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Oliekatastrofer 
og monopoler

 -    Hver 14. dag    - 

Det sorte guld fortsætter med at vælde op fra havbunden i 
Den Mexicanske Golf. Omkring 20.000 tønder olie om 

dagen, hver eneste dag siden en BP-borerig sprængte i luften 
den 22. april. Hen ved 200 millioner liter olie er fosset ud, 
anslås det. 11 arbejdere blev dræbt ved eksplosionen, hele 
platformen sank, og de 1.500 m rør fra platformen og ned til 
havbunden krøllede sammen som sugerør. Den økologiske 
katastrofe var en realitet, oliekilden var sprunget læk.

Enorme områder langs USA’s kyst står i risiko for at blive 
ødelagt som levested for dyr og som boplads for mennesker. 
Olien er allerede begyndt at skylle op på kystområderne i 
delstaten Louisiana omkring det store og naturmæssigt ene-
stående Mississippi-floddelta. I alle USA sydlige delstater, 
såvel som i Mexico og på Cuba, forsøger man at forberede sig 
på en af de værste olieforureninger til havs i amerikansk 
historie.

Hverken myndigheder eller verdens største virk-
somheder inden for offshore-olieindustrien har 

indtil nu fundet ud af at stoppe det hul på 5 km ned i 
undergrunden, som de selv har boret. Nu bremses og 
opsamles mellem en tredjedel og halvdelen af det dag-
lige udslip, efter det i sidste uge lykkedes BP at sænke 
en tragt ned over oliebrønden. 

For på trods af en massiv indsats af mandskab fra den ame-
rikanske stat har det været overladt til det britisk-ejede multi-
nationale oliemonopol BP selv at stoppe udpumpningen og til 
at dirigere indsatsen og de statslige ressourcer. Det er altså 
forureneren, der får lov til at rydde op efter sig, uden samfun-
dets kontrol, i stedet for at betale. Det svarer nogenlunde til at 
lade politiet eller den israelske stat undersøge sig selv. Der 
bliver dækket over omfanget af katastrofen, over forbrydel-
sens karakter, og bekæmpelsen af skaden bliver ineffektiv.

Obama-administrationen betegner olielækken som den 
største miljøkatastrofe i landets historie.

Det er ikke første gang, det går grueligt galt netop i Den 
Mexicanske Golf. I 1979 sprængte en tilsvarende borerig 

i luften i jagten på det klæbrige og giftige sorte guld. Dengang 
gik der næsten ni måneder, før udslippet kom under kontrol.

USA’s geologiske overvågningscenter har forsigtigt anslå-

et, at omkring halvdelen af den lækkende olie bliver neutrali-
seret.

For at bremse den halvdel, der ikke bliver neutraliseret, 
forsøges det med flydeafspærringer, der dog kun er virk-
somme mod den olie, der stadig flyder på vandoverfladen. 
Flere miljøorganisationer er yderst kritiske over for brugen af 
opløsningsmidler, der blot føjer en ny forurening af havmil-
jøet til uden rigtigt at løse den første. De kræver i stedet, at 
indsatsen skal mangedobles for at samle så meget af olien op 
som muligt.

Denne nyeste ulykke inden for olieindustrien er langtfra 
noget særsyn. Olieindustrien har en lang og kedelig 

historie overalt på jorden og i alle led af produktionen, fordi 
de altid har vist ringeagt over for miljøet, sikkerheden og 
arbejdsforholdene og altid har sat profit frem for alt andet.

Den amerikanske regering var advaret om at give 
tilladelse til at søge efter olie på dybt vand ud for de 
meget sårbare kyststrækninger. Men Obama-admini-
strationen valgte at lytte til BP’s og de øvrige oliesel-
skabers forsikringer om, at intet kunne gå galt.

Da platformen sprængte i luften, forsøgte BP sig 
først med en løgn om, at der slet ikke var nogen oliefor-

urening, og selskabet har siden fortalt den ene løgn efter den 
anden om katastrofens omfang, Først da man på satellitbille-
der kunne se en oliepøl på størrelse med Sjælland nærme sig 
kysten, begyndte myndighederne at lægge pres på BP.

Omfanget af den forurening, der nu risikerer at ramme 
USA selv, kan være med til at sætte en bremse for oliepla-
nerne ved andre følsomme naturområder. Den internationale 
union for bevarelse af naturen og naturressourcer (IUCN) har 
opfordret til et globalt stop for olieudvinding i følsomme 
områder, herunder på dybt hav og i polarområderne, fordi der 
ikke findes den nødvendige teknologi og viden til sikker 
udvinding.

Men jagten på det sorte guld intensiveres i hele verden. Der 
føres krige for olie, og naturfølsomme områder fyldes med 
borerigge. Myten om kong Midas, der ønskede sig, at alt, hvad 
han rørte ved, blev forvandlet til guld, er blevet virkeliggjort 
af verdens olieindustri.

Redaktionen 8. juni 2010
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Der kan nemt findes 24 milliarder og 
langt mere til at sætte gang i hjulene, 
til at styrke og forbedre den offentlige 
sektor og til at skabe velfærd til alle 
– uden nedskæringer og uden halve-
rede dagpenge, uden fyringer og 
arbejdstidsforlængelse.

Arbejderpartiet Kommunisterne
2. juni 2010 

Vreden og harmen over VKO’s ned-
skæringsplaner er stor – med de omfat-
tende nedskæringer i kommunerne og 
den offentlige sektor, halvering af 
dagpengene og meget andet skidt. I 
mange byer landet over planlægges 
store protester.

VKO vil ’spare’ 24 milliarder kr., og 
hver en krone skal betales af arbej-
derne, de arbejdsløse, børnefamilier-
ne, af almindelige mennesker. 
Påtvungne nedskæringer i kommu-
nerne vil betyde fyringer af tusinder 
offentligt ansatte – sosu’er, sygeplejer-
sker, lærere og pædagoger. Fyrings-
bølgen er allerede kraftig.

VKO’s model for den offentlige 
sektor er den samme som for Post-
Danmark: dyrere for almindelige men-
nesker, og dårligere service.

Dansk Folkeparti løb tør for besparel-
ser for flygtninge og indvandrere og 
fandt på at halvere dagpengeperioden 
for de arbejdsløse. Ofrene for den 
kapitalistiske krise, som er uden skyld 
i den, vil blive straffet.

Massearbejdsløsheden går ikke væk, 
og VKO’s nedskæringspolitik er 
direkte arbejdsløshedsskabende. Titu-
sinder kan blive tvunget fra hus og 
hjem, når folk ikke engang er beretti-
get til bistand, fordi ægtefællen/part-
neren er i arbejde. Det er en kendsger-
ning, at ingen familie i dag kan klare 
sig alene for én indtægt.

Dansk Folkeparti påstår, at de har red-
det ’velfærden’. Det er ikke alminde-
lige danskeres velfærd, de tænker på. 
Det er bankernes, aktionærernes, de 

riges luksusvelfærd, som arbejderne 
og den brede befolkning skal betale.

Derfor demonstreres og protesteres 
der. VKO’s ’genopretningsplan’, som 
er det modsatte. Den skal tages af bor-
det! Og VKO skal tvinges væk!

Overalt i EU går arbejderne og de 
unge i denne tid på gaden i massepro-
tester og aktioner. Der er strejkebølger 
og tilmed generalstrejker. For det 
samme, som foregår i Danmark, sker 
også i de øvrige lande i EU. Dramati-
ske nedskæringer og stramninger i et 
koordineret nyliberalt angreb. 

Det hele sigter på at slanke den 
offentlige sektor til en minimalstat, 
der skal tjene monopolerne. Man vil 
fyre offentlige ansatte, samtidig med 
at de skal arbejde mere for lavere løn. 
Pensionsalderen skal hæves og dag-
pengene reduceres, så der sikres billig, 
rigelig og lydig arbejdskraft. Det er 
monopolernes politik som officiel EU-
politik og dansk regeringspolitik.

S og SF har fundet ud af, at ’vi skal 
arbejde os ud af krisen’. Helt bogstave-
ligt ved at sætte arbejdstiden i vejret 
med en time om ugen. Det er et fron-
talangreb på de resultater, arbejder-
klassen og fagbevægelsen har opnået 
gennem årtiers kampe for kortere 
arbejdstid. Det er en helt forkert vej at 
gå. Der må siges klart nej til 38 timers 
arbejdsuge.

S/SF’s reformplan har allerede opmun-
tret VKO til også at ville forlange 
mere arbejde med garanteret realløns-
fald.

Vi risikerer med andre ord både 
VKO’s nedskæringer og halverede 

dagpenge – og at skulle arbejde læn-
gere. S og SF vil ikke engang garan-
tere at skrotte VKO’s dagpengetyveri.

Arbejderklassen og det store flertal 
må finde sin egen vej. Sige nej til at 
betale kapitalens krise. Nej til at beta-
le for bankpakker og skattelettelser til 
de rige. Nej til forringelser, nej til at 
betale for deres krige.

Der kan nemt findes 24 milliarder og 
langt mere til at sætte gang i hjulene, 
til at styrke og forbedre den offentlige 
sektor og til at skabe velfærd til alle – 
uden nedskæringer og uden halverede 
dagpenge, uden fyringer og arbejds-
tidsforlængelse.

De findes f.eks. ved

- at stoppe den danske krigsdeltagelse 
i Afghanistan, trække tropperne hjem 
og afruste.

- ved at beskatte de multinationale 
selskaber, som snyder sig fra at beta-
le. 
- ved at stoppe garantierne for ban-
kernes dårlige lån, ved at inddrage 
spekulationsgevinster og øge beskat-
ningen af de rige.

- ved at genoprette den kostbare, 
bureaukratiserede, topstyrede, inef-
fektive, privatiserede og udliciterede 
offentlige sektor.

- ved at gøre op med EU’s traktatfæ-
stede nyliberale politik, som er en 
total fiasko og har skabt den dybeste 
globale krise i 80 år, og som er ude af 
stand til at løse krisen.

En sådan politik for at lade de rige 
betale krisen er nødvendig, hvis arbej-
derklassen og det store flertal skal 
undgå at blive forarmet af den nylibe-
rale kapitalistiske krisepolitik og miste 
de sidste erobrede sociale og faglige 
goder og rettigheder.́

FEJ VKO’s ’GENOPRETNINGS-
PLAN’ AF BORDET!

Hverken nedskæringer eller længere arbejdstid!
Vi vil ikke betale kapitalens krise!

Kommentar
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EU’s finansministre er enedes en ben-
hård gennemførelse af krise- og spare-
programmerne på arbejdernes, ung-
dommens og den brede befolknings 
bekostning i de kommende år. Samtlige 
EU-lande er i gang med at gennemføre 
nyliberale nedskæringspakker, som de 
kalder ’skridt på reformvejen’.

De europæiske arbejdere har besva-
ret nedskæringsplanerne med massive 
protester. I Grækenland har der været 7 
større aktions- og strejkedage siden 
februar, og mere er planlagt i juni.

Inden for de seneste uger har arbej-
dere i Portugal, Frankrig, Italien, Spa-
nien og Rumænien været på gaderne, 
strejket og protesteret.

Stadig mere militante 
protester
De græske arbejdere har vist vejen med 
militante protester. Det bliver fulgt op i 
mange andre lande.

Den 17. maj var der massive protester 

i Bukarest, Rumænien, hvor pensione-
rede arbejdere forsøgte at storme parla-
mentet. Den 31. maj strejkede titusinder 
af offentligt ansatte mod nedskæringer, 
krævet af IMF for et lån: 25 pct. løn-
nedgang i den offentlige sektor, og 15 
pct. nedskæring af pensioner. Alle sek-
torer af offentligt ansatte deltog.

I Frankrig deltog titusinder af arbejdere 
i sidste uge i maj i en storstilet protest i 
Paris i silende regn mod Sarkozy-rege-
ringens planer om at hæve pensionsal-
deren, i sidste ende til 70, og sænke 
pensionerne.

Den 29. maj marcherede 300.000 arbej-
dere igennem Lissabon for at protestere 
mod en nedskæringsplan, der indehol-
der skattestigninger og fastfrysning af 
de offentligt ansattes lønninger. Det var 
den største arbejderprotest siden nelli-
kerevolutionen i 1974, der væltede det 

fascistiske regi-
me.

Demonstra-
tionen var kun 
den første i en 
række protest-
skridt. Mulig-
heden for en 
generalstrejke 
holdes åben.

Tirsdag den 8. 
juni general-
strejkede 75 % 

af de 2,3 millioner offentligt ansatte i 
Spanien. Det er hver femte spanske 
arbejder – og lige så mange er arbejds-
løse. De offentligt ansatte er stillet over 
for en lønsænkning på i gennemsnit 5 
pct. i 2010 og fastfrysning af lønnen i 
2011 sammen med en række andre ned-
skæringer, den socialdemokratiske 
Zapatero-regering dumper på arbejder-
ne i fuld forståelse med EU.

Det er i den sammenhæng, de danske 
protester indgår, der foreløbig marke-
rede sig mest omfattende på Christians-
borg Slotsplads den 8. juni. Den 12. 
juni planlægges store demonstrationer i 
Berlin og Stuttgart. De har været plan-
lagt længe inden Angela Merkel i 
begyndelsen af denne uge annoncerede 
den største nedskæringsplan i tysk 
historie på 595 milliarder kroner, der 
især skal hentes ved hos arbejdsløse, 
bistandsmodtagere og børnefamilier!

Det er ligesom der tegner sig et møn-
ster.

‘Reform’ betyder 
tilbageskridt
EU’s nyliberale medicin består simpelt-
hen af nedskæringer af de sociale ydel-
ser på de offentlige budgeter, indbefat-
tet overførselsindkomster, dagpenge, 
bistandshjælp, pensioner, lønninger og 
børnefamilieydelser. Intet område er 
helligt, ingen løfter eller garantier hold-
bare.

De brutale indgreb vil øge fattigdom, 
nød og elendighed i unionen, som alle-
rede er plaget af alle fattigdommens 
svøber fra en official arbejdsløshed på i 
gennemsnit over 10 pct., med nogle 

Udtalelse fra Styrelsen i Folkebevæ-
gelsen mod EU

Regeringen har fremlagt et omfatten-
de spareprogram og begrunder det 
med, at det kræves af EU. Men EU har 
ingen ret til at stille sådanne krav til 
Danmark. Det skyldes, at vi seneste 
ved afstemningen i 2000 sagde nej til 
at indføre euroen i stedet for kronen.

Takket være dette nej slipper Dan-
mark også for at stille 50-60 milliar-
der kroner til rådighed – ikke for den 

græske befolkning, men for de tyske 
og franske banker, der har spekuleret 
i græske statsobligationer.

Folkebevægelsen mod EU forstår 
ikke, at regeringen og Dansk Folke-
parti har så travlt med at sætte EU’s 
stabilitetspagt over den danske befolk-
nings interesser. Vores økonomiske 
politik skal ikke dikteres fra Bru-
xelles, men bestemmes ud fra det 
danske samfunds behov.

Sig nej til EU og EUs sparekrav!

”Velfærd” i Unionen

De kalder det ’reformer’
EU’s program: Længere 

arbejdstid – Højere 
pensionsalder – 

lønnedgang for offentligt 
ansatte - sociale 
nedskæringer – 

sultepensioner – og flere 
gaver til banker og 

rigmænd

Nej til EU’s sparekrav

300.000 arbejdere marcherer gennem Lissabon
i protest mod spareplan.
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lande oppe omkring 20 pct., og den 
reelle arbejdsløshed større endnu. Pro-
stitution, berigelseskriminalitet og alle 
andre former for kriminalitet eksplode-
rer. 

Og det bliver værre endnu. Virkelig-
heden i unionen er uendelig langt fra 
det billede, de danske unionspolitikere 
har tegnet siden den ulykkelige folkeaf-
stemning i 1972, der lokkede danskerne 
ind i monopolernes nyliberale europæi-
ske union.

Den virkelige byrde

Et af mantraerne i Unionen og hos de 
lokale eftersnakkere, indbefattet tanke-
tomme tænketanke som Cepos, er man-
traet om ’ældrebyrden’, den ‘stigende 
aldring’, som det også hedder. EU-
kommissionen har udarbejdet et ’ideka-
talog’, som Financial Times’ tyske 
udgave har fået fat i. Det er en stribe 
konkrete forslag til at forringe forhol-
dene for unionens ’ældre medborgere’, 
som det hedder ved mere højtidelige 
lejligheder, som en valgkamp.

EU’s målsætning er lige nu at få 
banket pensionsalderen op på 65 år i 
alle lande. Og derefter skal pensionsal-
deren gradvist stige til 70. Danmark er 
fuldt på højde med disse målsætnin-
ger.

Højere arbejdstid, længere arbejdsliv, 
mindre pension – her er alle nyliberale 
partier fra kristendemokrater til danske 
socialdemokrater og SF enige.

Men den virkelige byrde er ikke de 
ældre. Den virkelige byrde er bankerne 
og den gæld, redningsaktionerne for 
deres spekulationer har påført stats-
budgetterne – en regning som nu skal 
betales af dem, som absolute intet 
ansvar har for krisen: De offentligt 
ansatte, de unge, pensionisterne, bør-
nefamiljerne.

Europæisk aktionsdag 29. 
september
Den Europæiske Faglige Sammenslut-
ning (EFS) vil mobiliserer den organi-
serede fagbevægelse i Europa til en 
modoffensiv mod den krisepolitik, der 
præger EU-landene. Til september vil 
den aktionere mod nedskæringer i Bru-
xelles og opfordrer samtidig til faglige 
aktioner i hele EU. 

Omkring 4000 deltog i demonstration 
mod VKO-regeringen og dens ’genop-
retningsplan’ i Århus den 2. juni. Der 
var tidligt om morgenen markeringer 
ved indfaldsvejene til byen og flere 
arbejdspladser havde nedlagt arbejdet 
og opfordret til at deltage i protesterne. 

Det viste, at man er parat til at risi-
kere noget for at få VKO-pakken skrot-
tet.

Kirsten Normann Andersen forkvin-
de for FOA i Århus, høstede massivt 
bifald der hun krævede regeringens 
afgang.

”Skal vi ikke se at få væltet den rege-
ring. Det er uforsvarligt at overlade 
forvaltningen af samfundet til en rege-
ring som den ene dag mener at den kan 
købe hele verden og den næste dag sen-
der en milliard regning til de fattigste. 
Vi har fået nok”.

Mellem talerne underholdt bandet 
Ram & Sjang og havde fundet flere af 
de gode gamle, men højaktuelle sange 
fra 70er bandet Søren Sidevind: ”Det er 

os der går på røven, når krisen sætter 
ind. 

En anden taler krævede ikke blot en 
ny regering men en ny politik, men det 
hele sluttede af med en flad socialde-
mokratisk fornemmelse, da MF Mette 
Frederiksen fik det sidste ord. Hun blev 
buet ud, da hun sagde, at S og SFs ’Fair 
Løsning’ var det rigtige.

Det var den største arbejderdemon-
stration i Århus siden 2003 og et varsel 
om den massive modstand mod VKO 
og dens plan for at lade de arbejdsløse 
betale til de rige sammen med kommu-
nale nedskæringer. 

Vælgerflugten fra VKO-partierne 
har været omfattende, siden de afsløre-
de hvad deres vej ud af krisen går ud 
på.

Arbejdsnedlæggelser og demo i Århus: 
”Det er os der går på røven

når krisen sætter ind”

Arbejderne i Århus 
sendte et stærkt signal til 

hele landet, da de indledte 
serien af protester mod 
VKO’s spareplan med 

arbejdsnedlæggelser og en 
stærk demo

Den faglige sammenslutning opfor-
drer fagbevægelsen til at gøre den29. 
september til en fælles aktionsdag. EFS 
vil organisere en stor demonstration i 
Bruxelles i forbindelse med et finans-
ministermøde, men opfordrer samtidig 
til, at der aktioneres overalt i Europa 
under (den temmelig tvivlsomme) paro-
le ”Ingen nedskæringer – vækst!”.

- De europæiske regeringer er kol-
lektivt i gang med at skære de offentlige 
udgifter - inklusive jobs, løn og pensio-
ner, samtidig med at den europæiske 
økonomi er skrøbelig og sårbar og risi-
kerer en fornyet recession. Derfor er 
der brug for et fælles fagligt modsvar, 
hedder det i en melding fra EFS i Bru-

xelles.
Den 17.-18. juni 2010 afholdes næste 

EU-regeringsledermøde. Sveriges tre 
faglige landsorganisationer reagerer 
mod, at topmødet vedtager retningslin-
jer, som indskrænker den fri forhand-
lingsret og parternes ret til selv at sætte 
rammerne. Et udkast fra EU-kommis-
sionen vil fastlægge regler for kollekti-
ve aftaler. Det skal vedtages sammen 
med den nye såkaldte EU 2020-strate-
gi.

EU skal også for fremtiden gennem-
gå de nationale budgetter (statsbudget-
terne) før de forelægges de nationale 
parlamenter som folketinget.
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Omkring halvdelen af de 24 milliarder, 
VKOs plan for at lade Underdanmark 
bløde – kaldet ’genopretningsplan’ – 
skal komme fra kommunale besparel-
ser. Blandt andet ved at fyre 8000 

offentligt ansatte skolelærere og andre. 
Og ved at spare på en lang række socia-
le udgiftsposter.

Man skulle tro at den enorme harme 
i befolkningen mod VKO’s nedskæ-
ringsplan ville lægge en dæmper på 
samarbejdsviljen i kommunerne, der vil 
blive mødt med massive protester, når 
de går i gang med at gennemføre ned-
skæringerne i budgetterne efter som-
merferien.

Og ikke mindst efter formanden for 
Kommunernes Landsforening har skif-
tet partifarve og nu hedder Jan Trøjborg 
og er socialdemokrat.

VKO rammer kommunerne
– og de hjælper selv med

Regeringen skal hjælpes 
med at finde besparelser 

på de kommunale 
budgetter, mener 
Kommunernes 

Landsforenings formand 
Jan Trøjborg (S)

Nu skulle der siges fra over for VKO’s 
nedskæringsplan, som de protesterende 
på bannere med rette kaldte tyveri. 
Ingen tvivl om, at nedskæringspakken 
skal sendes retur til afsenderne, der var 
flygtet fra et tomt Christiansborg.

Dagen havde fem hovedkrav:
- Nej til halv periode med dagpenge 
- Nej til ringere velfærd i kommunerne
- Nej til billigere uddannelse 
- Nej til besparelser på børn 
- Nej til nedskæringer i ulandsbistand

5 gange Nej. Ultimative krav, der ikke 
er til forhandling. Der var kampvilje på 
Slotspladsen, og det var for en gangs 
skyld ikke først og fremmest den unge 
generation, der prægede demonstratio-
nen. Det var arbejder-Danmark, de lidt 
ældre, der massivt var mødt frem.

Børsting: Vi kræver pakken 
af bordet
Hvornår Harald Børsting sidst har del-
taget i en demonstration kan ingen 

huske. Men hans tale vakte genlyd, da 
han sagde:

” Uligheden er steget i Danmark de 
sidste ni år. De fattige er blevet fatti-
gere, og de rige er blevet rigere. Rege-
ringens motto om, at man sagtens kan 
gå fra at være bistandsklient til bankdi-
rektør, er løgn og latin. 

Bistandsklienten har stadig samme 
indkomst. Bankdirektørerne har nydt 
godt af deres milliarder i skattelettel-
ser. 

Den sparepakke, som regeringen vil 
trumfe igennem sammen med Dansk 
Folkeparti, er uretfærdig, asocial og 
blottet for fremtidsvisioner. Sparepak-
ken er usolidarisk, og den rammer 
skævt. Sparepakken lader de små min-
dretalsgrupper betale regningen. Spa-
repakken rammer de små grupper i 
samfundet - alt imens Lars Løkke, Pia 
Kjærsgaard, direktørerne og de rige 
fester videre.

Der er behov for langsigtede løsnin-
ger og investeringer i velfærdssamfun-
det i fremtiden, hvis Danmark skal til-
bage på rette spor. 

Vi kræver, at den pakke tages af bor-
det!” 

Harald Børsting vil have LO ”taget med 
på råd”, når der skal findes kriseløsnin-
ger. FTFs formand Bente Sorgenfrey 
åbnede op for, at der pilles ved efterløn-
nen endnu engang. Den skal gøres mere 
fleksibel, erklærede hun. 

Hvordan følges op?

Med tirsdagens demonstration har den 
danske arbejderklasse tilsluttet sig den 
massive serie af protester, som skyller 
over Europa og Unionen i protest mod 
de nyliberale sparepakker, som gen-
nemføres i det ene land efter det andet. 
LO-toppen var presset til at indkalde til 
demonstrationen. 

Det store spørgsmål er imidlertid: 
Hvad nu? Skal det bare forblive ved 
retorikken om at sende pakken retur – 
eller bliver LO/FTF ved, indtil den 
tages af bordet og/eller VKO-regerin-
gen er væltet?

40.000 på Slotspladsen – 83.000 på Facebook

Vi sender pakken retur til VKO
De kom fra alle egne af 

landet - i 200 busser 
foruden dem, der bare tog 

toget eller bilen. 
Københavnerne mødte 

massivt op

Forhandlingerne  mellem regeringen 
og Kommunernes Landsforening er 

genoptaget.
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VKO’s nedskæringsreform med halve-
ring af dagpengeperioden fra 4 til 2 år 
har store konsekvenser for langtidsle-
dige. Mange risikerer at måtte gå fra 
hus og hjem, fordi de tvinges på kon-
tanthjælp eller skal leve af deres ægte-
fælles indtægt. 

Det er brutale perspektiver, helt på 
linje med hvad EU dikterer. VK-rege-
ringen har ingen problemer med at 
følge den nyliberale politik. Til gen-
gæld har Dansk Folkeparti, der angive-
ligt er kritisk over for EU, og tilmed 
fremstilles som modstander af Unio-
nen, mere end svært ved at forklare og 
forsvare indholdet i deres ”geniale for-
slag”, som nu bliver lov, overfor væl-
gerne. Den er direkte snuppet fra EU’s 
nyliberale nedskæringskatalog.

Det er ikke så underligt at tilslutnin-
gen til DF falder voldsomt i menings-
målingerne. Partiets maske som rege-
ringens sociale alibi og den lille mand/
kvindes forsvarer har fået kraftige rev-
ner.

Rammer især ufaglærte og 
arbejdsløshedsøer

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd vil halveringen af dagpengeperio-
den især ramme langtidsledige i Nord-
jylland, på Fyn og Københavns Ves-
tegn. Ifølge AE ś analyse har de fleste 
kommuner i Nordjylland og på Fyn 3 til 
10 langtidsledige for hver 1000 i arbejds-
styrken.

På denne måde rammer lovforslaget 
først og fremmest ufaglærte, og især i 
områder af landet, som i forvejen har 

store problemer med ledighed.
Ydermere forværrer VKO situatio-

nen med deres milliardbesparelse på 
voksen- og efteruddannelse. De vil sim-
pelthen betyde, at færre vil tage en 
efteruddannelse.

Disse nedskæringer står i skærende 
kontrast til behovet for efteruddannelse 
ovenpå massefyringerne i industrien og 
efter at tusindvis af arbejdspladser er 
flyttet til udlandet

Den nye dagpenge-virkelighed er, at 
ledige, der gået på dagpenge i to år, 
med regeringens indgreb fra 1. juli 2012 
vil miste retten til at opnå dagpenge. 

Det er heller ikke nogen selvfølge at 
de vil kunne få kontanthjælp, som kan 
være 6.000 kroner lavere om måneden.

Har de formue, vil de være tvunget 
til først at leve af den. Er de gif,t vil det 
afhænge af ægtefællens løn, om de 
overhovedet kan opnå kontanthjælp som 
erstatning for den udeblevne arbejds-
indtægt. Det er ikke engang hver anden 
langtidsledige, som vil kunne komme 
på kontanthjælp.

Tvangsauktioner og ødelagte liv er 
en sikker følge af VKO’s og EU’s plan.

Langtidsledige risikerer hus og hjem
Dansk Folkepartis 

’genialitet’ kommer direkte 
fra EU

Men nej … Jan Trøjborg mødte op til 
forhandlinger om kommunernes bud-
getter for 2011 med den glubske arki-
tekt bag VKO-nedskæringerne Claus 
Hjort Frederiksen med et glad smil:

- Vi har mange gode ting med i 
posen. Vi har faktisk et helt katalog 
med 30 forslag med til mødet, sagde 
han til pressen.

Trøjborg mener, at der skal skæres 
ned på hjælp til handicappede og folk 
med særlige behov, herunder specialun-
dervisning, som står for en stor del af 
de kommunale budgetoverskridelser i 
forhold til VKO’s budgetdiktat.

Det er ikke kampvilje, Trøjborg er 
præget af, men forhandlingsvilje. Det 
går ud over andre.

Kommunerne er dyre 
forretninger
Igennem mere end det seneste årti er 
kommunerne blevet indrettet efter for-
retningsmæssige kapitalistiske sty-

ringsprincipper. Den store kommunal-
reform var en del af det. Det har blandt 
andet betydet, at alle kommunale virk-
somheder sælger ydelser til hinanden 
med et enormt spild til følge. Og det 
samme gør kommunerne indbyrdes.

Stig Langvad, der er formand for 
Danske Handicaporganisationer, siger 
at KLs påstand om, at der er for mange 
tilbud til samfundets mest udsatte er ’at 
vende tingene på hovedet’.

Han henviser til en rapport fra revi-
sionsfirmaet Deloitte og Touche og 
siger til DR:

- Rapporten viser entydigt, at det er 
kommunernes egne takster, kommuner-
nes egen administration og kommuner-
nes måde at beregne de her ting på, 
som er med til at få udgifterne til at 
stige. Det er ikke fordi borgernes behov 
i væsentlig grad har ændret sig.

Ifølge Stig Langvad tager kommu-
nerne overpriser af hinanden for at løse 
opgaver.

Kommunalforskeren Roger Buch fra 

Danmarks Journalisthøjskole siger til 
nyhedsbureauet Newspaq:

”Kommunalreformen og den forvent-
ning, der var om, at det skulle give en 
masse besparelser, er på ingen måde 
blevet indfriet. Det hænger blandt andet 
sammen med, at man mange steder har 
lavet kommunerne for store. I jagten på 
stordriftsfordele har man lavet organi-
sationer, der er så store, at det man 
reelt får, er stordriftsulemper”. 

Der er nemlig skabt et stort lag af 
embedsmænd, bureaukrater og konsu-
lenter til at drive de store uoverskuelige 
enheder – og de koster! Det er en ’stor-
driftsulempe’ ifølge Buch.

Blandt resultaterne af den nyliberale 
kommunale forretningsmodel er at 
hjemmeplejen i de sidste fem år er fal-
det med 12,5 pct, at nødvendige renove-
ringer af skoler og institutioner mange 
steder ikke er gennemført, og at der 
generelt er kommet færre midler der-
hen, hvor behovene er.
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Centralt placerede EU- bureaukrater 
har for længst indrømmet, at Frontex-
projektet er slået fejl. Det har hele tiden 
været klart, at Frontex (”Det Europæi-
ske Agentur for Forvaltning af det Ope-
rative Samarbejde ved de Ydre Græn-
ser”) ville resultere i en ændring af 
flygtningeruterne og betyde, at endnu 
flere mennesker mister livet i deres 
forsøg på at nå til Europa. 

Frontex-agenturets praktikker er 
mangfoldige og spænder fra grænse-
kontrol og overvågnings- og registre-
ringsvirksomhed til logistisk assistance 
ved tvangsudvisninger af såkaldte ” 
illegale immigranter”. Således pønses 
der for tiden på at etablere specielle 
deporteringsfly ”Joint Return Flights” i 
Frontex-regi. 

Horrible summer for 
bekæmpelse af migrationen 
fra de fattige lande 
Da Frontex startede sit arbejde i 2005, 
havde myndighederne et budget på 6,3 
millioner euro (ca. 44,1 mill. dkr). Da 
budgettet hele tiden blev udvidet, nåede 
det i 2008 op på en sum af 70 millioner 
euro (490 mill. dkr.). I 2009 steg budget-
tet ifølge FRONTEX årsrapport yderli-
gere 25 procent til omkring 90 millioner 
euro (ca. 630 millioner dkr). Formål: at 
holde uønskede indvandrere og flygt-
ninge uden for Europas tykke mure. 

Diverse EU-parlamentarikere taler 
om Frontex-succesen for at begrunde 
den konstante forhøjelse af budgettet. 
”Frontex var en succes på De Kanari-
ske Øer,” hedder det i en erklæring fra 
fire medlemmer af højrefraktionen i Det 
Europæiske Folkeparti (EPP-ED). De 
skrev bl.a.: “Vi ønsker, at Frontex’ mis-
sioner bliver mere effektive og perma-
nent kan være til stede ved immigrati-
onsruterne, da illegal immigration ikke 
kan bekæmpes på deltidsbasis, men må 
være effektiv hele året rundt. Af den 
grund stiller vi tilstrækkelige midler til 
rådighed for at opnå dette.” 

Over 6.000 mennesker 
mistede livet på vej til De 
kanariske Øer i perioden 
2006 – 2009 

Men disse parlamentarikere har glemt 
at forhøre sig hos Frontex eller i flygt-
ningenes hjemlande. Patruljerne mel-
lem Afrika og Europa har ikke ændret 
noget som helst på det stigende antal 
flygtninge og indvandrere. Chefen for 
Frontex, Illka Latinen, har sågar ind-
rømmet, at Frontex-missionerne er slået 
fejl. Den 21. september 08 udtalte han, 
at patruljerne faktisk tiltrækker flygt-
ningebådene, som bevidst søger i ret-
ning af Frontex-patruljerne for at redde 
flygtningene fra druknedøden. Faktum 
er imidlertid, at den forstærkede indsats 
i 2006 medførte, at omkring 6.000 
mennesker mistede deres liv på vej til 
De Kanariske Øer, fordi Frontex-patrul-
jerne ved Marokko, Senegal og Mau-
retanien forhindrede flygtningene i at 
komme frem og dermed lod dem dø i 
havet. 

Nogle dage efter den usædvanlige 
udtalelse fra chefen for Frontex nåede 
det hidtil største antal flygtninge De 
Kanariske Øer, uden at de var blevet 
opdaget af de fly, helikoptere eller 
både, som Frontex benytter. 229 afrika-
nere befandt sig i en træbåd, som 55 
sømil fra Tenerifes kyst blev opdaget af 
den spanske kystvagt og eskorteret i 
land. Alene i september 08 overlevede 
1.400 mennesker overfarten fra Vest-
afrika. Det er dobbelt så mange som i 
august. 

På grund af den globale økonomiske 
krise vil antallet af flygtninge stige 
yderligere. Allerede nu er der en tydelig 

tendens til, at flere og flere mindreårige 
og kvinder begiver sig ud på den død-
sensfarlige vej mod Europa. Dertil 
kommer, at indvandrere rammes særlig 
hårdt af den økonomiske krise – det ses 
bl.a. i Spanien.

Flygtningene og 
indvandrerne bliver yngre og 
yngre
Flygtningeruterne har delvis ændret sig 
for dem, der før hen vovede turen til De 
Kanariske Øer. Den 300 km lange over-
fart til Lampedusa er sammenlignet 
hermed forholdsvis kort, men til gen-
gæld meget farlig pga. de kraftige hav-
strømme. I 2007 kom i alt 14.200 flygt-
ninge til Lampedusa; i 2008 er antallet 
steget til over 24.000.

Men også via Albanien eller via 
grænsen mellem Tyrkiet og Græken-
land kommer flere og flere mennesker 
ind i EU. De græske medier beretter, at 
120.000 flygtninge i Tyrkiet venter på 
en mulighed for overfart. Indenrigsmi-
nisteriet i Athen har erklæret, at der i 
dette år er kommet mindst 99.000 ind-
vandrere illegalt ind i Grækenland. 
Flygtningene og indvandrerne bliver 
yngre og yngre, og stadig flere kvinder 
begiver sig af sted på de farlige veje.

Den globale økonomiske 
krise skaber flere og flere 
flygtninge
2008 har været præget af sulterevolter i 
mange fattige lande – et tydeligt tegn 
på, at situationen tilspidses for de fat-
tigste i denne verden. Der gives milliar-
der til at redde banker i krise, men når 
det drejer sig om nødhjælp eller kata-

Frontex: EU’s racistiske grænseagentur
I årevis har EU udbygget 
Frontex med det formål at 

holde flygtninge ude af 
Europa
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strofehjælp, er hjælpeberedskabet mini-
malt. 

Det er først og fremmest de fattige 
lande, som lider under de stigende lev-
nedsmiddelpriser. Og blandt de flygt-
ninge, som har klaret vejen til USA 
eller Europa, rammer krisen hårdt, for 
de er ofte de første, der mister deres job 
i tider med stigende arbejdsløshed. 
Hvis de da overhovedet kommer i nær-
heden af et job.

I Spanien er antallet af indvandrere 
uden job oppe på mindst 190.000. De 
anviser mindre eller slet ingen penge til 
deres hjemlande, hvor hele landsbyer er 
afhængige af pengeanvisningerne fra 
deres slægtning(e) i det rige Vesten. For 
at få flygtningene til at rejse ”frivilligt” 
hjem udbetaler den spanske stat i to 
rater de arbejdsløshedspenge, flygtnin-
gene har ret til. 40 % i Spanien og 60 % 
efter tilbagerejsen til deres hjemland. 
Det er en god forretning for Spanien, 
der har den højeste arbejdsløshed i EU. 
Når indvandrere rejser hjem, skaffes 
der arbejdsløse ud af statistikken, og 
den spanske stat beholder pensionsind-
betalingerne. Money makes the world 
go around.  

2009: 106.200 illegale 
grænseoverskridelser
I 2009 rapporterede EU’s medlemssta-
ter samt associerede lande i henhold til 
Schengenaftalen, at man har konstate-
ret 106.200 illegale grænseoverskridel-
ser ved EU’s ydre grænser. Dermed er 
der tale om en stigning på 33 % i for-
hold til 2008. 23 % flere flygtninge 
kom med skibe og lignende. 43 % flere 
kom over grænsen på land. I år 2008 
blev 801 flygtninge udvist og fløjet 
tilbage i de såkaldte Joint Return 
Flights, der koordineres af Frontex. I 
2009 var der tale om 1.662 immigran-
ter.

Artiklen er skrevet af nogle fra auto-
nom info-service og oprindeligt offent-
liggjort på indymedia.dk. Ajourført i 
juni 2010.

”Sandhedens øjeblik er kommet til 
Europa. Mange EU-lande er i en alvor-
lig økonomisk situation. Grækenland er 
det første offer, og landet har nu et lån 
fra IMF og eurolandene på 110 milliar-
der euro. Spanien, Irland, Portugal og 
andre medlemsstater har økonomiske 
problemer, og i alle disse lande i euro-
området er der voksende arbejdsløshed 
og sociale problemer.” Sådan hedder 
det i udtalelsen ”Euroløgnen” fra års-
mødet i det internationale EU-kritiske 
netværk TEAM, som holdt årsmøde 
den 8.-9. maj i Stockholm.

”Alt dette er i strid med kriterierne 
og reglerne i EU’s stabilitets- og vækst-
pagt. Grækenland og Spanien blev ikke 
hjulpet af euroen. Alt dette viser, at 
pagten er blevet skrottet i praksis, og 

euro-systemet har svigtet,” konstaterer 
TEAM.

33 organisationer rundt om i Europa 
er medlemmer af TEAM, og 17 andre 
er tilknyttet. Det seneste medlem, som 
blev optaget på årsmødet, er den island-
ske EU-kritiske ungdomsorganisation 
Isafold. Organisationerne kommer til at 
høre mere fra netværket, som satte 
spørgsmålet om euroen øverst på dags-
ordenen i sin arbejdsplan på årsmødet.

Til at realisere planerne valgtes en 
ny styrelse, hvor den tidligere irske 
MEP Patricia McKenna overtog koor-
dinatorposten efter danske Luise Hem-
mer Pihl, der fortsætter som alminde-
ligt styrelsesmedlem. Danske Lave K. 
Broch påtog sig kassererposten. Ud 
over de tre nævnte blev valgt franske 
Alain Bournazel fra Rassemblement 
pour l’Indépendance de la France, fin-
ske Lea Launokari fra Vaihtoehto EU, 
britiske Stuart Coster fra Democracy 
Movement og norske Sigrid Heiberg fra 
Ungdom mot EU.

Af Ib Roslund
Folk i bevægelse 3, 2010

Fælles fokus på euro-løgnen
Det internationale EU-
kritiske netværk TEAM 

konstaterer, at euro-
systemet har svigtet. 

Organisationen vil i den 
kommende tid gå i 

offensiven på området

Den 8. juni gen-
nemførte de offent-
ligt ansatte i Spani-
en en generalstrej-
ke i protest mod 
Unionens og Zapa-
tero-regeringens 
nedkæringsplan 
Euroløgnen om 
fremgang og vel-
stand har de fleste 
spaniere ikke set 
noget til.
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Samtidig med at LO/FTF indkaldte til 
demonstration i København, opfordre-
de de spanske fagforeninger de 2,5 mil-
lion offentligt ansatte til at gå i strejke 
imod deres socialdemokratiske rege-
rings milliardstore nedskæringsplan for 
den offentlige sektor.

Det er en nogen anden tilgang end 
den, LO/FTF havde ved demonstratio-
nen i København imod regeringens 
nedskæringsplan, selvom de havde sik-
ret 150 busser til demonstrationen og 
protesten ved Christiansborg.

Man skal være tonedøv for ikke at 
kunne se og høre, at selvom Harald 
Børsting kaldte angrebet på de arbejds-
løse for ”en krigserklæring”, var han 

selv med til straks at tage meget luft ud 
af ballonen. Det skete med hans under-
stregning op til protestdemonstrationen 
den 8. juni i København om, at man må 
gøre sig klart, at nedskæringerne er en 
realitet og først kan fjernes efter nyvalg 

til Folketinget med en anden regering, 
altså S og SF.

Det udtrykker meget klart, at LO/FTF-
toppen ikke ønsker en egentlig skærpet 
klassekamp for at tvinge nedskærin-

Nedsat arbejdstid et aktuelt krav
Ideen om udvidet 

arbejdstid er en del af det 
nyliberale tankegods, som 
bl.a. trives i EU. Det er en 

kulmination på 
fagbevægelsens udvikling i 
nyliberal retning, at LO er 
åbent over for længere 

arbejdstid i S/SF’s udgave

Regeringens nedskæringer over for 
regionerne har allerede medført fyrin-
ger af hospitalspersonale rundt om i 
landet. En skruppelløs og kortsigtet 
politik underminerer det offentlige 
sygehusvæsen. Den betyder f.eks., at 
hidtil efterspurgt plejepersonale uund-
gåeligt søger over i andre brancher, hvis 
der er arbejde at få, mens det tilbagevæ-
rende personale tvinges til at knokle 
endnu hurtigere. 

Men ”opfindsomheden” er større 
endnu. Hillerød går i front med en ny 
taktik, der går ud på at tvinge SOSU-
assistenter til at gå ned i arbejdstid med 
op til ti timer om ugen eller finde andet 
arbejde. Det vil betyde en indtægtsned-
gang på op mod 5.000 kr. om måne-
den.

Formanden for FOA Nordsjælland, 

Lene Lindberg, advarer mod denne 
udvikling:

- Det er en fuldstændig ny taktik, og 
min meget begrundede mistanke er, at 
man simpelthen ikke har mennesker 
nok til at være dækket ind døgnet rundt, 
som det er påkrævet. Når de skærer 

medarbejderne i 
tid, så kan de 
stadig sætte dem 
ind i belastede 
vagter – om afte-
nen, om natten 
og i weekenden.

Derfor opfor-
drer fagforenin-
gen SOSU-assi-
stenterne til at 
sige nej til at gå 
ned i tid.

En ny under-
søgelse, som 
Anvendt Kom-
munalForskning 

(AKF) har lavet blandt samtlige SOSU-
ansatte over en tiårig periode, doku-
menterer, at dårligt psykisk arbejds-
miljø med skæve arbejdstider, tidspres 
og dårlig ledelse tvinger hver tredje 
SOSU-ansat til at skifte job inden for et 
år.

Diktat: SOSU-assistenter ned i løn og arbejdstid
I Hillerød skal sosu’erne 

tvinges til kortere arbejdstid

Den franske regering blev for få år siden mødt med massive demonstratio-
nerda den forsøgte at få vedtaget et opgør med den franske 35 timers 

arbejdsuge og en ændring af pensionsalderen. Nu prøver Sarkozy igen at 
sætte pensionsalderen i vejret.
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Det var tid til den gængse arbejds-
pladsvurdering – APV’en. Denne 
gang havde centret trods ringe øko-
nomi købt et privat konsulentfirma 
til at bearbejde de indkomne data. 
Firmaet havde ved skemaernes udde-
ling givet en orientering til samtlige 
ansatte – omkring 150 fordelt på ti 
afdelinger. Den øverste leder havde 
ved samme lejlighed understreget 
nødvendigheden af, at alle udfyldte 
og afleverede skemaerne, da oplys-
ningerne jo er afgørende for at kunne 
korrigere og eventuelt rette op på 
problemer. Det blev ved samme lej-
lighed pointeret op til flere gange, at 
der var tale om en anonym undersø-
gelse:

- Alle er garanteret anonymitet, 
erklærede vores øverste chef.

APV’en kommer vidt omkring. 
Der bliver spurgt til bunds 
om fysiske og psykiske pro-
blemstillinger. Det spænder 
fra sexchikane over mobning 
til tunge løft – og naturligvis 
ikke at forglemme: holdning 
til nærmeste såvel som øver-
ste ledelse.

I tirsdag faldt dommen så. 
Repræsentanten fra konsulentfirmaet 
havde i dagens anledning taget stor-
skærmen i brug. På denne gennem-
gik han område for område, og min-
sandten om ikke tilfredshedsbarome-
tret toppede over hele fronten. Kon-
sulentfirmaet havde af hensyn til de 
mindre skarpe knive ved hver søjle 
indsat en sammenligningssøjle, der 
udgjorde gennemsnittet fra andre 
arbejdspladser. Der herskede ingen 
tvivl: Centret lå simpelthen langt 
foran det ”videnskabelige” gennem-
snit.

- Det er tilladt at klappe, udbrød 
han skuffet, da det tredje søjledia-
gram tonede frem. Kollegaerne gav 
ham en hånd. Det fortsatte høfligt 
ved hvert nyt diagram, hvilket dog 
ikke var tilstrækkeligt for vores øver-
ste leder, der midt i seancen gik i 
selvsving:

- Bølge! råbte hun i ekstase.

Forestillingen blev mere og mere 
klam, men fandt da heldigvis sin 
afslutning. Her kom vores leder atter 
på banen:

- Man kunne få den mistanke, at 
han havde fået penge under bordet, 
sagde hun med henvisning til repræ-
sentanten fra konsulentfirmaet.

Det behøvede de jo ikke. Pengene 
var helt åbenlyst vandret hen over 
bordet, og konsulentfirmaer er ikke 
en billig fornøjelse, men hvad: Det er 
jo de ansatte, der i den sidste ende 
skal løbe hurtigere for at hente øko-
nomien hjem.

Forklaringen på benyttelse af kon-
sulenten var, at det angivelig er så 
kompliceret at bearbejde de mange 
facts, hvilket ville koste en masse 
mandetimer for institutionen, så alt i 
alt kunne man få den fornemmelse, 

at der nærmest var tale om 
en besparelse. Når al økono-
misnak fejes til side, så er 
det i hvert fald en kendsger-
ning, at APV’en får et meget 
kønnere skær over sig, når 
det præsenteres af en udefra-
kommende såkaldt uvildig 
instans.

Da jeg næste morgen rendte ind i 
rengøringsmanden, kunne vi natur-
ligvis ikke undgå at kommentere 
seancen:

- Det var da en ufattelig rosenrød 
fremstilling. Jeg kan simpelthen ikke 
få resultaterne til at passe med de 
udsagn om vores arbejdsplads, jeg 
normalt hører fra kollegaerne, kon-
staterede han, og jeg kunne kun give 
ham ret:

- Der må jo være en forklaring, 
sagde jeg.

- Ja, og jeg ved, hvor den ligger. 
Hvor er anonymiteten, når man skal 
oplyse, hvilken afdeling man arbej-
der på, samt alder og køn? Hvor 
mange mænd på 35 år tror du arbej-
der i rengøringen? Næh, du, der er 
mange, som med en ærlig besvarelse 
ville underskrive deres egen fyresed-
del.

Reno

Garanteret anonymitet
gerne af bordet og resulterende i rege-
ringens tvungne afgang.

Fred, ro og tavshed

Harmen og modstanden skal ikke 
udbygges mere og mere, men i ro og 
fred ledes over i parlamentarisk retning 
for en støtte til S og SF ved et kom-
mende valg om senest halvandet år.

Der har sænket sig megen tavshed 
om S/SF’s såkaldte ”fair løsning”, og 
især om at denne i virkeligheden inde-
holder en mængde nyliberalistisk tan-
kegods – blandt andet om udvidelse af 
arbejdstiden, som LO og FTF stiller sig 
åben over for. 

I virkeligheden er det et historisk 
opgør og forræderi imod arbejderklas-
sens krav om kortere arbejdstid, som 
p.t. får lov til at gå alt for stille af i ly af 
regeringens nedskæringsplan. 

Det er kulminationen på den nylibe-
rale udvikling i den etablerede danske 
fagbevægelse med tilpasning, fleksibel 
arbejdstid, individualisering og under-
gravning af kollektive aftaler.

Nedsat arbejdstid et aktuelt 
krav
Kravet om nedsat arbejdstid er på ingen 
måde blevet umoderne; det tilgodeser 
kvinderne, arbejderfamilierne og de 
arbejdsløse. Men vupti: Med et snuptag 
forsøger man at afmontere et af arbej-
derbevægelsens historisk vigtige kamp-
krav, som gennem tiderne har mødt 
massiv modstand fra de åbent borger-
lige partier. Nu med direkte støtte fra S 
og SF og en LO/FTF-fagbevægelse, 
som vil se på udvidet arbejdstid med 
”åbne øjne”: 

– Vi er klar til at gå konstruktivt ind 
i trepartsforhandlinger med en kom-
mende S/SF-regering. Vi kan ikke på 
forhånd garantere specifikke løsnin-
ger, men vi accepterer, at en væsentlig 
forudsætning for at nå målet er at dis-
kutere øget arbejdstid, udtalte LO-for-
manden ved ideens præsentation.

Der er også god grund til markant at 
fastholde, at forringelserne på dagpen-
gene må rulles helt tilbage uanset rege-
ringskonstellationen. Halvering af dag-
perioden er ikke til salg, sådan som S 
og SF indikerer med at se på en ny 
samlet arbejdsmarkedsreform sammen 
med LO efter et valg.
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Opråb fra Gaza til verdens folk om 
at bryde belejringenFotos KP

Drop venskabsby: Protest i Odense mod Israel

Henved 400 mennesker, heraf mange palæstinensere og tyrkere, deltog den 1. 
juni i protestdemonstration på Flakhaven i Odense mod den israelske massakre 
på den internationale nødhjælpskonvoj.

Der skal reageres kraftigere på den israelske massakre, opfordrede talerne på 
demonstrationen. Det tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten Anna Rytter fik 
massivt bifald, da hun opfordrede til at Odense dropper sin israelske venskabsby 
Petah-Tikva.Stop Israels massakrer - Protest ved den israelske ambassade

Adskillige hundrede deltog i Free Palestine-initiativets hastedemonstration 
den 31. maj ved den israelske ambassade mod morgenens israelske krigsfor-
brydelse: Mord nødhjælpsaktivister i internationalt farvand. Irene Clausen 
(Boykot Israel) krævede den israelske ambassadør sendt hjem. Under stort 
bifald opridsede Gerd Berlev (Budskab fra Græsrødderne) en række krav at 
samles om for den danske solidaritetsbevægelse: Israels særstatus i EU skal 
ophæves, det internationale samfund afbryde forbindelserne til morderregi-
met, Israels blokade af Gaza skal brydes, Københavns Kommunes investerin-
ger i bosættervirksomheder skal slutte; boykot Israel!

Nej til israelsk apartheid: Palæstinaprotest Århus

Palæstinainitiativet i Århus afholdt fredag den 4. juni en demonstration på lille torv, 
i protest mod Israels angreb på nødhjælpskonvojen og i solidaritet med befolkningen 
i Gaza og ofrene for Israels dødelige angreb: Glem ikke Gazas ofre! Lød det fra 
demonstrationen.

Bryd blokaden, Sanktioner nu, Stop drabene: Rådhuspladsen Kbh

Godt 2000 deltog i protesten mod Israels barbari og for ophævelse af blokaden 
mod Gaza NU den 3. juni på Rådhuspladsen, København, arrangeret af en 
række solidaritetsorganisationer.

Demonstrationen krævede stop for Københavns Kommunes investeringer i 
besættelsen af Palæstina.

Tue Magnussen fra FN-forbundet:
FN-forbundet opfordrer til, at Danmark klart og skarpt tager afstand fra Isra-

els angreb på nødhjælpskonvojen og straks kræver Israels konventionsstridige 
blokade af Gaza ophævet. Det er aldeles uacceptabelt, at Israel møder en huma-
nitær hjælpeaktion til det nødstedte Gaza med et væbnet angreb i internationalt 
farvand. Drabene og pirateriet må undersøges.

Danske aktioner nu og her
Boykot Israel intensiverer sine gade-kampagner, næste gang på gaden fredag den 
11. juni kl. 17 Nørrebrogade ved Griffenfeldtsgade. 

Det svenske og israelske havnearbejder-opråb om at boykotte last af skibe til 
og fra Israel formidles til danske fagforeninger og nye initiativer forberedes.

Kredsen omkring Ship-to-Gaza forbedrer og fornyer organisationen og forbe-
reder diverse initiativer.

Sagen om Københavns investeringer i bosættervirksomheder følges op.
Palæstina-Initiativet forbereder en Boykot-kampagne.

Det belejrede Gaza, Palæstina,
5. juni 2010

Halvandet år efter, at den israelske 
hær forøvede en ren massakre 
imod befolkningen i Gaza, begår 
apartheid-Israel endnu en forbry-
delse imod forkæmpere for Palæ-
stina i internationalt farvand. Ver-
den er dybt rystet over palæstinen-
serne og deres støtters vanskelige 
stilling. Alle syv grænseposter 
mellem Gaza og Israel, inklusive 
grænseovergangen ved Rafah – 
den eneste adgang, som Gaza 
havde til den ydre verden – forbli-
ver hermetisk lukket.

Vi opfordrer folk verden over til 
at gå imod denne dødbringende, 
middelalderlige blokade. Vi stoler 
ikke længere på regeringerne. FN’s 
og dets utallige organisationers 
utilstrækkelige fordømmelse af 
sådanne forbrydelser viser deres 
medskyld. Kun det civile samfund 
er i stand til at kræve opretholdelse 
af international lov og sætte en 
stopper for Israels straffrihed. 

Det civile samfunds indgriben 
var sidst i 1980’erne effektiv mod 

det sydafrikanske apartheidregi-
me. Nelson Mandela og ærkebi-
skop Desmond Tutu har ikke kun 
beskrevet Israels undertrykkende, 
voldelige kontrol af palæstinen-
serne som apartheid, men også 
tilsluttet sig dette opråb til verdens 
civile samfund om at gribe ind 
igen.    

Derfor anmoder vi folk af sam-
vittighed og civile samfundsorga-
nisationer om at lægge pres på 
deres regeringer, indtil Israel tvin-
ges til at rette sig efter internatio-
nal lov og international humanitær 
lov. Uden indgriben fra det inter-
nationale samfund, der var effek-
tiv mod apartheid i Sydafrika, vil 
Israel fortsætte med dets krigsfor-
brydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden, som det er analy-
seret i Goldstone-rapporten.

Vi opfordrer civile samfundsor-
ganisationer verden over til at 
intensivere kampagnen for sankti-
oner mod Israel for at tvinge landet 
til at stoppe sine aggressioner.

Underskrevet af en lang række 
palæstinensiske organisationer.
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Den brutale 
a g g r e s s i o n , 
som den nazi-
zionistiske hær 
gen nem f ø r t e 
mod den 
såkaldte fri-

hedsflotille, fortjener intet andet end 
total fordømmelse, afvisning og generel 
afstandtagen. Staten Israel, som har 
gennemført et systematisk folkedrab 
mod palæstinenserne, med de fejlagtigt 
betegnede demokratiers medvidende 
tavshed, har pålagt folket i Gaza hun-
gersnød og har forhindret al humanitær 
nødhjælp, fødevarer, medicin, materia-
ler til at genopbygge huse, der er øde-
lagt af israelske bomber, skolemateria-
ler osv. i at nå frem til den lidende 
befolkning – mere end halvanden mil-
lion mennesker på en stribe land, der er 
40 kilometer land og seks kilometer 
bred.

”Frihedflotillen” medbragte tonsvis af 
nødhjælp, men den israelske stat stop-
pede den med sine troppers bestialske 
magt. Denne stat respekterer ingen af 
FN’s resolutioner og heller ingen inter-
nationale aftaler; den kender ikke til 
fornuft, men kun til brutal magt og 
støtte fra den amerikanske imperialis-
me og andre.

Skibet ’Mavi Marmara’ af tyrkisk nati-
onalitet og under tyrkisk flag blev 
angrebet af militære speedbåde, af spe-
cialkommandoer i helikoptere, som 
beskød folk af forskellige nationaliteter, 
som bragte nødhjælp til det palæstinen-
siske folk. Det var en militær operation 
mod ubevæbnede civile, soldater, der er 

trænede i at dræbe folk, som kæmper 
med ord og solidaritet, for fred og ret-
færdighed.

Totalt skamløst erklærede regerin-
gen i Tel Aviv, at dens soldater ”hand-
lede i selvforsvar” imod de civile akti-
visters våben. De konfiskerede våben 
var skruetrækkere, en universalkniv, 
redskaber til brug på en båd, hamre, et 
sæt bildæk etc.

Denne aktion blev gennemført i 
internationalt farvand, det vil sige, at 
det var simpelt pirateri med fuldstæn-
dig foragt for international ret.

Men NATO, som Tyrkiet er medlem 
af, har blot ytret nogle ord om at ’det 
beklager hændelsen’, ligesom FN, hvor 
USA nedlagde veto mod en eksplicit 
fordømmelse af Israel fra Sikkerheds-
rådet. Endnu en gang forhindrer den 
amerikanske imperialisme en fordøm-
melse af denne fascistiske stat, hvis 
vigtigste støtte og beskytter er 
Washington.

Harmen blandt verdens folk er kommet 
til udtryk i mange demonstrationer i 
hovedstæder og storbyer, især i Europa, 
i Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, 
Belgien, Portugal og med særlig mili-
tans i Tyrkiet. Over for denne folkelige 
vrede stod regeringernes kolde hykleri, 
som blot ”fordømte og forlangte forkla-
ringer”, hvor den zionistiske stat burde 
smides ud af internationale institutioner 
og organisationer og have sin særstatus 
i forhold til Den Europæiske Union 
annulleret for dens forbryderiske virk-
somhed.

Endnu i dag, den 2. juni, vides det ikke 
nøjagtigt, hvor mange mennesker der 
blev dræbt (myrdet), eller hvor mange 
der blev såret under operationen. Med 
den største kynisme erklærede den isra-
elske ambassadør i Spanien, ud over 
mantraet om selvforsvar, at der ’kun’ 
var et dusin døde ud af mere end 700 
om bord, hvad han kaldte ’en meget lille 
andel’.

Præsident Obama, ”demokraten”, som 
slår på krigstrommer mod Iran og Nord-

korea, som opretholder den kriminelle 
blokade mod Cuba, og som fortsætter 
angrebet på Afghanistan og Irak, har 
begrænset sig til at beklage, hvad der er 
sket, og intet andet.

Passiviteten over for den israelske 
stats fortsatte aggressioner og forbry-
delser har indtil nu tilladt den at nyde 
total straffrihed. Det er på tide, at der 
gøres en ende på denne situation. Denne 
fascistiske, reaktionære, racistiske stat 
må fordømmes og bekæmpes. Det 
palæstinensiske folk har ret til at danne 
deres egen stat inden for sikre grænser, 
til at genindlemme de områder, der er 
besat af zionisterne, og til kompensati-
on for alle de grusomheder af enhver 
art, de er stillet over for.

Vi må øge solidariteten med det palæ-
stinensiske folk og samtidig fordømme 
og bekæmpe zionismen og alt, som 
beskytter den. Israel har verdens fjer-
destærkeste hær, det råder over et arse-
nal af atomvåben og masseødelæggel-
sesvåben, som udgør en virkelig krudt-
tønde, og ikke bare for Mellemøsten.

Den Internationale Konference af 
Marxistisk-Leninistiske Partier og 
Organisationer erklærer sin totale soli-
daritet med det palæstinensiske folk og 
dets retfærdige kamp, som må komme 
til udtryk i konkrete handlinger, og 
vores solidaritet med ofrene for den 
israelske piratvirksomhed.

Længe leve
det palæstinensiske folks kamp!

Kamp til det sidste
mod imperialisme og reaktion!

2. juni 2010

Imod den fascistiske israelske stats barbari!
Solidaritet med det palæstinensiske folk!

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer 
(IKMLPO)

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

www.kpnet.dk
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Israels ulovlige blokade af Gaza skal 
opretholdes for enhver pris. Den zioni-
stiske stat begik en ny ufattelig forbry-
delse mod menneskeheden, da israelske 
elitesoldater bordede skibe fra Friheds-
flotillen, der søger at bringe påkrævet 
nødhjælp til palæstinenserne i Gaza, 
som lider under mangel på elementære 
fornødenheder.

I internationalt farvand angreb og 
beskød Israel tidligt mandag morgen 
nødhjælpskonvojen med otte skibe og 
10.000 tons nødhjælp samt 600 ube-
væbnede fredsaktivister, indbefattet 
kvinder og børn samt en stribe parla-
mentarikere fra forskellige lande. 
Lasten, indsamlet af aktivister fra 24 
forskellige lande, består af medicin, 
cement og andre bygningsmaterialer til 
genopbygning af ødelagte huse, der 
blev ødelagt under Israels brutale 
angreb på Gaza i december 2008. 

Der er endnu ikke fuldt overblik 
over, hvad der skete i morges, men 
internationale medier beretter, at 16 
mennesker om bord er blevet dræbt ved 
angrebet, og mere end 30 såret.

Tv-stationen Al-Jazeera har bragt en 
videoreportage fra et af de andre skibe 
ved starten af det israelske angreb, da 
de første to aktivister på det første skib 
i konvojen, det tyrkiske Mavi Marmara, 
var bekræftet dræbt. Angrebet fandt 
sted, selvom flotillen hejste det hvide 
flag. Israel har nu afbrudt kommunika-
tion fra skibene. 

Den ulovlige blokade, som verdenssam-
fundet har opfordret Israel til straks at 
ophæve, har nu varet i mere end tre år. 
Fredag opfordrede EU’s udenrigspoliti-
ske chef, Catherine Ashton, israelerne 
til straks at droppe blokaden af Gaza, 
samtidig med at nødhjælpskonvojen 
satte kurs mod Gaza fra bl.a. Cypern.

Israels ’undskyldning’ for massak-
ren er en let gennemskuelig løgn: ”Vore 
soldater blev angrebet.” 

De israelske mord udløser protester 
og demonstrationer i mange lande. I 
Tyrkiet er masser gået på gaden. FN må 
fordømme Israel og indlede sanktioner, 

og Danmark og EU må straks afbryde 
alle forbindelser med den zionistiske 
stat. De ansvarlige for denne ny krigs-
forbrydelse må straffes af det internati-
onale samfund.

Nødhjælpskonvojen er organiseret af 
Free Gaza Movement, der i en lang 
række lande har indsamlet penge til 
skibene og nødhjælpen. Det ene af dem 
er finansieret af den svenske og græske 
Frit Gaza-bevægelse. 

Se også bevægelsens hjemmeside:
www.freegaza.org

Bryd med Israel nu: 

Morderstaten Israel dræber 
ubevæbnede nødhjælpsaktivister

Af Kommunistisk Politik

Tidligt om morgenen den 
31. maj angreb israelske 
kommandosoldater den 
såkaldte Frihedsflotille af 
nødhjælpsskibe til Gaza, 

udrustet med bl.a. 
fødevarer og medicin af 

solidaritetsaktivister i 
næsten 40 lande Her er 
Kpnets kommentar fra 

samme morgen

De palæstinensiske fagforeninger 
opfordrer Den internationale havnear-
bejdersammenslutning til at blokere 
lastning og losning af israelske skibe, 
indtil Israel overholder international 
lov og afslutter den illegale blokade af 
Gaza.

De svenske havnearbejdere har 
varslet om blokade af alle israelske 
fartøjer og gods til og fra Israel, som 
håndteres af forbundets medlemmer. 
Blokaden træder i kraft kl. 00.00 15. 
juni og varer til kl. 24.00 den 24. 
juni.

Svenskerne kræver, at de ansvarlige 
for angrebet stilles for retten, at folke-
retten respekteres af staten Israel, og 
at blokaden af Gaza hæves omgående. 

De opfordrer andre fagforeninger til at 
tage lignende initiativer.

Havnearbejdere: Blokerer
for gods til og fra Israel

Det tyrkiske nødhjælpsskib Mavi Marmara, der blev overfaldet i internationalt 
farvand af israelske soldater, der likviderede mindst ni aktivister der bragte 

mad og medicin til Gaza

Svenske havnearbejdere i 
demonstration mod privatisering.
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Efter Israels kriminelle angreb i inter-
nationalt farvand den 31. maj fortsætter 
MV Rachel Corrie sin sejlads mod 
Gazas kyst trods israelske trusler.

Med kolossalt mod har MV Rachel 
Corrie besluttet sig for at bryde den isra-
elske blokade af Gaza.

Ved frokosttid i dag modtog jeg føl-
gende budskab fra Christopher Chang 
og Ram Kardigasu på vegne af de 
malaysiske og irske fredsaktivister, som 
er om bord på Rachel Corrie.

Fra Rachel Corrie: 

MV Rachel Corrie er nu det eneste skib 
fra den internationale frihedsflotille, 
som bevæger sig mod Gaza. 

De malaysiske og irske freds- og 
nødhjælpsaktivister om bord deler den 
dybeste sorg og følelsen af tab med de 
kære til de dræbte og sårede ved den 
ulovlige aktion, som Israel foretog man-
dag den 31. maj 2010 i internationalt 
farvand i Middelhavet.

I vores venners navn er vi mere besluttet 
end nogensinde på at fortsætte til Gaza 

med vores humanitære last og vores 
støtte til Gazas blokaderamte og lidende 
folk.

Vi forventer, at Israel reagerer på den 
internationale fordømmelse af dets vold 
ved ikke på nogen måde at lægge hin-
dringer i vejen for Rachel Corries sikre 
adgang.

Vi appellerer til det internationale 
samfund og FN om fortsat fra Israel at 
kræve vores sikre ankomst til Gaza.”

Vedtaget i fællesskab af malaysierne og 
irerne om bord på Rachel Corrie.

Sendt på vegne af nødhjælpsaktivi-
sterne på Rachel Corrie af PGPO’s land-
team (Ram Karthigasu og Christopher 
Chang).

Netanyahu-regeringen er med de sene-
ste udviklinger i en krise:

”Ældre ministre (i Netanyahus rege-
ring) har været stærkt kritiske over, at 
beslutningen om at tage kontrol over 
flotillen til Gaza blev truffet efter to 
møder i forummet for ældre kabinets-
medlemmer, men uden officiel drøftelse 
i det indre kabinet, som er det organ, der 
har bemyndigelse til at godkende mili-

tære operationer af dette omfang.” (Haa-
retz)

Dette antyder, at den konkrete beslut-
ning om at gennemføre angrebene i 
internationalt farvand blev taget uden 
om kabinettet.

Følgende spørgsmål står tilbage: Hvis 
det israelske kabinet ikke godkendte 
operationen, hvem gav så ordre til 
angreb, og efter hvilken procedure?

Hvad var henholdsvis den israelske 
efterretningstjenestes og IDF’s rolle i 
planlægningen af disse angreb?

Hvilken rolle spillede Rahm Emmanuel, 
Obamas stabschef i Det Hvide Hus, som 
havde møder med både Netanyahu og 
præsidenten Shimon Peres hhv. den 26. 
og 27. maj? Traf Rahm Emmanuel 
repræsentanter for Israels militære og 
efterretningsmæssige elite?

Gav Obama-administrationen grønt 
lys?

Det er vigtigt, at denne nyhed kommer 
rundt for at sikre, at MV Rachel Corrie 
uskadt når Gazas kyst med henblik på at 
bryde Israels kriminelle blokade, uden 

’MV Rachel Corrie’ fortsætter sejladsen mod Gaza
Af Michel Chossudovsky

Ud for Gazas kyst 5. juni
I morges kort før kl. 9.00 beslaglagde 
det israelske militær med magt det irsk 
ejede humanitære nødhjælpsskib MV 
Rachel Corrie for at forhindre afleve-
ring af over 1.000 tons medicin og byg-
gematerialer til det belejrede Gaza. For 
anden gang inden for en uge har den 
israelske flåde stormet et ubevæbnet 
nødhjælpsskib, brutalt taget passage-
rerne som gidsler og slæbt skibet til 
havnen i Ashdod i det sydlige Israel. 
Det er endnu uvist, om nogen af passa-
gerne om bord på Rachel Corrie er ble-
vet dræbt eller såret under angrebet, 
men de formodes at være uskadte.

Corrie medførte elleve passagerer og 
ni besætningsmedlemmer fra fem for-
skellige lande, fortrinsvis Irland og 
Malaysia. Blandt passagererne var 
Nobel-fredsprismodtageren Mairead 
Maguire, medlem af det malaysiske 
parlament Mohd Nizar Zakaria og tidli-

gere assisterende FN-generalsekretær 
Dennis Halliday. Ni internationale men-
neskerettighedsaktivister blev mandags 
myrdet, da israelske soldater voldeligt 
stormede det tyrkiske nødhjælpsskib 
Mavi Marmara og fem andre ubevæb-
nede skibe med nødhjælp til Gaza. 

Forud for at blive taget som gidsler af 
israelske styrker erklærede Derek Gra-
ham, en irsk koordinator i Free Gaza-
bevægelsen: ”Uanset hvad der skete på 
Mavi Marmara tidligere på ugen, så er 
vi ikke bange.”

Lastskibet på 1.200 tons er købt via 
en speciel fond oprettet af den tidligere 
malaysiske statsminister og formand 
for Perdana Global Peace Organisation 
(PGCO), Mahatmir Mohamad. Skibet 
er opkaldt efter en amerikansk menne-
skerettighedsaktivist, der blev slået 
ihjel i 2003, da hun blev knust under en 
israelsk militær bulldozer i Gaza-stri-
ben. Dets last bestod af hundreder af 

tons medicinsk udstyr og cement såvel 
som papir fra det norske folk doneret til 
FN-ledede skoler i Gaza.

Dennis Halliday siger: ”Vi er det 
eneste nødhjælpsskib med Gaza som 
destination, der er tilbage herude. Vi er 
fast besluttede på at aflevere vores 
last.” 

Rachel Corrie har været en del af 
Frihedsflåden, der er fælles bestræbelse 
fra 40 lande på at gennembryde Israels 
ulovlige blokade, før det blev tvunget 
til at trække sig ud sidste uge som følge 
af mistænkelige mekaniske problemer.

Angrebet på Rachel Corrie kan med-
føre vanskeligheder for Israels forbin-
delser til Irland. Den irske regering har 
helt formelt anmodet Israel om at tillade 
skibet at nå frem til Gaza. Den 1. juni 
vedtog det irske parlament et forslag fra 
samtlige partier om at fordømme Isra-
els brug af militær magt mod civile 

Israelsk militær stoppede båd med hjælp til Gaza med magt – på ny!
Af Free Gaza team
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Tidligt i morges angreb israelske elite-
soldater en nødhjælps-konvoj med mad 
og medicin og dræbte en stor gruppe 
ubevæbnede og fredelige nødhjælps-
aktivister og sårede endnu flere. Det 
viste sig at være en dødspatrulje for at 
straffe solidariteten med palæstinen-
serne. Nød-
hjælpskonvo-
jen til Gaza 
er den største 
internationa-
le solidari-
tetsaktion i 
årevis, hvor 
hen imod 
aktivister i 
omkring 50 
lande har del-
taget med 
i ndsa m l i ng 
og udstyr til 
skibene. 

Nødhjælps-
konvojen var 
på vej mod Gaza, som siden Israels 
bombetogter i januar 2009 og under 
den stadig hårdere er blevet kaldt ’ver-
dens største fængsel’.

Nødhjælps-aktivisterne eneste mission 
var at bringe mad, medicin og bygge-
materialer frem til indbyggerne i Gaza, 
der fortsat lider under bombningerne, 
lider under blokaden og lider under 
Israels generelle zionistiske og aggres-
sive politik.

Vi vil her minde om at dette langtfra er 
det første angreb af denne morderiske 
karakter fra Israel, men for ikke at gøre 
listen for lang eller for historisk, vil vi 
blot minde om Israels bombninger af 
skoler og brug af hvid fosfor i angrebet 
på Gaza i januar 2009.

Israel nyder i internationale sammen-
hæng en ellers uset ’frihed’ til at over-
træde alle konventioner og overhøre 
alle påbud, en frihed, som selv det ’for-

andrede’ USA med Obama i spidsen må 
misunde dem.

Israel kan kun fortsætte deres myrderi-
er, fordi der ingen konsekvenser er, 
fordi USA fortsætter med militær og 
økonomisk støtte, fordi EU fortsætter 
med privilegeret handels-samkvem, og 
fordi regeringer som den danske ingen 
interesse har i at bebrejde Israel deres 
krige, men i stedet har travlt med at føre 
sine egne.

Det er ikke før-
ste gang, et land 
nyder denne fri-
hed, og ikke 
ubegrundet er 
Israel f lere 
gange blevet 
sammenlignet 
med det syd-
a f r i k a n s k e 
apartheid-styre.

Også den gang 
blev modstan-
dere af apart-
heid-styret kaldt 
alverdens grim-
me navne, også 
dengang var 

anti-apartheidbevægelsens ledere som 
Nelson Mandela ’terrorister’, også den-
gang forsvarede USA’s regering apart-
heid-styret.

I Danmarks Kommunistiske Ungdoms-
forbund (DKU) har vi ikke ord til at 
formulere vores harme over Israels 
angreb på nødhjælps-aktivister.

Vi har derimod ord til at råbe til kamp 
mod Israels forbrydelser, og vi opfor-
drer alle til at støtte op om dagens og de 
kommende dages protester mod Israels 
myrderier.

- Stop Israels myrderier!

- Boykot Israel!

- Stop belejringen af Gaza,
 lad nødhjælpen passere!

- Frit Palæstina!

at det krænkes.

Vi vil sejre i dette! Vores hjerter og 
tanker er med dem, som fortsætter sej-
ladsen om bord på MV Rachel Corrie.

Det må bemærkes, at Israel ikke på 
nogen måde har modificeret sin politik 
i forhold til MV Rachel Corrie. Israel 
har lovet at ”reagere endnu hårdere”.

”Israel vil bruge endnu mere aggressivt 
bruge magt i fremtiden for at forhindre 
skibe i at bryde søblokaden af Gaza-
striben,” sagde en højtstående flådeof-
ficer til Jerusalem Post tirsdag.

”Vi bordede skibet og blev angrebet, 
som var det krig,” sagde officeren. ”Det 
vil betyde, at vi i fremtiden må komme 
forberedt som til krig.” (www.ynetnews.
com)

MV Rachel Corrie støttes bl.a. af Per-
dana Global Peace Organisation under 
ledelse af Malaysias tidligere premier-
minister Mahathir Mohamad.

Michel  Chossudovsky,  redaktøren  af  Global 
Research,  er  medlem  af  Perdana  Global  Peace 
Organisation  og  af  Kuala  Lumpur-Krigsforbrydel-
ses-Kommissionen.

nødhjælpsskibe og forlangte ”et stop 
for den illegale israelske blokade af 
Gaza”.

Nobel-fredsprismodtager Mairead 
Maguire opsummerede håbene for 
denne fælles irsk-malaysiske bestræ-
belse på at bryde Israels brutale blokade 
ved at udtale: 

”Vi er inspireret af folket i Gaza, 
hvis mod, kærlighed og glæde ved at 
byde os velkommen, selv midt i sådan-
ne lidelser, giver os alle håb. De repræ-
senterer det allerbedste af menneske-
lighed, og vi er alle privilegeret ved at 
få mulighed for at støtte dem i deres 
ikkevoldelige kamp for menneskeværd 
og frihed. Denne tur vil igen sætte spot 
på Israels kriminelle blokade og ille-
gale besættelse. Igennem en demon-
stration af magten i globale borgeres 
handling håber vi at vække bevidsthe-
den hos alle.”

DKU: Stop Israels myrderier!

Udtalelse
Danmarks Kommunistiske 

Ungdomsforbund, DKU
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Siden Israels invasion og massakre på 
over 1.400 mennesker i Gaza for 18 
måneder siden, med navnet Operation 
Støbt Bly, har borgerretsbevægelser 
verden over optrappet deres kampagner 
for retfærdighed og solidaritet med 
palæstinenserne.

Derimod har regeringerne fortsat 
deres sædvanlige arbejdsformer og 
opretholdt en indforstået tavshed.

Israels dødbringende angreb på fri-
hedsflotillen til Gaza vil måske ændre 
dette og stimulere regeringerne til at 
følge i deres befolkningers spor og 
gribe til handling uden fortilfælde for at 
bremse Israels voksende lovløshed.

Hykleri

Et af de beskeste billeder fra Operation 
Støbt Bly viste smilende regeringslede-
re fra EU, der besøgte Jerusalem og 
klappede Ehud Olmert, den daværende 
israelske statsminister, på skulderen, 
mens hvidt fosfor stadig brændte sig ind 
i kødet på palæstinensiske børn få kilo-
meter borte.

De vestlige lande udtrykte nu og da 
mild utilfredshed med Israels ”over-
drevne” brug af vold, men retfærdig-
gjorde stadig Gazamassakren som 
”selvforsvar” – selv om Israel let havde 
kunnet standse raketskyderiet fra Gaza, 
hvis det havde været formålet, ved at 
vende tilbage til den våbenhvile, der 
var indgået juni 2008, men som man 
demonstrativt havde brudt den følgende 
november.

Da Goldstone-rapporten, FN havde 
iværksat, fremlagde overvældende 
beviser for israelske krigsforbrydelser 
og forbrydelser mod menneskeheden, 
herunder målrettede drab på ubevæb-
nede civile, var der få regeringer, der 
udtrykte andet end hyklerisk vilje til 
iværksætte retfærdige sanktioner.

Og hvad endnu værre var, efter Støbt 
Bly sendte EU-landene og USA deres 
flåder af sted for at hjælpe Israel med at 
iværksætte en blokade af Gaza, hvilket 
er lig med kollektiv afstraffelse af hele 
befolkningen og brud på den fjerde 
Genève-konvention, hvilket dominere 
Israels fortsatte besættelse.

Ikke et eneste land sendte et hospi-

talsskib til at hjælpe med at behandle og 
evakuere de tusinder af sårede, mange 
med forfærdelige skader, der strømme-
de ind til Gazas hospitaler.

Kæp og gulerod

Blokaden har aldrig – som påstået af 
Israel og dets forsvarere – haft til for-
mål at standse våbensmugling til Gaza.

Dens formål har altid været politisk: 
at volde civilbefolkningen så megen 
lidelse som muligt – så længe det stadig 
kan undskyldes politisk – for at få palæ-
stinenserne i Gaza til at forkaste og 
gøre oprør mod Hamas-ledelsen, der 
blev valgt i januar 2006.

Tilbageholdelse af mad, medicin, 
skolebøger, byggematerialer og tusin-
der af andre ting, så vel som afbrydelse 
af retten til at rejse ind og ud af Gaza 
med noget som helst formål, er blevet et 
våben til at terrorisere civilbefolknin-
gen.

Samtidig blev Vestbredden overøst 
med vestlig hjælp – selv om almindelige 
mennesker dèr stadig kun har det lidt 
bedre end i Gaza – i en ”pisk og gule-
rod-politik”, der var beregnet på at få 
tilslutningen til at skifte fra Hamas til 
den vestligt støttede, ikke-valgte palæ-
stinensiske ledelse forbundet med den 
rivaliserende Fatah-fraktion, som gen-
tagne gange har bevist sin ubetingede 
vilje til at samarbejde med Israel, uan-
set hvad Israel gør mod deres folk.

”Tanken er at sætte palæstinenserne 

på diæt, ikke at lade dem dø af sult,” 
lød den berygtede forklaring fra Dov 
Weisglass, seniorrådgiver for den isra-
elske regering, i 2006. Efter denne 
målestok har blokaden – støttet af 
mange arabiske regeringer og Kvartet-
ten (USA, EU, FN’s generalsekretær og 
Rusland) – været en stor succes, for så 
vidt som talrige studier dokumenterer 
foruroligende vækst i fejlernæring af 
børn, efterhånden som det store flertal 
af Gazas befolkning er blevet afhængi-
ge af fødevarehjælp fra FN. Hundreder 
er døde på grund af manglende adgang 
til nødvendig medicinsk behandling.

Udfyldelse af det “moralske 
tomrum”
Mens handlingslammelse og stiltiende 
accept har karakteriseret de officielle 
reaktioner, er det civile samfund trådt 
ind for at udfylde det moralske og juri-
diske tomrum.

I det halvandet år der er gået siden 
Støbt Bly, har den palæstinensisk lede-
de kampagne for boykot, stop af inve-
steringer og sanktioner mod Israel 
(BDS = boycott, divestment, and sanc-
tions) klaret at vinde betydelige sejre.

Aktioner lige fra beslutninger truffet 
af Norges pensionskasser og mange 
europæiske banker om at standse inve-
stering i visse israelske selskaber til 
universiteters initiativer for at standse 
investering, internationale kunstneres 
afvisning af at optræde i Israel eller 
aktioner med forbrugerboykot af super-
markeder verden over har fået Israel til 
at se BDS som en voksende ”trussel 
mod landets eksistens”. 

Indtil videre er effekten muligvis 
psykologisk snarere end økonomisk, 
men det var netop følelsen af voksende 
isolation og pariastatus, der hjalp med 
at tvinge Sydafrikas apartheidstyre til 
at erkende, at dets regime var uhold-
bart, og søge en fredelig forandring af 
forholdet til de selv samme mennesker, 
som de så længe havde dæmoniseret, 
umenneskeliggjort og undertrykt.

Rent faktisk er det eneste sandsynli-
ge, at BDS-bevægelsen nu vil tage fart: 
Den svenske globale bestsellerforfatter 
Henning Mankell, der var en af passa-

Dagen, hvor hele verden blev Gaza
Af Ali Abunimah

Ali Abunimah på en konference på 
universitetet i Massachusetts Boston 
i april 2009, med temaet én fælles 

stat for Palæstina og Israel.
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gererne på det tyrkiske skib 
Mavi Marmara, som blev 
kidnappet og bragt til Isra-
el, sagde ved sin løsladel-
se: 

”Jeg mener, vi skal lære 
af erfaringen fra Sydafrika, 
hvor vi ved, at sanktioner-
ne havde stor virkning.”

Frihedsflotillen stod for 
det allerbedste og modigste 
i denne holdning hos 
civilsamfundet og dets vilje 
til ikke at overlade med-
mennesker til regeringers 
brutalitet, ligegyldighed og 
egoisme.

De umiddelbare reaktio-
ner på Israels angreb på 
flotillen tyder på, at også 
regeringerne begynder at 
vågne op fra deres tornerosesøvn og 
ryste den lammende frygt af sig for at 
kritisere Israel, der så længe har sikret 
landet straffrihed.

Den voksende kløft

Faktisk viser de globale reaktioner en 
voksende kløft mellem USA og Israel 
på den ene side og resten af verden på 
den anden.

Mens israelske embedsmænd gjorde 
sig alskens krumspring for at finde ret-
færdiggørelse lige fra det latterlige (eli-
tesoldater bevæbnet med farvepatron-
geværer) til det godmodige (angrebet 
var en ”inspektion”), stod USA endnu 
en gang betingelsesløst bag sin alliere-
de.

Mens Obama-regeringen tvang en 
udvandet præsidentudtalelse igennem i 
FN’s sikkerhedsråd, forsøgte forsvarere 
af Israel i de ledende amerikanske 
medier gentagne gange at undskylde 
Israels handlinger og hævde, at de var 
lovlige og retfærdige.

Ledende talsmænd for administratio-
nen, bl.a. vicepræsident Joe Biden, 
begyndte åbenlyst at gentage deres isra-
elske kolleger og hævde, at Israels 
angreb ikke blot var lovligt, men retfær-
diggjort af dets sikkerhedsbehov.

På trods af den forudsigelige og 
skamløse reaktion fra USA har den 
internationale fordømmelse været 
usædvanligt klar i mælet.

I sin tale til det tyrkiske parlament 

efter angrebet undsagde den tyrkiske 
statsminister Recep Tayyip Erdogan 
Israels ”statsterrorisme” og forlangte, at 
det internationale samfund kræver en 
pris.

Erdogan lovede, at ”Tyrkiet aldrig 
ville vende ryggen til Gaza”, og at det 
ville fortsætte sin kampagne for at 
ophæve blokaden og holde Israel ansvar-
ligt, selv hvis det måtte gøre det alene.

Der er glædelige tegn på, at det ikke 
bliver nødvendigt.

Europæiske og andre lande kaldte de 
israelske ambassadører til samtale, og 
mange kaldte deres gesandter hjem fra 
Tel Aviv.

Franco Frattini, den italienske uden-
rigsminister og en af Israels mest stand-
haftige forsvarere i Europa, sagde, at 
hans land ”uforbeholdent beklagede 
drabet på civile”, og forlangte, at Israel 
”måtte give en forklaring over for det 
internationale samfund” på drab, han 
anså for ”absolut uacceptable uanset 
flotillens hensigter”.

Det er små lande, der har udvist 
størst mod og klarhed. Nicaragua sus-
penderede fuldstændigt de diplomatiske 
bånd med henvisning til Israels ulovlige 
angreb. Irlands statsminister Brian 
Cowen fortalte parlamentet i Dublin, at 
hans regering havde ”rettet formelle 
krav” til Israel om, at skibet Rachel 
Corrie, der stadig var på vej til Gaza, 
skulle have lov til at fortsætte, og adva-
rede om de ”alvorligste konsekvenser”, 
hvis Israel ville bruge vold mod det.

Båden, som er opkaldt 
efter en ung amerikansk 
fredsaktivist, der blev 
dræbt af israelske besæt-
telsesstyrker i Gaza i 2003, 
har malaysiske og irske 
aktivister og politikere om 
bord, bl.a. nobelpristageren 
Mairead Maguire.

En tærskel overtrådt

Det er stadig små aktioner, 
men de angiver, at Israel 
måske har overtrådt en tær-
skel, så det ikke længere 
kan tage stiltiende accept 
og indforståethed for givet.

Det er en kumulativ pro-
ces, hvor hver ny grund til 
vrede formindsker den 

reserve af velvilje og overbærenhed, 
som Israel har nydt godt af.

Selv hvis de fleste regeringer endnu 
ikke er helt parate til at gå fra ord til 
effektiv handling, vil voksende offent-
lig vrede efterhånden presse dem til at 
indføre officielle sanktioner.

Den israelske statsminister Benja-
min Netanyahu var måske lidt for hur-
tigt ude den dag med sin overdrevne 
stolthed af og ros til mordene på havet 
selv efter de mange internationale for-
dømmelser.

Trods Israels intensive anstrengelser 
for at skjule og sløre, hvad der foregik 
om bord på Mavi Marmara i de tidlige 
morgentimer 31. maj, så verden landet 
bruge nøjagtig den form for unuanceret 
brutalitet, som Goldstone-rapporten har 
dokumenteret.

Men denne gang var det ikke kun 
”undværlige” palæstinensere og libane-
sere, der var Israels ofre, men menne-
sker fra 32 lande og alle kontinenter. 
Det var den dag, hvor hele verden blev 
Gaza. Og ganske som befolkningen i 
Gaza har verden ikke tænkt sig at finde 
sig i det uden modstand.

Ali Abunimah er forfatter af One Coun-
try, A Bold Proposal to End the Israeli-
Palestinian Impasse, og en af grund-
læggerne af Den elektroniske Intifada 
(www.electronicintifada.net).

Oversat af Minna Skafte-Jensen for 
Boykot Israel.

Store dele af Gaza blev ødelagt under det Israelske angreb
 i januar 2009. Foto freegaza.org
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Danmark har i mange år ført en såkaldt 
aktivistisk udenrigspolitik. En politik 
hvor man i stedet for passivt at lade 
verden sejle sin sø, aktivt gør en indsats 
for at styre den på rette vej.

Siden socialdemokraterne med Poul 
Nyrup i spidsen sendte danske soldater 
til det tidligere Jugoslavien for at styre 
borgerkrigen i den rigtige retning, har 
militær magt været dansk udenrigspoli-
tiks vigtigste redskab. Efter opsplitnin-
gen af Jugoslavien har dansk militær 
bl.a. spillet en rolle i jagten på Al-
Qaeda i Afghanistan, inddæmning af 
masseødelæggelsesvåben i Irak og ned-
kæmpning af pirater i Somalia.

Den preussiske militærteoretiker 
Clausewitz bliver ofte fejlciteret for at 
have sagt ”krig er en fortsættelse af 
politik med andre midler”. Et udsagn 
der ellers passer glimrende på de grund-
læggende tanker bag den aktivistiske 
udenrigspolitik, at verden skal rette sig 
efter vores anvisninger - frivilligt eller 
ved tvang.

Militariseringen af udenrigspolitik-
ken har sat sine spor. Det har medført 
død og lidelser for mange tusinde men-
nesker i de lande, der har været mål for 
den storpolitiske aktivisme. Det har 
kostet livet for adskillelige danske sol-
dater, invalideret flere og produceret en 
strøm af krigsveteraner med hvad dertil 
følger af mentale og sociale problemer.

Ideologisk trækker krigen dybe spor. 
Langsomt men sikkert bryder den kon-
stante krigstilstand mure, der før vir-
kede uovervindelige, ned. For 20 år 
siden, var der ikke mange der kunne 
forestille sig at Danmark uprovokeret 
skulle angribe et andet land. I dag er der 
fuld parlamentarisk enhed om at ind-
sætte krigsskibe mod somaliske pirater, 
og demokratiets vagthund rapporterer 
logrende om sejre over de onde pirater. 
At pirateriet er den direkte konsekvens 
af mange års militær besættelse af 
Somalia, med medfølgende økonomisk 
ruin - og et lokalt svar på rovfiskeri og 
affaldsdumpning i Somalias territorial-
farvand - er ikke så vigtigt. For op af 
hatten kommer den aktivistiske uden-
rigspolitik der kan løse verdens proble-
mer, og med et par NATO krigsskibe og 
bevæbning af besætningerne bliver 
somalierne skudt og Mærsks skibe 
kommer sikkert i havn.

Udenrigspolitikken 
virker også tilbage på 
indenrigspolit ikken, 
der igen virker tilbage 
på udenrigspolitikken i 
et dialektisk forhold. 
Hvor militær magt har 
været ansigtet udadtil, 
er kontrol blevet ansig-
tet indadtil. I velfær-
dens navn er stort set al 
offentlig service styret 
ned til mindste detalje, 
og underlagt skarpe 
dokumentationskrav. 
Og i frihedens navn er 
terrorlove og lømmel-
pakker indført for at 
beskytte det skrøbelige 
demokrati mod en lang 
række fjender.

Krigen fører til kon-
trol og repression ind-
adtil der igen fører til 
mere aktivistisk politik 
udadtil. Det er ikke 
uden grund Lenin konstaterede, at en 
nation, der undertrykker andre, ikke 
selv kan være fri.

Danmark er som bekendt med i den 
Europæiske Union. På grund af den 
folkelige modstand var det nødvendigt 
at indføre nogle forbehold for at få gen-
nemført Maastricht-traktaten, der førte 
til dannelsen af euro-zonen. Det ene af 
de danske forbehold omhandler for-
svarspolitikken, der gør at Danmark 
ikke er bundet af bestemmelser på 
området. Men det er alligevel interes-
sant at kigge lidt på hvilken militærpo-
litik EU vil føre, og hvilken betydning 
det vil få for Danmark at afskaffe forbe-
holdet. Især fordi der er et massivt fler-
tal i folketinget, der ønsker forbeholdet 
afskaffet.

Lissabon-traktaten - den vi ikke fik 
lov at stemme om - siger entydigt 
”medlemsstaterne forpligter sig til 
gradvis at forbedre deres militære 
kapacitet.” Og konstaterer at ”den fæl-
les sikkerheds- og forsvarspolitik omfat-
ter gradvis udformning af en fælles 
EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et 
fælles forsvar, når Det Europæiske Råd 
med enstemmighed træffer afgørelse 
herom.”

Militær oprustning er altså en pligt 
for medlemslandene, og der skal opbyg-
ges et fælles EU militær.

Udviklingen af EUs krigskapacitet 
hører under Det Europæiske Forsvarsa-
gentur - EDA. Det er bl.a. EDAs opgave 
at klarlægge operationelle behov, sikre 
de kan opfyldes, og at styrke forsvarsin-
dustri og udvikling. I 2006 fremlagde 
EDA et oplæg til en langsigtet vision for 
udviklingen af EUs forsvar. Et nøgle-
element i visionen er skiftet fra den 
traditionelle forsvarspolitik, hvor terri-
torialforsvar var den primære opgave, 
til et fokus på mindre, lav-intensitets 
opgaver over hele verden. F.eks stabili-
seringsmissioner i et land uden stærk 
centralmagt, der er truet af en asym-
metrisk fjende. Asymmetrisk betyder 
her terrorister (efter EUs definition). En 
oplagt kandidat til en mission af den 
type er Somalia.

Darmaks aktivistiske udenrigspolitik 
er altså på ingen måde truet af EU. Der 
er nærmest garanti for at danske solda-
ter også i fremtiden vil blive brugt til 
tvinge besværlige lande og befolknin-
ger til at åbne armene for demokratiet. 

Den eneste forskel er om det bliver 
under EUs 12 stjerner eller NATOs 
enlige.

Storpolitisk aktivisme

Den tyske præsident Horst Köhler kom til at sige 
sandheden om Tysklands deltagelse i Afghanistan: At 

et land som Tyskland, der er meget afhængigt af 
udenrigshandel, må være klar over, at militær indgri-

ben er nødvendig fort at styrke landets interesser. 
Det kostede ham jobbet.
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Verdens ungdom samles til 
det 22. antiimperialistiske 

og antifascistiske ung-
domstræf ved Ægæerhavet 

den 3. - 12. august

Praktisk info
Lejren koster 100 euro svarende 
til ca. 750 kr. Rejseudgifter er på 
egen regning, og flybilletter ligger 
på omkring 2500 tur-retur.

For mere info på engelsk på 
nettet: 

www.iaayouthcamp.com
Tilmelding og spørgsmål til den 
danske gruppe: dku@dku99.dk

Man behøver selvfølgelig ikke 
være med i DKU for at deltage i 
denne lejr, eller rejse sammen 

med gruppen fra DKU.

DKU og APK arrangerer
Revolutionært Sommertræf

Vestsjælland den 17. – 22. juli.

En offensiv mod Løkke-regerin-
gens og kapitalens politik skal 
udvikles.

Så kom glad, eller RØDglø-
dende af raseri over kapitalismens 
fallitbo, der kun fortsætter på lånte 
penge.

Tilmelding og kontakt i Oktober 
bogbutikkerne i København, 
Odense eller Århus – eller pr. mail 
til DKU: dku@dku99.dk
Prisen er 900,- kr..

Revolutionært 
Sommer-træf 

2010

Verden ifølge Latuff

Israel lagde ikke skjul på intensioner om at standse Rachel Corrie

Går alt vel, vil der være farve på forsi-
den og tryk i langt bedre kvalitet alle-
rede fra det næste nummer af Kom-
munistisk Politik.

For nu er tiden kommet til at sætte 
kulør på Kommunistisk Politik, så 
bladet kan blive spredt til et større 
publikum. Vi er derfor ved at investere 
i en ny maskine, der kan sikre en 
bedre trykkvalitet på Kommunistisk 
Politik og de øvrige ting, vi trykker. 
Vi er næsten i mål – men mangler lige 
det sidste.

Vi har brug for, at du hjælper med 
et bidrag - også et lille beløb er en 
hjælp. 

Vi mener at vores læsere fortjener at 
få præsenteret vores analyser, kultu-
relle indslag, kommentarer og skarpe 
kritik af det borgerlige Danmark på en 
flot og farverig måde 

Støtten vil også være en påskøn-
nelse af arbejdet med Kommunistisk 
Politik, kpnet.dk og KPnetTV for at 
sikre at vi alle sammen er opdateret og 
får det perspektiv, som de borgerlige 
medier ikke giver.

Alle beløb, store som små, modtages 
og kan overføres til vores konto via 
netbank: 

På konto 1551 - 166 34 271 
Eller benyt det medsendte girokort 

i dette nummer.
(ved en fejl blev det ikke udsendt 

med det sidste blad)

Kammeratlig hilsen
Redaktionen

Kommunistisk Politik

Farvetrykket nærmer sig 
Hjælp det sidste stykke
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Grundlovsdag
fejredes som vanlig 

med taler af diverse partiledere i landet -
som bryder grundloven i Irak, Afghanistan og EU -

At have tillid til dem
 er som at overdrage pengegrisen 

administrationen  
af sin indgåede månedsløn på bankbogen -

og en dyr lærestreg – men for sent
Dens enorme umættelige forbrug af penge

endte med forstoppelse, undergang og bankerot 
for den tidligere så velfungerende besidder af -

en bankbog
NB

Repræsentanter fra solidaritetsgrupper 
med sahrawiernes sag i Vestsahara fra 
henholdsvis Danmark, Sverige, Norge 
og Finland krævede lørdag handling af 
parterne i den langtrukne konflikt i 
Vestsahara under et koordineringsmø-
de i København.

Mødedeltagerne udsendte en udtalelse, 
hvori de kræver:

- At FN fremskynder afkoloniserin-
gen af Vestsahara gennem afholdelse 
af den folkeafstemning om landets 
tilhørsforhold, som FN’s styrke i 
Vestsahara, MINURSO, har haft 
mandat til at afholde i 20 år.

- At FN etablerer en gruppe, der kan 
monitorere menneskerettighedssitu-
ationen i Vestsahara, samt en obser-
veringsmission, der kan monitorere 
udnyttelsen at Vestsaharas naturres-
sourcer.

- At Marokko respekterer de interna-
tionale konventioner, der vedrører 
besatte områder, især i forhold til 
retten til forenings- og forsamlings-
frihed, retten til bevægelsesfrihed og 
retten til ytringsfrihed.

- At den illegale udnyttelse af Vestsa-
haras naturressourcer stoppes, samt 
at udenlandske firmaer, der deltager 
i denne udnyttelse, i højere grad skal 
frarådes at operere i de besatte områ-

der i Vestsahara.
- At fiskeri i farvan-

det ud for Vestsaha-
ra ikke inkluderes i 
genforhandlingerne 
om fiskeriaftalen 
mellem EU og 
Marokko, der for-
ventes afsluttet i 
februar 2011, da den 
nuværende aftale, 
der tillader fiskeri i 
disse farvande, er i 
strid med international lov.

- At EU følger EFTA og USA, der 
begge har ekskluderet Vestsahara fra 
deres frihandelsaftaler med Marok-
ko.

- At de nordiske lande yder humanitær 
bistand til flygtninge fra Vestsaha-
ra.

- At de nordiske lande anerkender Den 
Sahrawiske Republik, ligesom Den 
Afrikanske Union har gjort.

En kombination af manglende handlen 
fra det internationale samfund, især 
EU, og en modvilje over for enhver 
ændring af status quo fra marokkansk 
side er de største problemer i forhold til 
at kunne løse 

Vestsahara-konflikten i henhold til 
international lov. Et eksempel herpå er 
i forhold til udnyttelsen af Vestsaharas 

fiskeressourcer, punkt 
4 og 5 af de ovenstå-
ende krav. Europapar-
lamentets Juridiske 
Tjeneste konkluderede 
i juli 2009, at den 
nuværende fiskeriafta-
le mellem EU og Vest-
sahara var ulovlig i 
henhold til internatio-
nal lov.

Europaparlamentet 
krævede blandt andet 

derfor i december 2009, at Vestsaharas 
oprindelige befolkning, sahrawierne, 
skulle konsulteres i forhold til nuvæ-
rende og fremtidige fiskeriaftaler, og at 
man derfor ville sende en delegation til 
de besatte områder for at undersøge, i 
hvor høj grad en sådan konsultation 
finder sted. Marokko viste dog igen 
modvilje imod al udefrakommende 
indblanding eller enhver anerkendelse 
af international lov. Efter at have und-
ladt at svare på forespørgslen i flere 
måneder forbød landet til sidst repræ-
sentanter for Europaparlamentet at 
rejse til de besatte områder i Vestsahara 
for selv at undersøge, hvorvidt sahrawi-
erne rent faktisk var blevet hørt og 
international lov dermed var blevet 
overholdt.

For Afrika Kontakt
Morten Nielsen

Nordiske solidaritetsgrupper med Vestsahara 
kræver handling af FN og Marokko

KUL PÅ!
Kom til fælles grillhygge 

og kammeratligt samvær.
Lørdag d. 12. juni fra kl. 14

Oktober Bogsalg,
Ny Munkegade 88, Århus

Vi leverer den varme grill, salat, 
kaffe og kage. Kød og drikkevarer 

kommer du selv med.

VEL MØDT – alle er velkomne!!
Hør evt. nærmere på tlf 21745094
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Den 29. august 2007 underskrev Dan-
mark en samarbejdsaftale om industriel 
forskning og udvikling med Israel. Det 
overordnede mål er at styrke de økono-
miske, industrielle og teknologiske 
bånd mellem Danmark og Israel, og den 
retter sig især mod langsigtet forskning 
og industrielt samarbejde inden for 
information og teknologi (ICT) samt 
Life Science (LIFE), der omhandler 
fødevarer, veterinærmedicin og natur-
ressourcer.

Den danske ambassade i Tel Aviv 
har gjort et stort stykke arbejde for at 
implementere denne aftale, herunder 
har de gjort det nemt for danske virk-
somheder at deltage i internationale 
handels- og forskningskonferencer i 
Israel.

I Watec-konferencen november 2009 
deltog Cometas, Danfoss AquaZ, Dan-
foss – WaterCube 2, Geodis Wilson, 
Hexa-Cover, Microdrop Aqua, Novo-
zymes og Videnskabsministeriet, og på 
deres stand også andre virksomheder. 
Danmark var her det eneste land, ud 
over Israel, der var repræsenteret med 
et ministerium.

På den kommende biotekmesse, der 
afholdes 14.-16. juni i Tel Aviv, deltager 
det danske Videnskabsministerium 
sammen med Danmarks ambassade, 
som de gjorde i 2009. Igen er Danmark 
det eneste land, der deltager på ministe-
rie- og ambassade-niveau. Ministeriet 
tilbyder i år, at man kan deltage for 
5.000 kr. pr virksomhed, dvs. deltagel-
sen er i høj grad betalt af skatteyderne. 

Biotekmessens udstillere er for hen 
ved 90 %’s vedkommende israelske, 
styrekomitéen er israelsk-amerikansk, 
og der deltager kun enkelte virksomhe-
der fra USA og de store europæiske 
lande Italien, Frankrig, Spanien, Eng-
land m.fl. Ergo, messen et stort salgs-
fremstød for israelske varer og forsk-
ningssamarbejde.

Det er først og fremmest helt uhørt, at 
Danmark således fremmer samarbejdet 
med apartheid-staten Israel. En stat, der 
har overtrådt samtlige FN-resolutioner i 
de 63 år, staten har eksisteret. En stat, 
der konsekvent og målrettet arbejder 
for at overtage hele Palæstina og 
omdanne det til en jødisk stat. En stat, 
der konsekvent bruger militære midler 
for at opnå sine mål og kun forhandler 
for at trække tiden i langdrag, mens de 
indlemmer flere og flere områder under 
Israels herredømme. En stat, der hver-
ken for egne statsborgere eller palæsti-
nenserne overholder de mest elemen-
tære menneskerettigheder.

I den nuværende situation, hvor hele 
verdenssamfundet rejser sig i harme 
over mordene på uskyldige civile, må vi 
protestere mod, at Danmark ved den 
officielle deltagelse i biotekmessen 
hvidvasker og støtter samarbejdet med 
Israel.

Danmark må sige NEJ til deltagelse. 
Danmark må standse samarbejdsafta-
len. Kravet til Israel er, at de overholder 
internationale aftaler, herunder retten 
for fordrevne palæstinensere til at vende 

tilbage, lige rettighe-
der for alle statsbor-
gere i Israel og tilba-
getrækning fra alle 
besatte områder (i 
form af bosættelser, 
muren, kontrol med 
Gazas territorialfar-
vand m.m.). 

Kilder:
Danmarks ambassade i Israel:
www.ambtelaviv.um.dk/da. 
Slå op under eksportrådgivning.

Biotekmesse:
www2.kenes.com/biomed/Pages/Home.aspx

Watec: www.watec-israel.com 

Boycott, Divestments and Sanctions:
www.bdsmovement.net 
om kravene og baggrunden.

Danmark: Opsig samarbejdsaftalen med Israel!

OKTOBER BOGBUTIK
København

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S

35 43 49 50
Torsdag i ulige uger 15-19

og efter aftale

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83
Åbningstid:

Hverdage 12 - 17.30

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
Åbningstid:

fre 14 - 17.00



Kald det lige genopretningsplan én 
gang til. VKO søger at sælge deres 
sorte politik ved brug af løgne og 
bedrag: Det er til Danmarks bedste. 
Desto senere vi indfrier vores gæld, 
desto dyrere bliver det. Sådan er det jo 
også, når vi modtager rudekuverter på 
privaten.

Der gælder overhovedet ikke sådan-
ne sammenligninger. Gælden er ikke 
stiftet af menigmand. I givet fald hæf-
ter han/hun selv for den over for sin 
bank. Gælden, som Løkke og Co. 
snakker om, er stiftet af politikere, 
banksektoren, spekulanter med mere. 
Det er Overdanmarks økonomi, der er 
udset til en genopretning på Underdan-
marks bekostning.

Når man ser på indholdet af genopret-
ningen, tager det jo ingen tid at konsta-
tere, at det hænger sådan sammen: De 
rige har netop modtaget en flot skatte-
lettelse – og nu må vente en stund, 
indtil de nye skattelettelser blæser ind 
på kontoen. Arbejderne får et loft over 
fradraget på faglige kontingenter, hvil-
ket for en husstand kan være rigtigt 
dyrt. Dagpengeperioden halveres, hvil-
ket ikke bare er dyrt, men for mange 
vil betyde en ruinering. Hertil kan så 
lægges, at børnepengene begrænses til 
maksimalt 30.000 om året.

Det er alt sammen en politik, der 
betyder endnu flere tvangsauktioner 
og ruinering. Det skal man ikke være 
økonomisk vismand for at regne ud. 
Tværtimod. Med andre ord er det ikke 
en plan for at komme gennem krisen. 
Det vil med sikkerhed forringe købe-
kraften og dermed fastholde Danmark 
i en skruestik af overproduktion – pro-
duktion til fyldte varelagre med flere 
konkurser til følge, højere arbejdsløs-
hed og endnu ringere købekraft.

Den reformistiske model for samme 
nyliberalisme – fremsat af S & SF – 
med en times yderligere arbejde om 
ugen rammes af nøjagtig de samme 

argumenter: Hvor skal den ekstra pro-
duktion opmagasineres, når hylderne i 
forvejen bugner? Hvad forestiller disse 
folkesocialister og socialdemokrater 
sig i grunden? Med en aktuel arbejds-
løshed på 230.000 samt flere andre 
hundredtusinder, der er sat uden for 
arbejdsmarkedet i form af kontant-
hjælp, forskellige aktiveringsordninger 
m.m., så skal den resterende arbejds-
styrke arbejde en time mere om ugen. 
Nogle vil mene, at de må have spist 
søm. En opskruning af arbejdstiden er 
den sikreste garant for en øgning af 
nedslidningen og en udvidelse i antal-
let af førtidspensionister.

Det er fuldstændig berettiget, at LO-
toppen harmes over VKO’s plan, som 
de har stemplet som den krigserklæ-
ring, den er. Man sidder så tilbage med 
en dyb forundring over den måde, LO-
toppen fører krig på. Situationen ind-
byder til protestdemonstrationer og 
arbejdsnedlæggelser med sigte på 
mobilisering til generalstrejke. I stedet 
afventer Harald Børsting stadig et 
kommende Folketingsvalg, der kan 
skabe et taburetskifte. Det er Under-
danmark, der betaler prisen for nølet. I 
samme moment virker det, som om 
Børsting og Co. lægger alle æggene i 
samme kurv: S/SF-regering. Hvis Bør-
sting søger det gamle ægteskab med 
tætte bånd til Socialdemokraterne 
udvidet med folkesocialisterne, så gør 
han i nælderne. Heri har FOA’s for-
mand Dennis Kristensen ret: Det vil 

udelukkende skræmme medlemmer 
væk fra LO-familien. Det er jo at skyde 
sig selv i foden. Overlad dog angrebet 
på den faglige organisering til VKO.

De klarer det desværre alt for godt. 
Genopretningsplanen er nemlig ikke 
bare en gevaldig økonomisk lussing til 
Underdanmark. Det er også et ideolo-
gisk felttog mod den faglige organise-
ring, hvilket kan få uoverskuelige kon-
sekvenser. Der er efterhånden rigtig 
mange, der rejser spørgsmål ved fagbe-
vægelsens berettigelse. Halveringen af 
dagpengeperioden gør det ikke bedre, 
men værre endnu vil loftet for skatte-
fradraget på det faglige kontingent 
gøre livet surt for mange. Det er skræm-
mende tænkning. For år tilbage havde 
Danmark den måske højeste organise-
ringsgrad i verden. Den er simpelthen 
på solid rutsjetur nedad.

Der er ingen grund til at klappe i 
hænderne over Socialdemokraternes 
nedtur i fagbevægelsen. De mister 
såmænd maksimalt deres fede pamper-
lønninger, men arbejderklassen mister 
sin organisering. Den er værd at tænke 
over for de progressive kræfter. Vi kan 
her med rette benytte udtrykket: Vi må 
kende vores besøgelsestid.

Redningsplanen må knyttes sammen 
med diskussioner om den kommende 
bevægelses platform. Der kan ikke 
mobiliseres på den nuværende topsty-
rede politik, der er totalt EU-fikseret, 
for krig og imperialisme. Situationen 
kalder på forummer, sammenslutnin-
ger, der tager et helt anderledes og 
radikalt afsæt. Utilfredsheden må 
udtrykkes, komme til orde og synlig-
gøres. Båndene mellem arbejdende og 
arbejdsløse, kønnene imellem, forskel-
lige brancher med meget mere må byg-
ges og styrkes.

Det er en sej sag. Det er en lang 
vandring og stor udfordring, men det 
er vejen frem.

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

Vi skal kende vores 
besøgelsestid,hvis stumper-

ne skal reddes.

Felttog mod faglig organisering

Faglig  kommentar




