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Arbejdere i alle lande, forén jer!
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Midlet mod nyliberalismen:

Folkelig
mobilisering

D

et var enorm betydningsfuld sejr, de franske arbejdere
og ungdommen vandt, da Chirac og Villepin-regeringen
blev tvunget i knæ og måtte opgive at gennemføre den forhadte arbejdsmarkedslov CPE.
Overalt i landene i den europæiske union – og overalt i
verden – søger de herskende monopoler at gennemføre deres
nyliberale dagsorden for politiske, sociale og økonomiske
tilbageskridt for flertallet. Frankrig 2006 har vist vejen til at
slå denne offensiv tilbage – ikke mindst i unionslandene.
Efter måneders protest, kulminerende med sidste uges
gigantiske demonstrationer, besættelser og trafikspærringer,
der fik millioner af arbejdere og unge på gaden, valgte Chirac og Villepin at kaste håndklædet. i ringen. Fagforeninger,
studenter- og ungdomsorganisationer havde stillet regeringen
over for et ultimatum: Senest 2. påskedag skulle loven trækkes tilbage – ellers ville protesterne vende tilbage med fornyet styrke og landsomfattende strejker.
Efter et regeringsmøde erklærede Chirac og Villepin så, at loven er trukket tilbage, samtidig med
at de annoncerede, at den franske arbejdsmarkedslov ville blive ændret med en række mindre vidtgående bestemmelser.
Indtil da havde regeringen stædigt afvist at
trække loven tilbage til trods for millionprotesterne, der har forenet arbejderne og ungdommen i en
fælles kamp. Et forsøg fra Chiracs side på at få
loven gennemført mod nogle mindre indrømmelser faldt
ynkeligt til jorden: Protestfronten holdt fast i kravet om
lovens tilbagetrækning – og sejrede i kraft af massemobilisering og massive aktioner.

F

rankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF har i en
udtalelse ‘CPE er død – Sammen har vi vundet’
(10.04.2006) karakteriseret folkets sejr således:
‘Regeringen Chirac-Villepin-Sarkozy er blevet tvunget til
at give efter for den formidable bevægelse af unge og arbejdere, af alle de organisationer, politiske og faglige kræfter,
som varv forenet om at kræve CPE helt af bordet.
Sproglige kneb kan ikke skjule omfanget af denne sejr for
den folkelige bevægelse og arbeejderbevægelsen og dens
logiske konsekvens: omfanget af det politiske nederlag, som
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regeringen og højrefløjen har lidt.
Det er en sejr for enhed og kampkraft, det er en sejr over
en arbejdsgiver-regerings vilkårlige magt og foragt for det
brede folk
Denne eller hin højrefløjs-politikers manøvrer, som søger
at høste en gevinst af den sviende forkastelse af Villepin, kan
ikke udviske det faktum, at hele højrefløjen og arbejdskøberne har lidt fiasko.
Naturligvis er jobusikkerheden ikke væk. Mange som
demonstrerede og strejkede ville samtiedig have de øvrige
reaktionære arbejdsmarkedslove væk og smidt den lov om
social tilbagegang i skraldespanden, som kynisk kaldes loven
om lige muligheder.
Klassekampen, som fremstod på en så massiv og spektakulær facon, slutter ikke med dette slag. Gevinsterne har
været store med hensyn til kamperfaring, organisering og
aktionerne, som blev gennemført skulder ved skulder af unge og arbejdere af alle aldre.
Denne bevægelse har allerede sat sit præg på
Frankrigs sociale og politiske liv ved at anbringe
den folkelige styrke midt i arenaen, forenet om et
krav, som et flertal af folket bakker op om. Efter
sejren med Nej’et til den nyliberale EU-forfatning,
styrker den sejr, som blev vundet i dag, fronten –
og den udgør det brede flertal – af alle de mænd og
kvinder, unge og knap så unge, partier, fagforeninger, folkelige bevægelser, som sætter sig til modværge
mod den nyliberale politik, som højrefløjen prøver at
påtvinge os.
Vi har sammen nedkæmpet CPE. Lad os sammen fejre
denne sejr !
Og lad os sammen fortsætte kampen for et samfund, hvor
ungdommen vil have en fremtid uden usikkerhed eller vilkårlig magtudøvelse, og hvor arbejdernes og folkemassernes
interesser sættes i forreste række’.

D

et er beskedne ord om en stor social rystelse, som har
ramt i hjertet af Den europæiske Union og dens nyliberale politik – og har sat et strålende eksempel for ungdommen og arfbejderne overalt.
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Side 3

Anti-velfærdsreformen
Den systematiske voldtægt af sprog
og begreber fra den politiske reaktions
side frembyder vanskeligheder for
progressive og revolutionære. Reaktionen har simpelthen ranet positivt
ladede begreber, udtryk og mærkesager fra arbejderklassen og venstrekræfterne – og fyldt dem med et reaktionært indhold.
De reaktionære kræfter har i kraft af
deres mediekontrol i årevis kunne
fremstille sig som ’menneskerettighedernes’ fortalere, selvom de er de værste menneskerets-skændere og svorne
torturtilhængere. Kontrarevolutioner
bliver til ’revolutioner’ i diverse farver
med let fattelige, sødmefulde logo’er.
Og det positivt ladede udtryk ’reform’
(opfattet som forbedringer og sociale
fremskridt) bliver et stempel på hvert
eneste nyt skridt i fjernelsen af tilkæmpede rettigheder. Hele den nyliberalistiske EU-offensiv, knyttet til Lissabonmålsætningen (Agenda 2010) mod
arbejderne, de unge og pensionisterne,
til fordel for monopolernes profitter,
markedsføres i samtlige lande, af skiftende regeringer, som positive reformer – små eller store fremskridt.
Den propagandistiske sprogsvindel
er så omfattende, at de fleste opgiver at
kæmpe imod det – og overlader både
revolution og reform til reaktionen.
Foghs stribe af såkaldte reformer er
alle mod-reformer, anti-reformer, politiske og sociale tilbageskridt. Men kan
vi ikke undgå at kalde hans såkaldte
velfærds-reform for en modreform
eller anti-reform, som den er, kan vi i
det mindste afsløre dens indhold:
Det er en ANTI-velfærdsreform –
simpelthen.

rige får det hele. Der skal intet være
tilbage til arbejderne og dem, der har
skabt alle værdierne og den enorme
rigdom i det danske samfund af i dag
– andet end krummer, der dårligt nok
vil kunne sikre overlevelsen, når man
når pensionsalderen.

Foghs omhyggeligt forberedte baglæns-spring handler ikke om at ’fremtidssikre velfærden’, som det så pænt
hedder. Den handler om at nutidssikre
profitterne og sikre de danske monopoler en stabil forsyning af billig og
villig arbejdskraft. Den handler om at
få danskerne til at knokle mere og
længere livet igennem. Den handler
om at jage unge gennem uddannelsessystemet, så de hurtigere og læng-

Det er et dagligt tilbagevendende mantra for Fogh og hans støtter, at det går
ufattelig godt for Danmark og dansk
økonomi. Udlandsgælden er væk.
Arbejdsløsheden er nærmest forsvindende, påstås det. Hvordan kan det så
være, at velfærden i al fald er forsvindende – ikke i fremtiden, men nu?
At der bliver flere og flere tiggere,
flere og flere familier, der sættes ud
fra deres lejligheder af kongens foged,

ere kan udbyttes af virksomhederne.
Den handler om at fjerne allerede tilkæmpede sociale forbedringer som
efterlønnen og pensionsalderen,
arbejdsløshedssikring o.s.v.
Den drejer sig kort sagt om at gøre
livet surere for danskerne - fra barnsben af og til et stadig kortere pensionistliv.
Og det hele sker for at nutids- og
fremtidssikre monopolernes og milliardærernes luksuriøse og historisk
uovergåede velfærd. For at rejse et
velfærds-sarkofag for Mærsk McKinney Møller og konsorter.
Det er en plan for nu og i fremtiden
at omfordele resterne af den danske
velfærdsmodel, så monopolerne og de
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at det bliver stadig vanskeligere at få
en bolig, at fødevarerne bliver rådne
og fordærvede, at skoler, uddannelsessteder og offentlige institutioner
forfalder? At ældre og syge ikke får
den nødvendige hjælp og pleje?
Fordi den nyliberale EU-politik,
som Fogh fører hele vejen igennem
(og som gennem de seneste årtier har
likvideret det danske velfærdssamfund), er en åbenlys fiasko, når det
gælder sikringen af et minimum af
social velfærd for alle samfundsmedlemmer. Udliciteringer, privatiseringer, nedskæringer af den offentlige sektor og sociale sikringsordninger har
forringet ikke bare den offentlige sektor dramatisk, men sænket hele samfundets sociale kvalitet.
Anti-velfærdsreformen er sidste
søm i ligkisten.
Hvem kan stoppe Fogh og hans flertal
af velfærdsslagtere i Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti? Fra sidste
uge stiller den parlamentariske opposition med ikke mindre end to kvindelige statsministerkandidater. Men
både Marianne Jelved og Helle Thorning-Schmidt glæder sig til at forhandle med Fogh om et ’bredt forlig’.
Som svorne tilhængere af EU-liberaliseringen deler de anti-velfærdsreformens ideologiske og økonomiske præmisser. Heller ikke fra LO eller toppen
af dansk fagbevægelse har der lydt en
klar afvisning af Foghs sorte planer.
Fagtoppen har travlt med at overbevise medlemmerne om, at det er gammeldags at protestere i gaderne.
De franske masseprotester i de
seneste uger og måneder viser det modsatte. Det er tip top moderne – og det er
effektivt. Strejker, massedemonstrationer, universitets- og skolebosættelser
samt blokader tvang Foghs franske
regerings- og meningsfæller i knæ og
forkastede en EU-reaktionær nyliberal
ungdomsfjendsk lov. Fagforeningerne
spillede en positiv rolle i denne kamp.
Her i Danmark er der ikke mindre
på spil. Her må vi også lære at kæmpe,
så vi vinder!
-lv
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Foghs anti-velfærdsreform:

Danskerne siger nej til
pensionsforringelser
. Foghs antivelfærdsreform har ingen
folkelig opbakning. Men den
kan kun slås tilbage gennem
en massiv folkelig
mobilisering.
Selvom Fogh-regeringens ’velfærdsreform’ har været forberedt af en massiv
propagandastrøm, der skulle få danskerne til at acceptere de grove angreb
på tilkæmpede rettigheder, har planen
ingen folkelig opbakning. Heller ikke
selvom både socialdemokraterne og De
radikale støtter en sådan modreform og
arbejder for et ’bredt forlig’.
7 ud af 10 danskere forkaster forslaget om at skyde efterlønsordningen i
sænk ved at hæve aldersgrænsen til 63
år (eller til 62, som socialdemokraterne
ønsker). De vil bevare retten til efterløn, fra man er 60.
Fagforeningen FOA har ladet analyseinstituttet Epinion undersøge danskernes holdning til Foghs angreb på efterløn og pension. Mere end 1000 danskere er blevet spurgt – og 69 pct. siger, at

efterlønsalderen på 60 år bør bibeholdes,
evt. kombineret med bedre muligheder
for nedsat tid med lønkompensation.
Ifølge Epinion er kun 27 pct. enige i en
efterlønsgrænse på 63 år. I en undersøgelse fra Catinet for Ritzau er det kun
15,2 pct., der støtter forslaget om 63 år.
I begge undersøgelser er der et klart flertal for at bevare en efterlønsalder på 60.
Hvad angår regeringens plan om at
hæve den generelle pensionsalder fra 65
til 67 år, så støttes den ifølge Catinet af
mindre end hver tredje dansker. Et massivt flertal vil bevare 65-års grænsen.
Den stærke folkelige modstand mod,
at der pilles ved efterløn og pensionsalderen, er med andre ord ikke blevet
brudt – trods års intens propagandaoffensiv om ’ældrebyrde’ og ’fremtidssikring’.

Sandhedens time
I mange andre EU-lande er tilsvarende
nyliberale angreb på pensionsordningerne blevet mødt af masseprotester i
gaderne. I Danmark blev Nyrup-regeringens forsøg på at ødelægge efterlønsordningen som bekendt mødt af en

kraftig folkelig reaktion, som førte til,
at ordningen fortsattes, men i en stærkt
forringet udgave – og til en krise for
socialdemokraterne som ’velfærdsparti
nr. 1’, som endnu plager det.
Med Fogh og Co’s antivelfærdsreform er tidspunktet kommet, hvor protesten i Danmark også må gøre sig synlig i gaderne, som masseprotester. Kun
det vil kunne feje det nyliberale angreb
af bordet.
Regeringspartierne står med en rigtig dårlig sag: De vil gennemføre et
gigantisk socialt tilbageskridt mod folkets vilje. Det sorte Dansk Folkeparti,
der lovede ikke at pille ved efterlønnen,
står afsløret ikke bare som løftebryder,
men har også fået rokket kraftigt ved sit
falske image som ’den lille mands
beskytter’.
Men også De Radikale under Marianne Jelved, der nu har tilbudt sig selv
som statsministerkandidat, og socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt
står med en skidt sag, når de vil lægge
stemmer til gennemførelsen af anti-velfærdsreformen – helt ude af trit med
befolkningen.
Sandhedens time er kommet.

Mobilisering mod regeringens sorte “velfærdspakke”
Protestmøde 8. maj
Offentliggørelsen af regeringens sorte
“velfærdsreform” har nu betydet, at en
række faglige organisationer, uddannelsesorganisationer og den Alternative
Velfærdskommission har indkaldt til et
bredt og åbent landsdækkende protestmøde mandag den 8. maj. Yderligere
tid og sted er endnu ikke fastlagt
I en udtalelse fra initiativtagerne
hedder det bl.a.:
“Repræsentanter for Fagligt Ansvar,
LO-Storbyerne, de uddannelsessøgende og den Alternative Velfærdskommission har drøftet VK-regeringens udspil
til såkaldte ”velfærdsreformer” ...
Trods alle de positivt ladede ord i velfærdsudspillet er der igen tale om et
bluffnummer fra VK-regeringens side,
hvor den vil udfase det danske velfærd-

samfund i velfærdens eget navn.”
Initiativet opfordrer samtidig til, at
der arrangeres møder i regionerne,
lokalområderne, på arbejdspladserne
og i fagforeningerne for at brede diskussionen ud blandt befolkningen, og
som optakt til mødet d. 8. maj.
3F Silkeborg understreger betydningen af en samling på landsplan mod regeringens forslag til forringelser, og vil
lokalt hurtigst muligt diskutere iværksættelse af fælles lokale initiativer.
Der vil helt sikkert møde mange
kræfter fra den aktionerende ungdom
og tillidsfolk op, der mener, at nok er
nok, og at der må sættes initiativer og
aktioner i gang for at få trukket forslagene om angreb tilbage.
Der er mange, der ser hen til, at man

på mødet får diskuteret, hvordan man
her og nu kan imødegå og forhindre
regeringens sorte “reformforslag”. Med
forhåbninger om, at vi i Danmark vil
lade os inspirere af den franske ungdoms og fagbevægelses enhed imod
arbejdsmarkedsloven, der skal gør det
let at fyre franske unge.
Følgende organisationer står bag initiativet:
Fagligt Ansvar, LO-Storkøbenhavn,
LO-Århus, LO-Odense, LO-Ålborg,
BUPL, Den Alternative Velfærdskommission, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sygeplejeelevstuderendes Landssammenslutning.
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S – ’Velfærdsparti nr. 1’?
Den parlamentariske politik i Danmark
gennemrystes af en åbenlys krise efter
Muhammed-tegningerne. Modsætningerne inden for regeringsblokken af V, K
og DF skærpes. Tegningskandalen
suppleres med kødskandale, ministerkrise og andre skandalefyldte konsekvenser af regeringens nyliberale politik til fordel for monopolerne.
De Radikale søger at isolere Dansk
Folkeparti og lægger op til muligheden
af en VKR-regering. Socialdemokraterne er styrtdykket i meningsmålingerne
efter i Thorning Schmidts 1-årige formandsperiode at have lagt sig så tæt op
af Fogh-regeringens politik, at ingen
har kunnet se partiet som opposition,
endsige som alternativt regeringsparti.
Nu har de fremlagt et program, som
skal skabe et image af S som ’Velfærdsparti nr. 1’ og vinde næste folketingsvalg. Det er husstandsomdelt som
en farvestrålende brochure til de resterende 50.000 medlemmer af partiet og
kaldes ’Samling om fornyelse’. Det er
ikke mindre end 52 såkaldte ’visioner’
– en blanding af valgløfter, hensigtserklæringer og konkrete forslag til investeringer i den nedslidte offentlige sektor – bl.a. i forhold til ældrepleje, skoler og daginstitutioner.
Blandt punkterne er der ikke ét, der
omhandler efterløn og pensioner. Og
ikke ét, der omhandler regeringens
angreb på understøttelser eller de unge.
Socialdemokraternes
’velfærdsvisioner’ skal med andre ord bruges til
at hjælpe med gennemførelsen af
Fogh-regeringens anti-velfærdsreform,
konkret og her og nu – mens der udstedes uvisse, men smukt lydende fremtidsløfter.
Det er ikke noget under, at Thorning
Schmidt igen roses af de borgerlige
medier.
- pp
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Påskepakken af bordet
Fogh-regeringen har fremlagt et nyt
kapitel af krisepakken til dansk kapitalisme. Slående er mængden af ordgejl
og svigagtig omgang med statistik, der
skal sælge omfordelingen af tyendets
blod.
* Med til ungdommen hører man nu
frem til og med det 29. leveår. Og er
man ung, så står den på halve dagpenge, straksaktivering, nedskæringer i
uddannelsesmuligheder og SU.
* Ældre og indvandrere har igen en
skurkerolle. Regeringen påstår, mod
bedre vidende, at hvis bare disse grupper kom i arbejde, så passer regnskabet.
Arbejdsgiverne skal derfor forgyldes,
mens de fattige og udstødte skal forblive fattige. Der åbnes op for øget misbrug af indvandrere på overførselsindkomst.
* Universiteter og forskning skal
privatiseres. Efteruddannelse må man
gerne, man skal bare selv betale. 10.
klasse udfases.
* Pensionsalderen skal op til 67 år,
og efterlønnen sættes ned til fire år og
kan modtages, fra man fylder 63 – forudsat man har indbetalt i 30 år og er tilmeldt, fra man er fyldt 30.

Stramning af optjening til
dagpenge
De skærpede dagpengeregler har sendt
mange langtidsledige på bistandshjælp.
Men for mange har åbenbart reddet
skinnet ved at optjene seks måneders
arbejde, inden de faldt ud. Denne regel
skal nu afskaffes. Nu gælder der, at
man skal optjene et års arbejde, før man
igen kan få dagpenge. De sidste halvandet år af en ledighedsperiode skal
man i virksomhedspraktik, og mens

man modtager dagpenge, skal man
kontrolleres i hoved og røv, og der indføres et nyt dummebødeklippekort
(men arbejdsløse skal stadig ikke tilbydes relevant arbejde).
De hidtil gældende regler, der viser
lidt hensyn til dagpengemodtagere i
50’erne, bliver fjernet. Lige regler for
alle – altså undtaget de unge, forstås.

Unge uden rettigheder
Hvis man er under 30 i dagens Danmark, alene og uden uddannelse, så er
kassen smækket i. Der er ingen penge
uden tvangsarbejde. En stadig større
del af ufaglærte job varetages af unge
på en eller anden form for social
ydelse, langt under en løn til at leve af.
Allerede i dag er 10 % af de offentlige
job såkaldte jobtrænings- eller aktiveringsjob.
Regeringens tvistede logik har konstateret, at der er nogle, der lever i en
ungdomskultur, indtil de er 30, så derfor er det jo kun for deres eget bedste at
hjælpe dem i gang, siger de. Inden man
fylder 30, skal man dog selv huske at
begynde sin indbetaling til efterlønsordningen, hvor indbetalingen er
gjort dyrere.
Krisepakken betyder endnu et alvorligt slag mod det fattige Danmark, og
det sælges alt sammen som en bevarelse af velfærden! Der fødes nu så få
børn, at der regnes med et konstant faldende befolkningstal, og regeringens
løsning er at skære ned på børn og
unge.
Der er intet at forhandle om!
Påskepakken må af bordet!
Fsk
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Budskab fra græsrødderne

Påsketilråb fra Anne Marie Helger
der er et rod, som langt ud i verden når
Du danske sprog, du er en modløs
stemme
Så støt tilsvinet, at det til hjertet går.
Du danske fugleinfluenzahærgede
strand,
hvor fortids grimme grus grave
Stå mellem pølsevogn og humle-mave.
Dig elsker jeg på trods! - Dig hader
flere og flere!
Gid Danmark var et frit, bedre land.
En lille før-påskelig epistel fra en postklimakteriel-mimremakrel som en hilsen til “Budskab fra Græsrødderne”.
Jeg sidder her og tænker på Thomas
Koppel som satte hele denne bevægelse
på skinner – og så døde han lige midt i
sin fine samvittighedskunstneriske gerning. Hvor er det dog synd for os alle
sammen. Tænk også at skulle af sted
lige som det hele tegner så dystert at
der knapt nok er lys at skimte forude,
hverken globalt eller lokalt.
Hver dag nye rædsler. Det er som en
ond drøm. Nu må vi da snart vågne.
Hvordan kan nogen dog få sig til at
sætte lid til de folk der kører med klatten, alene i vores lille dunhamrende, tilsnadrede ande-dan-dumme dam?
I Italien slås de med Berlusconi. Vi har
en Foghisconi med DF som sorte supportere. Så kan de kalde det velfærdsreform en gang til. Nej, Fæl-hærsabnorm-banden hærger vort land. A.F.
Rasemusen og det kære skår med
Dansk Forskelsparti med tungen på
vægtskålen! Gys i gryden! Vi er gået
fra at være en socialstat, ikke til at være
en minimalstat, men en krigs-kriminalgal bananstat.
En samling magtbegærlige ukultiverede kræmmersjæle sidder ved rattet og
kører os alle pilråddent i grøften under
mottoet: “Dem der ikke er med os, er
imod os.” “Vi alene er de hvide! De
andre: Det er farver. Det er farligt. Det
er fremmed.”
Her kommer min version af H.C.
Andersens “I Danmark er jeg født”:
I Danmark er jeg født, der føler jeg mig
slet ikke hjemme

På gensyn den 27. april i Den Grå Hal,
hvor Thomas ville være fyldt 62 år.
Annisette har kaldt os alle sammen til

et brag af en mindefødselsdagskoncert,
hvor vi indvier ”Budskab fra Græsrødderne”.
Alverdens skønne kunstnere optræder
gratis for sagen og for at hædre og mindes en uundværlig stor samvittighedskunstner der stadig er med os.
God Påske
Kærlig hilsen
Anne Marie Helger
5. april 2006
Anne Marie Helger er en af talspersonerne for Budskab fra Græsrødderne.
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Mindekoncert

Mindekoncert for Thomas Koppel

27. april 2006 i Den Grå hal, Christiania
Den 27. april ville Thomas Koppel
være blevet 62 år. På hans fødselsdag
afholdes en mindekoncert i Den Grå
Hal, Christiania, der vil blive en rejse
gennem Thomas’ univers. Der vil både
være musik af Thomas og musikalske
hyldester til en stor komponist og musiker fra venner og medspillere – samtidig med at hans stærke samfundsengagement vil blive understreget gennem
en række aktuelle indlæg.
- Det vil blive en smuk og stærk oplevelse helt i Thomas’ stil, siger Aisha
Thorsen, korsanger i Savage Rose.
- Arrangementet er stablet på benene med kort varsel, og interessen for at
medvirke har været overvældende.
- Vi bliver desværre nødt til at
begrænse det til en enkelt aften – med
start allerede kl. 17 og sluttidspunkt
omkring to.
Blandt de medvirkende vil være Dissing, Dissing, Las & Dissing, Ataf,
Bikstok Røgsystem, Catbird, David
Kampmann, Benjamin Koppel og
Maria Carmen Koppel og mange andre.
Mikael Wiehe kommer direkte fra
USA, og der vil være palæstinensisk
musik, sigøjnermusik og grønlandsk
trommedans.

Anne Marie Helger, Lone Hertz og
andre skuespillere, digtere og kunstnervenner vil være der. Den grå Hal vil
også blive rammen om udstillinger af
Vincent Flemming, John Ravn og Jørgen Buch. En række politiske venner,
der bakker op om Thomas Koppels
seneste politiske initiativ Budskab fra
Græsrødderne – som Hanne Reintoft,
maleraktivisten Lars Grenaa og danskirakeren Rina Dhahir og mange flere –
vil bidrage i et overflødighedshorn af
musik, stemning og politik.
Og der vil stadig være overraskelser
på selve koncerten.
Koncerten arrangeres af Budskab fra
Græsrødderne. Al arbejdet omkring og
medvirken ved koncerten er frivillig og
gratis, og et evt. overskud vil gå til at
finansiere dette initiativs videre aktiviteter – se www.budskabfragrasrodderne.dk.
Billetter har en enhedspris på 150 kr.
De kan reserveres på telefon 60 95
42 43 (dagligt fra kl. 12).
Billetter kan også købes i Indkøbscentralen Christiania, Karens Minde
Kulturhus og i Oktober Bogcafe i
København, Odense og Århus.

Verdenskunst og politisk protest
Nu foreligger det mere udførlige program for ’mindefødselsdagskoncerten’
(Anne Marie Helger) for Thomas Koppel.
Rejsen gennem Thomas’ musikalske
og politiske univers bliver ledsaget af
verdenskunst og verdenskunstnere.
Michala Petri udsender nogle får
dage før CD’en Los Angeles Street
Concerto, udelukkende med værker af
Thomas Koppel. Den vil kunne købes i
Den Grå Hal.
Mikael Wiehe afbryder sin turné i
USA og tager tidligere hjem for at nå at
deltage.
Den grønlandske maske- og trommedanser Jens Davidsen opfører den
østgrønlandske version af et frugtbarhedsritual fra Alaska. Den optrædende
forvandles til ukendelighed gennem

masker og påklædning, skifter måske
køn,leger med sexuelle elementer og
forbinder fortid, nutid og fremtid.
Lelo Nika med rumænsk sigøjnermusik regnes for en af verdens fremmeste harmonikaspillere.
Koppel-familien og Savage Rosemusikere vil også være stærkt repræsenteret. Catbird med Billie Koppel,
Maria Carmen Koppel og broderen
Benjamin, Naja Koppel med band og
den anden korsanger i Savage Rose
Aisha Thorsen spiller med sit band
Nomadix. Thomas Peter Koppel er
operasanger og vil udover at være konferencier også synge Koppel.
På den politiske front vil Thomas
Koppels initiativ Budskab fra Græsrødderne blive holdt over dåben af bl.a.
Anne Marie Helger.

Program 17 - 02
17.00
Dj Ras Money
Konferencier: Thomas Peter Koppel
17.30
Niels Skousen, solo
Susanne Jorn, digte

Bikstok Røgsystem
Michael Wiehe
18.30
Benjamin Koppel og Marie Carmen
Koppel
Nassim Awad Al-Dogom, Palæstina,
synger og spiller Aoud (arabisk luth)
Lone Hertz
Michala Petri og Lars Hannibal
Lykke Li, Sverige, (soul-folk-pop)
Zaki
20.30
Georg Mihalache & Lelo Nika,
rumænsk sigøjnermusik
Thomas Peter Koppel (tenor)
Hanne Reintoft
Anne Marie Helger: Budskab fra
Græsrødderne
Tromme- og maskedans, Grønland
Dissing, Dissing Las og Dissing
Erik Stinus & Christian Sievert
Catbird
Hyldest til Thomas Koppel
23.00
Lars Grenaa
Naja Koppel
David Kampmann
24.00
Nomadix
Rina Dhahir
Pato
Ataf
01.00
Fællessang
Sorteper
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Uregelmæssigheder i driften
Bybuskonflikt i Århus: Solidaritet med chaufførerne
Konflikten i Århus rejser vigtige
spørgsmål for arbejderklassen. Forringelser i arbejdsvilkår, udlicitering, nedskæringer på den offentlige service,
strukturreform, grænsestridigheder og
overenskomstbrud. De mange spørgsmål er filtret ind i hinanden og hænger
uløseligt sammen.
Kernen i sagen er at et stort antal bybuschauffører uden reel forhandling er blevet pålagt store forringelser i arbejdsvilkår. Den nye turnus skal efter planen
træde i kraft med sommerkørerplanen
den 23. april, og giver mulighed for:
* Vagter på over 10 timer
* Arbejdsperioder på op til 55 timer
* 7 arbejdsperioder af 6 dage på 16
uger
* Arbejde på 5 lørdage i træk
* Mulighed for delt tjeneste – man
møder to gange om dagen
* Skifteholdsarbejde mod uret – det
giver kortere hviletid og stres.
* Arbejde 3 weekender i træk
250 chauffører kender ikke deres
arbejdstid i fremtiden og ved således
ikke om familieliv og fritidsaktiviteter
overhovedet passer til arbejdstiden.

vej siden 1983 - skriver i en rammende
kommentar:
”Det skal også nævnes, at man i
Sporvejene har ansat en direktør, der er
psykolog, sådan en plejer at hjælpe
mennesker på fode igen efter en krise i
livet, men her bruger man ham til at få
de mennesker der er ansat i virksomheden til at på det nærmeste at bryde
sammen, efter at have kørt de planer
der er stillet op for chaufførerne.
En personalechef med hår på brystet
har han også under sine vinger, han
kommer fra en rationaliserings runde
på Randers sygehus, og en gammel
Ribus mand er også blandt ledelsen, så
der er rigtig lagt i kakkelovnen til personalet, tillykke med det.
Der ligger måske en skjult dagsorden:
Strejke er i ledelsens / Rådmand univers = Besparelser
Tjenestemænd der ikke kan tåle mosten
i de nye planer og stopper på arbejdspladsen = Besparelser
Dårlig betjening af passagerer, udfald
af busser, manglende præcision =
Besparelser
Chauffører / familier der går i stykker,
betales af en anden offentlig kasse =
Udgifter.”

Hardy Laursen - ansat ved Århus SporUddrag af mæglingsmandens
redegørelse i to grænsekonflikter
mellem FOA og SiD:
“af professor, dr. merc. Steen Scheuer
Indtil 1991 fungerede det sådan, at
man ved ansættelse i AS blev ansat på
overenskomstvilkår, og efter et års
ansættelse overgik man til tjenestemandsansættelse.
SiD organiserede således den mindre gruppe af nyansatte, mens FOA
havde en større gruppe af ansatte med
mindst et års anciennitet.
I 1991 besluttede Århus Byråd, at
chaufførerne skulle tjenestemandsansættes (på prøve) straks ved ansættelsen. I den forbindelse overførte SiD
sine ca. 150 medlemmer til FOA, som
hermed nu havde aftaleretten for alle
buschauffører i AS. SiD opretholdt og

fornyede dog overenskomsten, som
nu var ”tom”.
I 2001 tog Århus Byråd en ny
beslutning, nemlig den at man ikke
længere ville tjenestemandsansætte
buschaufførerne i AS. Hermed dækkes
nyansatte buschauffører igen af den
overenskomst, som SiD er part i.
Man kan i denne forbindelse rejse
det mere principielle spørgsmål, om
sådanne ændringer hos arbejdsgiverparten automatisk bør medføre skift i
aftaleforhold og organisationstilhør.
Dette synes SiD at mene. Praksis på
andre dele af arbejdsmarkedet, herunder praksis som SiD selv er en del
af, peger imidlertid ikke i denne retning.
SID (3F) afviste mæglingsmandens
forslag til grænseaftale i sommeren
2004.”

Til salg
Århus Sporveje har længe været på
ønskelisten hos de private, som en af de
sidste større offentligt ejede bybusvirksomheder. I 2001 begyndte byrådet at
forberede salget med et stop for funktionær ansættelser.Siden er der kommet
en folketingsbeslutning om at kommunerne slet ikke må drive bybusselskaber
– i forbindelse med strukturreformen
blev det vedtaget at placere den kollektive bybustrafik under regionerne.
Region Midt kan gennem sit trafikselskab vælge at lade Århus Sporveje, i
en eller anden konstruktion, fortsætte
som busselskab i Århus. Men regionen
kan også fravælge Århus Sporveje. Det
ligger altså i kortene at der vil komme
udbudsrunde på bybustrafikken Det
betyder at chaufførerne ikke ved hvem
de arbejder for fra januar 2007.
I september 2005 indførte ledelsen i
Århus Sporveje en ny turnus for de
timelønnede under 3F overenskomst.
Direktør Torben Høyer udtalte til personalebladet at: ”Strategien er klar: Vi
skal vinde et kommende udbud.”
Busselskabets ledelse har gennem de
sidste år arbejdet med indførelsen af et
nyt turnus system, der skal øge chaufførernes ”rattid”. Senest har de opsagt
den gældende aftale med FOA uden
forhandling og simpelthen implementeret 3F aftalen til også at gælde for medlemmer af FOA.
-fsk
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Truslen om servicedirektivet
er et skridt nærmere
- Når EU-Kommissionen følger EUparlamentet, viser det at servicedirektivets chefarkitekt er tilfredse med det
kompromis, som stadig er en trussel
mod samfundet, udtaler Ole Krarup fra
Folkebevægelsen mod EU
EU-Kommissionen er nu kommet
med et nyt forslag til servicedirektiv,
efter at EU-parlamentet i februar vedtog en række ændringsforslag.
- Kommissionens forslag ser ud til at
lægge sig tæt op af de ændringer, som
et flertal i EU-parlamentet har vedtaget. I parlamentets store partier er der
uden tvivl tilfredshed. Men det er der
ingen grund til hos de mange millioner
borgere i EU-landene, som har været
bekymret for og demonstreret imod
servicedirektivet,
udtaler
Ole
Krarup, medlem af EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU.
- Kommissionen er servicedirektivets chefarkitekt. Kommissionens nye
forslag er udtryk for, at den politiske
retning fastholdes, selvom tempoet
måske sættes nogle takter ned. Og retningen er intet mindre end en grænseløs markedsgørelse af samfundet som
vil kunne beskadige vigtige sam-

fundsområder som beskæftigelse, forbrugerinteresser,
forholdene
på
arbejdsmarkedet, miljøet og mange
andre politikfelter.
En yderligere pointe er, at EF-domstolen
får betydelig mere magt, eftersom en
række bestemmelser er formuleret så
uklart, at de kræver en EU-juridisk afgørelse. Og EF-domstolen dømmer næsten
altid til fordel for markedskræfternes
frie udfoldelse på forbrugernes, lønarbejdernes og miljøets bekostning, mener
MEP Ole Krarup, der i mange år har
været juridisk professor ved Københavns Universitet.

Deltid contra efterløn
For tiden vader man ligefrem rundt i
forslag til forringelse og/eller underminering af efterlønsordningen. Der går
dårlig en dag uden nye forslag bliver
lagt frem. I øjeblikket kræver regeringen en udsættelse af efterlønsalderen til
63 år, mens Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er enige om en to-årig
udsættelse til det fyldte 62. år. De Radikale vil helt erstatte ordningen med en
ny ydelse til nedslidte.
Fagforbundene FOA og BUPL
dokumenterede for blot halvanden
måned siden med 106.000 underskrifter, at danskerne fortsat vil bevare
efterlønsordningen, som den er. FOA
har siden fået lavet en opinionsundersøgelse, der yderligere understreger
ordningens nødvendighed og popularitet: 69 pct. ud af 1.014 adspurgte foretrækker, at efterlønsalderen bevares, og
i stedet kombineres med bedre mulig-

heder for nedsat arbejdstid; - deltid.
Det har fået FOA’s formand, Dennis
Kristensen, til at gå på vingerne med et
forslag om en frivillig ordning. Frivilligheden afvises af Venstres arbejdsmarkeds politiske ordfører, Jens Vibjerg, som måske alligevel kan høste
inspiration til, hvordan ordningen i den
sidste ende kan fjernes totalt.
Forbundet 3F erklærer, at 90 af deres
medlemmer forlader arbejdsmarkedet,
inden de er fyldt 63 år. Lederen af 3F’s
A-kasse, Morten Kaspersen, mener i
øvrigt, at mange risikerer at blive stødt
på kontanthjælp, hvis alderen forhøjes
til 63:
- Over halvdelen af de 60-årige efterlønnere var ledige, før de gik på efterløn. En forhøjelse af efterlønsalderen til
63 år vil derfor betyde, at en meget stor
del af vores 60-63-årige medlemmer
kommer i en alvorlig klemme.
-gri

Rekord i ledige stillinger
Det er for tiden det rene slaraffenland for landets arbejdsløse. Der er
nemlig lige sat ny Danmarksrekord i
antallet af ledige stillinger. Ifølge
Danske Bank er der for tiden 40.000
opslåede stillinger, hvilket med en
uvidenskabelig men vigtig tommelfingerregel bliver omregnet til
80.000 ledige jobs.
Det er primært indenfor byggefagene, pædagogområdet, salg og
detailhandel samt pleje og omsorg.
Dansk Arbejdsgiverforening har
ikke været sen med en reaktion, idet
DA med det samme har krævet, at
man skal øge presset for at få de ledige i arbejde. Beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen (V) erklærer, at de allerede vedtagne regler har
den hensigtsmæssige virkning, ligesom der netop er indgået en aftale
om at gøre det lettere for danske
virksomheder at hente arbejdskraft
fra østlandene. Endelig vil han da
gerne slå ned på dem, ”der tror, de
kan fedte sig igennem systemet”.
Ministeren, DA, AF eller andre
besværer sig ikke med at forklare,
hvorfor der er ikke blot er nogle
blandt de omkring 130.000 dagpengemodtagere, der kan bruges.
De er måske i tvangsaktivering
med løntilskud for at lære at passe et
arbejde?

Aktier gav pote
17,3 pct. af investerede midler eller
omsat til kontanter: Fem milliarder
kroner var afkastet af Industriens
Pensionsfonds spekulationskapital i
år 2005.
Det betyder, at der nu vil være råd
til at give medlemmerne ”rabat” på
invalidedækningen i år. Kom så ikke
og sige, at profit ikke er godt for
noget.

Mærsk afkræves 138 mio.
Omkring 6.000 cahuffører i USA
kræver 138 mio. kr. af Mærsk-koncernen, idet Mærsk har gjort brug af
ulovlige leasingkontrakter i en femårig periode, hvorfor chaufførerne
er blevet snydt. Derfor har de anlagt
sag an mod det danske selskab.
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1. maj 2006: Fogh Gå Af!
Nej til krig og social udplyndring!
Vi har fået nok af Anders Fogh og
Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard.
Deres ultrareaktionære politik, modelleret efter George Bush’s neokonservative bande, har ført Danmark på katastrofekurs. Ulovlig krig i Irak og
Afghanistan, den største udenrigspolitiske krise efter 2. verdenskrig med
Muhammed-tegningerne– og nu en
gigantisk social udplyndring med den
såkaldte ’velfærdsreform’.
Råddent kød og fup-smileys: Minimal kontrol med monopolerne, maksimal kontrol med borgerne med den ny
terrorlov. Det er Fogh.

Fremmedfjendtlighed og diskriminerende love. Det er Fogh og Kjærsgaard.
’Velfærdsreform’ – der garanterer
velfærden for de rige og tager fra pensionister, uddannelsessøgende og
arbejdsløse. Det er Fogh, Bendtsen og
Kjærsgaard.
Krig udadtil, klassekrig indadtil. Det
er Fogh og de sorte præster i Dansk
Folkeparti og resten af den reaktionære
bande. Alt sammen imod flertallet af
danskere, som vil bevare pensionerne,
have tropperne hjem og ønsker et menneskeværdigt land at leve i.
Nu er det nok. Vi vil ikke finde os i mer.

Fogh og Co. må gå!
Nej til krig og besættelse - danske
tropper hjem fra Irak og Afghanistan
Stop Foghs ’velfærdsreform’ for de
rige! Bevar efterløn og pensionsalder! Bedre forhold for alle
uddannelsessøgende!
Nej til terrorlovene - Væk med de
fremmedfjendtlige love
Danmark ud af EU
Socialisme er fremtiden

RØD 1. MAJ
2006
Den største 1. maj-fest
på Fyn afholdes igen i år i
Munke Mose – fra 12 til 17
Rød 1. Maj i Munke Mose i Odense har
en lang flot tradition med afvikling af 1.
maj på et grundlag som vender sig imod
krise, krig og reaktion igennem de sidste 19 år her kommer modstanden kommer til orde og tusinder mødes.
I år vil talerne afspejle en situation
med et Danmark i krig i Irak og Afghanistan, med en regeringsskabt Muhammedkrise og senest en ultrasort ”reformpakke” som har EU’s stempel - men
også med et Frankrig hvor ungdommen
og arbejderne sammen har vist vejen.
Rød 1. Maj Munkemose 2006 afholdes
under hovedparolerne: Fogh Gå Af Nej til krig og udplyndring.
I Odense vil der være en repræsentant for Budskabet fra Græsrødderne,
Sami A la fra Komiteen for et Frit Irak,
Peter Kofod tidligere Irak skjold o
Bagdad, en repræsentant for DKU og
International Ungdomslejr 2006 samt
en repræsentant for Arbejderpartiet
Kommunisterne.
Traditionen tro vil der også i Munke
Mose være progressiv og folkelig
musik.

Bag kassen
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Rød 1. maj i Odense 2005 ungdommens 1. maj
I år lyder det: FOGH MÅ GÅ!

i Munke Mose
Odense

I år leveres den af Capau og Tropical
samt med mulighed for en spændende
overraskelse.
Rød 1. maj i Munke Mose er blevet et
særligt tilholdssted for ungdommen
hvor tusinder samles. Det er langt den
største af de to 1. maj’ er i Odense. Den
adskiller sig radikalt fra den såkaldte
faglige 1. maj – en LO og socialdemokratisk domineret 1. maj med hovedtalere, der står for dansk krigsdeltagelse,
EU og tilpasning til EU’s liberaliserings offensiv.
Nærmere information om Rød 1. maj
2006 i Odense kan fås ved henvendelse
på tlf. 20 95 32 17
- eller i Oktober Bogbutik Skibhusvej 100. Odense tlf. 66 14 89 83.
Begge steder kan du også henvende dig
hvis du ønsker at støtte praktisk med
selve arrangementet eller hvis du eller
din organisation ønsker en bod med
jeres materialer.

- Guldpigen må altså lære at stå i
gadedøren til aftalt tid, udbrød chauffør-Jens, da han efter 1. tur kom ind til
skranken.
Guldpigen er et kaldenavn for Gülperie, som er tyrker omkring de 50 år.
Hun er 1. generationsindvandrer og
har mistet sin mand, men har en datter
i Danmark, som har skabt kontakten
til dagcentret. Gülperie forstår dansk
langt hen ad vejen, taler det knap så
godt, men har vanskeligt ved at tilegne sig den danske mentalitet. Hun har
måske været hjemmegående, mens
manden har tjent det danske erhvervsliv. Gülperie har måske brudt en
kæmpebarriere, da hun som enke med
sit hovedtørklæde valgte det sociale
samkvem på dagcentret. Hun har fundet et sofabord med plads til otte, som
ikke kigger skævt, men spørger til og
inddrager hende.
Dagene på centret er lange
for ”Guldpigen”. Det er
anstrengende at lytte til og tale
dansk, og så er der lige det med
mentaliteten.
Når Jens ringer 7.30 om morgenen og udstikker afhentningstiden til 8.45, så betyder det, at
man skal være klar ved gadedøren 8.40. I starten var ”Guldpigen” af
den opfattelse, at man ved klemtet fra
dørtelefonen skulle påbegynde iklædningen af overtøjet. Skraldeposen
kunne hentes og puttes i affaldsskakten
på vej ned af trapperne, hvorfor ”Guldpigen” ti minutter senere kunne gribe
chaufføren i armen og blive hjulpet til
bussen.
Det var netop disse ti minutter, der
bragte Jens ud af fatningen, idet de
næste ti passagerer stod i deres gadedøre og ventede i netop ti minutter
længere. Det er lang tid i kulde og
fugt, ikke mindst når man skal støtte
sig til en rollator eller et par stokke.
Med de øvrige passagerers kontante hjælp lærte Gülperie nødvendigheden af at stå ved gadedøren omkring
fem minutter tidligere.
Dagcentret har ikke så mange brugere
af udenlandsk herkomst, i hvert fald
når det gælder 1. generationsindvan-

drere. Der kan være enkelte fra vesteuropæiske kontinent, der skjuler sig i
mængden, men derudover er der
”kun” Mustafa, som har boet omkring
25 år i Danmark. Han har det bedst
ved at blive kaldt efter hans
kalde/kælenavn Musse. Det er, ligesom selve navnet skaber en bro
mellem kulturen og understreger hans
egen identitet: primært dansker med
visse orientalske rødder. Han dyrker
eksempelvis ikke den islamiske tro,
men har en sarkastisk distance til den.
På den anden side indtager han ikke
en dråbe alkohol, eller endnu værre:
Han spiser intet, der bare har været i
berøring med svinekød. Æggekage
med bacon dur bare ikke.
- Jamen, du kan da bare pille baconen fra.
- Dur ikke, væk! Han kan sin H.C. And.
Alligevel er Musse ikke sen til at
drive gæk med de mest rettroende muslimer:
- Da jeg boede i Tyrkiet,
spurgte jeg min far, om det var
forkert, hvis man spiste en frugt
avlet på jord, hvor der tyve
meter nede var spildt en dråbe
rødvin. Han svarede ja.
Musses humor rummer også
stor selvironi. I sommers hørte han, at
en af brugerne pralede af, at han var
holdt med at ryge fra den ene dag til
den anden. Musse, der lider af sclerose, kørte i sin elektriske kørestol hen
til manden og spurgte:
- Kaldte du?
- Hvorfor tror du det? svarede
manden.
- Jeg syntes, du omtalte en kold tyrker, forklarede Musse.
Bedst er det, når vi spiller Triominos,
som består af trekantede brikker med
tre cifre på. Når de tre cifre er i forkert
rækkefølge i forhold til den plads, de
skal anbringes på, siger vi, at de er
omvendte. Det fik Musse en dag til at
udbryde:
- Det er jo en muslim.
- Hvorfor det? spurgte vi andre.
- Når den er omvendt, så må den jo
være konverteret, forklarede Musse.
Reno
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Snart er det 1. maj
Nye digte af B.C. Andersen
Jeg slår døren op
Jeg slår døren op
trækker de uigennemsigtige gardiner
fra
løber ned ad trapperne
hen ad gaden, gennem parken
mærker
foråret spire i næseborene
tømmer kontoen
for opsparede kys, kærtegn
bobler over af ømhed
og øl
sætter mig på en bænk, søger
de fortravlede blikke, der jager
og jages
inhalerer bilosen, røgen
fra kraftværket ved havnen
og længes, bare længes
efter et skab, i omklædningsrummet
på værftet, hvor kranerne er tavse
fugle flakser
gennem de øde, stille haller.

I formiddagssolen
I formiddagssolen
sidder hun på bænken, og blomstrer
der er en tåge af urin
flasker klirrer
natten har været lang
ingen smøger, ingen Bjørnebryg
ingen snaps at blande i
nu har hun det godt
nu råber hun glad
nu kan det hele gå af helvede til
sagsbehandlere, de hvidkitlede
fenemalspusherne
hendes øjne er varme, og våde
kinderne gløder
og solen skinner
på friværdier, aktieindex

som sikrer, handels- og valutabalance
bøffen, rødvinen fredag
at overtrækket, ikke bliver for stort
at magthaverne, blir ved magten
at lig efter lig, markedsliberaliseres
så pensionsindskuddet, kaster noget af sig.

Ansigtsløse

Fogh, der spiser frokost med Bush
som blir fotograferet, trykker i hånd
mens vejsidebomber sprænger, og
sårede, blir skudt i hospitalssengene
i Irak.

Det gir mig hovedpine
Det gir mig hovedpine
at være lukket inde, foran TV
plantet i sofa’en
med deres aviser, med rande
af kaffekopper
mareridt, der flimrer
for øjnene, henover skærmen
med skrigende stilhed, rungende
under huden
Jeg fornemmer deres skridt
lukker øjnene
hører sko, masser af sko
støvletramp
fra gaden, op ad trappen
De kommander hos underboen
larmer på loftet, hamrer på væggen

fra lejligheden ved siden af
De går i jakkesæt, og slips
går op i ytringsfrihed, værdikamp
De vil have dialog, kanon
demokrati
De sletter hjemmesider, fjerner bøger
laver terrorlister, overvågning
tænker i pigtråd, hegn
krematorieliciteringer
og verdensherredømme.

Jeg ser på folk
Jeg ser på folk
busser, biler
som oser forbi
forjagede, fortravlede
jeg står, ved høje gitre
ved fabrikken
med kvalme, brækfornemmelse
der inde producerer de komponenter
der kun er serienumre
der bliver samlet et andet sted
til målsøgende missiler

Ansigtsløse
i skjul bag aktiebeholdninger
højt oppe over tagene
i direktionslokaler med direkte forbindelse
til TV-byen, Christiansborg
Pentagon, Det Hvide Hus
går rundt imellem hinanden
føler sig indespærret, intens overvåget
udenfor flyver hætteklædte måger
der, ikke lader sig styre
af kapitalfonde, storbanker
spore af spionsatellitter
de blander sig med måger, osse hætteklædte
andre steder fra.

Der skyder erantis, krokus
Der skyder erantis, krokus
vintergække op
påskeliljer, spæde skud
af de første tulipaner
hanen har martssol i blodet
og hønsene
lægger igen æg
gamle
og klirrende poser, sidder på bænken
cykler
mødre med barnevogne lufter sig
der er siddeplads nok i bussen
det rykker
rykker i en, rykker i byen
foråret, snart er det første maj.
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International ungdomslejr 2006

Den franske ungdom
kæmper for at sejre!
En hilsen til den danske
ungdom og International
Ungdomslejr 2006 fra unge
kommunister fra PCOF –
Frankrigs Kommunistiske
Arbejderparti.
Den nyliberale regering Chirac-Villepin-Sarkozy vil påtvinge de unge under
26 en særlig arbejdskontrakt. Den
introducerer en ’prøveperiode’ på to år,
i hvilken arbejdsgiveren har ubegrænset ret til at fyre den unge arbejder.
Det vil være et evigt pres, der bliver
lagt ned over os.
Ingen ret til at organisere sig, en ladeport til enhver form for misbrug, ingen
mulighed for at planlægge sin fremtid.
Det hele til glæde for arbejdsgiverne.
Og det skaber naturligvis ikke et eneste
job, hverken for den faglærte eller
ufaglærte unge arbejder.
Ungdommens reaktion har været øje-

blikkelig og kontant, og kravet om at
forkaste denne ’reform’ er enstemmigt.
Arbejderne og fagforeningerne er
gået med i bevægelsen, fordi denne
’anti-reform’ er rettet mod alle, ung
eller ikke ung.
Fem dage med strejker og demonstrationer i alle byer i landet har mobiliseret millioner af mennesker. Studerende
og gymnasieelever besætter universiteter og uddannelsessteder og blokerer
dagligt gymnasier og skoler.
Politiundertrykkelsen – under
ledelse af den ultraliberale indenrigsminister Sarkozy – er rasende hård.
Hundreder af unge er blevet arresteret
og dømt. En fagforeningsaktivist ligger
stadig i koma.
Mobiliseringen af ungdommen mod
denne rene nyliberale modreform kommer efter sejren med Nej’et til den nyliberale EU-forfatning, som ungdommen
massivt stemte imod. Så fulgte raseriudbruddet i forstæderne i november

2005 – et udtryk for vrede og fortvivlelse, fordi der er ’NO FUTURE’ for
ungdommen i dette samfund, især ikke
for unge, som er født i Frankrig, men
hvis forældre kommer fra Afrika.
Den kæmpemobilisering, som nu finder
sted, er en gigantisk skole i enhed, i
politik, i organisering. Vi deltager
aktivt i denne bevægelse. Vi ved, at den
europæiske ungdom støtter os; det er en
opmuntring til at kæmpe, til at organisere og til at sejre!
Paris 8. april 2006
Kampen mod den nyliberale offensiv i
EU og erfaringerne fra det franske
oprør vil være et af hovedtemaerne på
International Ungdomslejr 2006 mod
fascisme og imperialisme.
Unge revolutionære fra Frankrig
med erfaringer fra disse kampe vil stå
for at arrangere et heldagstema herom.
IUL 2006 finder sted den 28. juli - 6.
august i Nordsjælland.

Gare du Nord, Paris
6. april 2006
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International ungdomslejr 2006

Ecuador:

Ungdommen i kamp
befri Ecuador fra USA’s lænker, der kan
give dem et liv i værdighed - indflydelse og medbestemmelse, et samfund
der sikrer, at ingen længere behøver at
tigge i gaderne eller gå sultne i seng.
De kalder på social retfærdighed, de
kalder på socialisme!
Deltag i den internationale ungdomslejr og hør ecuadorianernes eget syn
på, hvorfor deres præsident ryster så
meget på hånden, at han ikke kan
underskrive TLC, når de kalder på
socialisme.
Og hør deres og andres latinamerikaneres syn på den politiske udvikling,
Sydamerika oplever.
Unge og arbejdere i Ecuador opretter vejspærring i protest mod USAs nye
projekt frihandelsområdet TLC

Rejsebrev og hilsen til
International Ungdomslejr fra
Ecuador
Ungdommen er klart en af de største
politiske kræfter i Ecuador. Det er der
ikke noget nyt i, det har den tradition
for at være.
Men for hver ny generation vokser
den politiske aktivitet og det kan mærkes.
For tiden er næsten alle kræfter
vendt mod en ‘traktat for et frihandelsområde’ (TLC - Tratado Libre
Commercio) - et amerikansk projekt
skabt til at presse endnu nogle dollars
ud af det sultende kontinent.
Den ecuadorianske ungdom forstår
nemlig godt at hvis det lykkes for USA
at gennemføre traktaten og sætte sig på
endnu flere af de ecuadorianske ressourcer, så bliver deres skoler, deres
fremtidige muligheder for arbejde eller
deres levevilkår ikke ligefrem bedre.
Som de siger:
“I forvejen går 80% af vores olie til
USA og kun 20% til Ecuador. Alt imens
oplever vi en arbejdsløshed der ligger
omkring 30%.
Det kan ikke blive ved. Vi VIL ikke
mere!”
At George Bush selv er største aktio-

nær i det største af de amerikanske olieselskaber hjælper ikke på troværdigheden af den amerikanske regerings nyeste påfund.
At ungdommen i Ecuador ikke vil
mere afspejler sig tydeligt i daglige protester, demonstrationer og vejblokader.
Nogle protester er planlagte og anmeldte, langt flere er spontane som for tiden i
Danmark, når vrede elever går på gaden
mod afskaffelse af gruppeeksamen.
Ungdommen er ikke de eneste, der ser
de katastrofale konsekvenser TLC vil
have for Ecuador. Stærke, rigtig stærke,
indianerorganisationer og sociale kræfter er også en del af den kamp, der hele
tiden tvinger regeringen og præsident
Alfredo Palacio til at udskyde underskrivelsen af traktaten.
Det på trods af at naboerne Columbia
og Peru har underskrevet, og at USA
altså vil have traktaten gennemført NU.
Problemet for Palacio er, at når der
protesteres i Ecuador, retter det sig ikke
bare mod enkelte tiltag, men mod hele
samfundets opbygning, mod AL udbytning af mennesker i profittens navn.
Derfor bliver protesterne også til stedet, hvor de stemmer, der til daglig
snakker om nødvendigheden af et andet
samfund, hæver sig i fællesskab og
råber på det.
De kalder på det samfund, der kan

28.juli - 6.august 2006
Hundreder af unge fra hele verden vil samles i Nordsjælland - for
at lave verden om.

Det foreløbige politiske og kulturelle program er ved at være klart -

Løbende info på
www.iul2006.net
Lejren holdes på Isterød Efter- og
Højskole. Deltagerpris 995,- kr. for
hele perioden (inkl. måltider). Børn 6
- 13 år 500 kr. Børn under 6 gratis.
Få tilsendt elektronisk Nyhedsbrev – tilmelding på e-mail:

iul2006@yahoo.dk
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Reaktionen under dække

Krav om fjernelse af muslimsk tv-vært
er islamofobisk, racistisk og fascistisk
Af Carsten Kofoed
To såkaldte kvindeorganisationer,
Kvinder for Frihed og Foreningen for
Indvandrerkvinders Rettigheder, kræver at få fjernet en af programværterne
på DR2’s nye debatprogram ”Adam og
Asmaa”, nemlig den 24-årige palæstinensiskfødte muslim Asmaa AbdolHamid, fordi denne bærer et ”religiøst
symbol”, et tørklæde, betegner sig selv
som troende muslim og ifølge de to
foreninger er ”fanatisk islamist”.
Dansk Folkeparti vil have kulturministeren i samråd om spørgsmålet. Og den
”demokratiske muslim” Naser Khader,
der har for vane at sagsøge alle dem,
som han ikke kan lide, beklager, at
Abdol-Hamid er blevet studievært. Nu
venter vi så på et sagsanlæg fra Khader,
nu hvor hans ”tænkepause” oven på
”dødstruslen” er overstået.
Redaktionschefen på DR2, Arne
Notkin, siger til Berlingske Tidende
den 2. april (1):
”Asmaa erklærer sig som demokrat
til fingerspidserne. Hun er valgt til
byrådet som suppleant for Enhedslisten. Hun er troende muslim, og hun
respekterer demokratiets spilleregler.”
Notkin fortsætter:
”Der kan da tænkes et programformat, hvor studieværten kunne være en
islamist, der mener, at der i Danmark
skal indføres sharia med stening osv.,
og hvor studieværten får lejlighed til at
prøve sine synspunkter af. Der er jo
ingen, der siger, at alle studieværter
skal ligge inden for et bestemt politisk
spektrum. Tværtimod. Der er noget, der
siger, at vi skal afspejle et samfund og
alt muligt andet.”
Notkin har her fat i noget rigtigt. Så
nu venter vi bare på, at han i det borgerlige demokratis navn giver frie tøjler til en marxist-leninist. Men det vil vi
nok først se i et socialistisk Danmark.

Reaktionære
”kvindeaktivister”
Hvem er så de to foreninger, der nu går
til kvindekamp mod ”kvindeundertryk-

kende” tørklæder, men ikke for så
åbenbart uvæsentlige kvindespørgsmål
som ligeløn, bedre job- og uddannelsesmæssige muligheder for kvinder,
forkortelse af arbejdsdagen, kommerciel udnyttelse af kvinden osv.?
Kvinder for Frihed (2) blev stiftet den
5. marts i kølvandet på Muhammedkrisen. Forkvinden Vibeke Manniche
og næstforkvinden Jette Plesner Dali
har begge gjort sig bemærket med ekstremt fjendtlige holdninger over for
muslimer.
Vibeke Manniche er børnelæge og
blev i august 2005 interviewet af Ugeskrift for Læger (3).
Her sagde hun blandt andet:
”Hvis jeg får målt blodtryk af en
kvindelig læge, der bærer tørklæde, så
bliver det alt for højt! Det provokerer
mig i den grad, fordi det for mig er et
symbol på en ekstrem kvindeundertrykkelse.”
Hun fortsatte med følgende to
udsagn:
”Jeg hverken kan eller vil acceptere
en læge med tørklæde.”
”Jeg synes i øvrigt heller ikke, at det
(at bære tørklæde, CK) er særlig hygiejnisk.”
Så fik vi sat det på plads. Tørklædebærende kvinder er nogle svin. Manniche har åbenbart ikke set ordentligt
efter på operationsstuer på danske hospitaler. Her er tildækning af såvel
hovedhår som mund meget udbredt!
Men det er vel også uhygiejnisk. Når
hadet virkelig får tag i én, så har fornuften det med at ryge fløjten. Det er
vist sket for hende Manniche. Man bliver bekymret for hendes patienter –
især dem med tørklæde.
Dali, der kalder sig ”feminist”, er fra
Venstre og medlem af og bidragyder i
flere forskellige islamofobiske, højreorienterede foreninger som eksempelvis
Giordano Bruno-selskabet, hvor der
sidder folk som de to historikere og tidligere trotskister Lars Hedegaard og
Torben Hansen, tidligere indenrigsminister Karen Jespersen, journalist Helle

Asmaa Abdol-Hamid

Merete Brix m.fl., og Landsforeningen
Nej til Sharia (4), hvor stort set det
samme reaktionære persongalleri findes.
Den anden ”organisation” er kvinden
Nahid Riazi (5), der er iraner og efter
eget udsagn flygtede fra Iran i 1989.
Tidligere optrådte hun med organisationen Den Internationale Kampagne for
Iranske Kvinders Rettigheder, deraf
forkortelsen IKIR, men nu præsenterer
hun sig som forkvinde for Foreningen
for Indvandrerkvinders Rettigheder.
Der er ikke meget kød på de ben. Men
det er heller ikke så vigtigt, når man
som Riazi stort set har fri adgang til de
borgerlige medier.
Ligesom en anden iraner, Bush- og
shahtilhængeren Farshad Kholghi, boltrer hun sig i landets mest reaktionære
aviser som Jyllands-Posten og Berlingske Tidende. Hun kræver et fuldstændigt forbud mod tørklæde for alle piger
under 16 år. Hun er imod, at muslimer
får en moske. Hun støttede ihærdigt
Jyllands-Postens reaktionære, blasfemiske Muhammed-provokation. Hun
tøver bestemt ikke med at råbe fascister
og islamister efter alle, der bekender
sig til islam eller ikke ser troende muslimer som verdens største ondskab på
jord, mens hun selv betegner sig som
”børne- og kvindesagsaktivist”.
Hvor åbne borgerlige kvinder som Dali
og co. på grund af deres erklærede borgerlige ideologi aldrig har vundet ind-

Reaktionen under dække
pas på venstrefløjen, så er Riazi utroligt
nok stadig forholdsvis god tone på størstedelen af den danske venstrefløj.
Hendes skriverier optræder både i Dagbladet Arbejderen og på Modkraft, og
hun inviteres til forskellige møder med
den danske venstrefløj.
Riazi er en del af en prozionistisk,
ekstremt islamofobisk strømning, den
såkaldte ”arbejder-kommunisme”, hvis
”ophavsmand” var iraneren Mansour
Hekmat. Der eksisterer i dag to partier,
der gør krav på at være nu afdøde Hekmats ideologiske arvtagere, Irans
Arbejder-kommunistiske Parti (6) og
Irans Arbejder-kommunistiske PartiHekmatistisk (7).
Begge partier er eksilpartier, der
ingen reel forbindelse har til Iran, men
til gengæld overalt i Vesten forsøger –
ud fra et falsk venstreorienteret ydre og
deres medlemmers flygtningestatus – at
legitimere den antimuslimske, antiarabiske hetz ud fra ”kamp mod islamismen”. Mens andre repræsentanter for
denne ”arbejder-kommunisme” er gået
ind i Enhedslisten og altså er partikammerater med den ”frygtelige islamist”
Abdol-Hamid, hvilket dog er nødvendigt for at sprede deres islamofobi til
naive, ideologisk uskolede, danske
venstrefløjsere, så har Riazi søgt ind i
SF, hvor hun tilmed søger valg til
hovedbestyrelsen! God fornøjelse med
det, SF.
Riazi bruger kvindekampen og kvinders reelle undertrykkelse i det kapitalistiske samfund som røgslør for sine
reaktionære angreb, der afleder fra den
egentlige kamp.
For enhver, der blot kender lidt til
marxismens opfattelse af kvindekamp,
ved, at den først og fremmest er klassekamp, en politisk, økonomisk og social
kamp, ikke et småborgerligt, hysterisk
og afledende skråleri mod tørklæder og
angreb på undertrykte klassers religion,
men derimod netop kamp mod det
materielle grundlag for kvindeundertrykkelse, nemlig kapitalismen.
Bare et kort kig på Riazis skriverier,
der stort set kun handler om islam og
dens ”forbrydelser”, er rigeligt til at
afsløre, at hun er en forloren kvindesagsaktivist.
Hun er dog heller ikke på nogen
måde repræsentativ hverken for indvandrerkvinder i Danmark eller for

iranske kvinder. Ingen af dem ser nemlig tørklædet eller deres religion som
det største problem. Riazi er, når det
kommer til stykket, præcis lige så borgerlig som den Dali, som hun hyler i
kor med. Og det er præcis derfor, at en
så ærkereaktionær og fremmedfjendsk
avis som Jyllands-Posten stiller fri
spalteplads til rådighed for denne ”progressive”, iranske kvinde, der på
mange måder ligner somalieren Ayaan
Hirsi Ali i Holland.
Enhver, der samarbejder med eller
promoverer Riazi, går objektivt set højrefløjens og reaktionens ærinde.
Venstrefløjen i Danmark må for sit
eget bedste og for at øge sin skrantende
troværdighed hos det store flertal af
muslimerne i Danmark afbryde enhver
kontakt med denne skingre, iranske
islamofob, der overgår selv en Pia
Kjærsgaard i sit had til islam.

Reaktionen bag
”kvindeaktivisterne”
Det er desuden relevant at fremhæve, at
der bag disse antalsmæssigt meget
beskedne ”kvindeaktivister” står langt
stærkere kræfter.
Det drejer sig om politiske partier på
højrefløjen. Det er landsdækkende
medier som især Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og B.T. Det er den
yderste reaktion, den, som ihærdigt
arbejder for religions- og civilisations-
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krig, og her er islamofobien et rigtigt
godt racistisk brændstof, ligesom antisemitismen var det i Tyskland i
1930’erne.
Venstrefløjens svar på dette har og
vil altid være klassekrig, kamp mellem
klasser, mellem de herskende og de
beherskede, mellem borgerskabet og
arbejderklassen.
Abdol-Hamid og DR’s redaktion må
selvfølgelig forsvares i deres valg af
både påklædning og studievært.
Alt andet er at give efter for de reaktionære og fascistiske kræfter, som vil
diktere alt og alle efter deres formørkede og intolerante tankesæt. Og det ville
opmuntre dem til at gå endnu videre.
Frit Irak Blog, 5. april 2006
Noter:
1. Kritik af DRs muslimske studievært,
Berlingske Tidende, 2. april 2006.
2. Kvinder for Frihed,
www.kvinderforfrihed.dk
3. Lægen går med tørklæde,
Ugeskrift for Læger, nr. 32, 8. august 2005.
4. Landsforeningen Nej til Sharia,
www.sharia.dk
5. Nahid Riazi, www.nahid.dk
6. Irans Arbejder-kommunistiske Parti,
www.wpiran.org
7. Irans Arbejder-kommunistiske Parti-Hekmatistisk,
www.hekmatist.com

Farvel Berlusconi - tag Fogh med!
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3 års irakisk modstand

Hilsen til det irakiske folk
og den irakiske modstand
Af professor Jose Maria Sison

Den 11. april var treårsdagen
for starten på den væbnede
irakiske modstand. Professor
Jose Maria Sison, formand for
den internationale
koordinationskomite i ILPS –
International League of
Peoples Struggle – sendte
denne radiohilsen, som er
blevet spredt i Irak og hele den
arabiske verden
Jeg er taknemmelig for, at den irakiske
modstand i anledning af dens treårsdag
har inviteret mig til at tale som stemme
for den internationale anti-imperialistiske bevægelse. Jeg føler mig stærkt
beæret, fordi den irakiske modstand er
velkendt som den legitime repræsentant for det irakiske folk.
På vegne af International League of
Peoples Struggle ønsker jeg at udtrykke
de varmeste revolutionære hilsner i solidaritet med det heroiske irakiske folk og
den brede forenede front af patriotiske
kræfter, forenede i den irakiske modstand i kampen for national befrielse og
demokrati imod den USA-ledede
besættelse og dets lokale marionetter.
Vi hilser jer alle for jeres beslutsomhed og mod i kampen mod de indtrængende fjender og alle deres kriminelle kollaboratører. Vi beundrer jeres
indsats for at befri jeres land. Vi tænker
med den højeste respekt på modstandens helte og martyrer.
På grund af jeres modstand befinder
USA-imperialismen sig i et mareridt i
Irak.
USA er blevet drevet af sin imperialistiske grådighed på grund af jeres olieressourcer og andre forekomster og
sociale rigdom. De har således invaderet og besat jeres land på basis af skam-

løse løgne, såsom at Irak har masseødelæggelsesvåben og har forbindelse med
de påståede gerningsmænd bag 11. september. De har arrogant benyttet deres
hightech-våben i en aggressiv lynkrig
for at tilintetgøre jeres liv, jeres udkomme, den private og offentlige ejendom,
infrastrukturen og det irakiske folks
institutioner.
Men for at USA imperialisterne kan
opnå direkte kontrol over olieressourcerne og andre rigdomme, som de eftertragter i Irak, må de landsætte deres
militærpersonel og deres marionetter på
irakisk jord. Dette er den arena, hvor det
irakiske folk og alle modstandsstyrkerne
har en udmærket chance for at bekæmpe
og slå USA, dets kriminelle partnere og
marionetter, inden for en overskuelig tid.
I er uovervindelige og vil sejre i en
langvarig folkekrig, der involverer både
guerilla-krigsførelse på landet og i byerne på en meget omskiftelig kampplads.
I deres officielle statistikker fortsætter
USA med at underdrive deres tab og
den mængde skade, der forvoldes mod
oliefaciliteter og rørledninger. Men det
amerikanske folk føler allerede afsky
imod USA’s folkemords-angreb på det
irakiske folk, imod de store brud på
menneskerettighederne, som er begået
af imperialisterne og deres marionetter,
og imod det stigende antal amerikanske
ofre. (Som underdrevet angives til
2.300 dræbte og over 17.000 sårede).

USA er nu i den absurde situation at
have brugt enorme midler på sit
krigseventyr uden at have nogen sikkerhed for at kunne røve udgifterne tilbage ved at profitere på de irakiske
oliereserver.
Men Bush-regimet opgiver ikke sin
ønskedrøm om direkte at få ejerskab og
kontrol over de irakiske oliereserver og
reserverne i resten af Mellemøsten. Det
fortsætter med at udvide og befæste sig
med militærbaser, som har til formål at
sikre strategisk kontrol over Irak og
Mellemøsten. Disse militærbaser har til
formål at støtte en marionet-regering i
Irak og bruges til angreb i stor skala
imod hele samfund, som er imod USA
og dets marionetter.
USA’s strategi er en del og hersk-strategi over for det irakiske folk. På talrige
måder spiller USA shiitter, arabiske
sunnier og kurdere ud imod hinanden.
De satser også på at sætte sekulære og
religiøse kræfter og religiøse samfund
op imod hinanden. USA forventer at
profitere på den lokale strid imellem
shiitter og sunnier. De har derfor
udpønset og direkte iværksat ødelæggelsen af Al-Ashariya-helligdommen i
Samarra for at antænde borgerkrig
mellem shiitter og sunnier.
Vi fordømmer kraftigt de blodige og
forbryderiske intriger anstiftet af USA.
USA’s masterplan går ud på at lade
olien i nord og syd flyde ud af Irak og
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lade de arabiske sunnier lide ved at
måtte importere deres olieforsyninger
via dyre lastvognskonvojer og andre
nye kanaler, som er nøje kontrolleret af
USA og dets marionetter. USA forsøger at presse og skubbe de arabiske
sunnier længere ud i arbejdsløshed, fattigdom og elendighed og søger derved
at kue dem med både økonomisk pression og sine hærstyrker.
Men USA kan ikke altid få det, som det
vil have det. Det irakiske folk og en
bred vifte af patriotiske kræfter er forenede om at modstå de fremmede
besættere og deres lokale kollaboratører. Den brede forenede front omfatter
organiserede styrker, som tilhører forskellige ideologiske og politiske overbevisninger, religiøse tilhørsforhold,
nationale, etniske og sproglige samfund. De er alle motiveret af den
patriotiske vilje til at befri deres land
fra besættelse og marionetter og at føre
revolutionær væbnet befrielseskrig for
dette formål.
Folkene i verden nyder gavn af den
revolutionære modstand fra det irakiske folk imod verdens største imperialist og terrorist. De opnår mere spillerum og muligheder for at forfølge
deres egen revolutionære kamp – alt
imens USA kører fast i Irak og modtager dødbringende slag fra det irakiske
folk.
Verdens folks anti-imperialistiske
kamp yder modsat støtte til det irakiske
folk imod den fælles fjende.
Vi opfordrer alle deltagende organisationer i International League of Peoples Struggle til at vise og manifestere
deres solidaritet med det irakiske folk
og den irakiske modstand. Vi tilskynder til, at der gennemføres informationskampagner og masseaktioner for
at mobilisere folket med dette formål.
Det er vores internationalistiske pligt at
gøre vores bedste for at samle moralsk
og politisk støtte til det irakiske folk og
den irakiske modstand.
Længe leve det irakiske folk og den
irakiske modstand!
Kæmp hele vejen indtil sejren over
USA-imperialismen og dens
marionetter!
Længe leve den revolutionære internationalismes ånd!

Sluterklæring fra den 4. Kairo-konference

Folkelig kampagne til støtte for
modstanden i Palæstina, Irak mod imperialistisk globalisering
23-26. marts 2006
Den fjerde Kairo-konference fandt sted
den 23.-26. marts 2006 i den egyptiske
hovedstad, hvor tusindvis af antikrigsaktivister fra hele verden deltog.
Kairo-konferencen er blevet et vigtigt
mødested for modstandere af krig og
besættelse i Irak, Palæstina og andre
steder. Den er blevet et forum for den
internationale antikrigsbevægelse. Her
gengives sluterklæringen.
Den 4. Kairo-konference finder sted på
et tidspunkt med vigtige og farlige
udviklinger i kampen mod imperialismen og zionismen.
I Irak fortsætter den væbnede modstand
imod den amerikanske og britiske
besættelse og deres agenter med at
brede sig, og marionetregeringen er
blevet mere og mere paralyseret og isoleret. Men samtidig søger besættelsen
ihærdigt at skabe spændinger mellem
sunnier og shi’iter i et forsøg på at
svække modstanden, ændre den kurs
og skade dens image.
I Palæstina har det palæstinensiske folk
ved det seneste valg igen på trods af
daglige drab og blokade fra den zionistiske hærs side bevist, at deres valg er
kampen og modstanden. Hamas’ valgsejr var ikke kun en smertefuld lektion
for zionisterne og amerikanerne, men
også for de arabiske regimer, som
havde håbet på, at det palæstinensiske
folk ville overgive sig.
Men det palæstinensiske folk står
over for store udfordringer.
Zionisterne fortsætter med at bygge
deres mur og med at omdanne byerne i
Gaza og Vestbredden til store fængsler,
og de eskalerer deres angreb og forbrydelser mod palæstinenserne.
Den amerikanske administration og
dets europæiske allierede truer med at
udsulte det palæstinensiske folk ved at
afskære finansiel støtte, og de arabiske
regimer sætter al den pression, de for-

mår, mod Hamas-regeringen for at
prøve at tvinge den til at gøre indrømmelser.
Alle disse kræfter konspirerer i dag
sammen imod Hamas med et eneste
formål: at afvæbne modstanden, anerkende den zionistiske stat og acceptere
en fredsproces, som ikke har opnået
noget som helst for det palæstinensiske
folk i de sidste to årtier.
Det palæstinensiske folk vil fortsætte dets kamp, og Hamas vil være i stand
til at modstå pressionen og udfordringerne. Men for at gøre det kræver det en
ny bølge af støtte og solidaritet, især fra
de arabiske og muslimske folk. Vi kan
imidlertid ikke adskille sådan en opgave fra de arabiske folks og muslimske
folks kamp for demokrati og frihed.
De arabiske regimer er en hovedhindring med deres korruption, deres nyliberale politik og deres alliance med
Amerikas og zionisternes strategier og
interesser. Men disse regimer står over
for en voksende vrede imod deres politik og undertrykkelse. Måske er de
latinamerikanske massebevægelsers
succes med at forkaste amerikansk
hegemoni og nyliberale politik bevis
på, at det ikke varer evigt, og at historien ikke er afsluttet, sådan som vore
fjender påstår.
Men vi står over for mægtige udfordringer. Den amerikanske administration truer med at udvide krigen og
inkludere Iran og Syrien. Zionisterne
truer med at påtvinge grænser, som vil
opsluge størstedelen af Vestbredden og
hele Jerusalem. Og de arabiske regimer
fortsætter – på trods af deres svaghed –
med at fylde deres fængsler og udføre
Washingtons og Tel Avivs ordrer.
Stående over for disse udfordringer
blev følgende resolutioner og anbefalinger vedtaget på den 4. Kairo-konference:
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Om Irak
1. Udvikl en folkestrategi i den arabiske verden for at imødegå den amerikanske og zionistiske besættelse.
2. Iværksæt boykot imod amerikanske og britiske produkter.
3. Modarbejd truslen om at udvide
krigen mod Iran og Syrien.
4. Udbred modstandskulturen, bryd
isolationen af den irakiske modstand,
og opfordr Iraks nabolande til at støtte
den legitime irakiske modstand.
5. Den irakiske modstand udgør det
irakiske folks eneste repræsentant, og
den er den eneste, som kan sikre Iraks
uafhængighed og enhed.
6. Iværksæt kampagner til støtte og
hjælp for ofrene for besættelsen, send
medicin og andre former for hjælp,
samt dan komiteer til støtte til den irakiske modstand.
7. Organiser jævnlige demonstrationer imod besættelsen af Irak, og
bekæmp udsendelsen af flere eller
andre tropper til Irak.

Om Palæstina
1. Ingen indrømmelser med hensyn
til at anerkende den zionistiske stat, og
vi opfordrer alle palæstinensiske fraktioner til iværksættelse af beslutningerne fra Kairo-mødet i marts 2005 med
henblik på genopbygning af PLO på
nyt politisk og organisatorisk grundlag,
som kan sikre det palæstinensiske folks
interesser og enhed.
2. Gør det klart, at vores kamp er en
kamp imod zionismen og ikke jødedommen.
3. Ingen indrømmelser på de nationale hovedkrav (Jerusalem, grænser,
flygtninge osv.).
Besættelsen fortsætter på trods af
tilbagetrækningen fra Gaza.
Hamas har mandat til at fortsætte sin
modstandspolitik, og vi opfordrer de
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palæstinensiske fraktioner til at deltage
aktivt med den nye palæstinensiske
regering.
4. Ingen retræte med hensyn til modstandsprojektet, og ingen fordømmelse
af selvmordsangreb.
5. Udvikling af den palæstinensiske
modstands metoder.
6. Iværksættelse af den økonomiske
og politiske boykot af den zionistiske
stat.
7. Gå fra simpel støtte fra arabiske
og muslimske folk til faktisk deltagelse
i kampen.
8. Etablering af et donationsprojekt
fra de arabiske folk for støtte til den
palæstinensiske modstand.
9. Iværksættelse af alle former for
solidaritet med modstanden.
10. Gå imod ethvert forsøg på at
aktivere det arabiske fredsinitiativ eller
tilknytte den såkaldte ‘road map’ dertil,
og kræv, at det arabiske topmøde
opfordrer alle arabiske regeringer til at
afbryde alle forbindelser med det zionistiske system, og opfordr dem til at
øge deres støtte til den palæstinensiske
regering.

Om demokrati
1. Opfordr til dannelse af en ny arabisk bevægelse for forandring.
2. 25. maj er en international solidaritetsdag med Ægypten.
3. Iværksættelse af alle mulige former for koordination mellem forskellige demokratiske bevægelser.
4. Dannelse af solidaritetskomiteer,
som omfatter alle politiske kræfter, til
støtte til jurister, journalister, lærere og
studenter

Om truslerne mod Iran
og Syrien
1. Kampagner og bevægelser imod
den amerikanske eskalation imod Iran
og Syrien.
2. Dannelse af en international alliance til støtte for modstand og forhindring af krigen mod Iran og Syrien.

3. Folkeligt pres for at komme af
med amerikanske baser i vores region.
4. Enighed om en international solidaritetsdag med Iran og Syrien imod
USA’s trusler (den 6. maj 2006).
5. Støtte til libanesisk national dialog
og støtte til den libanesiske modstand
imod den zionistiske besættelse, og
imødegå den amerikanske og vestlige
fortolkning af Sikkerhedsrådets Resolution 1559 …
Deltagerne besluttede at fortsætte deres
koordinering med alle freds-, anti-krigs
og anti-zionistiske bevægelser og kampagner overalt i verden og især i Latinamerika og opfordrer dem til at sætte
deres regeringer under pres for at ændre
deres politik vedrørende det palæstinensiske spørgsmål og støtte op om det
palæstinensiske folks demokratiske
valg.
Endelig blev organisationskomiteen
bedt om at følge op på implementeringen af disse resolutioner og rapportere
tilbage til den 5. Kairo-konference.
Konferencen tilsluttede sig appellen om
solidaritet med Iran.

Appel for internationale
koordinerede aktioner for at
stoppe krigen mod Iran, før
den starter
Vi, organisationer, institutioner, initiativer, enkeltpersoner der har deltaget i
den 4. Kairo-konference:
udtrykker vores solidaritet med det
iranske folk som er truet med krig fra
USA’s og dets allieredes side.
udtrykker vores beslutsomhed om at
gøre, hvad der er muligt for at standse
denne krigs-eskalation – en krig, som
uundgåelig vil føre til en humanitær
katastrofe og miljø-katastrofe. At
standse krigen, før den starter.
opfordrer til en international aktionsdag den 6. maj imod forberedelserne til
et militært angreb på Iran – og vil på
denne måde koordinere aktioner med
europæiske bevægelser og det 4. Europæiske Sociale Forum, som vil
demonstrere denne dag imod krigen, i
Athen, Grækenland.
Oversat af KP og Frit Irak blog.
Lettere forkortet.
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Seneste samling

Ny-Kommunisterne
KS (ex-KPiD) og DKP-ml
har begået et forslag til
fælles program med den
underlige arbejdstitel
Ny Kommunistisk Parti.
Revolutionens fane, den marxistiske
teori, forsvaret af Sovjetunionen og
socialismen under ledelse af Lenin og
Stalin. Enver Hoxhas afsløring af den
moderne revisionisme i alle dens
afskygninger. Alt kommunistisk er forsvundet fra ny-kommunisternes programudkast. At opretholde navnet er
faktisk falskneri og medvirker til at øge
skadevirkningen, som den såkaldte
samlingsproces har medført siden 1997.
I den periode, samlingsprocessen
varede, skrev både DKP-ml og KPiD
egne nye programmer, og det gjorde
man, fordi man havde besluttet, at vejen
til at skrive et fælles program gik over at
afklare sig selv, så man siden kunne indlede forhandlinger og opnå enighed –
altså kompromis – om, hvad der var
principielt. DKP, der ikke var så hurtig i
opfattelsen, at de havde fanget den fremgangsmåde, blev under endnu dunkle
omstændigheder smidt ud af reden.
Men det gik i sidste ende heller ikke
for KPiD og DKP-ml. Sidste efterår
splittede samlingen KPiD i to, og de
villige startede efter aftale gruppen
Kommunistisk Samling (KS) med base
i Århus.
Resultatet er nu kommet i form af
det fælles programudkast og tilhørende
aftale om at stifte et nyt parti til november 2006.

Grumset af tågesnak
Udkastet til program for det ny parti er
så grumset af tågesnak, at det faktisk
falder uden for rammerne af at kunne
kaldes et program. Kun vanskeligt kan
man bruge den leninistiske læresætning, at ’ord er bedrageriske, så man
må vurdere partiernes oprigtighed ved
deres praksis for at finde frem til, hvilken klasses interesser et parti i virkeligheden kæmper for’.
Det bliver vanskeligt at prøve oprigtigheden af et program, der synes at kunne

give dækning for hvilken som helst
praksis.
Som om situationen for verdens
undertrykte og fattige ikke var alvorlig
nok, så truer kapitalismen ifølge programudkastet planetens fortsatte eksistens. Det beskrives, hvordan det kapitalistiske system på det nuværende udviklingstrin ikke kan sikre både profit og
velfærd. Socialismen handler om gennemførelsen af det ’antimonopolistiske’ program: nationalisering af banker
og vigtige virksomheder, sikring af
menneskerettighederne, Grundloven og
fagforeningernes frie forhandlingsret
samt udmeldelse af EU og Nato.
Ulempen ved kapitalismen og imperialismen beskrives som total liberalisme.
Lenins analyse af imperialismens
hovedmodsætninger er forsvundet til
fordel for en teori om, at nutidens kapitalisme er kendetegnet ved transnationale virksomheder og to tendenser,
nemlig regionalisering og globalisering.
Transnationale virksomheder er her teorien om, at visse store virksomheder
ikke har nogen national hovedbase. (1)
Programmet beskriver, at den Europæiske Union derfor er den hovedfaktor,
der har ført til nyliberalismens sejrsmarch, derved at EU er det direkte
værktøj for de transnationale virksomheder. Teorien om de transnationale er
ikke bare forkert, den fører også til fejl
i forestillingen om, hvad Unionen er,
og hvordan den skal bekæmpes.

“Anti-monopolistisk
demokrati” igen
Revolutionen og dermed hele den
marxistiske teori er forsvundet fra nykommunisternes program:
”Overgangen og tilnærmelsen til
den socialistiske magtovertagelse vil
sandsynligvis være en længere proces
med forskellige etaper. Det er i dag
umuligt at sige noget endegyldigt om
karakteren og indholdet af disse etaper,
men med det nuværende udgangspunkt
virker det mest sandsynligt, at klassekampen vil nærme sig socialismen gennem en folkelig, demokratisk og antimonopolistisk etape, også kaldet et
anti-monopolitisk demokrati.”

Man vil skam også forberede sig på
andre mulige overgange til socialisme
og opstiller et valg til arbejderklassen
mellem ”enten at acceptere og samarbejde med det kapitalistiske system på
dets præmisser, hvad der betyder, at de
accepterer øget udbytning og undertrykkelse og i sidste ende krig og truslen
om selve menneskehedens udslettelse.
Eller at kæmpe for et demokratisk og
socialistisk samfund, hvor befolkningsflertallet samlet sætter sig op mod
monopolernes magt og skaber et helt
nyt samfund, der bygger på samfundseje, kollektivitet og solidaritet.”
Men i virkeligheden uddybes den reelle strategi med et taktisk oplæg, der
beskriver en vej fyldt med illusioner
om gradvise forbedringer og arbejderklassens muligheder for at vinde forsvarskampen for velfærden inden for
rammerne af det borgerlige demokrati.
Ny-kommunisternes skribleri står i
skarp kontrast til den ægte vare: Kommunisterne forsmår at skjule deres
anskuelser og deres hensigter. De
erklærer åbent, at deres mål kun kan
nås ved, at hele den bestående samfundsordning styrtes med magt: Lad
kun de herskende klasser skælve for en
kommunistisk revolution. Ved den har
proletarerne kun deres lænker at tabe.
De har en verden at vinde.
Fsk
(1)Troels Riis Larsen:
Globalisering eller ultra-imperialisme?
Paul Hirst og Graham Thompson:
Globalization in Question
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Oprør til Højesteret:

En sejr for ytringsfriheden
Foreningen Oprør har d. 8. april 2006
fået tilladelse til at kære censuren af
foreningens hjemmeside til Højesteret.
“I Oprør glæder vi os til at foreningens hjemmeside igen kan fremstå
komplet og ucensureret”, siger Ulla
Rasmussen fra Oprør.
“Det er vigtigt at politiets forsøg på
at indføre censur nu når helt til Højesteret”, fortsætter Ulla Rasmussen.
Den omstridte beslaglæggelse gælder foreningens internationale appel,
hvori Oprør opfordrer europæiske
organisationer til at udfordre EU´s “terrorliste” ved at støtte befrielsesbevægelser der slås for demokratiske og
humanistiske mål.
Den internationale appel kan dog
stadig findes på en lang række hjemmesider, hvor danske og udenlandske
organisationer har valgt i ytringsfrihedens navn at publicere appellen. Den
kan også stadig læses på folketingets

hjemmeside.
Censuren af Oprørs hjemmeside
skete efter en kendelse i Københavns
Byret, som i oktober 2005 blev stadfæstet af Østre Landsret.
Kendelsen går imod Grundloven
som slår fast at censur aldrig kan genindføres i Danmark, og den europæiske
menneskerettighedskonvention hvori
ytringsfrihedens vide rammer er fastlagt. Derfor har det stor principiel
betydning at Oprør får medhold af Procesbevillingsnævnet og tilladelse til at
gå til Højesteret.
Foreningen Oprør opfordrer til at gå
imod den gradvise underminering af de
politiske frihedsrettigheder.
“De demokratiske frihedsrettigheder
blev tilkæmpet med store omkostninger af tidligere generationer”, slutter
Ulla Rasmussen.
“De skal forsvares - også i dag,
ellers kan det blive for sent”.

Hærværk mod Demos-butikken
Natten til i den 4. april blev der forøvet
hærværk mod Demos-butikken på Skt.
Hans Torv på Nørrebro i København.
Tre butiksruder blev smadret med medbragte sten og lyserød maling kastet ind
i lokalet. Samme nat blev også Ungdomshuset - ligeledes på Nørrebro –
udsat for hærværk idet lyserød maling
blev kastet på facade og sideparti. I
følge politiet er det samme type maling
der er brugt begge steder.
Hjemmesiden danskfront.dk bringer
den 4. april en pressemeddelelse fra
”Aktionsgruppen Danmark”. Den

begrunder sin aktion mod Ungdomshuset med dets lange historie ”med narkosalg, terrorhandlinger og generel lovløshed”. Aktionen mod Demos nævnes
derimod ikke.
Dansk Front har for vane at fralægge
sig ethvert ansvar, men udtaler at
”ingen kan forhindre unge, vrede
patrioter at tage sagen i egen hånd”.
Disse stoppes ikke ved det mantra vi
har hørt på i over 25 år, at det er små
grupper, der blot skal ignoreres. De
stoppes kun ved en folkelig afstandtagen
og en mere målrettet politisk modstand.

Midt i en
græsrodstid
Tidens løgne:
“Alle i NATO er imod vold.” (Citat af
Søren Gade).
Tidens bedste bedrag:
“Vi er ikke i krig.” (Citat af Søren
Gade).
Tidens gode spørgsmål:
“Har politiet og det danske samfund et
reelt behov for en drakonisk terrorlovgivning?” (Citat af Ebbe Dal, adm.
direktør for Danske Dagblades Forening).
Mon det danske samfund har samme
behov som politiet?
Tidens Danmark:
“En krigs-kriminal-gal bananstat.”
(Citat af Anne-Marie Helger).
Tidens modstand:
Dette citat er hentet fra England, hvor
drakoniske terrorlove er gennemført.
To timer efter lovens ikrafttræden
bryder to aktive bedstemødre forbudene og går på en direkte nedrustningsaktion. De udtaler:
”Vi synes, dette er virkelig vigtigt,
og vi må simpelthen udfordre denne
sag.” (Citat af Helen John).
”Jeg er ganske parat til at bryde
loven, at blive anklaget og at gå i fængsel. Regeringen tror, den kan gøre,
hvad der passer den, at den har en passiv befolkning, som vil acceptere hvad
som helst, regeringen kaster i hovedet
på den. Jeg synes, det er meget bekymrende.” (Citat af Sylvia Boyles).
Tidens oprør:
“Foreningen Oprør er ikke en forening. Foreningen Oprør er et oprør.
Og det er sådan, det skal være.” (Citat
Patrick Mac Manus).

Egen lykkes smed
At være sin egen lykkes smed,
er et udtryk der bekræfter personlig stræben
- og forfængelighed,
og udtrykket kan med god ret bruges
om den soc.demske fagtop der
runde og fyldige
har formået en volumen forøgelse via bordets glæder,
så ethvert slagtesvin blegner af misundelse.
NB

Tidens løsen:
”De skal ud alle sammen!”
Udbrud fra en unavngiven dansk
borger midt i den danske frokostidyl –
om borgeren tænkte på folketinget,
regeringen, terrorlovene, eller …? Det
er vist bedst at tænke lidt over.
Ulla Røder
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Bevægelse i bevægelser
Der skriges op om arbejdsmangel,
mens enhver arbejdsløs undrer sig. Der
indføres teknologiske forbedringer,
som resulterer i længere og mere intensiv arbejdstid end nogensinde før.
Undervisningen forbedres tilbage til for
langt over 50 år siden, og specialiseringen til erhvervslivet raffineres. Pleje
og omsorg sættes på skinner, så der
ikke er tid til samtale. Hele livet
omdannes til arbejdslivet.
Velkommen til det 21. århundrede,
hvor der også er en atomkrig i gang,
miljøødelæggelserne florerer, og kulturer og folkeslag udryddes. Et århundrede med tortur og politistater. Og en velpudset facade.
Heldigvis vokser græsrødderne og modstanden i Irak, i Sydamerika, i Frankrig,
og i Danmark er de også ved at få fat:
27. april fødes initiativet ”Budskab
fra græsrødderne”.
2. maj er blevet udråbt til »national
aktionsdag«, og landet over vil der
blive demonstreret imod afskaffelsen af
gruppeeksamenen på grundskoleområdet. På nuværende tidspunkter har over
200 skrevet sig op som aktivister på
hjemmesiden gruppeksamen.dk, og
cirka 50 skoler har DSE-kontaktpersoner tilknyttet.
8. maj indkalder en lang række faglige organisationer til protestmøde mod
regeringens velfærdsafskaffelsespakke.
På arbejdspladserne gærer det, og der

strejkes og aktioneres.
Der er mange tegn på, at der er flere og
flere, der gør noget. At flere tænker.
Det nytter ikke at vente på, at andre gør
noget, det er nødvendigt at tage sagen i
egen hånd. Fra Katy i Irland kom der en
mail, som jeg har oversat:
”Den 26. april er det præcis et år
siden, Europarådets parlamentariske
forsamling vedtog Resolution 1433
(2005), ”Lovligheden af USA’s tilbageholdelser i Guantanamo”.
Dette dokument har adskillige
anmodninger til USA og til medlemsstaterne (i USA):
- om at tillade alle tilbageholdte at
få prøvet deres tilbageholdelse ved en
lovligt konstitueret domstol med kompetence til at løslade, hvis tilbageholdelsen er ulovlig.
- om straks at løslade alle tilbageholdte, mod hvem ikke er tilstrækkeligt
bevismateriale til at kunne anlægge en
kriminalsag.
(Til medlemsstaterne):
- om at deres territorier og anlæg
ikke bruges i forbindelse med hemmelig
tilbageholdelse eller udlevering og derved mulige brud på internationale menneskerettigheder.
Det er rigtigt, at Amerika bør beskytte
sig mod den forfærdelige rædsel ved
brutale terrorist-angreb. De er feje, kan
ikke retfærdiggøres og er indlysende

ødelæggende.
Men i selvforsvaret er det livsvigtigt,
at basale menneskerettigheder
ikke
overses.
Desværre ser det ud til at være tilfældet i det eksisterende tilbageholdelsessystem i Guantanamo. Sidste år
brugte USA 30 mio. dollars på et nyt
fængselssystem der, og jeg er nu alvorligt bekymret for, at hensigten med dette
system er langsigtet.
Jeg vil se dette system afsluttet og
anbefalingerne fra resolution 1433
gennemført. Jeg nægter at resignere
med, at dette system er en del af vores
verden. For at signalere denne nægtelse vil jeg ingenting købe og reducere
mit energiforbrug til det lavest mulige
den 26. april.
Du kan tilslutte dig min protest på
www.april26.org/join.php.”
Måske en lille ting, men en stor bevægelse består af små ting.
GBe

OKTOBER BOGBUTIK
København
Egilsgade 24, Kld.
2300 København S
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Mandag-fredag 14-17.30

Venner og bekendte og samarbejdspartnere inviteres til en festlig og fredelig eftermiddagsreception den sidste dag i påsken.

Mandag den 17. april, kl. 15 - ca. 19
på Karens Minde Kulturhus i pavillon’en,
Wagnersvej 19, 2450 SV

Jeg vil gerne sammen med jer fejre,
at jeg på denne dag fylder 60 og derfor kan gå på efterløn og arbejde på
fuld tid for en fredelig verden med
plads til alle.
Jeg ønsker ingen gave, men derimod
gerne et tilskud til afholdelsen af
Fredsfestival 2006.
Kærlig hilsen

Gerd Berlev
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Skibhusvej 100
5000 Odense C
66 14 89 83
Åbningstid:
Hverdage 12-17.30
Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
86 18 40 06
Åbningstid:
Man, ons, fre 14-17.00

Kommunistisk Politik
c/o Oktober Forlag
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2300 København S

Nok er nok – lær af Frankrig
Den ”reformpakke” regeringen har
fremlagt med en måneds forsinkelse, på
grund af deres selvskabte Muhammedkrise, er et længe forberedt sort angreb
på den arbejdende befolkning. Med
konsekvenser der i særlig grad rammer
arbejderklassen og dens mest udsatte
grupper. Den vil betyde et endnu mere
klassedelt samfund og en marginalisering af stadig flere, hvis blot dele af den
bliver gennemført.
Det skal nok blive godt på længere sigt
prædiker de - hvis vi bare:
- Fjerner halvdelen af dagpengene i
et bagholdsangreb på alle under 29 år,
som ikke er motiveret for uddannelse,
- kontrollerer, ydmyger og straffer
de arbejdsløse,
- gør videregående uddannelse til et
klart privilegium for unge fra akademikerhjem og fratager studerende mulighed for anden længerevarende praktisk
erfaring,
- hvis vi fratager folk retten til at gå
på efterløn ved 60 år på trods af, at
stress og nedslidning er en folkesygdom, og
- hvis vi afskaffer efterlønsordningen ved at undergrave og eliminere den.
Det skal ske af hensyn til, ”at der i
fremtiden er for få erhvervsaktive på
arbejdsmarkedet til at sikre produktion
og velfærdsgoder”. Som om der er næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og at
de der er arbejdsløse i høj grad selv er
skyld i det - alt imens virksomheder
flytter produktionen til udlandet.
Man udelader bevidst at der sker en
fortsat værditilvækst og øget produktivitet, som vil betyde at der skal benyttes stadig færre til samme produktion.
I dag har vi flere hundrede tusinde
arbejdsløse som arbejdsmarkedet ikke
står til rådighed for, andet end som
tvangsarbejdere, samtidig tales om
behovet for import af udenlandsk
arbejdskraft.

Situationen skriger på handling og samlet modstand
Den sorte lovpakke må af
bordet - Frankrig har vist
vejen

Faglig kommentar
Myten om de manglende hænder er
sat i værk for at få os til at acceptere
angrebene eller selv føle os skyldige:
Det er arbejdsløse, der ikke gider arbejde, det er studerende som er dovne og
ikke kan komme i gang eller blive færdige, og at det er de ældre, der har det
for godt og sagtens kan arbejdere længere.
For kapitalen er det et must at få afskaffet efterlønnen og hævet pensionsalderen for at sikre et endnu større udbud af
arbejdskraft. Sikringen af en stor
arbejsløshedshær, helst uden rettigheder og ned på et eksistenminimum, der
skal fungere som en advarsel og virke
disciplinerende på de der er i arbejde.
Nedsættelsen af dagpenge for alle unge
under 29 år og uden uddannelse er vigtig som murbrækker for at sænke sociale ydelser og lønninger generelt.
”Danmark skal være verdens mest konkurrencedygtige økonomi”.Det man
med anti-velfærdsreformen er i gang
med, er virkeliggørelse af EU’s Agenda
2010 strategi. Regeringerne og virksomhederne er i fuld gang med omfattende lovændringer og nedskæringer,
men med små variationer. Privatisering,
angreb på arbejdsløse, fjernelse af
mindstelønnen, udvidet arbejdstid,
hævelse af pensionsalder, forringelse af
pensioner og på virksomheder direkte
lønsænkning. Angreb som i andre lande

har fået masserne på gaden som vi
f.eks. så det i Tyskland imod Hartz IV
med udvikling af mandagsdemonstrationer og senest med langvarige strejker
i den offentlige sektor imod arbejdsgivernes krav om øget arbejdstid.
I Frankrig her vi igennem de sidste
mange uger set ungdommen gå på barrikaderne sammen med fagforeninger
og arbejdsplader- svare igen med en
styrke og beslutsomhed, som ikke er
set i flere årtier og som vil give efterdønninger med en forhåbentlig inspiration i hele Europa. Gentagne gange har
det bragt millioner på gaden imod den
forhadte lov og lagt Frankrig stille. Det
har nu tvunget præsident Chirac og premierminister Villepin til at trække
loven tilbage.
Tilbagetrækningen af loven er en
kæmpesejr for alle arbejdere i Europa.
Vi må i Danmark lader os inspirere af
denne beslutsomhed og denne brede
enhed. Faglige organisationer, de
uddannelsessøgende m.fl. har indkaldt
til bredt protestmøde mandag den 8.
maj og lagt op til at der her og nu diskuteres modstand.
Der er nu behov for at gå udover de
faglige legale rammer – Der er behov
med basis i de uddannelsessøgende,
arbejdspladser, tillidsfolk og fagforeninger at indlede en modoffensiv og
beslutter os for en kampagne for at få
trukket regeringens sorte lovpakke tilbage..
Situationen skriger på handling og
samlet modstand
Der er brug for udvikling en landskampagne
med
landsdækkende
aktionsdage hvor store dele af Danmark ligger stille.
Den sorte lovpakke må af bordet Frankrig har vist vejen

