
Kampdagen er konkret for titusinder af konfliktende i i det 
offentliges lavtlønsfag – de traditionelle kvindefag.

Ikke mindst kræver de strejkende klækkelige lønløft. Og 
de har bred sympati i hele befolkningen. Den forstår at lav-
lønsfagene skal hæves, selvom regeringen – de offentlige 
arbejdsgivere -stritter imod

De strejkende slås for en bedre offentlig sektor. De kæm-
per for ligeløn. De er imod, at  der skal være mande- eller 
kvindefag, og for, at også omsorgsfagene skal være værdige 
og gode fag for mennesker. For er de ikke det, går det ud 
over børnene, de gamle, de syge, de svage. Et samfunds 
egentlige karakter kan aflæses på, hvordan det behand-
ler dem, der har hjælp behov.

Det er Anders Fogh og hans regering, som nægter 
at give økonomiske indrømmelser til lavtlønsfagene. 
Konflikten kan afblæses, så snart de løsner for pen-
gepungen. Til klækkelige løft løn-
løft: 12,8 procent-
rammen vil næppe 
forhindre reallønsfald.

Spræng lønrammen! 
Velfærd til alle!

Fogh-regeringen fører hellere krig i Irak og 
Afghanistan end den vil investere i velfærd.

Det er forbrydelse i dobbbelt potens: 
En forbrydelse mod vores svage og gamle 
– og krigsforbrydelse mod andre folk og 
nationer, der aldrig har gjort Danmark 
eller danskerne noget som helst.

Anders Fogh, Per Stig Møller og deres slæb 
af Dansk Folkeparti og Ny Alliance er ret og slet 
gammeldags kolonister, der med våbenmagt vil 
påtvinge lande i den trede verden deres vilje, som de kalder 
’demokrati’ – men som er massemord. De er medansvarlige for 
mere end en million menneskers død i Irak og Afghanistan.

Fogh og hans medkrigsforbryder Tony Blair kandiderer til 
topposter i EU og NATO. Det siger en hel del om begge disse 
alliancer. Den sidste er en krigsførende militæralliance, der 
påstod at være en forsvarsalliance, men går til angreb over hele 
kloden som et simpelt bredskab for imperialistmagterne.

De kan kalde det ’krig mod terror’ så meget de vil. Bush, 
Blair og Fogh og deres kloner er de egentlige terrorister.

Stop krigene – døm krigsforbryderne
Stop besættelsen af Irak, Afghanistan og Palæstina
Danmark ud af NATO
Støt folkenes modstandskamp

Bliver Fogh eller Blair EU’s første præsident – (det vil sige 
det det ikke folkevalgte, men udvalgte,  reelle overhoved for 
en ny statsdannelse Den europæiske Union – vil det ikke bare 
afsløre, at er en imperialistisk verdensmagt, en arvtager til de 
gamle europæiske kolonimagters udplyndringer og krige. 
Den ny forfatningstraktat, som man kalder Lissabon-trakta-
ten,  bygge EU-staten og dens organer op og tager nye skridt 
til militarisering.

Bortset fra irerne må ingen lande eller folk i EU stemme 
om traktaten, selvom et f lertal i alle lande ønsker at få den 
til afstemning. 

Fogh lyver, når han påstår, at det ikke er en forfat-
ningstraktat og at Lissabon-traktaten ikke betyder 
opgivelse af suverænitet. Han løj også om Iraks mas-
seødelæggelsesvåben og om  så meget andet. 

Fogh kalder sig demokrat – og EU et stort demo-
krati, nærmest et eksempel for resten 

af verden. Det er langt 
ude!
Nej til EU og Lissa-

bontraktaten – Vi kræver 
folkeafstemning

De kvindedominerede lavtlønsfag i det 
offentlige, som nu er i konflikt, har mange 
arbejdere med udenlandsk baggrund. De 
står sammen med de danske arbejdere i en 
fælles kamp. Det er reel integration. De 
herskende ønsker med fremmedhad og 
muslimhetz at så splittelse, for bedre at 
kunne gennemføre deres krige og 

n y l i b e - rale dagsorden til fordel for monopo-
lerne og de rige.

Solidaritet med de konfliktende!
Solidaritet mellem danske og udenlandske arbejdere! 
Stop racisme og fremmedhad

Anders Fogh har erklæret, at han ikke vil ’blande sig’ i kon-
flikten. Det gør han allerede ved at smække pengekassen i. 
Men han og hans regering pønser på et indgreb, som et stort 
f lertal af danskere er imod. Det skal bare times rigtigt! Hvis 
det sker siger vi

Kampen fortsætter! Nej til regeringsindgreb! Fogh må gå!

Invester i liv og omsorg – ikke i krig
 Socialisme er fremtiden

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne

www.apk2000.dk

DKU
Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund

www.dku99.dk

1. maj 2008: Kampdag for alvor



På papiret har vi ligeløn. Danmark bryster 
sig af at have en ligelønslov. Det lyder jo fint, 
men det er mere end 30 år siden, den blev 
vedtaget, og vi har stadig ikke ligeløn.

Dog: Inden for lovens definition har vi. 
Lige løn for lige arbejde. Der er oprettet en 
række udvalg og kommissioner, der under-
støtter denne alt for indskrænkede opfattelse 
af ligeløn og ligestilling. De bruges til udad-
til – også ud over Danmarks grænser – at 
glorificere vores ”lille smørhul”.

Virkeligheden er imidlertid, at hvis man 
er sygeplejerske i det offentlige, tjener man 
kun omkring 75 pct. af, hvad man får i det 
private. Man skal altså arbejde 16 måneder 
for at opnå en årsløn som kollegaen på et 
privathospital. Ligeløn?

Den største faktor for uligelønnen er fast-
holdelsen af kvindefagene, og aflønningen 
her. Problemet har eksisteret i mere end et 
halvt århundrede. 

I starten var det ikke mindst ufaglærte 
kvinder ved samlebåndsarbejde, der som en 
stor gruppe blev underbetalt, meget udtalt i 
elektronikindustrien. Rengøringsbranchen 
har altid været et typisk kvindefag og er sta-
dig voldsomt underbetalt. 

Med den offentlige sektors overtagelse af en 
lang række samfundsopgaver, så kvinderne 
kunne få adgang til udnyttelse af deres arbejds-
kraft, er der vokset andre kvindedominerende 
fag frem. Det gælder eksempelvis social- og 
sundhedshjælpere og -assistenter. Sygeplejer-
sker og plejere er vokset betydeligt i antal. 

Vi skal heller ikke glemme kassedamerne, 
som med konsumindustriens vækst er skudt 
voldsomt i vejret. Det er en sigende benæv-
nelse: Kassedamer. I alle disse fag hjælper til-
føjelsen m/k ikke på deres ringe løn. Kasseda-
merne har været i fokus grundet deres ringe 
løn og arbejdsforhold i to årtier. Omsorgen var 
stor, men lige lidt har det hjulpet. I det sidste 
årti har omsorgen været størst for de stakkels 
kvindelige chefer med milliongager.

Kendsgerningen er, at disse kvindedomi-
nerende fag i det offentlige har oparbejdet et 
lønefterslæb på omkring 30 pct., varierende 
fra gruppe til gruppe. Tålmodigheden er 
brugt op! Der skal være ligeløn NU!

Det råder overenskomstresultatet ikke 
bod for. Lønandelen af de så hyppigt omtal-
te 12,8 pct. udgør blot 8 pct., som bliver 
mere end spist op af prisstigninger og infla-
tion på de tre år, overenskomstperioden 
varer. Til står der stadig et løngab på 30 pct., 
som tilmed risikerer at vokse.

Jeg besluttede op til dette års 8. marts 
derfor at indgå i Ligeløn NU-initiativet, som 
på Kvindernes internationale kampdag holdt 
deres første arrangement. Det kørte videre 
som en bevægelse, der baserede styrken i 
overenskomstkampen på arbejdspladserne 
på tværs af fag.

Vi skal ikke vente på politikernes omsorg. 
Den kan ligge på et meget lille sted:

- Der er ikke råd, siger vores finansminister. 
Det vil føre til en overophedning af økonomien og 
udløse en kartoffelkur. Samtidigt deler han skat-
telettelser ud til de rige med den anden hånd. 
Vores beskæftigelsesminister er ikke bedre:

- Hvis vi mangler arbejdskraft i den offent-
lige sektor på grund af ringe løn, så henter vi 
den i Portugal.

Dansk Folkepartis, Socialdemokratiets og 
SF’s valgløfter var tomme. Få måneder efter 
valget indgik de forlig med regeringen om 
den såkaldte Velfærdspakke, der ikke gav 
mulighed for at indhente lønefterslæbet.

Vi må selv slås, og situationen i øjeblikket 
er unik. Kampgejsten og opbakningen fra 
befolkningen har aldrig været større. Det er 
NU, det gælder. Vi kræver respekt for vores 
arbejde. Mere i løn og f lere hænder. Og vi 
vil ikke lade os spise af med en ligelønskom-
mission, der blot er en ny syltekrukke. Vi 
kan vinde denne kamp. Så til politikerne: - 
Hold jeres labber fra konflikten!

Anders Foghs specielle malerven Lars 
Grenaa, faglig sekretær i Pædagogstu-
derendes Landssammenslutning PLS, 
var en af de to pædagogstuderende, der 
som medlem af BUPL’s hovedbesty-
relse stemte nej til det upopulære for-
lig, formand Henning Pedersen ind-
gik, lige før 
p æ d a g o g e r n e 
skulle konflikte. 
Forligt sprængte 
ikke Fogh-rege-
ringens lønram-
me på 12,8 pct.

De pædagog-
s t u d e r e n d e s 
organisation har 
spillet en hoved-
rolle i de sidste 
års kamp for at 
fokusere på 
Fogh-reger in-
gen og nylibera-
lismens syste-
matiske ned-
brydning af vel-
færd og af den 
offentlige sektor. 
Den var f.eks. 
medinitiativtager til de store protester 
mod ’velfærdsreformen’ i maj 2006, 
som satte spørgsmålet om ’velfærd til 
alle’ på den politiske dagsorden. 

Senest har PLS lavet markante og 
synlige aktioner mod de nedskæringer 
på pædagog- og andre uddannelser, 
som fulgte med dette års finanslov – 
trods alle løfter om det modsatte. Nu 
er organisationen i gang med en kam-
pagne for at få de pædagogstuderende, 
som også er medlemmer af BUPL, til 
at stemme nej til OK-forliget.

- Mit nej til overenskomsten er et nej til 
nyliberaliseringen og markedsgørelsen af 
den offentlige sektor, siger Lars Grenaa.

- Gennem mange års økonomisk nedslid-
ning er arbejdspresset i den offentlige sektor 
steget voldsomt. Det er blandt andet som en 

konsekvens af resurse- og medarbejderratio-
naliseringer, som det hedder. De offentligt 
ansatte går på stribe ned med stress og andre 
arbejdsmæssige følgesygdomme, fordi det gør 
menneskeligt ondt ikke at kunne yde den 
nødvendige omsorg og konstant føle, at man 
svigter de børn, unge og ældre mennesker, 

man er uddannet 
til at hjælpe.

- Mit nej skal 
derfor forstås som 
et nej til, at vi 
ikke engang til-
n æ r m e l s e s v i s 
nærmer os en 
kompensation fra 
a rb e jd sg iv e r-
siden for den 
m e n n e s k e l i g e 
nedslidning, der 
foregår på offent-
lige arbejdsplad-
ser. 

- Kampen om 
overenskomst ’08 
er derfor i høj 
grad også en 
kamp om aner-
kendelse og om 

udviklingen i den offentlige sektor.
Det handler altså ikke bare om løn, 

mener Lars og fortsætter:
- Lønnen som symbol spiller derfor en 

stor rolle, men selv det meget udskældte 
krav på 15 procent er i virkeligheden lat-
terligt lille. Konkret slås de offentligt 
ansatte mod nedslidning, manglende 
anerkendelse, kontrol og umenneskeliggø-
relse af deres arbejdspladser.

- Selvfølgelig er lønnen vigtig, da den 
skal sikre købekraften og brød på bordet. I 
den forbindelse er det værd at nævne, at 
rammen på 12,8 procent ikke sikrer løn-
stigninger, der er reallønssikret. Med de 
prisstigninger, der for tiden er, kan 12,8 
vise sig at blive en markant reallønsned-
gang, konkluderer Lars, som mener, at 
der kun er én vej for overenskomstbe-
vægelsen: at sprænge rammen.

”Mandeløn til kvindefag” er en parole, 
der har slået stærkt igennem op til og 
under overenskomstforhandlingerne 
for de offentligt ansatte i år. Det er 
ikke en tilfældighed. Den afspejler 
dels årtiers udsultning af den offentlige 
sektor, de traditionelle ”kvindefag”,  og 
dels det faktum, at kvinder i dagens 
Danmark langt fra har de samme løn-
ninger som mænd. Når en privat ansat 
mand tjener 100 kr. 
tjener en kvinde 
ansat i den offent-
lige sektor med 
samme uddannel-
seslængde kun 81 
kr. eller mindre.

Selv om der i mange 
år har været lagt låg 
på kvindekampen, 
som er blevet deci-
meret til at handle 
om nogle gamle 
exentriske rødstrøm-
per og nogle få 
ledende kvinders 
trængsler, ulmer den 
nu op fra neden. Alle de mange kvinder, 
der i årevis har levet af sulteløn med et 
stærkt voksende arbejdspres i den offent-
lige sektor,  har fået nok. Og det er her-
fra forandringen kommer. 

Kvinder er den halve befolkning,  og vi 
finder os ikke i at blive betalt eller 
behandlet som andenrangsmennesker. 
Ikke alene giver den ringe betaling for 
vores arbejde os færre muligheder, men 
med den økonomiske undertrykkelse 
af kvinder legitimeres også et menne-
skesyn, hvor mænd stadig er lidt mere 
værdifulde end kvinder. Et menneske-
syn, som skaber grobund for en rekla-
meindustri, hvor kvinder er ting mænd 
kan erobre og eje, og hvor kvinders 
mulighed for succes og lykke er at 
finde en mand, der kan tjene penge. 
Og hvor kvinder får at vide, at  det er 

DEM, der er noget galt med, hvis de 
ikke har succes. 

Dette kvindesyn har uhyggelige kon-
sekvenser. Det reducerer kvinder til 
fødemaskiner og barbiedukker, groft 
sagt. Det skubber et stadig stigende 
antal teenagepiger ud på selvmordets 
rand, fordi de ikke kan klare presset. 
Det fastholder kvinder i illusioner om 

at mærketøj, skøn-
hedspleje og plasti-
koperationer er 
vejen til lykken. 
Det skaber split-
telse mellem mænd 
og kvinder med de 
samme interesser. 
Det skaber talløse 
ulykkelige kvinde-
skæbner, og det 
skaber selvbebrej-
delser og mangel 
på handling.  

Kvindekampen er 
ikke slut. Vi er rig-
tig mange unge 

kvinder, som er trætte af at gå en frem-
tid i møde, hvor vi fra starten står 
bagerst i køen kun pga. vores evne til 
at føde børn. Vi er også trætte af at 
blive set og vurderet udfra nogle uop-
nåelige idealer. 

Vi er kvinder og mennesker,  og vi 
har ret til de samme muligheder som 
mænd. 

Det syge kvindesyn må og skal 
stoppes,  og derfor har det så store 
perspektiver når en gruppe Sosu’er går 
på gaden med bannere,  hvorpå der 
står ”mandeløn til kvindefag”. 

Ja, det handler om mere i løn, ja det 
handler om lige løn for lige arbejde, og 
ja det handler om, at vi har fået nok. 
Det er en kamp som gælder alle arbej-
dere og alle kvinder. Kampen handler 
om velfærd for alle og om fremtidsud-
sigterne som kvinde i det her land.

Stå fast og udvid kampen!
APK'ere og DKU'ere om storkonflikten

Ligeløn NU
Af Vivian Rasmussen, ufaglært socialarbejder

Spræng rammen!
Af Lars Grenaa, pædagogstuderende

Er mænd stadig lidt mere værd end kvinder?
Af Cathrine Petersen, formand DKU



RØD 1. MAJ 2008 I KGS. 
HAVE ODENSE Kl. 13-18 

FOR VELFÆRD TIL ALLE
IMOD KRIG, EU OG FREMMEDHETZ

(som en undtagelse er arrangementet i år forlagt til et andet meget benyt-
tet område, Kgs. Have på grund af bygningsarbejde i Munkemose)

Der vil være tale ved bl.a.
Naser Alsehli, Palæstinensisk journalist i Danamrk

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen Mod EU

Der vil være musik ved 
Katrine Aagaard, Retro, Tropical og Søren Berlev m. band

 

1. maj i Århus 

MØD APK I VORES BOD 
 

 

’Jydsk Væddeløbsbane’ 
Observatorievej 2 

FRA KL. 12 

☆Invester i liv og omsorg
– ikke i krig

1.maj på Den Røde Plads kl. 13–17
ved indgangen fra Trianglen, bag Frimurerlogen. Arr. APK og DKU

  Musik
☆ Mind Scape
☆ Riffelsyndikatet
☆ Lukas Scherfig
☆ Merry go round
☆ Highway Child

Talere
☆ Patrick Mac Manus, formand for foreningen Oprør
☆ Ron Ridenour, amerikansk statsborger, 

krigsmodstander og rejsende i Sydamerika
☆ Repræsentant for den kæmpende OK-konflikt
☆ DKU og Dorte Grenaa, formand for APK

www.kpnet.dk www.dku99.dk

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk

Storkonflikten  
i centrum 1. maj

Det er storkonflikten i den offentlige 
sektor, som står i centrum 1. maj 2008 
– også ved APKs og DKU’s store 
arrangementer i Kongens Have, Oden-
se, og på Den Røde Plads (bag Frimu-
rerlogen) i Fælledparken i København. 

Repræsentanter for de strejkende vil 
tale på begge scener, og rundt om på 
pladsen vil der være solidaritetsmarke-
ringer af forskellig slags.

I Fælledparken taler APKs formand 
Dorte Grenaa, som selv er ergotera-
peut, et af de konfliktende fag.

Men EU, folkenes modstandskamp 
eller kampen mod reaktionære terror-
love bliver heller ikke glemt. Også 
DKU vil markere sig med talere.

Store musiknavne 

Det er rigtig gode musiknavne, som 
spiller ved arrangementerne i Odense 
og København I Odense optræder den 
tidligere Gasolin-trommeslager Søren 
Berlev med band og giver prøver på 
hans netop udsendte første solo-CD 
Timeless Choice.

I København er der efter nogle års 
pause fra Fælledparken  et gensyn med 
guitaristen, sangeren og sangskriven 
Lukas Scherfig, som nu optræder som 
solist. Navnene på de øvrige bands og 
solister fremgår af annoncerne andet-
steds på siden.

Tag med på revolutionær 
ungdomstræf i juli

Oplæg, debat, handling og hygge bliver 
gennemgående i det antifascistiske og 
antiimperialistiske ungdomstræf der går 
ned på midtsjælland den11- juli - 2008. 

Vi skal få et bedre udgangspunkt for 
at stoppe krigene, sikre ligeløn og lige-
stilling og bremse EU og meget mere 
gennem en uges ungdomstræf. DKU er 
hovedarrangør.

Synes du det lyder spændende og/eller 
har du brug for mere information så kon-
takt os på: aaut2008@hotmail.com


