulighed. Arbejderne betaler for
væksten i profit. Det er ikke fedt at være fattig. Skal det
ændres, skal magten i samfundet laves grundlæggende om.

Partier som SF og Enhedslisten, som kalder sig socialistis-
ke, burde påvise at kun et socialistisk samfund kan stop-

pe udbytning og øget social og økonomisk ulighed. Men SF
har holdt sig til at kritisere finanslovens manglende investe-
ringer i forskning,  i det kapitalistiske samfunds fremtidige
vækst. 

Enhedslisten har på sin side gjort et forsøg på at
forklare, at pengene til velfærd for de underste
eksisterer ved at fremlægge sit eget finanslovforslag
med masser af ideer til en anden og mere retfærdig
fordeling. Frontfiguren Pernille Rosenkrantz-Theill
har forklaret landets medier, at blandt andet beskat-
ning af de rige vil kunne tilvejebringe den kapital,
der kunne forbedre familie Jensens forhold. Den sta-
dig større ulighed i det danske klassesamfund brem-
ser nemlig den økonomiske vækst, forkynder hun.

En bedre fordeling vil være til fordel for alle – for samfundet
(det kapitalistiske) som helhed. Det er logik for burhøns, det
må magthaverne da kunne bringes til at forstå, ræsonnerer
Enhedslisten. 

På den måde undgår Enhedslisten at forklare, hvorfor de
kapitalistiske statsbudgetter altid vender den tunge ende
nedad. At det er klassebudgetter til fordel for kapitalen, netop
fordi det er en kapitalistisk stats budgetter, kontrolleret af
kapitalistklassen:

Dermed afslører partiet sig også som et klassisk reformis-
tisk parti – som tilhænger af en human kapitalisme, af kapita-
lisme med et menneskeligt ansigt, en retfærdig kapitalisme. 

Det er en utopi, som historien igen og igen har modbevist
– og som finanslovene modbeviser år for år.

Redaktionen 30. august 2005
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Rækken af krigsforbrydelser i Irak,
som den danske regering som trofast
koalitionspartner med George W.
Bush er medansvarlig for, bliver læng-
ere og længere. Er selve den ulovlige
aggressionskrig, der blev indledt i
marts 2003 ’den ultimative forbry-
delse mod menneskeheden’, så er for-
brydelserne i dens kølvand også af
gigantdimensioner. Hundredtusinde
dræbte, massakrer, umenneskelig tor-
tur, brugen af ulovlige og langtidsøde-
læggende våben som forarmet uran
(DU), ødelæggelse af hele byer, histo-
riske skatte og infrastrukturen, olie-
rov o.s.v  

Nu planlægges med den såkaldte
’forfatning’ nye og ikke mindre for-
brydelser mod Irak og det irakiske
folk: Opsplitning af landet og anstif-
telse af borgerkrig.

Det er den desperate løsning, som et
USA i stadig større militære vanskelig-
heder over for en beslutsom modstand
og med en stadig stærkere indre
opinion og global antikrigs-bevægelse
imod sig, nu tyer til i et forsøg på at
undgå et nederlag som i Vietnam.

Om denne barbariske plan lykkes
eller ej, vil den være med i anklage-
skrifterne mod Bush og de øvrige
krigsforbryderegeringer som Anders
Foghs, når regnestykket endelig gøres
op.

Den ’ny irakiske forfatning’ er ameri-
kansk, dikteret og forhåndsgodkendt
af USA og forhandlet af dens mario-
netter. Den sigter på at opløse enheds-
staten og opsplitte Irak i tre mini-sta-
ter med amerikansk-kontrollerede
magthavere  – en kurdisk mod nord,
en ’shi’itisk’ mod syd og en ’sunni-
muslimsk’ i midten – som derpå sæt-
tes op imod hinanden. Derved vil der
ske en opsplitning ikke bare på etnisk,
men også religiøst grundlag – nogen-
lunde som at dele et land efter katolik-
ker og protestanter.  En sådan opsplit-
ning vil give amerikanerne nærmest
frie hænder til at fortsætte den ulovli-
ge militære besættelse permanent fra
de 14 nyanlagte baser, sådan som
George Bush lægger op til, når han

erklærer at den amerikanske tilstede-
værelse i Irak er afgørende for at
’fremme demokratiet i hele Mellem-
østen’.

Denne ‘forfatning’ er en opskrift på
borgerkrig. Det kan være den bevidste
hensigt med den. 

USA har i Irak allieret sig med de
politisk og socialt mest reaktionære
elementer. Alliancen med pro-iranske
shi’itter har betydet, at forfatningen er
en religiøs forfatning i modsætning til
den nuværende fra Saddam Hussein,
som er sekulær. Det betyder også, at
kvindernes generelle stilling vil blive
stærkt forringet.  Ligestillingen i Irak
var længere fremme end i noget andet
arabisk land.

De borgerlige medier lader, som
om det ‘kun’ er ‘sunni-muslimerne’,
der vender sig imod denne opsplitning
af Irak – selv om den shi’itiske leder
Muqtada Al-Sadr den 26. august brag-
te hundredtusinder af sine tilhængere
på gaden i en manifestation af protest
mod den, som ikke er til at tage fejl af.
Forfatningen vil i sidste ende blive
forkastet af den irakiske modstand.

Den danske udenrigsminister Per Stig
Møller føjer en ny løgn til sine talløse
tidligere, der skal besmykke den dan-
ske deltagelse i forbrydelserne i Irak,
når han om den skandaløse forfatning
siger:

- Hvis den irakiske befolkning ved-
tager det, er den politiske proces der-
med bragt endnu et skridt i retningen

af skabelsen af et frit, demokratisk og
moderne Irak. 

- De foreløbige meldinger tyder på,
at forfatningsudkastet på vigtige
områder kan give den sikring af men-
neskerettigheder, minoriteter og
kvinder, som den danske regering hele
tiden har betonet vigtigheden af, til-
føjer han.

Per Stig Møller lyver igen, mens
danske soldater i Irak rammes af vej-
sidebomber -  som han og regeringen
løj om de irakiske masseødelæggel-
sesvåben og derefter har løjet uaf-
brudt. Irak er på vej mod endnu mere
ruin og ødelæggelse, mod alt andet
end demokrati og ’menneskerettighe-
der’ – og udenrigsministeren, hans
statsminister og en håndfuld andre
danske politikere, militærfolk mv er
direkte personligt ansvarlige.

Blandt de tyske krigsforbrydere, der
blev straffet efter 2. verdenskrig var
også nogle fremtrædende industri- og
erhvervsfolk. I tilfældet Irak findes
der også en del amerikanske firmaer,
som skal stilles til regnskab for deres
handlinger – vicepræsident Dick Che-
nyes selskab Haliburton f.eks.

Danmark har oplagt kandidat til
anklagebænken: Mærsk McKinney
Møller og hans topchefer.

A. P. Møller-Mærsk er blandt de tre
største ikke-amerikanske leverandører
til det amerikanske militær. Selskabet
har tjent enorme profitter på George W.
Bush’s ’krig mod terror’. Siden år 2000
har Mærsk fordoblet værdien af sit
partnerskab med Pentagon. I år udgør
værdien omkring fire milliarder kroner. 

Kun de to britiske selskaber BP
(olie) og BAE Systems (våbentekno-
logi) har større kontrakter med Penta-
gon end hr. Møllers.

Det er ikke tilfældigt, at der er tale
om britiske og et enkelt dansk selskab.
Det er et udtryk for de regeringers
tætte forbindelser med den amerikan-
ske: det er vennerne og deres selska-
ber, der får del i krigsprofitterne.

En dag vil de blive stillet til regn-
skab.

-lv
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Side 4
Finanslov 2006

En samlet investering på 55 millioner i
uddannelse er alt hvad regeringen har
villet prioritere på dette års finanslov.
Investeringer det ene sted modsvares af
besparelser, der rammer hårdt.

Bag tomme floskler og flotte ord om
øgede investeringer gemmer der sig
besparelser og en politisk dagsorden
om brugerbetaling og ulige muligheder.
I regeringens forslag til finanslov loves
der godt nok 255 millioner til uddan-
nelse, men samtidig finansieres dette
såkaldte ”løft” med en tilsvarende
besparelse på 200 millioner – man
giver altså med den ene hånd, men
tager med den anden. En samlet elev-
og studenterbevægelse kræver politisk
ansvar!
I valgkampen lovede regeringen et
samlet løft til uddannelse og forskning
på 10 milliarder kr. Men finansloven
viser en ny virkelighed, hvor løfterne
skal indfries uden investeringer og gen-
nem politiske omrokeringer.

Regnestykket: 
Investeringer i uddannelse:

255.000.000
Besparelser på uddannelse:

200.000.000
Samlet investering:

55.000.000

Til dette udtaler Gymnasieelevernes
formand Uffe Lembo:

- Det glædede os, at uddannelse og
forskning blev til et hovedtema under
valgkampen. Og endnu mere glade blev
vi over regeringens løfter om endelig at
prioritere uddannelse og vende de sene-
re års massive besparelser til investe-
ringer. Men de tager med den ene hånd
og giver med den anden. Det virker
som om regeringen forventer at uddan-
nelsessystemet kan forberedes til frem-
tidens udfordringer uden at det skal
koste penge. Jeg kalder det at fodre
hunden med dens egen hale. Vi kræver
mod og handling fra landets politikere
– en fremtid uden en veluddannet ung-
dom er en fremtid uden velfærd!

Besparelserne har de seneste år ramt
alle uddannelsesretninger. De begræn-
sede investeringer på dette års finans-

lov finansieres blandt andet gennem
forhøjet brugerbetaling på merituddan-
nelserne for lærerstuderende og pæda-
gogstuderende. Uddannelser, der i for-
vejen er hårdt ramt af nedskæringer og
har været nødt til at afskedige mange
undervisere. 

- Det er umuligt at beholde det samme
høje niveau i undervisningen og den
samme mængde undervisningstimer
med færre undervisere, hvilket er en
direkte forringelse af vores uddannelse.
Det er absurd, at man opkræver endnu
højere brugerbetaling på en uddan-
nelse, der i forvejen er stærkt forringet
– og det betyder at færre ufaglærte har
mulighed for at tage en uddannelse,” 

udtaler Helle Bjerregaard, formand
for de pædagogstuderende. 

Dokumentation hentet fra Politiken d.
25. august samt fra finansministeriets

hjemmeside www.fm.dk

Regeringen fodrer hunden
med dens egen hale

Af  Erhvervsskolernes
Elevorganisation EEO,

Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning DGS,
Pædagogstuderendes

Landssammenslutning PLS,
Danske Skoleelever DSE og

Lærerstuderendes
Landskreds LL

Der er ikke noget særligt i forslaget til
finanslov, siger medierne. Ingen speci-
elt uventede initiativer, ingen drastiske
besparelser eller angreb. Altså: ingen
grund til panik. 

Sådan forholder det sig bare ikke.
Forlængelsen af de tidligere finanslove,
suppleret med lidt flere pølseskiver, der
skæres af den konto, som hedder socia-
le ydelser, er et fortsat angreb på den
brede befolkning til fordel for de rige.
Og det har været Fogh-regeringens spe-
cialitet at lade angrebene ramme særlig
hårdt over for nogle af de svageste –
som folk på overførselsindkomster,
arbejdsløse, forskellige grupper af pen-
sionister. Særligt ondskabsfulde har
angrebene på indvandrerne været.
Tusinder af indvandrerfamilier er ble-

vet presset ud i dyb fattigdom.
Intet nyt er et løfte om større elen-

dighed.

Under valgkampen løj den borgerlige
regering uhæmmet, da den påstod at den
ikke havde skåret på skoler og uddan-
nelser. Skoleelevernes og de uddannel-
sessøgendes organisationer dokumente-
rede klart, at regeringen skar ned, når
den sagde, at den havde forbedret.

Det er nemt for regeringen at stille
tallene op, så det lyder, som om den gør
noget godt:
-  585 mio. kr. til forskning og uddan-

nelse
-   500 mio. kr. til billigere vuggestue-

takster. 
- 100 mio. kr. til bedre kvalitet i dag-

institutioner
- 35 mio. kr. til museer

Osv – det lyder alt sammen af noget,
af forbedringer, af øget kvalitet.

Der er bare noget der ikke stemmer. Ser
man grundigt efter skæres der det ene
sted efter det andet efter salami-meto-
den.   Efter devisen ’Dem der har, skal
have mere’ og ¨’dem der intet har, skal
have mindre endnu’ høvler finanslovs-
forslaget derudaf – nødtørftigt tildæk-
ket af billige løfter som gratis entre på
nogle få museer, der indtil regeringen
krævede entre havde været gratis. 

Men Fogh, Thor Petersen og det sorte
slæng er gennemskuet. Protesterne mod
finansloven vokser. De kan endnu nå at
blive ubehagelige for dens bagmænd.

Protesterne vokser



Side 5
Finanslov 2006

Med regeringens forslag til ny finans-
lov har VK endnu engang skudt et at
deres egne valgløfter ned:

Der lægges op til, at de 58-60-årige
fortsat skal jagtes med aktivering, og
fratagelse af retten for de 55-årige til
forlængelse af dagpengeperioden. 

Inden valget forlød det, at dagpenge-
ne ikke skulle røres, men man har et
standpunkt, til man tager et nyt, er devi-
sen for danske nedskæringspolitikere.

De to særregler for ældre arbejdsløse
har haft sit udspring i, at arbejdsmarke-
det ikke er til rådighed for dem. Derfor
har særreglerne også den særlige mis-
sion, at de sikrer de ældre arbejdsløse ret
til efterløn, hvilket de ikke får, hvis de
stødes ud af dagpengesystemet. Allige-
vel formår beskæftigelsesminister Claus
Hjort Frederiksen (V) i sin argumenta-
tion at vende tingene totalt på hovedet:

- Jeg ved godt, at jeg får øretæver,
når jeg taler om særregler for ældre.

Men særregler gør, at man bliver
betragtet som anderledes, og så er det
svært at komme i arbejde, udtaler han
til Jyllands-Posten.

Hvis beskæftigelsesministeren vir-
kelig går ind for ligestilling blandt
arbejdsløse uanset alder, så skulle han
nok først og fremmest sørge for, at der
er belæg for påstanden om, at erhvervs-
livet hungrer efter det grå guld.

I sit febrilske forsøg på at forsvare
fornuften med angrebene på dagpenge-
ne griber han til andre absurde forkla-
ringer. I en situation med 8-900.000
udstødte i den erhvervsaktive alder, og
hvor firma efter firma i globaliseringens
hellige navn flytter østpå, formår han
alligevel at komme med tynde årsager:

- Formålet med ændringerne er at
øge udbuddet af arbejdskraft.

Til oktober skal forligspartierne bag
arbejdsmarkedsreformen ”Flere i arbej-
de” i gang med et såkaldt serviceefter-
syn af reglerne, hvor blandt andet Soci-
aldemokraterne kan blokere for
ændringer i retning af minister Frede-
riksens synspunkter.

Titusinder af arbejdsløse omkring
eller på vej til de 55 år kan imødese en
gyser, når Gucci-tasken bliver svunget

som en Thors hammer, der kan ramme
enhver dagpengemodtager, hvis det
skulle vise sig, at Helle Thorning-
Schmidt går mod et ”ærefuldt” forlig på
også dette område.

Socialdemokraternes formand har jo
allerede brilleret ved at overhale rege-
ringen højre om på efterlønsordningen.

-gri

Dagpengeforringelser i finanslov

Regeringens finanslovsforslag for 2006
indeholder en afskaffelse af boligstøtten
til forældre, der har børn mellem 18 og
23 år boende hjemme. De 18-19-årige
er i den aldersgruppe, der er eller bør
være i gang med en ungdomsuddan-
nelse. På grund af reglen om, at unge
under 20 år ikke kan få udeboende SU,
medmindre deres forældre bor mere end
20 kilometer fra uddannelsesstedet, 20-
20-reglen, er mange samtidig afskåret
fra at flytte hjemmefra, mens de er
under uddannelse, og forældrene er der-
med nødt til at forsørge dem. Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning
DGS foreslår reglen afskaffet. 

Formand for DGS, Uffe Lembo, udta-
ler: 

”Regeringen retter skytset den helt
forkerte vej. Boligstøtten gives til fami-
lier, der i forvejen er økonomisk træng-
te, og regeringen vil ramme såvel fami-
lierne som de unge hårdt. I sidste ende
forringer den muligheden for, at unge
med økonomisk svage forældre får en
uddannelse. Forældrene får sværere
ved at støtte op om deres børns uddan-
nelse, og den unge kan ikke flytte
hjemmefra, fordi SU-reglerne forhind-
rer dem i det. Løsningen er at afskaffe
den diskriminerende SU-regel, så alle
får lige muligheder for at tage en ung-
domsuddannelse.” 

Regeringens argument for at fjerne
boligstøtten er, at man som 18-årig har
alle juridiske rettigheder. Underforstået
at man lige så godt kan flytte hjemme-
fra. Problemet er, at man som 18-årig

ikke har de samme rettigheder, når det
gælder SU-systemet. 

”Regeringens argumenter er uholdbare,
når unge på 18 og 19 år ikke har samme
rettigheder og muligheder som unge
over 20. Det er respektløst, at man på
den ene side kalder de unge for selv-
stændige voksne og på den anden side
fratager dem muligheden for at flytte
hjemmefra, mens de er under uddan-
nelse. Forslaget styrker den negative
sociale arv, fordi de unge tvinges til at
tage erhvervsarbejde i stedet for uddan-
nelse. Regeringen siger, at den ønsker,
at 95 pct. af en årgang skal have en
ungdomsuddannelse i 2015. Det er
tomme ord, når de samtidig fremsætter
forslag som dette, der på lang sigt er til
skade for hele samfundet. Udeboende
unge skal have ret til udeboende SU –
også selvom de ikke er fyldt 20,” udta-
ler Uffe Lembo 

Regeringens forslag om
at fjerne boligstøtten

forhindrer unge i at tage en
uddannelse. DGS vil ændre

SU-reglerne.

Udeboende SU til udeboende

Det er igen de mest
udsatte der må holde for:

Nye forringelser for de
arbejdsløse

Beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen udviser en usædvanligt

rørende omsorg for de ældre.



Side 6
Træt af ventetiden?

Togdriften i Danmark er blevet et fol-
keproblem. Harmen retter sig mod
DSB, for de endeløse forsinkelser ram-
mer alle, der er tvunget til at benytte sig
af denne afgørende gren af de offentli-
ge transportmidler.

Men ansvaret for den rullende mise-
re ligger ikke først og fremmest hos
DSB eller for den sags skyld hos det
udskilte og udskældte Banedanmark,
der står for vedligeholdelse af det ned-
slidte skinnenet.

De seneste forsinkelser har fået poli-
tikere fra de nuværende og tidligere
regeringspartier op af stolene for at
love forbedringer og flere penge til
jernbanedriften.

Det er rent skuespil. For ansvaret for
hele miseren er i første række politisk.
Det ligger hos både den forrige social-
demokratiske regering og ikke mindst
hos den nuværende, der systematisk har
undergravet den kollektive trafik gen-
nem privatiseringer, prisforhøjelser og
manglende vedligeholdelse.

Resultatet: et nedslidt skinnenet,
som det kan tage årtier at genoprette,
stadige driftsforstyrrelser

og konstante gener for passagererne.
Da arbejderne i mange virksomheder
nu kommer for sent, er det nu ved at
udvikle sig til et samfundsproblem.

Systematisk nedprioritering
af jernbaner og kollektiv trafik
Dansk trafikpolitik har systematisk til-
godeset bilismen og foretaget gigantin-
vesteringer i motorveje og broer, mens
den kollektive trafik med jernbanerne
som et nøgleelement systematisk er
blevet udsultet. Opdelingen af DSB og
udliciteringen af driften på forskellige
strækninger (efter EU’s regler) har
yderlige bidraget til elendigheden.

Behovet for investeringer i vedlige-
holdelse og fornyelse af jernbanenettet
har været kendt i årevis – og DSB har
udgivet talrige rapporter herom op gen-
nem 90’erne. 

I 2001 udgav Akademiet for de
Tekniske Videnskaber en hvidborg med
titlen “Infrastruktur i forfald?” Den
konkluderede, at baneområdet i årevis
“har fået tilført for få midler til at opret-
holde jernbanenettets kvalitet”. Og den
er ikke bare gal med skinnerne. Der er
sikrings- og kørestrømsanlæg, der er op
til 70 år gamle.

Hvidbogen konstaterede, at de poli-
tiske prioriteringer i forhold til bane-
nettet var hovedløse: Den er “de senere
år foregået som reparation frem for ved
en forebyggende indsats”.

Broer og motorveje
Den nuværende trafikminister Flem-
ming Hansen er med en rammende
betegnelse blevet kaldt ’minister for
nedsat hastighed’. I hans ministertid er
der indgået en stribe trafikforlig, som
har tilgodeset asfalt og nye broer, mens
de nye tog tvinges til at nedsætte has-
tigheden til noget, der ligner for et lille
århundrede siden.

Det store betonmonument, han selv
ønsker at efterlade sig, er den overflø-
dige Fehmarn-bro, som er et ønske fra
EU’s mægtige lobbygruppe for dens
store monopoler som European Round
Table – og alt andet end et folkekrav.

På trods af de øjeblikkelige stigning-
er i benzinpriserne er det igennem
mange år blevet relativt billigere at
køre bil end at bruge bus eller tog. I
perioden 1998-2004 er prisen på kol-
lektiv transport steget med mellem en
tredjedel og 40 pct. Det er den fattigste
del af befolkningen, der ikke har råd til
bil, som er blevet straffet med dårligere
transport til en langt højere pris.

Alderdomssvækkelse
Det store privatiseringsshow ender
mange steder i det rent groteske: I 1996
vedtog folketinget enstemmigt, at det
nuværende Banedanmark skulle sende
vedligeholdelse af skinnenettet og
nybygning i licitation. Det er bekræftet
i det ene senere forlig efter det andet.
En konsekvens var, at Banedanmark
fyrede 230 tjenestemænd, landets bed-
ste specialister m.h.t. vedligeholdelse
og drift af infrastrukturen for banerne.
De fleste af dem er blevet genansat i
private firmaer, som får reparationsop-
gaverne i licitation – og mange af dem
får nu i en periode på grund af afskedi-
gelsesreglerne for tjenestemænd dob-
beltløn for at lave deres gamle arbejde.
Endnu en ny privatiseringsjoke.

På Christiansborg og i medierne fal-
der politikerne over hinanden for at
dække over deres andel i skandalerne
og sende aben videre.

Imens vokser kravet om at sikre den
grundlæggende renovering og fornyelse
af jernbanenettet, som så indlysende er
nødvendig, og som kapitalistiske ideolo-
giske hensyn og snævre profithensyn
indtil videre har forhindret. Det vil koste
et tocifret milliardbeløb og kunne måske
være med til at skrotte syge og dyre pro-
jekter som den planlagte Fehmarn-bro.

Vi kan samtidig konkludere, at den
alderdomssvækkede danske kapitalis-
me dårligt er i stand til at løse en så
simpel opgave som at opbygge og ved-
ligeholde en velfungerende jernbane-
drift. Det kunne den for 100 år siden –
og var stolt af det.

-pp

Tog til tiden: Engang
fungerede de danske

statsbaner.
Nu er skandalerne sat på

skinner.

Skandaler på skinner



Side 7
Gaza - En kommentar

Det er ikke så sært, at den aktuelle røm-
ning af de illegale bosættelser i Gaza
har fyldt det palæstinensiske folk med
glæde. Men det er en glæde blandet med
frustration, fordi de fleste er klar over,
at den isolerede rømning ikke er udtryk
for, at Israel nu har forladt sin konkrete
zionistiske politik om et Storisrael og
blot vil diskutere sikkerhed, men at
rømningen af Sharon nu vil blive brugt
til at dække over den israelske ekspan-
sion, som er i fuld gang på Vestbredden. 

For første gang har Israel måttet afvik-
le langvarige illegale bosættelser. Ikke
på grund af pres fra det internationale
samfund, men først og fremmest på
grund af det palæstinensiske folks egen
modstand igennem to intifadaer. 

I 2002 udtalte den israelske hærchef,
”at palæstinenserne må bringes til at
forstå i deres alle inderste bevidstheds
kringelkroge, at de er et slagent folk”.

Det må konstateres, at Israels herre-
folksmålsætning tre år efter ikke er
opfyldt, tværtimod. 

Rømningen af Gaza-bosættelserne,
som Sharon tidligere har forsikret var
lige så hellig og uadskillelig en del af
Israel som Tel Aviv, sker ikke af god
vilje, men er blevet påtvunget Israel og
giver den zionistiske politik om uaf-
brudt ekspansion ridser i lakken. 

Uanset terror, massakrer og snigmord
var det ikke muligt at bryde palæstinen-
sernes enhed og modstand i Gaza anført
af den palæstinensiske ungdom. Det er
heller ikke lykkedes for Israel at skabe
en palæstinensisk borgerkrig i Gaza. 

Fastholdelsen af de ca. 8.500 illega-
le bosættere i det tætbefolkede Gaza
med 1,5 millioner indbyggere blev der-
imod en stadig større byrde for Israel
økonomisk og sikkerhedsmæssigt – en
kilde til stadig øget frygt og usikkerhed
for bosættere i Gaza og for soldaterne
der. Samtidig kunne Gaza ikke undgå at
blive et koncentreret udstillingsvindue
af israelsk herrefolksmentalitet og ter-
ror og stærkt medvirkende til massiv
fordømmelse af Israel fra verdens
befolkninger. 

Det isolerede Gaza har aldrig haft
førsteprioritet i den zionistiske koloni-

sering. Israels hovedfokus har været og
er stadig kampen for at underlægge sig
stadig større områder af Vestbredden
samt bantustanisering af den palæstin-
ensiske befolkning i små bantustans,
hvor livet er næsten ubærligt, og at
fremme af en ”frivillig” fordrivelse. 

Gaza-bosættelserne måtte ofres for
langt større og strategiske interesser:
Israels fremmarch på Vestbredden 

Ikke mange palæstinensere er ej hel-
ler i tvivl om, at Israel aldrig frivilligt
vil afgive kontrollen med selve Gaza,
men fastholde besættelsen som én stor
flygtningelejr uden muligheder for et
selvstændigt liv. Som et slags åbent
fængsel med fuld israelsk kontrol over
dets luftrum, vandressourcer og adgang
til havet og ubetinget militær interven-
tion med tæppebombninger og likvide-
ringer af modstandsfolk.

Ikke mange er i tvivl om, at Israel har
til hensigt at lade det palæstinensiske
folk betale en høj pris for deres tilbage-
tog i Gaza. At tilbagetrækningen indgår
i planen om at skabe falske forestilling-
er om ”israelsk besindighed” som
dække over den igangværende udbyg-
ning på Vestbredden. En ekspansion,
som langt, langt overstiger de rømmede
bosættelser i Gaza med deres bygning
af den ulovlige apartheidmur og ind-
lemmelsen af store områder, og med
nye apartheidveje, vejspærringer og
udbygning af bosættelser, ikke mindst
omkring Jerusalem, den by, Israel er
godt i gang med at foretage en etnisk
udrensning af og ulovligt har erklæret
for Israels udelelige hovedstad. 

Blot måneder efter den israelske
”rømningsplan” vil Israel have det stør-
ste antal illegale bosættere nogensinde
– op imod 400.000 på Vestbredden.
Sharons 20 år gamle ekspansionsplan
er i fuld gang med at blive virkelig-
gjort, alt imens verdenssamfundet ser
på og ikke rører en finger. 

Hele denne ulovlige ekspansion med
USA’s og Danmarks reelle accept har
overhovedet ikke mediernes fokus. I ste-
det dækkes der over Israel med analyser
om en ny ensidig, men dog fredsvenlig
Sharon, og der åbnes op for spekulatio-
ner om, at høgen Sharon i virkeligheden

er ved at skifte ham til en fredsdue.
”Glemt” er også den ulovlige apartheid-
mur, det internationale samfund, FN og
Haag-domstolen har krævet stoppet og
fjernet for mere end et år siden. 

Der er heller ingen tvivl om, at Isra-
el er fuldt ud klar over, at dets igang-
værende eventyr på Vestbredden uvæ-
gerligt vil udvikle et nyt folkeligt oprør
– en ny intifada – og at de gerne ser, at
Gaza som det hidtil mest koncentrerede
og flammende sted for modstand kom-
mer til at spille en mindre central rolle. 

Men der er nok ingen tvivl om, at
modstanden i det tætbefolkede Gaza
uden reelle livsbetingelser ikke stiller
sig tilfredse med rømning af bosæt-
telserne, men ser rømningen som en
inspiration for den palæstinensiske
modstand og fortsat fokuserer på de
umiddelbare fælles palæstinensiske
krav om reel israelsk tilbagetrækning
fra alle de besatte områder og flygt-
ningenes ret til tilbagevenden – legiti-
me krav baseret på folkeretten. 

Verdens befolkningers krav om sank-
tioner mod og boykot af apartheidlandet
Israel er ikke blevet mindre vedkom-
mende og aktuelle efter de seneste røm-
ninger, tværtimod er de brandaktuelle. 

Israel holder fortsat Gaza besat og er
i fuld gang med at inddrage endnu stør-
re dele af Vestbredden, udbygger
bosættelserne der, mens palæstinensere
i Israel lever som andenrangs mennes-
ker og flygtningene fortsat nægtes ret
til tilbagevenden.

Gaza - Hvad nu?
Af Henning Paaske Jensen



Det danske borgerskab spiller på
mange strenge, når det gælder om at
komme til fadet i den fælles og indbyr-
des rivaliserende imperialistiske udbyt-
ning af mere tilbagestående lande. Her
gælder ikke længere den åbenlyse kolo-
nisering af diverse territorier, lande
eller nationer. I dag gælder langt mere
raffinerede metoder, hvoriblandt de
statsstøttede hører til de sikreste og
mest lukrative, fordi firmaerne kan
gemme sig bag staten, som angivelig
vil tjene til at fremme humanitære for-
mål og udvikling af arbejdspladser i
tredjeverdenslandene.

Industrialiseringsfonden for Udvi-
klingslandene (IFU) var et sådant red-
skab, der blev skabt i 1967, og hvis
økonomiske støtte oftest var bundet op
på betingelser om, at modtagerlandet
skulle benytte dansk industri i forbin-
delse med projekterne. Det er siden ble-
vet afdækket, at enhver krone, der er
udgået fra den danske stat, er kommet
tifold tilbage til dansk industri.
”Ulandsbistand” er med andre ord
skjult bistand til dansk industri.

IFU har derfor også forsøgt at fore-
gøgle deres noble hensigt i en sådan
grad, at de for nylig er blevet grebet i
grov manipulation, hvilket bestyrelses-
formand Johannes Poulsen har erkendt:

- Vi kan selvfølgelig ikke tage æren

for at have skabt arbejdspladser i pro-
jekter, hvor vi aldrig har investeret en
krone. Det er vildledende og en klar
fejl, som jeg beklager, siger IFU-fon-
dens bestyrelsesformand, Johannes
Poulsen, til Nyhedsbrevet 3F.

Men det er præcis, hvad IFU-fonden
har gjort siden 1967. Et af de talrige
projekter, som Fagbladet 3F har under-
søgt, er et Novo Nordisk-projekt i
Algeriet. 

Projektet kom aldrig ud over skrive-
bordskanten. Alligevel fremgår det af
IFU´s årsrapport, at der blev skabt 240
arbejdspladser. Forelagt oplysningerne
kaldte projektansvarlig Anders Jensen
fra Novo Nordisk det for ”en smule
manipulatorisk”.

Johannes Poulsen erklærer sig helt

enig i bedømmelsen.

Parlamentariske dønninger
Sagen har skabt så megen blæst, at de
forskellige partier, der er repræsenteret
i Folketinget, nu forsøger at slå politisk
mønt på problemet.

Socialdemokraterne, der var ved
regeringsmagten, da fonden blev stiftet,
toner kritikken og kravene ned til et
minimum:

- Nu må vi have et klart svar på,
hvad der egentlig foregår i fonden. Er
det bestyrelsesformanden eller direktø-
ren, der bestemmer i IFU? spørger
Bjarne Laustsen (S).

Frank Aaen fra Enhedslisten mener,
at driften af fonden er gruelig gal:

- Pengekassen må smækkes i, indtil
Rigsrevisionen har kulegravet IFU.
Med de anklager, der er rejst om IFU,
kan vi ikke forsvare, at der bruges flere
skattekroner, før alle kort er lagt på
bordet.

-gri

Side 8

Manipulation i Kaffefonden

Fra arbejdsplads og fagforening

‘Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene’ er en pengemaskine
for de danske monopoler

Da Danmark i 1967 lagde grundstenen
til Industrialiseringsfonden for Udvi-
klingslandene (IFU), skete det med
erklærede ”ædle” motiver om at yde
de fattige lande hjælp til selvhjælp. 

Danske virksomheders investering-
er skulle sætte skub i hjulene og skabe
arbejdspladser i lande, der ikke selv
kunne magte opgaven. Den danske
stat bistod med skattekroner.

Det ædle formål er skæmmet af, at
tallet over skabte job er blevet pustet
gevaldigt i vejret.

IFU blev kaldt kaffefonden, fordi
det var indtægterne fra told på kaffe,
der gik i fondens pengekasse.

I 1989 så IØ (Investeringsfonden
for Østlandene) dagens lys. IØ og IFU
har fælles administration og fælles
bestyrelse. 

Sven Riskær har været direktør for
IFU siden 1978, afbrudt af en orlov
1983-85. Fra 1989 har han tillige
været direktør for IØ-fonden.

De to fonde er selvejende institu-
tioner.

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

Fakta om IFU

Et ædelt humanitært
formål: bistandshjælp til

dansk industri 
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Vestas massefyrer

Vestas reducerer antallet af medar-
bejdere med 625 – godt 10 pct. –
efter dårlige regnskabstal. Vindmøl-
lefabrikken i Svendborg skal efter
planen lukke og slukke næste som-
mer. Det er 170 arbejdspladser, der
går tabt.

Det er intet mindre end en kata-
strofe for Svendborg, at Vestas luk-
ker sin vindmøllefabrik i byen, siger
Svendborgs kommunaldirektør, Erik
Bendorf.

Indtil den 20. september må de
ansatte på Vestas i Midt- og Vestjyl-
land vente, før koncernen sætter
navn på de personer, der skal fyres.

De fleste fyrede vil være funktio-
nærer efter en fusion mellem Vestas
og NEG Micon sidste år.

Topchefer forgyldes
En amerikansk direktør i en privat
virksomhed får i gennemsnit 16,4
mio. kr. om året. Ifølge en undersø-
gelse foretaget af Management
Today Magazine ligger den ameri-
kanske direktør lønmæssigt på en
suveræn førsteplads i verden. 

En gennemsnitlig direktør i en
tysk virksomhed får 6,6 mio. kr.,
svarende til en 2. plads. 

Den britiske topchef ligger på
tredjepladsen med en årsløn på ca.
5,5 mio. kr.

Danske direktører kæmper hårdt
for en placering i top tre.

Vinder over byggematador
Presset fra fagforeningerne og trus-
len om demonstrationer virkede:
Den københavnske byggematador
Erik Vestergaard-Jensen har nu
underskrevet overenskomst. 

Hans firma Dansk Ejendomsana-
lyse har indgået overenskomst med
Malernes Fagforening i Storkøben-
havn. Overenskomsten dækker alt
bygningsarbejde, og firmaet har i en
tillægsaftale forpligtet sig til at
underentreprenører, vikarbureauer
eller lignende skal efterleve samme
overenskomst.

Byggefagenes Samvirke i Køben-
havn har dermed lukket et af de
store huller af misbrug af underbe-
talt udenlandsk arbejdskraft.

Da it-medarbejder Michael Brandt fra
Slangerup ville holde 14 dages fædre-
orlov sammen med sin nyfødte datter
og kone, blev han fyret. Det vil han
ikke finde sig i, og nu har han med
HK’s hjælp trukket sin tidligere
arbejdsgiver i retten med krav om en
erstatning på 315.000 kroner, oplyser
forbundet HK.

Michael Brandt er ikke det eneste
eksempel, HK kender til: Han er en af
de fire fædre, der blev fyret i 2004,
fordi de ville holde fædreorlov efter
fødslen eller forældreorlov senere. Tre
af sagerne er på vej i retten, mens den
fjerde er forliget.

Indtil 2003 var fyrede fædre en sjæl-
denhed. Men i 2004 fik HK fire sager,
og flere er nu på vej. Juridisk konsulent
Jeanette Hahnemann, HK’s juridiske
afdeling, har i de seneste 14 dage fået
fire nye henvendelser om fædre, der var
blevet fyret eller chikaneret, fordi de
ville på orlov. En far havde fået at vide,

at “rigtige mænd holder ikke orlov”,
mens en anden var blevet mobbet af
kollegerne og chefen. “Hvorfor lader
du ikke konen om det?” lød beskeden.
En far blev fyret, da han vendte tilbage
fra forældreorlov, og en anden fik
besked om, at han ikke længere havde
en fremtid i firmaet.

HK’s næstformand, Mette Kindberg,
er forarget over, at mænd risikerer at
miste jobbet, fordi de udnytter deres
lovsikrede ret til at være sammen med
deres børn.

- Det er meget uheldigt, hvis mænde-
ne nu også diskrimineres, men det var
til at forudse. Når det sker for kvinder-
ne, måtte det også ske for mændene.
Som fagforbund kan vi ikke forhindre,
at dårlige arbejdsgivere overtræder
Ligebehandlingsloven, men vi rejser
altid sagerne, og vi følger dem helt til
tops, når det er nødvendigt, fastslår
Mette Kindberg.

-gri

Fædre fyres
Fra arbejdsplads og fagforening

Det overophedede tempo i byggeriet og
dårlige tilsyn med byggepladserne har
ført til et rekordhøjt antal dødsulykker.
En 58-årig arbejder på en betonele-
mentfabrik i Løsning i Østjylland blev i
sidste uge byggebranchens 11. dødsof-
fer i 2005. Han blev knust under flere
tons væltet beton.

I hele 2004 blev otte dræbt i bygge-
riet.

Men mens antallet af alle slags ulyk-
ker vokser på byggepladserne, har
Arbejdstilsynet reduceret sine besøg.
De er blot på en tredjedel af antallet i
2004. Byggebranchen skal først ’scree-
nes’ i 2007.

- Det svarer til at give byggebranc-
hen en fribillet frem til 2007. Det er
branchen simpelthen for farlig og for

ustabil til, og vi frygter, at det fører til
forværring af arbejdsmiljø og sikker-
hed på byggepladserne og til flere ulyk-
ker, sagde arbejdsmiljøkonsulent i
BAT-kartellet Lars Vedsmand for nogle
måneder siden.

Arbejderne betaler med liv og lem-
mer.

Nye dødsulykker i byggeriet
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Retten til protest

Lørdag den 24. september vil der være
demonstrationer verden over i protest
mod Irak-krigen. Der er planlagt kæm-
pedemonstrationer i USA, UK, i Syd-
europa og Mellemøsten. Også i Dan-
mark bliver der demonstreret. I Køben-
havn arrangerer Nej til krig en demon-
stration fra Rådhuspladsen kl. 12.

I alle lande vil en hovedparole være
at bringe den ulovlige besættelse af Irak

til ophør – i de krigsførende lande som
Danmark suppleret med kravet om at
trække besættelsestropperne hjem.

Den globale aktionsdag finder sted i
en situation, hvor kravet om tilbage-
trækning af tropperne lyder stærkere
end nogensinde. I USA, UK og Dan-
mark viser meningsmålingerne et klart
flertal for tilbagetrækning.

De krigsførende regeringer har imid-
lertid ikke i sinde at trække soldaterne

hjem. De planlægger efter London-
bomberne den 7. juli i stedet i alle lande
nye dramatiske angreb på de demokra-
tiske rettigheder under påskud af
bekæmpelse af terror.

Nye terrortiltag i Danmark
At Danmark kan blive ramt af tilsva-
rende terror som London eller Madrid
står klart for de fleste. Som i England
og Spanien har den danske befolkning
også en klar fornemmelse af, at faren
for terror hænger snævert sammen med
den danske deltagelse i den amerikan-
ske krigspolitik og besættelsen af Irak
og Afghanistan.

Efter 11. september 2001 gennem-
førte USA – og derpå EU – en række
barske terrorlove. Den danske ’terror-
pakke’ er nu lov. Den er ikke brugt mod
¨’terrorister’ – til gengæld er Greenpea-
ce blevet dømt for en politisk aktion og
Foreningen Oprør anklaget efter dens
bestemmelser. Den anvendes også i
andre sammenhæng, som hverken har
med terror eller politik at gøre.

Den har bl.a. betydet øget overvåg-
ning bl.a. af internettet, hemmelige ran-
sagninger og skærpede straframmer –
og var et stort skridt mod Politistat
Danmark.

Nu vil regeringen og justitsminister
Lene Espersen yderligere skærpe ter-
rorlovgivningen og udvide overvåg-
ningssamfundet. Til Jyllands Posten har
hun udtalt, at hun er parat til at ind-
skrænke de demokratiske frihedsrettig-
heder yderligere i forbindelse med en
endnu strammere terrorlovgivning.

Fru Espersen vil styrke politiet og
efterretningstjenesternes beføjelser,
øge overvågningen i det offentlige rum
og af privatpersoner og kriminalisering
af nye områder for solidaritet med

Justitsminister Lene
Espersen parat til at ofre

flere demokratiske
rettigheder – men mulig

terror bekæmpes bedst ved
at gøre op med en

forbryderisk politik og trække
de danske tropper ud af Irak 

Danmark ud af Irak

Terror og demokrati

Global aktionsdag 
Lørdag den 24. september

Demonstration kl 12
Rådhuspladsen København

- herfra til Christianshavns Torv indtil ca. 14

Stop besættelsen af Irak 
Danske tropper hjem, nu!

Forsvar de demokratiske rettigheder
Nej til muslimhetz og racisme

Nej til terrorlovgivning 

Arr.: Nej til krig 

“Efter Stop Bush”-konference
Christianshavns Medborgerhus

Lørdag den 24. september  kl. 10-18 (afbrudt af demo)
www.stopbush.dk

Antikrigslejr
ved Bush’
ranch i
Texas.
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Bag Kassen

Harry burde ret beset have været på
forsiden af landets aviser, eller i det
mindste lokalpressen i forbindelse med
uheldet ved projekteringen af den sid-
ste etape af metroen, der løber parallelt
med Amager Strandvej til Copenhagen
International Airport, hvilket ikke må
forveksles af den amerikanske udgave
af samme initialer, da det kan føre til et
længere ufrivilligt ophold i Guantana-
mo, hvis omgivelser ikke er så eksotis-
ke, som de måske lyder.

Nu er det sådan, at Harry på den ene
side ikke er en figur, der i sig selv vil
løfte avisens oplag, og på den anden
side vil de prostituerede journalister
kun få deres historie gennem chefre-
daktionens nåleøje, hvis den antager
en yderst ekstrem, terroristisk vinkel.

For at kunne forstå historiens
dybde kræves en nærmere forståelse
af Harry som væsen.

Det er umuligt at bestemme Harrys
alder ud fra hans udseende, idet ansig-
tet kunne være formet af årti-
ers selskab med gutterne på
bænken, eller lidt færre år på
landevejen skubbende en bar-
nevogn, hvor Dannebrog stolt
vajer fra bagbord, mens ele-
fantbajerne holdes kølige
under vognens beskyttende
soltag. Harrys tale er for uden-
forstående lige så ubestemme-
lig. Det var kun de færreste i ejendom-
mens paradisiske gårdhave, der havde
formået at oplære sig i Harrys ufuld-
stændige gloser og sætningsdannelser.
Der eksisterer ikke slangordbøger, der
blot tilnærmelsesvis dækker spektret
over Harrys orale evner.

Harry har ”til huse” i ejendommens
højhus, der rummer de etværelses lej-
ligheder, der i sig selv indikerer, at
man er fraskilt eller på anden led
udstødt fra den normale og retlinede
levevej. Harry gjorde en dyd ud af at
reklamere for sin anormalitet. Mens
man udefra ikke kan se hans enorme
samling af rapserier gennem tiden, så
lyser hans vindue på fjerde sal døgnet
rundt af kulørte lamper, der vil gøre
enhver tyrkisk kioskejer grøn af
misundelse. De kulørte lamper tjener
også det formål at udstille mange,

men dog et fåtal af Harrys tossede ero-
bringer gennem tiden, heriblandt for-
mandshjelmen, der var en af mange
stoltheder båret hjem fra en tom byg-
geplads. Harry yndede at opsøge loka-
le byggepladser iført sin hjelm, hvor
han uden at gøre skade kunne gå rundt
i arbejdsdagens fulde længde og blive
bekræftet i, at han også var en betyde-
lig person i samfundets hierarki.

Således skete det da også, at Harry i
foråret 2005 fandt frem til Metrobyg-
geriets sidste etape fra Lergravspar-
ken til CIA. Med en udsøgt livserfa-
ring havde Harry forstået fidusen i at
opsøge de største byggepladser, da det
gav den bedste mulighed for at kunne
spille sin formandsrolle. Og Metro-
byggeriet var sandt at sige et STORT
byggeri, der strakte sig over fem kilo-
meter, hvor mange kloge hoveder
dukkede op og forsvandt igen, så
arbejdsbierne vidste sjældent, hvornår
”dronningen” var til stede, eller –

endnu værre – hvilke kas-
ketter og hjelme der tilhørte
hvem. Man gjorde blot
klogt i at adlyde ordre!

Harry drev iklædt sin
formandshjelm ned til byg-
geriet en tidlig forårsmor-
gen med det ene formål at
yde sin hjelm ære for den
autoritet, den nu var for-

pligtet til at udstråle. Efter et par
timers uforløst optræden lykkedes det
Harry kort før den første drikkepause
at fange opmærksomheden til føreren
af en gummiged. Harry vinkede føre-
ren og ”geden” i retning af banelege-
met med dobbelte armbevægelser,
som var det en jumbojet, der skulle
styres i hangar.

På ordre kastede føreren sit ti tons
tunge læs i det hul, som var blevet af
anvist af formanden. Det skulle vise
sig, at forseelsen lammede elektriker-
nes arbejde i adskillige uger.

Da ”gedens” fører stod til skidebal-
le på formandens kontor, sad Harry på
en af ”Paradisets” bænke og nød for-
årssolen og sin velfortjente håndbajer,
mens han i hengivenhed kælede med
sin formandshjelm.

Reno

Harry og ”geden”kæmpende folk og befrielsesbevæ-
gelser. Hun vil bl.a. have tv-overvåg-
ning af Rådhuspladsen i København og
andre store trafikknudepunkter, hjem-
mel til Politiets Efterretningstjeneste til
at kontrollere alle flyafgange og flyan-
komster uden dommerkendelse og øget
adgang til efterretningstjenesten til per-
sonoplysninger fra det offentlige. Hun
arbejder også med at indføre et såkaldt
’betinget statsborgerskab’ til udvisning
af danske statsborgere.

Både De Konservative og Dansk
Folkeparti har på deres sommermøder
gjort klar til nye stramninger til frem-
læggelse i folketingets efterårssamling.

Front mod Politistaten

- Det er vigtigt at der dannes en stærk
front mod disse nye udemokratiske til-
tag, siger Klaus Riis, en af de aktivis-
ter, der er for Byretten den 31. august
anklaget for at forstyrre folketinget i
forbindelse med en beslutning om at
forlænge den danske besættelse af Irak.

- Den største indsats mod mulig ter-
ror vil være at trække de danske tropper
ud af Irak og gøre op med en forbryde-
risk politik. Regeringen og den danske
reaktion går den modsatte vej: De slag-
ter de demokratiske rettigheder og
begrænser den politiske protest for at
kunne fortsætte deres krigsforbrydelser.

- Initiativet Stop Terrorkrigen arbej-
der med planer om en konference i
oktober måned om terrorlove, den tru-
ede ytringsfrihed og retten til politisk
protest. Der er også andre initiativer
på vej. Og det er vigtigt at dette spørgs-
mål også tages op som en del af pro-
testen mod den danske krigsdeltagelse
på demonstrationen den 24. september
fra Rådhuspladsen i København.

Der må dannes front mod Politista-
ten.
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Als ddie NNazis ddie KKommunisten hholten,

habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten,

gab es keinen mehr, der protestierte. 

Martin NNieemöölleer

Da nazierne hentede kommunisterne,

sagde jeg intet;
for jeg var jo ikke kommunist.

Da de spærrede socialdemokraterne inde,
sagde jeg intet;

for jeg var ikke socialdemokrat.

Da de kom for at tage fagforeningsfolkene,
sagde jeg intet;

for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Da de hentede jøderne,
protesterede jeg ikke;
for jeg var ikke jøde

Da de kom for at tage mig, 
var der ingen tilbage til at protestere.

Da nazierne hentede kommunisterne...

Martin Niemöller (1892-1984) var
tysk teolog og modstander af

nazismen. Han blev arresteret i 1937
og sad i koncentrationslejr fra 1938 til

1945.
Hans berømte digt om det stiltiende
samtykke i forbrydelse giver på få

linjer en vigtig forklaring på
fascismens triumf i 30’ernes

Tyskland.
Digtet er blevet udsat for talløse
bearbejdninger i tidens løb. Det
bringes her i, hvad der menes at
være den tyske originalversion,

sammen med en dansk oversættelse
– og i nogle danske varianter, hvoraf
de to første er fundet ved et hurtigt

opslag på nettet.

1.

Først hentede de kommunisterne,
jeg sagde intet, for jeg var ikke kom-

munist.
Så hentede de arbejderne og fagforenings-
folkene,
jeg sagde intet, for jeg var ikke fagfore-
ningsmedlem.
Så hentede de katolikkerne og jøderne,
jeg sagde intet, for jeg var protestant.
Til sidst hentede de mig,
og så var der ikke mere nogen, der kunne
sige noget.

2.

Først kom de for at tage kommunisterne,
Men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke
kommunist.

Så kom de for at tage fagforeningsmedlem-
merne,
Men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke
fagforeningsmedlem.

Så kom de for at tage jøderne og sigøjner-
ne,
Men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke
jøde eller sigøjner.

Så kom de for at tage de homofile, men jeg
protesterede ikke,
For jeg var ikke homofil.

Da de kom for at tage mig, 
Var der ingen tilbage til at protestere.

3. 

Først kom de efter terroristerne;
jeg siger fedt, jeg er ikke terrorist

Så kom de efter muslimerne;
jeg protesterer ikke, 
Danmark er for varmt til tørklæder

Så fængslede de røde malere 
og whistleblowere;
jeg siger: Det har de fortjent

Så blev Greenpeace dømt og Oprørs hjem-
meside forbudt
Fagforeningerne protesterede ikke,
og jeg holdt mund.

Ingen kommer for at tage mig …

Hvem sagde
fascismen er død?

DDaannsskkee
vvaarriiaanntteerr
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Politiske breve

Hr. statsminister
Anders Fogh Rasmussen 

Jeg skriver til dig, efter at jeg har hørt,
at nogle unge mennesker har kastet
maling efter dig – så vidt jeg forstår
endda rød maling. 

Jeg har forstået, at de unge mennes-
ker har fået en fængselsdom. Det synes
jeg er helt ok. Jeg deler nemlig den
opfattelse, der udtrykkes på retsbyg-
ningen på Nytorv: “Med lov skal man
land bygge.” 

Det er i øvrigt ikke bare land, man
skal bygge med lov. Det internationale
samfund skal også bygge på lov. Derfor
er FN og ICC meget vigtige organer,
ligesom de mange FN-konventioner og
andre aftaler er vigtige og skal overhol-
des. 

Som unge mennesker ikke skal kaste
med maling, således skal statsministre
og lignende myndighedspersoner ikke
kaste deres lande ud i en angrebskrig.
Det er ulovligt i henhold til FN’s Char-
ter og var det, selv før charteret blev
vedtaget, jf. den tolkning af gældende

international ret, som kom til udtryk i
Nürnbergdommene. Hovedanklageren
general Jackson udtalte dengang, at
angrebskrig var den ultimative krigs-
forbrydelse, fordi den i sig bar roden til
alle de øvrige krigsforbrydelser. 

Derfor skal du selvfølgelig dømmes,
ligesom de unge mennesker, der kaste-
de farve på dig. 

Jeg føler et dybt personligt ubehag ved,
at mit land her 65 år efter besættelsen
optræder som besættelsesmagt med tor-
tur og det hele. 

At land – og hele verden – skal byg-
ges med lov, betyder ikke alene, at de
skyldige skal dømmes, men det betyder
også, at straffen skal være rimelig. 

Det var ikke rimeligt at dømme nazi-
bæsterne til døden. Et ikke forsvinden-
de antal år i fængsel må være passende
for den ultimative krigsforbrydelse –
således også for dig. 

Det er rimeligt, at de unge mennesker
kommer på et – absolut kortere – fæng-
selsophold. Det er også rimeligt, at du
skal have erstatning for skade på tøj
etc. MEN når der suppleres op med en
erstatning på 200.000 DKK, så er vi
langt ude over det rimelige. Så er det
klassedomstolen, der har været i gang. 

Det værste ved en sådan uretfærdig
dom er dens virkning på ytringsfrihe-
den. Det er en frihed, der med N.F.S.
Grundtvigs ord “Frihed for Loke så vel
som for Thor” skal gælde for alle, uan-
set om man synes om det, de siger, eller
måden de udtrykker sig på, eller ej.
(Grundtvig kan vel med rimelighed
betragtes som partiet Venstres far. I
hvert fald burde synspunktet være
dominerende i et liberalt parti). Nu er
statsministeren, pressens minister, også
den, der har et særligt ansvar over for
ytringsfriheden. Jeg skal derfor opfor-
dre dig til – med en offentlig begrun-
delse om at værne om ytringsfriheden –
at give afkald på den del af din del af
erstatningen, der overstiger dine reelle
udgifter. 

I håbet om bevarelsen af ytringsfrihe-
den, om lov og orden og om rimelige
straffe til de skyldige 

og i øvrigt med venlig hilsen 

Orla Jordal 
fhv. rektor, fhv. amtsrådsmedlem. 

P.S. Jeg agter at offentliggøre dette
brev, helst sammen med et svar fra dig,
på mit websted. Af praktiske grunde
kommer det til at ske ved månedens
udgang. Du har således en rimelig tid
til at svare, hvis du vil det.

Orla Jordal og Anders Fogh Rasmussen:

Breve om rød maling, fængsler
og dansk krig i Irak

Brev fra Orla Jordal
19. april 2005
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Orla Jordal
orla@jordals.dk 

Kære Orla Jordal 
Som svar på din e-mail af 19. april
2005 kan jeg oplyse følgende: 

De to unge mennesker, som du
omtaler i din e-mail, blev af Køben-
havns Byret idømt fængsel i henholds-
vis 3 og 4 måneder for den omtalte sag
og en række andre strafbare forhold.
Statsministeriet og undertegnede er
ikke udover erstatning af udgifter for et
ødelagt jakkesæt i øvrigt blevet tilkendt
erstatning i anledning af den pågælden-
de sag. 

For så vidt angår krigen i Irak, har jeg
følgende bemærkninger: 

Den internationale koalitions indgriben
i Irak var baseret på tidligere og fortsat
gyldige resolutioner fra FN’s Sikker-

hedsråd, nemlig resolutionerne 678 og
687, og var en konsekvens af Iraks
manglende samarbejde med FN. Reso-
lutionerne opstillede betingelserne for
våbenhvilen efter Kuwait-krigen, her-
under Iraks betingelsesløse samarbejde
med FN. Det er derfor ikke korrekt at
tale om en ulovlig angrebskrig. 

Regeringen valgte at støtte krigen mod
Saddam Husseins diktatur, fordi vi ikke
kunne acceptere, at han ikke ville sam-
arbejde med FN. Saddam Husseins
regime i Irak havde tidligere anvendt
masseødelæggelsesvåben mod sine

nabolande og mod den kurdiske
befolkning i det nordlige Irak. 

Derfor var det helt uacceptabelt, at Sad-
dam Husseins regime ikke ville samar-
bejde med FN for at få bragt klarhed
over landets rådighed over masseøde-
læggelsesvåben. Det manglende samar-
bejde blev opfattet som en trussel mod
international fred og stabilitet. Derfor
valgte vi at støtte USA’s indgriben i
Irak. 

Danmark har nu lidt over 500 soldater i
Irak, som hjælper med at sikre stabilitet
og fremme demokrati i landet. I januar
i år lykkedes at afholde frie og demo-
kratiske valg i Irak, således at man nu
har en regering, der er valgt af det ira-
kiske folk. Det mener jeg, at vi fra
dansk side kan være stolte over. 

FN og den irakiske regering har
anmodet om, at de danske soldater bli-
ver i Irak, indtil landet selv kan tage
vare på sikkerheden. Det er på denne
baggrund regeringens klare holdning,
at vi skal fortsætte vores støtte til Irak. 

Med venlig hilsen 
Anders Fogh Rasmussen

Svar fra Anders
Fogh Rasmussen 

København
den 16. august 2005

Til generalsekretær i Italiens uden-
rigsministerium Paolo Pucci di Beni-
sichi.
Til Italiens udenrigsminister Gian-
franco Fini.

Frit Irak-komiteerne har sammen med
adskillige italienske og internationale
anbefalere organiseret en international
konference med titlen ”Lad Irak få
fred – støt det irakiske folks legitime
modstand”, som er planlagt til at finde
sted den 1.-2. oktober i Italien.

Blandt dem, der har accepteret
vores invitation, er fremtrædende
repræsentanter for det irakiske civil-
samfund såsom Sheik Jawad Al-Kha-
lisi, leder af Iraks Nationale Stiftelses-
kongres, ayatollah Ahmed Al-Baghda-
di, Salah Al-Mukhtar, Iraks tidligere
ambassadør i Indien og Vietnam, sheik
Hassan Al-Zargani, international tals-

mand for Muqtada Al-Sadr-bevæ-
gelsen, Mohammed Faris, irakisk
patriotisk kommunist, og Ibrahim Al-
Kubaysi, bror til Abd Al-Jabbar Al-
Kubaysi (formand for Iraks Patriotiske
Alliance og siden september 2004
fængslet af besættelsesmagten).

Vi er i august blevet opmærksomme
på, at 44 medlemmer af USA’s kon-
gres har rettet en formel anmodning til
den italienske regering om at forhindre
ovennævnte konference.

Den italienske ambassade i Bagdad
har pludselig ændret sin holdning og
meddelt, at visa til Italien ikke længe-
re gives på grund af en politisk beslut-
ning taget af det italienske udenrigs-
ministerium.

Det åbenbare amerikanske pres på
Italiens regering, som har ført til afvis-
ningen af visa, kan betyde, at konfe-
rencen bliver umulig at afholde, hvil-

ket vil ødelægge muligheden for at
bidrage til en retfærdig fred i Irak med
respekt for det irakiske folks selvbe-
stemmelsesret.

Over for den alvorlige indblanding i
Italiens og Europas indre anliggender,
der tramper på de grundlovssikrede
rettigheder, kræver vi underskrivende
af Italiens udenrigsministerium og
regering, at de giver de ønskede visa.

August 2005

Underskrivere pr. 25. august 2005 

Danmark:
Sammi Alaa, chairman of the Danish
Committee for a Free Iraq 
Sven Tarp, international secretary of
the Communist Party of Denmark
(Marxist-Leninist), DKP-ML
Klaus Riis, editor, Workers’ Commu-
nist Party of Denmark, APK

Protestbrev til Italiens udenrigsminister
Gianfranco Fini
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‘Jeg er skrækslagen. Folk derude – ira-
kerne, medierne og vores tropper – risi-
kerer den mest forfærdende sygdom. Og
strålingen fra forarmet uran kan bog-
staveligt talt bevæge sig, hvorhen det
skulle være. Den vil ødelægge tusinde af
børns liv over hele verden. Vi ved alle,
hvor langt radioaktiv stråling kan nå.
Strålingen fra Tjernobyl nåede Wales,
og i Storbritannien får man somme tider
rødt støv fra Sahara på bilen.’

Fortælleren er ikke en sortseende dom-
medagsprofet. Det er Dr. Chris Busby,
den britiske strålingsekspert ansat på
University of Liverpools Medicinske
Fakultet og britisk repræsentant ved the
European Committee on Radiation
Risk, som taler om den bedst bevarede
hemmelighed om denne krig: det fak-
tum, at Storbritannien og USA ved at
anvende hundredvis af tons forarmet
uran (DU) mod Irak ikke blot har bragt
irakerne i fare, men også hele den res-
terende verden. 

For disse våben har udløst dødsens-
farlige, carcinogeniske og mutageniske
radioaktive partikler med en sådan
overflod, at der – når de hvirvles op af
sandstorme og bæres af passatvinde -
ikke er et hjørne i verden, som de ikke
kan nå – inklusive Storbritannien. For
vindene har ingen grænser, og tiden er
på deres side: Radioaktiviteten varer
ved mere end fire en halv milliard år og
kan forårsage kræft, leukæmi, hjerne-
skade, nyresvigt og ekstreme fødsels-
deformiteter – og det vil slå millioner
mennesker af alle aldre ihjel de næste
mange århundreder. En forbrydelse
mod menneskeheden, som, i historike-
res øjne, måske vil rangere over de
værste grusomheder nogensinde.

Alligevel er der officielt ikke begået

nogen forbrydelse. For denne historie
er en beskidt historie, hvis fakta er ble-
vet skjult for dem, som mest af alt har
brug for dem. Det er også en historie,
som vi har brug for at have kendskab
til, hvis Iraks folk skal have den medi-
cinske behandling, som de har så des-
perat brug for, og hvis vores tropper,
som vender hjem fra Irak, ikke skal lide
lige så forfærdeligt som veteranerne fra
andre konflikter, hvor forarmet uran
blev anvendt. 

En beskidt Tyson
‘Forarmet’ uran er på mange måder en
misvisende benævnelse. ‘Forarmet’
lyder svagt. Det eneste svage ved forar-
met uran er dens pris. Det er stinkende
billigt, giftigt affald fra atomanlæg og
bombeproduktioner. Alligevel er uran
et af verdens tungeste elementer. 

DU er som Tysons knytnæve; det
smadrer ind i tanks, bygninger og bun-
kere med samme lethed og selvantæn-
des i samme åndedrag og brænder folk
op i levende live. ’Crispy critters’ (red:
sprøde dyr) er, hvad amerikanske sol-
dater kalder dem, som er så uheldige at
komme for tæt på. Og da John Pilger
kom ud for, at børn, som opholdt sig på
afstand, blev slået ihjel, skrev han:
’Børnenes hud havde foldet sig tilbage,

ligesom pergament, det afslørede årer
og brændt kød, hvorfra blodet sivede,
mens deres øjne, som stadig var intak-
te, stirrede lige ud i luften. Jeg kastede
op.’ (Daily Mirror)

De millioner af radioaktive uranium
oxide-partikler, som frigives, når uranen
brænder, kan dræbe lige så sikkert, men
på mere afskyelig vis. De kan endda
være så små, at de trænger igennem gas-
masker og derved gør det umuligt at
beskytte sig mod dem. Men småt er ikke
kønt. For disse små, uskyldige dræbere
angriber i flæng mænd, kvinder, børn og
endda fostre – og de forvolder den stør-
ste skade mod børn og ufødte babyer. 

En frygtelig arv
Læger i Irak har anslået, at fødselsde-
formiteter er blevet øget 2-6 gange og at
3-12 gange så mange børn har udviklet
cancer og leukæmi siden 1991. Dertil
siger en rapport, som blev offentliggjort
i The Lancet i 1998, at der dagligt dør så
mange som 500 børn pga. disse konse-
kvenser af krig og sanktioner, og at
dødsraten for irakiske børn under fem år
voksede fra 23 promille i 1989 til 166
promille i 1993. Samlet mere end firdo-
bledes tilfældene af lymfoblastisk leu-
kæmi, mens andre former for cancer
også øgedes til ’alarmerende niveau’.
Hos mænd øgedes først og fremmest til-
fælde af cancer i lungerne, blæren,
bronkitis, hud og mave. Hos kvinder
øgedes tilfælde af cancer i bryst, blære
samt non-Hodgkin lymphoma. (1)

Da UK Atomic Energy Authority hørte,
at DU var blevet anvendt i Golfen i
1991, sendte de forsvarsministeriet en
specialrapport vedrørende den potentiel-
le skade, som det udgjorde for sundhe-
den og miljøet. Rapporten sagde, at DU
kunne forårsage en halv million yderli-
gere cancerdøde i Irak på en periode af
10 år. I den krig indrømmede autorite-
terne kun, at de havde anvendt 320 tons
DU – selvom Dutch charity LAKA esti-
merer, at det reelle antal er tættere på
800 tons. Mange gange dette antal kan
være blevet brugt rundt omkring i Irak

Forarmet uran (DU)

En trussel mod alle verdens folk
Af James Denver

DU-rædslen (forarmet
uran) er ikke begrænset til
Irak – den kan snart være

ved vores hoveddør.
Den information, som skjules
af visse regeringer, vil blive

præsenteret her.

Et “uran-barn”
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under dette års krig. Den tilintetgørende
skade, som al den DU vil betyde for det
irakiske folks helbred og fertilitet, er der
ingen, der har fantasi til at forestille sig.

Vi skal også holde tal på de utallige
tusinde af aborterede babyer. Ingen
ved, hvor mange irakere der er døde i
maven, siden DU begyndte at forurene
deres verden. Men det anslås, at trop-
per, som kun blev udsatte for DU under
krigens korte varighed, stadig udskiller
uran i deres sæd otte år senere, og at
nogle overskred den såkaldte ’sikre
grænse’ for uran i urinen med 100
gange. Manglen på regeringens interes-
se for 1991-krigsveteranernes forfat-
ning afspejles i en mangel på akade-
misk research af DU’s virkning; imid-
lertid peger uofficiel forskning på en
høj forekomst af fødselsdeformiteter
hos deres børn, samt at kvindelige part-
nere til de mænd, som gjorde tjeneste i
Irak, aborterer tre gange mere end part-
nere til soldater, som ikke var i Irak.

Siden DU formørkede landet, har
Irak set fødselsdeformiteter, som vil
kunne knuse hjerter af sten: Babyer
med frygteligt forkrøblede lemmer,
med organerne hængende uden for
kroppen, med store, svulmende svulster
der, hvor hovedet skulle have været,
eller med kun ét øje – som kykloper –
eller uden øjne, lemmer og endda uden
hoveder. Det er meget sigende, at nogle
af defekterne næsten er ukendte – bort-
set fra de tekstbøger, som viser babyer
født nær a-bombede steder i Stillehavs-
regionen. Læger beretter, at mange
kvinder ikke længere spørger ’Er det en
dreng eller en pige?’ men simpelthen
’Er det velskabt, doktor?’ Endvidere vil
denne frygtelige arv ikke ende. Foræl-
drenes gener kan være blevet ødelagt
for bestandigt, og den ødelæggende
støv fra DU er allestedsværende. 

Blue on blue
Det, som USA’s og Storbritanniens
regeringer har gjort mod Iraks folk, har
de også gjort mod deres egne soldater
under begge krige. Og de har gjort det
med forsæt. For slagmarkerne er fyldt
med DU, og soldaterne har skullet
bevæge sig i områder stærkt forurenede
af bombning. Desuden er deres kroppe
ikke kun blevet angrebet af DU, men
også af vaccinationsordninger, der stri-
der imod de gængse regler, forsøgsvac-

ciner, ’nerve agent-piller’ og organop-
hosphate peciticider i deres telte. Selv-
om farerne ved DU var velkendte, blev
de amerikanske og britiske tropper altså
ikke advaret herom. De modtog heller
ikke indgående medicinske undersø-
gelser, da de vendte hjem – til trods for,
at det kunne have været muligt at fjerne
noget af det fra kroppen, hvis det var
blevet fundet i god tid. Og oven i det:
Da et voksende antal blev syge og der-
for burde være blevet anvist til topek-
sperter i strålingsskade og neurotoxiner,
blev mange i stedet sendt til psykiater.

Over 200.000 af de amerikanske
tropper, som vendte tilbage fra krigen i
1991, er nu officielt invalide på grund af
deres tjeneste i Irak – det er en tredjedel.
Derimod er den britiske regerings svigt
i forhold til at vurdere og føre kontrol
med de tilbagevendende troppers hel-
bred ensbetydende med, at ingen ved,
hvor mange der er døde eller blevet
alvorligt syge siden deres hjemkomst.
Alligevel siger Golf-veteranernes for-
eninger, at ud af de omkring 40.000
kampklare mænd og kvinder, som gjor-
de aktiv tjeneste, er mindst 572 afgået
ved en tidlig død, efter de kom hjem, og
5.000 er muligvis syge. Et alarmerende
antal menes at have taget deres eget liv
– ude af stand til at bære pinslerne for-
bundet med de utallige lidelser, som til-
sammen fratog dem deres karriere, sek-
sualitet, deres evne til at få normale
børn og endda evnen til at trække vejret
eller gå normalt. Som en veteran siger,
er de ’on DU death row, waiting to die’.

Uanset hvilke andre faktorer der end
måtte være, har nogle af deres sygdom-
me en slående lighed med de sygdom-
me, som findes hos irakere, som udsæt-
tes for DU-støv. For eksempel har nogle
af soldaterne også avlet børn uden øjne.
Og ud af en gruppe på otte tjeneste-
mænd, hvis spædbørn mangler øjne, er
de syv vidende om, at de har været
direkte udsat for DU-støv. Også de har
fået børn med forkrøblede arme og
sjældne anormaliteter, som typisk for-
bindes med strålingsskade. Også de er
tilbøjelige til at blive ramt af cancer,
især leukæmi. Det siger sig selv, at det
også gælder de EU-soldater, som gjorde
tjeneste på Balkan, hvor DU også blev
brugt. Faktisk er leukæmiraten blandt
disse så høj, at flere EU-regeringer har
protesteret mod brugen af DU.

Det vitale bevis

Til trods for alle beviser for den skade,
som DU forvolder, har regeringer på
begge sider af Atlanten gentagende
gange hævdet, at DU er harmløst, fordi
det kun udsender stråling på ‘lavt
niveau’. Prisvinderen og forskeren Dr.
Rosalie Bertell, som har bestyret FN’s
medicinske kommission, har studeret
stråling på ‘lavt niveau’ i 30 år. (2) Hun
har fundet ud af, at uranium oxide-par-
tikler har mere end nok styrke til at
gøre skade på celler, og siger om deres
strålingspuls, at de, i løbet af et enkelt
sekund, som ’lynglimt’ igen og igen
slår de omkringliggende celler.(2) Som
mange forskere verden rundt, som har
studeret denne type stråling, har hun
fundet ud af, at sådanne ’lynglimt’ kan
ødelægge DNA og forårsage cellemuta-
tioner, som kan føre til cancer. Desuden
kan disse partikler samles op af krops-
væsker og rejse gennem kroppen og
fordærve mere end blot et organ. For at
skabe et sammenhængende billede af
alt dette er Dr. Bertell nået frem til, at
netop denne type stråling kan bevirke,
at kroppens kommunikationssystemer
bryder sammen, hvilket kan føre til
funktionsfejl i mange af kroppens vita-
le organer samt mange medicinske pro-
blemer. Dette er et slående faktum,
eftersom mange veteraner fra den før-
ste golfkrig lider af utallige, tilsynela-
dende ubeslægtede sygdomme.

Dertil har seneste undersøgelser, foreta-
get af Eric Wright, professor i Experi-
mental Haematology ved Dundee Uni-
versity, og andre, påvist to måder, hvor-
på en sådan stråling kan gøre meget
mere skade end hidtil antaget. Den ene
er, at en celle, som synes at være upå-
virket af strålingen, i flere cellegenera-
tioner kan producere celler med diverse
mutationer (og mutationer ligger til
grund for cancer og fødselsdeformite-
ter). Denne ’strålingsforårsagede geno-
miske ustabilitet’ er sammensat af ’til-
skuereffekten’, med hvilken celler i har-
moni muterer med andre celler, som er
blevet ødelagte af stråling – eller snare-
re på samme vis, som fugle i enighed
styrtdykker og vender. Sammenlagt kan
disse to mekanismer voldsomt øge den
skade, som er gjort af en enkel strå-
lingskilde, som f.eks. en DU-partikel.
Desuden ligger det nu klart, at der er
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genetiske forskelle i den måde, som ind-
ivider reagerer over for stråling – nogle
er mere tilbøjelige til at udvikle cancer
end andre. Så det faktum, at nogle vete-
raner fra den første golfkrig virker rela-
tivt upåvirkede af deres eksponering for
DU, er på ingen måde et bevis på, at DU
ikke gjorde skade på nogle af de andre. 

Sandhedens pris
Det forhold, at beviserne fra Irak, fra
vores tropper og fra eksperternes
undersøgelser er blevet ignoreret, er
måske ikke tilfældigt. En amerikansk
rapport, som blev lækket sidst i 1995,
siger angiveligt, at ‘potentialet for
bivirkninger på helbredet som følge af
DU-eksponering er reel; alligevel skal
det ses i perspektiv … de finansielle
implikationer af ydelser til langtids-
inhabile samt andre sundhedsomkost-
ninger vil blive høje’. (3)

Hvis omfanget af skader forårsaget af
DU var kendt – de hundredtusindvis af
dødssyge mennesker i Irak og i hvert
fald en kvart million alvorligt syge bri-
tiske og amerikanske tropper – kunne
der naturligvis rejses enorme erstat-
ningskrav ikke blot mod Storbritanni-
ens og USA’s regeringer. Der kunne
også blive rejst anselige krav mod virk-
somheder, der producerer DU-våben –
og nogle af disses direktører siges at
være ekstremt tæt på det Hvide Hus.
Hvor tæt de er på Downing Street, kan
man kun gisne om, men våbenhandel er
en væsentlig bidragyder til britisk han-
del. Den massive hvidvaskning af DU
de sidste 12 år og det forhold, at rege-
ringerne ikke undersøgte deres hjem-
vendte tropper – ikke stolede på dem og
slog hånden af dem – kan altså være et
spørgsmål om at spare penge.

Muligheden for at det var finansielle
overvejelser, der fik Storbritanniens og

USA’s regeringer til kynisk
at undgå at tage ansvar for
den skade, som de har for-
voldt ikke blot på det irakis-
ke folk men også på deres
egne tropper, kan virke apar-
te. Alligevel blev DU-våben
ikke anvendt af modparten,
og ingen anden forklaring
kan modbevise det. I de
dage, før Storbritannien og
USA først anvendte DU i

krig, var dets fare ingen hemmelighed.
(4) En amerikansk undersøgelse fra
1990 siger, at DU var ‘linked to cancer
when exposures are internal, [and to]
chemical toxicity – causing kidney
damage’. Samtidigt advarede en anden
undersøgelse åbent om, at eksponering
for disse partikler under kamp kunne
føre til lunge- og knoglecancer, nyre-
skader, godartede lungesygdomme,
neurokognitive forstyrrelser, kro-
mosomskader og fødselsdeformiteter.
(5)

Fornægtelsens kultur
I 1996 og 1997 fordømte FN’s Mennes-
kerettighedstribunaler DU-våben som
ulovlige i henhold til Genève-konven-
tionen og klassificerede dem som
‘masseødelæggelsesvåben’, ‘inkompa-
tible med internationale humanitære
love og menneskerettighedslove’.
Siden – efter tilfælde af leukæmi hos
fredsbevarende EU-tropper på Balkan
og i Afghanistan (hvor DU også blev
anvendt) – har EU to gange krævet, at
DU-våben forbydes.

USA og Storbritannien er langt fra at
have forbudt DU. Mens flere og flere
tropper fra den første golfkrig, Balkan
og Afghanistan er blevet alvorligt syge,
benægter regeringerne pure sammen-
hængen mellem skaderne og det radio-
aktive støv. Dette er ikke tilfældigt. I
1997 da dr. Asaf Durakovic, som på
daværende tidspunkt var professor i
radiologi og nuklearmedicin ved Geor-
getown University i Washington, cite-
rede andres eksperimenter – hvori 84
procent af hunde, som blev udsat for at
inhalere uran, døde af lungecancer –
sagde han: ’[USA’s regerings] Veteran
Administration bad mig om at lyve om
faren ved inkorporeringen af forarmet
uran i menneskekroppen.’ Han konklu-
derede: ’Uran … forårsager cancer,

uran forårsager mutation, og uran slår
ihjel. Hvis vi fortsætter den ansvarsløse
forurening af biosfæren, hvis vi bliver
ved med at fornægte, at mennesket er
truet af det dødbringende isotop uran,
så skader vi os selv, vi skader Gud og
alle de generationer, der skal komme.’
Det var ikke, hvad autoriteterne havde
lyst til at høre, hvorfor hans forskning
med ét blev blokeret.

Gennem 12 års voksende britisk hvid-
vaskning har autoriteterne afskaffet
militærhospitaler, hvor specialiseret
forskning i virkningen af DU kunne
have fundet sted, og hvor professionel
behandling af DU-ofre kunne have
været opbygget. Og pga. deres fornær-
melse over, at nogen gjorde opmærk-
som på golfveteranernes alvorlige inva-
lideringssymptomer, har de nægtet
mange af disse fuld pension. For til
trods for alle beviser på det modsatte
siger det aktuelle House of Commons
briefing paper om DU-faren, at ’det vur-
deres, at det er usandsynligt, at mulig
eksponering er en medvirkende faktor
til de sygdomme, som for øjeblikket
opleves af nogle golfkrigsveteraner.’
Læg mærke til, hvordan over en halv
million syge og døende amerikanske og
britiske veteraner kaldes ’nogle’. 

Vejen frem
Storbritannien og USA har ikke kun
anvendt DU i dette års Irakkrig – de
øgede dramatisk brugen af DU fra
mindst 320 tons i den foregående krig
til mindst 1.500 tons i denne krig. Og
denne gang er brugen af DU ikke
begrænset til anti-tank-våben – som det
i stor udstrækning var under den fore-
gående golfkrig – det blev udvidet til
guidede missiler, store bunker busters
og store bomber på 2.000 pund, som
bruges i Iraks byer. Det betyder, at
disse dødsensfarlige partikler, som kan
forårsage cancer eller deformere børn,
nu ligger som et tykt tæppe hen over de
irakiske byer. Dertil betyder brugen af
DU i store bomber, som bevirker, at de
dræbende partikler kastes højere op og
spredes via kæmpe røgfaner, at billio-
ner af dødbringende partikler er blevet
båret højt op i luftlagene – igen og igen
og igen, mens bomberne regnede ned –
og nu er klar til at blive fragtet med jor-
den rundt af vindene.
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Royal Society har foreslået, at løsning-
en er en massiv oprydning i Irak. Men
det vil kun være en berøring af overfla-
den. For oprydning af DU er ekstremt
dyrt – og selvom det kan reducere
farerne i nogle af de hårdest ramte
områder, så kan det ikke fjerne dem
fuldstændigt. For DU spredes på land
og i vand. Hvordan kan de rydde op i
hvert et hjørne og en krog af en by af
Bagdads størrelse? Hvordan kan de
rydde op i et helt land, hvor mikrosko-
piske partikler, som ikke kan opspores
med en almindelige geigertæller, spre-
des fra grænse til grænse? Og hvordan
kan de rydde op i alle lande, hvorigen-
nem Iraks vinde passerer – ja, hele ver-
den?

Så der er kun to ting, vi kan gøre for
at lindre denne forbrydelse mod men-
neskeheden. Den første er at tilveje-
bringe den bedst tænkelige medicinske
behandling til Iraks folk, vores hjem-
vendte tropper og dem, der gjorde tje-
neste i den sidste golfkrig, for derigen-
nem at minimere deres lidelser. Den
anden ting er at forvise krig og produk-
tion og salg af våben til historiens los-
seplads – sammen med slaveri og fol-
kemord. Først til den tid – og ikke før –
vil denne forbrydelse mod menneske-
heden blive afmonteret og denne krigs
bedrøvelige død bringe frihed til Iraks
og verdens folk. 

Noter:
1. The Lancet volume 351, issue 9103, 28

February 1998.
2. Rosalie Bertell’s bog Planet Earth the

Latest Weapon of War blev anmeldt i
Caduceus issue 51, page 28.

3. www.gulflink.osd.mil/du_ii/du_ii_tabl1.htm
#TABL_ResearchReportSummaries

4. www.wagingpeace.org/articles/02.01/
020117moret.htm
Det hemmelige officielle memorandumtil
brigadegeneral L.R.Groves fra doktorne-
Conant, Compton and Urey fra War
Department Manhattan district dateret
Oktober 1943 findes på denne hjemmeside
www.mindfully.org/Nucs/2003/Leuren-
Moret-GenGroves21feb03.htm

5. www.gulflink.osd.mil/du_iitab11.htm
#tabL_researchreportsummaries

22. januar 2005.
Oversat af Rina Dhahir

www.inmediares.dk

Vi vil takke det amerikanske folk for
den støtte, vi har modtaget efter pastor
Pat Robertsons opfordring til mord på
vor præsident Hugo Chávez. Støttetil-
kendegivelser er strømmet til vor
ambassades mail og telefoner.

Vi er meget skuffede over Pat
Robertsons erklæringer på Christian
Broadcast Network. Hr. Robertson er
selvfølgelig ingen ordinær privatmand.

Han var opstillet ved det republikan-
ske partis valg af præsidentkandidat i
1992. Den organisation, som hr.
Robertson står i spidsen for, hævder at
tælle næsten to millioner medlemmer
og har et årsbudget på mange millioner
dollars. I 2000 fik den æren for at hjæl-
pe George W. Bush til at vinde det vig-
tige primærvalg i North Carolina, der
banede vej for hans nominering som
præsidentkandidat. Hr. Robertson har
været en af præsidentens vigtigste alli-
erede. 

Hans udtalelse påbyder den kraftig-
ste fordømmelse fra Det Hvide Hus.

Hr. Robertsons opfordring til, at
hemmelige agenter for den amerikan-
ske regering myrder præsident Hugo

Chávez, er en opfordring til terror.
Hans opfordring til, at præsident Bush
med magt gennemtvinger den forælde-
de Monroe-doktrin mod Venezuela, er
en opfordring til amerikansk interven-
tion i vort demokratiske lands suveræ-
ne anliggender.

De Forenede Stater har ingen ret til
at tillade sine borgere at bruge dets ter-
ritorium eller luftrum til at anstifte ter-
ror i udlandet og mord på en demokra-
tisk valgt præsident. Venezuela for-
langer, at USA adlyder både internatio-
nal ret og sine egne love og respekterer
vort land og dets præsident.

Pat Robertsons erklæring må med
det skarpeste ordvalg fordømmes af
Bush-administrationen, og vi nærer
bekymring for vor præsidents sikker-
hed. Det er essentielt, at den amerikan-
ske regering garanterer hans sikkerhed,
når han besøger dette land i fremtiden,
herunder ved hans planlagte besøg til
FN i New York.

Af de tilkendegivelser, vi har modtaget,
fremgår det klart, at Pat Robertson ikke
taler på vegne af kristne i USA, og ikke
engang på vegne af The Christian Coa-
lition, når han opfordrer til snigmord på
vor præsident.

Ambassadør Bernardo Alvarez
23. august 2005

Svar på
opfordring til terror

Erklæring fra Venezuelas
USA-ambassadør Bernardo

Alvarez vedrørende den
fundamentalistiske

prædikant Pat Robertsons
opfordring til mord på

præsident Hugo Chávez.

Bernardo Alvarez

Her ses Chavéz på Verdensungdoms-
festivalen i Venezuela, der samlede
17.000 unge antiimperialister og socia-
lister fra hele verden.
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I maj måned mødtes hundrede ældre
mænd og en håndfuld kvinder på et fem-
stjernet hotel- og konferenceanlæg i
Bayern for at diskutere aktuelle politiske
spørgsmål. De bevæbnede vagter kunne
skimte notabiliteter såsom Paul Wolfo-
witz, USA’s tidligere viceforsvarsminis-
ter, der nu er chef for Verdensbanken,
José Manuel Barroso, formand for EU-
kommissionen, og Angela Merkel, for-
mand for de tyske kristendemokrater.
Fra Danmark deltog miljøminister Con-
nie Hedegaard, tidligere formand for
Socialdemokraterne Mogens Lykketoft
og Anders Eldrup fra Dong. 

Det var Bilderberggruppen, et lukket
selskab for ledende politikere og forret-
ningsmænd på begge sider af Atlanten,
der afholdt sit årlige træf. En af delta-
gerne var Bernard Kouchner. I 1971
stiftede han bistandsorganisationen
Læger uden grænser. 

Kouchners indlemmelse i den eksklusi-
ve kreds er et tegn i tiden. Det handler
om fremtiden for, hvad der tit kaldes
folkelige bevægelser, men som ofte er
noget ganske andet. 

De politiske ungdomsorganisationer
i Danmark kunne i slutningen af
1980’erne fremvise et samlet medlem-
stal på 50.000 personer og op mod
1.000 lokalforeninger. Et par år senere
var der ikke meget tilbage i statistikken
af denne tilsyneladende sprudlende for-
eningsaktivitet. Massemedierne afsløre-
de, hvordan flere af de politiske ung-
domsorganisationers ledelser systema-
tisk havde forfalsket deres medlemstal
for at sikre sig større andele af de stats-

lige tipsmidler. Medlemsopgørelserne
måtte nedskrives, men med øget tilskud,
en ny fordelingsnøgle og færre organi-
sationer til at deles om støttekronerne
fortsatte pengestrømmen uformindsket. 

En kopi af denne skandale blev for-
sidestof i Sverige i dette forår. Men
korruptionen er ikke kun udbredt i poli-
tiske ungdomsorganisationer. Den
strækker sig ud over større dele af det
organiserede politiske liv. Fifleriet er
en udløber af en større ændring: organi-
sationernes fremmedgørelse fra de
sociale miljøer, som de tidligere var en
del af. Den samme udvikling, som gør
partierne til konsulentstyrede pr-maski-
ner og forvandler tidligere folkebevæ-
gelser til professionelle lobby- og vel-
gørenhedsorganisationer. De tilbage-
blevne medlemmer har kun til opgave
at betale kontingent. 

Forskning fra Norge viser, at højt-
lønnede og -uddannede overtager sta-
dig større dele af organisationslivet.
Lokalt er der stadig aktionsgrupper og
lokale foreninger med demokratiske
strukturer, men centralt regerer profes-
sionelle velgørere og meningsdannere.

Det samme billede tegner sig på den
globale arena. Der betegnes de såkaldte
frivillige organisationer som non-
governmental organizations, ngo’er, det
vil sige ”ikke-statslige organisationer”.
Måske ville ”ikke så ikke-statslige orga-
nisationer” være en mere passende
betegnelse. I begyndelsen af 1960’erne
var der et par hundrede aktive frivillige
organisationer internationalt. I 1995 var
der næsten 30.000. Dette ngo-foreta-
gende er stærkt afhængigt af tilskud fra
staten og private sponsorer. De rige
lande kanaliserer mere end en femtedel
af deres udviklingsbistand gennem det. 

I vesten nyder de professionelle vel-
gørere anseelse, men andre steder mødes
de med stærk mistro. Mange af deres
projekter er yderst prisværdige, og der
findes frivillige organisationer, der hol-
der både statsmagten og kapitalinteres-
serne en armslængde fra sig. Alligevel
indgår den vestlige velgørenhedsindustri
i genkolonialiseringen af kapitalismens

periferi. Nationale samfundskonstruk-
tioner falder sammen under trykket fra
gælden, strukturtilpasningsprogrammer-
ne og de militære interventioner. Så
kommer ngo’erne for at tage over. 

De professionelle velgørere trænger fol-
keligt forankrede politiske bevægelser
til side. Forfatteren Tariq Ali beskriver
venstrefløjens forfald i Afghanistan og
Mellemøsten. Først lænede de revolu-
tionære sig op ad Sovjetunionen. Nu
taler de om menneskerettigheder og har
håbet fæstnet ved USA. 

– De har ingen tiltro til deres egen
befolkning. 

Når det står småt til med alternativer
til de nyliberale omstillinger og uden-
landsk besættelse, tager islamisterne
over. 

– Hvor skal de ellers gå hen? spørger
Tariq Ali. Til ngo’erne, der er spækket
med højtlønnede venstreintellektuelle?
Venstrefløjen i hele den muslimske ver-
den har opløst sig selv i ngo-væsenet og
er blevet helt afskåret fra virkeligheden.

USA’s daværende udenrigsminister
Colin Powell forklarede i 2001, at de
frivillige organisationer “udgør en for-
stærkning af USA’s magtmidler … en
vigtig del af vores kampberedskab.”
State Department annoncerer offentligt
efter iranske grupper, som er parate til
at arbejde for et “regimeskifte”. Et lig-
nende program er allerede i gang med
henblik på at skabe en “konstruktiv
ustabilitet” i Syrien. 

– Vi har forvandlet oppositionen til
en profession, forklarer en af forskerne
ved tænketanken Council on Foreign
Relations. 

Bilderberg, ngo’erne og venstrefløjens forfald

Ud over demokratiets skranker 
Af Mikael Nyberg

Mikael Nyberg er forfatter
og redaktør af det svenske
tidsskrift Clarté og forfatter.
Hans bog “Kapitalen.com:

Myten om det
postindustrielle paradis”
udkommer på dansk i

oktober på forlaget Tiderne
Skifter, oversat og med

efterskrift af Dino Knudsen
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Det har nået et punkt, hvor strateger
i USA er begyndt at sætte spørgsmåls-
tegn ved nytten af pengestrømmen til
organisationer i de arabiske lande. Jo
flere dollar der tilflyder modtagerne, jo
mere lægges de lokalt for had. 

Repræsentanter for bistandsorgani-
sationer i Afghanistan klager over, at de
mennesker, de ønsker at hjælpe, ikke
længere er imødekommende. Folk for-
binder ngo’erne med USA og dets stød-
tropper. ”De er mistænksomme over for
os, overalt hvor vi dukker op,” forkla-
rer chefen for en britisk bistandsorgani-
sation til Financial Times. 

De statsstøttede ngo’er betragter sig
gerne som repræsentanter for ”det civi-
le samfund” over for statsmagten, og i
enkelte tilfælde kan de stå for en radikal
kritik af deres sponsorer. Men de penge,
de lever af, gives ikke uden betingelser. 

Regeringerne fordeler deres bidrag til
organisationer og projekter efter, hvem
der menes at fremme bestemte politiske
interesser. De, som stritter ud og trækker
i en anden retning, risikerer at miste støt-
ten. Den Transnationale Stiftelse for
Freds- og Fremtidsforskning, TFF, fik
støtten inddraget i 2000 efter ni år med
støtte fra udenrigsministeriet i Sverige.
Organisationen havde skarpt kritiseret
NATO’s politik på Balkan. 

Ngo’erne bliver et instrument for
statsmagten og andre sponsorer i bear-
bejdningen af den offentlige mening.
Den svenske stat har siden 1980 finan-
sieret en voksende del af den pacifistis-
ke Svenske Freds- og Voldgiftsfore-
nings virksomhed. Til gengæld har
regeringen fået hjælp derfra til at afvik-
le den alliancefri udenrigspolitik og
indlemme forsvaret i EU’s og NATO’s
”fredsskabende” samarbejde. 

Samfundsdebatten udgår i stadig større
grad fra de frivillige organisationer.
Mange journalister, som skriver om
udenrigsstof, er på forskellige måder
tilknyttet de statsstøttede velgørere. De
er selv involveret i deres projekter eller
afhængige af ansatte i projekterne for
information og kontakter i fremmede
miljøer. Vores billede af omverden bli-
ver på denne måde stærkt farvet af de
ikke så ikke-statslige organisationer. 

I de store kriser, hvor hangarfartøjer
begynder at røre på sig, er der altid
umiddelbare politiske interesser til

stede i de følelsesladede reportager.
Nyheder og analyser filtreres gennem
et netværk, hvor massemedier, profes-
sionelle velgørere og statsmagten er
flettet sammen. Det handler sjældent
om en bevidst tankekontrol, men så
længe sammenfletningen fortsætter,
bliver sprækkerne for de afvigende
holdninger stadig mindre. Den sponta-
ne idéudvikling bliver fastlåst i en
udvælgelsesproces, som er strukturelt
betinget til at fremme ”kampen mod
terrorisme”, ”humanitære interventio-
ner” og anden krigsvirksomhed. 

Bernard Kouchner praler med den
rolle, som Læger uden grænser har spil-
let. ”Vi etablerede den moralske ret til
at gribe ind i andre folks lande,” forkla-
rede han i et interview. Han støtter uden
reservationer besættelsen af Irak og
anbefaler et tættere samarbejde mellem
ngo’erne og den franske stat – som på
den anden side af den Engelske Kanal,
hvor Oxfam ”arbejder tæt sammen med

den britiske regering og får direkte støt-
te fra den – til gavn for begge parter.”
Selv blev han med tiden fransk minister
og leder af FN’s civile administration i
Kosovo. Med sin indtræden i Bilder-
berggruppen fuldbyrder han en udvik-
ling: det selvudnævnte ”civilsamfunds”
fjernelse fra de borgere, som det forud-
satte at repræsentere. 

Partier uden medlemmer, folkebe-
vægelser uden folk og en samfundsde-
bat uden afvigende meninger. Hvem
drager fordel af den korrumpering? 

Der findes kræfter, som gerne benyt-
ter udviklingen som en lejlighed til
endelig at frigøre stat og marked fra
demokratiets skranker. For os andre
burde det være en grund til at give nyt
liv til idéen om folkelige bevægelser.

Oversat af Dino Knudsen
www.dinok.dk

Mikael Nybergs hjemmeside
www.mikaelnyberg.nu

Islands Brygges 100-års festival

Marianne Knorr:
Brecht i Oktober Bogcafe

Lørdag den 3. september kl. 14
Sangerinden Marianne Knorr - selv gammel Bryggeboer -
optræder med sine pragtfulde Brecht-sange sammen med

pianisten Søren Tuxen

Oktober Bogcafe afholder hollandsk udsalg af kvalitetsbøger
- startende med 30 kr. pr. bog kl. 10, afsluttende med 5 kr. pr. bog fra kl. 16.

I Oktober Galleri åbner udstillingen 'Sommer på Bryggen' med fotos af Hanna
Grenaa fra den snart svundne sommer 2005.

Oktobers andre aktiviteter under Bryggefestivalen 

Fredag den 9. september: I Brobys fodspor. 
Kl. 16 – 18 drager maleren Jørgen Buch (selv Christianshavner) i Broby Johan-

sens fodspor med en vandring på Bryggen set med kunstnerøjne. 

Torsdag den 15. september: Havnens folk. 
Oktober Bogcafe byder på fortællinger fra det gamle kvarter til i dag. 

Alle arrangementer er gratis – og alle er velkomne. 

OKTOBER BOGCAFÉ - GALLERI
Egilsgade 24 kld.

2300 København Ø
Tlf. 35 43 49 50
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Brok-hovedet
Kan aldrig få nok, og føler sig snydt

af alle og enhver, og vil
som sumpalgen

ernære sig på andres bekostning,
- og hvis ikke det rækker til,

og grådigheden ikke mættes,
geråder den sig gerne ud i slagsmål

med egne artsfæller, for at fratage dem,
- og leve videre af

deres bytte,
og sådan fortsætter det under kapitalismen,

- hvor brokhovedet lever under betegnelsen, -
den opsvulmede og velnærede arbejdsgiver

NB

Støttearrangement med
taler og musik på Højbro

plads lørdag den 17.
september fra 10-18

Det drejer sig generelt om politiske
fanger i israelske fængsler, men spe-
cielt om en 29-årig israelsk advokat-
sekretær, Tali Fahima, som har sid-
det fængslet i over 1 år. Hun tillod
sig selv at tage til Jenin og oven i
købet udtale sig til pressen efterføl-
gende om, hvad hun havde set.
Sagen har sin egen hjemmeside
www.freetalifahima.org.

Forfatningsfarcen i Irak udtrykker
endnu et nederlag for den amerikansk
kontrollerede politiske proces, der
efterfulgte den ulovlige angrebskrig. 

Det er USA, som står bag forfat-
ningsudkastet. Amerikanerne ønsker et
svagt, føderalt Irak for gennem etnisk
og religiøs opsplitning af det blandede
irakiske folk at svække modstanden
mod besættelsen og amerikanske inter-
esser i regionen.

Derfor smelter uviljen mod et føde-
ralt Irak og besættelsen sammen og er
netop ikke begrænset til Iraks arabiske

sunnimuslimer. Den 26. august bragte
den shiamuslimske præst Muqtada Al-
Sadr i adskillige byer tusindvis af ira-
kere på gaderne imod føderalisme og
besættelsen.

Forfatningen er blot demokratisk
fernis, der skal skjule, at det er besæt-
telsesmagten, der bestemmer i Irak. Så
ligesom ”magtoverdragelsen” og ”val-
get” vil heller ikke ”forfatningen”
bringe det irakiske folk fremskridt eller
en ende på den blodige besættelse.
Modstandsbevægelsen, der ønsker et
frit og forenet Irak, vil vinde yderligere
opbakning i den irakiske befolkning.

Carsten Kofoed
talsmand for Komiteen for et Frit Irak

USA’s forfatning bremser ikke
modstandskampen

28.juli - 6.august 2006

Forberedelserne for at få det
spændende projekt op at stå
er ved at komme i gode
omdrejninger. Der vil hele
tiden være brug for flere
ideer og hænder, så aktivite-
terne kan udvikle sig og gro.

I løbet af de nærmeste dage
vil du kunne få løbende info

www.iul2006.net
- en ny hjemmeside der vil
blive opdateret på flere
sprog.

Få tilsendt elektronisk
Nyhedsbrev – tilmelding på
e-mail:

iul2006@yahoo.dk 

Foreningen Oprør

Inviterer til
En aften med talere

og kunstnerisk
underholdning

Søndag d. 11. september
kl. 19

PH-Caféen
Rejsestaldene
Halmtorvet 9A
1700 Kbh V
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Under dække af den hysterisk iscene-
satte tilbagetrækning fra bosættelserne
i Gaza (hvis Jenin eller Falluja havde
fået blot en tiendedel af den presseom-
tale, gad jeg vide, hvor omfattende pro-
tester der havde rejst sig i befolkninger-
ne!) påbegyndte Israel omgående nye
angreb på palæstinensisk jord på Vest-
bredden.

Uden det mindste forsøg på forelæg-
gelse eller godkendelse i parlamentet
gav statsadvokaten Menachem Mazuz i
weekenden den 20.-21. august den offi-
cielle tilladelse til uddeling af ekspro-
priationsordrer. De skal efter sigende
”sikre” den kontroversielle bosættelse
Ma’ale Adumim vest for Jerusalem.
Det er en klar omgåelse af parlaments-
beslutningen i februar 2005, hvor den
overordnede plan for murbyggeriet i
området blev vedtaget. Det blev deng-
ang sagt, at den nøjagtige rute ville
afhænge af justitsministeriets godken-
delse, men ministrene har ikke set de
detaljerede planer, som civil-adminis-
trationen præsenterede for de lokale
palæstinensiske borgmestre tirsdag den
23. august.

Indenrigsminister Ophir Pines-Paz
(Labor) klagede derfor tirsdag over, at
den endelige rute ikke var forelagt
kabinettet, før byggearbejdet gik i
gang. Men minister uden portefølje
Haim Ramon, også Labor, men ledende
støtte til muren, bemærkede, at så
længe den endelige rute ikke afveg
betydeligt fra ruten godkendt i februar,
så han intet problem.

Den planlagte rute vil placere den
østligste del af muren omkring Ma’aleh
Adumim ca. 25 km fra den grønne
linje, og det er omtrent halvdelen af
Vestbredden. Både palæstinensere og
det internationale samfund mener, at
det vil forhindre etableringen af en
levedygtig palæstinensisk stat, såvel
som det vil forhindre adgangen fra den
sydlige til den nordlige Vestbred. Som
det ses på kortet, vil der på den måde
ikke blive noget palæstinensisk kon-
trolleret område tilbage ud for Jerusa-
lem.

Haim Ramon afviste anklagen om
den forhindrede adgang fra nord til syd
med den utroligt arrogante
bemærkning, at det kunne løses simpel-
then ved, at Israel bygger en ny vej, der
forbinder Betlehem med Ramallah og
dermed sikrer, at Vestbredden ikke bli-
ver delt i to.

Ifølge kabinets-beslutningen i febru-
ar vil muren omkring Ma’aleh Adumim
flytte 67 km² af Vestbredden til den
israelske side. Den nye planlagte rute
vil desuden efterlade græsningsarealer,
olivenlunde og omkring 250 palæstin-
ensiske brønde på den israelske side af
muren.

Salah Bader, lederen af det palæstin-
ensiske forbindelseskontor for Jerusa-
lem-området, sagde, at Palæstina plan-
lægger at appellere ruten til de israelske
domstole. ”Den vil sætte os i fængsel,”
sagde han. ”Afstanden mellem den
eksisterende mur vest for Al-Azzariyeh,
der skiller den fra Jerusalem, og den

nye mur, der skal bygges øst for Al-
Azzariyeh, vil ikke være over to kilome-
ter. Der er mere plads i Ketziot-fængs-
let.”

For mig at se ligner dette forbere-
delser til den endelige fordrivelse af
palæstinenserne. Der er al mulig grund
til at sætte fokus på at udbrede kend-
skabet til muren og forstærke støtten til
palæstinenserne!

GBe

Palæstina oomdannes ttil ffængsel

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

Muren omkring Ma’a-
le Adumim, som den
blev planlagt i februar
2005. Det hvide
område vest for er de
israelsk kontrollerede
Jordan-højder. Den sti-
plede linje øst for er
’den grønne linje’, altså
grænsen fra 1967. De
mørkegrå felter er isra-
elske bosættelser.



”Pengene fosser ind i statskassen,”
erklærede den stolte finansminister,
Thor Pedersen (V), da han i sidste uge
forelagde regeringens forslag til finans-
lov 2006.

I 2004 var overskuddet på 27 mia.
kr., hvilket var 20 mia. mere end for-
ventet. I 2005 bliver overskuddet på
omkring 50 mia. kr., hvilket er omkring
20 mia. kr. mere end forventet.

På blot to år har ”vores” hushold-
ningskasse altså fået 40 milliarder kro-
ner mere på kontoen end beregnet,
hvilket svarer til 8.000 kr. pr. dansker –
eller 32.000 for en familie på fire.

”Pengene fosser ind i statskassen,”
erklærede Thor Pedersen, da han samti-
dig satte sig tungt på ”vores” hushold-
ningskonto, bevogtet af tre hunde med
øjne så store som Mærsks kontor på
Esplanaden, EU’s parlament i Bruxel-
les og Det Hvide Hus i Washington.

Da kom der en soldat marcherende.
Hans uniform var udstyret med alle-
hånde sildesalat. Der var medaljer for
tro og tapper tjeneste, Elefanten og
Ridder af Dannebrog prægede reverset.
Stolt gik han hen til Thor, som lækkede
på låget og lod skillinger flyde til kon-
gehuset og Mærsks og andre store dan-
ske firmaers fradragsrettigheder, der i
en tid med skattestop ellers blomstrede
så smukt, samt et par fonde, hvis erklæ-
rede formål det var at støtte opbygning-
en af ulandene, men hvis reelle virke
var at plyndre selv samme lande til for-
del for dansk industri.

Imens må forældrene med de to børn
antænde endnu en svovlstik, i hvilket
lys de kan drømme om, hvad de kunne
have brugt 32.000 kroner til. Når det
kommer til ”forbrugsfest” for familien
Jensen, så sidder Thor tungt på ”vores”
husholdningsbudget, og hundene træ-
der i positur.

For dem i familien, der er arbejdslø-
se, ser det endnu sortere ud: Når de

nærmer sig efterlønnen, skal de jages
ud af dagpengesystemet, så de mister
både dagpenge- og efterlønsretten!

Familien Jensens børn skal have
ringere studievilkår.

Det er en offentlig hemmelighed, at
folk på overførselsindkomster – arbejds-
løse og pensionister – år for år oplever et
realindkomstfald og sakker bagud i for-
hold til folk i arbejde. Men også for
industriens arbejdere ser det – trods den
påståede højkonjunktur – ikke lyst ud.
Formanden for 3F’s Industrigruppe,
Børge Frederiksen, erklærer, at lønud-
viklingen i industrien nu er så lav, at der
er reel bekymring for et reallønsfald. 

- Vores medlemmer er presset af glo-
baliseringen, så de vægter bevarelse af
arbejdspladser højere end løn. Men fort-
sætter udviklingen, kan vi få en situa-
tion, hvor lønningerne stiger mindre end
priserne. Især som olie- og benzinpri-
serne udvikler sig i øjeblikket, siger han.

På et år er de samlede lønninger ste-
get med 2,3 pct., siger Dansk Arbejds-
giverforening. Forbrugerprisindekset
steg med 2 pct. i juli.

Mærsk, Novo og kongehuset får
deres, mens familien Jensen bliver fra-
taget deres. Det kaldes omfordeling, og

omfordelingspolitikken bliver hvert år
eksekveret med finanslovens vedta-
gelse, der lige så sikkert bliver tiltrådt
af flertallet af medlemmer på Christi-
ansborg.

- Fest for hr. og fru Jensen kan der ikke
blive tale om, erklærer landets kasse-
mester, idet han trofast følger den tidli-
gere socialdemokratisk-radikale rege-
rings målsætning om at nedbringe gæl-
den voldsomt inden år 2010.

VK og SR er pot og pande også på
det økonomiske område. Hvad SR star-
tede på, færdiggør VK med SR’s
opbakning. Mens de deler den samme
opfattelse af, hvor pengene skal tages
fra, og til hvem de skal gives, så kan de
godt strides om, hvilken økonomisk
model de mener tjener dette formål
bedst.

Den største debat i landets medier
har derfor været koncentreret om, hvor-
vidt de forbedrede økonomiske res-
sourcer skulle benyttes til at styrke et
opsving for de i forvejen velstående,
eller hvorvidt de af hensyn til samme
klasse skulle udvise mådeholdenhed og
opsparing til bedre tider.

På trods af en uventet merindtægt på
40 milliarder kr. diskuterer landets
”ansvarlige” politikere et råderum på
blot to milliarder, der kan benyttes til
indkøb af nye togskinner eller forbe-
dring af forskningen.

Mens Fogh Rasmussen i sin nytårs-
tale – og andre steder – har gjort et stort
nummer ud af at erklære, at Danmark
skulle vinde internationale fremskridt
via videnskab og forskning, så erklærer
han med samme arrogance, at forsker-
ne klynker, når de klager over, at rege-
ringen nedprioriterer dette felt.

Men uanset hvordan borgerskabet
skærer sulet an indendørs, så varmer
svovlstikkerne ikke meget ude i kul-
den.

FJ

Kommunistisk Politik
c/o Oktober Forlag
Egilsgade 24, kld.
2300 København S

Faglig  kommentar

Mærsk, Novo og kongehu-
set får deres, mens familien
Jensen bliver frataget deres.
Det kaldes omfordeling, og
omfordelingspolitikken bli-
ver hvert år eksekveret med
finanslovens vedtagelse, der
lige så sikkert bliver tiltrådt

af flertallet af medlemmer på
Christiansborg.

Fyrtøj & svovlstikker




