
1. maj 
mod fascisme og imperialisme

Er der nogen der lytter kan man høre det knage. Den ame-
rikanske krigseventyr er kommet i strid modvind, super-

magten drømmer stadig om sejr, men tiden arbejder for den
irakiske modstand. Økonomien til de mange tropper har gjort
USA dybt forgældet, og det giver håb om at den væbnede
modstand, verdens fredsbevægelser og en lurende økono-
misk krise kan besejre imperiet. Som det er sket før.

Den Europæiske Union, under det tyske formandskab, sat-
ser igen på forfatningen, men statslederne måtte fejre EU’s
fødselsdag alene - ikke et eneste folk ønsker en europæisk
union med centralmagt og militær.

Fundamentalisten Fogh og hans nyliberale ideer slår sig
stadig oftere på virkeligheden. Nok er ved at være nok, de
mange strukturreformer har intet positivt givet. Fattige og
flygtninge behandles som skidt, og ung-
dommens spirende oprør holdes nede
med magt.

Den internationale krigsalliance
NATO diskuterer for øjeblikket

udbygningen af det amerikanske missil-
skjold og flere tropper i Afghanistan.
Nordkorea og Iran bliver åbent nævnt
som lande, der udgør en trussel. Forbe-
redelser til nye krige med nye mål foregår uophørligt. Men
disse lande er ikke på nogen måde fjender, og udgør heller
ingen militærmagt der tilnærmelsesvis kan måle sig med de
vanvittige summer som NATO-landene bruger på deres
våben. Verdens militærudgifter blev i 2005 anslået til 1118
milliarder dollars: USA alene står for omkring halvdelen!
Det er vestens stormagter og alliancer, der træder på FN og
starter den ene krig efter den anden. Det er også vores land,
der skal anklages. 

Den irakiske modstandsbevægelse har gennem et stykke
tid forhindret nye krigseventyr. USA’s seneste svar er at
ombygge hele det centrale Bagdad til et fængsel med høje
mure og tjekpoints ud over hele byen. Danmarks fortsatte
støtte til krigen mod Irak er medvirken til en forbrydelse.

Urafstemningen om LO-overenskomsten på det private
område er ved at være afsluttet. Der har været en

udbredt misfornøjethed rundt i landet. Resultatet er sølle.
Mens direktører hvert år er blevet forgyldt, følger den

almindelige arbejder knap nok med inflationen. Der er blevet
åbnet for en udvidelse af arbejdstiden i stedet for at kompen-
sere for det øgede arbejdspres med en reel arbejdstidsned-
sættelse. Størst har utilfredsheden været på privatiserede
områder, det offentlige presser citronen til det yderste med
stadige krav om billigere service. Skrald, trafik, vand og el,
uddannelse, sundhed, pasning: opgaverne tårner sig op uden
at blive løst. Den nyliberale minimalstatsmodel med stopurs-
samfundet er på sammenbruddets rand. Der bliver brugt flere
ressourcer på skrankepaver, test og kontrol end faktisk pro-
duktivt arbejde. Hele landet er blevet udsat for Farum-model-
len: En karrusel af løgn og fupinvesteringer. Regninger bli-
ver i første omgang betalt af de ansatte og de mest trængen-
de.

Sandheden om det kollektive aftale-
system er,  at pampere aldrig selv har
kæmpet nogle reelle forbedringerne
igennem. Overenskomsten bliver kun
bedre hvis arbejdspladserne er med fra
neden, hvis den lokale organisering ikke
er sovset ind i legalistisk snik snak og
samarbejdsudvalg og en årlig tur i par-
ken.

1.maj er også en kampdag for ghetto-ungdommen, og
også støtte til kampen for fulde demokratiske rettighe-

der,  inklusive ytringsfrihed – og såmænd også religionsfri-
hed og frihed til ikke at tro. Terrorlovgivning og racistisk og
reaktionær hetz sigter mod at indskrænke de dem. 

Og 1. maj er en dag, hvor kravet om republikken Danmark
genrejses. Vi lever med et kongehus, hvor den samlede elite
synes vi skal klappe i de små hænder for hver nyfødt i over-
klassens øverste luftlag. Alle andre snotunger må sgu lære at
klare sig selv, de er kun elsket af deres egne. 

Budskabet fra 1. maj er: der findes ingen ægte frihed i en
klassedelt verden. 

Og budskabet fra 1. maj overalt i verden er: vi må selv
skabe ved at afskaffe klasserne. Det er os selv – arbejderne
og folkene – der kan lave verden om til et bedre sted.

APK & DKU

Når uret blir ret
blir modstand til pligt



HILSEN FRA MODSTANDEN

Frede Klitgård, 84, Nordsjælland
Formand for Aktive Modstandsfolk og redaktør af
det antifascistiske tidsskrift Håndslag

For mig betyder 1.
maj meget og har

altid gjort det. Det har
været den dag, hvor de
arbejdende mennesker,
der ville et andet sam-
fund, samledes for at
fremsætte ønsker og
krav og samtidig mani-
festere solidariteten, der
engang var meget stærk.
Den er måske blevet
noget mindre, men den kommer da heldigvis til
udtryk i nye sammenhæng – når mange mennesker
går sammen om en sag, som f.eks. imod Irak-krigen
og den danske krigsdeltagelse. 

Danske politikere har haft en dårlig vane med at
læne sig op af stormagterne. Det gjorde de jo under
besættelsen, i starten regnede de med tysk sejr – og
det har skabt forvirring og myter, der varer ved til i
dag. Og nu følger de Bush i sølet.

Jeg mener, at der skal være et lovforbud mod
danske tropper i udlandet, for mig måtte det gerne
skrives ind i grundloven. Danmark skal forsvares i
Danmark, og vi skal ikke deltage i kolonikrige,
hverken i Hitlers eller Bush’s.

LILLE SAMFUNDSSPEJL

Henning Paaske Jensen, 63 år, Odense
Efterlønner

Lille ”samfunds-
spejl” på væggen

der: Hvad ser vi? 
Lanceringen af utalli-

ge fjernsynsprogrammer
om boligindretning eller
drømmen om ny bolig,
hvor du med et hammer-
slag selv kan byde med.
Illusionen om, at du er
”din egen lykkes smed”,
kan ikke få nok. 

Gemt af vejen er den virkelighed, hvor forskellen
mellem rig og fattig stiger og stiger. 

Mange har dog en fornemmelse af, at store dele
af Danmark lever på lånt tid i en ”friværdi-boble”.
Friværdi-Danmark har ikke tillid til fremtiden, men

frygter den. Den fremtid, som allerede i dag gør
livet helt utåleligt for de allersvageste i samfundet.

Lægger vi øre til ”samfunds-vandrørene”? Hvad
hører vi?

I en eller anden variant hører vi en mediestyret,
skinger stemme om lov og orden, terrorisme og
islam – i mange varianter, lige nu om tørklæder. 

Hvilket bedrag! Hvis lov og orden? Hvilken ter-
ror, når amerikansk domineret krig og besættelse er
holdt udenfor? 

Terrorsagen fra Vollsmose kom som en appelsin i
systemets turban, hjulpet på vej med infiltrering af
en politiagent, som ikke kunne lide fremmede og
var erklæret psykisk syg. Og politiets hovedvidne. 

Jo, ”med lov skal land bygges”. Derfor føres med
alle midler også krig mod den ungdom og folkelige
fristeder, hvor man ønsker en anderledes vision og
frirum end det, monopolernes liberaliserede Dan-
mark vil tillade. I går var det Ungdomshuset, og i
morgen er det måske Christiania.

Deres kriminelle dagsorden er ikke forsynet med
reklameskiltet: 

Vi fører krig og kræver Danmark indrettet efter,
hvad der gavner A.P. Møller-koncernens profitter,
og uanset menneskelige omkostninger. 

Og uddyber heller ikke:
Danmarks deltagelse i ulovlige krige sker for at

sikre danske monopoler del i andre landes ressour-
cer, som USA har sat sig for at kontrollere (olie og
gas).

Kan man i stedet fremstille det, som at de, der bor
oven på hovedparten af verdens energiressourcer, er
nogle uciviliserede mennesker med en forkert tro
(islam), så er meget opnået. Så er terror- og mus-
limhetzen slet ikke forgæves.

Men de har et problem: Mennesker evner både at se,
høre og reflektere. Erkender trin for trin, at løgnen
er sat i system i grådighedens tjeneste, uanset om
det er deltagelse i krig, eller det er propagandaen om
EU’s velsignelser med privatisering sat i system. 

Vores fremtid kan ikke blive et valg mellem Fogh
Rasmussens eller Thorning Schmidts varianter af
monopolernes Danmark. Et Danmark med marke-
det som gud. Begge er dybest seet tjenere for mono-
polerne og tilhængere af dansk involvering i krig,
EU, privatisering og et fleksibelt arbejdsmarked,
hvor der knokles stadig hårdere.

En helt anderledes vision om modstand mod krig og
monopolers liberalisering kan ikke undgå at trænge
sig endnu mere på i den kommende tid – med en ny
tids unge i spidsen. 

NÅ

Rikke Bay, 36 år, Århus
Pædagogmedhjælper i en børnehave

Jeg tilhører den gen-
eration, som de bor-

gerlige medier så ram-
mende kalder ”nå-gen-
erationen”: dem, der
bare sætter sig ned i
deres pæne, småborger-
lige liv, passer deres
pæne hjem og pæne job,
belåner friværdien og
ellers ikke brokker sig
over noget overhovedet.

Det er jo et forvræng-
et billede, man får, hvis man mener, det kun er
sådan. Det er nu i midten af 30’erne, skaderne
begynder at vise sig, sliddet på kroppen, stresset for
at få hverdagen til at hænge sammen, når ungerne
skal hentes efter arbejdsdagen, der skal købes ind,
laves mad og vaskes tøj, man skal nå at være sam-
men med sine børn, inden de skal puttes, og så skal
vennerne, familien og fritidsinteresserne passes der-
indimellem. Aviser og en god bog må klares om
aftenen, hvis ikke man er for træt, og det ender foran
tv’ets uendelige kedsomhed af dårlig underhold-
ning.

Der er heldigvis lyspunkter, når forældrene i
Århus begynder at stå sammen imod de årligt gen-
tagne nedskæringer på børnepasningen, som ingen
troede, der kunne skæres mere ned på, når lokal-
samfundet slås for at beholde skolen, og når man
ser, at der er mange millioner mennesker verden
over, der går imod krigene mod Irak, Afghanistan
m.fl. Så øjner man håb for, at flere har lært, at
sammenhold gør stærk og reelt er den eneste måde
at få ting igennem på.

En vigtig lære af de sidste års budgetkampe er
også, at selv med den meget store og flotte
opbakning bag forældredemonstrationerne i Århus,
kunne et stærkt kommunistisk parti have bredt
demonstrationerne og protesterne ud på mange
andre arbejdspladser i byen. Derfor er det så vigtigt
at arbejde organiseret.

Men at nå noget ud over hverdagen, det er ikke
nemt, når arbejdet fylder det meste af ens virk-
somme tid. Så kortere arbejdsuge burde være et
krav, der blev råbt mere op om.

EN FREMTID UDEN KRIG,
UNDERTRYKKELSE, RACISME

Cathrine Pedersen, 24 år, København
Formand for DKU

Arbejdernes interna-
tionale kampdag, 1.

maj, er stadig helt aktu-
el. Overgrebene på
arbejdere og unge tager
stadigt til. Nedskæring-
er, krig, terrorlove og
ensretning er stadig på
dagsordenen fra rege-
ringen og borgerrepræ-
sentationens side. 

Flere og flere begynder dog at forstå, at det, vi
ikke kæmper for, opnår vi aldrig.  

I København har rydningen af Ungdomshuset, pro-
testerne, politivolden og de mange fængslinger
været en øjenåbner for de fleste og især for de unge,
som har været massivt på gaden. 

Kampene i forbindelse med rydningen er kampen
for et helt bestemt fristed med en helt bestemt histo-
rie, men det er samtidig en ideologisk kamp imod
det kapitalistiske Danmarks kassetænkning.

Vreden, der udfoldedes på Nørrebro i dagene
omkring rydningen, var letantændelig og berettiget.
Mange års frustrationer over racisme, nedskæringer,
fattigdom, krig og tilintetgjorte drømme kom til
udtryk i vreden over tyveriet af ungdommens hus og
ungdommens frie kultur.

De parlamentariske politikere, som er ansvarlige for
rydningen af huset og for den politik, der føres fra
Christiansborg og borgerrepræsentationen, har alle
vasket hænder, fordømt volden og bakket op om
politiets brutale metoder. Herved har de afsløret sig
selv som trofaste støtter af den kapitalistiske stats
magtapparat og som ungdommens og arbejderklas-
sens fjender. 

Vi unge vil gerne have en lysere fremtid uden krig
og undertrykkelse og racisme. Det er ikke en frem-
tid, vi kan få i et kapitalistisk system. Det er en
fremtid, vi må skabe selv. Det er socialismen!  

Fire generationer af kommunister
Fire generationer af aktive i APK -

Arbejderpartiet Kommunisterne - fra
modstandsmanden til DKU’eren –

fortæller her arbejdernes kampdag og
om kampene i dag.

Stop for krige og besættelser -
Tropperne ud af Irak og Afgha-

nistan NU

Skrot terrorlovgivningen -
Nej til politistat.dk

Ungdomshus NU 
– Forsvar Christiania

Velfærd til alle -
Stop kapitalismens hærgen

Nej til det fleksible arbejdsmarked – 
Frem mod 30 timers arbejdsuge

Socialisme er fremtiden

Jeg er osse
republikaner



DEBATTÉR OG AKTIONÉR -
SAMMEN LAVER VI LORTET OM

Tag med på antiimperialistisk 
og antifascistisk sommerlejr 
28. juli - 3. august i Haslev

Info på www.dku99.dk - dku@dku99.dk
eller kontakt DKU: c/o Oktober Bogcafé, 

Egilsgade 24 kld. 2300 Kbh S, 35 43 49 50

NÅR URET BLIR RET BLIR MODSTAND TIL PLIGT

Socialismen er fremtiden

Kontakt
DKU og APK
Egilsgade 24, kld.
2300 København S

Telefon: 35 43 49 50
mail: dku@dku99.dk

apk@apk2000.dk

APKs blad - Hver 14. dag
Tegn abonnement
kompol@apk2000.dk

Kommunistisk Politik på nettet hver dag
www.kpnet.dk

Oktober Bogbutikkerne

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50

Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83

Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C

KOMMUNISTISK
POLITIK




