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SEJR: DANSK DELING DOWN



Der dannes et nyt parlamentarisk parti. Det har intet pro-
gram, ingen formuleret politik, ikke noget medlems-

grundlag. Det tegnes af et par marginale folketingspolitikere,
men iljubles fra starten og spås en glorværdig fremtid,
omkring 12, 5 pct. af stemmerne ved et valg, mellem 19 og
22 mandater, og nøglerollen som regeringsskaber. Selvom
medlemstegningen via internettet nu går langsommere end
ved den eksplosive start, har alligevel 18.863 pr. dags dato
registreret sig som i al fald virtuelle medlemmer. 

Man skulle enten tro, at det ikke kunne lade sig gøre, eller
også at det er timet og tilrettelagt af dygtige aktører med
penge og indflydelse, nok det sidste. Noget tilsvarende er
ikke set siden Glistrup dannede Fremskridtspartiet,  og det
lignede slet ikke

For Ny Alliance kommer, som var det kaldet, for at hjæl-
pe det borgerlige Danmark og dets regering i dens krisestund,
hvor Foghs udsigter til at regere videre efter næste
valg er særdeles spinkle. Det ’pæne’ borgerlige Dan-
mark har længe følt et vist ubehag ved en regering,
der i den grad har ført politik på Dansk Folkepartis
stemmer – og gennemført dets brutale og fremmed-
fjendske politik. Det har ikke været så begejstret for
Irak-krigen og den transatlantiske alliance med den
fundamentalistiske Bush som Fogh og de sorte præs-
ter,  og især ikke efter at den ser ud til at være tabt.
Det var derfor Khader og Co. blev kaldet: Der skal føres
mere unions-europæisk end transatlantisk alliancepolitik; i
humanitetens navn skal de mest pinlige træk i udlændinge-
politikken formildes og Pia Kjærsgårds indflydelse formind-
skes; og så skal de rige have store skattelettelser ved indfø-
relsen af en flad skat, der knækker den progressive kurver, og
åbner perspektiver i retning af senmiddelalderens kopskat:
lige stor skat for millionæren og den subsistensløse.

Kan Khader det der? Nogen har konkluderet at han kan,
og der er ikke helt ved siden af at gætte på, at disse

nogen er de investorer, som i håb om senere kontant udbytte
vil putte penge i foretagendet. Det gælder forskellige kendte
erhvervsfolk, og det gælder et foretagende som den nye Saxo
Bank, der vil sikre partiet en god økonomi fra starten, indtil
det som de andre kan få fingrene i statskassen gennem par-

tistøtteordningerne.
’Ny Alliance’ er de velstillede og veluddannede mellem-

lags nye borgerlige parti. Mange af dem stemte på De radi-
kale ved sidste folketingsvalg, og følger nu med Khader over
til Fogh. For det er det vigtigste formål med det nye parti: At
sikre at en åbent borgerlig regering fortsætter – og da helst
med Anders Fogh i spidsen, så han kan fortsætte sit nylibera-
le omformningsprojekt af Danmark.

Khader, Samuelsen og Seeberg er med på den vogn. 

Det andet hovedformål er at sætte en ny politisk dagsor-
den – eller rettere at genindsætte den nyliberale dagsor-

den. Siden de store protester i forbindelse med gennemfø-
relsen af ’Velfærdsreformen’ i 2006, hvor efterløn og folke-
pension forringedes, har det ikke mindst været spørgsmålet
om ’Velfærd til alle’, der har domineret billedet både i gader-

ne og på den parlamentariske scene. Det er dybt
generende for det nyliberale projekt, for det betyder
mindre velfærd og større ulighed, flere udlicitering-
er og privatiseringer for profit og ringere offentlige
ydelser og ringere service. Ny Alliance er også sva-
ret på de nye ultraliberale institutioners bønner, som
den såkaldte tænketank Cepos, som har måttet se sig
selv sat i hjørnet som uvelkomne.

Det ny partis opdukken har betydet at posen med
asociale projekter for at eliminere de sidste rester af velfærd
i staten er blevet vendt endnu engang. 

Socialdemokraterne, som vedtog de nyliberale forring-
elser i velfærdsreformen og strukturreformen sammen med
regeringen og dens støtteparti, har lige siden de store protes-
ter brystet sig af at være ’bedst til velfærd’ – uden at have
gjort et dybt eller overbevisende indtryk på den stadig mere
radikaliserede ungdom, der er træt af krige udadtil og ned-
skæringer og krig mod ungdommen indadtil. Det er en situa-
tion, der giver muligheder for det nye partis i realiteten meget
gamle politiske dagsorden.

Khader og Co. hører til de borgerlige stød- og hjælpetrop-
per.  Midlet mod hele det pinlige sammenrend er at forstær-
ke kampen mod krigsforbryderen og hans regering og den
danske krigsdeltagelse, fortsætte kampen mod unionen og
dens ny forfatning – og kæmpe for ’velfærd til alle’. Dér kan
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Dette er ikke den politiske nekrolog,
jeg helst ville skrive: nekrologen over
Anders Fogh Rasmussen, løgner, mas-
semorder, krigsforbryder, dansk stats-
minister. Til gengæld er det en udsøgt
fornøjelse at kunne skrive Tony Blairs:
britisk løgner, massemorder, krigsfor-
bryder, premierminister og Foghs
medsammensvorne. Den irakiske
modstand har sat ham på porten i
Downing Street, og det vil ikke vare så
længe, før hans tropper bliver sat på
porten i Irak. Hans efterfølger Gordon
Brown er allerede i gang med at forbe-
rede et politisk kursskifte og en mili-
tær tilbagetrækning.

Nederlaget i Irak-krigen og den fejl-
slagne og bedrageriske ’krig mod ter-
ror’ er det, som vil skrive Blairs poli-
tiske eftermæle. Han vil aldrig kunne
rive sig ud af dens skygge – og den vil
forhåbentlig også få anbragt ham på
anklagebænken foran en krigsforbry-
derdomstol, sammen med Bush,
Howard og Fogh og flere af de
sammensvorne.

Det er ved at tynde ud i kredsen af
arkitekter bag krigen. Blair er en vir-
kelig sværvægter, men det var uden-
rigsminister Powell, krigsminister
Rumsfeld og vicekrigsministeren, den
korrupte eksverdensbankchef Wolfo-
witz, også. De er endnu ikke indhentet
af retfærdigheden, men tvunget u af
deres embeder af dens forløber: den
offentlige mening, det folkelige had til
terrorkrigen og dens bagmænd.

Blair har været på tale som formand
for EU-kommissionen; som direktør
for Verdensbanken; som topmand i
FN. Det er usandsynligt at han når
noget af det.

Som en aldrende crooner a la Sinatra
er Tony Blair taget på global afsked-
sturné. Men overalt, hvor han er kom-
met frem, har folk hellere set hans røv
end hans ansigt. Den har også ført ham
til Irak, hvor der ikke var nogen vin-
kende, glade og befriede irakere. Kort
før han ankom til det eneste lille styk-
ke blot nogenlunde ’sikre’ Irak, den

diminutive Grønne Zone i Bagdad, var
den blevet angrebet med en raket. En
sikkerhedsmand blev dræbt. Der var
ingen sammenhæng mellem det og
Blairs besøg, sagde en irakisk mario-
net. 

- Jeg fortryder ikke at fjerne Sad-
dam, erklærede Blair, der ikke kunne
bevæge sig rundt i det af ham selv og
hans medsammensvorne besatte land,
og derfor ikke kunne se virkningerne
af  krigen: de dræbte, de fordrevne,
den ødelagte infrastruktur, den atoma-
re forurening, torturbødlerne …

Den engelske prins Harry skulle
sendes til Irak. Det var for farligt –
men Blair aflagde et kort besøg i
Basra, hvor hans tropper kniber sig
sammen i deres lejre. De kontrollerer
ingenting; de kan dårligt komme
rundt. Området styres af pro-iranske
militser. 

Måske Blair en dag kommer til at
fortryde, at han var med til at fjerne
Iraks legitime præsident, når anklager-
ne bliver fremført i hans krigsforbry-
dersag.

Det siges at Blair var en karismatisk
politiker. Det er også spin, som alt
andet ved den mand, som har voldt
menneskeheden så stor skade. Han har

været et forbillede for Fogh, som ikke
bare skal have lært krigskunst, men
også politik af ham. Det praler Fogh
ikke længere så højt med, ligesom han
går stille med dørene om, at de danske
soldater både i Irak og Afghanistan er
hjælpetropper til de engelske og under
deres kommando. Socialdemokraterne
er ikke helt så kvikke: Det siges stadig,
at Helle Thorning-Schmidt er en stor
Blair-fan og betragter ham som sin
læremester.

Blair forsøger på sin afskedsturné at
fremstille sig som en ærlig mand: Han
kan have fejlet, men hans intentioner
var gode. Mer spin! Han fulgte Bush i
tykt og tyndt i hans morderiske kors-
tog, i løgne, tortur og forbrydelse.

Den tidligere amerikanske præsi-
dent Carter, som ikke er nogen pro-
gressiv mand, karakteriserede overfor
BBC Blairs forhold til Bush som
’afskyeligt; loyalt, blindt, tydeligvis
underdanigt’.

Og han tilføjede: - Jeg tror at Stor-
britanniens nærmest ubetingede støtte
til Bush’s ukloge politik i Irak har
været en stor tragedie for verden.

Om Bush sagde Carter: - Denne
regering er den værste i historien,
hvad angår dens betydning for natio-
nens ry rundt om i verden.

Bush kvitterede ved at kalde Carter
’irrelevant’ – ligegyldig. Hundeslags-
målet efter et af imperialismens største
militære nederlag i nyere tid er ved at
aftegne sig. Hvad Bush og Blair
bebrejdes er nederlaget, der svækker
den globale kapitalisme; det er ikke
krigen, krigsforbrydelserne og over-
trædelsen af Nürnberg-principperne.

Og hvad så med Fogh, den besejre-
de juniorpartners juniorpartner? Fogh,
som har fulgt det danske militærs stol-
te traditioner for nederlag på nederlag
gennem hundreder af år (men denne
gang i udlandet, med en aggressions-
hær) med et nyt i Irak og et ventende i
Afghanistan?

Han skal samme vej som Blair.
Fogh skal væk; Fogh skal stilles til
regnskab.                                        KR

Goodbye Asshole:
En politisk nekrolog

KOMMENTAR
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Vi har før set billeder af irakere, der
jublende omringer brændende kamp-
vogne og jeeps for at fejre, at modstan-
den har fået ram på nogle besættelses-
tropper. Men det har været amerikanske
eller britiske køretøjer, aldrig danske.
For danskerne er populære og har gjort
et velset stykke genopbygningsarbejde
i Basra-området i det sydlige Irak, hed-
der det.

Det var endnu en myte, hvilket i
denne sammenhæng er et pænt ord for
systematisk løgn. 

Den 14. maj gik sådanne billeder
igen verden rundt. Denne gang var det
danske besættere, der blev hårdt ramt.
Den 20-årige korporal Henrik Nøbbe
dræbtes, mens fem andre danske solda-
ter og en irakisk tolk blev såret.

Og de lokale irakere i Al-Hartha ved
Basra jublede over sejren.

Billederne er også en sigende illustra-
tion af, at de danske tropper ikke træk-
kes ud af det sydlige Irak, fordi der er
blevet mere sikkert, sådan som Anders
Fogh og hans medskyldige ministre
hævder. De trækkes ud, mens en sym-
bolsk helikopterenhed efterlades, fordi
de har lidt nederlag. Den danske impe-
rialistiske hær og Foghs kriminelle
politik har lidt nederlag i Irak. De træk-
ker sig ikke ærefuldt ud. De trækker sig

ud med endnu en løgn i en krig, der fra
start til slut har været kendetegnet af
Fogh og Co.s systematiske og bedrage-
riske løgne over for den danske
befolkning og alle andre – og for den
sags skyld også over for folketinget.

De danske soldater faldt i et planlagt
baghold. De to ramte delinger fra pan-
serinfanterikompagniet fra Jydske Dra-
gonregiment var tilkaldestyrker i for-
bindelse med afholdelse af et møde
mellem dansk militær og irakiske myn-
dighedspersoner, som modstanden var
kommet under vejr med. En kampvogn
blev ramt af en vejsidebombe, den
anden deling blev angrebet og involve-
ret i en ildkamp med modstandsfolk.
Det var herunder, Henrik Nøbbe blev
dræbt.

DR’s Nyheder beskrev irakernes
glæde over at have fået ram på besæt-
telsesstyrkerne ved et klassisk guerilla-
baghold således:

“Shiamuslimske militsfolk og sym-
patisører festede omkring et udbrændt
dansk militærkøretøj, efter at de havde
dræbt en dansk soldat og såret fem af
hans kammerater ved byen al-Hartha. 

Lokale beboere havde samlet sig
omkring det brændende køretøj for at
juble og danse, mens de triumferende
bar rundt på en tilsodet militærhjelm,
der havde tilhørt en af de danske solda-
ter. 

Angrebene er endnu et eksempel på,
at den danske besættelsesstyrke har
mere end nok at gøre med at forsvare
deres baser, og at det er livsfarligt at
bevæge sig rundt i området på grund af
en stadig mere effektiv modstandsbe-
vægelse. De danske elitetropper fra
Jægerkorpset, der i al hast blev sendt til
Basra-området for at ‘beskytte’ de dan-
ske tropper, efter at den danske krigs-
minister Søren Gade blev beskudt
under et besøg på den velbeskyttede
base, har ikke kunnet forhindre en
optrapning af angrebene. 

Det er et mere end tydeligt signal
om, at det kan koste yderligere danske
soldaters liv og førlighed, hvis de ikke
trækkes hjem NU.

Populære danske soldater en myte
Irakere jubler over vellykket angreb 

på danske besættere
Billederne af jublende

irakere omkring en
brændende dansk

kampvogn gik verden rundt.
De viste, at danskerne er

lige så uønskede og
upopulære som de andre

besættelseshære.
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Den zionistiske krigs-”avis” Jyllands-
Posten bragte i marts et længere intervi-
ew med den 20-årige danske soldat Hen-
rik Nøbbe, der blev dræbt i Irak den 14.
maj, under hans orlov i Danmark.

Heri siger Henrik Nøbbe blandt andet:
”På patruljerne er vi på udebane, så

man kommer hurtigt til at holde af lej-
ren. Det er en helt anden verden end
udenfor. I Al Harta har de hverken klo-
akker, elektricitet eller rindende vand.
Der render får og æsler rundt i gaderne,
og befolkningen lever som i middelalde-
ren. Vi har fået at vide, at vi skal betrag-
te dem som undermennesker, ellers er
det slet ikke til at klare det.”

De danske soldater i Irak har det, som
irakerne, ”undermenneskerne”, ikke har.
At de danske besættelsestropper betrag-
ter irakerne, som de tilmed påstår, at de
hjælper, som undermennesker, kommer
kun bag på overbeviste danske chauvi-

nister og naive fjolser, der tror, at de
danske soldater er hyggelige legeonkler
og -tanter, som er i Irak for at hjælpe ira-
kerne.

Alle Vestens imperialistiske hære, den
danske inklusive, er gennemsyret af
holdninger om herrefolk og undermen-
nesker, om Vestens overlegenhed, om at
andre folk i verden blot er til for at
udnyttes, og at deres rigdomme som
Iraks olie bør tilfalde Vesten eller i det
mindste under vestlig kontrol. Indprent-
ningen af disse holdninger i soldaterne
er nødvendigt for at kunne besætte et
fremmed land og gennemføre uhyrlige
forbrydelser langt væk fra eget territori-
um, som i Irak har omfattet tortur, drab,
voldtægter af små piger, nedslagtninger
af hele familier, giftgasangreb, og man
kunne blive ved til den lyse morgen.

Det danske ”forsvar”, som via Dan-
marks NATO-medlemskab blot er en

filial af det amerikanske militær, ver-
dens største massemorder, er ikke ander-
ledes. De danskere, der er i Irak, har
deres hoveder fyldt med denne modby-
delige, chauvinistiske propaganda, som
naturligvis får sit udtryk i den måde,
hvorpå de danske soldater behandler ira-
kerne, ”undermenneskerne”.

Men den 14. maj slog ”undermennes-
kerne” til. Det kostede en 20-årig dan-
sker fra det vestlige ”herrefolk” livet.

Carsten Kofoed, Frit Irak Blog 

FredsVagten foran Christiansborg har
trofast stået foran folketinget, lige siden
Danmark gik ind i Afghanistan i oktober
2001 som en del af den amerikansk lede-
de koalition i den hurtigt proklamerede
’krig mod terror’ kort efter angrebet i
USA den 11. september. 

Krigen mod Afghanistan indledtes
den 7. oktober 2001. Den 19. oktober
sendtes korvetten Niels Juel til det østli-
ge Middelhav som en del af krigsopera-
tionen. Og fra 1. januar til juni 2002 del-
tog 100 danske specialtropper – jæger-
soldater og frømænd – i Operation
’Enduring Freedom’. 

Siden er antallet af soldater øget, og
Danmark er stadig i Afghanistan, nu
som en del af NATO’s krigsførelse, der i
mellemtiden er blevet udstyret med et

billigt FN-mandat.
Efter nederlaget i Irak vil den danske

regering tilmed sende endnu flere unge
danskere i krig i Afghanistan. Antallet af
danske krigere øges fra 450 til godt 650.
En stor del af disse sættes i Helmand-
provinsen, hvor modstanden mod besæt-
telsen er meget stærk, hvilket betyder
mange dræbte og sårede NATO-soldater.

Flere end 10.000 unge danskere har
’gjort tjeneste’ i besættelsesstyrkerne i
Irak og Afghanistan.

Militærjurist: 
Brud på folkeretten
Men mens det er bredt anerkendt, at kri-
gen mod Irak er i strid med folkeretten,
hvilket flere akademiske afhandlinger
har påvist, er der blevet gået helt uden
om dette spørgsmål, også fra danske
jurister, når det gælder Afghanistan.
Havde USA ret til at indlede en krig for
at fjerne Taliban-regimet under påskud
af, at det var Osama bin Laden og Al
Qaeda, der stod bag 11. september?

Den danske militærjurist og forsker
ved Dansk Institut for Militære Studier
Anders Henriksen fastslår nu i en ph.d.-
afhandling, at krigen var et brud på fol-
keretten. Han afviser Bushs bekvemme
påstand om, at USA må vælte regimer,
der giver husly til terrorister.

’USA og Danmark havde ikke ret til
at vælte Taleban, blot fordi Taleban gav
husly til terrorister. De allierede måtte
kun vælte Taleban, hvis de kunne bevise,
at Taleban direkte kontrollerede de fly-
kaprere fra Al Qaeda, der stod bag
angrebet 11. september. Men det er
aldrig blevet bevist. Ud fra det, vi ved i
dag, var operationen mod Taleban der-
for i strid med folkeretten,’ siger Anders
Henriksen. 

Det er faktisk ikke engang blevet
bevist, at det var den gamle CIA-agent
Osama bin Laden og hans outfit, der står
bag 11. september. Da Bush rykkede ind
i Afghanistan, erklærede han, at det først
og fremmest var for at få ’bragt Osama
for en domstol’. Seks år senere er det
ikke sket. Til gengæld allierede man sig

Dræbt dansk soldat:
’Vi skulle betragte irakerne 

som undermennesker’

Henrik Nøbbe, korporal
Dræbt i Irak 14. maj

Dansk krigsdeltagelse i Afghanistan ulovlig
Den danske

krigsmodstand har sagt det
hele tiden: Krigen mod

Afghanistan var en ulovlig
aggressionskrig. 
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Krigsforbryderen Fogh har været i
Afghanistan på propagandatur, hvor
han mødtes med Afghanistans latterlige
marionetpræsident Karzai, Kabuls
”borgmester”, som han er blevet kaldt,
fordi NATO-besættelsesmagten og dens
afghanske kollaboratørhær kun kan
siges at have kontrol over hovedstaden.

Meningen med Foghs besøg i Afghanis-
tan var at højne moralen hos de omtrent
440 danske besættelsestropper, som
snart forøges med 200 flere. At signale-
re, at den danske krigsregering står bag
sine soldater, og at Danmark er med til
at gøre noget godt i Afghanistan, så den
danske befolkning køber den kriminelle
krig og dens uundgåelige ofre. For
eksempel sikre, at de afghanske piger
kommer i skole (der var faktisk flere

pigeskoler i Afghanistan i 2001, end da
Taliban kom til magten i 1996), hvorfor
Fogh for snurrende kameraer fra en
”embedded” dansk presse uddelte sko-
lebøger – badet i blod fra de mange
børn, som NATO-koalitionen har myr-
det under sine mange bombetogter over
Afghanistan – på en pigeskole i Kabul.

Men dette pressestunt blev dog hurtigt
afsløret som klam propaganda, da de
danske besættelsestropper skreg op om,
at de nu vil have de såkaldte og krafti-
gere Leopard-kampvogne til Afghanis-

Krig udadtil og øget undertrykkelse,
magtanvendelse og ideologisk hetz mod
syndebukke indadtil hænger nøje sam-
men. Den danske krigsførelse i Irak og
Afghanistan er fulgt op af øget brug af
politimagt, arrestationer og fængslinger
– og af en brutal behandling af indvan-
drere og flygtninge, hårdest over for
asylsøgerne.

Nu retter FN’s torturkomite en kraftig
kritik mod Danmark i en rapport, som
blev offentliggjort tidligere på ugen.

Under kampene omkring Ungdomshu-
set blev der brugt store mængder tåregas
og gennemført mange voldelige anhol-
delser. Det er i de seneste uger fortsat i

forbindelse med rydningen af Cigarkas-
sen på Christiania og med nye anhol-
delser og fængslinger på Christians-
havns Torv i forbindelse med marke-
ringen af 18. maj – 14-året for politi-
massakren på Skt. Hans Torv, hvor en
folkemængde blev beskudt.

’Komitéen hæfter sig ved oplysninger
om brug af overdreven magtanvendelse
såsom fysisk vold og tåregas i forbin-
delse med optøjerne omkring Ungdoms-
huset,’ hedder det i rapporten, som også
kritiserer, at det er politiet selv, der
behandler klager over politivold. 

I øjeblikket siges statsadvokaten i
København Karsten Hjorth at være ved
at undersøge en hel stribe veldokumen-
terede tilfælde af politivold mod demon-
stranter og anholdte. Men FN-komiteen
mener, at der er brug for en ny tilgang,
og at disse sager skal efterforskes omgå-
ende og af en ’upartisk enhed’.

FN-kritik af dansk politivold
og asylpolitik

Fogh tog fra Irak til
Afghanistan for at dække

over katastrofen´i Irak

FN’s torturkomité retter
kritik af politiets krig mod

ungdommen og lange
interneringer på asylcentre

med den gamle brutale krigsherre fra
Nordalliancen og eliminerede Taliban-
regimet. Siden har opiumsproduktionen
sat nye rekorder under den indsatte
amerikanske præsidentlakaj Karzai.

NATO-besættelse
Når Anders Henriksen til gengæld hæv-
der, at de danske soldater nu ifølge fol-
keretten har lov til at være der, med til-
ladelse fra FN og ’den nye afghanske
regering’, bevæger han sig imidlertid ud
i det juridiske kviksand. FN blåstemple-
de også besættelsen af Irak, og den ira-
kiske marionetregering har ikke bestilt
andet end at sige velkommen til besæt-
telsessoldaterne. 

Det er ikke folkeret, men amerikansk
supermagtstryk og misbrug af FN. Det
samme gælder Afghanistan.

Den fortsatte irakiske modstand
afslører besættelsesmagternes manøv-
rer, én efter én. Også i Afghanistan vok-
ser modstanden dag for dag –
befolkningens modstand. Afghanerne
har gennem historien altid bekæmpet
fremmede besættere, og de har aldrig
angrebet andre lande. Også i Afghanis-
tan findes en bred folkelig modstand,
der omfatter mange forskellige sociale
og politiske kræfter fra alle etniske dele
af folket. At kalde dem alle for taleba-
nere er et simpelt propagandakneb.

Angrebene på besættelsestropperne
optrappes. Tyske, danske, britiske og
amerikanske soldater og soldater fra
mange andre lande er blevet dræbt. 

George Bush er bekymret over
udviklingen og på sigt til udsigten til
endnu et militært nederlag. De allierede
– dvs. de europæiske NATO-lande –
skal engagere sig endnu kraftigere i
besættelsen, siger den amerikanske
krigspræsident:

- Vi vil arbejde med vores allierede i
NATO og overbevise dem om, at de må
bære en større del af byrden og må tage
del i alle risici for at nå vores mål, sagde
Bush efter et møde med NATO’s gene-
ralsekretær Jaap de Hoop Scheffer.

Generalsekretæren bakkede ikke
overraskende Bush op og kaldte Afgha-
nistan for “en af front-linjerne i kampen
mod terror”.

Og Danmark er igen i forreste række,
når det gælder om at efterkomme den
amerikanske præsident. 

Amerikansk lakaj på besøg 
hos afghansk forræder 

Af Carsten Kofoed



Side 7
TEMA: Fra Irak til Afghanistan

Der er i princippet ingen grundlæggende
forskel mellem det 21. århundredes isla-
mofobi og anti-semitismen fra det 20.
århundredes nazi-Tyskland. Formålet er
at sprede en sort reaktionær pest af had
og hetz, skabe et skel og fjendskab
mellem folk ved at dele og splitte folk på
basis af religion og etnisk oprindelse. 

Hvor langt er der fra de to folkekirke-
lige præstefætre Krarup og Langballes
lutheransk fundamentalistiske tide-
hvervs-felttog mod alment anerkendte
menneskerettigheder, de ikke anerken-
der, og som de i artikler, bøger, taler og
i deres ideologiske kampskrift tordner
og svovler mod, og så galden, den sene-
re ligstank fra 20’ernes og 30’ernes
kampskrifter? 

Eller fra hr. Messerschmidt, som
mener, muslimske samfund alle er taber-
samfund, at muslimer ikke er i stand til
at tænke, at alle, som bekender sig til
islam, er og bliver tabere, og så til gamle
ideer om Untermenschen og Lebens-
raum? 

Eller fra Mogens Camre, der vil give
alle, som går med tørklæde, psykiatrisk
behandling, fordi han finder det sygt og
naturstridigt, og til den danske læge Carl
Peter Værnet, der som SS-Sturmbann-
führer og kz-læge i Buchenwald foretog
eksperimenter på homoseksuelle for at
”normalisere”, hvad han fandt sygt og
naturstridigt? 

Disse islamofobiske hetzere og alle
deres ligesindede og proselytter er med
deres anti-demokratiske holdninger
bundne i dyb religiøs, lutheransk funda-
mentalisme, bannerfører og vedbærere
til kommende bogbål, krystalnætter og

Lebensraum i det 21. århundrede. 
Folkekirkepræst Søren Krarup

udtrykte det som ordfører for Dansk
Folkeparti fra folketingets talestol ved
starten på angrebs-krigen mod Irak:

”… Det perspektiv, det hele skal
anskues under, at det er rigtigt, at vi her
står over for ”the clash of civilizations”,
civilisationernes sammenstød. Jeg
mener, at denne krig i sidste ende hand-
ler om modsætningen mellem kristenhed
og islam, mellem Vesten og islam …” 

Snakken om tørklæder er først og
fremmest snakken om det 21. århundre-
des gule davidsstjerne. De, der på den
såkaldte venstrefløj bruger alt deres
krudt på at diskutere Asmaas ret til at
bære tørklæde og stille op til folketinget,
går den sorte reaktions ærinde. 

Hvad med at bekæmpe de tendenser,
tørklæde-debatten baner vej for: Dansk
Volkgemeinschaft, hvor Volksfremde nu
får frataget deres bistandshjælp, hvis de
bærer tørklæde i kommunale aktive-
rings-tilbud? 

Brug kræfterne på at bekæmpe Bushs
marionet, Fogh og hans regering, der
fører angrebskrig i Irak og Afghanistan,
som med Dansk Folkeparti som støtte-
parti fører krig mod ungdommen på
Nørrebro, lægger planer for udslettelse
af Christiania og spreder en gift af frem-
medhad, racisme og intolerance for at
bane vejen for yderligere nedskæringer
og forarmelse af Underdanmark. 

Og når det er sagt: Kristendom,
islam, buddhisme eller anden religion,
uanset hvilken, er ingen vej til social ret-
færdighed eller frigørelse. 

”Den religiøse elendighed er på en
gang udtryk for og protest mod den vir-
kelige elendighed. Religionen er den
betrængte skabnings suk, den er en hjer-
teløs verdens hjerterørelser, den er ånd-
løse tilstandes åndsindhold, den er fol-
kets opium,” skrev Marx i kritikken af
den hegelske retsfilosofi, og han pointe-
rede:

”Opgøret med al religion er forud-
sætningen for ædruelig politisk
tænkning og praksis. Kritikken af reli-
gionen er forudsætningen for al kritik.”

Det 21. århundredes islamofobi: 
Et forspil til nye pogromer 

og etnisk endlösung!
Af B.C. Andersen

tan, fordi de er bedre til at dræbe ”tali-
banere”, som er de kriminelle NATO-
besætteres ord for alle afghanere, som
de myrder, og sikrer danskerne mere
effektivt mod tab. Dette fortæller, at
den afghanske modstandsbevægelse er
blevet stærkere.

Med forøgelsen af kriminelle danskere
i uniform i Afghanistan kommer Dan-
marks besættelse af landet i 2007 til at
koste ikke mindre end en halv milliard
kroner – og helt sikkert flere danskere
livet end de fire, som allerede er døde
på ”mission” i Afghanistan.

Kun SF og Enhedslisten, der dog begge
stemte for krigen i Afghanistan i januar
2002, ønsker i dag de danske soldater
hjem øjeblikkeligt. Deres statsminis-
terkandidat, Helle Thorning-Schmidt,
de borgerlige mediers darling, er dog
helt vild med krigen, som imidlertid
ikke vindes med smarte tasker. Hun vil
have kampvogne og jægersoldater til
Afghanistan her og nu og overhaler der-
med – som så mange gange før – krigs-
løgneren Fogh højre om, hvad der igen
udstiller SF og Enhedslistens grænselø-
se opportunisme og reformisme.

Samtidig kritiserer torturkomiteen den
enormt lange ventetid på asylcentrene:

’Komitéen er bekymret over den unø-
digt lange ventetid i asylcentrene og de
psykologisk negative konsekvenser af at
vente i længere tid og uvisheden
omkring asylansøgernes dagligliv,’ hed-
der det i rapporten om Danmarks over-
holdelse (eller manglende overholdelse)
af FN’s torturkonvention.

’Mens staten arbejder på at forbedre
leveforholdene i asylcentrene, bør den
også overveje effekterne af de lange
venteperioder og give både voksne og
børn, der bor i asylcentrene, adgang til
uddannelse og rekreative aktiviteter
samt tilstrækkelig social og sundheds-
mæssig bistand,’ konkluderer komitéen.

Regeringen og Dansk Folkeparti afviser
kritikken. Asylansøgerne skal sendes til-
bage til det land, de stammer fra, uanset
om det er sikkert eller ej. Og det skal de
mærke, hver eneste dag de opholder sig
her. Der er ikke noget at komme efter.
FN-komiteen skal bare blande sig uden-
om.



Det lokale LO har sammen med andre
organisationer planlagt en festlig hap-
pening for den offentlige service den
31. maj på Christiansborg Slotsplads
sidst på eftermiddagen: Med fest og
happenings vil vi vise Danmark, at den
offentlige sektor rummer masser af vir-
kelyst og kreativitet.

I maj måned har LO og FTF afholdt fire
stormøder med tillidsfolk rundt
omkring i landet om regeringens
såkaldte kvalitetsreform af den offentli-
ge sektor. De faglige organisationer ”vil
gerne lytte til de erfaringer, som du har
gjort – både de positive og negative –
med kvalitetsudviklingen i den offentli-
ge velfærd. Vi vil gerne hjælpe med at
bære de erfaringer helt ind på statsmi-
nisterens skrivebord og her få en seriøs
drøftelse af de problemer, den offentli-
ge sektor har”.

En festlig happening og seriøse drøf-

telser er ikke blevet modtaget med lut-
ter begejstring. 

Over hele landet har der været en sti-
gende vrede over udsigten til yderlige-
re nyliberale tiltag. 

Hård kritik af
’kvalitetsreform’
Folkene i Århus stod sidste år i spidsen
for de store og landsdækkende protes-
ter mod de nyliberale nedskæringer.
Den Kommunale Fællesrepræsentation
i Århus udtaler nu en hård kritik af kva-
litetsreformen og opfordrer til, at Kom-

munernes Landsforening skal afvise
”fortsat kontraktliggørelse, udbud og
udlicitering, ‘frit valg’, øget bureau-
kratisk dokumentation og kontrol,
anvendelse af markedsprincipper og
organisations- og ledelsesmodeller fra
den private sektor”.

I det hele taget opfordrer den århusi-
anske fællesrepræsentation KL til at
kræve del i statens overskud, så alle de
seneste års nedskæringer kan rulles til-
bage. 

De økonomiske forhandlinger
mellem KL og regeringen indledtes 24.
maj og ventes afsluttet i midten af juni.

Side 8
Velfærd for de få

I løbet af to måneder har flere hundre-
de familier har fået halveret deres kon-
tanthjælp som en konsekvens af den
omstridte ’300-timers regel’.

Reglen er blevet indført som seneste
påfund i den endeløse omdannelse af
bistanden fra et socialt sikkerhedsnet
under folk, der ikke kunne arbejde, til
et straffesystem for arbejdsløse, ”der
ikke gider at arbejde”.

Den går i korthed ud på, at kontant-
hjælpsmodtagere, der er gift, mister ret-
ten til kontanthjælp, hvis de har mindre
end 300 timers arbejde i løbet af to år. 

Selvom man aktivt søger arbejde,

deltager i aktivering, praktik o.l., så bli-
ver man efter to år anset for at være
hjemmegående, hvis man ikke har haft
300 times lønnet arbejde. 

Er man hjemmegående, har man
ikke ret til kontanthjælp, men skal for-
sørges af sin ægtefælle.

Hvis begge ægtefæller er på kontant-
hjælp og har mindre end 300 timers
arbejde, vil den ene stadig kunne få
kontanthjælp. Men kontanthjælpen er
så ringe, at over halvdelen af kontant-
hjælpsmodtagerne ikke har råd til tand-
læge, fodtøj, ferie uden for hjemmet –
eller bare licensen.

Dagbladet Politiken har i en under-
søgelse fået svar fra omkring halvdelen
af landets kommuner, og det viser sig,
at det er mere end 300 familier på
bistand, der med et slag har mistet halv-

delen af overførselsindkomsten. Det
kan dreje sig om op til ca. 130.000 kr.
om året før skat for forsørgere. Kom-
munal aktivering eller sprogskole tæl-
ler altså ikke som timer. To måneders
regulært arbejde – i private virksomhe-
der eller det offentlige – ellers ingen
”kage”.

Det er klart, at ikke mindst flygt-
ningefamilier er blevet uskyldige ofre
for denne politik – og det har også
været hensigten.  Hverken arbejdskøbe-
re eller det offentlige står i kø for at til-
byde dem job.

Den manglende officielle fattig-
domsgrænse betyder også, at statsmag-
ten uden videre kan fratage en familie
hjælp til livets opretholdelse med den
begrundelse, at den ikke kan finde
arbejde.

Nye angreb på den offentlige service
Kommunalreformen og

den planlagte
’kvalitetsreform’ er nyliberale
tiltag, som også baner vejen
for nye udliciteringer. I Århus

er protesterne ved at tage
form.

Bistand halveretDen manglende officielle
fattigdomsgrænse i Danmark

viser sig at være en
mulighed for myndighederne
for at lukke fuldstændig for

økonomisk hjælp.

Fra budgetdemonstrationerne i Århus i efteråret 2006



Side 9
Velfærd for de få

Som det er fremgået af Politiken (7/5
07) er et politisk flertal bestående af
regeringen, Dansk Folkeparti, de Radi-
kale og Socialdemokraterne ved at gen-
nemføre et nyt taxametersystem for de
danske universiteter. Det nye taxameter-
system lægger op til at straffe de univer-
siteter, hvor studerende bruger mere end
normeret tid på at gennemføre deres
bachelor og kandidatdel.

Helt konkret fjerner man 11 % af de
midler, som universiteterne normalt får
tildelt i taxametertilskud, uanset hvor
længe de studerende er om at gennemfø-
re. Pengene kan universitet kun gøre sig
håb om at se igen i form af en bonus for
studerende, der gennemfører på norme-
ret tid. 

Derfor har Studenterrådet ved Køben-
havns Universitet besluttet at hjælpe
universitet ud af den økonomiske knibe
ved at få de studerende ud på arbejds-
markedet med det samme. For med tax-
ameteromlægningen er der ikke længere
plads til at tænke på målet om uddan-
nelse i verdensklasse: 

”Vi har taget konsekvensen af nedskæ-
ringerne og har uddelt discount-eksa-
mensbeviser til alle her på instituttet. Vi
kan lige så godt sænke det faglige
niveau allerede nu, hvis der skal være

råd til en eller anden form for undervis-
ning,” siger Pia Daubjerg, der læser
statskundskab og uddyber:

”Som studerende frygter jeg, at det,
vi har i vente, er en nedadgående spiral,
hvor universiteterne kappes om at sænke
det faglige niveau, og jeg synes det ville
være forfærdeligt, hvis brugerbetaling
bliver svaret, når samfundet engang
opdager, hvor grelt det står til.” 

Positiv studietidsforlængelse 
Studenterrådet finder det urimeligt, at
Københavns Universitet bliver straffet
økonomisk, fordi de studerende dygtig-
gør sig med studierelevant arbejde,
praktik, udlandsophold og ved at tage
fag om: 

”Når man som studerende i dag over-
skrider den normerede tid, kan det skyl-
des mange forskellige ting. I København
er der rigtig mange studierelevante job
– for eksempel i ministerierne. Her er
arbejdstiden som hovedregel mindst 20
timer om ugen for en studentermed-
hjælp,” forklarer David Salomonsen,
formand for Studenterrådet på Køben-
havns Universitet: 

“Det giver i sidste ende bedre kandi-
dater, at man får prøvet sit fag i praksis,
selvom det også kan betyde en forlæng-
et studietid.”

Nyt taxametersystem vil
forringe uni-uddannelser

Af Studenterrådet ved Københavns Universitet

Flere udliciteringer 

Udliciteringerne kommer til at hamre
derudad i Århus.

19. juni beslutter magistraten, hvor-
dan man skal nå målet med at udlicite-
re, så man sparer 30 mio. på driften
over de kommende tre år. Op mod
1.000 stillinger står for skud. Samtidig
afskaffes kommunens tryghedsgaranti,
der i dag betyder, at der ikke kan ske
afskedigelser ved nedskæringer eller
udlicitering.

Fagforeningerne bruger tiden på at
sprede illusioner til deres politikerne
og har virkelighedsfjernt forsøgt at vise
alternative besparelser og samarbejdet
om rationaliseringer.

Disse pampere og kommunale poli-
tikere er pot og pande med Fogh. Nu da
kommunalreformen er kørt hjem, er
turen kommet til resten.                 -fsk

’Frit valg’ – en
liberal fidus

Socialforskningsinstituttets seneste
rapport, Begreber om kvalitet i
ældreplejen, beskriver, hvordan mar-
kedsmetoder og nedskæringer i prak-
sis virker fuldstændig anderledes end
beskrevet i de politiske salgstaler. 

Med ’frit valg’ er det den ældre
selv, der skal tage ansvar for sit valg.
Plejemedarbejderen og visitatoren er
forbundet af et bureaukratisk system,
hvor den ældre selv skal kontakte
den kommunale visitator, hvis der er
behov for mere hjælp. Og først så
kan der tildeles mere tid.

Den vanskelige kommunikation
betyder i praksis, at plejemedarbejde-
ren må justere efter det reelle behov
og tage minutterne fra andre, uden
der er direkte mulighed for at gøre
indsigelse. Kommunikationen mel-
lem visitator og plejepersonale for-
ventes at være skriftlig, via den loka-
le leder. Visitator anerkender ikke
tilbagemeldingen, medmindre den er
formidlet på den rette måde, dvs.
dokumenteret og fremadrettet i for-
hold til, hvad indsatsen skal være.

De fleste ældre efterspørger i vir-
keligheden det modsatte af det, de
har fået med ’frit valg’, nemlig faste
hjælpere.

I Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland og mange andre EU-lande har
der været omfattende studenterstrjker mod nyliberale universitetsreformer.



Side 10
Fra arbejdsplads og fagforening

Unge forkaster
’velfærdsreformen’

En af hovedhensigterne med rege-
ringens og Thorning Schmidts ’vel-
færdsreform’ fra sidste år, der udløs-
te voldsomme folkelige protester,
var at forringe pensionsforholdene
og få folk til at acceptere et længere
arbejdsliv. Regeringen kan imidler-
tid ikke overbevise de unge om, at
de først skal pensioneres, når de er
omkring 70 år. Kun fire procent af
de unge under 35 af i dag er indstil-
let på det. Epinion har gennemført
en meningsmåling, der viser, at for-
højelsen af efterlønsalderen fra 60
til 62, og af folkepensioneringen fra
65 til 67, ikke falder i god jord,
hverken hos unge eller ældre. I dag
er den gennemsnitlige alder for
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
62 år – og et flertal af de adspurgte
erklærer, at de ikke er parate til at
arbejde længere. 

Kortere frister går ud over
arbejdsskadede  

Folketinget er i færd med at vedtage
to lovforslag om kortere forældel-
sesfrister, der vil medføre katastro-
fale forringelser for ofre for arbejds-
skader. Det mener advokaterne Kar-
sten Høj og Søren Kjær Jensen fra
advokatvirksomheden Elmer &
Partners. En dom ved Højesteret har
godtgjort, at langt over 1.000 fejlag-
tigt har fået afvist deres arbejdsska-
desag, fordi den var anmeldt fem år
efter skaden. 

På den baggrund forudser advo-
katerne, at lovforslaget om en tre års
frist vil medføre, at tusindvis af
arbejdsskadede vil miste erstatning-
er, de ellers var berettiget til.

Strejke mod
sygehuslukning

Sygeplejerskerne og social- og
sundhedsassistenterne på den medi-
cinske afdeling på Farsø Sygehus
nedlagde arbejdet i protest mod ny
sygehusplan. Sygehuset er truet af
lukning, efter at Venstre og Social-
demokraterne har vedtaget en syge-
husplan for Region Nordjylland.

”Vi vil vise Danmark, at den offentlige
sektor rummer masser af virkelyst og
kreativitet,” siger Dorte Lange, for-
mand for Rudersdal-kredsen i DLF og
en af initiativtagerne til aktionsdagen. 

”Der sker en masse op til samlingen på
Christiansborg Slotsplads. Der arrange-
res fordemonstrationer i øjeblikket, og
fra Midtsjælland arrangerer pædago-

gerne i BUPL fx fælles transport til
København.” 

”Det bliver en flot dag,” siger Dorte
Lange og tilføjer: ”Hver eneste offent-
ligt ansatte skal mærke egne vilkår for-
bedrede, ellers kan vi ikke yde den
ønskede service. Det er vores krav til
kvalitetsreformen, trepartsforhandling-
erne og økonomiaftalen mellem rege-
ringen og Kommunernes Landsfor-
ening.” 

Ud over København, er der demon-
strationer i bl.a. Århus og Aalborg

Se flere informationer på
www.slipvelfaerdenloes.dk

“Slip velfærden løs”
31. maj i København

48 organisationer
anbefaler nu aktionsdagen 

”Slip velfærden løs!” 31. maj
kl. 16.30 på Christiansborg

Slotsplads.

Der er på mange måder et meget stort
behov for forskellige manifestationer til
forsvar for den offentlige sektor og vel-
færden. Men samtidig vil det sikkert
være gavnligt, at vi stiller os spørgsmå-
let: Hvor skal vi hen, du?
At gøre manifestationer og aktioner til
vedhæng for en anden nyliberal parla-
mentarisk konstellation vil være mere
end fejlagtigt. Vi vil af med Fogh, den
hovedansvarlige for krig og angreb på
velfærden, men samtidig har Socialde-
mokraterne bl.a. med deres signatur på
Foghs seneste angreb i form af ”Vel-
færdsreformen” samt i krigsdeltagelsen
også vist, hvor de står, og underskrevet
deres uduelighedstegn. 

Socialdemokraterne har vist, at de  er
en del af den nyliberale offensiv. Den
positive etikette ”Velfærdsreform” dæk-
ker over historiske forringelser af efter-
lønnen og tilbagetrækningsalder.

Der er virkelig brug for at slippe mod-
standen løs for at slå den nyliberale
angrebsbølge tilbage, som markedsgør
alt og har udsultet den offentlige sektor
og velfærden på brugernes og de ansat-
tes bekostning. Der er brug for en bevæ-
gelse, der forstår, at både regeringens
strukturreform og talen om en ”kvali-
tetsreform” i virkeligheden drejer sig

om at sætte turbo på mere markedsgø-
relse af hele den offentlige sektor. 

Den velfærdsbevægelse, der sidste
år udviklede sig, var en bevægelse med
rod i mange menneskers erfaringer med
regeringens fallit-snak om noget for
noget. For noget for noget betød skan-
dale på skandale og manglende ”råd” til
at sikre de ældre eller vore unges og
børns vilkår. 

For regeringen var ideen om en ”kva-
litetsreform” dens afværgedagsorden.
LO’s aftale om indgåelse af trepartsfor-
handlinger med regeringen og arbejdsgi-
verne om en såkaldt kvalitetsreform er
en skandale, hvor fagpamperne lige nu
hjælper Fogh  ud af kattepinen.

Men både Socialdemokraternes delta-

Slip modstanden løs:
Velfærd til alle
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Bag Kassen

Ruten er timet og tilrettelagt. De bru-
gere på dagcentret, som havde tilmeldt
sig kørsel, er kontaktet tidligt om mor-
genen og har fået et tidspunkt til
opsamling, som foregår på bopælen.

Timingen kræver, at den enkelte er
parat ved opgangsdøren – og at trafik-
ken arter sig. Brugerne er flinke, god-
modige, for det meste tålmodige men-
nesker, som med fint humør accepterer
et par minutters forsinkelse, men jeg
forsøger som chauffør at være lidt før
tiden, så trafikale uregelmæssigheder
kan opsnappes. Tidsplanen tager tillige
højde for, at Ruth skal liftes, og Doris
ligeså på grund af sin kørestol.

Så går det derudad. Solen skinner,
og foråret lader sig ikke benægte. Det
gør pigernes korte skørter heller ikke. 

Den første bruger hentes præ-
cis klokken 8, og i løbet af
omkring tre kvarter triller et
hold på små femten personer
med godt humør mod centret.
Jeg kalder Gitte over mobilen:

- Så er vi på vej. Der er brug
for tre rollatorer, og Anton vil
gerne have bragt sin kaffe ud til bus-
sen. Det gør heller ikke noget, hvis I
tager imod iklædt netstrømper og med
dannebrogsflag.

Det skal pointeres, at personalet i
hovedsagen er kvinder. Jeg tør slet
ikke forestille mig reaktionen, hvis
Tommy påfører sine muskuløse cykel-
ben netstrømper. Gitte tager imod
befalingen. Ved ankomsten breder
skuffelsen sig: Der vanker hverken
kaffe, dannebrogsflag eller netstrøm-
per, men et smilende personale – og
det er vigtigere.

Turen går videre. Næste hold skal
hentes og bringes. Som en af de første
tages Leif fra Saltholmsvej med. Han
er som altid i godt humør. I billardstu-
en kaldes han til tider for Hajen grun-
det hans evner til at jonglere med kug-
lerne. Leif placerer sig som vanligt i
bagerste halvdel af bussen, hvorfra han
hilser alle nye passagerer velkommen. 

Da vi når til Anne Lise, står hun tro-
ligt på reposen, ventende i tørvejr.
Inden jeg er ved opgangsdøren, har
hun allerede åbnet den. Næste bestem-
melsessted er Christianshavn. Vi tager

Christmas Møllers Plads med et ven-
stresving ned ad Torvegade. Helt nor-
malt er der køkørsel i begge baner i
Torvegade frem til Bomhuset, hvor det
så er tilladt at svinge ind i drejebanen
til Prinsessegade, hvor vi skal ned.

Vanen tro drejer jeg ind i busbanen
allerede på Christmas Møllers Plads.
Jeg har naturligvis forinden forsikret
mig om, at jeg ikke generer nogen
busser. Der er simpelthen ikke én på
Amagerbrogade, så langt som øjet
rækker. Desuden er manøvren trafik-
venlig, da jeg derved giver bedre
plads til privattrafikken i de andre
baner. Men det er jo ulovligt. Busba-
nerne er forbeholdt HUR. Afgørende
for valget er selvfølgelig overholdelse
af tidsplanen, som i øvrigt er tilrette-

lagt efter denne ide.
Netop i dag – efter flere års

busbane-praktisering – står der
en velkomstkomite bestående
af to æggeskaller og vinker mig
ind ved Restaurant Ravelinen.
Efter en hurtig rekognoscering
af mulige flugtveje besinder jeg

mig og kører ind på gruset. 
- Må jeg se Deres kørekort, siger

den høje, brede betjent, som at dømme
efter ansigtstrækkene absolut ingen
humoristisk sans ejer.

Tegnebogen tages op, og kørekortet
overleveres. Jeg forsøger mig med en
spag forklaring:

- Jeg ved godt, det er en overtræ-
delse, men jeg forsøgte at gi’ lidt plads
til myldretrafikken, når jeg alligevel
skal ned ad Prinsessegade.

Det bliver overhovedet ikke besva-
ret. Jeg skal ikke have sagt mere. Men
det klarer Leif også udmærket. Han
stikker hovedet ud af vinduet og forsy-
ner betjenten med mere bødestof:

- Han gør det hver dag!
Betjenten overvejer en kende, men

vælger at ryste på hovedet, mens han
færdiggør bødeforlægget. Leif bliver
tydeligt misfornøjet og vedbliver:

- Han er også autonom.
Det er lige før – men heller ikke

mere – at betjenten trækker på smile-
båndet.                  

-Reno

Stukket i ryggengelse i forringelse af efterlønnen og
LO’s deltagelse i Foghs ”kvalitetsre-
form” er ikke tiltag, der pludselig falder
ned fra himlen. Som sådan følger de
blot op på EU’s store beslutninger. 

Accepterer man monopolernes EU
og deres Agenda 2010, der lægger op til
at gøre EU til verdens mest konkurren-
cedygtige økonomi inden 2010, så har
man også gjort sådanne tiltag mulige. 

Agenda 2010 er en dagsorden, der
ikke lægger skjul på, at hele den offent-
lige sektor skal privatiseres og udlicite-
res, arbejdstiden skal op, pensionsalde-
ren skal hæves, mindstelønnen skal
undergraves, og der skal indføres et
fleksibelt arbejdsmarked udsat for kapi-
talens skalten og valten.

Medens den danske krigsregering
poster milliarder i krig og militær, er
den offentlige sektor fuld af muligheder,
påstår den. Men udgifterne til social vel-
færd må ikke stige. Alt skal blot måles
og vejes som en Toyota-model. De
ansatte skal blot ændre indstilling, føle
ejerskab. Work smarter, not harder, lok-
ker de med, medens udliciterings- og
privatiseringsmøllen maler.

Det er i virkeligheden denne dagsor-
den, den danske velfærdsbevægelse for
snart et år siden reagerede på og udløste
en Velfærd til Alle-bevægelse imod. Det
var også denne dagsorden, som udløste
pædagogers og forældres landsdækken-
de strejke og protestbevægelse. Og det
var denne dagsorden, som udløste uni-
versitetsbesættelserne og generalstrej-
kerne i Frankrig, som de vandt. 

Modstand må ikke reduceres til et lob-
byarbejde for påvirkning af LO ved tre-
partsforhandlinger med regeringen.
Man må også have lov at spørge, hvor-
når trepartsforhandlinger har ført til
noget godt.

Modstanden kan have mange
aktionsformer, men det er at snyde sig
selv og se bort fra alle erfaringer, hvis
man ikke har hovedfokus på masse-
kampen. 

Det er en kamp, der må finde næring
i rødderne på tværs af fagskel, grupper
og aldre med krav om velfærd til alle, et
krav, der betyder fuldstændig stop for
privatisering og udlicitering og betyder
tilførsel af tilstrækkelige midler til den
offentlige service. 

I stedet for milliarder til krig må mil-
liarderne overføres til velfærd.
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KARL MARX …
5. maj 1818 – 14. marts 1883

Karl Marx var kun en middelmådig digter
men eftersom han kunne se det selv
og eftersom talenterne forpligter
blev denne muse-mangel vores held. 

Den geniale tænkers store gaver
blev ikke til romantisk poesi
I stedet for terziner og ottaver
gav han os al forandrings teori.

Hvis verden rundt omkring os skal forvandles
hvis der skal brydes åg og slavering
så skal der ikke tolkes, der skal handles.

Historien bevæger sig i spring
og handlingen forbundet med marxismen
udløser springet frem til socialismen.

FRIEDRICH ENGELS …
28. november 1820 - 5. august 1895

Der findes folk, som prøver på at dele
marxismen tværs igennem, men bemærk:
marxisme er udelelig, et hele
bestående af Marx’ og Engels’ værk.

Og ligegyldigt hvem, der førte penne
var tanken fælles gennemtænkt og sand
så spørgsmålet om Engels eller vennen
var ophavsmanden, skriver vi i vand

for alle disse kunstige problemer
er blot kordeler i de slavebånd
hvormed de gamle rådnende systemer

har bundet klassens stærke fremskridtsånd.
Så den, der sletter Engels, vil vi kende
og stemple som marxismens svorne fjende.

LENIN … 
22. april 1870 – 21. januar 1924

Hvem nævner mig blot én, der gjorde mer
for verden, og som verden stadig ærer?
I hvilket land tør nogen sige: Her
er Lenin ikke klassens store lærer?

End ikke cyklotronerne formår
at skille Lenins navn fra det Oktober
hvor Ruslands proletarer bytted kår
med borgerskab, med adel og med poper

for Lenin lagde sejrens strategi
men skabte først og fremmest det parti
der sikrede at alle fulgte planen

og ingensinde vil vi nå vort mål
hvis ikke vort parti er gjort af stål
og bærer Lenins navn på oprørsfanen.

JOSEF STALIN …
21. december 1879 – 5. marts 1953

Den store murer på det byggeri
der blev til verdens første socialisme
var Stalins bolsjevikiske parti
som trodsede den sløve fatalisme

så grundigt at da landet kom i krig
blev nazi-fjenden knust af Rødehæren
som Stalin havde skabt om det parti
han altid gav den største del af æren.

At Stalin mens han leved altid vandt
og aldrig nogensinde faldt til føje
er grunden til at borgerskabet fandt

og finder det nødvendigt at bemøge
hans navn og gerning: Ingen kan dog stjæle
hans ret til et heroisk eftermæle.

De 4 store:
Klassiske strofer

John Max Pedersen (1942-1992) er først og frem-
mest kendt for sine romanserier fra Middelborg, en
central dansk provinsby, for sine kostelige arbejder-
fortællinger og for en stribe politiske skrifter – som
artikeludvalget ’Den røde tråd’ og lærebogen
’Marxisme og leninisme- for begyndere’. 

Men han skrev også digte og sange, bl.a. til agit-
propteater. Hans eneste digtsamling hedder ’At leve
er at kæmpe’ (Nexø Forlag 1983). Fra den stammer
digtkransen om socialismens og arbejderbevægel-
sens  klassikere, en hyldestsuite i sonettens klassiske
strofeform. Deres data er tilføjet af KP.



Side 14
G8 topmøde i Heiligendamm

Tysk politis omfattende ransagninger
den 9. maj mod omtrent 40 venstrefløjs-
steder og privatboliger anses som et
forsøg på at kriminalisere og skræmme
modstandsforberedelserne mod G8-
mødet i Heiligendamm den første uge i
juni.
Reaktionen på dagens husundersø-
gelser kom prompte: Samme aften
demonstrerede 5-10.000 mennesker i
erlin, samt i mange andre tyske byer,
mod statsrepressionen.

I det følgende interview fortæller Han-
nes Honecker om baggrunden for ran-
sagningerne. Honecker er advokat i
Berlin og administrator for advokatfor-
eningen RAV (Republikanischen
Anwältinnen und Anwältevereins).

Onsdag den 9. maj 2007 gennemførte
politiet i en lang række tyske byer hus-
ransagninger hos aktivister, der sættes i
forbindelse med G8-protesterne. 900
politifolk var i aktion. Er det ikke af et
usædvanligt omfang?

Hannes Honecker: Det er i hvert fald
et meget omfattende forsøg på kortlæg-
ning af protesterne. Når man går ud fra,
at over 40 steder blev ransaget, må man
også antage, at ikke blot de 18 perso-
ner, som Statsadvokaten kender navne-
ne på, er ramt, men mange flere.

- Hvad var det, politiet ledte efter, og
hvad tog de med sig?

Hannes Honecker: Angiveligt skulle
der være fundet bevismateriale, som
har forbindelse til en temmelig gammel
retsproces mod den såkaldte MG –
Militante Gruppe. Man ledte især efter
politiske positionspapirer, hvori de for-
skellige grupper præsenterer deres poli-
tiske profil. Det, der især blev besla-
glagt, var computere og trykkemaski-
ner.

- Statsadvokaten siger, at man mistæn-

ker visse aktivistkredse for at danne en
såkaldt ”terroristisk forening” i forbin-
delse med G8-mødet.

Hannes Honecker: Ja, det er anklagen
i henhold til § 129a, ifølge hvilken man
kan idømmes op til ti års fængsel. 
Det drejer sig ikke længere om en kon-
kret lovovertrædelse, men om krimina-
lisering af en organisation, hvor der
naturligvis også findes folk, der smører
brødet, tager telefonen og vasker vin-
duerne. Det jeg vil sige, er, at man kan
gælde som medlem af en såkaldt terro-
ristisk forening, hvis man på en eller
anden måde glider ind i organisa-
tionsapparatet og dermed giver sit
bidrag til gruppen. Anklagepunktet er
altså meget bredt formuleret og omfat-
ter endda også propaganda for og støtte
til den kriminaliserede organisation. 

Det er lige så skræmmende, at i for-
bindelse med § 129a-undersøgelser er
de mest graverende indgreb tilladt,
f.eks. telefonaflytning, rumovervåg-
ning, brug af hemmelige agenter og
husransagninger, som det netop er sket. 

- Modstanden mod G8-mødet er meget
mangfoldig. Er der tale om et forsøg på
at udvide kriminaliseringen af mod-
standen ved hjælp af § 129a-processer?

Hannes Honecker: Vi har i lang tid
kritiseret, at denne paragraf bruges til at
kontrollere de sociale bevægelser. Hvis
det bare drejede sig om at udforske for-
skellige folk, kunne man gøre det efter-
retningsmæssigt som sædvanligt. Men
det er ikke nok for politiet og Statsad-
vokaten. De vil have informationer,
som de kan anvende og tage stilling til

i al offentlighed. Det kan man, når der
er tale om undersøgelsesmæssige rets-
processer, det kan man ikke, hvis det er
efterretningsmæssige informationer. 

For det andet opbygges nu et enormt
trusselscenario. Med et paukeslag vil
man forud for G8-mødet signalere: Vi
gør noget. Vi gør noget mod militante
grupper og mod folk, som diskuterer
modstandsformer. De skal være klar
over, hvad det kan betyde: retssager og
anklager i henhold til § 129a. Offentlig-
heden skal indpodes det syn, at mod-
standen mod G8 er militant eller terro-
ristisk. Man er altså i fuld gang med at
de-legitimere protesterne. 

- Politiets undersøgelser skal angive-
ligt til dels have været i gang de sidste
18 måneder. Er forbindelsen til G8-
mødet blot en konstruktion?

Hannes Honecker: Hvis man går ud
fra, at der overhovedet findes en grup-
pering med en fast struktur, som er
kommet i søgelyset, hvilket man kan
tvivle på, er det nærliggende, at
sammenhængen med G8 er konstrueret. 

Diskussionerne om G8-mødet finder
sted mange steder og i mange sammen-
hænge. Myndighederne står over for et
meget bredt felt. Sagen er meget bredt
defineret, man kan fortolke en masse,
og rigtig meget er tilladt. I den hense-
ende er § 129a et pragtfuldt udfors-
kningsredskab, som man kan bruge og
tilskære, som man vil. De fleste proces-
ser løber ud i ingenting, men informa-
tionerne bliver tilbage. 

Oversat af autonom infoservice

Statsrepression mod G8- protesterne
Protesterne mod G8-

topmødet i første uge af juni
vil være omfattende - og den

tyske stat begynder op til
mødet at ligne en politistat
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G8 topmøde i Heiligendamm

Rostocks politiledelse har nu forbudt
alle former for demonstrationer og for-
samlinger inden for et bælte på 200
meter langs sikkerhedshegnet, der
afskærmer topmødets konference og
opholdsarealer ved Heiligendamm.
Forbuddet gælder i perioden mellem
den 30. maj og den 8. juni. Begrun-
delsen for forbuddet går på, at en del af
protestinitiativerne mod G8-mødet har
givet udtryk for, at de planlægger fysis-
ke blokader mod konferencen. 

Mens aktivisterne har anket denne
afgørelse til Landsretten for Mecklen-
burg-Vorpommern, hilser den konser-
vativ-socialdemokratiske regeringsko-

alition under forbundskansler Angela
Merkel denne indskrænkning af ele-
mentær ytrings- og forsamlingsfrihed
velkommen.

Præventiv tilbageholdelse 
af politiske aktivister
Alt tyder på, at politiledelsen er
begyndt på at erklære alle de områder,
hvor G8-topmødedeltagere færdes, for
sikkerhedszoner og dermed forbudt
område for demonstrationer. Således er
et stort område omkring lufthavnen
Rostock-Laage blevet erklæret for sik-
kerhedszone, hvor demonstrationer og
andre former for forsamlinger er for-
budt. Den konservative indenrigsminis-
ter Wolfgang Schäuble supplerede
dette med at give politiet politisk
opbakning til i forbindelse med G8-

topmødet at kunne foretage præventive
tilbageholdelser af politiske aktivister
op til 14 dage uden dommerkendelser.

Sven Giegold fra ATTAC-netværket
udtalte til de tyske medier i fredags, at
det af politiet udstedte demonstrations-
forbud ikke vil have en chance ved
domstolen. Han henviste til en tidligere
domsafgørelse i forbindelse med
demonstrationsforbuddet mod protes-
terne mod Castor- atomkrafttranspor-
terne. I en principiel domsafgørelse fra
Forbundsdomstolen helt tilbage i 1985
underkendtes politiets forbud mod
demonstrations- forsamlingsfriheden af

”sikkerhedsgrunde”.
Det fastsloges i denne domsafgø-

relse, at ”protesterne også skal høres af
dem, som protesterne er rettet imod”. 

”Derfor må protesterne mod G8-
regeringslederne også blive hørt af
dem” (Sven Giegold). 

Repræsentanter fra de forskellige mod-
standsinitiativer mod G8-topmødet
mener samstemmende, at politiets
skræmmekampagne – 40 husransag-
ninger og en del anholdelser i sidste
uge – mod den venstreradikale del af
mobiliseringen har bevirket lige det
modsatte: I stedet for en forventet ind-
dæmningseffekt mobiliseres der mas-
sivt til de kommende G8-protester fra
et bredt socialpolitisk spektrum over
hele Tyskland.

autonom info-service 

Politiet opretter
demonstrationsforbudszone

Indsamling ttil bbladet
1.maj –– 

15. jjuni

Kommunistisk
Politik og Netavisen 
bruger sin stemme

- i kampen mod krig i Irak
og Afghanistan

- i kampen for ungdomshus
og fristeder

- i kampen mod elendige
overenskomster

- imod imperialisme og
undertrykkelse

- for en socialistisk fremtid

Brug mmeget ggerne
girokortet ssom vvar 

vedlagt ii ssidste nnummer 
- bbladet hhar bbrug ffor ppenge

Du kan også gå i en BGbank eller
Danske Bank og sætte pengene ind,
det koster ikke gebyr – sig, de skal

skrive dit navn som afsender 
– (ellers sendes pengene anonymt.)

Eller betal via netbank.
Kan sættes til fast månedlig betaling.

Oktobers bankkonto har reg.nr. 1551
kontonr. 166 34 271.

www.kpnet.dk
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Protestdemo i Berlin mod ransagningerne



Vi er opdraget til at tro, at Danmark er et
demokratisk retssamfund. Og selvom de
fleste af os efterhånden godt er klar over,
at kvaliteter som mangfoldighed og tole-
rance har ufatteligt trange kår i Dan-
mark, så klamrer de fleste sig dog til den
tro, at politivold og fængsling i måneds-
vis uden gyldige beviser er noget, der
hører til i lande, hvis samfundsstruktur
vi regner for tilbagestående.

Men vi bor i et glashus. Og der bliver
kastet sten! Ikke kun af unge mennesker,
der kæmper en desperat kamp mod en
overmagt for at få et ungdomshus, for
retten eller bare håbet om en eller anden
form for accept af deres eksistens og
mulighed for at kunne trives.

Historien omkring Ungdomshuset
har bevist, at fysisk modstand desværre
er den eneste måde at få ørenlyd fra de
regerende instanser, selvom det har
nogle helt urimeligt voldsomme konse-
kvenser for nogle af de unge. De bliver
behandlet som retsløse af det system, vi
burde kunne have en vis tillid til.

Bare for at komme med et eksempel
på den skræmmende proportionsfor-

vrængning, der hersker i retssystemet,
kan jeg fortælle, at et ungt menneske for
nylig fik et halvt års fængsel for at have
deltaget i optøjerne omkring rydningen
af Ungdomshuset.

En anden fyr, som ikke havde noget
med Ungdomshuset at gøre, fik også et
halvt års fængsel. Han havde begået
voldtægt. 

Det kan man jo tænke lidt over.
Så er der dem, hvor voldshandlinger

ingen synderlig konsekvens har. Politiet
– og jeg siger ikke, at det er dem alle, der
gør det – kan åbenbart frit banke løs på
de unge, og varetægtsfængsle i flæng,
bare fordi de er på gaden på det forkerte
tidspunkt.

Vi snakker altså om uddannede, pro-
fessionelle, stærkt bevæbnede voksne
mennesker, der burde have lært at styre
deres aggressioner. Men når det gælder
politiet, er tolerancen enorm og grænser-
ne åbenbart meget vide.

Men når det handler om at få knækket
og ensrettet den frie tanke hos unge
mennesker og tvinge dem til at følge den
snorlige vej mod de konservative dyder,
der bekræfter det etablerede samfund, så
skyr man ingen midler.

Så tager man det tunge skyts frem.
Regler, love, rettigheder sættes på stand-
by og bøjes. Børn kan pludselig arreste-
res og varetægtsfængsles og blive
behandlet som hærdede kriminelle.
Eventuelle formodede sympatisører kan

chikaneres, ransages og få deres ting
ødelagt under politiets razziaer.

Og ja! I afmagtens, angstens og vre-
dens tumult er der blevet brændt nogle
helt uskyldige biler og containere af,
ruder er blevet smadret. Og det er ikke
så godt.

Men jeg må også sige: Når man tæn-
ker på det massive pres og den vold-
somme behandling, den her brogede
flok af unge udsættes for, så undrer det
mig faktisk, at situationen ikke er gået
mere amok fra deres hånd.

Og ja! Der er også blevet kastet sten.
Men der bliver kastet destruktivt skyts af
en helt anden og mere farlig karakter fra
nogle af magthaverne og politistyrkerne,
ja, selv retsvæsenets side.

De er ved at smadre det glashus, hvis
bærende vægge er de grundlæggende
værdier i et moderne demokratisk sam-
fund. Værdier såsom dialog, respekt,
retfærdighed, plads til forskellighed og
retssikkerhed.

Når man hen over hovedet på bruger-
ne sælger et hus, et fristed, et kultursted
med en stor betydning for mange og en
lang historie, et hus, man har »glemt« er
blevet foræret til de unge, så skal man
ikke have mange brikker at flytte med
for at kunne forudsige, at der vil opstå en
vis modstand.

Det ville da være en fad og slap ung-
dom, der ikke reagerede på det.

Og ja! Det var en mulighed, men ikke
en god løsning bare at tage imod de 12
millioner fra fonden for Jagtvej 69 og gå
ned til en ejendomsmægler og købe et
hus.

Hvorfor ikke? Fordi et ungdomshus
ikke skal være privatiseret. Skal der så
også betales medlemskontingent? Jeg
mener, det er jo ikke en golfklub, vi
snakker om. Det handler om mere end
mursten. Det handler om accept, om at
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Vi bor i et glashus
Af Andrea Vagn Jensen

Skuespilleren Andrea
Vagn Jensen talte 17 maj på

Blågårds Plads ved
torsdagsdemonstrationen for

Ungdomshuset.

Grå Blok på Rådhuspladsen 17. maj



Har vi helt glemt alt det smukke, som
engang gjorde Danmark til et forbillede
for resten af verden? Demokrati, mang-
foldighed, tolerance og næstekærlighed. 

I dag kan vi med vores udlændinge-
politik så bryste os af at være forbillede
for samtlige højrenationalistiske partier i
Europa ...

Det er flot, Anders! Tillykke med det! 
Har vi virkelig givet afkald på fælles-

skabet og velfærden til fordel for fire-
hjulstrækkere og friværdi? Ifølge Europ-
akommissionens opinions-undersø-
gelser er danskerne røget direkte ind på
førstepladsen som det lykkeligste folke-
færd i Europa. Hvorfor kan vi så ikke

dele lidt ud af den lykke? Vi kunne vel
idet mindste smile til Hus Forbi-sælge-
ren og måske endda flotte os ved at købe
en avis, idet vi drøner forbi på Nørre-
port.

Måske har vi bare glemt den største
glæde af alle ... Glæden ved at glæde
andre.

Måske har vi helt mistet evnen til at
række hånden ud og hjælpe vores med-
mennesker? Jeg kender da til et par børn
ude i Sandholmlejren samt 600 irakiske
asylansøgere, som godt kunne tænke sig
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Hvad sker der 
med os danskere?
Af Ayo K. Mikkelsen, Budskab fra Græsrødderne

Budskab fra
Græsrøddernes tale ved
demonstrationen for flere

fristeder og flere
ungdomshuse,

Rådhuspladsen, København,
17. maj 2007.

samfundet tager de unge til sig frem for
at udstøde dem.

Vi står her i dag, fordi vi ved, at
mangfoldighed, tolerance, at udfordre
det etablerede, at søge alternative livs-
værdier, rummelighed og ung-
domsoprør er livsvigtige ingredienser i
et velfungerende samfund. Det forhind-
rer forkalkning, holder systemet smidigt
og levende, debatten skarp.

For det er ikke nok, at der er en god
nationaløkonomi i Danmark, når store
dele af befolkningen vantrives pga. ens-
retning, disrespekt og intolerance fra de
styrende instanser.

Og det er mildt sagt situationen, som
tingene ser ud i dag. Vi styrer mod et
meget usundt samfund, og det vil vi
gerne forhindre.

Derfor står vi her i dag! Mangfoldig-
hed er ikke en luksus eller et problem
eller en forbrydelse, det er et potentiale,
en nødvendighed og en gave! Og det er
et ungdomshus også! En gave FOR
samfundet, FRA samfundet, TIL sam-
fundet.

Ungdomshus NU!
Forsvar Christiania

Den 14. maj   beordrede Køben-
havns Kommune en provokation
mod Christiania, da man sendte
politi til fristaden for at rive det
halvt nedbrændte hus ‘Cigar-
kassen’¨ned.  Provokationen
udløste store protester.

Torsdag den 17. maj mødtes
en solidaritetsdemonstration fra
Christiania, arrangeret af Bud-
skab fra græsrødderne, med
torsdagsdemonstrationen for
Ungdomshuset fra Blågård
Pldas, denne gang arrangeret af
Grå Blok - 80’ernes bz’ere. De to
demonstrationer mødtes på
Rådhuspladsen i en demonstra-
tion af den fælles kamp.

Den 18. maj - 14-års-dagen
for politioptøjerne på Skt. hans
Torv arrangerede Grå Blok en
støttekoncert i Den Grå Hal på
Christiania.

Ca. 500 fik i protest til Christi-
anshavns Torv, hvor det udvikle-
de sig til gadekampe.29 blev
anholdt, 5 varetægtsfængsledes
den følgende dag.

Rådhuspladsen 17. maj 2007: 
Den amerikanske folkesanger David Rovics. Protesterne mod nedrivningen

af Ungdomshuset og truslen mod Christiania er internationale.
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en hjælpende hånd. Og eftersom vi nu
har været med til at bombe deres land
tilbage til stenalderen, er det vel ikke for
meget forlangt at tilbyde dem lidt af
vores enorme lykke.

Ak ja, Danmark har med en krigsli-
derlig kaptajn ved roret sat kursen mod
USA og skabt et samfund bygget på
frygt og fremmedhad. Ud med mangfol-
dighed og skæve eksistenser – man ved
jo aldrig, hvad “sådan nogle” kan finde
på! Vi fører en ulovlig krig mod en
usynlig fjende i Irak, og jeg får ondt i
hjertet, hver gang jeg hører om endnu et
menneskeliv, der går tabt – endnu en
afvist asylansøger. Og det er ikke rart at
skulle gå og have ondt i hjertet hver dag.

Herhjemme fører man krig mod ung-
dommen. Ungerne måtte forlade deres
elskede hus på den første forårsdag, og
før solen nåede at bryde gennem skyer-
ne, var dette historiske Folkets Hus
jævnet med jorden. De unge råbte og
skreg, men blev mødt af en mur af stil-
hed, og igen kunne vi se en essentiel
politisk debat blive forvandlet til en des-
perat gadekamp mellem politi og akti-
vister. 

Ritt og Ruth, hvem er det, I er så
bange for? 

En kreativ ungdom, som faktisk er i
stand til at tænke og handle selvstæn-
digt? Teenagere, som fuldt ud mestrer at
organisere sig, at arrangere koncerter,
fester, festivaler, fælleskøkken, film-
fremvisning, værksteder, øvelokaler,
gårdhave og renovering af en over 100
år gammel bygning? Mennesker, som
kan finde ud af at sætte spørgsmålstegn
ved de regler og reformer, der
bliver presset ned over hovedet på os
hver dag? 

Er det dem, I er bange for? Kan I selv
se ironien?

Ja ja ... I fældede træet, men I glemte
rødderne. De spirer rundt omkring i det
danske land og vokser sig større og stær-
kere dag for dag. Og nu, hvor Christia-
nia står for skud, må vi vise regeringen,
at vi er stærke – at vi vil kæmpe for det,
vi elsker. Det er ikke kun christianitter-
ne, der skal kæmpe for Christiania, det
er alle os, der elsker Christiania. Vi skal
bruge Christiania i dag, i morgen er det
måske for sent. Vi skal vise politikerne,
at vi ikke vil finde os i deres planer om
at normalisere ikke bare Fristaden, men
hele Danmark. 

Vi har ret til forskellighed! Vi har ret

til folkekultur! Vi har brug for alle vores
fristeder og flere fristeder, så vi kan
skabe nytænkning, kreativitet, og mod-
kultur! 

Og vi skal IKKE have et nyt ung-
domshus. Vi skal have 50 ungdomshu-
se!

Kom nu ind i kampen, Danmark! Lad
os sammen rejse os ved det træ, vi er fal-
det ved, og i fællesskab udleve drøm-
men om et visionært og dynamisk sam-
fund bygget på kærlighed, tillid og tole-
rance. 

Musiker og komponist Thomas Kop-
pel startede netop denne bevægelse,
Budskab fra Græsrødderne, med en
vision om en bedre fremtid for os alle,
unge og gamle uanset hudfarve, tro eller
køn. 

Vi er her, for at bringe dette budskab
videre til jer, som forhåbentlig vil
viderebringe det til dem, I møder på
jeres vej. Spred ordet, skriv debatind-
læg, læserbreve, vov at tage diskussio-
nen.

Kom ud i gaderne, og kæmp for
mangfoldigheden. Kæmp for håbet om
en innovativ hovedstad med plads til fri-
steder og ungdomshuse. Kæmp
for håbet om et land med plads til gæst-
frihed og tolerance. Kæmp for håbet
om en bedre verden.

De, som ikke reagerer, accepterer.

Naja Rosa (Koppel): 
Vi kan rydde rådhuset!

Abu Mohammed: Jeg er repræsentant
for Ba’ath-partiet og Iraks nationale
modstand.

DJ: De borgerlige vestlige medier
beskriver det meste af volden i Irak,
som om det er irakere, der dræber hin-
anden med selvmordsbilbomber på
markedspladser osv. Hvordan ser du på
vold mellem irakere indbyrdes?

AM: Det er en kendsgerning, at den ira-
kiske modstand lige siden besættelsens
begyndelse kun har foretaget operatio-
ner mod de amerikanske tropper og
deres allierede. Irakere, som dræber hin-
anden, og de civile døde er invasorernes
skyld, fordi der er for mange partier, og
alle disse partier dannede militser.
Nogle af disse støttes af amerikanerne,
nogle af zionisterne, og nogle af iraner-
ne. Men den irakiske modstands opgave
er at slippe af med den amerikanske
besættelse, og de slår ikke civile ihjel.

DJ: Men hvem er så ansvarlige for dra-
bene på civile?

AM: Militserne og invasorerne. Besæt-
telsestropperne og militser, som bliver
sponseret af amerikanerne, militserne,
der bakkes op af amerikanerne, zionis-
terne og iranerne. Deres mål er at få
modstanden til at tage sig dårligt ud, og
simpelthen at dræbe irakere …

Den irakiske modstand er irakernes
patriotiske modstandsbevægelse. Den
har mange grupper også fra mange isla-
miske sekter og er ikke kun til stede i
den ene del af Irak. Der er så mange dele
af modstanden. Nogle er baathister,
nogle islamister …

DJ: Hvem finansierer og bevæbner den
irakiske modstand?

AM: Der er så mange våben i Irak.
Baath-partiet lagrede nok til at slås i de
næste femten år. Og med hensyn til
finansiering er Irak et rigt land med
mange rige mennesker, så vi kan sikre
finansieringen i Irak selv.

Den irakiske modstand er
ved at sejre - Her er nogle af

dens krav - eller dens
rettigheder
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DJ: Hvad er den irakiske modstands
krav?

AM: Vi erklærer befrielse og uafhæng-
ighed. Vi har ingen krav. Vi har rettighe-
der. Vi ønsker Iraks rettigheder knæsat.
Vores krav er at give Irak dets rettighe-
der tilbage.

Vores folks rettigheder består bl.a. i
de følgende:

1. Alle dele af den irakiske modstand
skal være irakernes eneste repræsentan-
ter.

2. Øjeblikkelig og betingelsesløs
tilbagetrækning af de amerikanske
tropper.

3. Fuld erstatning både til Irak og irake-
re for dem, som er blevet dræbt, siden
sanktionerne begyndte i 1991, og frem
til nu. Under sanktionerne døde 1,7 mil-
lioner irakere. Ifølge Lancet-rapporten
er 655.000 blevet dræbt siden invasio-
nen, nu måske tilmed en million.

4. Løsladelse af alle de fængslede.

5. Annullering af alle de nuværende
politiske procedurer og alle de 100
dekreter fra Bremer-lovgivningen, som
det irakiske regeringsråd gennemførte,
fordi det ifølge international lov er ulov-
ligt at foretage politiske og lovgivnings-
mæssige handlinger, når landet er besat. 

6. Annullering af FN-lovgivning, som er

gennemført efter sanktionerne.

7. Alle de forrædere, som har forrådt
Irak, og de, som er amerikanernes allie-
rede, skal stilles for en domstol.

Dette er nationens rettigheder, og hvis
amerikanerne og deres allierede respek-
terer disse rettigheder, kan vi sætte os
ned og snakke. Ikke for at forhandle om
disse rettigheder, men for at planlægge
tilbagetrækning og drøfte gennemfø-
relsen af disse rettigheder. 

Modstanden vil fortsætte, uanset hvor
længe det tager, og uanset omkostning-
erne, indtil der sker en tilbagetrækning
… 

Den såkaldte konflikt mellem shia og
sunni er ikke reel. Den manipuleres med
politiske formål. Shi’itter, sunnier og
kurdere har levet sammen i Irak i over
tusinde år, og der har ikke været kon-
flikter af den slags, som vi ser i dag.
Disse konflikter vokser på grund af
invasorerne. Og når besætterne, invaso-
rerne og deres allierede trækker sig til-
bage fra Irak, vil denne konflikt slutte.

Interview med medlem 
af den irakiske modstand

Af Dahr Jamail

Planerne for Al-Adhamiyah bekræfter,
at den amerikanske besættelse og dens
marionetter ikke kan bygge andet end
friluftsfængsler. Planerne vil mislykkes. 

Ingen militær strategi kan påtvinge
det irakiske folk en besættelse, som det
helt overvældende forkaster. Det irakis-
ke folks modstand er national og fort-

sætter.
Hvilken slags regering murer sit eget

folk inde? Kun én, som er desperat og
illegitim, fastbundet til den besejrede
besættelses skæbne.

USA’s seneste forsøg på at under-
tvinge Bagdad – eksemplificeret i pla-
nerne om at mure Al Adhamiyah-distrik-

tet inde – afslører klart den store løgn
om den amerikansk ledede besættelse af
Irak. Det er intet mere end gennemfø-
relsen af apartheid og sekterisme af en
udenlandsk militær politistat, hvis for-
mål er at bryde viljen hos irakerne, der
nægter afstå deres land, dets ressourcer
og dets fremtid til udenlandske magter
og deres lokale lakajer.

Hverken denne taktik eller andre vil
besejre det irakiske folks heroiske mod-
stand, der er et resultat af både situatio-
nen og af dets historie, kultur og frem-
skridt. Sekterisme og apartheid kan ikke
bryde den geopolitiske irakiske enhed,
der er en historisk, social, økonomisk og
kulturel realitet.

Skriften står allerede skrevet på
muren: Den amerikansk ledede besæt-

Stop murene! Stop besættelsen!
Bagdad: Denne mur bliver deres grav

Af BRussells Tribunal Committee

Besættelsmagten har
oprettet mure omkring nogle

af Bagdads bydele - med
inspiration fra den israelske

apartheidmur
Den skal spærre den

irakiske modstand inde -
men er allerede nu en fiasko

De amerikanske ghettomure i Baghdad
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telse er bankerot – moralsk, politisk,
økonomisk og militært. Malakis mario-
netregering er afsløret som den despera-
te, kræmmeragtige, sekteriske, inkom-
petente, korrupte og bagstræberiske
klike, den er.

Apartheid, ikke beskyttelse
Mens de amerikanske tropper og
kontraktselskaber har travlt med at
arbejde om natten og under militær
beskyttelse for at indemure ”udvalgte”
kvarterer i Bagdad, siger Malaki ét, hans
rådgivere noget andet.

Konfronteret med den skandaløse lig-
hed mellem de barrikader, som hans
regering spærrer den irakiske befolkning
inde bag, og den omfattende zionistiske
offensive befæstning, der splitter det
besatte Palæstina, har Malaki trukket
lidt i land og udtalt, at der er ”andre
metoder til at beskytte” Bagdad.

Men disse mure – uhyre cementblok-
ke, som den amerikanske besættelse
fremstiller i et antal af 2.000 pr. uge –
fortsætter med at blive konstrueret og
har intet at gøre med beskyttelse, men
har udelukkende til formål at institutio-
nalisere en sekterisk opdeling af Bagdad
som led i planerne om at dele hele Irak
efter sekteriske linjer.

Det er ren og skær logik: Når besæt-
terne bygger barrikader i Irak, så
påtvinger det eksistensen af sekteriske
og etniske forskelle. 

Denne sekterisme kom med den ame-
rikanske besættelse og er en nøglesten i
deres strategi. At Bagdad og Irak fort-
sætter med at være forenet i befolkning-
ens hjerter, er et nederlag for besæt-
telsen. Murene påtvinges for at bryde
denne enhed, mens de på samme tid er
bevis på nederlaget og fortvivlelsen hos
besætterne og deres marionetter.

Ikke blot amoralsk, men
ulovlig ifølge international lov
Anvendelsen af generel indespærring er
ikke en ny strategi eller begrænset til Al-
Adhamiyah. Al-Dawra, Al-Ghazaliyah,
Al-Amiriya, Al-Amel og Al-Adl – alle i
Bagdad – er sammen med 10-30 andre
Bagdad-kvarterer indstillet til at blive
lukket af for omverdenen. Herved slutter
de sig til Tel Afar, Fallujah, Al Qaim,
Haditha, Samarra, Hit, Al-Khalidiyah,
Yathreb og Al-Ratba som belejrede
”samfund uden udgangstilladelse”, hvor
hundrede tusinder af mennesker efterla-
des i en de facto husarrest og hele byer,
landsbyer og distrikter i et de facto iso-
leringsfængsel.

”Offentlig orden” og nødvendighe-
den af ”sikkerhed” kan ikke bruges som
en retfærdiggørelse af ghettoiseringen af
hele bydele, landsbyer og byer. Den
amerikansk ledede invasion af Irak var
ulovlig, den efterfølgende besættelse er
ulovlig, og marionetregeringen er intet
andet end videreførelse af disse ulovlig-
heder. Den nuværende amerikanske
militære strategi er ikke andet end et for-
søg på at nedslå irakernes legale mod-
stand mod kolonialisme, besættelse og
aggression og krænke deres ret til selv at
bestemme.

Internationale humanitære love og
menneskerettighedslove forbyder kol-
lektiv afstraffelse, massiv fængsling af
civile og alvorlige krænkelser af retten
til frit at kunne bevæge sig. Det er under
krigens love også forbudt besættelses-
magter at konstruere demografiske for-
andringer i besatte lande. En påtvunget
opdeling af befolkningen i Irak – uanset
om det er på nationalt eller lokalt plan –
er en krigsforbrydelse. 

Planerne for Al-Adhamiyah afslører
andre mere afskyelige formål end dem,
som er tilfælles med indmuringen af
andre Bagdadkvarterer: Al-Adhamiyah

er en historisk bastion for kultur, viden-
skab, fremskridt og modstand mod kolo-
nialisme og imperialisme. Det er et cen-
ter for den nationale følelse, hvorfra den
vedvarende folkelige modstand mod
besættelsen er opstået. Indemuringen af
Al-Adhamiyah er optakten til en bølge
af snigmord, massekrænkelser af men-
neskerettighederne og politisk etnisk
udrensning.

Stop murene! Stop besættelsen!
På trods af fire års brutal militær aggres-
sion nægter USA at forstå, at den irakis-
ke modstand pr. definition er hele den
irakiske befolkning. Alle er modstande-
re af besættelsen. Det desperate ønske
om at skabe ghettoer, der kan blive ren-
set for den legale modstand, er sikker på
at slå fejl, stående over for det fuldstæn-
dige nederlag i kampen mod hele den
nationale befolkning, der gør modstand.

Opinionsundersøgelser rapporterer, at
over 80 pct. af irakerne afviser besæt-
telsen. Det får amerikanerne og deres
sekteriske marionetter til at pacificere,
fængsle eller dræbe over 18 millioner
irakere i et forsøg på at få succes. 

Amerikas skæbne i Irak er at blive
kasseret. Den amerikanske besættelses-
magt bør acceptere sit nederlag og
komme ud. 

Ethvert tidligere forsøg på at ghettoi-
sere, indemure eller kollektivt fængsle
en hel befolkning – fra Warszawa til
Vietnam og Algeriet, over Sydafrika til
det besatte Palæstina – har slået fejl
moralsk og militært. Amerikanernes pla-
ner for Al Adhamiyah, og i virkelighe-
den hele Irak, vil ligeledes ende på his-
toriens losseplads.

Vi påkalder alle retskafne og bevidste
folk – arbejdere, advokater, parlamenta-
rikere, fagforeninger, aktivister, militan-
te og praktiserende læger – til at hæve
deres stemmer i protest, afsky og hand-
ling:

Stop murene!
Stop torturen!

Stop voldtægterne!
Stop snigmordene!
Stop plyndringen!

Stop løgnene!
Stop straffriheden!

Stop ulovlighederne!
Stop besættelsen!

Anerkend modstandsbevægelsen!

Baghdads
indbyggere
protesterer
mod de 
sekteriske
ghetto-mure
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Den 12. maj havde dette blads udgiver,
APK, i samarbejde med den nystiftede
DKP-afdeling i Randers arrangeret en
paneldebat mellem de fire erklærede
kommunistiske partier i Danmark.

I panelet deltog det ledende medlem
af APK Henning Paaske Jensen, Oden-
se. Fra DKP kom formand Henrik Sta-
mer Hedin, Ry. Fra KPiD kom Peter
Larsen, Sønderborg. Det nye parti KP,
som blev stiftet sidste efterår på basis af
DKP/ML og udbrydere fra KPiD, stille-
de med Esben Hansen, Århus.

Oplægget til mødet var bredt lagt an
for at give oplægsholderne mulighed for
at præsentere deres partis syn på, hvor-
dan der skal arbejdes for et grundlæg-
gende og afgørende brud med kapitalis-
men.

Konklusionen på mødet var ikke

anderledes end den virkelighed, der
eksisterede før: At erklære sig som kom-
munister er ikke det samme som at være
enige om de grundlæggende spørgsmål.

DKP, KPiD og KP bygger alle deres par-
tiprogram på varianter over det anti-
monopolistiske demokrati. Også i dags-
kampen er der enighed om hovedlinjen,
indbefattet et tæt samarbejde med Soci-
aldemokratiet. 

Denne revision af Marx og Lenin
blev forsøgt forklaret af repræsentanten
fra KPiD med udviklingerne i monopol-
kapitalen. 

Enige var de tre førnævnte partier
også om, at vejen til et fælles parti
mellem de tre skal gå uden om de prin-
cipielle spørgsmål og alene skal
udspringe af samarbejde i bevægelserne.
Fra DKP’s side blev det formuleret såle-
des

- Det er vores opfattelse, at det vil
være det stadig snævrere enhedsarbejde
mellem de kommunistiske partier på det
lokale plan, i parlamentarisk sammen-
hæng og i bevægelserne, der skaber
baggrunden for en egentlig organisato-
risk sammenslutning af de eksisterende
kommunistiske partier til ét. 

APK brugte sin taletid på mødet til at

prøve at bringe klarhed over de forskel-
le, der faktisk er, med eksempler lige fra
den internationale kamp til den danske
fagopposition. Det er en afklaring, som
ikke mindst det nye parti KP skylder at
bidrage til. 

Men ingen af de tre partier havde rig-
tig lyst til at tage udfordringen op. De er
enige om, at uenigheden og splittelsen
slet ikke er en reel kamp mellem to lin-
jer i arbejderbevægelsen og i den inter-
nationale kommunistiske bevægelse,
men en misforståelse om betydningen af
ord. 

Sådanne bortforklaringer bliver nød-
vendige, når man har forladt de principi-
elle, revolutionære standpunkter, som
det engang revolutionære DKP og dets
efterfølger DKP/ML i sin tid blev byg-
get på.

Afslørende debat om kommunisme

Panelet fra venstre: Henning Paaske (APK), Esben Hansen (KP), B.C. Andersen (dirigent, APK), 
Peter Larsen (KPiD), Henrik Stamer Hedin (DKP)

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

Der findes 4 erklærede
kommunistiske partier i

Danmark - i al fald tre for
mange 

En paneldebat i Randers
forsøgte at finde de

principielle forskelle og
mulige samarbejdspunkter



Eftersom amerikansk udenrigs- og sik-
kerhedspolitik siden 1945 kan beskrives
ved blandt andre disse elementer:

- den eneste brug af atomvåben (og
uden undskyldning);

- 50-60 mere eller mindre hemmelige
interventioner og kupforsøg i andre
stater;

- den mest hyppige, intensive delta-
gelse i krige og historiens højeste
militærudgifter;

- 700-800 militære basefaciliteter i
omkring 130 lande – adskillige i u-
demokratier – verdensomspændende
spionvirksomhed og verdens største
våbeneksport;

- gennem økonomiske sanktioner
hovedansvarlig for folkemordet på
cirka én million irakere og nu for
over 600.000 krigsofre;

- planlægning af kontrol med verdens-
havene såvel som med rummet for at
kunne påbegynde, gennemføre og
vinde en atomkrig uden selv at blive
destrueret (det ballistiske missilfor-
svar);

- ansvar for fangelejre, tortur, dødspa-
truljer, henrettelser, krænkelse af pri-
vatlivets fred og menneskerettighe-
der;

- en økonomisk politik, der trods alle
muligheder for det modsatte har

været den største enkelte bidragyder
til verdens ulighed og opretholdt en
exceptionelt lav ulandsbistand;

- verdens største forurener, der nægter
at underskrive Kyoto-aftalen og fort-
sætter med militære forsøg på kontrol
med andre landes olie til soleklar
skade for fattige, der også har brug
for disse ressourcer;

- systematisk mindskning af respekten
for FN, for folkeretten og for de men-
neskelige rettigheder, og internt er
centraliseret hidtil uset magt hos
præsidenten;

- bør regeringen, der jo ønsker at frem-
me forståelsen for vores udenrigspolitis-
ke relationer før og nu, oprette en uvil-
dig kommission, der skal udrede USA’s
konstruktive, men også destruktive rolle
i det internationale system.

Dernæst bør kommissionen undersø-
ge danske regeringers, diplomaters,
mediers, forskeres og industriens mulige
medansvar gennem direkte politisk og
militær støtte til USA, herunder spred-
ning af misinformation, og indirekte
støtte ved aldrig at tage afstand fra de
destruktive elementer. 

Endvidere skal undersøges, om visse
danskere har opnået økonomiske eller
andre fordele ved at bidrage til Dan-
marks konsekvente samarbejdspolitik,

herunder også i NATO, med USA om
især ovenstående områder.

Udredningen bør munde ud i overvej-
elser om, hvordan der atter kan tilveje-
bringes frihed i dansk udenrigs- og sik-
kerhedspolitisk forskning og derved
genskabes en åben debat om disse vigti-
ge spørgsmål.

1. maj 2007

Af Jan Øberg, TFF
www.transnational.org
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NÅR URET BLIR RET BLIR MODSTAND TIL PLIGT

Undersøg Danmarks 
samarbejdspolitik med USA

EU-forfatning skal
til folkeafstemning

Danmarks statsminister Anders Fogh
Rasmussen har været i Berlin i selskab
med EUs formand, den tyske forbunds-
kansler Angela Merkel. Over frokosten
var spørgsmålet om EUs kommende
traktat-tekst – en endnu ikke endeligt
revideret udgave af den såkaldte ”For-
fatning for Europa” – på dagsordenen.

- Folkebevægelsen mod EU mener,
at alle nye EU-traktater bør sendes til
folkeafstemning herhjemme, sådan
som vi har demokratisk tradition for,
udtaler Ditte Staun, som er talsperson
for Folkebevægelsen mod EU.

- Vi kender naturligvis ikke det
endelige resultat af forhandlingerne om
EU-grundloven. Men vi har al mulig
grund til at forvente afgørende suveræ-
nitetsafgivelser, hvilket Den Danske
Grundlov kræver folkeafstemning om.
Hvad end den endelige juridiske afgø-
relse bliver om det, så tegner det til, at
der flyttes betydelig beslutningskom-
petence på betydelige politikområder
til EU. Derfor vil vi gå i front for kra-
vet om en folkeafstemning.

Folkebevægelsen mod EU

RETTELSE:
Sidste nummer af Kommunis-

tisk Politik var nummer 10,
2007  - ikke nummer 9 som det

ellers fremgik af forsiden 

Vi beklager fejlen.



NATO-flåden var forsamlet i Gøteborg
for at deltage i øvelsen, der er blevet
kaldt Noble Mariner, Noble Award og
Kindred Sword. 

Seksogtyve Nationer deltager, og de har
et fælles mål i denne fælles fællesøvelse,
under kommando af Joint Forces Naples
og Maritime Component Command,
Nortwood, Admiral, Sir Burnell-
Nugent:

Fly, flåde og hær træner sammen med
NRF – NATO Response Force – en styr-
ke på 25.000 soldater, der kan indsættes
i NATO’s angrebskrige med fem dages
varsel. 

Der har været en masse spektakulære
aktioner. Blandt andet blev et kæmpe-
mæssigt banner hængt ud fra et indkøb-
scenter, og under et samtidigt maraton-
løb løb aktivister rundt med rygsedler
med teksten:

Løb for livet – NATO kommer
Blandt andet jeg selv havde fornøjelsen
af at tage NATO på sengen en tidlig
morgen.

To aktivister – heriblandt en dansk
kvinde (50+) og en svensk mand (33) –
padlede ud til NATO for at aflevere et
telegram til generaler, soldater, Bush,
Blair, krigsministre samt den svenske og
danske statsminister. Telegrammet med-

delte kort, at NATO spilder en masse
penge, mens folk lider nød i verden, at
de skulle tage at være noble og droppe
deres arbejde og stoppe deres terrorise-
ring af uskyldige civile borgere. Et ban-
ner blev hængt op på padlerne: Teksten
var 

Stop NATO – War is never noble 
Og der var gadeteater, larmedemo og
kaffe og kage – uden for landshøvding-
ens residens, mens NATO-generalerne
havde kaffepassiar – efterfulgt af en ’die
in’ på et nærliggende torv:

Der var bannerdrop fra Gøtaælvsbroen i
Gøteborg, så skibene i NATO’s afsikre-
de område skulle vide, at de ikke var
velkomne med deres flåde og atomvå-
ben i Gøteborgs havn. Ugen sluttede
med, at det lykkedes to aktivister at
komme om bord på et fransk krigsskib.

Det var organisationen Ofog, som orga-
niserede protesterne, der også var en
demonstration mod, at den svenske
regering vil opgive den traditionelle
neutralitetspolitik og bliver stadig dybe-
re involveret i NATO-menageriet. Der er
også svenske soldater i Afghanistan.

I fogs pressemeddelelse hedder det om
de 37 skibe, der strømmede ind i Gøte-
borgs havn:

”Det er en forsamling af krigsforbry-

dere og kernevåbenkræmmere, som intet
har at gøre i Sverige. Netværket Ofog vil
gøre, hvad vi kan, for at vise NATO, at
de ikke er velkomne … 

Nato Response Force er en hurtig
udrykningsstyrke på 25.000 soldater,
som kan sættes ind med fem dages var-
sel, blandt andet for at bekæmpe “terro-
risme”. Øvelsen Noble Mariner er den
største militærøvelse i Østersøen efter
Anden Verdenskrig. Blandt skibene er
der mindst et fartøj, det britiske hangar-
skib HMS Ark Royal, som deltog i den
folkeretsstridige invasion af Irak 2003.

NRF har intet “fredsbevarende” ved
sig, det er NATO’s nye offensive spyd-
spids. NATO har 480 kernevåben place-
ret i Europa og råder samtidig over
Storbritanniens 200 og USA’s 7600 ker-
nevåben. De har en første-slags-politik,
som gør, at de vil anvende kernevåben
uden selv at være angrebet først.”

UR
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OKTOBER BOGBUTIK
København

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50
Man, tir, tor 15 - 18

ons 16 - 19

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83
Åbningstid:

Hverdage 12 - 17.30

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
Åbningstid:

fre 14 - 17.00

En uge i Gøteborg

NATO! Se upp för os!

Aktivister i gummibåde mod NATOs krigsflåde.
Protesterne i Göteborgs havn havde bred støtte i den svenske befolkning,

som hæger om landets neutralitet



Det er populært at tale om, eller bedre at
give løfte om skattenedsættelse. Det
sælger billetter! Fogh solgte billetter, da
hans regime overtog magten: skattestop.
Det har en god klang i vælgernes øre-
gange. Siden er det i spandevis blevet
påvist, at statskassen hentede pengene
hjem i rigelige mængder ad andre kana-
ler, hvor de fattige betalte gildet. Allige-
vel står indtrykket stadig tilbage: Skatte-
stoppet er en realitet. Det er på pengep-
ungen, man mærker, at hverdagen er
hårdere, men det forbindes af de fleste
ikke med skattestoppets manipulation.

Det lykkedes tilmed De Konservative
at få gennemført en skattelettelse for
top- og mellemskatgrupperne. Men
Fogh har gang på gang lagt låg på denne
konservative mærkesag ved at fastholde
dem på regeringsgrundlaget. De var
fanget i deres eget spind af ministerli-
derlighed.

I en lang periode forsøgte Socialde-
mokraterne at skabe sig en profil på en
politik, der kalkulerede med fortsat skat-
testigning ‘i solidaritetens navn’. Denne
niche af oppositionslinje har Helle Thor-
ning Schmidt fravalgt. Der er stemmer i
skattestop.

Ny Alliance har sat skattenedsættelse på
dagsordenen: Væk med topskatten!
Væk med mellemskatten! 40 pct. maksi-
mumsgrænse! 

Sådan. Det har givet genklang. Den
sælger billetter. Et væsentligt argument
er, at det danske erhvervslivs fortsatte
udvikling i konkurrence med udlandet
har brug for højt uddannet udenlandsk
arbejdskraft. Det er tilmed en nødven-
dighed. Disse indvandrere skal tilføre
erhvervslivet nye ideer – de skal innove-
res. Alle andre indvandrere skal integre-
res. For at lokke innovatorerne til Dan-
mark skal trækprocenten ned på 40 pct.

Det kan mærkes for dem og alle
andre højtlønnede – men ikke andre.
Den lille million på overførselsindkomst
er holdt helt uden for gildet. Indtægts-

grupper på mindre end 300.000 kr. årligt
når dårligt op på mellemskatniveau! Det
er velsagtens også en lille million, der
intet mærker. Så er der en mindre del af
lønmodtagerne, der med lidt mellemskat
får lov til at snuse lidt til flæsket. Men
direktørerne, blandt andre, spinder guld.

Den bramfri medicinaldirektør Asger
Aamund ikke skjul på sin begejstring:

- Vi er i en velfærdskonkurrence med
resten af Europa, og der er faktisk en
konkurrence i øjeblikket om at sætte
skatten ned. Det gør man altså ikke for
at forarme vælgerbefolkningerne.

Typer som Asger Aamund vil forsø-
ge at bilde befolkningen ind, at forsla-
get ikke har til formål at forarme, men
konsekvensen er, at Underdanmark
kommer til at betale, så medicinalind-
ustrien med  flere får deres innovatorer:

- En skattesænkning til 40 pct. vil
være en kæmpe investering i Danmarks
konkurrenceevne og vil gøre det muligt
at tiltrække dygtige medarbejdere.

Ny Alliance er ikke desto mindre
kommet gevaldigt i klemme, når talen
falder på finansieringen af forslaget. Det
er jo netop dette svar, der vil afdække
Underdanmarks rolle. Det har erhvervs-
manden også svar på:

- Finansieringen er slet ikke interes-
sant, udtaler han til Berlingske Tidende.
Så har man hørt det fra en erhvervs-
mand. Vi skal kun fokusere på investe-
ringen:

- Danske politikere er fuldstændig

lammede ved tanken om ikke at kunne
lave en krone til krone-finansiering. De
sidder som paralyserede kaniner, hver
gang en journalist spørger: »Hvordan
vil I finansiere det? Hvilke svage grup-
per skal betale?« De skal holde op med
at være nogle tøsedrenge. Det er jo ret
simpelt, for det svarer til en investering.

I årtier har vi hørt på danske politike-
re over en kam bønne om nødvendighe-
den af uddannelse af den danske
arbejdskraft. Det er nu ikke længere af
værdi. Rengøringsbranchen kan dækkes
af kvinder fra Asien og Sydeuropa, avis-
bude og gartneriarbejdere fra Polen,
byggeriarbejdere fra Østeuropa i
almindelighed samt de baltiske lande,
sygeplejersker fra Sverige og Norge og
senest Portugal osv.

Hvilken rolle er den lille million
udstødte tiltænkt at spille? Helt alminde-
ligt arbejde på aktivering med kontant-
hjælp og dagpenge som aflønning!
Uden udsigt til uddannelse.

Skattesystemet med dets fradragsjungle
er til fordel for rovdyrene: rigmændene
– udbytterne. Det er slet og ret et omfor-
delingsinstrument, hvor de fattiges
penge dirigeres over i rigmændenes
lommer. Hvis vi via dette system skal
have flere penge på lommerne, skal
bundfradraget hæves betydeligt og
bundskatteprocenten sænkes ligeså. Det
kan og skal finansieres af en brandbe-
skatning af de rige og de velbeslåede fir-
maer, der slet ikke betaler skat. Den fjer-
nede formueskat skal genindføres – og
hæves, så det kan mærkes. Kraftig pro-
gression! Kapitalen er der. Likviderne er
materialistiske. Luksusyachter sejler
rundt i vores bælte og sunde. Kunstvær-
kerne hænger på deres vægge. Limoerne
forpester vores vejnet. You name it. Og
først og fremmest er produktionsmidler-
ne der.

Det er ikke værdier, der er tjent på
hårdt slid. Det er tilvejebragt på svindel
og udbytning. Det skal inddrages!   FJ

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

Faglig  kommentar

Skattesystemet med dets
fradragsjungle er til fordel

for rovdyrene: rigmændene
– udbytterne. 

Skatteglæde


