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Det er totalforbudt at mene, at dansk aktivistisk udenrigs-
politik (det vil sige krigsførelse mod lande i den anden 

ende af verden, som aldrig har angrebet Danmark eller 
udgjort den fjerneste trussel mod det) har gjort vort land så 
forhadt visse steder, at dets officielle repræsentation ses som 
legitime angrebsmål af muslimske fundamentalister. 

Det er endnu mere totalforbudt at sige det – og om det kan 
lade sig gøre (hvem ved?) bliver det totalforbudt at tænke det, 
og i det hele taget overhovedet at tænke.

Men det er klart at den danske krigsalliance med George 
Bushs USA og særdeles aktive deltagelse i krigene i Irak og 
Afghanistan har noget med hadet til Danmark at gøre. Det 
har den lige så aktive deltagelse i den internationale anti-
muslimske kampagne med Muhammedtegningerne også. 

Når det danske flag brændes af, billeder af Fogh trampes på 
og ambassader angribes, så er det fordi Danmark har 
gjort sig forhadt. Demonstrationer og protester er en 
form, hvorunder dette had vises, vareboykot en anden. 

Det officielle Danmark er ikke noget uskyldigt 
offer, selvom det hverken må siges eller tænkes.

Det officielle Danmark ledes af en krigsforbryder som 
statsminister i spidsen for en koalition af reaktionære, 

chauvinister, racister og anti-muslimer. Det officielle Dan-
mark er krigsgalt, imperialistisk og kolonialistisk. Det er 
desuden arbejderfjendsk, kvindefjendsk, børnefjendsk, ung-
domsfjendsk samt ældrefjendsk, selvom Dansk Fiolkeparti 
ihærdigt forsøger at skjule denne kendsgerning.

Men vé den, der i dette gode selskab vover at antyde, at det 
kan være regeringen og dens politik, det officielle Danmarks 
politik, der fremkalder et så stort had, at det udnyttes af 
nogle kredse til et bombeangreb på en ambassade. 

For Danmark kæmper jo for ytringsfriheden og demokratiet 
mod muslimske mørkemænd i afghanske bjerge og irakiske 
byer. For retten til Muhammedkarikaturer og religiøs blasfemi. 

- Bomben, der blev bragt til sprængning ved den danske 
ambassade i Pakistan, og som dræbte adskillige og kvæstede 
flere, var et angreb på alle civiliserede samfund. Den var et 
angreb på ytringsfrihed, på medmenneskelighed og på sund 
fornuft, skrev Ekstra Bladet på lederplads. 

Fogh-regeringen er pr. definition menneskelig, fornuftig 
og en idealistisk forkæmper for ytringsfrihed og demokl-

rati, for civilisation, mod barbari og blind terror.
Ve den, der som den radikale fru Vestager efter bombean-

grebet kom for skade at sige noget andet, som at Danmark 
kunne søge dialog i stedet for konfrontation i udenrigspoli-
tikken. Anders Fogh var ’bestyrtet’ og Venstres politiske 
ordfører Inger Støjberg skrev  på sin blog i dag, at det ”er 
meget beklageligt, at Vestager bliver blød i knæene og giver op 
over for terroristerne”. Det nærmer sig landsforrædderi og 
totalsvigt af danske værdier. Og Dansk Folkeparti  kunne 
(med slet skjult tilfredshed) oven på bomben i Pakistan kon-
statere, at Danmark nu er i ’terroristernes fokus ligesom USA 
og Israel’. Det rykker i de danske korsriddere.

Margrethe Vestager fik dermed lejlighed til at slå igen:- Vi 
må og skal ikke slå over i en aggressiv udenrigspolitik, 
hvor vi opfatter os selv som Nordens Israel eller Det 
Andet USA, der er i åben kamp med den muslimske 
verden, sagde hun i en pressemeddelelse.

Og så tilføjede hun radikalt, at De Radikale støt-
ter regeringen imod ekstremisme og terror, men sæt-

ter spørgsmålstegn ved billedet af Danmark i krig med 1,3 
milliarder muslimer.

Og så er vi tilbage hvor det hele starter igen. At ’støtte rege-
ringen imod ekstremisme og terror’ er  at blåstemple dens 

aggressive krigspolitik og provokatorisk aktivistiske udenrigs-
politik. Bomben i Pakistan er en simpel konsekvens af, at Dan-
mark for længst er slået over i en agressiv udenrigspolitik. 

Den kan fordømmes lige så meget man lyster. Man kan 
kalde det blind terror. Man kan erklære sig uskyldig og for-
byde folk at tænke.

Men hvis 1.3 milliarder muslimer føler og mener, at det 
officielle Danmark er gået i krig mod dem, så har Danmark 
et problem, som selvfed forargelse ikke kan få væk.

Det er på høje tid,  at Fogh-regeringens aktivistiske udenrigs-
politik og reraktionære nyliberale indenrigspolitik bliver smidt 
på lossepladsen sammen med George Bush og hans slæng.

USA, Israel og Danmark som evige våbenbrødre? Nej tak.
Netavisen 4. juni 2008
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Der er fødevarekrise. Der er energi-
krise. Der er klimakrise. Der er dot.
com-kriser og subprime-kriser. Der er 
boligkriser, økonomiske kriser og 
politiske kriser. Kapitalismen og impe-
rialismen er de mest kriseplagede og 
kriseskabende sociale systemer, der 
kendes. plaget af kriser; de er indbyg-
gede og uundgåelige. 

Af det kapitalistiske systems kriser 
er den tilbagevendende økonomiske 
krise – overproduktionskrisen – den 
mest grundlæggende, som den mest 
dramatiske fase i dens cyklus af 
opsving, boom, krise, og mere eller 
mindre langvarig depresssion.  Efter 
boomet kommer nedturen, og de ’blin-
de’ markedsøkomiske kræfter slår 
hårdt. De stærkeste overlever; talrige 
går under, fordi de f.eks. har købt hus 
eller lejlighed på det gale tidspunkt, 
eller må sælge, når markedet er stop-
fodret.

 
Tag nu boligkrisen: Efter friværdife-
sten venter de magre år. Mange vil 
blive mast i den kapitalistiske kværn. 
Danske ejendomspriser er overvurde-
rede og ligger 15 pct. højere end de 
burde, siger IMF (Den internationale 
Valutafond) i en analyse. Sjovt nok 
kommer sådanne analyser ikke, og 
hvis de kommer får de ingen konse-
kvenser, når det hele går derudaf og 
opaf. IMF anbringer Danmark sam-
men med Spanien og Frankrig, hvor 
der også har været byggeboom og 
rekordpriser på fast ejendom, som de 
mest sårbare økonomier i Europa.

Fogh har fulgt George Bush og 
USA i neoliberalt tykt og tyndt, og 
desværre har danskerne måtte følge 
med. Nu er det kommet til den tynde 
ende, og der er ingen vej du af kriser-
ne, der bliv er dybere og dybere. 

Den 29. maj skrev The Economist 
om den amerikanske boligkrise:

”Uheldigvis afslører nye tal i denne 
uge, at boligprisernellerede er faldet 
mere i løbet af de seneste 12 måneder 
end i noget år under   Den Store 
Depression i 1930’erne. (...) det seneste 
fald i pålydende priser er allerede er 
meget større end de 10,5 % fald i 1932 

på depressionen ś værste tidspunkt. 
Og situationen ser om muligt endnu 
værre ud, end den forekommer. I de 
deflationære 1930’ere var Amerika ś 
prisniveau faldende, så i faste priser 
faldt boligpriserne meget mindre end 
de gjorde nominelt. I dag kører infla-
tionen for fulde omdrejninger, så ejen-
domspriser er faldet med rystende 
18% i faste priser i løbet af det forud-
gående år. I faste priser er gennem-
snitsboligen nu 16% mindre værd end 

på toppen i 2006, og det store over-
skud af usolgte huse antyder, at pri-
serne vil falde yderligere. Hvis det  er 
tilfældet, så kan den bristende bolig-
boble føre til et større samlet prisfald 
end det 26% store fald i faste priser 
over fem år i 1933. 

De fleste vil kalde dette en temme-
lig destabiliserende kontraktion.”

Kapitalismens kriser flettes sammen 
og virker ind på hinanden. Samtidig 
siges der sjældent noget sandt om øko-
nomien ogde virkelige økonomiske 
forhold i de borgerlige medier, så det 
er rigtig svært for almindelige dødeli-
ge at gennnemskue de faktiske for-
hold. I øjeblikket eksploderer energi-
priser og fødevarepriser. Er det på 

grund af knaphed på fødevarer og/
eller olie?  Er det spekulation, eller 
begge dele? En amerikansk skribent 
med speciale i geopolitik F. William 
Engdahl har set nærmere på oliepris-
stigningerne. Han konkluderer:

”En forsigtig beregning viser at 
mindst 60 % af dagens pris på 128 $ 
pr. tønde råolie stammer fra ukontrol-
leret spekulation med futures (fremti-
dige værdier) fra investeringsfonde, 
banker og finansgrupper (...) De ame-
rikanske regler tillader spekulanter at 
købe en kontrakt på fremtidig råolie 
på Nymex og kun betale 6 % af kon-
traktens værdi. Med den nuværende 
pris på 128 $ pr. tønde betyder det, at 
en handlende i futures kun skal lægge 
omkring 8 $ på bordet for en tønde. 
Han låner de resterende 120 $. Denne 
ekstreme ’margin’ på 16:1 er med til at 
drive priserne op på et vildt urealistisk 
niveau og udskyde bankernes tab på 
subprime-lån og andre katastrofer på 
den almindelige befolknings bekost-
ning.”

Under Bush og Fogh og de øvrige 
neoliberale regenter fjernes kontroller 
og restriktioner for monopolerne, og 
det betyder uanede muligheder for 
spekulation – dvs for banker og finans-
selskaber og gigantmonopolerne. Alt 
foregår i det dunkle. Først skabte de 
nyliberale dereguleringer subprime-
krisen, nu søger finansinstitutionene 
at rode sig ud af den med nye fiduser. 
Begge gange på almindelige dødeliges 
og den brede befolknings bekostning. 
Det er ikke oliemangel og knaphed, 
der sender enrgipriserne i vejret. Det 
er monopolpriser og spekulation.  

Foghs nyliberale ven Bush lader 
seddelpressen rulle for at finansiere 
sine krige – på amerikanernes og sine 
allieredes bekostning. Almindelige 
amerikanere ser deres realløn udhulet 
og levestandard i hastigt fald af infla-
tion og prisstigninger. Der er kriser og 
kriser – og det kan blive værre end i 
30’erne. Vi er kun ved starten.

-lv

Værre end i 30’erne

Kommentar
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dag 50 
passeret – og 

det er ikke slut
Onsdag den 4. juni var 
storkonfliktens Dag 50. 

Sundshedskartellet og BUPL er 
fortsat i konflikt, og der kæmpes 
fantastisk. Moralen fejler intet. 

Stor spænding står der om 
resultatet af sosu’ernes 

afstemning om FOAs forlig med 
Danske Regioner for de 

hospitalsansatte. Det vil blive 
offentliggjort sidst på ugen. 

Bliver det et Nej som da 
BUPL’erne nedstemte ledelsens 

forlig vil situationen for 
storkonflikten endnu engang 

ændre sig – og et 
regeringsindgreb utvivlsomt 

komme meget tæt på.
Bliver det et ja, kommer presset 
mod de strejkende og de faglige 

ledelser til at være enormt. 
Den lange strejke har ikke tæret 
på kampgejsten. Befolkningens 

sympati er heller ikke 
forsvundet, men beholdningen i 
de tidligere fyldte strejkekasser 

er ved at nå bunden, især i 
Sundhedskartellet.

Connie Kruckow afviste under 
nye forhandlinger med Danske 
Regioner først på ugen et tilbud 
på 13 pct. (en stigning med 0,2) 

og anvendelse af nogle 
vikarpenge. Det lå langt fra de 

minimum 15 pct. 
sygeplejerskerne og de 

offentligt ansatte kæmper for.
Der har været dramatik, gejst, 

forrygende masseinitiativer – og 
svigt, fejghed og forrædderi 
under konflikten. Opture og 

nedture, uforglemmelig 
solidaritet. Afslutningen mangler 

endnu. Den bliver skrevet i 
kampen.

For fjerde gang giver 
Kommunistisk Politik et fyldigt 
overblik over storkonfliktens 

udvikling.
De fleste artikler har været 

bragt i den løbende dækning på 
www.kpnet.dk

Pædagogernes fagforening, BUPL, har 
udnævnt den 22. maj som ligelønsdag 
og markerer dagen foran Aalborg Kon-
gres & Kultur Center, hvor Kommuner-
nes Landsforening er samlet til KL’s 
sociale temamøde. Tæt ved 1.200 poli-
tikere og ledende embedsmænd fra 
kommunerne har tilmeldt sig KL’s 
temamøde. 

Under parolen ”Rigtig løn er ligeløn” 
mødes pædagoger fra flere af de strej-
kende kommuner for at huske KL på, at 
det endnu ikke er lykkedes at skaffe 
pædagoger en løn, der matcher deres 
uddannelse og ansvar.

Ligelønsdag: Markeringer i 
Aalborg og København

Flere og flere af de strejkende sygeple-
jersker vender tilbage til arbejdet. Fak-
tisk er antallet af undtagne sygeplejer-
sker vokset med 25 procent siden kon-
fliktens start. Baggrunden er den lands-
dækkende mangel på sygeplejersker, 
som gør det svært at opretholde forsvar-
lige nødberedskaber, skriver Dansk 
Sygeplejeråds nyhedsbrev Synergi. 

Flere og flere sygeplejersker vender 
tilbage til arbejdet under den igangvæ-
rende strejke. Antallet af undtagne, det 
vil sige sygeplejersker, som slet ikke er 
omfattet strejken, er steget med knap 25 
procent siden strejkens første dag. Bag-
grund er en ekstrem mangel på sygeple-

jersker i Danmark, som vanskeliggør 
strejke med forsvarligt nødberedskab 
på mange afdelinger. 

”Denne strejke har om noget tydelig-
gjort de ekstremt pressede forhold, der 
i dag hersker i sundhedsvæsenet. Det er 
tvingende nødvendigt, at sundhedsvæ-
senet forbedrer indsatsen på rekrutte-
rings- og fastholdelsesdelen. Modsat er 
det et skræmmende scenarie, som teg-
ner sig,” udtaler Dorte Steenberg, næst-
formand i Dansk Sygeplejeråd, og fort-
sætter:

”Skal der rekrutteres og fastholdes 
flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet, 
og det skal der, er en af metoderne løn-

40% af landets sygeplejersker 
undtaget strejken
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stigninger. I dag tjener en sygeplejerske 
27 procent mindre end en privatansat 
på samme uddannelsesniveau. Det sva-
rer til, at sygeplejersker arbejder gratis 
tre måneder om året. Og det fremmer 
jo ikke ligefrem rekrutteringen af nye 
sygeplejersker. Derfor skal lønnen op.” 

Alt i alt har Dansk Sygeplejeråd 
udtaget 35.000 sygeplejersker til strej-
ken. Af dem var 8.996 undtaget ved 
strejkens start, mens antallet nu er vok-
set til 11.893 på det regionale område. 

”Under strejken aflyses operationer, 
behandlinger, konsultationer med mere, 
som det lægefagligt vurderes forsvar-
ligt at aflyse. Og alligevel er der så 
meget brug for sygeplejerskernes eks-
pertise, at flere og flere må droppe 
strejken,” udtaler Dorte Steenberg og 
understreger:

”Det korte af det lange er, at selv om 
arbejdsopgaverne under strejken redu-
ceres, er der ikke sygeplejersker nok. 
Det fortæller alt om, hvor svært det er 
at få sundhedsvæsenet til at hænge 
sammen i hverdagen, når der ikke er 
strejke.”

Dansk Sygeplejeråd og resten af 
Sundhedskartellet står fast på kravet 
om en lønfremgang på 15 procent over 
de kommende tre år og på kravet om 
nedsættelse af en ligelønskommission. 

24. maj 2008

”Pædagogernes løn halter bagefter både 
i forhold til private og offentligt ansatte 
med samme uddannelseslængde. Ni ud 
af ti pædagoger er kvinder, og det ses 
på lønnen. Hver gang en privatansat 
mand med samme uddannelseslængde 
tjener 100 kroner, tjener en pædagog 
kun 74 kroner,” siger BUPL’s formand 
Henning Pedersen, som er en af talerne 
ved arrangementet i Aalborg. 

Ud over flere penge til overenskomst-
fornyelsen 2008 håber han, at der vil 
blive nedsat en ligelønskommission, 
som kan pege på, hvordan man løser de 
lønmæssige skævheder, som rammer 
pædagoger og andre kvindedominerede 
faggrupper på det offentlige arbejds-
marked.

21. maj 2008

Der bliver fiflet med de offentligt ansat-
tes og de strejkendes krav. Storkonflikten 
har vist, at procenter kan være mange ting 
og ikke behøver at være klækkelige for-
højelser, der ses i lønningsposen.

De procentkrav, der har været opstillet, 
hvor det mest markante er DSR’s og 
Sundhedskartellets krav om 15 pct. 
(samt en ligelønskommission nedsat af 
folketinget), har en indbygget skævhed 
ved at fastholde og forstærke de eksiste-
rende uligheder. 15 pct. for en højtløn-
net og 15 pct. for en underbetalt sosu-
assistent er vidt forskellige beløb.

FOA-ledelsen har imidlertid solgt sine 
underbetalte medlemmer for en væsent-
ligt lavere sats end 15 pct. lønstignin-
ger.  Det er et gigantisk svigt, for ikke 
at sige et kæmpe forræderi, Dennis Kri-
stensen og FOA-ledelsen har begået, 
ved at indgå et forlig med Danske 
Regioner den 23. maj – en aftale som 
tilmed er endnu ringere end den ringe 
aftale, som i forvejen var indgået med 
Kommunernes Landsforening.

Det trækker FOA helt ud af den igangvæ-
rende storkonflikt og sender de strejkende 
medlemmer på hospitalerne tilbage i 
arbejde fra mandag den 26. maj og efter-
lader Sundhedskartellet og BUPL alene 
på kamppladsen i en afgørende fase. 

FOA-toppen kalder sine elendige forlig 
for historiske lønløft og fortæller, at de 
’sprænger rammen’, og at det betyder et 
gennembrud på vej til ligeløn og mande-
løn til kvindefag. Den arbejder hårdt på at 
få skeptiske medlemmer til at stemme ja 
til både det ene og andet forlig.

Det kan ikke skjule kendsgerningerne: 
FOA-forligene er ikke engang en real-
lønssikring for de næste tre år. De bety-
der ikke en mere attraktiv offentlig 
sektor, eller bare noget der ligner lige-
løn eller mandeløn til kvindefag. 

Forligene er et udsalg af medlem-
mernes flotte strejkekamp og en kniv i 
ryggen på de pædagoger og sundheds-
arbejdere, der holder fast ved kravet om 
virkelige lønløft.

Inflationen er nemlig så høj, (fra 
april 2007 til april 2008 alene på 3,2 
pct.) at de aftalte formelle lønstigninger 
vil blive ædt op af prisstigninger, ikke 
mindst på fødevarer, olie, benzin og el. 
I løbet af det sidste år er udgifterne for 
en gennemsnitlig husholdning steget 
med over 15.000 kr.

En undersøgelse fra BRF-Kredit viser, 
at man skal tjene 30-50.000 kroner 
mere om året, alt efter om man betaler 
bund- eller topskat, for at opretholde 
samme levestandard som nu. 

’Det er med andre ord store beløb, der 
skal tjenes ekstra – noget mere end de 
lønstigninger på 10-15 procent over en 
treårig periode, som der har været for-
handlet om (og strejket for) i den sene-
ste tid,’ skriver business.dk.

Fagtoppene er selvfølgelig helt klar 
over dette. Når LO’s formand Harald 
Børsting priser FOA’s seneste forlig 
med regionerne som endnu en ’sejr for 
den danske model’ og som en succes, 
fordi man ’undgår regeringsindgreb’, 
ved han udmærket, at det er mere end 
sandsynligt, at de lavtlønnede offentligt 
ansattes købekraft er ringere end i dag, 
når de nye aftaler udløber.

FOA-toppen indgik forlig med regio-
nerne på trods af kraftige advarsler fra 
medlemmer og tillidsfolk mod at kopie-
re forliget fra kommunerne. Nu blev det 

15 pct. er absolut minimum 
Konfliktkommentar 

Af Arbejderpartiet Kommunisterne
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endnu ringere, og utilfredsheden og 
vreden blandt medlemmerne er enorm. 
I de store hospitalsbyer Århus, Odense 
og København forventes et klart nej. 

Der bør stemmes klart nej til både FOA’s 
aftale med kommunerne og med regio-
nerne i afstemningerne, der foregår nu. 
Ingen af dem betyder et reelt lønløft. De 
betyder reallønsfald og et brandudsalg af 
alt, hvad der er kæmpet for.

Et lønløft på mindst 15 pct. må fortsat 
være minimumskravet i OK-konflik-
ten. BUPL-toppens vilje til at sælge ud 
for langt mindre er allerede demonstre-
ret én gang og er fortsat til stede. Kun 
sygeplejerskerne og Sundhedskartellet 
har indtil nu holdt klart fast på kravene. 
Men det er kun det, der kan give en vis 
sikring mod reallønsfald og yderligere 
nedbrydning af den offentlige sektor. 
Og ikke engang gennemførelsen af det 
vil sikre mandeløn til kvindefag.

Der tales nu om at gribe til stærkere 
kampmidler og for alvor mobilisere den 
brede sympati, der er for de offentligt 
ansattes krav og kamp. En kæmpede-
monstration tirsdag den 27. maj foran 
Christiansborg, hvor både BUPL’s for-
mand, Connie Kruckow og en repræ-
sentant for de pædagogstuderende taler, 
kan være et skridt i den rigtige retning, 
når budskabet er: Vi står fast! Åbn for 
kassen! Spræng rammen.

De virkelige arbejdsgivere er regerin-
gen og folketingsflertallet. Det er op til 
dem at indfri kravene, bremse forfaldet 
og flugten fra den offentlige sektor og 
dermed løse og afslutte storkonflikten.

25. maj 2008

Der var masser af kampgejst og en fan-
tastisk stemning, da titusinder af kon-
fliktende og støtter fyldte Christians-
borg Slotsplads (indbefattet den anden 
side af kanalen) tirsdag eftermiddag for 

at fortælle regeringen og folketingsfler-
tallet, at konflikten ikke er slut, men 
stadig er fuld af kraft.

Kravene er, at der skal åbnes for den 

’En samlet flok’: 
demo foran Christiansborg

Et håb blev knust,
en fremtid sank i grus.
I tror, I fik en sejr bragt i hus,
men slagne mænd skal rejse sig igen.
Et forslag faldt,
vi samles om vor kamp.
Vi ved, vi ved, at natten blir til dag,
at sejr følger efter nederlag.
En samlet flok kan aldrig trampes 

ned,
vor modstandskamp skal samle
fler og fler og fler
og Lebech han må vige, når vi ved,
at intet kan stå mod vor enighed.
Så svar os, KL:
Hvem gir kvalitet?
Unge som børn, mennesker der skal 

ses?
EL PUEBLO UNIDO JAMAS 

SERA VENCIDO!
(Et samlet folk kan aldrig besejres!)

I taler om
at være realist,
vort fags betydning er I ej bevidst.
Vi viser børn og unge på en vej,
på livet forberedes
hver for sig?
Vi taler om at være rummelig
men børnene blir gidsler i det spil:
Vort job det er formidling gennem 

leg,
men hvilken vej
går Christiansborgs lakaj?
Og KL viger, for vi alle ved,
at intet kan stå mod vor enighed.
Og ubetvingeligt
bryder kravene frem
fra Odense, Århus, ja dem alle sam’n:
EL PUEBLO UNIDO JAMAS 

SERA VENCIDO!
(Et samlet folk kan aldrig besejres!)

El Pueblo unido  –  Fagets fælles sag!!
Chilensk sang om kuppet september 1973 og om overenskomststrejken 2008

Tekst og melodi: Ortega, Kudsk og Urban.
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Storkonflikten har nu varet i 43 dage, 
og de strejkende er fortsat fulde af ini-
tiativ og kampvilje, som det senest blev 
demonstreret foran Christiansborg i 
går, tirsdag den 29. maj, da især pæda-
goger i konflikt fyldte pladsen op. Kra-
vet om mere i løn lyder stadig taktfast.

Til gengæld synes de herskende, at tiden 
nu er inde til at afvikle konflikten. Det 
skal ske, efter afstemningsresultatet for 
FOA offentliggøres i morgen, torsdag den 
29. maj. Det forventes at blive et ja, efter 
at Dennis Kristensen og FOA-toppen 
solgte ud af strejken for peanuts, men til 
gengæld fik en velvillig mediedækning 
og støtte fra den opportunistiske venstre-
fløj til at kalde den lusede aftale for et 
historisk fremskridt. Den vil sandsynlig-
vis pga. den galopperende inflation bety-
de reallønsfald.

FOA har efterfølgende ført en demago-
gisk stemmekampagne blandt medlem-
merne – med mad og underholdning og 
ikke megen diskussion – for at sikre et 
ja.

De herskende har lagt deres taktik 
efter denne situation. Når FOA-resultatet 
er kendt, vil der lyde høje røster om et 
regeringsindgreb for at få afsluttet den 
’faretruende’ situation på hospitaler og 
plejehjem. Det skal presse Sundhedskar-
tellet og formand Kruckow til forhandlin-
ger. Der skal skabes yderligere forståelse 
for forhandlinger, der fører til flere pea-
nuts og ikke minimum 15 pct., med en 
propagandakampagne om, at fagforenin-
gerne i Sundhedskartellet er ved at gå 
fallit og strejker for lånte penge.

Et andet centralt element er løftet om en 
ligelønskommission nedsat af folketinget. 
I går viste der sig et flertal uden for rege-
ringen for en sådan kommission, da 
Dansk Folkeparti, der ikke har bestilt 
andet end at stikke en kniv i ryggen på 
sosu’erne og sundhedsarbejderne, tilslut-
tede sig forslaget. Partiet vil også binde 
penge i halen på kommissionen – når og 

på betingelse af, at strejkerne afsluttes.
Connie Kruckow kan altså roligt 

sætte sig til forhandlingsbordet og indgå 
forlig ’med æren i behold’ og et af hen-
des to centrale krav opfyldt.

Så sikre er de regerende på, at storkon-
flikten er afsluttet i løbet af ganske kort 
tid, at forvaltningerne i mange kommu-
ner og regioner har fået besked om nu at 
planlægge afviklingen af puklerne, der er 
opstået med sundhedsarbejdernes kon-
flikt. Tanken er, at et ekstraordinært 
hurtigløb fra personalets side hurtigt skal 
få det bragt ud af verden.

Tilbage står pædagogerne. De skal 
ingenting have. Absolut ingenting for at 
strejke og sige nej til et ’flot’ forlig. 

BUPL’s formand Henning Pedersen 
har allerede inden konflikten gik i gang 
vist sig som en pæn samarbejdsmand, 
der gerne sælger ud af medlemmernes 
krav. Smarte Dennis Kristensen for-
rådte sine medlemmer to gange – først 
med forliget med KL, og så med et 
endnu ringere med regionerne – som 
han hyldede som historiske.

Connie Kruckow har holdt længere end 
begge d’herrer sælgere. Men nu er det 
blevet hendes tur til at sælge ud – vi får 
se, om hun gør det. 

De fleste strejkende vil foretrække et 
regeringsindgreb frem for udsalg og 
’forlig’. Det trækker linjerne klart og 
skarpt op – og kan mødes med omfat-
tende politiske protester og aktioner.

28. maj 2008

hermetisk tillukkede pengekasse, 
som regeringen sidder på, og at den 
fedtede lønramme på 12,8 pct. over tre 
år skal sprænges – til minimum 15 
pct.

Også denne stordemonstration afspej-
lede kampaktiviteterne på lokalt plan, 
da tusinder af især pædagoger fra hele 
landet kom til København og satte 
deres lyserøde præg. 

Rigtig løn = Rigtige pædagoger.

Under demonstrationen ankom en sta-
fet fra Nyborg – pædagoger, der siden 
morgenstunden havde demonstreret, 
hvor hurtigt de egentlig løber på deres 
underbetalte job.

Fra BUPL-Fyn bragte man en storkon-
fliktudgave af den chilenske kampsang 
’El Pueblo Unido’ – ’Et samlet folk kan 
aldrig besejres’. Og igen og igen genlød 
Slotspladsen af sange og kampråb.

Den kompromis-glade pædagogfor-
mand Henning Pedersen, sygeplejer-
skernes mere stålsatte Connie Kruckow 
og Mette Aagaard Larsen fra Pædagog-
studerendes LandsSammenslutning, 
der har stået for en klar kamplinje, 
talte. Desuden havde Mette Frederik-
sen fra de under konflikten så tavse 
socialdemokrater sneget sig med.

Ingen af talerne beskæftigede sig med 
de mulige udviklinger af konflikten, 
når afstemningsresultatet fra urafstem-
ningen i FOA foreligger i morgen, tors-
dag den 29. maj: et hurtigt regerings-
indgreb eller et Sundhedskartel, der 
presses til forhandlinger. Forhandleren 
fra Kommunernes Landsforening Mads 
Lebech har gjort det klart, at der ikke 
er noget at forhandle om for BUPL og 
pædagogerne.

Pædagogerne og de strejkende i sund-
hedssektoren er af en anden mening. 
De synger:

En samlet flok kan aldrig trampes 
ned,
vor modstandskamp skal samle
fler og fler og fler
og Lebech han må vige, når vi ved,
at intet kan stå mod vor enighed.

28. maj 2008

Storkonflikt  
på vej mod afvikling?

Konfliktkommentar 
Arbejderpartiet Kommunisterne
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Det gik, som de offentlige arbejdsgivere 
håbede, og det vil først og fremmest 
sige Fogh-regeringen: FOA-medlem-
merne stemte klart ja til aftalen med 
Kommunernes Landsforening. Ud af de 
cirka 156.000 kommunalt ansatte FOA-
medlemmer har 73,1 pct. stemt ja til 
forliget mellem FOA og KL, mens 26,6 
pct. har stemt nej. Stemmeprocenten 
var den største nogensinde for FOA – 
65 pct. 

Den højeste ja-procent havde PMF-
Fyns Amt, hvor 85,7 pct. af medlem-
merne stemte ja. Den højeste nej-pro-
cent havde Afdeling 1 i København. 
Her stemte 64,4 pct. nej. I den meget 
aktive afdeling af LFS (pædagogerne i 
København), hvor bestyrelsen stærkt 
havde anbefalet et ja, blev dette fulgt af 
60 pct., mens 40 pct. stemte nej. Stem-
meprocenten her var på 58, et godt 
stykke fra gennemsnittet.

Kampagnen for et ja har været omfat-
tende, og ikke bare fra FOA-toppens 
side. Samtlige borgerlige medier i Dan-
mark har ført valgkamp for et ja fra 
FOA, skamrost aftalen og umådehol-
dent lovprist formand Dennis. Ingen 
har fortalt medlemmerne, at man skulle 
have dem til stemme ja til noget, der 
ligner reallønsfald, og som i bedste fald 
er peanuts.

Dette resultat lægger et hårdt pres på 
Sundhedskartellet og BUPL. Arbejds-
giverne vil stejlt afvise minimumskra-
vet på et lønløft på 15 pct. Både fra 
Connie Kruckow og BUPL’s formand 
Henning Pedersen er der kommet sig-
naler om at man nu ønsker at forhand-
le.  

Resultatet af urafstemningen for de 
FOA-medlemmer, der ikke er omfattet 
af forliget med KL, men af det senere 
indgåede og endnu ringere forlig med 
regionerne (dvs. de hospitalsansatte), 
foreligger først i slutningen af næste 
uge. 

Her har modstanden mod forliget 
været større end i FOA som helhed, 
hvor en nej-kampagne fra venstrekræf-
terne fuldstændig udeblev. Man klap-
pede i stedet taktfast af Dennis Kristen-
sen, storkonfliktens ’helt’ i de borger-
lige medier. Hans enegang og hans 
knæfald har været af enorm negativ 
betydning for, at storkonflikten ikke 
blev ’et historisk gennembrud’ og et 
stort skridt på vejen mod ligeløn og 
mandeløn til kvindefag. 

Dennis Kristensen og sosu’erne 
havde pant på befolkningen støtte. Den 
tilsidesatte han for peanuts.

Det er op ad bakke nu for de fortsat 
konfliktende sundhedsarbejdere og 
pædagoger. Der må kæmpes for at fast-
holde og øge støtten i befolkningen. 

Sympatien må organiseres. Og både 
Sundhedskartellet og BUPL må stå fast 
på kravene og øge aktiviteterne uden 
for forhandlingsbordene. 

Selvom de kommunalt ansatte 
FOA’eres ja til overenskomsten lægger 
pres på hospitalsarbejderne, der endnu 
er i gang med at stemme, er der stadig 
kun grund til at sige nej. Aftalen imø-
dekommer langtfra kravene fra gulvet. 
Da sosu’ernes startede på kampen i 
2007, krævede de et lønløft på 25 pct. 
Det blev allerede inden ok-forhandlin-
gerne af forbundstoppen skåret ned til 
15 – og endte et sted ca. midt imellem 
dette og arbejdsgivernes tilbud. Det er 
den ’danske model’, halvt-halvt, og 
inflationen æder det hele.

FOA-afdelingerne i de tre store 
hospitalsbyer København, Odense og 
Århus har også anbefalet, at deres med-
lemmer siger nej til Dennis Kristensens 
sølle aftale med regionerne.

Uanset hvad må FOA-medlemmerne 
og medlemmerne af alle andre fagfor-
bund, offentligt ansatte som i den pri-
vate sektor, støtte dem, der fortsat er i 
kamp og ikke har solgt ud af deres 
minimumskrav.

Arbejdsgivernes plan er klar: Det er 
nu, konflikten skal lægges ned. 

APKs faglige udvalg
29. maj 2008

Klart ja til FOA-forlig: 

Nu må Sundhedskartellet og BUPL stå fast
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Næsten halvdelen af kommunerne gen-
åbner budgetterne for 2008 og sparer på 
dag- og fritidstilbud. Et frontalangreb 
på børnenes velfærd, siger Henning 
Pedersen, formand for BUPL.

”Halvdelen af kommunerne forventer 
nedskæringer på børneområdet, og 
næsten lige så mange indefryser institu-
tionernes opsparede midler. Det går ud 
over børnenes velfærd – endnu engang – 
og det går ud over pædagogernes arbejds-
vilkår,” siger Henning Pedersen.

Folketinget forventes 3. juni at vedtage 
stærkere sanktioner over for kommuner, 
der overskrider budgetterne eller hæver 
skatten. Det er disse lovforslag, der får 
kommunerne til at skære på dag- og fri-
tidsområdet her midt på budgetåret.

”Jeg ser det som et frontalangreb på bør-
nenes velfærd set i lyset af, at det kun er 
den seneste i en lang række sparerunder. 
Det ærgrer mig grænseløst, at man i et 
velfærdssamfund ikke kan finde ud af at 
bruge pengene rigtigt på det, der virkelig 
betyder noget både i hverdagen og i et 
fremtidsperspektiv, nemlig at skabe gode 
rammer for børnenes udvikling og 
læring,” siger Henning Pedersen.

BUPL’s undersøgelse viser, at 47 % af 
kommunerne forventer at genåbne 
driftsbudgettet med besparelser på bør-

neområdet til følge, mens 35 % forud-
ser besparelser på anlægsudgifterne på 
institutionsområdet. 44 % indefryser 
institutionernes opsparede midler.

”Børnene kommer i klemme i en magt-
kamp mellem stat og kommuner, og det 
er både unødvendigt og uacceptabelt. 
Vi får desværre nu bekræftet, at vores 
frygt for, at børnene skulle komme til at 
betale prisen, ikke var ubegrundet,” 
siger Henning Pedersen.

BUPL har sammen med Danmarks 
Lærerforening og FOA i april rettet 
henvendelse til Folketingets kommu-
naludvalg og påpeget konsekvenserne 
for børnene og de ældre af de tre lovfor-
slag, som formentlig vedtages 3. juni.

31. maj 2008 

Det lykkedes ikke Sundhedskartellet og 
Danske Regioner at nå til enighed på 
mandagens afgørende møde om en løs-
ning af konflikten. Danske Regioner 
stod stejlt på deres krav og var ikke vil-
lige til at bruge dele af vikarmillionerne 
på varige løsninger for deres egne fast-
ansatte medarbejdere. 

”Regionerne underminerer det offent-
lige sundhedsvæsen,” lyder det fra Sund-
hedskartellets formand, Connie Kruckow, 
i en pressemeddelelse den 2. juni.

Danske Regioner var ikke modtagelige 
over for Sundhedskartellets udspil om 
en løsning på konflikten. Sundhedskar-
tellet præsenterede ellers på mandagens 
afgørende møde et nyt udspil til en løs-
ning på konflikten. Udspillet indeholdt 
forskellige konkrete forslag til, hvordan 
dele af de mange vikarmillioner kan 
bruges på regionernes fastansatte med-
arbejdere. Men Danske Regioner var 
ikke villige til at bevæge sig. 

Sundhedskartellets formand, Connie 
Kruckow, konstaterer, at arbejdsgiverne 
tænker alt for snæversynet og kortsigtet.

”Vi har ved konfliktens begyndelse 
stillet et rimeligt lønkrav for at skabe 

mere ligeløn. Vi har gentagne gange 
fremlagt konkrete løsningsforslag, som 
tager højde for arbejdsgivernes syns-
punkter, og som kan vikle Danske 
Regioner ud af finansministerens jern-
greb. Lige meget hjælper det. Regio-
nerne står stejlt og vil ikke indgå en 
aftale, som mine medlemmer kan stem-
me ja til. De vil ikke være med til at 
skabe ligeløn. Det er ikke ansvarligt, 
når man som arbejdsgiver står midt i en 
så alvorlig rekrutterings- og fastholdel-
seskrise,” siger Sundhedskartellets for-
mand, Connie Kruckow. 

Hun forudser, at det fremover vil blive 
langt sværere at fastholde de erfarne og 
rekruttere nye medarbejdere til det 
offentlige sundhedsvæsen:

”Regionerne svigter ikke blot deres 
egne medarbejdere, men også det offent-
lige sundhedsvæsen, som mangler sund-
hedsprofessionelle. Regionernes nej til en 
aftale er dermed også et ja til, at det pri-
vate sundhedsvæsen nu bliver favoriseret. 
Det kommer til at gå alvorligt ud over de 
mange patienter, der har krav på et offent-
ligt sundhedsvæsen i verdensklasse,” 
siger Connie Kruckow.

Konflikten i sundhedsvæsenet har 
nu varet i næsten syv uger. Mere end 
312.000 operationer og behandlinger er 
aflyst, og eksperter har fastslået, at det 
vil tage mindst et år at bringe sund-
hedsvæsenet tilbage i en normal til-
stand. Medmindre regionerne indgår en 
aftale med Sundhedskartellet, bliver det 
en næsten umulig opgave at løse, forud-
ser Connie Kruckow.

3. juni 2008

Sundhedskartellet: danske regioner 
svigter det offentlige sundhedsvæsen

dagtilbuddene rammes igen af besparelser 
Folketinget vil vedtage 

sanktioner mod ’ulydige’ 
kommuner. Næsten 

halvdelen af kommunerne 
vil lave nye besparelser på 
børne- og ældreområdet. 



Side 10
Svensk vrede

Mange sygeplejersker ventes nu at opgi-
ve faget, fordi forliget opfattes som et 
svigt, der slet ikke lever op til medlem-
mernes krav og forventninger.

Forliget blev indgået den 28. maj og er 
en treårsaftale, som giver årlige forhøjel-
ser på henholdsvis fire, tre og to procent 
de respektive år. Det er en regulering, 
som ikke engang kan sikre reallønnen 
med den inflationstakt, som også rammer 
Sverige bl.a. på grund af de voldsomt sti-
gende priser på fødevarer og energi. 

Aftalen opfattes også som et stort 
svigt, fordi den blev indgået på et tids-
punkt, hvor medlemmernes kampånd 
var stor og de var parate til at fortsætte 
strejken. Ydermere nød de strejkende 
med deres krav om væsentlige lønstig-
ninger stor folkelig opbakning, ligesom 
sundhedsstrejken i Danmark gør det.

Kravet om et velfungerende solida-
risk offentligt sundhedsvæsen med 
ordentlige løn og arbejdsforhold for de 
ansatte er massivt – på trods af store 
gener for brugerne af sundhedssekto-
ren, som strejkerne medfører. 

De fleste retter harmen det rigtige sted 

hen: mod regeringen, som systematisk 
udsulter sundhedsvæsenet og den offent-
lige sektor som helhed, på trods af dema-
gogiske løgne om det modsatte. 

For konflikter på det offentlige område 
kan ikke undgå at blive en mere og mere 
politisk kamp, fordi det er regeringen og 

Stor vrede over  
svensk sundhedsforlig

Reaktionen på, at 
fagtoppen i det svenske 

Sundhedskartel har sagt ja 
til en ussel overenskomst 

efter seks ugers strejke, er 
stor vrede og frustration. 

I forbindelse med en protestaktion  
mandag 2.6.2008 mod udvisningerne til 
Irak, var Forældre Mod Politibrutalitet 
(FOMOPOB) i lufthavnen for at obser-
vere politiets indsats. Trods en fredelig 
aktion, skred politiet endnu en gang ind 
med chikane og overtrædelse af almin-
delig retssikkerhed. 

Folk i lufthavnen - særligt de mellem 
15-30 år - blev tilfældigt visiteret og sendt 
ud af terminal 3 enten på grund af deres 
udseende eller hvis den enkelte betjente 
valgte ikke at tro på deres ærinde. To 
piger fik konfiskeret deres gyldige billet-
ter til Norge med besked om at de kunne 
rejse i dag, tirsdag. Andre blev anholdt 
yderst voldsomt uden sigtelse. En pige 
blev trukket væk med en strop om halsen 

og har i dag store blodunderløbne mærker 
på halsen. 

Politiets beføjelser er efterhånden 
strakt langt ud over det tilladelige i for-
hold til intimidering af den enkelte 
borger – det må stoppes nu! En af 
grundpillerne i vores demokrati at 
kunne ytre sig frit med retten til at 
udøve politiske protester. 

anholdt ved metroen

Et medlem af Forældre Mod politibru-
talitet blev brutalt anholdt på metrosta-
tionen, for ikke at ville tage metroen 
sammen med de rejsende aktivister. 
Betjentene blev gjort opmærksom på at 
Forældre Mod Politibrutalitet ikke del-

tager i aktioner men udelukkende, efter 
aftale med politiets ledelse, er tilstede 
for at observere politiets arbejde. 

Vi anser denne anholdelse for chi-
kane mod vores forening, da vi ofte 
oplever ikke at være populære hos 
mange betjente, der tilsyneladende ikke 
ønsker at få kigget deres arbejdsmeto-
der efter i sømmene. 

Ledelsen af politiet er vidende om og 
billiger FOMOPOBs funktion ved demon-
strationer og aktioner, men evner øjen-
synligt ikke at formidle dette videre til 
korpset. Som borgerrettighedsgruppe må 
vi tage stærkt afstand fra betjentenes chi-
kane mod vores forenings medlemmer. 

Jeanette Perlt

Observatør anholdt ved asylaktion
Af Forældre Mod Politibrutalitet
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Min kollega Jan og jeg havde i februar 
måned fastlagt en Herretur med dag-
centrets mandlige pensionister. Vi faldt 
over nogle gode forhold på Rudbøl 
Grænsekro i Sønderjylland den 21. til 
25. maj. Da vi nærmede os maj måned, 
begyndte de kvindelige brugere at 
spørge os om, hvorvidt vi ville benytte 
lejligheden til at komme til globryllup. 
Det gik op for os, at Joachim havde 
fastlagt sin sammensvejsning i samme 
weekend blot 8 kilometer fra kroen.

Jeg tog det roligt. Der var ingen af 
deltagerne på turen, som var erklæ-
rede royalister. I min meganaivitet 
ville virakken blive isoleret til Møgel-
tønder. Vi landede da også på kroen 
onsdag eftermiddag uden at bemærke 
noget, og torsdagen var da fuldstæn-
dig fredelig. Alt åndede ro og idyl.

Fredag morgen ved morgenbuffet’en 
stødte vi ind i et hold teknikere fra TV 
2. De havde dagen i forvejen 
rullet 11-12 km kabler ud over 
hele Møgeltønder by og fortalte, 
at de kun var en lille del af et 
150 mand stort team fra tv-ka-
nalen, hvoraf 75 var journalisti-
ske kræfter. De følte sig bestemt 
ikke beæret over hverken deres 
opgave eller begivenheden. 
Hvorvidt det handler om Hjallerup 
marked eller et bryllup i Møgeltønder: 
Kabler skal rulles ud – og ind.

Fredag aften fik vi en lille smags-
prøve på, hvad der forestod. Et hold på 
20 støjende franskmænd blev indloge-
ret og holdt uhæmmet kroens gæster 
vågne til midnat. De samme fransk-
brød dominerede terrænet næste dag 
frem til om eftermiddagen, hvor de 
endelig blev afhentet til min store til-
fredshed. Jeg troede nu, at den hellige 
grav var vel forvaret, men det var først 
nu, infernoet for alvor begyndte.

Nu ankom en række danske promi-
nente gæster til kroen, hvilket skabte 
en masse furore. Kvinderne var allere-
de blevet stylet med opsat hår, hvori der 
sad diademer. Ud over denne lighed 
var deres kropsbygning identisk: De 
kunne alle være blevet udskrevet fra en 
bulimi-klinik samme dag. Det slog 
mig, at netop dette samfundslag base-
rer deres udtalte ideologi på individets 

ret til forskellighed, og deres presse har 
så travlt med at kritisere ungdommen 
for deres uniformering.

Deres ærinde på kroen var åben-
lyst. De skulle benytte de sidste 
eftermiddagstimer til omklædning, 
så også herrerne i deres pingvinko-
stumer kunne slå fælles takt med 
deres kvinders ensformighed. 

Nu begyndte showet. Vi bestod af 
et mindre selskab på 3 personer, der 
tilfældigvis havde anbragt os i sol-
striben uden for kroen. I god tid 
trængte krofatters forældre med et 
andet selskab sig på med et bord så 
tæt på vores, at vi måtte flytte for at 
give plads. Keine problem. Det skulle 
vise sig, at krofatters forældre var 
betydeligt mere forudseende, end vi 
anede. Kort tid efter mønstrede en 
række unge mandlige bryllupsgæster 
bordet bag os, hvilket skabte en hel 

del ståhej:
- Lad os flytte bordet, så 

der er plads til dem, råbtes 
der. Jeg indvendte:

- Der er jo masser af 
plads.

Gemytterne faldt først til 
ro, da de unge fløse selv erklæ-
rede, at der var rigelig med 

plads. Samtidig var der trillet en 
motorcykel ind på pladsen, som 
havde en fotograf fra TV 2 med 
håndholdt kamera med sig. Min kol-
lega Jan havde i forbindelse med al 
flytteriet rejst sig op for at give plads. 
Det var nu også forkert:

- Sæt dig ned. Der bliver filmet, 
dikterede krofatters far vredt.

Her besluttede jeg at forlade sel-
skabet i god ro og orden. Hvis jeg var 
blevet, havde det medført en skan-
dale på størrelse med 3. Verdenskrig. 
Da Jan senere vendte tilbage til vores 
anneks, kunne han fortælle:

- Anne og jeg blev upopulære. Vi 
var blevet enige om, at damerne lig-
nede bulimi-ofre, hvilket havde skabt 
et ramaskrig.

- Det kan man ikke tillade sig at 
sige, blandede de øvrige selskaber sig.

Monarkerne og deres sociale lag 
fornægter sig ikke. Ej heller deres 
efterhånden fåtallige fans.          Reno

Jokkes bryllup
dets støttepartier, som er arbejdsgivere 
og sidder tungt på pengekassen.

I deres forsvar for aftalen forsøger de 
svenske faglige ledere at ’lokke med’, at 
der kan være muligheder for øget løn 
igennem lokal forhandling og aftaler. 
Dette løfte er gennemsyret af den sven-
ske kapitals krav om individualisering og 
har øget mistilliden til de faglige ledere 
endnu mere i sundhedsarbejdernes øjne.

I sin gennemgang af aftalen og 
muligheden for ”bedre fremtidig lokal 
løndannelse” refererede Vårdforbun-
dets leder Anna-Karin Eklund bl.a. til 
følgende i aftalen:

”Parterne ønsker derfor at sikre en 
øget lønspredning, som baseres på kund-
skab, kompetence, erfaring og resultater. 
Ved at arbejdsgiveren beskriver, hvilke 
prioriteringer som er foretaget ud fra 
virksomhedens behov for specialist- og 
funktionsuddannelse, øges forudsætnin-
gerne for lønspredning og derigennem 
muligheden for lønudvikling over tid.”

En sådan holdning er gift for solida-
riteten og den faglige kamp og kan ikke 
undgå at skærpe modsætningen mel-
lem top og bund i sådanne reformisti-
ske fagforbund, konstaterer venstre-
kræfterne i den svenske fagbevægelse.

Den rådne svenske aftale udtrykker 
lysende klart, at de reformistiske faglige 
ledere på det offentlige område reelt ikke 
ønsker lønkamp. De virker for, at enhver 
kamp skal ses igennem arbejdsgivernes 
lup og lukkes ned, før solidariteten udvik-
ler sig. I virkeligheden frygter disse 
ledere sundhedsarbejdernes kampvilje og 
konfliktens folkelige opbakning. 
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Kære Kammerat
 
I tirsdags fik jeg så foretaget, hvad jeg 
regnede med skulle være den sidste 
undersøgelse, forud for operationen med 
fjernelse af svulsten, MEN desværre ... 

Svulsten har været noget aggressiv de 
sidste par uger, lægerne kan ikke fjerne 
den. Jeg har fået tilbudt eksperimentel 
behandling og smertebehandling. Det 
har jeg så sagt ja til, MÅSKE kan det 
blive et lille skridt på vejen, så andre 

med tiden kan blive hjulpet, og mig, ja – et flig af et håb om 
nogle ekstra måneder, der måske bliver gode! 

Meddelelsen kom ikke bag på mig. Prognosen for primær 
leverkræft er jo ikke den bedste, nærmest lig nul, MEN jeg 
havde sgu regnet med, at jeg var den halve eller ene procent, der 
levede op til fem år efter, og ikke mellem de 90 procent, der dør 
inden for et år, efter diagnosen er stillet! 

Jeg kan ”trøste” mig med, jeg deler skæbne med andre 100 
nye tilfælde om året, der som arbejdere inden for maler-, metal-, 
elektronik- og tekstilindustrien arbejder med affedtningsmidler 
som trichlorethan og som følge heraf får primær leverkræft i 
halvtredsårsalderen, ligesom kloakarbejderne, der også får det! 
Elementært, hvis man tænker efter, leverens funktion er jo netop 
at rense blodet for skadelige stoffer i kroppen. 

(Måske skulle jeg skrive til arbejdsminister, sundhedsmini-
ster og miljøminister, næste gang de ævler om livstilssygdomme, 
så kunne jeg på vegne af mig selv og i hundredvis af andre arbej-
dere sige lidt om ARBEJDBETINGEDE livstilssygdomme 
under KAPITALISMEN, men desværre er kræfterne og tiden 
ikke til det).

MEN som sagt, resultatet i tirsdags kom ikke bag på mig, jeg 
regnede bare ikke med, det gik SÅ HURTIGT …  

Fredagen forud var to gode kammerater her. De hentede 15 
store poser politiske bøger og pjecer og lidt filosofi-bøger; jeg 
har aftalt, de dukker op igen i dag, når jeg har fået fjernet stin-
gene nede hos lægen og hentet weekendens ”ammunition” af 
smertestillende. 

Denne gang blir det så et tilsvarende antal med essays, kunst-
bøger og bøger om kunst og kultur. Det var min plan forud for 
meddelelsen, for ”jeg kunne jo godt selv tænke mig” at høre 
penge skæppe, klinge lidt i kassen, og oven på regnvejr og andre 
genvordigheder i KBH og Odense oven på første maj er penge i 
partikassen ikke at foragte! 

Og I har jo det vidnetestamente liggende fra sidste gang, det 
så lidt sort ud med helbredet …

 

Jeg har det godt med at vide, at de ting er til en side, og at vores 
lille parti er en helhed, godt funderet på marxismen-leninismen, 
og at jeg har fået lov til at være en del af det kampkollektiv. De 
subjektive problemer, vi indimellem står i, er vand i forhold til 
vores muligheder. Vi må lære at arbejde mere organisatorisk, 
mindre spontant og målrettet med opbygningen af partiet. 

Jeg går og tænker meget på metoder og arbejdsstil, og ville 
gerne til partikonferencen i juni – partiopbygningen og udarbej-
delsen af en parlamentarisk taktik er store og vigtige opgaver. I 
forhold til en parlamentarisk taktik må et grundlag som det, 
Thomas [Koppel] lavede [for Budskab fra Græsrødderne], være 
det helt rigtige som en platform, der involverer andre progressi-
ve. Selvstændig opstilling ser jeg ikke som en farbar vej for 
nuværende. Modsat Enhedslisten vil sådan en liste med os i den 
blive det udenomsparlamentariske talerør i det borgerlige parla-
ment, og så er det, som jeg ser det, vigtigt, at vi arbejder mindre 
spontant og mere målrettet med partiopbygningen i forhold til 
sympatisører og hvervning af medlemmer. Ideelt ville det jo 
være, hvis vi havde ”et hav” af kammerater, der kunne have 
netop det eller hint område som hovedopgave og ansvarlig, 
MEN det har vi ikke, ENDNU.

Det er en fantastisk god dækning, vi har haft/har af konflik-
ten. Teknologien rækker jo også, så jeg kan sidde i Jylland og 
følge med på sidelinjen i klassekampen. 

 
Ha det nu godt, kære kammerat, og selvfølgelig også D. og alle 
de andre dejlige kammerater ...

BC
23.05.2008

Kære Kammerat,

Tak for ideen med en slags dag/ugedagbog med tanker i form af 
prosa eller lyrik her i min sidste tid, hvor regelmæssigt jeg kan 
formulere mig, ved jeg ikke. Det her sidste, der kommer fra min 
hånd, er underskrevet B.C., netop fordi det er til Kammerater og 
Venner som tak for vores arbejds- og kampfællesskab.

Efter jeg i fredags fik fjernet stingene, havde jeg en timelang, 
god samtale med min praktiserende læge, der trods sit navne- og 
familieskab til de to sort-nationalistiske-reaktionære præstefæ-
tre i Folketinget er progressiv og et godt menneske, med et men-
neske- og samfundssyn, man kun kan respektere ... At han så 
under det meste af samtalen sad med tårer i øjenkrogene, gør 
ham heller ikke ringere, og vi har jo som læge og patient fuldt 
hinanden gennem mange år efterhånden. Jeg starter op med en 
helt ny slags smertebehandling fra i morgen mandag, som ikke 
får indflydelse intellektuelt. Dog vil jeg lige i starten kunne 
blive lidt mere sløv, men det vil fortage sig efter en tid, og det 
finder jeg vigtigt, ellers er der for mig ikke noget i at hoppe på 
den eksperimentelle behandling, der måske kan give håb om lidt 
ekstra måneder.

Fredag eftermiddag var kammeraterne her så efter 25 poser 
bøger med essays, bøger om kunst og kultur, om psykologi og 
pædagogik. De vil hurtigt udarbejde et slags katalog over de 
væsentligste bøger, også de politiske, de fik med sidst, og så give 
kammerater og vores venner en chance for at erhverve dem 
først. Tilbage er så nogle historiske bøger, bøger om anden ver-
denskrig, især modstandskampen, og nogle tusinde digtsamlin-
ger, novellesamlinger og romaner. Min plan er, vi går frem for-
fatter for forfatter, en for en, sådan at alt, hvad jeg har af hylde-
meter af Nexø, Kirk, Herdal, Gelsted, Gorkij, JMP osv. ryger 
sammen med de forskellige biografier, jeg har om de enkelte 
forfatterskaber.

Ellers skinner solen forsat smukt over Jylland, og jeg har den 
i baghovedet med besøg, mens jeg stadig er nogenlunde mobil, 
men det vender jeg tilbage til efter 3. juni, når jeg har snakket 
nærmere med lægerne, der skal stå for den videre eksperimen-
telle behandling. De har sikkert en slagplan, hvor jeg skal være 
indlagt indimellem.

Ha det nu godt kammerat, og hils ...

Vedhæftet nogle tanker fra i nat og her på morgenstunden/for-
middag.

25.05.2008

... ikke denne gang, desværre
B.C. Andersen: Breve til kammeraterne

PÅ VEJ

Gennem mørk nat, tæt på
hører jeg startbaner, fly
der letter, tunge
sprængfulde af teknologi
på vej mod fjerne mål, landsbyer
i bjergene, på sletterne

Gennem mørk nat, tæt på
springer sig glimt, hvide stirrende øjne
sprukne læber, tørst
der hungrer
sult, der er aktie- og børsindeks
på tv
midt i sofahygge, Napoleonskage, og
Dennis
som pamperpisser sine medlemmer

Gennem mørk nat, tæt på
ligger jeg vågen, mærker
stille smerten bredde sig
langsomt tage over
fylde mere, og mere
et øjeblik, kort
få mig til at sukke, dybt

Gennem mørk nat, tæt på
fornemmer jeg varmen, bruset
fra gaden, byens pladser og torve
støjen, skridtene af håb og længsel
drømmen, natten tæt på
ikke kan fortrænge!    B.C.

Strejkende sygeplejersker i aktion på Himmelbjerget
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Nej-siden haler i de seneste menings-
målinger stille og roligt ind på ja-siden 
op til folkeafstemningen om Lissabon-
traktaten i Irland torsdag den 12. juni. 
Den 1. juni var afstanden skrumpet til 7 
procent og stadig mangler en fjerdedel, 
der endnu ikke har besluttet sig.

Vagtskifte og tømmermænd

Det er mindre end en måned siden,  at 
der var vagtskifte i regeringstoppe. 
Dengang lød der festlige erklæringer 
om at fortsætte den hidtidige kurs, 
baseret på kærlighed til landet, stolthed 
over dets historie, traditioner og kultur, 
og en vilje til at sikre fremgang og øge 
landets prestige.

Nu melder tømmermændene sig: 
Boligmarkedet lider under spekulation, 
og er gået fra uhørte overpriser til et 
fald på mere end 25 % i løbet af det 
sidste halve års tid - uden udsigt til at 
stoppe nedturen. Hele byggebranchen 
har påbegyndt massefyringer og 
arbejdsløshedstallene kravler hastigt 
opad. Selv de største entreprenører har 
kastet håndklædet i ringen, og kredito-
rerne står med nybyggeri uden købere. 
Det er vrkeligheden i dag, efter at Irland 
gennem flere år har været holdt frem 
som et forbillede for resten af EU.

Den nytiltrådte Taoiseach (premiermi-
nister) Brian Cowen har gennem mange 
år siddet som ansvarlig finansminister 
og står før folkeafstemningen om Lissa-
bon-traktaten med en dyb politisk og 
økonomisk krise der med et slag har sat 
hele skønmaleriet på tvangsauktion. 
Hans tidligere boss Bertie Ahern blev 
tvunget til at trække sig på grund af 
korruptionsanklager.

Protest nej

I slutspurten har 10.000 landmænd mar-
cheret i demonstration i Dublin for at 
aftvinge regeringen et løfte om at bruge 
sin vetoret i EUs forhandlinger med 
verdenshandelsorganisationen WTO - 
ellers ville landbrugets organisationer 
anbefale et nej ved folkeafstemningen. 
Knap en uge før afstemningen lykkedes 
presset, og landbruget anbefaler nu et 
ja. Tilsvarende har fagforeninger og 
Sinn Féin fremsat krav om at sikre 
strejkeretten ved lov, efter at EU-dom-
stolen gentagne gange har erklæret kol-
lektive kampskridt for ulovlige. 

For de borgerlige EU-skeptikere er 
spørgsmålet om harmonisering af skat-
tepolitikken et centralt tema. Stormø-
der i kamp mod sygehuslukninger og 

nedskæringer i sundhedssektorerne har 
i protest mod regeringens politik vedta-
get at anbefale et Nej til Lissabon-trak-
taten.

Det er ikke mindst folk på gulvet, der 
har brugt valgkampen som en mulighed 
for at sammenkæde kritik af den sid-
dende regering og Irlands forhold under 
det eksisterende traktatgrundlag for EU 
med kampagnen mod de nye bestem-
melser i traktaten, der på alle områder 
giver mere magt til Bruxelles på bekost-
ning af de nationale demokratiske insti-
tutioner.

Freds-nej

Irland er ikke medlem af Nato eller 
andre militære alliancer og er et af EUs 
få – i al fald formelt - neutrale lande. 

Irland: På vej mod et folkeligt nej?
I Danmark kender vi kun 

den remse al t for godt, der 
lyder op til den irske 

folkeafstemning om den 
genoplivede EU-forfatning: 

Stem ja af hensyn til 
økonomien, et nej er den 
sikre vej til eksklusion fra 

de riges klub

Protest over at renoveringsplaner af et fattigkvarter i Dublin  
er blevet skrinlagt efter af pengene er forsvundet i spekulation

Foto: indymedia.ie
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I moderne mytologi beskrives EU-med-
lemskab gerne som det evigt saliggøren-
de. Et medlemskab vil garantere fred og 
velstand, sikre miljøet og kvindernes ret-
tigheder. I denne historieskrivning frem-
hæves lande som Spanien og Portugal, 
der meldte sig ind i 1980’erne, ti år efter 
de i midten af 70’erne endelig fik brudt 
med diktaturet under henholdsvis Franco 
og Salazar. 

I en periode var dansk industri så 
glade for de lave lønninger i de nye 
medlemslande, at produktion af tøj og 
sko flyttede til syden. Produktionen er 
flyttet videre en del gange siden og er 
indtil videre havnet i forskellige asiati-
ske lavtlønslande.

Siden 1988 har EU haft et særligt 
regionalt støtteprogram til de fattigste 
medlemslande. Helt konkret var det i 
starten beregnet på Grækenland, Spa-
nien, Portugal og Irland. Støttepro-
grammet handlede først og fremmest 
om at sikre infrastruktur, så varer 
kunne produceres billigt og sendes til 
resten af EU. Men programmet inde-
holdt også punktet ”gunstige vilkår for 
industrien”, f.eks. tilladelse til erhvervs-
zoner, hvor der ikke skulle betales så 
meget i skat, og der kunne ses bort fra 
andre statslige reguleringer. 

Tyskland har sammen med kommissi-
onen forsøgt at få harmoniseret erhvervs-
skattereglerne i EU, ikke mindst fordi 
Irland ved hjælp af ekstrem lav selskabs-
skat og store fradrag på investeringer har 
tiltrukket en del teknologivirksomheder.

”Irland viser, hvad der kan opnås, 
når strukturfondsstøtten integreres i en 
sammenhængende politik, som især 
opretholder sunde makroøkonomiske 
rammebetingelser og støttes af social 
konsensus. Dette er et førsteklasses 
eksempel på god praksis.”

Citat fra en EU-samhørighedsrap-
port (Cohesion report).

I dag fremhæves Irland som det fantasti-
ske bevis på EU-medlemskabets vidun-
dere. Den smukke grønne ø, der ligger ud 
til den varme golfstrøm, var gennem 
århundreder undertrykt af Englands 
imperialisme. Indbyggertallet var indtil 
for ganske nylig jævnt faldende, eftersom 
fattigdom, sult og manglende fremtidshåb 
(den nordirske konflikt ufortalt) hvert år 

fik masser af unge til at rejse ud i verden 
efter arbejde. 

Den situation er nu vendt til en ind-
vandring, i første omgang af bygnings-
arbejdere fra nogle af de sidst ankomne 
EU-medlemslande. Således var mere 
end 20.000 fortrinsvis unge emigreret 
fra Letland til Irland i 2006. 

Samlet har mere end 60.000 øst- og 
centraleuropæere fundet arbejde dér.

I Letland har det ikke mindst givet 
den nationalistiske regering hovedpine, 
at det store russiske mindretal ikke i 
samme omfang rejser efter arbejdet, 
men samme problemstilling udnyttes af 
reaktionære populistiske kræfter i alle 
lande, også herhjemme. 

Det forsøges altid vendt til noget posi-
tivt, når danskere finder job i udlandet, 
mens begejstringen er til at overse, når 
andre folk, tvunget af de samme kræfter 
af udbud og efterspørgsel af varen billig 
arbejdskraft, kommer her til landet.

De positive EU-fortællinger om, 
hvordan det gennem regionalstøttepro-
grammer er lykkedes at få Irlands øko-
nomi til at rejse sig siden den sidste 
store oliekrise, glimrer ved at glemme, 
at Irland blev medlem nogenlunde sam-
tidig med England og Danmark i 1973. 
Den lange periode, hvor krisen kradse-
de og borgerkrigen hærgede med for-
nyet styrke i Nordirland, er således 
fortrængt af de seneste års opsving. 

Arbejdskraftens fri bevægelighed er 
ingen nyhed og er ikke et gode for 
’arbejdskraften’, der som regel udeluk-
kende flytter af nød. EU’s rolle har 
været at sætte tingene i system og sam-
tidig sørge for, at prisen på illegale 
immigranter nede på et slavelignede 
niveau, ved jævnligt at lade fattigfolk 
drukne på vej til solkysterne.

region IrlandEfter det irske nej til Nice traktaten, 
blev en af ”løsningerne” - før befolk-
ningen fik lov til at tænke sig om og 
stemme igen - at Irlands status blev 
indføjet i en protokol, hvor de øvrige 
medlemmer lover at respekterer Irlands 
neutralitet.

The Peace & Neutrality Alliance 
(PANA), som er en paraplyorganisation 
der som politisk mål har at sikre at 
Irland har en selvstændig udenrigspoli-
tik og bevarer sin neutralitet, kritiserer 
skarpt forfatningen for at være et stort 
skridt i retning af at blive en militæral-
liance. Ligesom i Nato er der indbygget 
en musketer-ed i Lissabon-traktaten, 
der forpligtiger medlemslandene til at 
yde bistand til hinanden til tilfælde af 
et eventuelt angreb.

Ifølge ja partierne er Irland undtaget 
for paragraffen, men som det ses står 
Irland ikke nævnt konkret:

Artikel 42, 7. Hvis en medlemsstat 
udsættes for et væbnet angreb på sit 
område, skal de øvrige medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 51 i De 
Forenede Nationers pagt yde den 
pågældende medlemsstat al den hjælp 
og bistand, der ligger inden for deres 
formåen. Dette berører ikke den særli-
ge karakter af visse medlemsstaters 
sikkerheds- og forsvarspolitik.

Selvom EU ikke i øjeblikket har nogen 
unionshær af betydning, men til gen-
gæld store nationale hærstyrker,  er der 
ingen tvivl om ambitionerne hos de 
store lande om at sætte turbo på oprust-
ningen. Set i sammenhæng med forfat-
ningens øvrige bestemmelser om fælles 
udenrigspolitisk optræden og den nye 
stilling som præsident for unionen (som 
Anders Fogh er kandidat til), der skal 
kunne forhandle på alle medlemslandes 
vegne direkte med politiske repræsen-
tanter for andre lande i internationale 
sammenhænge, er der hos PANA ingen 
som helst tvivl om,  at der er tale om en 
føderal udvikling der skal bekæmpes.

Også Irlands People’s Movement har 
valgkampens slutfase sat spørgsmåls-
tegn ved EU som fredens projekt. Med 
Lissabon-traktaten cementerer EU sig 
selv som våbenindustriens og militari-
seringens projekt. 

Et nej til traktaten og det fælles EU-
militær  er et ja til fred!
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Det ser ud til at der på venstrefløjen er en 
slags venstresekterisk tilgang til FOA’s 
forlig på det kommunale område. 

Skal venstrefløjen bare stille sig op ved 
siden af dem som siger stem nej og fort-
sæt strejken, og dermed alene abonnere 
på utilfredsheden med procenterne? 
Eller skal venstrefløjen have en mere 
nuanceret og fremadrettet politisk til-
gang til strejken?

Jeg har som revolutionær socialist og 
som faglig leder i LFS (10.500 medlem-
mer) forsvaret forliget ud fra den tanke-
gang om; 

1) At vi har bevist at strejker virker.
2) At rammen var sprængt, ligeløns-

kampen uomgængeligt sat på dagsorde-
nen og kampviljen intakt. Altså ikke 
bare noget der kan opgøres i procenter, 
men først og fremmest i en forandring 
af styrkeforholdet mellem arbejderklas-
sen og kapitalen/regeringen. 

3) At vi har taget et lille, men meget 
vigtigt skridt i kampen mod uligeløn. 

Dernæst er argumentet om at det er 
bedre at gå sejrrig ud af en strejke end 
at lide et udmarvende nederlag. I særlig 
grad gælder dette, da FOA var og er 
isoleret i resten af fagbureaukratiet som 
konsekvent har været enten larmende 
tavse eller direkte modarbejdet aktiv 
solidaritet. 
Denne kritik falder også tilbage på Fag-
ligt Ansvar og på venstrefløjens faglige 
spidser – den samlede har været totalt 
fraværende i opbygningen af strejkesoli-
daritetsarbejdet fra dag 1. Der udsprang 

sig lidt fra Enhedslistens årsmøde – men 
det har været for lidt for sent. 

Sluttelig er der vel også diskussionen 
om ”hvem man kæmper for”, hvor FOA 
kæmpede for både medlemmerne (og 
kvinderne og alle andre lavtlønnede) og 
brugerne ift. velfærden, mens BUPL og 
sygeplejerskerne har kørt en isoleret og 
fagchauvinistisk kampagne. 

LFS har kørt en kampagne med sloga-
net; Offentlige koner kræver flere kro-
ner. Offentlige mænd er med på den! 
Selvom vi organiserer mere end 7000 
pædagoger, har vi ikke haft skyggen af 
fagchauvinisme. LFS har slået på at 
fælles kamp, fælles sag var vejen frem. 

Udstillet i al sin groteskhed i torsdags 
dag pædagogerne stod på Christians-
borg, mens sygeplejerskerne befandt sig 
på Rådhuspladsen. Pædagogernes løn-
krav om ”Rigtig løn til rigtige pædago-
ger” begrundes jo primært i at man skal 
belønnes for uddannelse, og noget selv-
retfærdigt at man ikke får nok ekstra i 
sammenligning med medhjælperne. 

Væk er de politiske argumenter om vel-
færden, og væk er de bredere krav som 
rækker ud i resten af arbejderklassen til 
andre lavtlønnede offentligt ansatte og 
kvinder. Sygeplejerskernes argumenter 
er noget bedre, fordi de sammenligner 
sig med hvad de private får. 

Men stadig er argumentet om en fælles 
kamp for et velfærdsbaseret sundheds-
system i offentligt regi uden de private 
aktører langt nede i argumentations-
rækken – et argument der ellers ville 
have stor klangbund i resten af arbej-
derklassen som ikke har private sund-
hedsforsikringer. 

Desværre har DSR fra konfliktens dag 
1 valgt at køre et sololøb, hvor de ikke 
har argumenteret, organiseret eller 
demonstreret sammen med hverken de 
andre strejkende og da slet ikke indbudt 
resten af arbejderklassen til fælles 
kamp. På denne baggrund er både 
pædagoger og sygeplejersker på vej til 
at lide et nederlag, fordi de ikke (som 
FOA) baserer sin kamp på fælles inte-

fOA vinder – hvem taber?
Følgende indlæg fra Jan 

Hoby blev postet på 
Modkraft som et svar på 

APK’s kommentar 
’Storkonflikt på vej mod 
afvikling’, der udsendtes 

om pressemeddelelse den 
28.5. Se artiklen under 

dækningen af storkonflikten 
i første halvdel af dette 

nummer af Kommunistisk 
Politik.

Selvom storkonflikten ikke er slut, 
rummer den så omfattende og så vig-
tige erfaringer, at vi må begynde at 
formulere og opsummere  dem. En 
debat herom er vigtig.

Jan Hoby fra LFS må selvfølgelig for-
svare sit ja til FOAs overenskomstaf-
tale. Det gør han ved at kalde kritik-
ken  for ’venstresekterisk’ (det må 
også ramme de 40 pct. af hans med-
lemmer, som stemte nej til FOA-resul-
tatet) og for virkelighedsfjern skrive-
bordsarbejde. Det er ligesom hørt før.

Skrivergeneral Hoby derimod 
befinder sig i realiteternes verden. De 
ser sådan ud: Alle andre end FOA 
ville ikke stå sammen, men gik ene-
gang. Derfor måtte FOA indgå forlig 
før Sundhedskartellet og BUPL – og 
derfor måtte man sælge ud af det fæl-
les krav på minimum 15%. Det er 
virkelighedsnært og solidarisk og ikke 
spor fagchauvinistisk.

Jan Hoby svarer slet ikke på kritikken 
som rejses i ’Storkonflikt på vej mod 
afvikling?’, men snakker udenom ved at 
gentage fraserne om at det var en sejr, et 
bevis på at det betaler sig at kæmpe og 
et skridt på vej til ligeløn. Hvis Sund-
hedskartellet og BUPL tvinges i knæ 
(som Hoby åbenbart regner med) betaler 
det sig så ikke at kæmpe – eller hvad? Er 
Hobys lære måske,  at man ikke skal stå 
sammen om det man er enige om (i dette 
tilfælde var det 15 pct. og en ligeløns-
kommission)? At man skal give køb på 
de i forvejen stærkt barberede mindste-
krav og indgå separatfred med klasse-
fjenden? 

FOA-toppen har intet at lade de 
andre fagtoppe høre med hensyn til 
enegang. 

FOA stod med den enorme sympati 
for sosu’erne i befolkningen i en situa-
tion, hvor den kunne have været spyd-
spids for hele den offentlige sektor. Nu 
blev det i stedet til udsalg – igen.

fOA og enegangen
En kommentar til Jan Hoby fra APKs faglige udvalg
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resser med resten af arbejderklassen. 
Denne diskussion havde og er vigtig 

for venstrefløjen, ikke mindst i fagbe-
vægelsen, men desværre har vi aldrig 
rigtig haft mulighed for at mødes lokalt 
eller nationalt. 

Man kan selvfølgelig diskutere om FOA 
kunne have vredet 1 % mere ud af 
arbejdsgiverne, og det er helt naturligt 
vigtigt for den enkelte arbejders løn-
ningspose. Men som jeg ser det udefra, 
så er sejren langt større end det som 
man ikke fik. 

Og kritikken forholder sig desværre 
ikke til den reelle situation, hvor klas-
sesolidariteten kun findes på gulvet, 
men ikke i de organiserende lag af fag-
bureaukratiet, som skal udløse den. 

Og da heller ikke venstrefløjen i fagbe-

vægelsen har kunnet samle sig, hverken 
blandt de strejkende på tværs af fag-
grænser eller mere generelt på byplan 
og da slet ikke nationalt. 

De fraværende tværfaglige TR-møder og 
ikke mindst en fælles politisk dagsorden 
om at forsvare velfærden, skaffe mande-
løn til kvindefag og sprænge de nyliberale 
rammer har vi skullet kigge langt efter. 

Men det er altid rart at læse hvad skri-
vebordsgeneralerne på venstrefløjen 
har at sige om den klassekamp de er 
tilskuere til fra sidelinjen. Men i virke-
lighedens verden er det ubrugeligt. 

For revolutionære socialister i arbejder-
klassen og som forsøger at opbygge og 
styrke de militante traditioner i arbej-
derklassen, er ultravenstresekteriske 
synspunkter som i disse dage kommer 
frem på venstrefløjen, om det er i 
Enhedslisten, APK eller andre steder, 
blot et billede på at børnesygdomme er 
svære at udrydde. 

Kammeratlig hilsen 
Jan Hoby

Forretningsudvalgsmedlem i LFS 
(Landsforeningen for Socialpædago-
ger), hovedstadens største pædagogiske 
fagforening. Medlem af Enhedslisten.

Regeringen i særdeleshed, men også DF, 
Socialdemokratiet, KL, Danske Regioner 
og størstedelen af fagbevægelsens top har 
set deres interesse i at handle, som om 
”den danske aftalemodel” stadig fungerer 
og er virkningsfuld inden for den offent-
lige sektor, til trods for at regeringen med 
2015-planen, finanslovsaftalen og de nye 
ministerbeføjelser i forbindelse med øko-
nomiaftalerne har fået næsten uindskræn-
ket magt til at bestemme rammerne for de 
offentligt ansattes overenskomster. Og 
det til trods for at oppositionens partier er 
blevet hægtet af, og de offentligt ansattes 
forhandlere hele tiden kun har forhandlet 
med regeringens stedfortrædere.

Men udsigten til det billede, der ville 
være kommet frem, hvis kikkerten var 
blevet sat for det gode øje i tide, virkede 
for skræmmende. Oppositionens politiske 
partier skulle i konsekvens af de faktiske 
forhold angribe regeringen frontalt og 
samtidig alliere sig med de strejkende. Og 
de strejkendes organisationer skulle 
erkende, at ”den danske model” blev 
afmonteret med regeringens strukturre-
form og efterfølgende lovgivning over for 
kommunerne og regionerne, hvorefter 
fremtidens overenskomstforhandlinger 
ville være at betragte som politiske holm-

gange med regeringen. En sådan øjenåb-
ner måtte få konsekvenser for fagforenin-
gernes organisationsmåde og på den 
fremtidige forhandlingsstrategi.

Endnu mere skræmmende tog billedet 
sig ud, hvis konsekvensen skulle drages 
fuldt ud. De faglige organisationer 
måtte acceptere en genpolitisering af 
hele fagbevægelsen og vælge de partier 
ud, som der fremover skulle samarbej-
des med. I det nye perspektiv er over-
enskomstkampen filtret ind i regerin-
gens forhandlinger med KL og Danske 
Regioner og har en meget direkte ind-
flydelse på de lokale budgetter og såle-
des også på de strejkendes fremtidige 
arbejdsforhold. Hvilket unægtelig lig-
ner et paradigmeskift. Men sådan et ser 
man først i øjnene, når det med nødven-
dighedens lov trænger sig på.

Havde de faglige ledere fra starten kunnet 
enes om en fælles lønramme, en ligeløns-
kommission og krav om bedre økonomi-
ske rammer til kommuner og regioner, og 
havde oppositionens partier spillet med 
på disse krav, så ville flertallet i KL og 
Danske Regioner i dag have været låst i 
deres voksende modsætningsforhold til 
regeringen. Og spørgsmålet er, om den 

overhovedet ville have haft styrke til at 
gribe ind i konflikten.

Kort sagt, hvis de faglige ledere og 
oppositionens partier havde frigjort sig 
fra deres halvreligiøse dyrkelse af ”den 
danske model” og deres forandrings-
angst, ville de i fællesskab kunne have 
sat regeringen under et massivt pres, 
blokeret for dens sædvanlige nedskæ-
ringer pr. stedfortræder i den offentlige 
sektor og bragt regeringens parlamen-
tariske støtteben i en penibel situation.

Men så ville de også have været tvunget 
til at formulere deres egen strategi – 
deres egne politiske mål – og til at have 
stået fast på deres egne værdier og lagt 
an til en folkelig mobilisering for en 
tilbagerulning af den regeringspolitik, 
der udhuler demokratiet og omdanner 
det offentlige tryghedssystem til en 
markedsstyret konkurrencestat. 

Men det ville have skabt en politisk 
uorden, der næsten ikke ville have været 
til at bære. Så hellere sætte kikkerten for 
det blinde øje og lade en oplagt sejr fare.

www.kritiskdebat.dk

Artiklen forkortet af KP. Kritisk Debat 
er et progressivt månedligt netmagasin.

Kikkerten og det blinde øje
Leder i Kritisk Debat juni 2008

Læren af
Storkonflikten 2008
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Den hedder ”Plan Mexico”, eller mere 
formelt ”Merida Initiativet”, og her er 
planen. 

Den skal gøre mod mexicanerne, 
hvad Plan Colombia har gjort mod 
denne nation siden 1999 og i virkelighe-
den meget tidligere! Siden dengang er 
milliarder gået til følgende formål:

- Til at etablere et amerikansk militært 
fodfæste i landet.

- Til at berige først og fremmest den ame-
rikanske våbenindustri, de kemiske virk-
somheder og andre profitable virksomhe-
der. Det er en praksis, der har stået på 
længe. I virkeligheden bekræfter et doku-
ment fra Pentagon 1997, at USA’s militær 
vil ”beskytte amerikanske interesser og 
investeringer”. I Colombia er det for at 
kontrollere dets værdifulde ressourcer, 
allervigtigst olie og naturgas, men også 
kul, nikkel, guld, sølv, smaragder, kobber 
og meget mere. Det er også for at slå 
arbejdermodstand ned, eliminere fagfor-
eninger, slå målrettet til mod menneske-
rettighedsgrupper og mod oppositionelle 
bondegrupperinger og gøre landet til et 
paradis for ’det frie marked’ – ugæstfrit 
over for mennesker.

- Til ligeledes at finansiere et brutalt 
militær. Over 10.000 af landets soldater 
er allerede blevet uddannet på Western 
Hemispheres Institut for Security Coor-
peration (WHINSEC) – alias Scoool of 
the Americas i Fort Benning, Georgia. 

De færdigudklækkede soldater er 
berygtede som overtrædere af menne-
skerettighederne, som narkohandlere 
og som deltagere i dødspatruljer. De er 
godt skolede i deres ’håndværk’ af den 
dygtigste nation i faget.

- Til at lade Colombia bevæbne og 
støtte dødspatruljerne kendt under nav-
net Colombias Forenede Selvforsvars-
styrker (AUC). I mere end et årti har de 
terroriseret colombianerne og er ansvar-
lige for de fleste mord og massakrer 
som støtte til magtfulde vestlige og 
lokale forretningsinteresser.

- Til at finansiere narkobekæmpelse og 
-udryddelse, men kun i befrielsesbevæ-
gelserne FARC-EP’s og ELN’s områder. 
Regeringskontrollerede områder er und-
taget, narkohandel er big business, hvid-
vaskning af narkopenge giver enorme 
profitter til store amerikanske og regio-
nale banker. CIA har også været tilknyt-
tet handelen i årtier, ikke mindst siden 
1980’erne. Efter invasionen og besættel-
sen af Afghanistan har opiumhøsten sat 
nye rekorder – hovedsagelig i områder 
kontrolleret af amerikansk-allierede 
krigsherrer. Talibanernes vellykkede nar-
kobekæmpelseskampagne var en af grun-
dene til, at de blev udset til målskive. 
Colombias narkobekæmpelse er forfær-
delig. Den skaber økologisk nedbrydning, 
betyder ødelæggelse af afgrøder og skove, 
tab af liv og af eksistensgrundlag. Store 
områder er kemisk forurenet. Bundlinjen 
for programmet er, at rekordmængder af 
colombiansk kokain når det amerikanske 
marked og verdensmarkedet. Narkohan-
delen er mere profitabel end nogensinde, 
så det er big business takket være parami-
litær terror.

-  Til at nå målet om at knække mod-
standsbevægelserne FARC-EP og ELN. 
Latinamerika-eksperten James Petras 
betegner dem de som ”længst eksiste-
rende (siden 1964), største bondebase-
rede guerillabevægelser i verden”, samt 
til at svække Hugo Chavez og andre 

folkelige ledere og grupper og destabi-
lisere deres lande.

-  Til at støtte ”Uribe-doktrinen”; den er 
svejset tæt sammen med Washington. 
Politikken er en hård højrepolitik, 
erhvervsvenlig og militariseret for at 
blive håndhævet.

Plan Colombia forvandlede landet til en 
afhængig, profitabel narko-stat. Forret-
ningerne går mere strygende end nogen-
sinde. Volden er helt ude af kontrol, og 
krænkelserne af menneskerettigheder-
ne er forfærdelige.  

Det bliver værre. To tredjedele af 
colombianerne er gjort fattige. Over 2,5 
millioner bønder og slumbeboere i byerne 
er blevet tvangsforflyttet. Tusindvis af 
fagforeningsfolk er blevet myrdet (flere 
end nogen andre steder i verden overho-
vedet), det samme er adskilligt flere 
tusinde bønder, landsbylærere, bondele-
dere og indfødte ledere. Paramilitære 
jordbeslaglæggelser er almindeligt fore-
kommende. Koncentrationen af rigdom 
er ekstrem og vokser. Korruption hjemsø-
ger regeringen. Tusindvis forlader deres 
hjem i desperation. Colombias ’demokra-
ti’ er humbug.

Det samme gælder det mexicanske. 
Plan Mexico vil forværre det. Det er 
hele ideen, og det er en del af det hem-
melighedsfulde Partnerskab for Sikker-
hed og Velstand, SPP (’Security and 
Prosperity Partnership’) – alias Den 
Nordamerikanske Union. 

Det planlægges bag lukkede døre: at mili-
tarisere og annektere kontinentet. Gigan-
tiske multinationale selskaber står i spid-
sen, ikke mindst amerikanske. Ideen er at 
gøre kontinentet til en ureguleret åben 
bane for profit. Bush-administrationen, 
Canada og Mexico støtter den. Tingene 
bevæger sig hen mod virkeliggørelse. 
fuldbyrdelse. Tre nationer vil blive til en. 
National uafhængighed elimineret. Arbej-
derrettigheder ligeledes.  Der er en mod-
stand under opbygning, men der er også 

Plan Mexico: 
Plan Colombia på vej for Mexico

Af Stephen Lendman 

Plan Mexico er ved at 
blive iværksat. Den er en 
del af planen for at skabe 

Den Nordamerikanske 
Union af USA, Canada og 
Mexico, som er et krav fra 
monopolerne – et særligt 
amerikansk, reaktionært 

modstykke til Den 
Europæiske Union.
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modtræk for at knuse denne i støbeskeen. 
Det er den militaristiske del. 

Storkapitalen har i sinde at vinde kam-
pen. Folkene skal udnyttes, ikke hjæl-
pes. Derfor holdes planerne hemmelige. 
Hensigten er at blive enige om planerne, 
informere de lovgivende forsamlinger 
minimalt, få SPP (Security and Prospe-
rity Partnership) vedtaget og gennem-
føre den med så få af de forstyrrende 
detaljer kendt i håb om, at når først de 
bliver det, er det for sent at omstøde.

SSP er beskidt, ildevarslende og ufat-
teligt menneskedestruktivt. Hundreder 
af millioner i de tre lande vil blive ramt. 
Andre i regionen ligeledes. Plan Mexico 
er et bidrag til denne uhyggelige Master-
plan.

Herunder følger, hvad vi om den.

Plan mexico: Udbytning 
skrevet med store bogstaver
Planen blev først annonceret i oktober 
2007 som et ”regionalt samarbejdsinitia-
tiv om sikkerhed”. Der skulle stilles 1,4 
milliarder dollars til rådighed i hjælp 
(over tre år) til Mexico og Centralamerika 
under påskud af at bekæmpe narkohandel 
og den tilknyttede organiserede krimina-
litet. Statsbudgettet for 2008 taler om 550 
millioner dollars til en start, med ca. 10 % 
af beløbet til Centralamerika.

I realiteten er plan Mexico en del af 
SPP’s store plan om at militarisere konti-
nentet, om at lade røveriske selskaber 
udnytte det og holde folkene i tre lande 
for nar. Den meste af hjælpen vil gå til 
Mexicos militær og politistyrker, med 
størstedelen øremærket retur til firmaer, 
der har kontrakt med det amerikanske 
forsvar om levering af udstyr, træning og 
vedligeholdelse. Det er den måde, sådan-
ne planer altid fungerer på.

Denne plan rummer en hel menu af sik-
kerhedsopgaver, administrative funkti-
oner og specielle behov som software, 
kriminalteknisk udstyr, database-sam-
køring plus meget mere fra venlige 
givere til at holde vores mexicanske 
medsejlere om bord. (...)

Det vil være en af mange bevillinger 
puttet ind under den seneste anmodning 
om supplerende midler til Irak/Afghani-
stan, og formålet vil være lige så suspekt. 
Det vil militarisere Mexico uden at udsta-

tionere amerikanske tropper. Det vil også 
åbne landet for udplyndring, privatisere 
alt, inklusive det statslige olieselskab 
PEMEX, give Washington større fodfæ-
ste der og vige uden om det følsomme 
militære aspekt ved i stedet at tillade 
paramilitære fra det berygtede selskab 
Blackwater at arbejde sammen med de 
mexicanske sikkerhedsstyrker.

Kun privatiseringen af PEMEX er tvivl-
som som følge af en enorm folkelig mod-
stand. Tusinder af ”brigadistaer” har 
været på gaderne og protesteret foran det 
mexicanske senat og deputeretkammeret, 
mens lovgiverne overvejede at opgive den 
statslige kontrol med PEMEX. De lam-
mede debatten og fik den stoppet – og fik 
dermed midlertidigt forhindret en endelig 
resolution om det meget omstridte emne. 
Mexicos militær kan blive sat ind.

USA’s udenrigsministerium beskri-
ver dette militær som følger: 

”Straffrihed og korruption i de mexi-
canske sikkerhedsstyrker er problemer, 
ikke mindst på provinsniveau og lokalt 
niveau. Følgende menneskerettigheds-
problemer rapporteres: ulovlige drab, 
kidnapninger, fysisk vold, elendige over-
befolkede fængsler; vilkårlige fængslinger 
og tilbageholdelser; korruption, ineffekti-
vitet og mangel på gennemskuelighed i 
det juridiske system; tilståelser opnået 
ved tvang er tilladt som bevismateriale i 
retssager; kriminel intimidering af jour-
nalister, der medfører selvcensur; kor-
ruption på alle regeringsniveauer; vold i 
hjemmene mod kvinder (ofte straffrit); 
vold mod, indbefattet mord på, kvinder; 
handel med mennesker; social og politisk 
diskrimination mod indfødte; samt børne-
arbejde”.

Mexicos militær klarer sig ikke meget 
bedre på trods af løfterne. Plan Mexico 
vil forværre tingene. Præsident Calde-
ron udstationerer nu tropper rundt om i 
landet. Folket frygter dem, hvor end de 
kommer. De angives at blive sat ind 
mod narkohandel, men det er mest af alt 
et dække. Deres reelle formål er skum-
melt – en mulig generalprøve på undta-
gelsestilstand, når SPP gennemføres.

Mexicanske soldater er barske. Deres 
ry er uhyggeligt. Folk frygter dem med 
rette. De har begået eklatante krænkel-
ser af menneskerettighederne og er 
sluppet af sted med det. Selv de store 
medier omtaler dem. New York Times, 
CNN, BBC, USA Today og andre anfø-
rer beviser på voldtægt, tortur, mord, 
andre menneskerettighedskrænkelser, 
korruption, afpresning og forbindelser 
til narkohandlere. Meget lidt gøres for 
at stoppe det. Regeringens og de mili-
tære talsmænd står oftest ikke til rådig-
hed for kommentarer. De er en del af 
problemet, ikke løsningen.

Plan Mexico lover mere at samme 
skuffe og dertil endnu mere. Med mil-
liarder af dollars fra Washington til at 
bakke det op.

Sociale protester i landet er allerede ulov-
liggjort. I hundredvis fylder de fængsler-
ne. Mange hensygner der i årevis. Fagligt 
aktive og sociale aktivister er de mest 
udsatte. Uretfærdighed og kvælende fat-
tigdom motiverer dem. Plan Mexico øger 
deres antal. Tingene vil blive værre.

Militarisering af samfundet er gift. 
Politistatsmetoder følger med. Ingen 
myndigheder skal længere stå til regn-
skab. Retssamfundet bliver sat ud af 
kraft. Plan Mexico sikrer det. Det samme 
gør SPP for hele kontinentet. Med klas-
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sisk tvetungethed påstår Det hvide Hus, at 
det vil ” fremme vore nationers produkti-
vitet og konkurrenceevne og hjælpe med 
til at beskytte sundheden, sikkerheden og 
miljøet”. Det reelle formål er at annektere 
et helt kontinent, ødelægge dets demokra-
tiske fragmenter, sikre en hårdhændet 
gennemførelse og gøre kontinentet sik-
kert for kapitalen.

SPP: Den større ramme  
for Plan mexico 
Plan Mexico er et led i SPP (Note 1). SPP 
vil militarisere og annektere hele konti-
nentet. Det blev tidligere annonceret på 
mødet den 23. marts i Waco, Texas, hvor 
George Bush, Mexicos præsident Vin-
cente Fox og den canadiske statsminister 
Poul Martin deltog. De dannede et tresi-
det partnerskab for udvidet amerikansk, 
canadisk og mexicansk økonomisk, poli-
tisk, social og sikkerhedsmæssig integra-
tion. Hemmelige arbejdsgrupper blev 
nedsat for at udføre det – for at udklække 
aftaler, der er bindende for alle tre natio-
ner og ikke står til forhandling.

Detaljerne holdes skjult. Ingen 
offentlig indblanding er tilladt. Profor-
ma-afstemninger i parlamenterne er 
forestående. Man vil forsøge at undgå 
slagsmål a la NAFTA-typen. Lovgiver-
ne bliver ikke fuldt informerede. Det 
værste i SPP er hemmeligt. Det er ikke 
en traktat, og hensigten er, at det skal 
flyve under radaren og undgå en lang-
varig offentlig debat.

Hvad der indtil videre er kendt, er for-
uroligende, og en betragtelig opposition 
har rejst sig, men dog alt for utilstrækkelig 
til at gøre en forskel. SPP, Plan Mexico og 
en endelig plan, der omfatter et helt kon-
tinent, er et regulært monopolernes stats-
kup imod tre selvstændige stater og hund-
reder millioner af mennesker. Man vil 
udradere de nationale grænser, sammen-
smelte tre lande til ét under amerikansk 
kontrol og fjerne alle barrierer for handel 
og kapitalbevægelser. Man militariserer 
samtidig hele kontinentet, skaber en Fort 
Nordamerika-sikkerhedszone og har poli-
tistatslove parate til gennemførelsen. Der 
vil blive bevilget milliarder dertil. Det alt 
sammen til gavn for de multinationale 
selskaber. Intet for offentlig velfærd.

SPP hæver NAFTA og ”krigen mod 
terror” op på næste trin for at udvide den 
til mere udplyndring fra de multinationale 

selskaber. Det baserer sig på nogle sær-
egne ideer – som at det at drive forret-
ning, beskytte den nationale sikkerhed og 
sikre ”offentlig velfærd” kræver benhårde 
nye metoder i en vildt truende verden.

SPP fremmer den amerikansk kontrol. 
Man forøger monopolernes magt, smad-
rer borgerrettighederne, udraderer den 
offentlige velfærd og lægger marken 
åben for udplyndring uden nogen form 
for regulerende begrænsninger. Det 
planlægges bag lukkede døre. En serie 
topmøder og hemmelige møder fortsæt-
ter, det seneste blev afholdt i New 
Orleans den 22-24. april.

Her deltog de tre præsidenter og blev 
mødt højlydte protester i gaderne. Demon-
stranterne indkaldte til et ”Folkets top-
møde” og afholdt workshops for at

- informere folk om, hvor ødelæg-
gende SPP er,

- styrke netværk og organisatoriske 
bånd imod SPP,

- vedligeholde online-informationer 
om deres aktiviteter,

- fremme deres bestræbelser og 
opbygge yderligere støtte, samt 

- bekræfte deres vilje til at fortsætte 
kampen mod en uhyrligt undretryk-
kende dagsorden sponsoreret af de mul-
tinationale virksomheder. 

Modstandere af SPP kalder det 
NAFTA på steroider.

Erhvervsvenlig opposition findes også. 
Mest fremtrædende er en ”Koalition for 
at blokere Den Nordamerikanske 
Union”. Den konservative Caucus støt-
ter denne opposition. Man har oprettet 
et hovedkvarter for den nationale kam-
pagne for at afsløre og stoppe Amerikas 
opsugning i Den Nordamerikanske 
Union med Canada og Mexico.

Den går imod anlæggelsen af ”en 
massiv kontinental NAFTA-motorvej”.

Den har også allierede i kongressen, 
og i januar 2007 introducerede kongres-
medlem Virgil Goode og seks med-
sponsorer House Concurrent Resoluti-
on 40. Resolutionen giver udtryk for, at 
”det er kongressens opfattelse, at USA 
ikke skal engagere sig i (anlæggelsen af 
et NAFTA-) supermotorvejssystem eller 
indgå i Den Nordamerikanske Union 
med Mexico og Canada”.   

Opbygningen af SPP

Apriltopmødet genbekræftede SPP’s hen-
sigter om at skabe et grænseløst Nord-
amerika, afskaffe national suverænitet, 
overlade kontrollen til multinationale 
giganter og sikre, at de store amerikanske 
får det meste af den. Militarisme er en del 
af det hele. Det er baggrunden for Fort 
Nordamerika under amerikansk kom-
mando. Den amerikanske Nordkomman-
do (NORTHCOM) blev af den grund 
oprettet i oktober 2002. Man har ansvaret 
for kontinentets luftrum, land- og havom-
råder uden at tage hensyn de eksisterende 
lovfastlagte begrænsninger, ’Posse Comi-
tatus’, der ikke længere er aktuelle eller 
suveræne grænser, der let smuldrer.

Den nationale sikkerhed (DHS) og 
dennes immigrations- og toldhævdelse 
(PCI) spiller også en stor rolle. Det samme 
gør FBI, CIA, samtlige amerikanske spi-
onorganisationer, det militariserede stats-
lige og lokale politi, nationalgarden og 
paramilitære købmænd som Blackwater 
USA. De er på vej alle steder hen på kon-
tinentet med tilladelse til at operere lige så 
frit her som i Irak og i New Orleans under 
katastrofen med orkanen Katrina. De vil 
være i stand til at forvandle lokale gader 
til versioner af Bagdad og gøre dem ueg-
nede til at leve i, hvis det skulle komme 
dertil.

SPP har også en hjemmeside. Hovedbe-
givenhederne er her opdateret siden 
oktober 2007 (note 2).

Her opregnes de principper, man er 
enedes om; de indgåede tosidige aftaler, 
afsluttede forhandlinger, aftaler om ”fri 
udveksling af informationer”; aktivite-
ter til at håndhæve lov og orden; spørgs-
mål vedrørende intellektuel ejendoms-
ret; grænse- og fjerntrafikkontrol; 
importlicens-procedurer; fødevarer og 
produktsikkerhedsspørgsmål; energi 
(med særlig fokus på olie); vand ligele-
des; udvikling af infrastruktur; krise-
styring, og meget mere. 

Det fremstilledes alt sammen i vild-
ledende og underdrevne formuleringer 
for at skjule det kontinent-omspænden-
de mål – at udvide de multinationale 
selskabers udbytning, mens offentlig-
heden får så lidt at vide som muligt.

Militariseringen vil sikre det. Se blot 
på en enkelt udvikling oppe nordpå. 
Den 14. februar 2008 blev USA og 
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Canada enige om at tillade amerikan-
ske tropper på canadisk grund. Canadi-
erne fik intet at vide, heller ikke at 
aftalen allerede var truffet i 2002.  Det 
blev heller ikke diskuteret i kongressen 
eller det canadiske parlament. 

Det handler om ”gensidig integrati-
on” af militære kommandostrukturer 
på områder som immigration, lovhånd-
hævelse, efterretningsvirksomhed, eller 
hvad som helst andet Pentagon eller 
Washington måtte ønske. 

Overordnet er det et led i ”krigen 
mod terror” og en militarisering af kon-
tinentet for at gøre det ’sikrere’ for 
erhvervslivet og være parat til at tackle 
al civil opposition.

Kongressen vil nok snart vedtage SPP, 
men uden viden om, at dets værste 
bestemmelser holdes hemmelige. Det 
sker for at sikre tilstrækkelig støtte fra 
kongressen til at vedtage det som lov. 
Ikke desto mindre vokser oppositionen på 

forbundsplan, i de enkelte stater og på 
lokalt plan. Den går fra privat aktivisme 
til højrøstede lovgivere. I 2008 vedtog 
mere end et dusin stater resolutioner mod 
SPP. Omkring 20 andre gjorde det i 2007. 
Kongressen begyndte at debattere SPP 
sidste år, hvor der rejstes opposition på 
forskellige spørgsmål – åbne grænser, 
ukontrolleret immigration, NAFTA’s 
supermotorvejsprojekt og forslaget om at 
give ukontrollerede mexicanske lastbiler 
adgang til amerikanske veje og byer.

Der er også tale om at udskifte de tre 
nationale valutaer med en ”Amero”. 
Uheldigvis høres der meget lidt om, at 
forfatningen bliver smidt i skraldespan-
den, eller om, at de multinationale sel-
skabers bosser får frit spil. Det tales 
endnu mindre om et militariseret konti-
nent mod folk af anden mening. SPP er 
en ”ny verdensorden”. De multinatio-
nale smeder rænker for at nå målet. 

Almindelige mennesker kan håbe på, 

at de ikke gør det. En meget kraftig oppo-
sition kan afspore dem. Denne er under 
opbygning, men behøver mere gennem-
slagskraft for at gøre en forskel. 

Tiden er kort og svinder bort. Disse 
rænkesmede mener det alvorligt. 

De ønsker vores fremtid. Vi har ikke 
råd til at tabe den.

Note 1 
En detaljeret gennemgang af SPP findes i en arti-
kel på Global Research fra 2007, The Militarization 
and Annexation of North America: www.globalre-
search.ca/index.php?context=va&aid=6359

Note 2
Detaljer findes på følgende link: www.spp.gov/pdf/
key_accomplishments_since_august_2007.pdf
Stephen Lendman er fra Chicago og hyppig skri-
bent på Global Research.

Oversat af KP efter 
Global Research 27. maj 2008.

Onsdag den 28. maj blev en historisk dag 
i Nepal i kampen mod feudalismen. Det 
var dagen, hvor den forfatningsgivende 
forsamling med Nepals Kommunistiske 
Parti (maoister) som største parti med 
overvældende flertal besluttede at afskaf-
fe kongedømmet og indføre en demokra-
tisk republik. En forhadt æra med 240 års 
kongedynasti er nu slut. 

Parlamentsbeslutningen blev straks 
synliggjort, ved at kongedømmets flag 
på kongepaladset blev fjernet og erstat-
tet af et republikansk banner. Paladset 
vil senere blive åbnet for offentligheden 
som landets nationalmuseum.

Kongen fratages nu sine privilegier og 
har fået to uger til at forlade kongeslottet. 
Alles øjne er rettet imod den forhadte og 
detroniserede monark, der i begyndelsen 
af 2005 fyrede regeringen gennem et 
royalt kup. Vil han trække sig frivilligt, 
selv om hans støtter i landet kun er meget 
få, og hans internationale bagmænd fin-
der det klogest, at han holder lav profil?

Kongen har nu officiel givet medde-

lelse om, at han underordner sig folkets 
beslutning og vil trække sig fra paladset 
i den nærmeste fremtid. 

Omkring 1.500 soldater har holdt 
vagt ved paladset. Fra dem forlyder det, 
at de er indstillet på at følge den forfat-
ningsgivende forsamlings beslutning.

Virkeliggørelsen af republikken er det 
seneste trin i en politisk proces som 
afslutning på den ti år lange folkekrig 
under ledelse af NKP(M). Den væbnede 
kamp, der nød stor folkelig opbakning, 
førte i 2006 sammen med landsdækkende 
masseprotester til en fredsaftale, hvor de 
afgørende politiske partier blev enige om 
at gøre op med kongedømmet, hvilket var 

NKP(M)’s ufravigelige krav for fred. 
For kun godt en måned siden vandt 

partiet en kæmpesejr ved valget til den 
grundlovgivende forsamling og blev 
langt det største parti. Derimod måtte 
Kongrespartiet og det reformistiske 
”Nepals Kommunistiske Parti (forenede 
marxister-leninister)”, UML, se deres 
vælgerbase forsvinde.

Det var et stort chok og en ’overraskel-
se’ for de vestlige medier, som med 
amerikansk propaganda i spidsen havde 
fastholdt deres kampagne imod NKP(M) 
som en terrororganisation placeret på 
USA’s terrorliste. USA nægter fortsat at 
fjerne dem fra terrorlisten og stiller sig 
officielt ’afventende’ over for den aller-
seneste udvikling i Nepal. 

Den gamle britiske kolonimagt ind-
retter sig efter de nye tider og har sendt 
en lykønskning med beslutningen i håb 
om indflydelse. Det kæmpemæssige 
naboland Indien, der hidtil har haft stor 
indflydelse i Nepal, frygter også den 
nye selvstændige udvikling, og at det 
nepalesiske eksempel vil inspirere den 
folkelige modstand i Indien.

Det er en historisk situation: Folket i 
Nepal og rundt i verden jubler, medens 
imperialismen græder.

Nepal bliver republik
Kongen må forlade sit 
palads, der nu bliver 

nationalmuseum
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Mirsad Zairi fra Assens ved Mariager 
er efter fire måneder i Vestre Fængsel 
pludselig blevet løsladt og overført til 
Sandholmlejrens åbne afdeling. Mirs-
ads fængsling skulle endnu engang have 
været afprøvet ved Københavns Byret 
nu mandag d. 2. juni, men uden nær-
mere begrundelse har Rigspolitiet nu 
erkendt, at der ikke er grundlag for 
fængslingen. 

Løsladelsen skete ikke uden drama-
tik, idet Mirsad først fik besked på at 
pakke sine sager, fordi han skulle udvi-
ses! En rystet Mirsad fik kontakt til sin 
beskikkede advokat Helge Nørrung, 
som kort efter kunne berolige Mirsad 
med, at han faktisk var ved at blive løs-
ladt. Indtil videre har han meldepligt i 
Sandholmlejren to gange om ugen, men 
der arbejdes på at få dette ændret, så 
han kan være mere sammen med sin 

familie indimellem. 
I de fire måneder, han har været 

fængslet, har han kun set sin kone og 
parrets to små børn to gange. Så han ser 
frem til at være sammen med dem for 
første gang i længere tid. 

Fængselsopholdet har nedbrudt Mirs-
ads helbred yderligere, så han nu må 
tage medicin hver dag. Samtidig har 
fraværet af Mirsad ødelagt hans kone 
Valentinas helbred, og familien er under 
massiv støtte fra Mariagerfjord Kom-
mune for ikke at gå i opløsning. Derfor 
virker det helt grotesk, at Rigspolitiet 
fortsat arbejder på at udsende familien 
til Kosovo, hvor de hverken kan få den 
fornødne lægehjælp, arbejde eller kan 
leve i fred for de etniske uroligheder. 

Støttegruppen bag Mirsad arbejder 
derfor fortsat sammen med familiens 

advokat Anne Land for at sikre Mirsad 
permanent opholdstilladelse her i Dan-
mark, så familien kan forblive samlet. 

I den forbindelse skal der lyde en stor 
tak til alle de mennesker fra hele landet, 
som har støttet og fortsat støtter Mirs-
ads sag gennem underskrifter, læser-
breve, støttebeløb og breve til ministre 
og politikere. Der skal også lyde en stor 
tak advokat Helge Nørrung, samt til 
fængselspræsterne og personalet i 
Vestre Fængsel for deres omsorg for 
Mirsad under hans grufulde og helt 
urimelige ophold der. Med den måde, vi 
behandler flygtninge på, står Danmark 
svagt, når vi internationalt kritiserer 
andre lande for tortur og urimelig 
behandling af svage mennesker. 

Støttegruppen
www.mirsad.dk

Regeringen i Irak er i gang med at sags-
behandle et konkret forslag til en aftale 
om hjemsendelse af afviste irakiske 
asylansøgere fra Danmark. Det bekræf-
ter integrationsminister Birthe Rønn 
Hornbech (V). 

Det gik, som vi frygtede, blot meget 
hurtigere. Den danske regering har udar-
bejdet et lovforslag om tvangsudsendelse 
af alle afviste irakiske asylansøgere. Når 
OVK-blokken får det vedtaget, kan vi se 
frem til, at det officielle Danmark, på 
trods af kraftige advarsler fra såvel FN 
som Amnesty International, en bloc sen-
der irakiske flygtninge tilbage til et Irak, 
hvor der hersker kaos, hvor bombe-
sprængninger og attentater, også i det 
angiveligt stabile og autonome nordlige 
Irak, hører til dagens uorden. 

Vi vil fastholde, at Danmark skal over-
holde internationale traktatmæssige for-
pligtelser. På det punkt har de senere års 
OVK-regime, der ofte markedsføres 
under betegnelsen borgerligt frisind, lært 
os en lektie. ”Borgerligt” er korrekt nok, 
men frisindet er der intet af. I stedet ser vi 
et snæversyn og en nationalegoisme, der 
leder tankerne tilbage på 1930’erne og 
1940’erne, da de danske myndigheder en 
masse afviste jødiske flygtninge fra Hit-
lers nazirige. 

Det er kommet på mode at sige und-
skyld. Den nuværende danske statsmi-
nister har sågar gjort det, men med 
henblik på fortiden. Det falder ham 
ikke ind at se på nutiden og erkende, at 
han på et løgnagtigt grundlag gjorde 
Danmark til delagtig i overfaldet på 
Irak med de formål at sikre imperialis-
mens kontrol over Mellemøstens olie-
kilder. 

Det er på denne baggrund, vi ople-
ver, at der bliver fremført argumenter 
om, at lille Danmark jo ikke kan løse 
alverdens problemer, og at vi er nødt til 
at have et loft over, hvor mange asylsø-
gende vi kan give ophold her i landet. 
De samme, som siger sådan, reflekterer 
åbenbart ikke over, hvor mange døde 
irakere, hvor mange sårede og hvor 
mange flygtninge den danske deltagelse 
i ”de villiges koalition” har kostet. De 
burde skamme sig. 

Det er ikke blot den aktuelle situati-
on her og nu, der er helt afsindig og 
vanvittig. Hele det etablerede system 
med dets mishandling og kyniske skal-
ten og valten med menneskeskæbner 
skal erstattes af et andet, der i ord og 
praktisk handling afspejler respekten 
for menneskerettighederne og det 
enkelte individs situation. 

Asylret mener, at behandlingen af flygt-
ningesager burde varetages af et kompe-
tent personale, der ikke er ansat i eller af 
politiet: læger, psykiatere, sygeplejersker, 
socialrådgivere, psykologer. Politifolk er 
ikke uddannede til at have med torturofre, 
traumaplagede mennesker og i mange 
tilfælde psykisk syge mennesker at gøre. 
Og vi synes, at der skal oprettes en uaf-
hængig domstolsinstans, hvortil alle 
afslag på asyl og opholdstilladelser skal 
kunne indankes. 

Vi gør os ingen illusioner om, at en 
sådan gennemgribende reform er mulig 
under det siddende OVK-regime. Der-
for skal det fjernes. Men det er hele det 
system, som det formelt uafhængige 
Flygtningenævn administrerer, der skal 
smides på historiens køkkenmødding, 
og den næste regering skal presses til 
eller i bedste fald bakkes op i bestræ-
belserne på at gøre op med det her-
skende barbari i den danske behandling 
af asylsøgende. Det kræver en bred fol-
kelig opbakning. Asylret er et meget 
beskedent bidrag hertil. Og vi skal være 
mange, mange flere. Skal vi ikke se at 
komme i gang? 

For Asylret
Karl Åge

Aftale på vej om afviste asylansøgere fra Irak

Mirsad Zairi er løsladt



Ifølge Børsen har de multinationale 
BASF og Bayer haft milliardoverskud i 
årets første kvartal. De producerer 
blandt meget andet midler til beskyt-
telse af afgrøderne. Altså sprøjtegifte.

BBC fortæller om situationen i Punjab, 
en nordlig delstat i Indien ved grænsen 
til Pakistan. Den såkaldt grønne revolu-
tion, hvor man begyndte at bruge  for-
bedrede kornsorter og sprøjtegifte til 
bekæmpelse af ukrudt og sygdomme 
fik høstudbyttet til at stige og der blev 
råd til at anskaffe traktorer og andre 
moderne landbrugsmaskiner. Idag er 
dødeligheden af kræft stigende, mens 
udbyttet falder og falder og priserne og 
forbruget af sprøjtegifte stiger. 

I nabolandet Pakistan siges tilstrømnin-
gen til Taleban og Al-Quada at stige 
netop som resultat af fødevaremang-
len.

I lille Danmark stiger kornproduktio-
nen, så meget at over halvdelen af de 
braklagte marker allerede er inddraget 
til dyrkning. Vel at mærke en dyrkning 
hvor 85% af udbyttet går til foder til 
svin og kvæg og naturområderne igen 
tilsvines med pesticider og gødnings-
overskud fra markerne. Dette betyder 
også et forøget pres på at få forøget 
importen af genmodificeret foder.

Økologien er kommet i modvind i medi-
erne. Det giver for lidt udbytte (læs 
indtjening på den korte bane), og økolo-
giske køer producerer for meget CO2.

Finansdirektøren i Novozymes, en af 
verdens største leverandører af enzy-
mer til produktion af bioethanol, kalder 
det et fejlargument, at påstå at de sti-

gende fødevarepri-
ser skyldes bioetha-
nol. Kun 0,7 pct. af 
verdens landbrugs-
areal bliver brugt 
til bioethanol, siger 
han til Business.
dk.

Samtidig er 
fødevareprodukti-
on blevet et hit for 
investeringer på 
Børserne.

Ban Ki-Moon 
siger at løsningen 
på fødevarekrisen 
er enkel: Mere mad. 
For at mætte maver 
og munde over hele 
verden skal vi sætte 
produktionen op 
med 50 procent til 2030. Samtidig 
begræder han udviklingen i lande som 
Afghanistan, Liberia og Haiti. Hvor de 
dyrere priser kan ende med at kaste lan-
dene ud i ustabilitet og borgerkrig.

I Sydamerika forarmes i forvejen fat-
tige bønder i Brasilien bl.a. De har solgt 
deres jord til sojabønne-produktion og 
er nu arbejdsløse. En monokultur er ved 
at udkonkurrere alt andet i Amazonlan-
det Mato Grosso. American agricultu-
ral conglomerate Cargill overtager jor-
den og sælger sojabønner til Kina.

Der er helt sikkert mange, mange 
andre historier hvor øget produktion 
fremmes med pesticider og genmodifi-
cering, hvor monokulturer overtager 
biodiversiteten, hvor småbønderne dri-
ves fra jorden, hvor giftene slår ihjel, 
hvor produktion til de få der kan betale 
mest fremmest på bekostning af de fat-
tige og sultne, hvor følgesygdomme 
bekæmpes med dyr medicin istedet for 
produktion af ikke-giftige fødevarer.

Det fælles er at hele cirkuset, der 
driver størstedelen af verdens befolk-
ning i graven før tid er styret af kapita-
lismens logik. Der skal tjenes penge. 
Det er det det hele drejer sig om. Alt 
andet er udenomssnak. Det er sgu ikke 
underligt at nogen griber til våben.
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Mere end et halvt hundrede dage har de, 
der bemander den offentlige sektor og får 
den til at fungere i det daglige, været i 
strejke for at redde stumperne af velfær-
den. Og det er en fantastisk kamp, der er 
blevet ført. Titusinder har vovet at 
demonstrere, kæmpe, aktionere, gøre sig 
synlige, stille krav. Ikke bare lønkrav, 
selvom det er omdrejningspunktet – men 
krav om en bedre offentlig sektor, med 
flere hænder til en anstændig ligeløn.

Uanset dens endelige udfald vil denne 
kamp gå over i arbejderbevægelsens 
historie som den første generelle stor-
konflikt på det offentlige område. Det er 
de store kvindefag, der har kastet sig ind 
i en langvarig og hård kamp. Og de fin-
des i den offentlige sektor.

Storkonflikten har vist, at der er andre 
betingelser for kampen i den offentlige 
sektor end i den private. Den er på mange 
måder endnu sværere, for man er oppe 
mod et monopol. I sidste ende er det  
regeringen og statsmagten selv, der er 
modparten. En modpart, der råder over 
meget store ressourcer samt en stærk 
støtte fra den samlede privatkapital og 
dens presse. Selvom støtten til de strej-
kende har været massiv i hovedparten af 
den danske befolkning, er Fogh og hele 
hans rådne slæng en stærk modstander.

De har simpelthen sagt nej og atter 
nej til at ændre ved lønrammen og 
sendt sine tilforordnede i kommunerne 
og regionerne ud for at udkæmpe sla-
gene for dem.

Det mest groteske er, at LO med for-
mand Børsting i spidsen er blevet ved 
med at lovprise ’den danske model’ – 
selvom ’den danske model’ på forhånd og 
i realiteten har været sat ud af kraft, fordi 
den ene af parterne er regeringen – og 
det giver den de fleste af trumferne.

Regeringen er allerede ved at puste 
ud i forventning om, at slaget er vun-
det. Men vinder den betyder det også, 
at den offentlige sektor bliver endnu 

ringere. Det er en stor satsning, den er 
i gang med. Privathospitalernes ejere  
ler hele vejen til banken, mens ’den 
danske model’ sejrer ... ad helvede til.

Og Fogh og Løkke skal ikke være så 
sikre på, at katten allerede er i sækken, 
eller at den vil blive der.  Det er ikke kun 
de strejkende og deres organisationer, 
der er mærkede af den langvarige kamp, 
hvor sytrejkekasserne slides ned. Den 
har også tæret på regeringen og dens 
støtter – og det er stadig et spørgsmål 
om, hvem der kan holde længst!

Presset først og fremmest på Sund-
hedskartellet har været enormt for at 
det skulle opgive kravet om 15% løn-
stigninger efter at FOA-medlemmerne 
stemte ja til forliget med kommunerne, 
der gav langt mindre. Det tjener for-
manden for sundhedsarbejderne Con-
nie Kruckow til ære, at hun ikke fulgte 
signalet og accepterede et nyt tilbud på 
hele 13 pct. samt nogle vikarpenge, 
som regionerne spillede ud med. Syge-
plejerskerne holder fast – og de siger 
sandheden, når de efter det seneste 
forhandlingssammenbrud erklærer, at 
regionerne underminerer det offentlige 
sundhedsvæsen. Men bag regionerne 
står regeringen. Det er den, der under-
graver det offentlige sundhedsvæsen – 
og i det hele taget den offentlige sektor, 
i sit neoliberale felttog, der sponsoreres 

af den danske og internationale kapital 
og alle dens organismer.

Et af de største problemer ved stor-
konflikten har været, at den ikke har 
udpeget regeringen som den klare 
modstander, ikke har  mobiliseret mod-
standen mod den og ikke har rettet 
skytset mod den.

Skylden for dette ligger ikke alene 
hos topledelserne i de forbund, som er 
i konflikt. Den ligger ikke mindst hos 
de andre forbund og LO samt partierne 
– først og fremmest socialdemokrater-
ne og SF.

Også under storkonflikten er det 
demonstreret, at LO som kamporgani-
sation er lige så anvendelig som en 
rusten legetøjskanon, og at de to nu 
næsten lige store socialdemokratiske 
partier i Danmark er lige så oprigtige i 
deres ’forsvar af velfærden’ som Pia 
Kjærsgård og Dansk Folkeparti. 

Der er blevet kæmpet fantastisk på 
trods af alle disse svigt, og der bliver 
kæmpet endnu, også når det er op ad 
bakke. Det er et udtryk for, hvor stor 
harmen og kampviljen var. Og for at 
der fandtes en tro på at politikerne fra 
de nævnte partier – Dansk Folkeparti 
indbefattet – mente noget med deres 
velfærdsnak og valgløfter, og derfor 
ville støtte konflikten.

Den støtte udeblev. Solidariteten og 
den aktive støtte fra LO og de andre 
forbund udeblev også. De strejkende 
stod alene i deres kamp, og kunne kun 
basere sig på støtten nedefra, fra arbej-
derklassen og dens nærmeste. Den 
støtte var der hele tiden, og den er der 
endnu – men den er slet ikke blevet 
aktiveret.

Kan det nås at aktivere den her i 
konfliktens 11. time? Det bør i al fald 
forsøges.
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Under storkonflikten er det 
til gengæld demonstreret, at 
LO som kamporganisation 
er lige så anvendelig som 
en rusten legetøjskanon

der er kæmpet helt fantastisk


