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TEMA: HAARDER FRA VUGGE TIL GRAV

GRAVLÆG HAARDERS
SORTE REFORM!

De pædagogstuderendes aktionsdag Christiansborg 29.11. 2005: “Pædagogikkens død”



Så kom det kapitalistiske Danmarks tilbud til danskerne
frem til 2040: Forringelser på stort set alle områder i for-

hold til Danmark anno 2005 – som er forringet i forhold til
Danmark anno 1980. De 43 punkter er med andre ord en plan
for 35 års tilbageskridt  – som følger oven på mere end 25 års
tilbageskridt. Stakåndet velfærd.- en minimumsmodel, som
ophavsmændene tror vil kunne sælges til danskerne, hjulpet af
positiv propaganda om at ’fremtidssikre velfærden’ og doseret
stykvis i en kontinuerlig ’nedskæringsreform’-proces. 

Planen kaldes også ’en national strategi for velfærd’. 
Det er simpelthen en strategi for at sikre det kapitalistiske

Danmark og dets herskeres interesser – en strategi for at lade
arbejderklassen og den befolkningen betale og sikre og forøge
den herskende klasses rigdom og de kapitalistiske profitter.

Som vision for et fremtidigt Danmark, som den nuværen-
de generation af børn og unge skal leve i, er den nærmest pin-
lig. Den er ude af stand til at vække begejstring eller
opslutning. ’Tilbuddet’ er simpelthen øget knokleri for
et endnu ringere samfund. Danskerne og deres arbejds-
kraft skal alene  reguleres af monopolernes behov, det
er Haarder fra vugge til grav. De 3-årige er allerede ved
at blive placeret i fremtidens produktion – mens de
gamle udfases hurtigt og billigt.

Det er samtidig en plan for at cementere, øge og uddybe
klasseskellene i samfundet. De rige skal forgyldes yderlige-
re, selskabsskatten skal sænkes endnu engang, f.eks. Til gen-
gæld skal det være sværere og dyrere for et barn fra en arbej-
derfamilie at få en videregående uddannelse. 

Foghs bestillingsarbejde er koordineret med EU og
OECD. For den er en del af nyliberalismens fælles glo-

bale offensiv, en del af EU’s imperialistiske strategier. Den er
timet, så den skal modtages som ’det autoritative og viden-
skabelige svar på de problemer, Danmark vil stå overfor i
fremtiden’. Borgerskabet mener f.eks., at den forlængede
levealder er et gigantisk problem – og lever folk længere,
skal de også arbejde langt mere. Det skal ikke bruges til et
bedre liv, men til et hårdere slid.

Fogh ved, at det store flertal af danskere vil forsvare de til-
kæmpede rettigheder, som endnu ikke er fjernet. Undersøgelse
efter undersøgelse viser, at danskerne vil have ikke højere,

men lavere pensionsalder; at de vil bevare efterlønnen; at de er
imod brugerbetaling på sundhed og beskæringer af SU’en
o.s.v. Hele kommissionsshow’et er stablet på benene for at
give nedskæringskataloget en ’autoritativ karakter’: 

Det vil alligevel blive svært. Derfor lægger Fogh op til et
’stort og bredt forlig om en velfærdsreform’. Nøglen hertil er
Helle Thorning Schmidts socialdemokrater og LO-toppen.
Begge parter er mere end villige.

De 43 forslag er ét langt nedskæringskatalog, der rammer
den brede befolkning:

- Hele uddannelsessystemet skal reformeres med tidligere
skolestart og supereffektivt  forløb, så børnene hurtigt bliver
klar til monopolbrug (Bertel Haarder har allerede udmøntet
en del af dette i sin ’uddannelsesreform’ med børnehaveklas-
sernes forvandling til førsteklasser, afskaffelse af 10. klasse

o.s.v. Straf og belønning integreres i studier og skole-
forløb, også økonomisk.

- Der er et helt katalog til nye stramninger over for de
arbejdsløse i stedet for en strategi for at skaffe arbejds-
pladser og jobs. Dagpengeperioden skal nedsættes fra 4
til 2½ år og en lang række ydelser beskæres. Der skal
være uddannelsespligt, tidlig aktivering og ny (lavere)

ungeydelse for ledige under 30 år.
- Den generelle pensionsalder skal hæves til så tæt på

døden som muligt, med en måned om året fra 2013. Efterløn-
nen skal ’udfases’ med fire måneder om året fra 2009 – o.s.v.

- Der indføres stærkt øget brugerbetaling på sundhedsom-
rådet – f.eks. ved lægekonsultation og besøg på skadestue (i
begyndelsen relativt lav takst, den kan altid sættes op)

-  Boligsikring og en række boligtilskud fjernes gradvist,
særlige ældretilskud udfases og børnechecken formindskes,
for at tage nogle eksempler på planens ’fordelingspolitik.
Selskabsskatterne sænkes.

Konklusion 1: Kapitalismen er ude af stand til at fremtidssi-
kre velfærd for det store flertal.
Konklusion 2: ’Velfærdsreformen’ skal bekæmpes som hel-
hed og i detaljerne.
Konklusion 3: Et andet samfund er nødvendigt. Et socialis-
tisk samfund.                         Redaktionen 7. december 2005
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Den 4. december var mere end
100.000 mennesker på gaden i mere
end 30 lande i protest mod den mang-
lende indsats mod den globale
opvarmning – drivhuseffekten – som
vil få dybtgående konsekvenser for
fremtiden. I Montreal, Canada, var der
mere end 30.000 på gaderne, i London
mere end 10.000 i den første koordi-
nerede verdensomspændende miljø-
protest nogensinde.

Protesten rettede sig ikke mindst
mod den amerikanske præsident
Bush, som ikke bare afviser at under-
skrive Kyoto-protokollen, men i det
hele taget afviser at reducere CO2-
udslippet og opstille nye målsætning-
er, når de nuværende (utilstrækkelige)
udløber i 2012.

Demonstranterne bar bl.a. billeder
af Bush og Blair med påskriften ’Kli-
maforbrydere’.

Anledningen var starten på FNs 11.
klimatopmøde i Montreal, Canada
med deltagelse af mere end 10.000
politikere og embedsmænd fra 180
lande, som har sat den globale
opvarmning og udslippet af drivhus-
gasser i fokus.

I Danmark var der symptomatisk nok
ingen demonstration. Det afspejler
mere at den eksisterende ’miljøbevæ-
gelse’ har valgt aktionerne og masse-
protesten fra til fordel for ’påvirkning
af politikerne gennem dialog’ og bibe-
varelse af offentlige tilskud. Med
Fogh-regeringens og Bjørn Lomborgs
arbejde for at forhindre at de akutte og
fremtidstruende miljøproblemer sæt-
tes på den internationale dagsorden,
var der ellers al mulig grund til at
mobilisere folket – udover den kends-
gerning, at Danmark trues af de vold-
somme klimaforandringer, der allere-
de finder sted.

Overskriften på denne artikel siger
noget om udsigterne – men kun en
lille del.

I tiden op til topmødet er der kom-
met en række stærkt foruroligende
forskerrapporter, som slår alarm angå-
ende den globale opvarmning: Det
store tøbrud er i fuld gang og accele-
rerer. De grønlandske gletsjere er
måske på vej til uigenkaldelig ned-
smeltning.

Vandstanden i havene vokser 2
gange så hurtigt som for 150 år siden
(nu 2mm om året). Drivhusgasserne er
på det højeste niveau i 1000er af år.
Den globale opvarmning, temperatur-
stigningen, klimaændringerne og ned-
smeltningen af is-områderne er et ube-
strideligt faktum.

Og for første gang nogensinde har
forskere bevist, at Golfstrømmen er
stærkt svækket - med 30 procent siden
1992! Det er den, der sikrer at Nord-
europa, som deler breddegrad med
Sydgrønland, hidtil har undgået eks-
tremt hårde isvintre. De er nu på vej.

En rapport op til topmødet fra FN-
organisationen WHO fortæller, at kli-
maforandringerne allerede har haft
omfattende konsekvenser i form af
hedebølger, kuldebølger, flodbølger,
epidemier og meget mere. De sætter
deres tydelige spor i dødstal og syg-
domsstatistikker verden over. 

Klimaforandringer rammer – som
alle menneskeskabte katastrofer –
umiddelbart de fattige og dårligst rus-
tede lande hårdest.

Men WHO udpeger Europa som et
område, der i særlig grad er i farezo-
nen.  De hastigt stigende gennemsnit-
stemperaturer på det europæiske kon-
tinent som følge af den globale
opvarmning er en direkte trussel mod
de 900 millioner europæere. WHO
påpeger, at i 2003 døde mindst
35.000, navnlig franskmænd, i den
værste hedebølge, der nogensinde er
registreret i Europa. Og fra 1995 til
2004 oplevede regionen tredive større
flodbølger, der dræbte mindst 1.000
mennesker og påvirkede 2,5 millioner
liv. 

Ifølge WHO’s målinger vil det syd-
europæiske klima med tiden blive
mere tørt, mens Nordeuropa i stigende
grad vil opleve varmere og mere vådt
vejr. Europa som helhed vil  opleve
flere hedebølger, tørker og massivt
regnfald. Samtidig (og det har WHO-
rapporten ikke med) trues Nordeuropa
med isvintre som følge af svækkelsen
af Golf-strømmen.

Miljøkatastroferne som følge af
den globale opvarmning, forurening,
forgiftning og rovdriften på naturen er
et resultat af kapitalismens vilde pro-
fitjagt. De kapitalistiske politikere i
Montreal vil snakke og opstille mål-
sætninger – og katastrofen vil fortsæt-
te med at udvikle sig.

Derfor må vi på gaden for at redde
planeten – også i Danmark.

-lv

Side 3

Grønland uden is - 
Danmark/England mm under vand - 
polarklima i Nordeuropa i 1300 år 

KOMMENTAR



Side 4
TEMA: Skolen for livet 

Bertel Haarder er endnu engang sat til at
gennemføre en af de helt store og upo-
pulære reformer: Det nyliberale opgør
med det danske uddannelsessystem.

Som undervisningsminister skal han
føre kniven over uddannelsessystemet
fra børnehave over folkeskolen til uni-
versitetet – det skal ikke være ’skolen
for livet’, som Venstres grundtvigianere
engang sagde. Det skal være erhvervs-
livets skole, børnehave, seminarium og
universitet.

Fogh-regeringens bestræbelser på at
tilpasse Danmark til Den Europæiske
Union og dens målsætninger og den
skærpede globale kapitalistiske kon-
kurrence på den brede befolknings
bekostning fører den nu på kollisions-
kurs med et stort flertal af danskere
også på hele uddannelsesområdet. 

Haarders ’reformer’ er en gigantisk
udfordring til elever, studerende, pæda-
goger og lærere, til forældre og til alle,
der mener, at skole og uddannelse skal
være indrettet for menneskene og ikke
for Dansk Arbejdsgiverforening.

Lige nu har Haarder spillet ud med
at børnehaveklasserne skal blive til før-
steklasser (som i Den Store Union), at
10-klasserrne ((og ’det frie skolevalg’)
skal afskaffes, at pædagoguddannelsen
skal omkalfatres, at gruppeeksaminer
på de videregående uddannelses skal
afskaffes – og meget andet, fisket op fra
det store sorte hav. Fra skolestarten i
august 2008 skal der være 10 års skole-
pligt i Danmark. Det er tidsrammen for
den store jungle-skolereform, men
afgørelserne træffes nu.

Tiden er kommet til at sige stop. Vi

gider ikke Haarder fra vugge til grav.

150 års skolearbejde i fare 
Hvad der nu er på vej er fortsættelsen af
den store omdannelse af uddannelsess-
ystemet og alle dens elementer, som har
været i gang i mange år. Mange gode
ting er allerede slagtet. Nu bliver tem-
poet sat op for at få gjort kål på resten.

Hvad er det så?
De truede efterskolers lederforening

siger det i en skarp protestudtalelse om
forslaget til at nedlægge 10. klasse, som
vil koste mere end en tredjedel af lan-
dets efterskoler livet:150 års skolear-
bejde er i fare.

” Med dette forslag hælder Bertel
Haarder og regeringen med ét slag 150
års opbygget
arvesølv ud med
b a d e v a n d e t ” ,
siger efterskole-
lederne.

De tilføjede:
”Vi ser nu

tværtimod et for-
slag, som bærer
præg af, at man i
stedet har hentet
sine argumenter
i snævert målret-
tede skoleunder-
søgelser som
PISA– og
OECD-rappor-
ter” – og:

”Vi finder, at ministerens tale om
efterskolen som et fortsat tilbud til alle
og efterskolen som udbyder af den ny
ungdomsuddannelse er uklar og mani-
pulerende retorik”

Nu hedder det uddannelse
for profit
Fra den store protestaktion fra Christi-
ansborg til Undervisningsministeriet,
der samlede flere tusinde pædagogstu-
derende til en larmende ’begravelse af
pædagogikken’ den 29. november,
arrangeret af PLS – De Pædagogstude-
rendes LandsSammenslutning- blev
konsekvenserne for den nuværende
generation af elever og uddannelsess-
øgende trukket op. Lars Grenaa fra PLS
sagde i den afsluttende tale bl.a.:

”Om det er gennem omdannelsen af
børnehaven til en førskole, om det er
gennem årlige og smertefulde nedskæ-
ringer på det pædagogiske arbejdsom-
råde eller om det er gennem forring-
elser af hele uddannelsessystemet, så er
dagsordenen den samme – et Danmark
opdelt i eliten og resten af befolkningen. 

Erhvervslivet, og dermed regering-
en, ønsker at målrette det pædagogiske
arbejde til arbejdsmarkedets behov.
Derfor indfører de læreplaner, læsepla-
ner, tests og redefinerer de hidtidige
pædagogiske idealer, så vores børn ikke
spilder tiden med at lege. Så vores kære

Haarder fra vugge til grav

Skolen for erhvervslivet
Det nyliberale opgør med det danske uddannelsessystem

På trods af massiv
modstand fra de fleste

danskere – gamle og nye
brugere af

uddannelsessystemet – vil
Bertel Haarder og Fogh-
regeringen ’reformer’ det

fuldstændigt: det skal være
nyliberalt og EU’s. Skolen for

erhvervslivet.

Pædagogikkens død ved 
undervisningsministeriet



Side 5
- eller erhvervslivet?

små allerede i en tidlig alder lærer at
livet er en konkurrence og at der er
vindere og tabere – og så de kan vænne
sig til at de sociale goder staten stiller
til rådighed er til salg – og at kvalite-
ten af disse goder afhænger af stør-
relsen på vores pengepung. 

De ønsker og er godt i gang med at
gøre vores pædagogiske institutioner
til virksomheder og dermed til gen-
stand for profit. ”

Valget burde være nemt
De pædagogstuderende har valgt at
tage Fogh-regeringens og Bertel Haar-
ders udfordring op. Deres slagkraftige
manifestation af ’Pædagogikkens død’
og dens genopstandelse er et udtryk
for, at de har valgt at gå til modstand
mod både den del af Haarders refor-
mer, der direkte berører dem, og mod
den store sorte reform som helhed.

PLS har afbrudt forhandlingerne om
reformen af pædagoguddannelsen og
har valgt i stedet at mobilisere og orga-
nisere en kamp omkring den, også med
utraditionelle metoder.  Det er nøjagtig,
hvad der er brug for på alle områder og
i alle sektorer af udannelsessystemet.
De studerendes organisationer og alle
de faglige organisationer må tage stil-
ling og træffe et valg.

Med offentliggørelsen af (nogle af)
Haarders planer for den nyliberale
stenalderreform har der rejst sig krafti-
ge protester fra mange hold – og
mange initiativer er ved at springe frem
både blandt elever og studerende og
pædagoger, lærere og undervisere.

F.eks. har Studentersamfundet ved
Aalborg Universitet og Studenterrådet
ved Roskilde Universitets Center har
startet en underskriftindsamling mod
regeringens forslag om at afskaffe
gruppeprøver. På de første 24 timer
blev der indsamlet 7000 underskrifter.  

Underskrifterne taler sit tydelige
sprog. Gruppeeksamen ønskes bevaret! 

Sådan vil det være på  felt efter felt: 
Se på delen – og afvis Haarders plan!

Se på helheden – og afvis Haarders
plan!

Valget burde være nemt. Det hedder
nemlig:

Begrav uddannelserne – eller
begrav Haarder!

Et par tusind pædagogstuderende
bisatte den 29. november pædago-
gikken foran Christiansborg, hvor
Anne-Marie Helger holdt gravprædi-
kenen.
Afdøde var et mordoffer, og efter
gravtalen blev kisten båret hen og
anbragt ved morderens dør: Under-
visningsminister Bertel Haarder.

Aktionen var organiseret af PLS - de
Pædagogstuderendes LandsSam-
menslutning - mod nedskæringer på
uddannelsen, og regeringens barne-
fjendske politik på daginstitutionerne.
Men måske er pædagogikken allige-
vel ikke død - de pædagogstuderen-
de vil kæmpe videre for at den over-
lever.
Se hvordan på side 18-19

Pædagogikken død, begravet
- og genopstået

Der kom pædagogstuderende fra seminarier landet over.

På vej til morderens bopæl.



Side 6
Stop nazi!

Det nazistiske overfald på venstrefløjs-
folk ved et lukket møde i Århus i sidste
uge og de gentagne angreb på mødeste-
det Café Oscar har krævet og fået et
hurtigt og klart svar: Vi – og det er
århusianerne og hele det normale Dan-
mark og alle normale danskere – vil
ikke finde os i nazivold. 

Nazisterne skal stoppes – og de skal
stoppes af den brede folkelige mod-
stand, men vi stiller også krav om en
effektiv indsats fra politiets og det offi-
cielle Danmarks side mod nazivolden. 

Det er forbløffende, at Århus politi
ikke har kunnet arrestere og rejse tilta-
le mod hele den gruppe, der har delta-
get aktivt i overfald og hærværk – og
har nøjedes med et par anholdelser. 

Begivenhederne viser, at Århus med
Dansk Front og White Pride er blevet et
forsøgsområde for en længe planlagt
nazitaktik: at ‘tage magten i gaderne’
og påbegynde terroroverfald mod ven-
strekræfterne for også at kunne optrap-
pe voldelig racistisk terror. 

På de nazistiske hjemmesider kan
denne taktik aflæses. Hadet mod musli-
mer og opfordringer til racekrig ledsa-
ges af et fuldstændig konsekvent forsøg
på at fremstille venstrefløjen, kommu-
nister og de aktive antifascistiske og
antiracistiske kræfter som ‘voldelige’,
som ‘rødfascister’.

De støttes heri af en hel stribe
‘pænere’ højrehjemmesider, ofte med
tilknytning til Dansk Folkeparti. 
De støttes også heri af den mest reak-
tionære del af pressen – såsom avisen
Jyllands Posten – som fremstiller det
hele som ‘en fløjkrig’, en kamp mellem
‘højre’ og ‘venstre’, mellem to lige
rabiate ekstremer. 

Det spiller direkte nazibøllernes spil. 
Nazi har også sine egne pengestærke

bagmænd og råder over visse midler. 

Nazismen har en gang for alle historisk
bevist sin kriminelle karakter. 

Den bliver alligevel genoplivet og
kan udnytte den manglende statslige
indsats mod den og nyder tilmed en vis
beskyttelse fra ‘respektable’ partier. 

Politi og efterretningstjeneste har
travlt med at bekæmpe ‘muslimsk eks-
tremisme’ og den traditionelle fjende: de
venstreorienterede og revolutionære. 

I klimaet fra ‘krigen mod terror’
under den sorte Fogh-regering med
Dansk Folkeparti som makker vejrer
nazisterne morgenluft – og naziradioen
i Greve spiller videre for fuld musik og
offentlige midler. 

Det er baggrunden for den nazistiske
voldsoptrapning. 

Det er ikke bøllestreger – men netop
en bevidst optrapning. 

Vi – og det er hele det antinazistiske
Danmark – må gå i aktion mod nazi og
nazivold. Kampen mod nazisme og fas-
cisme er en del af den bredere kamp
mod hele den reaktionære offensiv,
som udspilles på alle samfundslivets
områder. 

Nazisterne har for længst opbrugt
deres ytringsfrihed. Overfaldene i
Århus viser, at en liberal holdning over
for dem fører direkte til naziterror. 

Derfor skal de nazistiske organisa-
tioner og deres modbydelige racistiske
løgnepropaganda, hadehjemmesider,
radioer osv. forbydes, opløses og gøres
strafbare. 

Nazisterne skal frem i lyset, og
nazistisk og racistisk vold skal imøde-
gås og straffes kontant. 

Fogh-regeringen og dens støtter skal
ikke slippe af sted med at udskrige ind-
vandrere og muslimer som den helt
store terrortrussel og orientere hele sta-
tens magtapparat i den retning, mens
nazistormtropper får lov til at opbygge
sig uforstyrret. 

Arbejderpartiet Kommunisterne 
APK sekretariatet 

5. december 2005 

Nazi skal stoppes

Mange århusianere trodsede den stær-
ke blæst og bidende kulde og mødte
frem til lørdagens protest imod det dra-
matiske overfald den 29. november på
Café Oskar og Antiracistisk Netværk i
Århus (ARN), hvor to måtte på skade-
stuen med alvorlige knubs og tre blev
ramt i ansigtet af peberspray.

Mødedeltagerne, der blev overfal-
det, er stadig meget rystede over det,
der skete. Den yngste var kun 16 år.
Men selv om der også var erfarne blo-
kadevagter til stede, der har oplevet
meget, kom voldsomheden i tirsdagens
begivenheder helt bag på de fleste. 

En række faner mødte op, og der kom
deltagere rejsende fra hele landet – fra
det antifascistiske miljø i København
til Skansen mod Nazisme. 

Demonstrationen fik til gengæld ikke
fint besøg af hverken den nuværende
eller kommende Århus-borgmester. 

Den markante manifestation var
domineret af unge. Gennemførelsen
bar præg af den korte tid, der havde
været til at stable arrangementet på
benene. Heldigvis blev der serveret
varm suppe i ventetiderne. Blandt
talerne var Frank Aaen, Rabih Azad-
Ahmad (Multikulturel Forening), Keld
Valsø (byrådsmedlem for liste Ø), og
Sven Tarp (Café Oscar).

Jyllandsposten og Frede Farmand for-
søgte med alle kræfter at forplumre og
nedgøre demonstrationen. Bl.a. frem-
kom de med beskyldninger mod både
aktivister i Århus og AFA i København
for at være uromagere og deltagere i en
bandekrig, helt i tråd med dækningen
på Dansk Fronts hjemmeside 
- Spekulationerne om vold og ballade i
forbindelse med lørdagens demonstra-
tion er grebet ud af den blå luft og må
stå helt for dagspressens egen regning.
Vi har gennem mere end 13 år deltaget i
antinazistiske demonstrationer og hap-
penings over hele Danmark, og vi har
altid fulgt lokalbefolkningens linje,
siger Anders Lind, talsperson for AFA.

Markeringen blev i bogstaveligste for-
stand beskyttet af et talstærkt politi. De
benyttede den udstrakte hånd fra arran-

Stor og vellykket antinazi
demo i Århus 3. december.



Side 7
Stop nazi!

gørerne til at få lidt goodwill tilbage,
efter at de nærmest påstod, at det var
aktivisternes egen skyld, de blev over-
faldet. Demonstrationen gik fra Råd-
huspladsen til Mejlgade, hvor Café
Oskar ligger. Ikke skyggen af den aris-
ke race var at se nogen steder, da de fre-
delige og hoppende demonstranterne
fyldte Mejlgade til bristepunktet.

- Dette er et flot svar på den højreek-
streme voldsbølge, som har rullet over
Århus i årevis. Dansk Front og White
Pride skal bekæmpes, og deres tid i
byen er ved at rende ud. Vi bliver stadig
flere, som ikke vil finde os i deres terror.
Hver gang de kommer én, så kommer vi
100, udtaler Jens Peter fra Antiracistisk
Netværk i Århus

- Vi vil gerne takke alle aktivister,

organisationer og enkeltpersoner uden
for Århus, som mødte os til demonstra-
tionen lørdag. Dette vil ikke blive sidste
gang, vi ses. Kampen fortsætter, og
kampen er landsdækkende.

Antiracistisk Netværk arrangerer i
marts et landsmøde i Fredericia, hvor
netværket vil planlægge sit fremtidige
arbejde i Jylland. Netværket, som alle-
rede består af partier, organisationer og
foreninger, er åbent for flere grupper og
aktivister i denne proces.

Mange timer efter, at demonstrationen
var opløst, foretog bøllerne fra White
Pride ved midnat et nyt fejt snigangreb
på Café Oskar. De knuste et par ruder,
mens de råbte dødstrusler til aktivister-
ne, der var tilbage i caféen.

Med alt tydelighed viser hele denne
sag, at der er et alvorligt problem med
voldelige racister i Århus.

Nazisterne har slået rod i Danmark, den
liberale lovgivning overfor nazistisk og
racistisk virksomhed udnyttes koldt og
kynisk. 

Derfor er der brug for en folkelig
antinazistisk bevægelse, der ikke ven-
der ryggen til i apati og fejhed, når ond-
skaben forsøger at marchere - men
tværtimod for solidaritet og demokrati
vil kæmpe for parolen: Forbud mod
nazi! 

Forbyd nazismen
og al dens uvæsen 
Efter Anden Verdenskrig blev nazismen
forbudt - først på de allieredes konfe-
rence i Potsdam, senere bekræftedes
dette ved krigsforbryderdomstolen i
Nürnberg. Nürnbergdommen er ikke
ophævet og er en del af den internatio-
nale folkeret: 

“Det nationalsocialistiske parti og
dets forgreninger skal tilintetgøres...
enhver nazistisk og militarisk virk-
somhed og propaganda skal forby-
des...” 

DERFOR 
Forbud mod alle fascistiske organi-

sationer og fascistisk propaganda! 
Lige politiske og sociale rettigheder

for alle! 

Aldrig mere nazisme 
Een gang har historien vist at nazismen
er en forbrydelse mod menneskeheden,
og een gang er nok. Nazismen var
skyld i en verdenskrig, med mange mil-
lioner døde, de har allerede bevist hvil-
ke forbrydelser de står for, forbrydelser
der er så grusomme at det er uforståe-
ligt at det stadig er tilladt i Danmark. 

Århus har gennem en årrække været
centrum for racistisk vold. Hooligans er
involveret i overfald på indvandrere og
politiske aktivister, rudeknusninger og
hærværk mod foreninger. Tilbage i for-
året 2004 opfordrede borgmesteren og
et enigt Byråd kraftigt politiet til at
gribe ind. I dag kan vi konstatere at de
rabiate højrekræfter forsætter volden. 

Nogle tror at de kan bekæmpe nazis-
men ved at overtage politiets arbejde
med at overvåge dem der laver ballade.
Men det er en gal retning at snævre
kampen mod nazisme ned til enkelte
personer og glemme, at det virkelige

problem er, at statsmagten holder hån-
den over nazi. Højrekræfterne bliver
styrket af, at Danmark har en regering,
der gennemfører en reaktionær krigs-
politik og en medieindustri, der frem-
mer had og krig. 

Der er et samarbejde blandt ultrahøj-
re grupperingerne i Århus, uanset om
de kalder sig Dansk Front, Århus mod
Moskeen eller arbejder på Jyllandspos-
ten. De er imod venstrefløjen, fagfor-
eningerne, jøder og muslimer osv. og
de benytter sig af løgn og vold. Det er
et velkendt billede og det ligner Nazi! 
DERFOR 
Vi vil ikke finde os i det! 
Hvad skal vi med dem. Hvem har brug
for dem og deres syge ideer? 
Nazisme og fascisme er forbrydelse og
må bekæmpes konsekvent 

Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN) 
Unge mod fascisme - Århus 

www.imodnazi.dk

DERFOR MOD NAZI 
Af Unge mod fascisme - Århus

Demo mod nazivold i Århus
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VK-regeringen kunne dårligt time
udgivelsen af ’Velfærdsrapporten’
bedre, i betragtning af at OECD i sidste
uge anbefalede Danmark bl.a. at
afskaffe efterlønnen:

- Efterlønnen er helt klart hovedpro-
blemet i Danmark, fordi det er den vej,
flest ældre trækker sig ud af arbejds-
markedet. Derfor skal den fases ud. Der
er ingen grund til at vente, siger OECD-
økonom Patrik Andersson til Politiken.

OECD truer endvidere med, at den
danske arbejdsstyrke i løbet af 30 (!) år
vil falde med omkring 300.000. Det får
Patrik Andersson til at uddybe spøgelset:

- Risikoen er, at Danmark får lavere
økonomisk vækst, mangel på arbejds-
kraft og store offentlige udgifter, der
kræver mærkbart højere skatter, eller at
man alternativt skærer ned i de sociale
ydelser.

Set i lyset af, at Danmark i dag har 8-
900.000 arbejdsløse i den erhvervsakti-
ve alder, så er det jo en ”trussel”, der
preller af på enhver almindeligt tæn-
kende arbejder.

Velfærdsrapporten tager den såkald-
te velfærd i Danmark op til kærlig
behandling. Nogle vil sige, at der sky-
des med spredehagl mod de fattige.
Derfor skal man passe på med at ind-
snævre diskussionen til et spørgsmål
om efterløn alene, men det er faktum, at
fokus på netop efterlønsordningen er
taget voldsomt til op til udgivelsen af
Velfærdskommissionens konklusioner.
Måske timingen i forhold til OECD-
rapporten ikke er så tilfældig igen. 

Bredt politisk flertal
Regeringen og dets støtteparti har ikke
lagt skjul på, at de ønsker forringelser i
ordningen, men de har hele tiden været
klar over, at det vil skabe en kolossal
protestbevægelse, hvis de tre alene gen-
nemfører det uden Socialdemokrater-
nes medvirken.

Det fastslog Anders Fogh Rasmus-
sen allerede op til sidste folketingsvalg,
og selvom regeringen er løbet fra
mange løfter og garantier, så får han
svært ved at kringle sig uden om dette
udsagn. Derfor er det også fuldstændigt
afgørende, hvordan Socialdemokrater-
ne stiller sig.

Desværre er der ikke megen trøst at
hente fra den kant. På et temamøde
afholdt af Fagligt Ansvar den 28.
november i Odense med repræsentanter
fra Socialdemokratiet, SF og Enheds-
listen blev det slået fast, at Socialdemo-
kraterne er villige til at indgå forring-
elser på efterlønsordningen:

- Vi siger, at fra om 10 år skal man
rykke med to måneder om året. Det er en
blød indfasning, og vi foreslår nogle
stop undervejs for at se, om det går
sådan med aldersudviklingen, som vi
tror, sagde Thomas Adelskov (S). Og
han pegede på, at der i S-oplægget også
var nogle løsere formuleringer om at
gøre efterlønsordningen mere fleksibel,
så den f.eks. også kan bruges til en efter-
uddannelse, når man er i 40’erne. Samti-
dig understregede han, at de penge, der
spares ved en efterlønsreform, skal bru-
ges til mere velfærd på andre områder,
hvis Socialdemokraterne skal være med.

Helle Thorning-Schmidt har heller
ikke lagt skjul på, at ordningen kun skal
gælde for arbejdere med 38 års
erhvervsarbejde, hvis det står til Social-
demokraterne.

Accepten af den borgerlige dagsor-
den vakte modstand – ikke mindst fra
salen:

- Vi har netop vedtaget enstemmig
på en generalforsamling, at vi vil beva-
re efterlønnen. Vi vil ikke stå med hat-
ten i hånden, når vi bliver 60. Der er en
grund til, at folk holder op. Produktivi-
teten stiger, vi løber stærkere og stær-
kere. Efterlønnen er ikke et stort forkro-
met velfærdsprojekt. For os handler det
om at have en udgang fra arbejdslivet,
inden vi er helt færdige. Det skal du
tage med. I skal tænke jer om. Og vores
råd er: Gå ikke til forhandlingerne om
stramninger i efterlønnen, sagde Jakob
fra HK Service i København.

Fagtoppen er med på
vognen
LO åbner i et nyt velfærdspolitisk
oplæg for reformer, hvilket fik Frank
Aaen til at udtrykke sig således:

- Desværre er velfærdskommissio-
nens dagsorden også nået ind i LO og
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De
har købt en borgerlig dagsorden, så nu
kører S og LO med den borgerlige klat,
det er ret dumt.

LO-toppen står desværre ikke alene i
fagbevægelsen med denne holdning.
Landets største forbund – 3F – har i
lang tid erklæret, at de er positive over
for at reducere adgangen til efterløn til
de nedslidte.

Lars Preisler, der er arbejdsmarkeds-
konsulent i A-kassernes Samvirke, har
netop hamret en pæl gennem den myte,
at akademikere misbruger ordningen
ved at benytte den til at dyrke golf. De
udgør faktisk kun 2,6 pct. af landets
efterlønsmodtagere:

- Myten om akademikerne på efter-
løn skal lægges i graven. Der er sim-
pelthen ikke belæg for den. I efterløns-
debatten fylder akademikerne 90 pro-
cent, men i virkelighedens verden er de
ekstremt få, udtaler Lars Peisler.

Dermed trækker han også tæppet
fuldstændigt væk under en meget arro-
gant Helle Thorning-Schmidt, der på
partiets landsmøde i september spurgte:

- Vi beder de mennesker, der har fået
en gratis akademisk uddannelse med
fem års SU og et fjumreår oveni om at
blive lidt længere på arbejdsmarkedet i
fremtiden. Er det virkelig for meget for-
langt? -gri

Efterlønnen i skudlinjen
Der er fokus på efterløn

ihos ´velfærdskomisisonen´,
i OECD og EU. Danskerne
vil nemlig ikke af med den. 

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk
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Dagpenge for små

Mere end 30 pct. af arbejdsløse i
HK modtager ikke den højeste sats
for dagpenge. HK’s a-kasse kræver
derfor, at satserne forhøjes:

- Det har været fremme i den øko-
nomiske debat, at dagpengeniveauet
er for højt – så højt, at det rent fak-
tisk fratager nogle lysten og motiva-
tionen til reelt at stå til rådighed for
arbejdsmarkedet. Man skal ikke
have tjent mange kroner over
17.000 om måneden, før man ved
ledighed dumper ned under de 90
procents dækning fra dagpengene.
Jeg synes ærlig talt ikke, det støtter
snakken om det for høje dagpenge-
niveau. Tværtimod. Det viser et
behov for at foretage en regulær for-
højelse af de maksimale dagpenge-
satser, sagde a-kassens formand og
forbundsformand for HK, John
Dahl, i sin beretning onsdag til a-
kassens delegeretmøde i Odense.

Det gennemsnitlige HK-medlem
får, hvis hun bliver ledig, kun 77
procent af sin hidtidige indtægt
dækket af dagpengene, viser bereg-
ninger fra HK.

RBF ind i 3F
Sammenlægningen af Restaura-
tionsBranchens Forbund (RBF) og
3F er rykket et godt stykke nærme-
re. Lige nu sidder forbundsformand
Preben Rasmussen klar med en stak
vigtige datoer, der skal føre frem til
den officielle fusion 1. juli.
Forinden skal RBF’s hovedbesty-
relse godkende forhandlingsresulta-
tet i midten af december, derefter en
ekstraordinær kongres medio febru-
ar efterfulgt af en urafstemning, som
afsluttes 15. marts.

Preben Rasmussen ønsker ikke at
afsløre, hvad der står i det forhand-
lingspapir, den fælles styregruppe er
nået frem til. Det skal de to hoved-
bestyrelser først orienteres om.

- Men det ser fornuftigt ud, siger
han.

Der i forhandlingen givet plads
til, at lokale knaster skal være ryd-
det af bordet først.

I mandags måtte Johan Møller Nielsen
på vegne af 37.259 tvangsaktiverede
kontanthjælpsmodtagere modtage høj-
esterets dom efter fem års retssag.
Dommen fastslår, at Køge kommune
var berettiget til at til slå kassen i, fordi
Johan Møller Nielsen nægtede at blive
aktiveret, da han – med rette – betrag-
tede det som tvangsarbejde.

Højesteret har dermed stadfæstet
landsrettens dom fra 2002, hvilket fak-
tisk gav sig selv på forhånd, idet dom-
men har betydning for 183.395 potenti-
elle tvangsarbejdere. Så mange kon-
tanthjælpsmodtagere var der nemlig i
Danmark pr. 30. juni 2005, heraf
omkring 20 pct. i aktivering.

Absurd nok bekræfter dommen
netop, at aktivering ER tvangsarbejde,
idet alternativet er den sikre sultedød.

Johan Møller Nielsen følte sig i år
2000 ydmyget ved for sin bistands-
hjælp at blive sat til at stable brænde og
male et hus, der i øvrigt ikke trængte til
maling. Det var så meningsløst, at han
valgte at nægte at udføre arbejdet,
hvorfor Køge kommune prompte
smækkede kassen i.

Hans forsvarsadvokat har peget på,
at det ulønnede job heller ikke optjener
pension eller feriepenge, hvilket hæv-
des i strid med grundloven og mennes-
kerettighederne.

-gri

- Systemet er gennemsyret af den idé, at
alle skal arbejde ligegyldigt hvad. Der-
for sender man hundesyge mennesker til
arbejdsprøvning med deres liv som ind-
sats, siger arbejdsmedicineren Ellen
Ryg Olsen, der på baggrund af sine erfa-
ringer på et revalideringscenter har skre-
vet en bog med sønderlemmende kritik
af den måde, førtidspensionsansøgere
behandles på, skriver Ugebrevet A4.

- Man sender hundesyge mennesker til
arbejdsprøvning med deres liv som ind-
sats. Man møder folk med den hold-
ning, at de bare er ude på at lade sig
forsørge. Dermed både sårer og ydmy-
ger man mennesker, der i forvejen er i
en meget vanskelig livssituation, og
som har levet i den tro, at velfærdssam-
fundet ville være til disposition, hvis de
fik brug for hjælp, fastslår hun.

Ellen Ryg Olsen har arbejdet fem år
som læge på Revacentret i København.
Det er her, de københavnske førtids-
pensionsansøgere sendes til, når kom-
munale sagsbehandlere vil have prøvet
ansøgernes arbejdsevne, før de tager
stilling til førtidspension. Og det er her,
hun har opbygget den harme, hun nu
har givet bogform. En harme over,
hvad hun opfatter som systematisk for-
nedrelse af mennesker.

Hun har arbejdet som arbejdsmed-
iciner i det offentlige system både før
og efter den nye førtidspensionslov, der
trådte i kraft 1. januar 2003 og marke-
rede et afgørende holdningsskift.

Enkelt forklaret gik man fra at se på,
hvilken arbejdsevne folk havde mistet,
til at se på, hvilken arbejdsevne de
havde tilbage. I den proces blev
arbejdsprøvning et vigtigt redskab.

Ellen Ryg Olsen bifalder såmænd
ånden i den nye lov. Hun er enig i, at
passiv forsørgelse ikke er lykken, og
red med på den opløftede stemning, der
bredte sig i hele systemet op til den nye
lovs ikrafttræden. Nu skulle man til at
se på det hele menneske og arbejde for,
at alle blev integreret på arbejdsmarke-
det, skriver Ugebrevet A4.

- Ideen med den nye lov var at se på
den enkeltes ressourcer, og hvordan de
kunne matche arbejdsmarkedet. Men
man har glemt arbejdsmarkedet. Ingen
vil jo have dem med begrænset
arbejdsevne. Se på den voksende kø af
mennesker på ledighedsydelse, som til-
deles folk, der er godkendt til et flek-
sjob, men ikke kan få et. Den er nu på
mere end 10.000 mennesker. På den
baggrund virker det hult, at man bryster
sig af at have begrænset antallet af før-
tidspensionister med 4.000 på årsbasis.

Siden 1984 har andelen af personer
på førtidspension ligget på mellem syv
og otte procent af befolkningen, og det
gør det stadigvæk. Og ifølge en opgø-
relse, som Ellen Ryg Olsen bringer i sin
bog, spiller vurderingen af helbredet
fortsat den altdominerende rolle, når
det kommer til den endelige tildeling af
førtidspensioner.

-gri

Dommens dag for aktivering

Syge i tvangsarbejde



Side 10
Terrorlov og netcensur

Politiet har rejst ny sigtelse mod en af
Foreningen Oprørs talspersoner,
Patrick Mac Manus. 

I forvejen er Patrick Mac Manus sig-
tet for forsøg på overtrædelse af straffe-
lovens paragraf 114 a, nr. 2, ved ”i
perioden fra primo juli 2005 til primo
august 2005 at have forsøgt direkte
eller indirekte at tilvejebringe eller ind-
samle midler til en gruppe eller en
sammenslutning, der har til hensigt at
begå terrorhandlinger omfattet af straf-
felovens paragraf 114, idet han under
et interview i Danmarks Radio den 1.
august 2005 tilkendegav, at han og
Foreningen Oprør ville indsamle
kr.500.000,- til organisationer, der en
anført på EU’s terrorliste ”.

Den nye sigtelse griber tilbage til efter-
året 2004, hvor der påstås ”overtræ-
delse af straffelovens paragraf 114a,
nr. 2, ved den 17. oktober direkte eller

indirekte at have overført indsamlede
midler til en gruppe eller en sammen-
slutning, der har til hensigt at begå ter-
rorhandlinger omfattet af straffelovens
paragraf 114, idet han som talsmand
for Foreningen Oprør har deltaget i
overførsel af kr. 100.000,- til organisa-
tionerne PFLP i Palæstina og FARC i
Colombia, der begge er anført på EU-
listen over terrororganisationer.” 

Foreningen Oprør fastholder retten til
at yde moralsk og materiel støtte til
befolkninger, der kæmper for social og
politisk frigørelse og mod fremmed

besættelse. Foreningen Oprør vil fortsat
støtte befrielses- og modstandsbevæ-
gelser, der kæmper for verdslige,
demokratiske og humanistiske mål. 

Befolkningers ret til at yde mod-
stand, endda væbnet modstand mod
illegitime magtforhold, er et grundfæs-
tet internationalt retsprincip. Denne ret
trænges til side i disse år af den såkald-
te ‘krig mod terror’. På samme vis trues
grundlæggende demokratiske rettighe-
der, herunder især ytringsfriheden, af
terrorlovgivning og ‘terrorlister’. 

Sigtelsen mod Foreningen Oprør for
overtrædelse af ‘terrorparagraffen’ er et

Københavns politi truer en lang række
organisationer med retssager, fordi deres
hjemmesider har bragt Foreningen
Oprørs appel fra maj 2005  om at udfor-
dre EU’s udemokratiske og fejlagtige
terrorlister. Det prøver nu at få fjernet
appellen helt fra danske netsider. 

I august måned bestemte Køben-
havns byret, at denne appel skulle fjer-
nes fra Oprørs hjemmeside. I oktober
blev dommen stadfæstet af landsretten.
Men sagen er ikke afsluttet: Foreningen
Oprør har ansøgt procesbevillingsnæv-
net om at appellere sagen til højesteret. 

Stop Terrorkrigen og en række andre
organisationer lagde i forbindelse med
retssagen mod Foreningen Oprør den
omstridte appel ind på deres hjemmesi-
der. Foruden Stop Terrorkrigen er det
bl.a. Modkraft, Dagbladet Arbejderen,
Enhedslisten, bzby.dk, Tidsskriftcent-
ret.dk, Venstresocialisterne, Forening-
en Demos, KPiD og Rød Ungdom. 

Appellen er desuden bragt på en
række udenlandske hjemmesider. 

Nu har politiet skrevet til de nævnte
organisationer og forlangt appellen
fjernet. I brevet til Stop Terrorkrigen

fra Københavns politi, advokatur A,
underskrevet politiadvokat Michael
Jørgensen, hedder det bl.a.: 

”Københavns Politi har konstateret,
at det omhandlede dokument findes på
deres hjemmeside. 

De opfordres hermed til at slette
dokumentet, der kan virke som en opfor-
dring til at støtte terrororganisationer. 

Såfremt de ikke ønsker at efterkom-
me denne opfordring, vil spørgsmålet
blive indbragt for retten.” 

Klaus Riis fra ledelsen af Stop Terror-
krigen siger: 

- Vi har ikke i sinde at fjerne For-
eningen Oprørs appel fra vores hjem-
meside. Vi betragter dette krav fra
Københavns politi som et nyt angreb på
ytringsfriheden. Offentligheden har ret
til at blive informeret om, hvad hele
den absurde sag mod Foreningen
Oprør drejer sig om. Han tilføjer: 

- Sagen mod Foreningen Oprør er
hele vejen igennem politisk. Forening-
en Oprør udfordrer med god grund de
såkaldte terrorlister, som USA og EU
opstiller, og som bl.a. kriminaliserer
forskellige befrielsesbevægelser. At

Politiets netcensur
Truer Stop Terrorkrigen m.fl.

Ny sigtelse mod Foreningen Oprør

28.juli - 6.august 2006

Lejren bliver holdt på Isterød Efter-
og Højskole  ved Hørsholm nord
for København. Deltagerpris er
995,- kr.  for hele perioden (målti-
der inklusive). Børn 6 - 13 år 500
kr. Børn under 6 år er gratis Der
bliver arrangeret børnepasning.

Løbende info på
www.iul2006.net

Få tilsendt elektronisk Nyheds-
brev – tilmelding på e-mail:

iul2006@yahoo.dk 
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Bag Kassen

Det er vel for meget sagt at det er en
fornøjelse at se Vilhelm spille billard,
men det er i hvert fald underholdende
at høre hans bortforklaringer, når den
røde ball – med kælenavnet Tomaten –
ni ud af ti gange ukontrolleret drøner
rundt på 8-12 bander, inden den lægger
sig til hvile i et hul eller midt i pinde-
ne. I begge tilfælde får spilleren ikke
point, men fratages turen, når der spil-
les ”Fortsat”. Det går endnu værre, når
der spilles ”Skomager”.

Vilhelm minder faktisk om præsten
i den danske film ”Adams æbler”, der
med en god portion ironi tilsat et
ordentligt stænk sort humor skildrer
præsten som en mand, der totalt for-
nægter virkeligheden. Han tror på det
gode i alle mennesker, dog i stadig
konflikt med djævelens prøvelser. Han
klynger sig i en sådan grad til sin ind-
bildske verdensanskuelse, så han bil-
der sig ind, at han har afvænnet en
alkoholiker. Når han henter en hel flas-
ke ”Von Olsen” hos købmanden til den
afvænnede, bliver bitteren i
præstens hoved forvandlet til
en flaske hostesaft.

Vilhelm, der er bruger på
centeret, minder uhyre meget
om præsten. Vilhelm nægter at
anerkende, at han ikke kan
spille billard. I stedet har han
opkastet sig selv til adskillige
hverv i billardlokalet, der kan
sammenfattes under betegnelsen
’Lederen af det grønne klæde’. Gud
nåde og trøste den, som forsøger sig
med at afdække bordets dets beskyttel-
sesdug og opstille kegler og pinde. Det
er Vilhelms opgave, som han ikke tør
betro til nogen. Endnu vigtigere er det,
når klædet skal støvsuges. Derudover
er Vilhelm keglerejser, tavlefører og
dommer i én og samme figur.

Funktionen som dommer afsted-
kommer ofte diskussioner, idet hans
manglende evne som billardspiller
også har forplantet sig til hans forstå-
else af reglerne. Diskussionerne bli-
ver dog hurtigt afværget med en høj-
lydt og MEGET hæs stemme:

- Det er dommeren, som bestemmer.
Vilhelm har en fysisk skavank, der

tjener ham til stor fordel i disse situa-
tioner: Han hører meget dårligt. Men

han er jo ikke dummere end andre, så
høreskaden bærer snarere diagnosen
jeg hører, hvad jeg vil høre-sygdom.
Når denne skavank kombineres med
hans meget hæse, men gennemtræng-
ende stemme, så giver det ham nogle
meget stærke, men urimelige konkur-
rencevilkår i diskussionerne. Når han
står direkte over for en bruger, der
bevæger læberne tydeligt på en måde,
så en normalt hørende forstår logikken
mellem læbernes motorik og de lyde,
der deraf fremkommer, så generer det
ham ikke at ignorere brugerens kæbe-
bevægelser ved på sin gennemtræng-
ende facon oralt at skære igennem.

De øvrige brugere, der gør brug af
billardbordet, har i stor grad affundet
sig med Vilhelms luner. Dels har han
en stor anciennitet på dagcenteret, og
dels undgår man derved konflikter.

Vilhelms yndlingsbeskæftigelse er,
når der dukker nye mandlige brugere
op, som er interesseret i billardbordets
udfordringer. Så træder Vilhelm i

karakter. Nu skal det også
nævnes, at Vilhelms krops-
motorik allermest minder
om Pinocchio. Man skal
kunne forestille sig, at alle
lemmer kan knække i alle
retninger, og uafbrudt, da
han ikke kan stå stille.

Når nu den nye bruger
går til bordet, falder Vil-

helm for en stund ud af sine roller
som dommer m.m. og begiver sig ind
i læremesterens univers.

Med en hæs, uforståelig brummen
forsøger han at gøre den nye opmærk-
som på, hvilken linje den røde bal skal
foretage. Derefter placerer han sin
pegefinger med bevægelser, som led
han af sanktvejts-dans, på en bande.
Eller rettere, fingeren bevæger sig i et
interval på ti centimeter, hvilket natur-
ligvis umuliggør ”hjælpen” for den
arme nye. Når han så kikser sit stød, er
banen åben for Vilhelms stød: -Neeej,
du støder jo alt for hårdt, og så skal
du jo ramme, hvor jeg viste dig det.

I de situationer er det afgørende, at
vi andre får signaleret til den nye, at
det ikke er ham, der er noget galt med,
og han skal blot spille sit eget spil.

Reno

Vilhelms fingre

forsøg på at skræmme og straffe den
begrundede tvivl og modstand, der må
rette sig mod terrorlovgivningen, ter-
rorlisterne og den såkaldte internatio-
nale krig mod terror. 

Ny terrorlovgivning er snart på vej.
De demokratiske rettigheder skal for-
svares nu. Senere kan vise sig at være
for sent. 

For Foreningen Oprør,

Christina Søby 
John Jakobsen 

Patrick Mac Manus

politiet søger at retsforfølge Oprør og
nu vil retsforfølge de organisationer,
der har bragt appellen, bliver simpel-
then til et forsøg på at genindføre cen-
sur, på at knægte ytringsfriheden, ikke
mindst i forhold til det nye medie inter-
nettet. Vi opfatter det derfor som en
principiel sag om ytringsfrihed, og vi
er overbevist om, at det ikke vil lykkes
for Københavns politi at få censureret
nettet. Hvis man vil slæbe alle de orga-
nisationer for retten, hvor Foreningen
Oprørs appel optræder, har det alle
udsigter til at blive en uendeligheds-
sag, slutter Klaus Riis. 

Politiet har samtidig udvidet sigtelsen
mod Foreningen Oprørs talsmand
Patrick MacManus for overtrædelse af
den såkaldte terrorparagraf i straffelo-
ven (§114) for at opfordre til økono-
misk støtte til såkaldte terrororganisa-
tioner – FARC og PFLP. Nu omfatter
sigtelsen også indsamlingen og over-
dragelsen af 100.000 kr. til de to orga-
nisationer i efteråret 2004.
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De var enige om én ting: Presset på regeringen skal
øges nu for at få de danske tropper hjem. Johan
Kirkmand og hans familie arrangerer en mindema-
nifestation ved trappen til folketinget den 20.
december kl. 18 – den dag, Bjarke ville være fyldt
22 år. 

Et lille halvt hundrede havde fundet frem til
Ungdomshuset til en spændende og informativ
debat mod Irak-krigen, arrangeret af International
Ungdomslejr 2006 mod fascisme og imperialisme. 

Tidligere højskoleforstander Johan Kirkmand er
gået aktivt og velformuleret ind i antikrigsbevæ-
gelsen. Hans søn blev dræbt i Irak i begyndelsen af
oktober som deltager i en ulovlig krig begrundet
med løgne. De ansvarlige for Bjarke Kirkmands
død er den danske regering og det folketingsflertal,
som stemte for dansk krigsdeltagelse. 

Johan Kirkmand understregede, at medierne teg-
ner et fordrejet og rosenrødt billede af situationen i
Irak. Den er langt farligere og langt mere risiko-
fyldt for de danske soldater, end man vil være ved.
Johan Kirkmand og hans kone har tilsluttet sig
Grundlovskomiteens sagsanlæg mod Anders Fogh
Rasmussen. Han ønsker ikke mindst at få spredt
informationerne om den faktiske situation til unge,
der overvejer at tage til Irak som soldater, og til
deres forældre. De bør ikke tage derned, mener
Johan Kirkmand, som fortalte, at han har været i
kontakt med en række forældre til unge, der skulle
til Irak, hvoraf nogle havde opgivet deres planer. 

Den 20. december ville Bjarke Kirkmand, der
kun nåede at være i Irak i seks uger, før han blev
dræbt af en vejsidebombe nær Basra, være fyldt 22
år. Hans død blev beklaget i folketinget, men der
blev ikke afholdt et minuts stilhed. Nu tager hans
familie initiativ til en mindemanifestation på trap-
pen til folketinget på hans fødselsdag. Det starter
kl. 18, hvor Niels Hausgaard vil indlede. Johan
Kirkmand opfordrer til bred opslutning om arran-
gementet. 

Lars Grenaa stod sammen med Rune Eltard-
Sørensen for den mest omtalte og kontroversielle
aktion fra antikrigsbevægelsen op til Irak-krigen,
da de i folketinget kastede rød maling på statsmi-
nister Fogh og udenrigsminister Møller, netop da
de skulle annoncere regeringens beslutning om at
deltage i den ulovlige krig. ‘Du har blod på hæn-
derne,’ råbte Lars til statsministeren – og billeder-
ne af den malingdryppende statsminister og akti-
visten er igen og igen gået over fjernsynsskærme-
ne, og gik verden rundt. 

- Vi ville vise, at det var den danske regering og
ikke det danske folk, der ville i krig, sagde Lars
Grenaa. Han trak op, hvor vanskeligt det var at
trænge igennem med krigsmodstanden i medierne
i et land, der skal føre krig, og at der derfor skal
usædvanlige aktionsmetoder til. 

På et spørgsmål om, hvorvidt aktionen ikke
havde skadet krigsmodstanden, svarede Lars Gre-
naa, at det havde den ikke. Tværtimod havde den
både i Danmark og internationalt fået markeret det
danske folks krigsmodstand, så regeringen og den
officielle propaganda ikke var alene om at tegne bil-
ledet. Aktionen kunne selvfølgelig ikke hindre kri-
gen, som allerede var besluttet og faktisk sat i gang.
Millioner af mennesker havde været på gaden ver-
den over op til krigen – og i Danmark havde vi også
set de største demonstrationer i årtier. 

- Men aktionen blev svækket af den næsten
enstemmige fordømmelse også fra de partier, som
var imod krigen, sagde Lars Grenaa. - Det eneste,
jeg fortryder, var at vi fik adgang til folketinget ved
at opsøge Enhedslisten. Det burde have været Pia
Kjærsgaard og Dansk Folkeparti.

De tre måneders varetægtsfængsel, som de to
maleraktivister afsonede, og en bøde og erstatning

på næsten 200.000 kr. var prisen værd. 
- Det kan koste at aktionere, især når man ram-

mer et rigtig ømt punkt og har en retfærdig sag,
sagde Lars Grenaa, som mener, at den danske anti-
krigsbevægelse netop nu står med alle kort på hån-
den for at vinde slaget om at få tropperne hjem,
mens Fogh og regeringen er afsløret med blod-
dryppende hænder. 

- Den store internationale antikrigsdemonstra-
tion den 18. marts 2006 bliver en prøve på, hvor
bred modstanden har vokset sig. Men vi skal ikke
bare protestere, vi må være aktive hele vejen.
Hvorfor ikke begynde at demonstrere konkret mod
troppeudsendelserne, f.eks.? spurgte han. 

Sammi Alaa, eksiliraker og formand for Komiteen
for et Frit Irak, påviste, hvordan den amerikanske
militære og politiske strategi i Irak fra starten af ikke
bare byggede på et ulovligt grundlag, i strid med
international ret og FN’s charter, men også byggede
på illusioner hos den amerikanske regering, som
ikke troede, at der ville være en folkelig modstand
mod USA og de udenlandske tropper, men at de
ville blive modtaget med jubel og blomster på et
tidspunkt, hvor Irak og irakerne var udmattede af et
årtis sanktioner, som havde kostet to millioner døde. 

- Først indsatte de en general som militærdikta-
tor, som erklærede, at irakerne ikke ville være
‘parate til demokrati i de næste 10 år’, og forbe-
redte en militær permanent tilstedeværelse med
etableringen af 14 store militærbaser, det samme,
som den opløste irakiske hær rådede over. Men
den folkelige væbnede modstand var aktiv fra den
første dag, og den er kun blevet stærkere og stær-
kere, efterhånden som de virkelige mål med den
amerikanske besættelse og dens brutale karakter

har afsløret sig, sagde Sammi Alaa. 
- Løgnene om de irakiske masseødelæggelses-

våben og de påståede forbindelser med Al Qaeda
blev hurtigt afsløret, og modstanden tvang ameri-
kanerne til at indlede den såkaldte demokratise-
ringsproces, hvor det ene amerikansk-indsatte
regime har afløst det andet, og hvor der hver gang
er blevet sagt, at nu ville modstanden blive over-
vundet. Men disse regimer regerer ikke over noget,
og det irakiske folk reagerer massivt på den plan,
amerikanerne nu følger om at splitte landet i flere
dele på etnisk og religiøst grundlag. Irakerne har
en lang historie som én nation i at bekæmpe netop
sådanne planer fra kolonimagternes side. 

- Som det er blevet vist af en undersøgelse fore-
taget af den britiske hær, ønsker 82 pct. af iraker-
ne, at USA og besættelsesmagten forlader landet
hurtigst muligt, og mere end 60 pct. støtter den
væbnede modstandskamp. Derfor er amerikanerne
i vanskeligheder og taber krigen, både militært,
politisk og moralsk. Han mener, at krigen har kos-
tet over 250.000 irakere livet. 

Sammi Alaa understregede, at ligesom hele krigen
har været omgærdet af massive løgne, bliver der
også løjet om modstanden og de kræfter, der er
aktive i den. Der findes den sekulære irakiske og
panarabiske modstand, herunder baathister, der
ikke behøver at være medlemmer af det nu forbud-
te parti. Der findes en stor gruppe modstandsfolk
fra den nu opløste hær. Det er dem, der gennemfø-
rer de mest dristige og mærkbare aktioner mod de
amerikanske tropper og kollaboratørerne. Og så
findes der endelig den religiøst inspirerede mod-
stand, som Sammi Alaa anslår til at udgøre mindre
end en femtedel af den samlede modstand. 

- Modstanden har intet at gøre med Al Zarqawi,
understregede Sammi Alaa, som også afviste, at
den irakiske modstand står bag attentater og ‘selv-
mordsaktioner’ mod civile. Sådanne fænomener er
provokatøraktioner. 

Sammi Alaa tilføjede, at den irakiske modstands
hovedkrav er betingelsesløs tilbagetrækning af
besættelsestropperne, og at den først vil forhandle
om noget som helst, når den amerikanske regering
har tilkendegivet, at den trækker tropperne hjem
uden betingelser. Modstanden vil også stille krav
om økonomisk kompensation for ødelæggelserne
af det irakiske samfund, krigsskadeserstatninger
for den ulovlige krig. 

De tre oplæg blev fulgt med stor opmærksomhed
og fik stort bifald. Den efterfølgende timelange
debat fokuserede ikke mindst på det spørgsmål,
som der var udbredt enighed om: at de danske
tropper skal hjem nu, og at presset på den danske
regering skal øges for at opnå det. Der blev også
givet klart udtryk for, at den danske regering ikke
skal slippe straffrit for den internationale krimina-
litet og terror, den er medskyldig i. 

Krigsmodstandere enige:

Presset på regeringen skal øges nu
Tre modstandere af Irak-krigen

mødtes lørdag den 3. december 2005
i Ungdomshuset i Odense: Johan

Kirkmand, far til den dræbte danske
soldat Bjarke Kirkmand,

maleraktivisten og DKU’eren Lars
Grenaa og formanden for Komiteen

for et Frit Irak Sammi Alaa. 

Mindemanifestation  for  den  dræbte  danske
soldat  Bjarke  Kirkmand  ved  trappen  til  folketinget

tirsdag  den  20.  december  kl.  18.
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Det vedtog bl.a. en Plan U for et bedre
Europa. Holdningen til den proklame-
rede folkelige debat om Europas frem-
tid var det væsentligste omdrejnings-
punkt for diskussionerne.

Lørdag den 27. november oplevede to
politiske landsmøder i Danmark at få
besøg af statsministeren. Det ene af
dem var Folkebevægelsen mod EU’s
landsmøde i Gladsaxe. Det andet var
partiet Venstres landsmøde.

Allerede 26. juni inviterede Folkebe-
vægelsens forretningsudvalg Anders
Fogh Rasmussen til en åben debat om
Europas fremtid på efterårets landsmø-
de. Den 11. juli svarede hans personlige
sekretær, at statsministeren ”har desvær-
re ikke mulighed for at deltage grundet
allerede planlagte aktiviteter”. 

”Men det skal ikke forhindre os i at få
Statsministeren med på vores landsmø-
de samtidig. Det har tegneren Carsten
Graabæk hjulpet os med,” sagde Hen-
ning Mortensen og Ditte Staun, da de
overrakte den danske træskopris til
Graabæk under overværelse af en far-
velagt udgave af hans kendte figur i
fuld størrelse.

Efter at gæster fra Nei til EU i
Norge, Folkrörelsen Nej till EU i Sveri-
ge og det internationale EU-kritiske
netværk TEAM overbragte hilsner til
landsmødet, blev der overrakt interna-
tionale træskopriser, som blev delt
mellem repræsentanter for de to
befolkninger, der stemte nej til EU-
grundloven i sommer. 

Den franske gymnasielærer Etienne
Chouard fik prisen på baggrund af den
betydning, hans analyse af traktat-tek-
sten fik for folkeafstemningen i Fran-
krig. ”Når man har læst teksten, kan
man ikke stemme andet end nej,” sagde
han i sin takketale.

Medlem af EU-parlamentet for det
hollandske socialistparti Kartika Lio-
tard kvitterede for træskoene ved at sige

i sin takketale, at danskernes mangeåri-
ge kritik af EU har inspireret til kam-
pagnen for det hollandske nej. 

Verden har brug for et
bedre Europa 
‘Verden har brug for et bedre Europa,’
konstaterede Folkebevægelsen i en
udtalelse fra landsmødet. Og det er på
høje tid, at Danmark genvinder sin
stemme internationalt – ved at træde ud
af EU, siger Folkebevægelsen mod EU.

EU spiller en negativ rolle på globalt
plan og skævvrider en skæv verden
endnu mere.

Det viser f.eks. forhandlingerne op
til WTO-topmødet i december: 

FN’s udviklingsprogram har slået
fast, at EU’s toldmure er en større bar-
riere for udviklingen end de rige landes
svage udviklingspolitik. 

Alligevel har EU’s handelskommis-
sær Peter Mandelson udtalt: ”Vi har i
EU ikke behov for at blive belært om,
hvad vi bør gøre ...” 

Hans udtalelse var en reaktion på
kritikken af Unionens handelspolitik,
blandt andet fra flere asiatiske lande. 

Heroverfor konstaterer Folkebevæ-
gelsen mod EU:

EU’s handelsmure er både til skade
for de fattige lande, for forbrugerne i
Danmark og for dele af dansk erhvervs-
liv. Det gælder både EU’s antidumping-
told, EU’s handelsmure og handelsbar-
rierer inden for landbrugs- og tekstil-

området. Det værste er dog EU’s
eksportstøtte til egne varer. 

Danmark skal kunne gå foran med
eksemplets magt. Uden for EU’s toldu-
nion kan vi skabe en retfærdig handels-
politik og arbejde internationalt for en
socialt og miljømæssigt bæredygtig
verdenshandel, der respekterer lande-
nes ret til selvforsyning med mad. 

Fogh: Undtagelser væk i
2015
Fra det andet landsmøde med statsmi-
nisterens deltagelse lød der helt andre
toner:

”De danske undtagelser i EU skal
væk inden 2015.” Sådan lød Anders
Fogh Rasmussens melding fra partiet
Venstres landsmøde.

- På Venstres landsmøde lagde stats-
minister Anders Fogh Rasmussen op
til, at Danmark inden 2015 skulle være
med i Euroland, EU-militæret og unio-
nens overnationale retspolitik. Dette er
en meget upassende udtalelse fra stats-
ministeren i en situation, hvor rege-
ringen og Folketinget har indgået en
aftale med Folkebevægelsen mod EU
og den øvrige nej-side om en dansk
debat under EU’s såkaldte tænkepause,
konstaterer Ditte Staun, talsperson for
Folkebevægelsen mod EU. 

- Hvis landets statsminister allerede
på forhånd konkluderer udfaldet af
tænkepause-debatten, så viser han, at
han ikke har til hensigt at lytte til den
folkelige kritik mod EU og EU’s udvik-
ling – og dermed svækker han tilliden
til hele idéen bag ”Borgernes Dagsor-
den”, siger Ditte Staun.Til gengæld
fremlagde Folkebevægelsen sin hold-
ning til ‘tænkepausen’ i en udtalelse,
der blev vedtaget af landsmødet.

Plan U 
Efter at forslaget til EU-Grundloven
blev forkastet i Frankrig og Holland, har
statsminister Anders Fogh Rasmussen
dikteret ”tænkepause” – og for statsmi-
nisteren betyder det åbenbart en pause
fra at tænke. 

Han har en plan D, siger han, D for
’dialog og demokrati’. 

Plan U for et bedre Europa
Folkebevægelsen mod

EU afholdt i weekenden den
26.-27. november 2005 sit
årlige todages landsmøde i

Gladsaxe.

Gæsten på landsmødet
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Folkebevægelsen mod EU er altid klar
til dialog om Danmarks fremtid. Vi har
derfor også en plan – En plan U. 

* U imod Ulykker påført det danske
folk af EU.

* U imod Ugerninger begået af EU
over for den tredje verden.

* U for Ud af EU! 

Vi er ikke alene – tværtimod. Folkeaf-
stemningerne i Frankrig og Holland
viste det med al tydelighed. I de øvrige

EU-lande ser vi også, hvordan
befolkningerne ikke anser EU som fol-
kets projekt, og at EU-modstanden
vokser dag for dag. 
Som en af Folkebevægelsens udenland-
ske landsmødegæster udtrykte det: 

”EU er for lille til de store proble-
mer – og for stor til de små.”

Folkebevægelsens landsmøde i
Gladsaxe opfordrer således til, at Dan-
mark løsriver sig fra EU, i forbindelse
med både debatten om Europas fremtid
og med WTO-forhandlingerne.

Landsmødet blev afrundet med valg af
et nyt forretningsudvalg, hvor det yng-
ste medlem – 20-årige Rina Ronja Kari
– fik flest stemmer.

Blandt de mange genvalg var Ditte
Staun, Karina Rohr Sørensen og Sven
Skovmand. Blandt de enkelte nyvalgte
var Søren Søndergaard, som hidtil har
været suppleant.

Landsmødet vedtog desuden også en
række justeringer af strukturgrundlaget,
der blev omdøbt til vedtægter.

Omkring 200 deltog på folkebevægel-
sens landsmøde sidste weekend i
november, på Triumfvej i Gladsaxe. Og
det var svært at finde sure miner over
unionsforfatningens foreløbige skæb-
ne. Ingen i den afgående ledelse følte
grund til selvransagelse nu det aldrig
kom en valgkamp i Danmark.

Alle var pludselig enige om at styrke
Folkebevægelsen.

Hvis denne plan skal lykkes udenfor
de vigtige EU-valgkampe, så skal man
for alvor finde en metode til at knytte
an til de vigtige spørgsmål i klassekam-
pen. En ny debat om alternativer til EU
er ikke nok til styrke modstanden.

En del af landsmødet blev brugt på en
international diskussion af situationen
efter Frankrig og Holland stemte nej til
unionsforfatningen i foråret. Der deltog
gæster fra England, Holland, Malta,
Norge, Finland, Letland.

Det var givende at høre de mange
erfaringer fra hele Europa: Eliten bruger
de samme argumenter over hele vejen
rundt: ”EU er det eneste alternativ til
isolering og fattigdom” osv.. Flere og
flere modstandere begynder at organise-
re sig i kampen mod EU, både pga. den
førte politik, den nyliberale økonomi,
stormagtsmilitarismen, samt unionens
udemokratiske og centralistiske natur.

EU og udviklingen af den offentlige sek-
tor er et af de punkter hvor FB vil satse.
Det første halve år af 2006 er der lagt op
til en politisk kampagne med fokus på,
hvorfor nedbrydningen af den offentlige
velfærd samt undergravning af faglige,
sociale og politiske rettigheder skal ses i
sammenhæng med politiske tiltag fra

EU. Med andre ord skal den afsløre den
lige linie mellem ”Velfærdskommissio-
nens” rapport og EU’s Agenda 2010.

Nogle af de faglige tillidsfolk er ikke
enige i, at denne sag skal forbindes med
det at styrke Folkebevægelsen. Der blev
luftet forslag til konferencer organiseret
i et ”bredere forum”. Det faglige initia-
tiv Stop Unionen fremsatte forslag om at
FB skulle få lavet en konference, der
kunne få del i oplysningsmidlerne vedr.
EU’s fremtid. Er der ikke en politisk
grund til at glemme Folkebevægelsen og
lave sit eget initiativ, så er der altid en
økonomisk, serveret af folketinget.

Det er vigtigt at FB selv organiserer
et fremstød fordi det er den eneste
måde at sikre at ægte EU modstandere
kommer til orde i debatten.

Helt afgørende bliver det igangværende
forløb frem mod en sandsynlig relance-
ring af unionsforfatningen og en omaf-
stemning om den. 17 millioner kroner
har folketinget afsat til lokale eller
landsdækkende aktiviteter, der skal
fremme den folkelige debat om det
’fremtidige europæiske samarbejde’.

Planlægningsgruppen er det NGO-
forum med 9 organisationer, der arbej-
der sammen om,  at ’debatten om Eur-
opa og Den Europæiske Union skal ud
til borgerne’.

Den fælles overskrift for planlæg-
ningsgruppens og Europaudvalgets akti-
viteter er ’Borgernes Dagsorden’. Fol-
kebevægelsen er gået aktivt ind i dette
planlægningsforum med intention om at
udnytte den larmende tavshed fra Chris-
tiansborg og EU til at slå sig op som
dem,der tænker på en bedre verden.

Landsmødet viste med al tydelighed
at der ikke kan skabes en fælles vision
om, hvordan denne fremtid skal tage
sig ud. Enigheden handler om at
komme ud, som det er blevet fastslået
mange gange før.

Besættelsen af Irak var stort set forsvun-
det. Det er et af de spørgsmål, som er
placeret længst nede i glemmebogen.
Det er tydeligt, at nogle kræfter i FB  i
kampen mod EU har fortrængt kampen
mod Danmarks egen elite. Tendensen til
at fremmane Danmark og Norden som
et glansbillede tynger bevægelsen.   Fsk.

Indtryk fra landsmødet
Folkebevægelsen skal styrkes - men hvordan?
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EU’s Eurobarometer viser, at begej-
stringen skrumper i Euroland, medens
stadig flere er utilfredse med, at den
fælles mønt betyder prisstigninger og
mere arbejdsløshed. 

De seneste tre år er begejstringen for
den fælles mønt faldet markant i de 12
eurolande. Andelen, som mener, at
euroen ’generelt er en fordel’, er faldet
fra 59 til 51 procent, mens andelen, der
betegner den som ’generelt en ulempe’,
er steget fra 29 til 39 procent. Det
fremgår af den seneste meningsmåling
fra EU’s eget analyseinstitut – det
såkaldte Eurobarometer. 

- Udviklingen i de tal tyder på, at util-
fredsheden snart vinder flertal i hele
Euroland. I Holland, Tyskland og Græ-
kenland er der allerede et flertal, som
mener, at euroen generelt er en ulempe.
Det er især kvinderne, der mener dette,
konstaterer Ditte Staun, som er talsper-
son for Folkebevægelsen mod EU. 

- Udviklingen skyldes især utilfredshed
med de prisstigninger, den voksende
arbejdsløshed og de komplikationer i
hverdagen, som euroen har medført.
Den førstnævnte årsag spillede en cen-
tral rolle op til folkeafstemningen om
EU-grundloven i Holland i juni, hvor et

stort flertal stemte nej. Det franske nej
til EU-grundloven skyldtes især util-
fredshed med den store arbejdsløshed,
som den franske regering har svært ved
at gøre meget ved, når euroen og
ØMU-projektet forhindrer landene i at
føre en selvstændig økonomisk politik,
siger Ditte Staun.

De euro-frie lande vil få det værre med

den fælles mønt, påpeger Ditte Staun: 
- Danmark har mindre arbejdsløs-

hed og større økonomisk vækst end
eurolandene. Det samme har euro-frie
lande som Norge, Sverige og Storbri-
tannien. Der er absolut ingen grund til,
at vi skal belastes med euroen. Fordele-
ne opvejer slet ikke ulemperne. Fri os
for ØMU-projektet.

Utilfredshed med euroen vokser i Europa

Tysk euro-protest

EUs justitsministre blev den 2. decem-
ber enige om en ny lov om registrering
af tele og datatrafik uden nogen form
for forudgående offentlig debat.

Alle telefonsamtaler, internettrafik,
internettelefoni og e-mail skal registre-
res og gemmes i op til to år. Det er alene
trafikken og altså ikke indholdet af sam-
taler og mails, der skal registreres.
Også ubesvarede opkald registreres.
Den skal endeligt vedtages af parla-
mentet.

Folkebevægelsens landsmøde 2005 fik
bl.a. besøg af Bjørn Elmquist, formand
for Rådet for Menneskerettigheder.
Anledningen var en debat om retssik-
kerhed, ytringsfrihed og demokrati: EU
er på vej mod et Big Brother-monster-
samfund.Bjørn Elmquist mener ikke, at
der er brug for en ‘krig mod terror’ –

det er absurd. At bekæmpe faktisk plan-
lagt terror er en politimæssig opgave,
der forudsætter en retsstat med forudsi-
gelighed og gennemsigtighed. 

I Danmark er det meget svært at kon-
trollere PET og FE. I EU er det umuligt. 

I Norden har man mange fælles stan-
darder, en proces, der er sket som følge
af en udvikling af lovgivningen, efter-
hånden som samfundet har udviklet sig i
en proces, der er sket nedefra. I EU ved-
tages harmonisering centralt, og tingene
bliver herefter trukket ned over landene. 

Mette Tonsberg, ansat hos Ole Krarup,
supplerede med en gennemgang af
EU’s terrorlovgivning. ‘Overvågnings-
pakken’ blev i første omgang enstem-
migt nedstemt i EU-parlamentet.fter
London-bomberne blev den genoptaget
under søjle 1, hvor EU-parlamentet har

medindflydelse. Folkebevægelsen m.fl.
prøver at begrænse den elektroniske
overvågning, men kommissionen hol-
der fast ved deres oprindelige forslag,
som er meget vidtgående. Det er nu
også justitsministrenes.

SIS-systemet koordinerer oplysning-
er mellem landene om EU-borgere
(Straffe, efterlysninger m.v.) Herud-
over er der et system, der samler oplys-
ninger om f.eks. stjålne biler. 

125.000 ansatte har adgang til oplys-
ningerne, hvilket udgør en stor risiko
for misbrug.
Schengen 3 er tiltrådt af syv lande.
Danmark vil sandsynligvis tiltræde ”pr.
automatik”.

EU: Øget overvågning
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Den amerikanske udenrigsminister
Condoleezza Rice har været i Europa
for at meddele, at USA hverken vil
bekræfte eller benægte, at CIA opererer
hemmelige fængsler i østeuropæiske
lande (indbefattet nuværende EU-lande
som Polen og et land som Rumænien),
i Nordafrika, Thailand og Afghanistan
med  henblik på at opnå tilståelser ved
brug af tortur.

I stedet truede Rice de europæiske
lande til ikke at stille spørgsmål herom,
men forlangte deres ubetingede støtte i
den såkaldte ’krig mod terror’.

Samtidig argumenterede hun for, at
de såkaldte ’renditions’ (udleveringer –
dvs ’overførsel af fanger til et andet
land til forhør’), som amerikanere fore-
tager, er lovlige efter international ret. 

- Det eliminerer ’statsløse’ terroris-
ter, sagde hun – og tilføjede at USA
søger garantier for behandlingen af
fanger fra de nationer, som modtager
dem. Hun forsikrer om, at USA ikke
går ind for tortur!

Amnesty International har afsløret,

at der er foretaget mere end 800 over-
flyvninger med landinger i europæiske
lufthavne. 50 CIA-flyvninger alene i
den irske Shannon-lufthavn. Også
Tyskland, Danmark, Sverige, Island,
Grønland, Ungarn,. Italien, Portugal,
Spanien og Marokko har registreret
sådanne flyvninger.

- At flyve arrestanter til lande, hvor
de risikerer tortur eller anden dårlig
behandling er et ligefremt og direkte
brud på international lov med eller
uden såkaldte ’diplomatiske forsikring-
er’, siger Claudio Cordone, Amnesty
International.

EU er under pres også fra befolkninger-
ne om at fjerne de hemmelige fængsler
og stoppe de ulovlige CIA-overflyv-
ninger. Den har bedt USA om en for-
klaring på afsløringerne, som først blev
bragt i amerikanske medier, tæt på
USA’s regering.

I sidste uge advarede Holland Was-
hington om, at hvis den fortsat forholdt
sig tavs om rapporterne om de hemmeli-

ge fængsler i Østeuropa, ville det kunne
have konsekvenser for hollandsk delta-
gelse i amerikanske militærmissioner.

Den hollandske udenrigsminsiter
Ben Bot sagde i sidste uge i det hol-
landske parlament, at  ’USA skal holde
op med at krybe i skjul. Det vil alt sam-
men komme frem, før eller siden.’

Hele sagen bekræfter mistanken om, at
CIA opererer et globalt anlagt fæng-
selssystem, hvor tortur er sat i system,
og hvor fanger kan transporteres fra det
ene land til det andet. Abu Ghraib er
blot en del af dette system.

USA’s hemmelig fængsler og globa-
le tortur-menageri er en hån mod selve
ideen om et internationalt retssamfund.

Den amerikanske supermagt har så
megen tillid til sin kontrol over de glo-
bale medier, at den lader skueprocessen
mod den irakiske præsident fortsætte
(og delvist transmittere af det irakiske
TV, som det kontrollerer), selvom hele
verden er klar over, at det er en parodi
på en retssag. Det kan ikke være andet
i et land, hvor det amerikanske militær
og den amerikanske regering er magt-
haveren, og hvis internationalt aner-
kendte statsoverhoved og præsident
blev afsat af USA i kraft af en ulovlig
krig – og selv samme præsident nu er
den amerikanske hærs fange.

Ikke bare har internationale jurister
højlydt protesteret mod gennemfø-
relsen af den farceagtige rettergang.
Det har FN også – selvom det dårligt
gengives i de internationale medier, og
slet ikke i de krigsførende danske.

Menneskerettighedschefen for FNs
’Hjælpemission’ i Irak John Pace erklæ-
rede lige op til genoptagelsen af retssa-
gen, at angrebene på Saddams forsvare-
re og mangler i det irakiske retssystem

gør, at sagen mod Saddam aldrig vil
leve op til international standard.

- Vi er bekymrede over hvad vi ar set,
vi er bekymret over mordet på to for-
svarere og at en tredje er alvorligt
såret, sagde FN-manden, der tilføjede,
at forsvaret ikke havde mulighed for at
arbejde frit og effektivt.

Men den amerikanske propapaganda-
maskine kværner løs om den grusomme
Saddam med historier om ’menneske-
kød gennem kødhakkemaskinen’ hos
’Saddams bødler’, som var hovedhisto-
rien på førstedagen. Det pågældende
vidne var 15 år, da den påståede uger-
ning fandt sted, i 1982. Det handler om
en påstået massakre på 148 mænd fra
byen Dujail efter et mordforsøg på Sad-
dam – det er den eneste sag, han er
anklaget for. De påståede millioner af
ofre for hans regime er forsvundet. Det
andet hovedvidne var 10 år gammel, da
begivenhederne fandt sted, og referere-
de flittigt til, hvad han havde hørt. Det
er en joke. Vidnerne søger samtidig om

personlig økonomisk kompensation fra
retten for de påståede overgreb. Det
giver dem et personligt økonomisk
motiv. Det gjaldt også kvinden, der vid-
nede på sagens anden dag og påstod hun
var offer for tortur. Hun var 16 dengang.
Hun vidnede uden at forsvarerne kunne
se hende: blot en stemme og en historie,
der udløser en pengepremie! 

Men dag efter dag bemægtiger  sådan-
ne ’vidneudsagn’ sig overskrifterne. 

Den håndplukkede dommeren har
nægtet Saddams udenlandske sagførere
at indgå i sagen, der finder sted i den
topsikrede amerikansk-kontrollerede
Grønne Zone i Baghdad, men den tidli-
gere amerikanske justitsminister Ram-
sey Clark fik lov til at henvende sig til
retten i 5 minutter. Efter førstedagen
sagde han til CNN:

- Dommerne virker fast besluttet på
ikke at lytte til et eneste af vores argu-
menter. De ville hurtigt frem til en dom-
fældelse.

Saddam og hans medanklagede risi-
kerer alle dødsstraf.

USA håner verden
CIA-fængsler og ulovlige torturflyvninger

USA håner verden
Skueprocessen mod Iraks præsident
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Det stod på et tidligt tidspunkt i for-
handlingerne klart, at Bertel Haarder
havde en anden politisk dagsorden end
PLS. Hvor vi ønskede at forbedre
uddannelsen ved blandt andet at gøre
den lønnede praktik SU-finansieret og
afskaffe taxametersystemet, ønskede
Bertel Haarder at forringe vores uddan-
nelse og snige sit menneskesyn ind
mellem linjerne, et menneskesyn, der
handler om, at barndommen skal
afskaffes, for at børnene kan blive hur-
tigere og bedre klar til skolelivet – og
dermed i sidste ende komme hurtigere
på arbejdsmarkedet. 

PLS kunne ikke være mere uenig. Vi
siger: Uddannelse for livet – ikke for
erhvervslivet! 

Da vi holdt Bertel Haarders mennes-
kesyn op mod de konkrete tiltag på hele
uddannelsesområdet, han er kommet
med, var det tydeligt at se, at Bertel
Haarder er i gang med en grundlæggen-
de ændring af den holdning, vi i Dan-
mark normalt har haft til barndommen
og uddannelse.

Bertel Haarder og den borgerlige rege-
ring ønsker at gøre barndommen til en
stor læringsproces i stedet for en dan-
nelses- og udviklingsproces. Det ser vi
konkret udført i forhold til læreplaner
og sprogstimulering og gennem ned-

skæringer, fordi opbevaring og indlæ-
ring ikke kræver de store ressourcer.
Og samtidig ønsker de at uddanne dan-
skerne hurtigere og hurtigere, samtidig
med at flere og flere står af ræset, i takt
med at der bliver færre og færre midler
til uddannelsen og hele det pædagogis-
ke arbejdsområde.

Dette har de Dansk Industris
opbakning til. De foreslog for nylig at
ændre SU’en, så den fremover bliver
givet som lån. Og hvor man slipper for
tilbagebetaling, hvis man gennemfører
sin uddannelse på normeret tid. Det er
klar tale: forbedringer til den målrette-
de elite!

Forhandling eller
konfrontation?
Det er altså en samlet liberalistisk
offensiv bestående af den borgerlige
regering, folketingets parlamentariske
flertal og det danske erhvervsliv, vi står
over for. Og de har magten til at gen-
nemføre deres liberalistiske dagsorden.
Som ikke er til forhandling. For de er
nødt til at tilpasse uddannelsessystemet
og det pædagogiske arbejdsområde til
resten af EU-landene og til erhvervsli-
vets ønsker, og de har midlerne til det.

PLS valgte i den situation at forlade
forhandlingerne og søge indflydelse på
andre måder. Vi valgte i stedet at forsø-
ge at råbe den danske befolkning op og
forklare befolkningen, hvad Bertel
Haarder og Co.s planer går ud på, og

hvilken retning de vælger for vores
alles fremtid.  

PLS og de enkelte pædagogstude-
rende må gøre, hvad de kan for at infor-
mere alle mennesker om den borgerlige
regerings politik og konsekvenserne af
denne. Og vi må søge at gøre det klart
for de mennesker, at det ikke er muligt
at stoppe den borgerlige regering, med-
mindre vi står sammen og presser dem
til at opgive deres planer.

For i PLS tror vi på, at vi gennem en
bevidstgørelse af den danske
befolkning om hensigten bag regering-
ens politik, og herunder hensigten bag
Bertel Haarders reform af pædagogud-
dannelsen, og en deraf følgende hold-
ningsændring kan påvirke politikerne
og få vores krav i gennem.

Det kræver selvfølgelig, at politiker-
ne er villige til at gøre, som befolkning-
en ønsker, hvilket den nuværende bor-
gerlige regering ikke ligefrem har vist
villighed til. 

Vi er derfor nødt til at lægge et mas-
sivt pres på regeringen, og vi er nødt til
at vise, at vi er villige til at tage mange
forskellige midler i brug, og måske
indse, at vi er nødt til at tvinge rege-
ringen til at ændre politik.

Handling skaber forvandling!
PLS må tage initiativ til, at de pæda-
gogstuderende og andre i samme situa-
tion og med samme krav kommer ud af
undervisningslokalerne og arbejdsplad-
serne og ud på gaden. Gennem demon-
strationer, direkte aktioner og alminde-
ligt oplysningsarbejde må vi gøre vores
synspunkter gældende og vise vores
vilje til forandring. 

Vi kan demonstrere over hele landet
– ved rådhuset, i gågaden og foran fol-
ketinget. Gennem demonstrationerne
viser vi vores antal og mangfoldighed.
For vi kan selvfølgelig også demonstre-
re sammen med andre i sammenhænge,
hvor vi har en fælles sag med andre stu-
derende eller befolkningsgrupper. Den
konkrete solidaritet er vi nødt til at vise,
fordi ingen enkeltstående faggruppe

Hvordan vinder vi kampen
om uddannelsen?

Af Lars Grenaa
I sidste nummer af de

pædagogstuderendes blad
PULS kunne man læse, at
de pædagogstuderende

havde forladt
forhandlingerne med Bertel

Haarder om den nye
pædagoguddannelse.
Det skete ud fra nogle
strategiske og politiske

overvejelser, og fordi vi ikke
troede, at vi kunne få

indflydelse på reformen
gennem forhandlinger. Læs

her om, hvorfor PLS har
valgt en aktivistisk linje.
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kan stå alene. Vi må tage pædagogerne,
lærerne, sygeplejerskerne osv. under
armen og skabe en offensiv mod ”Haar-
derficeringen” af vores arbejdsområde
og samfund.

Men også gennem direkte og symbol-
ske aktioner kan vi skabe opmærksom-
hed om vores synspunkter og vores
styrke. Når vi f.eks. mødes i tusindvis
foran Folketinget for at begrave pæda-
gogikken, gør vi på en symbolsk måde
befolkningen opmærksom på, at det
står galt til. Vi kunne også begå kollek-
tivt ”selvmord” og melde os ud af stu-
diet, eller sætte vores seminarier til salg
til højestbydende firma, så vi kan få
indført en ordentlig arbejdsmarkedsret-
tet opdragelse af børnene, for nu at
nævne nogle fantasifulde eksempler.

Vi kunne gennemføre direkte aktioner,
besætte vores semiarier for at kræve
vores eget dannelses- og udviklingsrum
tilbage og selv være med til at skabe
det. Eller for at illustrere, at uddannel-
sessystemet er til for de studerende og
ikke omvendt!

Og for at føre den tanke ud i livet
kunne vi besætte Bertel Haarders kon-
tor og sætte en gruppe studerende i
hans stol. Så skulle de bare skynde sig
at trække eksamensbekendtgørelsen til-
bage og ændre mange andre af Bertel
Haarders tiltag. 

Derudover kunne vi blokere trafik-
ken for at symbolisere, at uden vores
medvirken går Danmark i stå. For at
illustrere, hvor vigtig en opgave vi
udfører for samfundet gennem det
pædagogiske arbejde.

Ved at gennemføre aktioner som oven-
for ville man fremtvinge en debat om
udviklingen i Danmark, og vi ville vise,
at vi bakker vores ord op med handling. 

Strejken som middel

Men hvis ingen af vores argumenter
eller et massivt pres fra befolkningen
kan få den borgerlige regering til at
trække deres liberalistiske planer tilba-
ge, så må vi tage vores stærkeste våben
i brug – nemlig strejken.

En strejke er et meget konsekvent
middel til at tvinge sine synspunkter
igennem. Gennem en arbejdsnedlæg-
gelse vil vi sætte uddannelsen af nød-
vendig arbejdskraft til erhvervslivets
opdragelse af samfundsborgerne i stå.
Det er noget, de vil kunne mærke i den
borgerlige regering. I den situation vil
vi befinde os i en udmattelseskamp
med den borgerlige regering om, hvem
der først smider håndklædet i ringen og
bukker under og accepterer modstande-
rens dagsorden.

For at kunne gennemføre og bruge en
strejke til at ændre udviklingen til fordel
for de mange, må den være velforberedt,
både politisk og organisatorisk. Det vil
sige, at vi allerede nu må begynde at dis-
kutere, i hvilken situation vi kan bruge
strejken, og hvordan den skal foregå. Vi
kan jo oprette vores egen uddannelse og
undervise hinanden, så vi ikke spilder
tiden, men vi kunne også blokere alle
daginstitutioner i Danmark, så strejken
blev endnu mere effektiv. Diskussionen
om strejken skal tages blandt os med-
lemmer af PLS, og vi skal føre den vide-
re og tage den med vores medstuderen-
de, underviserne og rektorerne.

En strejke kan umiddelbart virke som
en meget militant og voldsom metode i
den politiske kamp, og det er da også et
direkte konfrontativt og konsekvent
middel i det ”konsensussøgende” dan-
ske politiske klima.

Man skal imidlertid huske på at alt
det, vi betegner som danske velfærds-
goder, er rettigheder og goder, som den
danske arbejderbevægelse har vundet
gennem hårde kampe og lange og store
strejker. Hele Danmarks sociale udvik-
ling er bygget på blod, sved og tårer fra
danske arbejderes strejker og deres
vilje til at stå fast på nogle medmennes-
kelige holdninger. 

Også vi medarbejdere inden for det
pædagogiske område kender til strejker
som et middel til at opnå forbedringer og

undgå forværringer på vores arbejdsfelt. 
Senest så vi de københavnske pæda-

gogers kamp for at bevare fritidshjem-
mene blive vundet gennem en for
pædagogerne hård strejke. En strejke,
som PLS og de pædagogstuderende i
øvrigt støttede aktivt op om. 

Hvis vi føler, at vores sag er ædel og ofre
værd, og hvis vi føler os som en slags
bannerførere for en retfærdig og solida-
risk pædagogisk og social udvikling, der
tilgodeser det store flertal af danskernes
behov, så kan vores strejke blive nød-
vendig og også gunstig. For i den situa-
tion kan vi opnå støtte fra andre fag-
grupper og resten af fagbevægelsen, og
på den måde bygger vi en samlet mod-
offensiv til den borgerlige regerings
generalangreb på den danske arbejder-
klasse og de velfærdsgoder, denne har.

Et skridt ad gangen …
Først og fremmest må vi i klasserne
skabe debatten om samfundets udvik-
ling og den borgerlige regerings politik
på seminarierne og skaffe opbakning og
aktiv støtte fra medstuderende, undervi-
sere og rektorer. Alle pædagogstuderen-
de må stå sammen om en politik for
flertallet, og i praktikkerne og på vores
arbejdspladser må vi søge opbakning
fra forældre, kollegaer og brugere.

I den kommende tid må PLS også søge
og finde andre grupper og organisatio-
ner, der ligesom os kæmper for en anden
udvikling for vores samfund. Vi skal
finde allierede i den pædagogiske ver-
den, i fagbevægelsen, blandt de danske
studerende og i resten af befolkningen.
Vi må være opmærksomme på, at den
nyliberale offensiv foregår på mange
områder, og derfor være åbne over for at
arbejde sammen med en stor mangfol-
dighed af organisationer i kampen for at
stoppe den for os selv, vores brugere og
for resten af den danske befolkning kata-
strofale udvikling.

Og derfra må vi skride til handling … 

Lars Grenaa er medlem af
PLS’ forretningsudvalg

Artiklen har været bragt i det senset
nummer af PLS’ blad PULS
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Joe Hill er en legende i den amerikan-
ske arbejderbevægelse, en af dens
mange martyrer, en europæisk ind-
vandrer, politisk aktivist og faglig
organisator, som blev henrettet under
første verdenskrig, dømt på en falsk
mordanklage. Han blev simpelthen
ryddet af vejen af minebosserne.

Han fødtes i Gævle i Sverige i 1879
som Joel Emanuel Hägglund og kom i
1902 sammen med sin bror Paul til
USA, hvor han ændrede sit navn til
Joseph Hillström, Joe Hill. 

Han arbejdede sig tværs over det
amerikanske kontinent, mens han agi-
terede for faglig organisering. I 1910
tilsluttede han sig den kæmpende fag-
bevægelse IWW (Industrial Workers of
the World). 

Joe Hill blev organisator, agitator – og
umådelig populær sangskriver for
IWW. Populær blandt arbejderne, fryg-
tet og hadet af arbejdskøberne blev han
i Utah falsk anklaget. 

På trods af en stor kampagne for at
redde hans liv blev han henrettet den
19. november 1915. 

Hans sidste appel til sine kammera-
ter var: 

Don’t mourn, Organize! 
Sørg ikke – Organiser!

Kl. 10 aftenen før henrettelsen rakte
han sit berømte testamente ud gennem
tremmerne i sin celle til en fangevog-
ter. Det har lige siden tilhørt den ame-

På den amerikanske folkesanger David
Rovics’hjemmeside kan man følge hans
oplevelser i små rapporter, han skriver
undervejs i sit omflakkende turneliv,
der fører ham verden rundt.

Han har her også kommenteret sit
seneste Danmarks-besøg, hvor han
bl.a. gav en vellykket koncert i Oktober
Bogcafé & Galleri i København.

Skriver nu videre i Café Kassen i
København:

Næste dag satte Attila mig af i lufthav-
nen i Bristol, og så fløj jeg til Køben-
havn. Næste dag var en lang køretur til
Aalborg og et godt arrangement i
Tusindfryd, anarkistcentret dér, lige
ved siden af gågaden, vidunderlige
folk, pæn størrelse, især for en torsdag
aften, måske 40 eller lidt mere. Kørte
den lange vej tilbage til København den
næste dag …

Havde en dag fri i København før
koncerten i Oktober, Gerds bogcafé
(Gerd Berlev, formand for Foreningen
Oktober, KP), jeg har lagt en anmel-
delse derfra ind på min hjemmeside,
der var en god flok på noget over 30
pakket sammen på stedet, et akustisk
arrangement.

Der er nogle fantastiske malerier på
det sted, i særdeleshed et fra 1993, hvor
politiet prøvede at massakrere en masse
vrede danskere omkring en EU-folke-
afstemning og sådan noget. Kunstneren
(Jørgen Buch, KP) var der til koncer-
ten, sammen med masser af andre gode
mennesker, især ældre kommunister,
men også nogle anarkister og også
unge mennesker, plus Nina og Milos.

Derefter var det Stockholm og Göte-
borg, Sverige. I Stockholm fandt den
årlige socialistkonference sted i ABF-
huset, med en koncert lørdag aften i res-

taurant Cirkeln med mig, Jan Hammer-
lund og adskillige andre, som jeg ikke
kan huske, hvad hedder. En rigtig god
ung feministisk sangskriver, som alle
syntes godt om (og som jeg selvfølgelig
ikke forstod, for det var på svensk), et
traditionelt svensk kommunistband, og
en ung fyr med elektrisk guitar. Det var
et flot arrangement, omkring hundrede
vil jeg tro. Og der var hundreder flere i
lokalerne rundt om i bygningen i gang
med workshops (selvom jeg tror de blev
indstillet under koncerten), med at eta-
blere networks, distribuere litteratur,
sælge bøger osv. Masse af solidaritet
med Palæstina og Cuba. Det ser ud til at
være nogle af de kommunistiske orga-
nisationers vigtigste kampagne for
tiden. Mange af de arrangementer jeg
og Jan og Anne Feeney havde sidst jeg
var der, var organiseret af de svensk-
cubanske solidaritetsgrupper.

Det var en forbandet lang biltur til
Stockholm og bagefter en lang tur til
Göteborg, og på mindre veje end jeg
havde ventet, og på en eller anden
måde ankom jeg først dertil en halv
time efter jeg skulle være begyndt at
spille. Det var dog ok, jeg hoppede op
på scenen med det samme og lavede et
godt show, som blev filmet af Bo, gift
med hovedarrangøren Inge. (…)

Det ser ud til, at jeg er ved at få flere
kontakter i Norge og Finland, ligesom i
Sverige, så forhåbentlig kan jeg i frem-
tiden spille ved flere arrangementer i
det øvrige Skandinavien – og ikke
’kun’ i Danmark (selvom jeg elsker
Danmark).

Jeg skrev en sang, jeg kaldte ’The
Commons’ i Sverige, efter at jeg (langt
om længe) var blevet færdig med Mat
Callahans vidunderlige bog – det er
problemer med musik.

På bilturene lyttede jeg til (udsen-
delserne fra radiostationen, KP)
Democracy Now!, det ser ud, som om
Bush-regeringen smuldrer, den ene ting
dukker op efter den anden, det er sim-
pelthen forbløffende. Hvis mainstream-
medierne gjorde deres arbejde, ville
han have været færdig for længe siden.

I morgen, tidligt, er det af sted til
Rom...

www.davidrovics.com

Undervejs med David Rovics 

Jørgen Buch: 18. maj 1993
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rikanske arbejderbevægelses skatkam-
mer af revolutionær kultur, digte og
sange.  

Joe Hill’s last will

(Written in his cell November 18, 1915,
on the eve of his execution)

My will is easy to decide, 
For there is nothing to divide.
My kind don’t need to fuss and moan –
Moss does not cling to a rolling stone.

My body? Ah, if I could choose,
I would to ashes it reduce,
And let the merry breezes blow
My dust to where some flowers grow.

Perhaps some fading flower then
Would come to life and bloom again.
That is my last and final will,
Good luck to all of you,
Joe Hill

Efter henrettelsen blev Joe Hills lig ført
til Chicago, hvor det blev kremeret. I
overensstemmelse med hans testamen-
te blev hans aske symbolsk sendt rundt
til alle lokalafdelinger af IWW i USA
(Utah) og Sydamerika, Europa, Asien,
Sydafrika, New Zealand og Afrika. 1.
maj 1916 blev asken i kuverterne spredt
for vinden. 

I 1988 blev det afsløret, at en kuvert
med aske var blevet beslaglagt af det
amerikanske postvæsen på grund af
dets ‘undergravende potentiale’.
Kuverten havde et foto påklæbet med
teksten “Joe Hill, myrdet af kapitalist-
klassen 19. november 1915”.

Den nyfundne kuvert blev overført
til de amerikanske nationalarkiver,
National Archives. Efter en række for-
handlinger blev den sidste aske af Joe
Hill overdraget til IWW i 1988. 

I 1925 skrev Alfred Hayes et digt, der
er blevet en international klassiker: “I
Dreamed I Saw Joe Hill Last Night”. I
1936 skrev Earl Robinson den smukke
melodi. Den er blevet indsunget af bl.a.
Paul Robeson, Pete Seeger og den irske
folkesanger Luke Kelly. Joan Baez
sang og indspillede den i Woodstock i
1969.

På dansk findes en fremragende
intens udgave med Annisette på Savage
Roses dobbelt-LP fra 1989 Ild og Fri-
hed. 

I 1971 lavede den svenske filmin-
struktør Bo Widerberg en glimrende
film om hans liv: ‘Joe Hill’. 

Dette er en bearbejdet udgave af arti-
kel og oversættelse bragt i Kommunis-

tisk Politik 4, 1998.

Joe Hill’s testamente 

Skrevet i hans celle 18. november 1915,
aftenen før hans henrettelse

Min sidste vilje er nem – den er det hele,
for der er intet at fordele. 

Nu ingen jamren for et par ben – 
for ‘der gror ingen mos på en rullesten’. 

Min krop? Ser I – var valget mit, 
blev den til aske, kastet frit 
for muntre vinde over jord, 

og ført hen et sted, hvor blomster gror. 

Måske en visnet blomst får luft, 
glødes igen af liv og duft. 

Min sidste vilje, det er den:
I skal ha’ held og lykke til! 

Joe Hill 

Joe Hills sidste vilje



Kravet om lukning af den kurdiske tv-
station begrundes med, at tv-stationen
”opildner til terror”, og at der eksisterer
en forbindelse mellem tv-stationen og
PKK, det Kurdiske Arbejderparti, der er
at finde på EU’s og USA’s terrorlister.. 

Kravet om lukning af den kurdiske
tv-station er endnu et eksempel på,
hvordan magthaverne overalt forsøger
at knægte ytringsfriheden og de andre
demokratiske rettigheder med henvis-
ning til den såkaldte ”krig mod terror”.
PKK kom som bekendt på EU’s terror-
liste i 2002, selvom PKK på det tids-
punkt havde afsluttet den væbnede

kamp og erklæret sig rede til ”en frede-
lig løsning”. EU’s terrorstempling af
PKK demonstrerer, hvordan EU’s ter-
rorlove blev til som beskidte aftaler
mellem landene indgået bag lukkede
døre – uden for demokratisk kontrol. 

Endvidere demonstrerer Tyrkiets
krav om lukning af Roj TV, at det er
rent blålys, når Tyrkiet og EU i høje
toner priser de ”demokratiske frem-
skridt” i Tyrkiet. Der er ikke sket afgø-
rende demokratiske ændringer i Tyrki-
et, kun kosmetiske ændringer. Det er i
princippet tilladt for kurdisk tv og radio
at sende på kurdisk, men når kurderne

gør det, får de alvorlige problemer. Det
er også tilladt at undervise på kurdisk,
men kun på privatskoler. Det er ikke fra
EU, man skal forvente støtte til kurder-
nes frihedskamp, men fra de folkelige
kræfter i og uden for Tyrkiet. 

Fingrene væk fra Roj TV
For demokrati og menneskerettigheder
i Tyrkiet 
Fjern EU’s terrorlove 

Internationalt Forums styrelse 
30. november 2005 

www.internationaltforum.dk
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Fingrene væk fra ROJ TV!

Amnesty Internationals kampagne
’Forbyd Tortur’ har gennem mere end
et år arbejdet for at få indført en para-
graf i dansk lov, der forbyder tortur. Det
ser ud til at lykkes. Lene Espersen har
foretaget en kovending og er nu åben
over for at undersøge muligheden for et
forbud. Søren Gade er også åben for at
indføre det i den militære straffelov.

Det fejrer Amnesty på FN’s menneske-
rettighedsdag 10. december, hvor vi
overrækker 145.000 underskrifter for
et forbud mod tortur til folketingets
præsidium.
Vær med til at gøre antallet af under-
skrifter endnu mere imponerende!
Skriv under for et forbud mod tortur på
Amnestys hjemmeside: 

www.amnesty.dk

Mød op på Christiansborg Slotsplads
den 10. december kl. 16, hvor Amnes-
ty-medlemmer fra hele landet afleverer
underskrifterne, den kurdiske mennes-
kerettighedsforkæmper og torturofferet
Widad Akrawi holder tale og meget
mere. 

Amnesty International

Underskrifter
mod tortur

Kandidaterne
blev opstillet, og nogle valgt, - og så, - 

slaget om det altafgørende ved kommunalvalget, 
- borgmesterposter og udvalgsposter. 

Tidligere partifæller strides,- 
der skiftes parti kort efter valget, -

de afrakkede elementer, 
opdraget i korrupte vælgerforeninger,
blæser rundt som ørkenens løssand, 

for dog at lande et sted, 
- der hvor personlige og økonomiske forventninger indfries, -

og alt tilpasset stanken af gylle
i det borgerlige valgcirkus.

NB

Oktober Bogcafé og Galleri
Egilsgade 24, 2300 S

Mandag den 12/12
Ny  udstilling af Ib Spang Olsen,

fantastiske livsbekræftende litografier.

”Hollandsk uge” 12/12 - 16/12
Priserne falder dag for dag på udvalgte bøger mandag til fredag. 

Startpris 20 kr., slutpris 5. kr.

Fredag den 16/12
Kl.16  slutter ”Hollandsk uge”

Kl.17  fremfører Morten Skou Andersen visesange 
inspireret af Poul Dissing.

Ta´venner og familie med.Vi hygger med gløgg og æbleskiver.

Metro : Islands Brygge. (5 min. gang) 
Bus : 40, 12, 13, 33, 34
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En dag i slutningen af april var vi et par
stykker, der syntes, at det var på tide at
gøre endnu et forsøg på at råbe Israel
op. Give et klart vidnesbyrd om, at vi er
mange, der opfatter Israels opbygning
af muren om og i Palæstina som en for-
brydelse mod menneskeheden, en over-
trædelse af menneskerettighederne,
som også den internationale menneske-
rettighedsdomstol i Haag har bedømt
det til at være. Samtidig skulle det være
henvendt til den danske regering med
en opfordring til at iværksætte sanktio-
ner ifølge FN’s resolutioner.

Derfor tog vi ud til den israelske
ambassade i Hellerup og spray-malede
ordene ”Riv muren ned” i farverne rød,
grøn og sort – som det palæstinensiske
flag – på muren omkring ambassaden.
Det kom da også til at stå der som et
vidnesbyrd weekenden over, synligt fra
S-toget. Den udsendte pressemedde-
lelse fik dog en sørgelig ubemærket
medfart i den kgl. danske presse.

Et videokamera havde opfanget
bilens registreringsnummer, så bileje-
ren fik en uventet henvendelse fra poli-
tiet. Da hverken bilejer eller chauffør
kendte noget til vores forehavende,
valgte vi at melde os. Det resulterede i
en tur i byretten først i december.

For overtrædelse af straffelovens §
291, stk. 1, der handler om hærværk
m.v. i den hellige ejendomsrets navn,
nedlagdes påstand om en bøde til hver
på 1.800 kr., også chaufføren, og en
samlet skadeserstatning på 3.500 kr.

I byretten fik vi først den indrømmelse,
at alle fik lov til at deltage i samme
retsmøde. Derefter oplystes det, at Isra-
els ambassade frafaldt kravet om erstat-
ning. Derefter gjorde vi gældende at
menneskerettighederne, som Israel jo
klart har overtrådt, måtte være overord-
net ejendomsretten. Det mente domme-
ren dog ikke. 

Derefter påpegede vi, at aktionen i

september var blevet
medtaget i PET’s
opgørelse over ”racis-
tisk eller religiøst moti-
verede lovovertræ-
delser” begået efter rets-
plejelovens § 742, stk. 2. Vi mente, at
denne uoverensstemmelse mellem
anklagen og PET’s registrering måtte
betyde enten en ny anklage, eller at
sagen blev slettet fra opgørelsen. Dom-
meren henviste da til et klagemål mod
PET. Da vi oplyste, at vi allerede havde
sendt en sådan uden at få svar, belærte
dommeren os om, at der er en svarfrist
på 10 dage. Så en ny klage til PET er
undervejs.

Derefter behandledes tiltalen mod
chaufføren om meddelagtighed. Det
endte med et bødefrafald og en advarsel.
Til sidst skulle de øvrige bøder fastsæt-
tes. Det blev til seks dagbøder á 250 kr.
til hver, dvs. en nedsættelse på 300 kr. 

Jeg opfatter dette forløb enten som et
forsøg på at undgå omtale, eller en del-
vis erkendelse af misforholdet mellem
Israels og vores overtrædelse af gæl-
dende lov og ret.                          GBe

EEnn  ttuurr  ii  bbyyrreetttteenn

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

Den formastelige
indskrift på den
israelske ambas-
sademur:

RIV MUREN NED

Mormødre mod muren i byretten



Velfærdskommissionen har – mens
dette tidsskrift trykkes – barslet med
deres berømte Velfærdsrapport. Kom-
missionen har været drægtig i flere år,
men jorden skulle også gødes først.

Der er tale om det ene store bedrag,
der har afløst det andet.

Selve betegnelserne: Velfærdskom-
mission og Velfærdsrapport er i sig selv
direkte i modstrid med den øvelse, som
kommissionen er blevet bestilt til at
lave. Indholdet er nyliberalistisk råka-
pitalisme, men sælges under falsk vare-
betegnelse: velfærd!

Det er bedrag.

Konklusionerne var bestemt på forkant.
Det resterende er skuespil for folket
kombineret med en god portion ”viden-
skabelige analyser”, som selv en folke-
skoleelev kan pille fra hinanden.

Rapporten bygger for eksempel på
den påstand, at efterlønsordningen
betyder, at den danske arbejdsstyrke i
løbet af 30 (siger og skriver tredive!) år
er formindsket med 300.000.

I øjeblikket står 8-900.000 i den
erhvervsaktive alder uden for arbejds-
markedet. Hvori består bekymringen
eller problemet, ud over de problemer,
som de 8-900.000 har? Er det et pro-
blem at reducere antallet af mennesker
på overførselsindkomster med 300.000
– bortset fra at 30 år er for langsomt?
Desuden står der millioner af østeurop-
æere parat til at træde ind på det danske
arbejdsmarked til overenskomstmæssig
løn!

Analyserne er svindel og humbug
samt bedrag.

Den årelange drægtighedsperiode har
med statsministerens egne ord skulle
tilsidesætte indgreb på det arbejdsmar-
keds- og socialpolitiske område, indtil
rapporten forelå, men masser af over-
greb er uanfægtet blevet ført igennem
alligevel. Dertil kommer, at

befolkningen i den grad er blevet pum-
pet med misinformationer og løgne for
at sikre sig det bedst mulige afsæt for
de reaktionære konklusioner, der skal
sikre belæg for drastiske nedskæringer.

Processen har været et bedrag.
Den har tilsyneladende været effek-

tiv: LO’s magasin Ugebrevet A4 har
fået Gallup til at foretage en undersø-
gelse, hvoraf det fremgår, at 80 pct.
erklærer sig enige i behovet for refor-
mer. Forskellige flertal af de adspurgte
er positive over for forskellige forring-
elser i for eksempel efterlønsordningen
samt udsættelse af pensionsalderen.
Som Ugebrevet A4 selv skriver: ”Flere
års modning af danskerne har virket.”

Reformerne må dog ikke gå for vidt:
70 pct. er imod en afskaffelse af efter-
lønnen, og store flertal vil ikke have
mere brugerbetaling for sundheds-
ydelser eller stramning af SU’en.

Timingen af rapportens udgivelse er
heller ikke en tilfældighed. I den for-
bindelse er det kun en lille sidegevinst,
at OECD netop har udgivet en rapport,
der konkluderer, at Danmark bør afvik-
le efterlønsordningen. Det afgørende
moment i udgivelsestidspunktet er
”modningen” ikke bare af befolkning-

en, men så sandelig også af de kongeli-
ge danske Socialdemokrater.

Helle Thorning-Schmidt er skam
blevet mere og mere forhandlingsvillig,
i takt med at hun endnu ikke har fået et
ord at skulle have sagt, siden hun tråd-
te til som formand. Det er et problem i
betragtning af, at hun blev valgt på at
ville og kunne levere resultater ’hen
over midten’. Det er ikke for ingenting,
at hun også bærer øgenavnet Duracell-
kaninen, idet hun i sin forhandlingsiver
aldrig bliver træt af at løbe hovedet ind
i en lukket dør til statsministeriet.

Gucci-damen sendte da også allere-
de et klart signal til statsministeren på
Socialdemokraternes kongres i septem-
ber, da hun med det mest arrogante
spørgsmål inviterede til forringelse af
efterlønsordningen:

- Vi beder de mennesker, der har fået
en gratis akademisk uddannelse med
fem års SU og et fjumreår oveni, om at
blive lidt længere på arbejdsmarkedet i
fremtiden. Er det virkelig for meget for-
langt?

Det er en nydelig retorik, i betragt-
ning af at akademikerne på efterløn kun
udgør 2,6 pct., mens Socialdemokrater-
nes forringelse af ordningen vil ramme
mange.

Det vil VK-regeringens reformer
også!

Det kan være, at Fogh vælger den
”nænsomme” metode, hvor de bliver
indført gradvist over en længere perio-
de, men det kommer til at slå under alle
omstændigheder.

Det kommer nemlig til at dreje sig
om stort set samtlige grupper: Reduk-
tion af folkepensionen, udskydelse af
pensionsalderen. Efterlønsordningen,
børnechecken, varmetilskud og boligsi-
kring er udsatte mål.

Man kan roligt sige, at rapporten
skyder med spredehagl mod de aller-
svageste i samfundet.

FJ

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

Faglig  kommentar

Reduktion af folkepensio-
nen, udskydelse af pen-

sionsalderen. Efterlønsord-
ningen, børnechecken, var-
metilskud og boligsikring er
udsatte mål. Man kan roligt
sige, at rapporten skyder
med spredehagl mod de

allersvageste i samfundet.

Farvel-rapport




