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Side 2
Arbejdere i alle lande, forén jer!

Dræbende
arbejde
vert år er der 2000 danskere, som dør af deres arbejde.
Dræbende arbejde er den suveræne massemorder i dette
land. Og en morder på fri fod.
Normalt tænker man ved arbejdspladsdødsfald på ulykker
på jobbet, som da den 58-årige bygningsarbejder Svend Aage
Møller fra Hobro blev slået ihjel, da en ny motorvejsbro i
Nordjylland styrtede sammen, mens støbemaskinerne hældte
beton på. Uforklarlig ulykke, lyder meldingen. Ikke sket før.
Det er det nu, viser det sig. Og forklaringen på ulykkerne i
byggeriet ligger lige for: opskruet arbejdstempo, tilsidesatte
sikkerhedsregler og, i nogle tilfælde, kriminelle arbejdsgiveres svindel med materialer og udstyr.
Sidste år blev der registreret omkring 50 dødsulykker. Det
er et tal der vokser.
Men nu er der kommet en rapport fra FNs
arbejdsorganisation ILO, som viser, at antallet af
dødsfald på danske arbejdspladser er langt, langt
højere end det officielle tal på et halvt hundrede.
Det reelle tal er i al fald fyrre gange så højt.
ILO bruger år 2001 som udgangspunkt: 56 døde
som følge af ulykker på arbejdspladserne. Men
organisationen skønner, at derudover døde 1942
danskere som følge af arbejdsrelaterede lidelser før
pensionsalderen. Af stress eller kræft som følge af
asbest på arbejdspladsen.
ILO kritiserer følgelig den danske opgørelsesmetode
(Danmarks Statistik).

H

et er et skoleeksempel på, hvordan udvalgte kendsgerninger benyttes til at besmykke virkeligheden under
kapitalismen. Den er mindst fyrre gange værre end man tror
– eller får at vide. Dårligt arbejdsmiljø frikendes. De samfundsmæssige problemer fremstilles i et forvrænget lys.
F.eks. er tallet på 2000 døde årligt som følge dræbende
arbejde langt, langt højere end antallet af døde som følge af
’passiv rygning’. Men hvor er kampagnerne mod de store
offentlige kampagner mod dårligt og farligt arbejdsmiljø?
Hvad bliver der af lovgivningen på dette område, der kunne
sikre menneskeliv? De eksisterer ikke, fordi en vildledende
statistik tegner et lyst billede af virkeligheden. Hverken
arbejdsgiverne eller deres politiske partier vil have sat fokus
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på det dræbende arbejde.
At dødstallene er langt højere end det fremgår af den officielle statistik er heller ikke ny viden. Der findes masser af
læge- og sundhedsrapporter, der belyser disse forhold og
sammenhængen mellem job og sygdom. De bliv er bare
ignoreret, fordi det er mere opportunt at gøre f.eks. rygere til
den store sundhedsfare og hverken dieselbiler, benzinos eller
farligt arbejdsmiljø.
ødsfald som følge af arbejdsgivernes profitjagt og
mangelfuld lovgivning, besmykket af vildledende statistik og medier, kontrolleret af arbejdsgiverne – det er bare et
enkelt eksempel på normaltilstanden under kapitalismen,
hvor folks tro på det bedste udnyttes til at skjule sandheden.
For at undgå at blive snydt, igen og igen, kræves
viden, kritisk sans, overvågenhed – og først og
fremmest stærke og levende organisationer og netværk, der kan se magthaverne efter i sømmene.
Det var det Bertolt Brecht mente, da i sit sørgeligt aktuelle 70 år gamle digt ’Til lærdommens
pris’ opfordrede alle de underste til at lære: ’Gå i
gang! Du må vide alt! Det er dig der skal overtage styringen’, lød opfordringen.
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Tøv ikke med at spørge, kammerat!
Lad dig ikke binde noget på ærmet.
Se selv efter!
Hvad du ikke selv ved
Ved du ikke!
Kontrollér regningen
Det er dig der skal betale den.
Sæt fingeren på hver eneste post
Spørg: Hvordan er dén kommet her?
Det er dig der skal overtage styringen.
Eller skal den fortsat overlades til Fogh og hans grossister i
råddent kød, fup og svindel?
Til forbryderne og morderne, der stadig sidder på flæsket?
Hvor længe endnu?
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Side 3

På barrikaderne verden over
Arbejderne og folkene verden over er
gået på barrikaderne i kamp mod
imperialisme, krig og den nyliberale
offensiv, som gennemføres af de
multinationale selskaber og imperialistmagterne.
Og det gælder for alle kontinenter:
I Nepal er en folkeopstand i færd
med at gravlægge det feudale enevældige kongedømme, der støttes af USA
og EU, for at skabe en demokratisk
folkerepublik.
I Mellemøsten befinder den amerikanske strategi for verdensherredømme og kontrol med energiressourcerne
sig i en kritisk situation: den er ved at
tabe krigen om Irak til den væbnede
modstand.
Det latinamerikanske kontinent er i
oprør. De pro-amerikanske regimer
falder på stribe gennem folkelige
opstande og ved brug af stemmesedlen.
Og i hjertet af det europæiske kontinent og Den europæiske Union – i
Frankrig – har millioner af arbejdere
og unge været på gaderne i en vellykket kamp for at slå en reaktionær nyliberal arbejdsmarkedsreform tilbage.

KOMMENTAR

Klassemodsætningerne skærpes. Intet
land, ingen sociale klasser er uberørt.
De seneste fem års skærpede nyliberale offensiv og imperialismens aggressive krigspolitik i Irak, Afghanistan
osv har fremkaldt masseprotester i en
skala, som ikke er set i årtier. Antiglobaliseringsbevægelsen og den
enorme og verdensomspændende
krigsmodstand var bebuderne af en
global folkelig modstand, som vokser
sig stærkere, efterhånden som kampene udvikler og udfolder sig.
Arbejderklassens, ungdommens og
folkenes globale kamp anvender alle
kampformer – spændende fra væbnet
kamp og folkelige opstande til masseprotester og masseaktioner. For det er
kun folkenes egen kamp, der udvirker
resultater.
Illusionerne om at vinde fremgange
for arbejderne og folkene simpelthen
ved at stemme ved valgene forsvinder.
Selvfølgelig skal også stemmesedlen
bruges, men det er massekampene, der
flytter tingene, vælter reaktionære
regimer og stopper reaktionens fremstød.
Derfor er det – igen – massedemonstrationernes og massekampens tid.

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 Kjærs-

gaard.
’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
mere.
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

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne
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‘Tiden er inde til opgør med Fogh
og hans forbryderbande’
polerne – som kvitterer med sygt kød.
- Det krakelerer også for Pia Kjærsgaard og Foghs trofaste væbnere i
Dansk Folkeparti. Det er fuldstændig
utroværdigt, når de dydigt stiller sig op
og forlanger hårde indgreb mod kødskandalerne, når de selv har åbnet portene på vid gab for ukontrolleret fup og
svindel, begået af de fine mærkevarefirmaer.
Jeg tror, at tiden er inde til det folkelige opgør med Fogh og hans forbryderbande, siger Dorte Grenaa.

1. maj er et signal til at
også den sociale
massemobilisering er på vej i
Danmark. Tiden er inde til et
opgør med Fogh og alt hans
væsen, siger APKs formand
Dorte Grenaa
Med et nyt forår på vej er der også ved
at brede sig en stemning rundt om i landet, at det er på tide med et politisk
forår. Ikke mindst har den danske krigsdeltagelse i Irak og Muhammed-krisen,
der blev fremprovokeret af den danske
reaktion med Anders Fogh i en hovedrolle, været en øjenåbner.
Regeringen Fogh har ikke bare ført
Danmark ad den gale vej, i tæt partnerskab med George Bush’s reaktionære
og krigsgale USA. Den fremturer også
i sin kurs. Dens nyliberale program for
at gøre milliardærer rigere og angribe
det store flertal på pengepungen og de
sociale og tilkæmpede rettigheder ’ligger fast’, som Bush og hans klon plejer
at sige.
- Jeg tror vi er kommet til et punkt, hvor

folk har fået nok, siger Dorte Grenaa,
formand for Arbejderpartiet Kommunisterne. Folk har fået nok af Fogh, nok
af hans ven Bush, der nu skal til at plotte nye krige og ulykker i Camp David.
De nyliberale slagord virker ikke længere, fordi folk kan se, hvor fordrejet det
hele er.
Hvad er der da sket? Folk har simpelthen været udsat for alt for meget skidt,
alt for længe, mener Dorte Grenaa:
- Skandalerne med det rådne kød er
bare symptomatisk. Hvad enten de kalder den manglende kontrol for ’afbureaukratisering’, ’besparelser’ eller ’frit
valg’, så er der tale om hjælp til mono-

Fælledparken:

Den Røde Plads sprudler
Den Internationale Ungdomslejr 2006
mod fascisme og imperialisme har i år
overtaget pladsen bag Frimurerlogen i
den københavnske Fælledpark til at
holde et brag af et 1.majarrangement
med start kl.13. Det er en rød manifestation; men indholdet i programmet,
deltagere og kunstnere vil optræde i
mangfoldighed af farver, stemning og
varme.
Musikprogrammet understreger, at
det er ungdommen, der har taget over:
De to rap-bands Organiseret Riminalitet og Ole D. & Nage tænder for alvor
op, hvorefter punkorkestret Riffelsyndikatet fortsætter. Mens den tyrkiske guitarist Yüksel Isik har startet det hele op,

vil rockbandet Highway Child afslutte.
Talerne rummer også en stor spændvidde: Maleraktivisten Lars Grenaa
repræsenterer på dagen PLS; Pædagogstuderendes Landssammenslutning;
mens Budskabet fra Græsrødderne vil
sikre, at stemningen på pladsen vil
blive fyldt med varme i Thomas Koppels ånd.
Derudover vil Komiteeen for et Frit
Irak (KFI), Arbejderpartiet Kommunisterne (APK og Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU) være
repræsenteret blandt talerne.
Arrangørerne, Den Internationale
Ungdomslejr 2006 repræsenteres af
Troels Riis Larsen.

Fra mange sider vil der denne 1. maj
lyde opfordringer til at gå på gaderne
og protestere mod Fogh og ikke mindst
hans planlagte ’antivelfærdsreform’.
Dens slagtning af efterlønnen, forhøjelse af pensionsalderen, nye angreb på
de arbejdsløse, på SU’en, på de unge i
almindelighed og indvandrere i særdeleshed, kalder på massiv modstand.
Hele maj måned vil der være protester.
Den 17. maj indkaldes for første gang i
årevis til en stordemonstration med deltagelse af de store fagforbund.
- Det er netop et udtryk for at stemningen er ved at vende, at tiden snart er
inde til at Fogh går. APK støtter aktivt

1. MAJ DEMO
FOR SOCIAL & KULTUREL
MANGFOLDIGHED
Lad os alle samles for at Forsvare
vores Fristeder & Fri-rum.
Kl.11.00 - 12.00. Musik og taler på
Pladsen foran Fælleskøkkenet,
Christiania
Kl. 12.00 Går vi fra Karl Madsens
Plads
Kl.12.00 Ungdomshuset går fra
Ungdomshuset.
Kl.13.00 Christiania & Ungdomshuset mødes på Rådhuspladsen.
Kl.13.30 Bevæger Demoen sig mod
Fælledparken i samlet flok.
Det er også din FRIHED det gælder
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Rød 1. maj Odense:
Catbird med Billie Koppel

Rød 1. maj in Odense får i år besøg
af Catbird med den fine sangerinde
Billie Koppel (datter af Thomas og
Annisette) og Frank Hasselstrøm.
Catbird vil også være en slags
musikalsk udsending fra Thomas
Koppels sidste politiske initiativ
Budskab fra Græsrødderne.

alle disse protester og vil arbejde for, at
de bliver effektive og får konsekvenser
og ikke bare tjener til at ’slippe dampen
ud’. Helt ærligt har vi ikke den store
fidus hverken til fagtoppens eller Socialdemokratiets vilje eller evne til at
kæmpe for folkets interesser. Fogh skal
ikke erstattes med en anden Fogh
minus 10 pct. ved navn Helle, siger
Dorte Grenaa.
Hun advarer fagtoppen og socialdemokraterne mod at skære protesterne til
efter deres eget snit:
- Der findes allerede et bredt folkeligt flertal for at trække de danske tropper hjem fra Irak og Bush’s krige. Der
er stærk modstand mod terrorlovene og
den systematiske racistiske kurs, regeringen og DF har fulgt. Antikrigsbevægelsens demonstrationer har været rigtig store, senest under Bush-besøget
sidste år. Selvom S og fagtoppen ikke
sluttede op. Den folkelige modstand
kan godt klare sig uden dem. Den socialdemokratiske top skal ikke tro, at man
kan skære disse centrale spørgsmål væk
fra protesterne mod Fogh. De skal heller ikke tro, at folk vil være tilfredse
med Foghs anti-velfærdsreform minus
10 pct. Den skal tages af bordet. Og der
skal en helt anden kurs til, som kan
befri det Danmark vi ønsker fra de nyliberale og nykonservative reaktionæres
klamme greb, slutter Dorte Grenaa.
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Buschaufførerne i Århus
fortjener maksimal støtte
Busserne i Århus er
begyndt at køre igen. Nye
forhandlinger med indkaldte
mæglere er gået i gang. Men
den principielle konflikt er ikke
slut – og buschaufførerne i
Århus fortjener maksimal
støtte fra alle arbejdspladser
landet over
Man behøver ikke at læse i kaffegrums
for at finde ud af, at de 750 århusianske
bybuschauffører mener det alvorligt.
Det er en uge siden, de kørte busserne i
garage, fordi ledelsen af Århus Sporveje (ÅS) med en ny sommerplan tydeligt har givet til kende, at de vil øge
udnyttelsen af den enkelte chauffør med
fleksibilitet som et markant redskab.
Når chaufførerne nu igen kører, er
det ikke fordi sagen er løst. Chaufførerne har med et udspil lagt op til en løsning – men der er langt igen, før busselskabet og arbejdsgiveren – Århus
Kommune – har givet sig.
Direktør for ÅS, Torben Høyer, har
ikke lagt skjul på, hvad der ligger bag
den aggressive sommerplan, som
udløste busstoppet.
Det handler om en kommende privatisering af ÅS:
”Strategien er klar: Vi skal vinde et
kommende udbud,” erklærede han i personalebladet allerede i september 2005.
Man må rose direktøren for den klare
tale: Det er chaufførernes løn, arbejdsforhold og helbred, der skal betale for,
at den nuværende direktion kan beholde pengene i foret.
Sommerplanen betyder blandt andet:
* vagter på 10 timer
* arbejdsperioder på op til 55 timer
* 7 arbejdsperioder á 6 dage på 16 uger
* arbejde på 5 lørdage i træk
* delte tjenester – møde to gange om dagen
* skifteholdsarbejde mod uret – kortere hviletid og mere stress
* arbejde 3 weekender i træk
Konsekvenserne er til at tage og føle
på. For hver eneste chauffør betyder det

voldsomme fysiske og psykiske belastninger med lange vagter, delte vagter,
masser af weekendarbejde adskillige i
træk uden tid til familien. Det er alt
sammen belastninger, der kommer
oven i et i forvejen stresset arbejde bag
rattet. Buschauffører har i forvejen
rekorden i blodpropper blandt andet
forårsaget af de mange forskrækkelser
og chok, som bytrafik afstedkommer.

Principiel konflikt
Private selskaber har i årevis lugtet profit ved tanken om udlicitering og privatisering af ÅS. Kommunal- eller strukturreformen har overgivet busdriften til
de nye regioner, hvilket altså overlader
Region Midt med beslutning om en privatisering, der i regeringens og EU’s
politiske strategi er den eneste rigtige.
De århusianske buschauffører er
altså i deres kamp mod totalt urimelige
arbejdsforhold også ude i en principiel
kamp, idet deres krav er en torn i øjet
på en rabiat udliciteringsbølge, der har
raseret i to årtier.
Det var nøjagtig den samme situation, de esbjergensiske buschauffører
befandt sig i, da de i 1995 fik stillet stolen for døren af Ribe amts Venstreflertal. Arbejdskampen udviklede sig fra at
være et spørgsmål om lokale forhold til
at blive et spørgsmål om kamp mod
privatisering og liberalisering.
De valgte at tage livtag med den tids
liberaliseringspolitik, hvor Poul Nyrup
Rasmussen sad ved roret og stiltiende
bakkede op om privatiseringen, mens
det daværende SiD gjorde alt for at
splitte kampen.
Bybuschaufførerne i Århus har taget et
modigt skridt i bevidstheden om, at det
kan blive en lang og sej kamp, de er
ude i. De har retten på deres side! Og
de ikke bare fortjener den maksimale
støtte fra dansk fagbevægelses side, de
har også krav på den. Hvis de taber, får
liberaliseringsbølgen og Fogh kun ekstra vind i sejlene.
De er ganske vist oppe imod store
kræfter, men hvem siger, at det ikke er
netop disse chauffører, der bliver det danske svendestykke i fransk klassekamp?

ÅRHUS’
BUSCHAUFFØRERS BUD
PÅ EN LØSNING AF
KONFLIKTEN
Det er egentligt ledelsens opgave at
komme med forhandlingsudspil i forhold til de – efter chaufførernes opfattelse – meget rimelige krav til nye
vagtplaner. Chaufførerne har imidlertid
noteret sig, at ledelsen har holdt fri i
weekenden, og dermed er der ikke
gjort det ringeste forsøg på at dæmme
op for konflikten hen over weekenden.
På samme måde har politikerne været
larmende tavse.
Chaufførerne har derfor hen over weekenden – i samarbejde med FOA – søgt
at udarbejde et konkret og nyt forhandlingsoplæg til ledelsen med henblik på
at få busserne på gaden igen – dog
sådan, at vi fastholder, at vilkårene skal
være sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarlige.
Udspillet er ikke en anerkendelse af
ledelsens fortolkning af, hvilke aftaler
der er gældende for chaufførerne, men
da en voldgiftsafgørelse kan trække ud,
så anerkender vi i den mellemliggende
periode at forhandle på ledelsens vilkår. Til gengæld kræver vi også, at
ledelsen i det mindste overholder de
aftaler, som de selv mener er gældende.
Chaufførerne har på denne baggrund
følgende bud på løsning:
Hvis ledelsen her og nu retter fejl i
sommervagtplanen i forhold til
arbejdsmiljøloven og konkrete problemer i forhold til pauser, så er chaufførerne indstillet på at få busserne på
gaden igen. Chaufførerne forbeholder
sig dog fortsat retten til at rejse erstatningskrav i forhold til øvrige overtrædelser i forhold til overenskomsten,
ligesom en voldgiftskendelse kan
ændre på forhandlingsgrundlaget. Der
er – og vil fortsat blive rejst individuelle sager jf. denne uenighed.
Herudover skal der fortsat gives mulighed for rettelser i egentlige fejl i indplaceringer, ligesom behov for
ændringer i individuelle planer grundet
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Chaufførerne gir’ en håndsrækning
til forhandlingerne
– for passagerernes skyld
• Der optages som minimum forhandlinger mellem ledelsen og FOA i forhold til vintervagtplanen, som sættes
i kraft umiddelbart efter skolernes
sommerferie.

individuelle forhold skal søges rettet,
sådan som det allerede er aftalt i tidligere forhandlinger.
Busserne vil herefter køre på gaden
under følgende forudsætninger:
• Der skal som minimum optages forhandlinger mellem ledelsen og FOA
med henblik på ændringer af sommerferievagtplanen, således at alle
får kendte møde og sluttider (sommerferievagtplanen træder i kraft når
skolerne holder sommerferie).
• Alle overenskomst/aftale- og arbejdsmiljømæssige forhold skal rettes i
forhold til sommerferievagtplanen.
• Modurs-turnus fjernes.
• Pauser skal placeres, så de har en
reel værdi – således at hovedpausen
lægges cirka midt i vagten.
• Fri minimum hver anden weekend.
• Antallet af rammeplaner skal nedbringes til et dokumenteret nødvendigt minimum – herunder skal aftales betaling.
• Lige vilkår for alle chauffører.
• Maks. 9 timers vagter.
• Sommerferievagtplanen skal udsendes og være kendt af alle chauffører
min. 4 uger før ikrafttrædelsen.

Ud over ovenstående skal følgende forhold medtages i reelle forhandlinger
om disse:
• Vintervagtplanen udsendes senest 4
uger før ikrafttrædelsen.
• Vagtplaner som bygges op omkring
linjegrupper med maks. 3 hovedlinjer.
• Arbejdsuger på maks. 5 arbejdsdage
i træk.
• Delte vagter skal ske på frivillig
basis.
• Faste regler om og indflydelse på
evt. dispensationer fra 48 timersreglen – det vil f.eks. sige rammer
for, hvornår man senest skal slutte
før fridag og starte efter.
• Holddriftsaftalens opsparingstimer
skal afvikles som hele fridage eller
indregnes i planen.
• Faste regler for vilkår for afspadsering.
• Indflydelse på vilkår for indplacering.
• Generelt skal i øvrigt følgende vilkår
gælde for samarbejdet om arbejdstid
og arbejdsplanlægning:
• Kommunens personalepolitik skal
overholdes.
• MED-udvalget/tillidsrepræsentanter
og sikkerhedsrepræsentanter skal
inddrages i tjenesteplanlægningen.
• MED-udvalget skal medinddrages i
forhold til ønsker om besparelser.
Herunder skal arbejdsgiveren gøre
rede for behovet for besparelser samt
målene for besparelser på en sådan
måde, at MED-udvalget får indflydelse på eventuelle alternativer.
I den forbindelse skal MED-udvalget
gives orientering/forklaring på følgende:
• Hvad har det nye planlægningssystem kostet, og hvor meget forventer
man, det koster pr. år i systemvedligehold?
• Hvad kan det nye planlægningssy-

stem anvise af her og nu-besparelser
i forbindelse med overgang til sommerkøreplanen?
• Hvad forventer ledelsen, at det nye
system kan anvise af besparelser i kr.
pr. år i fremtiden?
• Og endelig, hvad betyder ledelsens
udspil for det grønne regnskab – især
set i forhold til øget tomkørsel?

Afdelingsformand Kirsten Normann
Sektorformand Jan Nonboe

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

Stor uddelingsavis nu udkommet
Ring eller mail for at bestille den

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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Stordemo mod anti-velfærdsreformen 17. maj

Unge og fagforeninger
går sammen mod Fogh
Nu duer de dårlige
undskyldninger ikke
længere. Fagtoppen føler sig
presset til at støtte
masseprotester mod Fogh
og hans anti-velfærdsreform
Det kunne næsten virke, som om budskabet fra Frankrig giver genlyd bag
tykke forbundsmure. Der skulle millioner på gaden for at stoppe en reaktionær arbejdsreform for unge. Og de gik
på gaden – og fik den stoppet.
Den danske udgave af EU’s nyliberale politik – konkretiseret med Foghs
anti-velfærdsreform – lægger optil konfrontation. Folk vil slå den tilbage – og
selvom fagtoppen nu i årevis har erklæret, at ’demonstrationer var forældede’
er de alligevel med til at indkalde til en
stor demonstration mod Fogh og hans
reform den 17. maj.
Sammen med en række ungdomsorganisationer – både politiske og faglige
– har LO, 3F, FOA og andre valgt at
mobilisere imod de planlagte forringelser.

4 hovedkrav
Demonstrationen har fire hovedkrav,
som afviser anti-velfærdsreformen. Det
er
- Stop regeringens efterlønsforringelser.
- Bevar SU’en.
- Nej til forringelser af dagpengene.
- Praktikpladser til alle
- Afskaf starthjælpen

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

Demonstrationen er en del af kampagnen “Nej til nedskæringer - Ja til velfærd
og tryghed”. En række ungdomsorganisationer, herunder DSU, SFU og SUF, er
samtidig gået sammen om initiativet
’Genstart Danmark’, der får en prominent plads på de traditionelle socialdemokratiske 1. maj-manifestationer.
De faglige organisationer yder betydelig økonomisk støtte til disse kampagner, ”fordi fagbevægelsen vil være
med til at redde velfærdssamfundet fra
at blive afmonteret’, som 3F formulerer
det.
- Regeringens velfærdsudspil er et
stort skridt på den vej. Og det er dybt
uretfærdigt for store grupper i samfundet, siger formanden for 3F Ungdom
Ida Risom.
Om de planlagte stramninger for de
ledige og udspillet om halve dagpenge
til unge under 30 år siger hun:
- Det rammer unge familier hårdt
økonomisk. Regeringen vil presse ledige ud i løse job og ansættelser til skade
for arbejdsmarkedet. Vi vil have praktikpladser nok og uddannelse til alle i
stedet.
At protesten mod efterlønnen står
centralt blandt kravene er selvfølgelig
ikke tilfældigt. FOA og BUPL har samlet mere end 150.000 underskrifter mod
forringelser af efterlønnen. Og Foghs
foreslåede ændringer vil i praksis være
et dødsstød mod den populære ordning.

Aktiviteter i gang
Den endelige plan for demonstrationen
foreligger ikke endnu. Men der tales
om en stjernedemonstration, hvor ungdomsorganisationer og faglige organisationer mødes fra forskelligt hold.
Udover de nævnte fire krav er der parolefrihed for de deltagende organisationer.
En lang række fagforbund gennemfører også deres egne kampagner mod
(dele af) ’velfærdsreformen’.
Samtidig har Fagligt Ansvar og LO i
storbyerne indkaldt til et protestmøde i
Århus om ’velfærdreformen’. Det vil
finde sted den 8. maj. Også FOA, BUPL
samt en række faglige ungdomsorganisationer slutter op bag dette møde.
Sammen med 3F, HK, BUPL og
Danmarks Lærerforening forbereder
FOA desuden en høring om efterløn og
tilbagetrækning den 10. maj.
- Høringen retter sig til folketingets
medlemmer og partier og vores egne
organisationer, men andre forbund bliver også inviteret, siger Ole Zander,
konsulent i FOA.
De faglige ungdomsorganisationer –
herunder de studerendes organisationer
- er samtidig ved at tilrettelægge deres
selvstændige indsatser mod anti-velfærdsreformen.
-ko

Bevar
gruppeeksamen
42.000 underskrifter er indsamlet og
afleveret til ministeren.
- D. 27. marts opstod spontane
demonstrationer over hele landet
- Flere hundrede protestbreve er sendt
til ministeren
Alligevel ignorerer Bertel Haarder
alle protester.
DSE har forsøgt at føre en god dialog
med ministeren, men han har ikke lyttet. Vi ser ingen anden udvej end

demonstrationer og protester. Vi skal en
gang for alle slå fast, at utilfredsheden
mod afskaffelsen af gruppeeksamen er
enorm, og at protesterne først stopper
når gruppeeksamen er tilbage i folkeskolen.
Den 2. maj 2006 indkalder Danske
Skoleelever til demonstrationer, i landets store byer.
Her vil flere tusinde elever vise regeringen hvor utilfredse vi er med afskaffelse af gruppeeksamen
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Goodbye til sikkerhedsnettet
De store industrikoncerner i USA har
sat sig som mål at afvikle alt, hvad der
hedder sociale ordninger. Det handler
om ret så meget, idet det amerikanske
sociale system i overvældende grad er
bygget på virksomhedsbaserede ordninger kombineret med private pensioner. Når koncernerne beslutter at afvikle sygesikring, pensionsordninger og
indskrænke antallet af ferieuger og helligdage, så er det mærkbart.
Begrundelserne for forringelserne er
velkendte på det europæiske og danske
arbejdsmarked:
”Ellers går vi konkurs. Eller vi må
flytte produktionen til udlandet. Eller vi
må afskaffe den organiserede arbejdskraft.”
Således piber slipsedyrene, der fortsat vil betræde de bonede gulve i deres
laksko og dyrt indkøbte jakkesæt.
Arbejderne er udset til at betale.
Delphi Corp., der er delvis ejet af
General Motors, hyrede i sommers en
rationaliseringsekspert – specialist i
virksomhedssanering – Robert S. Miller, som kunne bekendtgøre, at de
ansatte var nødt til at acceptere en lønnedgang fra 27 dollar i timen til 10 dollar. Ellers måtte medarbejderne se i
øjnene, at koncernen ville gå konkurs

og rykke deres arbejdspladser uden for
USA. I Kina betaler Delphi Corp. en
timeløn på tre dollar.
Seks ugers betalt ferie om året ville
blive nedsat til fire uger og antallet af
fri- og helligdage falde fra 17 til 10.
Medarbejdernes tilskud til den månedlige sygesikringspræmie ville stige
betydeligt, mens koncernens bidrag til
deres pensionsfond ville dale. Robert S.
Miller selv blev ansat til en grundløn på
1,5 millioner dollar. Samme dag han
kom med sit udspil, meddelte bestyrelsen, at han havde fået en klækkelig
lønforhøjelse.
Den amerikanske industri fik blod
på tanden af Delphi Corp.s udspil.
Siden begyndelsen af dette år har
IBM, Lockheed Martin, Motorola,
Verizon og GM indstillet bidrag til
medarbejdernes pensionsfonde, der
administreres af selskaberne, og
opfordret dem til at starte deres egen
pensionsopsparing med mindre indskud fra arbejdsgiverne.
Situationen og argumentationen er
identisk med den hos vore lokale kapitalister i Danmark og EU, der alle har
til formål at sætte splid og konkurrence
arbejdere imellem.
-gri

Nei til EU’s servicedirektiv
- Vi forventer, at LO lægger pres på
regeringen for at nedlægge veto mod,
at EU’s servicedirektiv skal gælde i
Norge. Vi kan ikke se, at det norske
samfund har noget som helst at hente
ved at indføre direktivet, lyder det i en
enstemmig udtalelse fra årsmødet i Stavangers LO.
Udtalelsen lægger sig i forlængelse
af LO i Oslo, som har gjort et veto mod
servicedirektivet til en hovedparole 1.
maj, skriver det danske LO’s Ugebrevet A4.
Når Norge kan nedlægge veto mod
servicedirektivet, skyldes det Norges
og andre EFTA-landes aftale med EU
om at gennemføre EU’s regler for det
indre marked. Hidtil har norske regeringer ikke brugt den vetoret, som
EØS-aftalen giver de deltagende lande,
når EU-lovgivningen om det indre mar-

ked skal omsættes til national lov.
EU kommissionens ændrede forslag
beroliger ikke LO i Stavanger:
- Efter omfattende demonstrationer
vedtog EU-parlamentet at nedtone
sprogbrugen om, at det er reglerne i
oprindelseslandet, som skal gælde. Men
alligevel opretholder de formuleringer,
som åbner for det omstridte princip.
Det giver EF-domstolen myndighed til
at afgøre vores fremtid. Historien har
vist, at EF-domstolen tolker reglerne
for at opnå harmonisering i føderalistisk retning, hedder det i udtalelsen.
Årsmødet i LO i Stavanger er af den
klare opfattelse, at hvis direktivet bliver vedtaget, vil det undergrave lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår i
Vesteuropa og Norge. ’Stop hasardspillet nu,’ opfordrer LO Stavanger.
-gri

Mordet på eksklusiv§en
Så lykkedes det. I årtier har de borgerlige partier i frihedens navn
kæmpet individets ret til at undertrykke flertallet. Denne gang handler det om arbejderes ret til at
kræve, at alle er organiseret for at
nyde af overenskomstens goder, der
er skabt af kollektivets styrke: Også
kaldet eksklusivparagrafferne.
I sidste uge fik eksklusivaftalerne
på arbejdsmarkedet dødsstødet af et
bredt flertal i Folketinget. Samtlige
partier stemte for – bortset fra
Enhedslisten. Den nye lov er en
konsekvens af en kendelse i Menneskerettighedsdomstolen i januar.
De borgerliges – og nu suppleret
med Socialdemokraternes og SF’ernes – omsorg for individets ret til at
undsige flertallet ligger på et meget
lille sted. For det første er hensigten
åbenlyst at forringe løn og arbejdsforholdene generelt. For det andet er det
kun 220.000 arbejdere, der er omfattet af eksklusivparagraffer, hvoraf det
kun er et latterligt lille mindretal, der
er modstandere af dette.

Nul arbejde til Ali
75 pct. af de arbejdsløse indvandrere og flygtninge, mener at arbejdsgiverne har modvilje mod at ansætte
personer med fremmedartede navne.
Ni ud ti mener, der er behov for en
mere indvandrerpositiv holdning
blandt arbejdsgiverne, viser en
undersøgelse..
Det er overhovedet ikke et nyt
billede af virkeligheden. Der er intet
alarmerende i undersøgelsen. Det
skulle da lige være, at det kun er
indvandrere og flygtninge, der har
den opfattelse.
Historien har til gengæld fået
arbejdsgivere og Beskæftigelsesministeren op af stolene:
- Det er alt sammen myter, fastslås det i kor. LO’s formand, Hans
Jensen, kommer arbejdsgiverne i
møde på det synspunkt:
- Undersøgelsen understreger, at
der er brug for en oprustning i det
kommunale system, så de ledige
flygtninge og indvandrere kan blive
ført i hånden til fabriksporten.
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Svendborg:

Heilende demonstration stoppet
Lørdag d. 22. april havde den højreradikale forening De National-Liberale
planlagt en demonstration i Svendborg
under parolen »Akkari og Laban ud af
landet«.
Men det gik ikke, som de havde
ønsket det. En stor gruppe antifascister
mødte op og forhindrede de heilende
national-liberale i at mødes i Krøyers
Have, som de havde planlagt.
Dansk Front og de øvrige naziglade
højreradikale grupper søger i disse år at
erobre gaderne for at synliggøre deres
hadebudskaber og etablere sig som en
’betydningsfuld faktor’ i samfundslivet. Målet er at fordrive deres fjender
på venstrefløjen fra gaderne.
Derfor benytter de enhver lejlighed
til at markere sig. Under kulminationen
på Muhammed-krisen søgte de uden
held at indkalde til ’massedemonstrationer’. De blev boykottet og mødt af
aktive antifascister.
Men de fortsætter ufortrødent – ofte
med velvillig bistand fra borgerlig presse og politi.
Den 22. april var turen kommet til
Svendborg. I et Ritzau-telegram der
blev gengivet i en række medier kunne
man læse følgende:
”En gruppe, der kalder sig De National-Liberale, holdt en demonstration
under parolen ’Akkari og Laban ud af
landet’. Demonstranter herfra stødte til-

Dansk Fronts frontfigur Julius Børgesen råber af de 200 antifascister

syneladende sammen med en gruppe
med navnet Fight The Power Antifa
Party, der holdt en demonstration under
mottoet ’Ingen racisme, heterosexisme
eller sexisme’.”
Så er det ligesom på plads. De skøre
kugler holder fest ved at banke til hinanden og angribe politiet. Men selv
detaljerne kniber det med at få præcise:
’Fight The Power Antifa Party’ er ikke
navnet på et antifascistisk parti – men
en fest.
Den virkelige historie fra Svendborg

er denne:
De Nationalliberales planlagte
demonstration i Krøyers Have blev
aldrig til noget. Parken Krøyers Have
blev allerede fyldt af venstreorienterede
antifascister fra 12-tiden. Derfor blev
De Nationalliberale henvist til havnen.
Dette var tydeligvis ikke tilfredsstillende for de forsamlede, hvoraf mange
var nazister, så de opløste sig og
begyndte at bevæge sig imod Krøyers
Have i mindre grupper. Derfor blev den
antifascistiske blokade allerede tidligt
TV: Gruppen af antifascister på
toppen af bakken i Krøyers
Have.
Politiet dannede en linje mellem
antifascisterne og nazigrupperne

Fotos: Antiheltene

TH: De danske nazister gør sig
store anstrengelser for at “erobre
gaderne”. Her er et par af de
udsendte gorillaer.
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Bag kassen
opsøgt af fire meget modige nazister.
De var tydeligvis opsat på at slås og
havde flasker i hænderne. De nåede
dog ikke at komme tæt på, før de måtte
flygte i en regn af flasker. Deres flugt
blev kort, da de løb lige ind i en politideling og blev anholdt.
Politiet kom på endnu hårdere arbejde, da en gruppe på ca. 20 aktivister
fra Dansk Front dukkede op lidt senere. Ved at løbe fra sidegade til sidegade
prøvede de at nå frem til Krøyers Have,
imens det tydeligt underbemandede
politi måtte løbe af sted for at stille sig
imellem. Enkelte gange kastede de heilende nazister flasker efter politiet, som
svarede igen med flere anholdelser og
at trække stavene.
På trods af de flere gange voldsomme episoder kom ingen til skade i
løbet af dagen. Politiet anholdt kun
nazister, da det var dem, der blev ved
med at opsøge de forsamlede antiracister. Dansk Fronts talsmand Julius Børgesen, der over for pressen har benægtet at være nazist, er blevet set mellem
de heilende nazister kaste en flaske.
Politiet i Svendborg havde i forvejen
indkaldt ekstra mandskab – men tilkaldte yderligere forstærkninger, bl.a.
fra København. Otte ’højreradikale’ er
løsladt, men vil bl.a. blive tiltalt for
flaskekast.
kpnet/cablefish/indymedia

Retten til fred
Det er flere år siden, Per blev pensioneret. Per var i sit arbejdsliv en aktiv
mand, der dyrkede forskellige fritidsinteresser ved siden af sin familie.
Han har stadig ikke svært ved at få
tiden til at gå. Dels ser han sin familie
ofte, og dels er han stadig glad for
sine fritidsinteresser, hvoriblandt et
spil billard på Dagcentret hører til
toppen. Per har på lige fod med de
andre i dagcentret sine skavanker,
hvorfor hans besøg hos tandlæge, fodlæge, fysioterapeut med flere er steget
voldsomt i hyppighed; men som de
”onde tunger” ved billardbordet siger
med en slet skjult henvisning til hans
altomfattende måne:
- Så behøver du til gengæld ikke at
besøge din frisør så ofte mere.
Besøgene hos heksedoktor Dit og
kvaksalver Dat tager jo ikke kun den
tid, som undersøgelsen tager. Det er i
allerhøjeste grad også et
spørgsmål om ventetid i et dertil indrettet dødkedeligt lokale.
Det handler om efterfølgende
apoteksbesøg med dertil indbygget støtte til alverdens
medicinalfirmaer, der skaber
fortjeneste på folkesygdomme.
Ofte skal tiden slås ihjel,
fordi man må vente på, at ”spærretiden” for pensionistkortet udløber:
- Hvorfor kan vi pensionister ikke
få et ”turkort” på samme vilkår som
børnene i Tivoli? De bliver jo ikke
afvist i karrusellen, fordi de liiiige må
vente to timer, fordi de ældre har første ret.
Der er mange årsager til, at Per
benytter den mest kendte floskel
blandt pensionister:
- Jeg har fået så travlt, siden jeg
blev pensionist, at jeg ikke forstår,
hvordan jeg fik tiden til at slå til, da
jeg var arbejdsramt.
Fornemmelse af travlhed forøger jo
behovet for afslapning, hvilket for Pers
vedkommende bedst udleves en søndag eftermiddag foran 28 tommeren til
en god sportsudsendelse. Det kan
hænde, at Per i en situation, hvor Alonso i sin Renault jager Schumachers
røde Ferrari, vælger at overhøre telefonen, der febrilsk ringer i baggrunden.

Da apparatet for tredje gang indenfor en halv time angriber Pers øregange, overvejer han at tage røret;
men afslår tanken igen:
- Nu vil jeg altså have fred. De kan
i øvrigt bare lægge en besked på telefonsvareren, hvis det er så vigtigt.
Da Michael Schumacher kører ind
til sit sidste pitstop, ringer det fra dørtelefonen på gaden:
- For pokker, bander Per; men når
lige at tænke sig om, inden han rejser
sig fra sit leje:
- Nåååja. Det er jo bare Søndagsavisen. I dag må det være en
anden fra opgangen, der slipper den
15-årige stakkel med 20 kilo reklame
ind i opgangen. Den, der ler sidst, ler
bedst. Min solidaritet med Alonso
skal de ikke forstyrre.
30 sekunder senere bliver der stukket en nøgle i døren. Per farer sammen. Tankerne farer gennem
hovedet:
- Opringningerne har haft til
formål at tjekke, om jeg er
hjemme. Nu er der en bande af
listige unge indvandrere, der
har skaffet kopier af min nøgle.
Mon de har boldtræ med? tænker Per.
I stedet træder sønnen og svigerdatteren ind i stuen:
- Hvorfor fanden tager du ikke telefonen. Du gjorde os virkelig nervøse!
Per synes jo blot, han havde brug
for at være sig selv. Efter et par sekunder betænkningstid, forsøger Per
sig med det bedste forsvar, - et
angreb:
- Da du var ung, ville du da også
gerne have lidt fred for mig og mor.
- Ja tak; men det er også noget
andet. Du er ikke ung, og har ikke
brug for…..
Her stoppede sønniken. Han indså
det urimelig i fortsættelsen. I stedet
stak han farmand et skævt smil og
undskyldte på konens og egne vegne.
På vej ud af døren forsøgte han at
aflede den pinlige situation:
- Men så sørger du også for, at
Alonso overhaler den dumme tysker.
Reno
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Thomas Koppel
på gaden 1. maj

Improvisationer – for Klaver

Thomas Koppels
dedikation

Los Angeles Street Concerto:
Petri plays Koppel

Thomas Koppel var uddannet koncertpianist. Men i hele hans enorme
musikalske virksomhed som komponist, bandleader og musiker gennem
mere end 40 år er denne begyndelse
gledet i baggrunden. Indtil den sidste
tid før hans død, hvor han vendte tilbage til klaveret.
Da han og Annisette indrettede et
lille haveforeningshus i Frederikshøj
for at have en base under deres
ophold i Danmark, anskaffede han
sig et Steinway-flygel, som han
elskede at spille på: improvisationer,
udkast, i timevis hver dag.
Annisette opfordrede ham til at
indspille improvisationerne – og det
gjorde han så, i begyndelsen af januar måned. Ved hans død den 25.
februar havde han netop lagt sidste
hånd på redigeringen og skrevet
dedikationen og et digt til hver af de
ti improvisationer. Aftalerne om produktionen af cd’en var på plads.
Nu har Annisette og familien gjort
den færdig. Den udkommer som
planlagt, men med et lille ekstra forord af Annisette.
Improvisationerne er blevet én
lang kærlighedssang, smuk, vemodig, bevægende. Og verden vil
kunne se, at Thomas også var en klaverets mester.
Hans dedikation af improvisationerne til Annisette blev også en sidste hilsen til familie, venner og
kampfæller.

Det meste af denne musik er improvisationer. Et sted i
Sydhavnen spillede jeg – og fandt nye musikalske rum
dybt inde, en endnu ufortalt historie, som gerne ville fortælles.
En kærlig omfavnelse af alle dem, der oplyste mit liv, på
en stor sommerkoncert under stjernerne eller i en krigshærget flygtningelejr; i en traditionsrig koncertsal eller i
den menneskelige fortvivlelse der udgør et fængsel; i en
berusende tropisk jungle eller blandt kærlige slumboere i
de mørkeste gader.
Denne musik førte mig dybt ned til min tidligste barndom, da min kæreste beskæftigelse (bortset fra rulleskøjter, selvfølgelig) var at improvisere på klaveret. Nu er jeg
en voksen mand med hjertet fuldt af lykkelige og smertelige oplevelser. I improvisationens umiddelbare spænding
og glæde er mand og barn ét.

Et andet stort Koppel-projekt er nu
også realiseret. Den verdenskendte
blokfløjtevirtuos Michala Petri har
op til mindekoncerten den 27. april i
Den Grå Hal udsendt en cd med tre
værker, Thomas Koppel skrev til
hende i løbet af 90’erne – Los Angeles Street Concerto: Michala Petri
plays Thomas Koppel.
De tre stykker er Moonchild’s
Dream (Koncert for blokfløjte og
orkester) – et poetisk stykke inspireret af Sydhavnen. Det er Neles danse
(for blokfløjte og lut ved Lars Hannibal) med motiv fra Charles de Costers roman om frihedshelten Till
Uglspil. Den seneste er titelværket
Los Angeles Street Concerto (for
blokfløjte, strygere og celeste), der
afspejler Thomas’ og Annisettes
oplevelser af en menneskeskæbne på
gaderne i storbyen.
Den demonstrerer igen, at Thomas Koppel – med Michala Petris
ord – ”også i allerhøjeste grad var en
klassisk komponist af meget stort
format”.

Jeg tilegner denne musik til alle jeg elsker; vores lille
barnebarn og dem der måske ankommer en skønne dag;
vores fire børn, familier og venner, vores fæller i kampen
for livet og retfærdigheden, vores skønne medspillere i
musikken, jer, publikum, som vi har delt et halvt århundredes venskab og begejstring med; og alle de smukke mennesker, der deler denne planet, mens de kæmper sig vej
frem igennem de uudsigelige forhindringer, nogle fås grådighed påtvinger dem. Jeg ønsker, at frihed og lykke snart
må nå dem alle.
Min sidste tilegnelse gælder min elskede, min partner i
livet og musikken: Annisette:

’Improvisationer – for Klaver’
udsendes af artpeople
’Los Angeles Street Concerto’
på dacapo.

BUDSKAB FRA GRÆSRØDDERNE holder STORMØDE
Hvor skal initiativet hen? Alle græsrødder er velkomne!
Tirsdag den 9. maj kl. 19
Blågårdens Medborgerhus, Blågårds Plads

Dig, min elskede,
tilegner jeg min sang.
Kvinde, som tilhører alle folkeslag,
taler alle sprog,
taler kærlighed,
taler de ufødte børns ustandselige hjerteslag,
og – stadig sovende – finder mig
i morgengryets tidligste timer,
min kvinde af universet.
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Ikke kun én hætteklædt mand,
men hundredvis
Interview med Haj Ali,
hættemanden fra Abu
Ghraib, 21. marts 2006.
Foretaget af Doris Höflmayer
og Mohamed Aburous.
Hvad er din reaktion på beskyldninger
i adskillige amerikanske aviser, baseret
på amerikanske militærkilder, om, at du
ikke er den mand på billederne, som er
blevet et symbol på mishandlingen og
torturen i Abu Ghraib-fængslet?
Sandheden er den, at jeg ikke var den
eneste, som blev tortureret på denne
barbariske måde. Næsten alle de fanger
i fængslet, som jeg kendte, blev tortureret på den måde. Det ændrer ikke ved
den kendsgerning, at jeg var en af dem,
som blev tvunget til at stå på en kasse
med en sort hætte over hovedet og elektriske ledninger bundet til mine hænder.
Som en iraker, der har gået igennem
Abu Ghraib, repræsenterer jeg alle
disse martrede mennesker.
Hvad er grunden til denne kampagne
for at miskreditere dig?
Først benægtede de (amerikanerne,
o.a.), at de overhovedet havde tortureret mennesker på denne måde. Så
påstod de, at det blot var isolerede tilfælde. Nu indrømmer de, at de har tortureret mange, mange mennesker på
den vis. De gør dette for at miskreditere os, men på den anden side betyder
det også, at denne form for tortur ikke
var et isoleret tilfælde, og at dette nu
kommer ud i offentligheden. Det er et
resultat af vores arbejde. Siden min løsladelse og stiftelsen af vores Association of Victims of American Occupation Prisons (Foreningen af Ofre for
Den Amerikanske Besættelsesmagts
Fængsler, o.a.), har vi afholdt 1.300
aktiviteter for at protestere over besættelsen og især de private torturfirmaer,
hvis ydelser det amerikanske militær
benytter. Ingen havde troet, at vores
lille forening kunne være i stand til at
gøre alt det uden offentlig støtte. Ved

hjælp af stædighed, donationer og
hjælp fra venner
og nogle medier
har vi opnået
noget, selv i USA.
Vi lod vores stemmer høre, og Pentagon bryder sig
ikke om det.
Avisen New York
Times hævder, at
manden på billedet
er Abdou Hussain
Saad Faleh?
Jeg kender den mand. Der er også billeder af Said Saleh Shain fra Mosul. De
gav ham øgenavnet ”Joker”, og han
blev tortureret på samme måde. Der var
også én, der blev kaldt Saddam Rawi.
De fastgjorde elektriske ledninger til
hans ører. Den dag i dag har han stadig
neurologiske problemer, og han har
bragt sin sag til FN.
Har I ikke taget nogen retmæssige
skridt?
Søgsmålet, som vi indgav, er klart en
grund for den nuværende smædekampagne. Vi er en uafhængig ngo. Mange
har forsøgt at købe os, uden succes.
Søgsmålet blev indbragt i USA for halvandet år siden. 200 sager indgår i det
civile søgsmål. Nu har vi bragt yderligere 50 tidligere fanger, herunder
adskillige kvinder, fra Irak til Jordan.
Og vi har offentliggjort omfattende
dokumentation om kidnappede og torturerede personer, ofrene for USA’s
politik.
Har I også sagsøgt private torturbødler?
Vores kampagne er især rettet mod
Titan Group fra San Diego i Californien. Det er et privat firma, som udfører
afhøringer i fængsler. De hyrer kriminelle, som trækker informationer ud af
fangerne ved at bruge de mest brutale
metoder. Vi er helt klar over, at USA

styres af mentaliteten hos de multinationale. Et vigtigt motiv for krigen mod
Irak var disse multinationales interesser, først og fremmest Halliburton, som
ejes direkte af Dick Cheney, og alle firmaer, der er knyttet til Bush-familien.
USA kan ikke acceptere, at dets firmaer rammes. Det er et kapitalistisk regime, som baserer sig på de multinationales profitjagt, og som slet ikke tager
hensyn til de menneskelige behov.
Hvad er der sket med jeres organisation?
Vores kontor i Bagdad er blevet angrebet og stormet seks gange af irakiske
sikkerhedsstyrker. Hver gang er kontoret blevet ødelagt, og hver gang har de
arresteret vores ledende medlemmer.
Men ikke desto mindre har vi været i
stand til at fortsætte arbejdet.
Hvad er de konkrete beskyldninger
imod jer?
Det er nok blot at være medlem af
vores forening. De (amerikanerne, o.a.)
kræver, at vi i vores navn ændrer
”besættelsesmagt” til ”koalition”. De
kan ikke engang acceptere ordet
”besættelse”.
Oversat af Carsten Kofoed for Frit Irak
Blog fra “Not just one hooded man, but
hundreds” Anti-imperialist Camp,
www.antiimperialista.com, 22. marts
2006.
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Folkeopstand i Nepal

Kampen slutter ikke før monarkiet er fjernet
De seneste uger har den lille
bjergnation Nepal oplevet en
folkeopstand mod den enevældige feudalkonge Gyanandra
og hans monarki, som er uden
fortilfælde. Massedemonstrationer og generalstrejker, der
lammede landet, tvang den
amerikansk-støttede kupkonge
på tilbagetog. Men den folkelige opstand slutter ikke, før
kongen og med ham det nepalesiske monarki er væk.
Siden Gyanandra tog magten ved et kup i juni 2001, hvor han
myrdede sin forgænger og bror Birendra og hele hans familie. Formålet var
at knuse den maoistisk anførte folkekrig, som havde udviklet sig.
I begyndelsen søgte Gyanandra at
bevare visse demokratiske former, indbefattet et valgt parlament, men kongen
var den reelle politiske magthaver. Det
lykkedes ham ikke at nedkæmpe og
undertrykke den maoistiske modstand,
heller ikke gennem lange perioder med
udgangsforbud, dramatiske arrestationsbølger mod al opposition og militære offensiver. I november 2005 indgik Nepals Kommunistiske Parti
(Maoister) og syv partier, der er repræ-

ledt af sine amerikanske rådgivere, lade meddele, at parlamentet ville blive genindsat.
Dette udløste jubelscener –
men det vil ikke stoppe kampen, selvom de syv partier tilsyneladende har accepteret
denne kvarte sejr og indstiller
deres protest i gaderne.

senteret i parlamentet, en samarbejdsaftale mod kongemagten.
Gyanandras svar var at opløse parlamentet og kaste ethvert skær af demokratiske tilstande væk. Han fyrede også
regeringschefen og blev enehersker. En
ny samarbejdsaftale mellem NKP(M)
og de syv partier i marts udløste den altomfattende folkelige modstandsbølge.
Tvunget af protesterne måtte Gyanendra gå på tilbagetog og meddele, at
han ville indsætte en ny regeringschef.
Samtidig indførte han undtagelsestilstand og udgangsforbud med trussel
om at dræbe enhver, der ikke respekterede det. Men folk strømmede alligevel
ud i gaderne – og Gyanadra måtte, vej-

Nablus, Palæstina:

Børn og unge rammes bevidst
Nablus på Vestbredden oplever konstante militærinvasioner. På trods af
ministerpræsident Ehud Olmerts ord
om at Israel ikke ville gengælde det
seneste selvmordsattentat i Tel Aviv
pågår ugentlige militærinvasioner i de
palæstinensiske vestbredbyer. I dette
øjeblik invaderes Nablus med adskillige militærkøretøjer og flere palæstinensere såres. Blandt andet blev en dreng
på 17 år skudt direkte i hovedet.
Bjarke Lund, 21-årig fredsvagt fra
København, fortæller over mobil: “Det
var en ren likvidering. Vi fredsvagter
var de første til stede og så hvordan den
israelske jeep kørte op på siden af ham
og holdt stille. Og skød.”
Drengen havde deltaget i noget stenkasteri, men “det er imod konventionen

at skyde folk i hovedet og de kunne
sagtens have undgået at ramme ham i
hovedet”, fortsætter Bjarke.
Selvom FNs konvention om brug af
gummikugler udtrykkeligt siger at man
ikke må skyde over hoftehøjde er det
gængs praksis blandt israelske soldater
at skyde højt oppe på kroppen.
Natten igennem har israelske styrker
invaderet området omkring Balata
flygtningelejren ved Nablus på jagt
efter eftersøgte palæstinensere. Invasionen har været i gang hele dagen i dag.
Bjarke: “En anden ung dreng blev
også ramt i kæben, og andre i ben og
hænder, ingen af dem var voksne. Soldaterne skyder på meget kort afstand”.
Palæstina Fredsvagter

Forsøget på at redde det miskrediterede monarki vil imidlertid ikke lykkes. En tilbagevenden til det konstitutionelle
monarki vil ikke være tilstrækkeligt til
at opfylde kravene om folkeligt demokrati og social fremgang fra den største
massebevægelse i landets historie.
Kongedømmet skal væk, det brahmanske kastestyre opløses og de imperialistiske bagmænd skal ud. Det er kravene.
I en udtalelse fra NKP(M) hedder det:
”Derfor en denne bevægelse ikke
længere blot en bevægelse af syv politiske partier eller NKP(M) eller civilsamfundet eller nogen speciel gruppe,
men den er en forenet bevægelse af alle
virkelige demokratiske kræfter, som
siden 1949 gentagne gange er blevet
bedraget af det feudale autokratiske
monarki. Det er nu nødvendigt at denne
bevægelses flamme, som nu brænder
over hele landet, og især i hovedstaden
Kathmandu, gennemtvinger en fuldstændig økonomisk blokade af kongemagten og ødelægger dens administrative og sikkerhedsapparat.
Selvom fælleserklæringen mellem de
syv parlamentariske partier og maoisterne anvendte udtrykket ’afslutningen af
det enevældige monarki og oprettelsen
af fuldt demokrati’, for at inkludere alle
partiers standpunkter, var den underliggende mening monarkiets afskaffelse og
oprettelsen af en demokratisk republik,
som man forpligtede sig til at institutionalisere med fri og fair valg til den
grundlovgivende forsamling.”
Der kan ikke være tale om en tilbagevenden til tilstandene fra før Gyanandra
opløste parlamentet. Nepal vil først
opnå stabilitet og fremgang, når monarkiet en gang for alle er sat på porten og
der etableres en folkerepublik.
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Maleraktivisten Lars Grenaa:

’Vi må lære af hinanden globalt’
med det Danmark, der er skabt i Bushs,
Foghs og A.P. Møllers billede, og som
vil skabe et levende, aktivt, selvstændigt og solidarisk samfund.

Hundreder af unge fra
hele verden vil møde
hinanden på den 20.
internationale ungdomslejr
mod fascisme og
imperialisme fra den 28. juli 6. august. En af dem vil
være maleraktivisten Lars
Grenaa.
Da Lars Grenaa umiddelbart op til Irakkrigens start i marts 2003 kastede rød
maling på Anders Fogh, gik billederne
verden rundt som et symbol på den
danske ungdoms krigsmodstand.
- Du har blod på hænderne, råbte
Lars. Aktionen kostede ham tre måneders fængsel. Fogh går stadig løs rundt,
nu totalt indsmurt i blod fra mere end
hundrede tusinde dræbte irakere.
I dag er Lars Grenaa pædagogstuderende og nyvalgt faglig sekretær i PLS.
Han er også en af talsmændene for den
nye folkelige bevægelse Budskab fra
Græsrødderne, som komponisten Thomas Koppel tog initiativ til kort før sin
død – midt under krisen om Muhammed-tegningerne.

- Men hvordan gøres det? Det kommer
jo ikke gennem symbolske aktioner
alene …

- Ingen dansk regering siden 2. verdenskrig har gjort så stor skade som Anders
Fogh og Pia Kjærsgaards, siger Lars.
- Det er lykkedes dem at gøre Danmarks navn berygtet verden over. Som
et intolerant, fremmedfjendsk, krigerisk land, en af de sidste trofaste i den
bombegale amerikanske præsidents
koalition af villige vasaller.
- Men der findes jo et andet Danmark. Maleraktionen i folketinget var
med til at vise, at det eksisterer. At der
er en ny generation, som vil gøre op

20. internationale ungdomslejr
De internationale ungdomslejre mod
fascisme og imperialisme afholdes
normalt hvert andet år på forskellige
kontinenter. Den 19. lejr fandt sted i
Mexico i 2004. Spanien var vært i
2002.
Sidste gang, International Ungdomslejr blev afholdt i Danmark, var
nr. 7. Det var i 1983 – på festivalpladsen i Roskilde.
Hver lejr har en internationalt
sammensat lejrledelse med repræsentanter for antifascistiske og antiimperialistiske ungdomsorganisationer fra
forskellige kontinenter. Fra Danmark
er det DKU – Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund –
www.dku99.dk

- Det kommer gennem stadig større aktivitet, når vi tager sagerne i vores egne
hænder og organiserer en modstand.
Som Thomas Koppel sagde, så indtræffer forandringen i samme øjeblik, vi
træffer beslutningen. Friheden er i selve
processen, at vi finder hinanden, genfinder solidariteten og opdager, at vi kan
selv, sagde han. Han var en klog mand.
- Budskabet fra Græsrødderne er
klart: Det er på tide at rejse krav om
Fogh-regeringens tilbagetræden, om
stop for Danmarks deltagelse i den
ulovlige militære besættelse af Irak og
Afghanistan, om stop for regeringens
katastrofale fremmedfjendtlige politik,
og om aflysning af terrorloven med
dens angreb på bl.a. ytringsfriheden.
- Bøtten skal simpelthen vendes. Det
sorte Fogh-kapitel i Danmarkshistorien
skal væk. Ikke for at vende tilbage til
tiden før Fogh, men for at tage hul på
en anden fremtid, som vores generation
har hårdt brug for.
- Hvor kommer International Ungdomslejr ind i det billede?
- Det er en fantastisk chance for at
møde andre unge fra hele verden, der
har taget kampen op mod krig og nyliberalisme og medbringer masser af
erfaringer, siger Lars Grenaa.
- Der kommer unge franskmænd,
som har været med forrest på barrikaderne i modstanden mod EU-forfatningen og den fantastiske kamp mod
den ungdomsfjendske arbejdslovgivning, som fik millioner af unge og
arbejdere på gaden og tvang Chirac til
at opgive. De har vist, hvordan massekamp og masseaktioner er vejen frem
også i dag. Fra det oprørske latinamerikanske kontinent kommer de for at fortælle om, hvordan de er i gang med at
forme en anden fremtid end den, Bush
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dikterer. Fra Mellemøsten kommer irakere og palæstinensere for at fortælle
om væbnet kamp og modstand dér.
- Det er en global kamp, der foregår,
og derfor må vi også lære af hinanden
globalt. Vi unge fra Danmark kommer
også med vores bidrag. Vi vil vise, at et
andet Danmark end Foghs er godt på
vej. Og ved at deltage på lejren vil vi
blive bedre til at skabe det.
- Lige nu er Fogh i gang med at samle
et bredt parlamentarisk flertal for det,
han kalder en ’velfærdsreform’, og som
andre kalder ’anti-velfærdsreformen’.

Den betyder bl.a. nye angreb på efterløn, pensionsalder og SU’en …

Verdensmusik
og megafester

- Det er vigtigt at se, hvordan tingene
hænger sammen, siger Lars.
- Det er det, man kalder nyliberalisme eller neokonservatisme, omsat til
dansk. Det samme, som folkene og
ungdommen over hele verden går til
kamp mod. At monopolerne og deres
profitstræb kontrollerer alt og alle. Krig
udadtil, klassekrig indadtil, til gavn for
millionærerne og til skade for milliarder af mennesker.
- Fogh og Bertel Haarder vil privatisere daginstitutionerne, gøre skolen for
livet til erhvervslivets skole, afskaffe
10. klasse og gruppeeksaminerne. De
riges børn skal kunne købe sig igennem
det hele på 1. klasse, andre må klare
sig, som de bedst kan, og skide være
med resten. I globaliseringen og den
hellige konkurrences navn vil regeringen lave elitebørnehaver, eliteuddannelser og dermed elitemennesker. Det
er det perspektiv, der ligger i skolereformer og velfærdsreformer, og det er
det, skoleelever og uddannelsessøgende ikke vil være med til.
- Derfor går vi på gaden i protest,
som de unge gør overalt.

IUL2006 vil sprudle af musik og
kultur fra hele verden. Fra alle hjørner af kloden vil deltagerne bringe
den med.
På cafeerne vil der være levende
musik, dans og meget mere.
Biografen vil løbende vise spilleog dokumentarfilm, og lejren vil
blive indledt og afsluttet med en helaftens megafest – lørdag den 29. juli
og fredag den 4. august.
Blandt de internationale navne vil
være den amerikanske sanger og
sangskriver David Rovics.
En hel stribe danske bands vil
også være med.

Om programmet
De fleste dage vil have et hovedtema
med et fællesarrangement i det store
telt om formiddagen – fulgt op af forskellige workshops og andre arrangementer eftermiddag og aften.
Fredag den 28. juli og lørdag den 5.
august er hhv. ankomst- og afrejsedag.
Den første weekend byder på temaer
omkring USA’s globale strategi og
modstanden i hhv. Irak og Palæstina.
Mandag arrangerer de franske unge
en temadag om modstand mod nyliberalismen i EU med udgangspunkt i
deres revolte.
Tirsdag er aktions- og udflugtsdag.
Onsdag er der tema om Latinamerika
– et kontinent i oprør, organiseret af
deltagere fra forskellige latinamerikanske lande.
Torsdag er temaet kampen mod racisme, nazisme og fascisme, og fredag er
det globalisering.

Der vil blive arrangeret workshops
om mange forskellige emner – spændende fra de danske uddannelsessøgendes kamp og antikrigskampen til
medieteknik og anden nyttig praktisk
viden. Fra de forskellige lande arrangeres workshops om ungdommens
situation og kamp der – fra slumrevolte i Frankrig og indvandrerungdommens situation i Europa til situationen i Tyrkiet, Iran, Tyskland, Burkina Faso, Brasilien eller Den Dominikanske Republik
Som deltager vil man kunne vælge
mellem de forskellige arrangementer.
Der løbende foregår flere forskellige
ting. Og man kan vælge at springe
nogle af dem over. Der er masser af
mulighed for sport, ture og afslapning.
Der arrangeres morgenmad, frokost og aftensmad i den store spisesal.

Priser og praktisk
Lejren vil koster 995 kr. for alle 9
dage. Det dækker deltagelse, overnatning og tre måltider dagligt. Det
er muligt at slå telt op – og det ses
gerne. Medbring sovepose.
Børn mellem 6 og 13 år 500 kr. Børn
under 6 år er gratis, og der bliver
arrangeret børnepasning.
For udenlandske deltagere er prisen
reduceret til 500 kr. (67 euro) – på
grund af deres rejseomkostninger.
Det vil være muligt at deltage også
en enkelt dag eller i en kortere
periode.
Tilmelding kan ske ved at maile
eller ved personlig henvendelse.
Opgiv navn, alder, adresse, tlf., mail
og evt. børn.
Yderligere oplysninger fås ved tilmelding – og på lejrens hjemmeside
w ww. i ul 2 0 0 6 . net
Kontaktadresse, tlf. og mail:
IUL2006
c/o Oktober
Egilsgade 24, kld.
2300 Kbh. S
Tlf. 35 43 49 50.
E-mail: iul2006@yahoo.dk
IUL-telefon 24 24 76 09
Giro 1551 – 10115035
(IUL c/o Oktober Forlag)
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Thule, Raytheon og 1. maj
Af Ulla Røder
Det er snart 1. maj, og jeg sidder her og
undrer mig. Da jeg ikke er aktiv på det
betalte arbejdsmarked, er jeg heller ikke
medlem af nogen fagforening - for der
findes ikke arbejdstidsregler for frivilligt
og ubetalt arbejde. Men alligevel må jeg
altså blande mig i debatten omkring det
danske arbejdsmarked, i håb om det en
dag bliver til at være værd at arbejde for
igen, selvom det har lange udsigter med
de risikovillige og veldresserede arbejdere vi har i Danmark, som gerne bomber os 40 år tilbage i tiden i arbejdsvilkår
i deres frygt for at træde ved siden af den
herskende mening.
Da jeg ikke beskæftiger mig med partipolitik normalt, skal denne lille meddelelse ikke ses som et politisk manifest
men er blot til orientering for folk,
hvorledes vi er nogle der har det i Danmark. At leve side om side med krystere og ignoranter er næsten farligere end
våbenindustrien selv, for det er og bliver folket der tier og samtykker i regeringens politik, så længe der ikke stilles
reelle krav til den siddende regering om
at gå af eller vende sadlen 180 grader
inden den rider videre på velstandsbølgen.
Statsministeren skal til Thule og besigtige for 114 millioner dollars software

AMERIKANSK VÅBENINDUSTRIS
TOP 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Indtjening ( millioner $)
Boeing
54,848.0
United Technologies
42,725.0
Lockheed Martin
37,213.0
Northrop Grumman
30,721.0
Honeywell Intl.
28,862.0
Raytheon
21,894.0
General Dynamics
21,290.0
Textron
11,979.0
L-3 Communications
9,444.7
Goodrich
5,404.5
Rockwell Collins
3,445.0
Precision Castparts
3,212.5
Alliant Techsystems
2,801.1
Sequa
1,997.6
Armor Holdings
1,636.9

eller i hvert fald besigtige basens med
alle dens allerede ulovlige STJERNE
og KERNEVÅBEN afsendelses udstyr.
Herved fodres våbenindustrien atter.
Raytheon er et firma med et salg for
21.9 milliarder dollars årligt og en
industri gigant indenfor forsvar og elektronik til regeringen, rummet, informations teknologi, teknisk service og fly til
såvel forretningsfolk som til ‘specielle
missioner’. De har hovedkvarter i Waltham, Mass. og har på verdensplan
80.000 ansatte. Er der noget at sige til at
socialdemokratiet og fagbevægelsen
holder kæft i Danmark, når det gælder
om at score arbejdspladser i den danske
afdeling af våbenindustrien!
Blod på Foghs hænder, på regeringens
hænder og de danske arbejderes hænder kan jo vaskes af i dårlige undskyldninger og debatten herom kan holdes
nede med penge nok fra fagbevægelsen
svulmende kasser til anden debatforvridende propaganda. Disse kasser har
sikkert hobet formuer op, for de har
dårligt været i brug til ordentligt fagligt
arbejde til gavn for en sund og bæredygtig produktion og arbejdskraft i
mere end et årti.
Tænk at alle vi danskere vil være os
selv bekendt at deltage i dette. Hvor led
kan man være overfor verdens nødlidende?

Hvis du har råd til at fodre alle de også
nok så grådige telefonselskabers pengekasser, så ring og skæld ud på rette
sted: Statsminister Anders Fogh Rasmussen 33 92 33 00 - stm@stm.dk og
Raytheons informations chef Joyce
Melikian i USA - (husk landenr. før
dette nr. drejes) 339.645.6967
Hvis du bliver opmærksom på, at du er
med til at producere udstyr eller andre
serviceydelser til oprustningen, kunne
du skrive eller ringe til din lokale fagforeningsafdeling og bede dem checke
om firmaet er godkent til våbenexport.
Du kan også lade være med at udføre
det pågældende stykke arbejde og give
din chef besked på hvorfor. Dette kan
give dig problemer, så for en sikkerheds skyld skulle du nok lige konferere
med din fagforeningsafdeling inden du
gør det, så du ikke mister din ret til dagpenge efter en evt. afskedigelse. Det er
vel det man har fagforeninger til - eller
tager jeg helt fejl her?
Du kunne også invitere andre solidariske arbejdere til at starte en boykot
eller blokade af firmaet, hvis produktionen udgør en større del af krigsproduktionen. Hvis du er for fred, må du være
med til at vise, at du mener noget hermed, også ved dine handlinger. Dette er
blot en invitation til at sætte noget i
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gang. Noget der forhåbentlig vil flytte
lidt flere brikker og skabe lidt mere
debat end den vi ser for tiden omkring
dansk deltagelse i våbenoprustningen.
Er du studerende, så vær kritisk hvad
du forsker i. Lad det være noget mere
nyttigt end elektronik til rumvåben og
missil programmer.
Fremgang fornyelse og tryghed opnås
den dag Anders Fogh Rasmussen går
af, ikke ved partnerskaber med Bush og
våbenindustrien. Ikke ved at vores
uddannelsessystem bliver for headhuntede eliteelever, der er villige til at påtage sig hvad som helst beskidt våben og
krigsrelateret forskning i alskens elektronik til Bush’s og alle hans samarbejdsvillige partnere, som Fogh og Co.
Mine allermest væmmelige hilsner til
Anders Fogh Rasmussen, socialdemokratiet og en relativ stor del af den danske fagbevægelse (ikke alle trods alt nogle få gør stadig et godt arbejde).
Sådan lød nyheden om Raytheon:
Radar på Thule-basen
moderniseres
12. apr. 2006
Den amerikanske våbenproducent
Raytheon Co. har vundet en kontrakt
på 114 millioner dollar (omkring 700
millioner kroner) til at modernisere
“early warning”-radaren på Thulebasen i Grønland, oplyser USA’s forsvarsministerium.
Arbejdet skal udføres i perioden april
2006 til september 2010, og en del af
det skal foregå hos Raytheon Co. i staten Massachusetts.
Den amerikanske Thule Air Base
blev anlagt i 1953 under kodenavnet
Operation Blue Jay.
Etableringen skete hen over hovedet
på den lokale grønlandske befolkning,
og det er senere kommet frem, at den
danske regering vildledte befolkningen
om USA’s udstationering af atomvåben
i Thule og overflyvning af Grønland
med bombefly, lastet med atomvåben.
I 1960 blev Thule-basen underlagt
USA’s Aerospace Defence Command.

——
Jeg kunne godt tænke mig en oplysning
om hvem Thulebase er underlagt dags
dato? Mon nogle villige og dygtige vel-

betalte og underkuede journalister vil
skrive en kronik herom en af dagene.
Eller skal jeg virkelig selv have den
ulejlighed?
USAs Strategiske Kommando, US
Space Command - Er der andre? Prøv
at gætte med selv.
Hvem sidder på beslutningerne over
denne ikke længere så ‘Early Warning
Rader’? Er det mon stadig min ynglingsavasion General Kadish? Bush
(næppe) - eller fru RIce (nej - umuligt
en kvinde trods alt)?
Dette forældede udtryk early warning
radar burde omdøbes nu statsministeren
alligevel kommer derop på jordens top.
Selv om han ved der er koldt på topen,
virker dette besøg nu som en gang selvpineri - for hvis han tror hans propaganda for STJERNEKRIGE og promering
AF USA globale MAGTOVERTAGELSE vil gå hen i historiebøgerne
som noget stort, må han tro om igen.
Der er alt for mange lig i lasten med
hensyn til installationerne på Thule men det ved han selv en masse om. Jeg
GLÆDER mig til at høre ham fortælle
på livet løs til pressen herom. Måske
skulle jeg lige erindre ham om at læse
korrespondancen med Udenrigsministeren og hans embedsmænd endnu
engang inden han drager af sted til pressemøde. Jeg vil da også bede ham læse
afsnittet om Thuleradarens ulovligheder
i netudgaven af min bog “Krigsguden”
på www.stopterrorkrigen.dk.
Nå, det kan jo være at det netop er et
nyt navn til radaren han skal sludre med
præcident BUSH om i Camp David.
Der er sku ikke rigtig brug for Early
Warning i et militært kompleks, hvor
alle data transmitteres i real time - vel?
Eller har videnskaben en ny tidsregning, som vi almindelige borgere med
en realeksamen aldrig fik lært.
Det er næsten lige så tykt som historien
med de to tårne der faldt i en hastighed
hurtigere en fysikkens love tillader det
hin septemberdag i New York. Nå jeg
skal nok have mine skolepenge igen,
for jeg fatter stadig ikke en microbrøk af al det fysik, man prøver at proppe ind i hovedet på os, men jeg er god
til at lægge to og to sammen og her
giver regnestykket altså 5.

Jeg ville foreslå Thuleradaren
omdøbt til RUMKRIGERENS - GLOBAL STRIKE RADAR THULE.
Men vi kunne udskrive en konkurrence.
Mon et af våbenfirmaerne vil udsætte et
missil til den heldige vinder? Eller
udskrive endnu en krig mod Iran? MED
REALTIME ATOMBOMBER - der
næsten ikke dræber nogen - hvis 2 og 2
altså giver 5.
Hils grønlænderne og sig at det er blevet varmere på Grønland, men det er
ikke fordi der er kommet gang i
beskæftigelsen på Thule - mere fordi
den globale opvarmning også rammer
isen på Grønland. At isbjørnen snart
uddør ligesom alle os andre, det gør
ikke noget, så længe vi kan spare
omkostninger til snerydning, hospitalsindlæggelser for uheld under glatføre kørsel på landevejene, og så længe
der er plads til endnu en våbenfabrik.
Det er vist nogenlunde sådan politikerne plejer at få regnestykkerne til at gå
op i en højere enhed - men de er også så
kloge, at de kunne undvære hovederne, da de fik en PIND mellem ørerne.
Koldtid gys fra Ulla

Problemet
Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er at masser
af folk verden over har adlydt
diktaterne fra lederne af deres
regeringer og er gået med i krig,
og millioner er blevet dræbt på
grund af denne lydighed...
Vores problem er at folk er lydige
over hele verden selv i lyset af fattigdom og udsultning og dumhed og
krig og grusomhed.
Vores problem er at folk er lydige
mens fængslerne er fyldt med lommetyve alt mens de store tyve leder
landet.
Det er vores problem ... skriver
Howard Zinn i “Failure to Quit” .
Det er sandelig også danskernes
problem, så længe vi ikke kræver
den siddende forbryderiske regerings afgang her og nu.

Side 20
Thule & Global Strike

Advarsel! Global Strike!
Af Ulla Røder
Bomber til NETTO-priser
og Fogh på turne til
Grønland og Camp David for
at gøre klar til GLOBAL
STRIKE med de gamle
partnere i krigsforbrydelser
og folkemord.

der kan bruges til netværksbaseret
krigsførelse, ‘Network Centric Warfare’, herunder med planer om anvendelse af våben i rummet. Bomberne kan
bruges under alle vejrforhold og har
den fordel, at de kan ramme bevægelige mål. De har en ’multiformåls’ dybdeborende trykbølge og sønderdelende
sprænghoved.

Raytheon har fået en 144 millioner dollars kontrakt fra USA’s flyvevåbens
luftoprustningscenter på Eglin-luftforsvarsbasen for at udføre sikkerhedsarbejder på den lille bombe ’Small Diameter Bomb’ (SDB) II.
Raytheon er i skarp konkurrence for
at få hovedkontrakten på dette våben.
En kontrakt, der let kommer op på en
værdi af 1,2 milliarder dollars.
SDB II er et af de første medlemmer
af den næste generations ’netværksanvendelige’ våben. Det vil sige våben,

’Lille diameter’-bomben er en del af en
totalløsning, der muliggør luftværnenes
og landtroppernes kommunikation og
styring af bombens vej til endog bevægelige mål. Med de hurtige fremskridt
inden for computerteknologi og elektronik og overkommelige fremstillingspriser er det spændende at se, hvor
meget sofistikeret teknologi vi kan tilføre disse næste generations lavprisvåben, udtaler Ken Pedersen, vicepræsident for ’Advanced Programs’.
Disse bomber indgår i det integrere-

de globale angrebskrigssystem ’Global
Strike System’.
Jeg vil i denne forbindelse specielt
henlede opmærksomheden på blandt
andet den indbyggede interoperabilitet
i disse systemer. Boeing nævner her
helt specifikt det avancerede nye luftbårne optankningssystem ‘KC-767
Global Tanker’ og gør opmærksom på,
”at systemet tilbyder maksimum operationel fleksibilitet med fuld mulighed
for interne operationer samkørt med
EU og NATO”.
Det er også værd at lægge mærke til
den næste generation af luftbårne tidlig
varslings-systemer som ’E-3 707 Airborne Warning and Control System’
(AWAC), som NATO bruger, og ’737
Airborne Early Warning & Control
(AEW&C)’, der er udviklet for Australien og Tyrkiet.
Jeg vil endnu engang erindre om, at

Farlige planter
Sverige: Langfredag blev
seks fredsaktivister anholdt
efter at have anlagt en have
på våbenfabrikken Ericsson
Microwaves område. De
plantede en vinstok ved
hegnet, klatrede over det og
fortsatte tilplantningen med
figentræer og vinstokke.
- Alt gik stille og roligt for sig,
sagde Ulla Røder, en af
aktivisterne med de grønne
fingre.
Alligevel blev seks anholdt
for denne farlige forbrydelse.
Den ene af dem blev
tilbageholdt natten over.
Plantningen skulle illustrere
behovet for en anden
produktion end - våben og
bomber.

Fotos fra den farlige træplantnings aktion ved Ericsson Microwaves i
Mölndal, Sverige.
TV: Fredsaktivisten Ulla Røder på vej over beskyttelseshegn
TH: Aktivistgruppen forulemper forårsjorden med farlige planter, som
figentræer og vinstokke
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vores statsminister vil møde Raytheon
på Thulebasen. Raytheon skal nemlig
også installere det nødvendige isenkram og software på den tidlige varslingsradar på Thulebasen, så disse
totalløsnings-bomber – hvor denne
SDBII kun er en blandt hundredvis af
andre sofistikerede smarte våben på
bedding – kan blive dirigeret til det
udvalgte mål, man finder opportunt,
hvor som helst og når som helst. Thulebasens opgradering vedrører således
ikke kun en opgradering til det så ofte
omtalte missilforsvar, der kun udgør en
brøkdel af den samlede totalløsning for
global krigsførelse i det 21. århundrede. Helt i tråd med USA’s strategier.
Vores statsminister har et forklaringsproblem.
Hvornår er vores folketing blevet
informeret om, at Thulebasen skal bruges til totalkrigsformål og til afsendelse af våben som small diameterbomben m.fl.?
Hvornår har folketinget givet lov til,
at Thulebasens opgradering skulle tillade indsættelse af styreprogrammer til
fremtidige globale angrebskrigs-systemer?
Det må i hvert fald forlanges, at disse
forhold bliver kulegravet, og alle
installationer på Thulebasen, der
understøtter disse sofistikerede nye
globale angrebs systemer, ’Global Strike Systems’, forlanger vi omgående
fjernet fra Thule. Dette er en direkte
misligholdelse af den indgåede aftale
omkring Thulebasen.
Jeg skal lige erindre om, at der i
USA’s Global Strike planer indgår brug
af de nye små taktiske atomvåben på
lige fod med disse mange andre nye
små og sofistikerede bomber. Danmark
er hermed via vores NATO-medlemskab blevet en atomvåbenmagt uden at
være blevet spurgt herom overhovedet.
Der blev i denne aftale omtalt nogle
’ekstra kommunikationsforbindelser’,
men ikke et totalt angrebssystem. At
dække et sådan system ind under denne
betegnelse i en aftale er bevist vildledning af de danske politikere og af folk
i almindelighed, som i øvrigt fik uhyggelig kort tid til at sætte sig ind i disse
forhold.
Hr. statsminister Fogh og vores
udenrigsministerium og forsvarsministerium er helt ude på skråplanet her.

Bertolt Brecht døde for 50 år siden.
Han er desværre uhyggeligt aktuel.

Til dialektikkens pris

Uretten går i dag fremad med sikre skridt.
Undertrykkerne indretter sig på titusind år.
Magten forsikrer: Alt vil forblive som det er.
Ingen stemme høres udover de herskendes stemme
Og på markedspladserne siger Udbytningen højt: Først nu tager jeg
for alvor fat.
Men af de undertrykte siger mange nu:
Det vi vil, går aldrig.
Du som endnu lever, sig aldrig aldrig!
Det sikre er ikke sikkert.
Intet vil forblive som det er.
Når de herskende har talt
Vil de beherskede tale.
Hvem vover at sige: aldrig?
Hvem har ansvaret, hvis undertrykkelsen fortsætter? Vi.
Hvem har ansvaret, hvis den bliver knust? Ligeledes vi.
Du, som bliver slået ned, rejs dig!
Du, som er fortabt, kæmp!
Den der har erkendt sin situation, hvordan skal han kunne standses?
Thi de besejrede af i dag er sejrherrerne af i morgen
Og aldrig bliver til: endnu i dag!
Fotomontage af John Heartfield: Hyæne
Teksten lyder: Krig og lig - Sidste håb for en rig
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Helle, hold fingrene fra Fogh!
Byggefagforeningerne sender en kraftig opfordring til S-toppen: Gå ikke
med til selv den mindste forringelse for
at komme ind i forligsvarmen. LO-toppens accept af nænsomme ændringer i
efterlønnen er fejlagtig og stiller sig i
vejen for et samfundsalternativ til
Foghs nyliberale Vild Vest-samfund.
- Uanset hvor meget Fogh og de andre
i regeringen snakker om velfærd og sikring af vores samfund, kan det ikke
skjule, at det er et fattigdomsudspil,
regeringen er kommet med, siger
Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke.
- Jeg kan derfor ikke kraftig nok sende
et signal til S-toppen og Helle Thorning-Schmidt: Hvis socialdemokraterne vil noget godt for fremtidens sam-

fund, så skal de holde sig fra forlig,
som fører til forringelser.
- Kan det ikke lade sig gøre, så stå af!
Også selv om det udløser et valg – og
lad befolkningen tage del i udformningen af fremtiden.
- Vores samfund er rigt, bygget op af
tidligere generationer. Det vil være
endnu rigere i fremtiden. Den dagsorden, Fogh og co. Opstiller, er grundlæggende forkert. Under dække af
floskler om ‘fremtid og kommende
generationers interesser’ er det korte
budskab: Der skal knokles mere og
længere!
- Men det har ikke noget med velfærd
at gøre. Nedslidning, stress og forringelse af svage gruppers økonomi er,
hvad Foghs plan vil føre til. Et alterna-

Støt Hamas
USA og EU angriber den palæstinensiske Hamas-regering, fordi den ikke
vil fordømme selvmordsangrebet forleden i Tel Aviv. Det er et svar på Israels
folkeretsstridige besættelse, siger den
demokratisk valgte regering.
Deri er Robert Pape, professor ved Chicagos Universitet, enig. Han konkluderer i sin nylige bog ”Dying to Win: The
Strategic Logic of Suicide Terrorism”,
baseret på studier af selvmordsangreb i
perioden 1980-2004, at selvmordsbomber anvendes som svar på besættelse.
Og apartheidstaten Israel – oprettet
med folkemord og fordrivelse af hundredtusinder af palæstinensere, og hvor
befolkningen opdeles i jøder og ikkejøder – holder i strid med utallige FN-

resolutioner stadig Palæstina besat.
Så længe denne besættelse pågår, er
Israels regering ansvarlig for ethvert
angreb, som den svagt bevæbnede
palæstinensiske modstand foretager
mod den amerikansk udrustede atomvåbenmagt Israel.
Hamas-regeringen, som USA og EU
med økonomisk afpresning nu vil
kvæle, repræsenterer det palæstinensiske folks modstandsvilje og drøm om et
frit Palæstina. Den må støttes.

Carsten Kofoed
Frit Irak Blog, 20. april 2006

Varanen
der fra naturens side angriber og æder
næsten alt levende,
- og heller ikke fornægter sig at gå i lag med ådsler,
har hvad dette angår sin lige
i det menneskeskabte samfund,
- den allestedsnærværende og stærkt opsvulmede,
- pengegris.
NB

tiv til det bygger på fleksible arbejdstidsordninger for de ældre med nedsat
tid, suppleret med delefterløn.
- Der skal flere ressourcer til uddannelse, især efteruddannelse, som alle
skal dækkes af. Forskningen skal sættes
fri af erhvervslivets snærende bånd.
Integrationen skal hjælpes reelt på vej
med mentorordninger og ikke med indslusningsløn og lav starthjælp.
- Det er en ynk at se LO-toppens vage
kritik af Fogh-udspillet og dens ønske
om mindre uretfærdige tiltag end dem,
regeringen er kommet med. Vil du have
et systemskifte, Hans Jensen – eller er
du i grunden godt tilfreds med Foghs de
facto nyliberale samfund? Ærlig talt,
hvor er de solidariske visioner?
Af Byggefagenes Samvirke

Åbent spørgsmål til
Socialdemokratiets
bagland
Hvad mener I (inkarnerede) socialdemokrater om Morten Bødskovs udmelding (24.4) om at bekæmpe den illegale indvandring, som TV2 netop har
bragt en dokumentar om, der til forveksling ligner bestillingsarbejde fra
højrefløjen?
Det kommer i en situation, hvor
medierne diskuterer rimeligheden af at
fastholde det umenneskelige greb om de
legale asylsøgere på vore asylcentre, og
politiet ikke har ressourcer til at bekæmpe fødevaresvindel og børneporno i de
danske virksomheder - men godt kan
finde ressourcer til at forberede hjemsendelse af asylsøgere fra Kosovo – og
desuden dagligt spilder tid og kræfter på
at anholde gadepushere på Christiania i
stedet for at gå efter de store fisk.
Hvorfor kommer Morten Bødskov
på banen nu, når S har forholdt sig tavs
i hele asyldebatten og vedrørende terrorpakken etc.? Tør slet ingen af folketingspolitikerne fra partiets venstrefløj
komme på banen med et bud? Eller er
de for fastlimede til taburetterne?
Per H. Christiansen
Dalskrænten 50
Græse Bakkeby
3600 Frederikssund
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Ungdommen er klar til kamp!
Fagbevægelsen har taget initiativ til
massive protester og demonstrationer
over hele landet 17. maj mod regeringens velfærdsudspil Politiken 25. april,
s. 1. Elever og studerende bakker op
om initiativet, og går nu aktivt ind i
kampen for at forhindre SU-forringelser, forhindre afskaffelsen af 10. klasse, sikre praktikpladser til alle og bremse idéerne om trindeling på erhvervsuddannelserne. Alliancen med fagbevægelsen handler også om at gøre op med
generationskampen.
Uffe Lembo, formand for gymnasieeleverne, siger:
”Regeringens forslag til velfærdsreformer handler om langt mere end
efterløn, selv om det ofte stjæler billedet. Ungdommen bliver med dagpengeforringelser, SU-forringelser og
afskaffelsen af 10. klasse udsat for de
værste angreb i mange år, og vi bliver
ramt på vores levebrød og vores muligheder. Færre vil få en uddannelse, hvis
regeringens nedskæringsforslag gennemføres.”
Opbakningen til demonstrationen er en

ne er et politisk valg, der kan ændres.
Og for det andet at de foreslåede forringelser får fatale konsekvenser for
vores uddannelsessystem og vores
samfund,” siger Jakob Andersen, formand for de lærerstuderende.
Mange organisationer har allerede nu
tilsluttet sig initiativet, og elev- og studenterorganisationerne opfordrer alle
interesseorganisationer og enkeltpersoner til at gøre det samme:
De unge er parat til at vælte Foghs
antivelfærds-reform

reaktion på et politisk system, der ifølge de unge er hermetisk lukket for udefrakommende forbedringsforslag og
kritik.
”Vi har argumenteret, kritiseret og lavet
parlamentarisk arbejde i månedsvis,
men det har ikke flyttet et komma i
regeringens udspil. Nu er forhandlingerne i gang, og vi vil vise regeringen og
Folketinget to ting. For det første, at der
hverken er tale om ’nødvendige forringelser’ eller generationskamp om
velfærdsgoderne, men at nedskæringer-

Spar os for bjørnetjenesterne
Regeringen vil gøre en del af SU’en
afhængig af, om man består sine eksamener, og lader dermed den økonomiske pisk svinge med tredobbelt
kraft over studerende, der måtte
dumpe en eksamen. Uanset om man
består eller dumper, har man stadig
faste udgifter. Derfor vil en mistet
præmie for studieaktivitet betyde, at
man skal arbejde mere ved siden af
studiet, alt imens man skal arbejde på
den dumpede og den kommende eksamen. Det er en tredobbelt straf – som
udelukkende vil medføre mere frafald
og længere studietider.
Regeringen vil nedsætte SU’en, hvis
man starter på en videregående
uddannelse senere end to år efter at
have afsluttet en ungdomsuddannelse.
Selv om det sandsynligvis får nogle til
at starte hurtigere, vil den tydeligste
konsekvens være, at færre får en

uddannelse, fordi motivationen forsvinder, hvis man først er blevet forsinket. Det rammer både dem, der
ikke er parat til at starte på en uddannelse, og dem, der faktisk opnår vigtige kompetencer gennem deres tid
uden for uddannelsessystemet. Det får
færre i uddannelse.
Regeringen vil hæve fribeløbet, som
studerende må tjene ved siden af
SU’en. Det sender et helt forkert signal om, at mere erhvervsarbejde er
positivt. SU’en er netop til for at frikøbe studerende fra erhvervsarbejde,
så de kan koncentrere sig om studierne. Når fribeløbet hæves, øges mængden af erhvervsarbejde blandt studerende, og tiden tages naturligvis fra
studierne – det går utvetydigt ud over
fagligheden.
Elev- og studenterbevægelsen

”Der er ikke nogen i det her samfund,
der ikke bliver ramt af forringelserne på
den ene eller den anden måde. Derfor
bør alle – unge som gamle – danne en
fælles alliance til demonstrationen
17.maj,” siger Rasmus Gudmandsen,
formand for erhvervsskoleeleverne.
Erhvervsskolernes Elevorganisation,
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning og 3procentnetværket på Københavns Universitet.
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Slip kræfterne løs
Den skandaleramte krigsforbryderregering er blevet for meget!
I forbindelse med Muhammed-krisen valgte Fogh at udsætte sit Farvelfærdsprogram. Fornuftigt for ham al
den stund, at han ikke magtede at slås
mod to problemer af den størrelse.
Fogh havde ellers tilrettelagt en lyntaktik, der med manipulationer skulle gennemføres, så folket først bagefter erfarede, hvad der foregik.
Umiddelbart efter Velfærdskommissionens rapport gjorde statsministeren
et stort nummer ud af at tage luften ud
af forslagene. Der resterede to – om
end væsentlige – stræk, der med bred
parlamentarisk støtte skulle gennemføres: Udsættelsen af tilbagetrækningsalderen for efterlønsmodtagere og pensionister. Fogh dukkede sig under det
brede flertal, der rummede samtlige
partier bortset fra SF og Enhedslisten.
Den værste storm omkring tegningerne har nu lagt sig, så nu er tiden inde
– mener han og regeringen. Men efterhånden som tiden er gået, er det gået op
for stadig flere og i dybere grad, hvad
det er, denne regering er ude på. Det er
ikke bare den seneste skandale
omkring regeringens håndtering – eller
mangel på samme – af råddent kød i
kølediskene. Det er dens slagtning af
efterlønnen, forhøjelse af pensionsalderen, nye angreb på de arbejdsløse, på
SU’en, på de unge i almindelighed og
indvandrere i særdeleshed.
Så forstå det dog Fogh: Gå af!
Du og din politik er reaktionær og
forhadt! Du sår vind og høster storm.
Det er bare blevet for meget! Så det er
passende at bruge 1.maj som startskuddet på den massebevægelse, der skal
tvinge Foghs reaktionære krigsforbryderregering i knæ!
Der er i løbet af maj måned allerede
forberedt flere store initiativer, der har
til hensigt at komme befolkningens

Manifestationerne, fremtvunget af den i mange år
uløste og indestængte
harme, rummer i sig perspektiver, der med inspiration fra
den franske massebevægelse vil kunne vælte Fogh’s
krigsforbryderregering

Faglig kommentar
harme i møde. Det indeholder flere
møder, konferencer, manifestationer og
demonstrationer. Den største ser ud til
at blive en kæmpe demonstration den
17.maj på Christiansborgs Slotsplads,
som er indkaldt af for skellige ungdoms- og faglige organisationer. Det
drejer sig om LO med større forbund
som 3F, Metal, FOA, som sammen
med forskellige uddannelsesorganisationer samt DSU, SFU og SUF håber
på mere end 100.000 deltagere.
Under hovedparolen ”Stop regeringens efterlønsforringelser” eksisterer
også kravene
- Bevar SU’en.
- Nej til forringelser af dagpengene.
- Praktikpladser til alle
- Afskaf starthjælpen
Harmen og utilfredsheden er voldsom, og rummer mange andre spørgsmål end de opsatte paroler, - eksempelvis er udsættelsen af tilbagetrækningsalderen til folkepensionen
ikke nævnt; men over 150.000 danskere har skrevet under på FOA og BUPLs
underskriftindsamling “Hold fast i
efterlønnen”. Det alene er en retningspil for en dyb utilfrerdshed.
Manifestationerne, fremtvunget af
den i mange år uløste og indestængte
harme, rummer i sig perspektiver, der

med inspiration fra den franske massebevægelse vil kunne vælte Fogh’s
krigsforbryderregering.
Det bliver vanskeligt for fagtoppen
at undgå en bevægelse,der i sig rummer
en kraftig brod mod Socialdemokraternes samarbejdslinie med regeringen.
Helle Thorning-Schmidt kan gøre sine
forsøg på at omklamre bevægelsen:
- Det er godt, at de, som vil blive
berørt af regeringens velfærdsudspil,
reagerer, udtaler Socialdemokraternes
partiformand til Politiken.
Jamen Fogh har betinget sig, at en
forudsætning for vedtagelsen af Farvelfærdsprogrammet er, at Socialdemokraterne er med. Så det i aller højeste
grad op til Guzzitasken, hvorvidt hun
vil støtte bevægelsens krav og lade
Fogh alene, eller hvorvidt Socialdemokraterne vil uddybe kløften til de unge
og det arbejdende folk.
Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK),
advarer fagtoppen og socialdemokraterne mod at skære protesterne til efter
deres eget snit:
- Der findes allerede et bredt folkeligt flertal for at trække de danske tropper hjem fra Irak og Bush’s krige. Der
er stærk modstand mod terrorlovene og
den systematiske racistiske kurs, regeringen og DF har fulgt. Antikrigsbevægelsens demonstrationer har været rigtig store, senest under Bush-besøget
sidste år. Selvom S og fagtoppen ikke
sluttede op. Den folkelige modstand
kan godt klare sig uden dem. Den socialdemokratiske top skal ikke tro, at
man kan skære disse centrale spørgsmål væk fra protesterne mod Fogh. De
skal heller ikke tro, at folk vil være tilfredse med Foghs anti-velfærdsreform
minus 10 pct. Den skal tages af bordet.
Og der skal en helt anden kurs til, som
kan befri det Danmark vi ønsker fra de
nyliberale og nykonservative reaktionæres klamme greb.
FJ

