
Vi ser folkene rejse sig til 
kamp mod diktatorer og 
tyranner, mod tyvene, der 
lever som konger og snylter 
og på vores arbejdskraft. 
Det meste af Nordafrika er 
i oprør og folkene forlanger 
frihed, retfærdighed og 
arbejde. En revolutionær 
storm har rejst sig – men 
imperialismen og reaktio-
nen vil knuse den og tømme 
den, før den for alvor truer 
den herskende dybt uret-

færdige verdensorden, der baserer sig på udplyndring 
og udbytning af arbejderklassen og folkene. Krige og 
besættelser under falske påskud er dagligdagen i ’den 
nye verdensorden’ – i Palæstina, Afghanistan, Irak og 
Libyen – og flere er under forberedelse.

I Danmark, som i resten af Europa er arbejderklas-

sen under stigende pres. Tilkæmpede rettigheder 
undermineres af terrorlovgivning, det fælles ansvar 
for de svage, vores velfærdssystem, er fjernet bid for 
bid. Der gennemføres omfattende angreb på uddan-
nelser, fagforeninger, pensionsalder og lønninger, alt 
sammen koordineret fra det nyliberale EU.

Krigsforbrydere danner regering, mens vi deltager 
i en ulovlig krig, og forfulgte og undertrykte fra andre 
lande også forfølges her. Men splittelse og mistillid 
mellem de undertrykte styrker kun magthaverne.

VKO-regeringen fortjener efter 10 års ulykker at blive 
sendt ud i historiens mørke. Men S/SF/R repræsente-
rer ikke et virkeligt alternativ til krigspolitikken og 
EU-politikken med dens velfærdsslagtninger. Kun en 
omfattende folkelig modstand nedefra – af arbejdere, 
offentligt ansatte, den arbejdende og studerende ung-
dom – kan bremse den kapitalistiske krisepolitik og 
sætte en ny dagsorden, der begynder med at stoppe 
krigene og starte velfærden!

Stop krigene! Start velfærden!

Arbejderpartiet Kommunisterne - APK - www.apk2000.dk

Hverken nedskæringer eller længere arbejdstid! 
Stå sammen mod velfærdslagtning! 

Lad de rige betale krisen! 
Danmark ud af EU

Stop krigene mod Irak, Afghanistan og Libyen! 
Stop USA og NATO! Danmark ud NU!

Stop for akraft og klimaødelæggelse, NU!
Fællesskab og solidaritet på tværs af grænser!

Socialisme er fremtiden!
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- Hvad der sker i de arabiske lande med 
folkerevolutionerne i Tunesien og Ægyp-
ten og den revolutionære storm, der fejer 
over hele regionen er historisk og vil have 
globale virkninger, siger Troels Riis Lar-
sen, talsmand for Arbejderpartiet Kom-
munisterne.

- Revolutionen er igen sat på dagsorde-
nen. Arbejderklassen, ungdommen og 
folkene er igen kommet på banen med 
krav om radikale forandringer, om et 
andet samfund. Det er ikke socialistiske 
revolutioner, der udfolder sig i de arabi-
ske lande, men demokratiske og antiim-
perialistiske folkerevolutioner, som kan 
være skridt på vejen til nye samfund. Det 
skal også understreges, at de arabiske 
folk ikke har rejst sig for at indføre isla-
miske regimer, men for sekulære, pro-
gressive, moderne samfund for at sætte 
militær- og kongediktaturerne på porten. 
Revolutionerne i de to lande har vist, 
hvilken enorm kraft det revolutionære 
folk rummer, der i løbet af nogle uger har 
været i stand til at knuse veletablerede 

diktaturer med gigantiske sikkerheds- og 
undertrykkelsesapparater.

- Det var tuneserne og den tunesiske ung-
dom, der gik forrest i den arabiske revol-
te. APKs søsterparti Arbejdernes Kom-
munistiske Parti i Tunesien (PCOT) har 
spillet og spiller n fremtrædende rolle i at 
give retning til kampen, for revolutionen 
er endnu ikke ført til sejr.. PCOT er som 
APK medlem af den Internationale Kon-
ference af Marxistisk-Leninistiske Parti-
er og Organisationer (IKMLPO). Hvad 
betyder det for revolutionernes udvik-
ling?

- Reaktionen og de imperialistiske 
kræfter er stærke. Det er første gang i 
årtier, at folkene har rejst sig til stormløb 
mod deres positioner, og de vil gøre alt 
for at lægge revolutionens og kommunis-
mens spøgelse i graven igen. Derfor har 
USA, EU og NATO startet krigen mod 
Libyen. Derfor tillades den massive 
undertrykkelse af protesterne i lande som 
Bahrain og Saudiarabien. Og derfor for-
søger imperialismen at kapre revolutio-
nerne i Tunesien og Ægypten. Det er ikke 
folket, men andre pro-vestlige kliker med 
tætte forbindelse til amerikansk militær, 
der lige nu har magten. At der eksisterer 
et revolutionært marxistisk-leninistisk 
parti i et land i revolution er den første 
betingelse for, at dem kan overvinde de 
enorme vanskeligheder. At der findes en 
international organisering af disse partier 
er en uhyre vigtig faktor for den revolu-
tionære udvikling i dag.

- Vi har set masseprotester begynde at 
udfolde sig mange andre steder end i de 
arabiske lande. Der har været store 
arbejderprotester i mange EU-landene 
mod krisepolitikken for at skære ned i 
den offentlige sektor, hæve pensionsalde-
ren, øge arbejdstiden, beskære tilkæm-
pede rettigheder osv. Også i USA går 
arbejderne i stort tal på barrikaderne 
mod union busting. Hvorfor har prote-
sterne ikke været så massive i Danmark?

- Ja, det er ikke fordi vi almindelige dan-
skere har undgået de brutale velfærds-
slagtninger. Men snarere fordi der i den 
grad fokuseres på det kommende folke-
tingsvalg og et regeringsskifte. LO og 
den danske fagbevægelse har forholdt sig 
passiv over for den nyliberale udvikling 
af EU og reelt støttet den. Vi ser rigtig 
gerne, at VKO sparkes ud, men vi tror 
ikke på, at en S/SF-regering vil betyde et 
reelt brud med den nyliberale krigspoli-
tik. Virkelig forandring starter ikke i 
folketinget ...

Troels konkluderer:
- Den radikalt nye politik ligger i 

udviklingen af arbejderklassens og ung-
dommens kamp. At modstanden styrkes 
og bliver mere organiseret. APK har 
opstillet et 12-punkts-program med krav, 
der skal rejses nu og til den næste rege-
ring, uanset hvem det bliver. Vi opfordrer 
til at gå med og styrke denne kamp.

Revolutioner, krige, 
masseprotester – der er 

økonomisk krise og stor uro 
verden over.

Interview med 
Troels Riis 

Larsen,
talsmand for APK

Revolutionen er igen
sat på dagsordenen

1. Stop krigene NU! Velfærd til ALLE!

2. Job til de arbejdsløse, pladser til 
praktikløse!
Sæt miljøvenligt arbejde i gang: klimarigtig 
energi, renovering af skoler, boliger, veje, klo-
aknet m.m. Praktikpladser til alle – nu!

3. Arbejdstiden skal ned, ikke op!
Skrot løgnene om arbejdskraftmangel og ældre-
byrde! Dagpengeret i mindst fire år – med ret 
til uddannelse! Forsvar reallønnen!

4. Ret til et liv efter arbejdet! Hænderne væk 
fra efterløn, pensionsalder og pensioner!
Genopret efterløn fra 60 år, folkepension fra 65 
år! Fuld regulering og ligestilling på overfør-
selsindkomster!

5. Gratis uddannelse til alle, lige rettigheder!
Drop forringelser af SU’en, en SU til at leve af! 
Drop nedskæringer i uddannelse! Afskaf bru-
gerbetaling! Boliger til at betale! Nej til ung-
domsarbejdsløshed!

6. Flere hænder til velfærd, ikke færre! Stop 
undergravningen af den offentlige sektor! 
Ligeløn nu! Ingen privatisering af sundhed, det 
sociale område og offentlig administration! 
Lige adgang til lægebehandling! En velfunge-
rende ældrepleje! Bedre vilkår for børnefamili-
erne! Stop nedskæringerne på samfundets sva-
geste!

7. Kærlighed og solidaritet kender ingen 
grænser! Nej til diskrimination, fremmedhad 
og racisme!
Ingen pointsystemer eller 24-28-års-regler! 
Afskaf starthjælp og ubetalelige gebyrer! Asyl-
søgerne ud af centrene!

8. Stop kriminaliseringen af politisk, social og 
faglig kamp
Afskaf terrorlovene, lømmelpakken og andre 
særlove, der har undergravet danskernes rets-
sikkerhed!

9. Stop det nyliberale EU!
Nej til monopolernes union! De danske forbe-
hold skal fastholdes! Væk med europagten! 
Folkeafstemning om alle traktatændringer! 
Danmark ud af EU!

10. Danske tropper ud af Afghanistan NU – Stop 
krigen mod Libyen!
Stop krig og besættelser: Libyen, Irak, Afgha-
nistan, Palæstina! Afslut dansk krigsdeltagelse 
NU! Stop militariseringen! Drag de skyldige i 
deltagelsen i ulovlige krige til ansvar! Drop 
indkøb af nye jagerfly! Danmark ud af krigsal-
liancen NATO! 

11. Stop klimasnak uden handling! Omstilling 
til vedvarende energi nu!
Stop for CO2-kvotehandelen! Udfasning af fos-
sile brændstoffer, nej til a-kraft! Nej til gmo-
afgrøder! Stop militær og krige – de største 
miljøsyndere.

12. Stop skattelettelserne til de rige, beskat 
dem!
Beskat de multinationale virksomheder! Stop 
tilskud til kapitalen og støtten til storlandbru-
get! Drop kostbare privatiseringer og udlicite-
ringer! Skær ned på voldsapparatet, bureau-
krati og kontrol!

Vi vil hverken nedskæringer eller 
 længere arbejdstid!

Der er en anden vej: Lad de rige betale krisen!

Unge, ældre, mænd og kvinder:
Det rammer os alle! Stå sammen mod velfærd-

slagtning! Fællesskab og solidaritet!

12 krav til en ny regering

OktOber bOgbutik
københavn

egilsgade 24, kld.
2300 københavn S

35 43 49 50

Oktober bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C

Sæt et stort, rødt X i 
kalenderen fra fredag 
den 29. juli til onsdag 
den 3. august. De dage 
er der nemlig Revolutio-
nært Sommertræf 2011 
– i år på Midtsjælland.

Hovedtema bliver 
Revolutionære perspekti-
ve i Danmark og verden 
på baggrund af de arabi-

ske folkerevolutioner. 
Sommertræffet være 

kombination af debatter 
og workshops, og et 
fokus på det kommende 
års politiske kampe.
For tilmelding eller 
yderligere info – kontakt 
via: apk@apk2000.dk 
eller
dku@dku99.dk

Revolutionært Sommertræf 2011
29. juli-3. august



Program på Den Røde Plads i Fælledparken

Kl. 11-13
Underholdning i teltet v/ Henrik Ginderskov

Store scene kl. 13-18
ca. 13.15 Whoareyoupeople

ca. 15.00 Zaki
ca. 15.30 Ali Sufi

ca. 16.15 Lars og UHøRT
ca. 17.10 Highway Child

Talere:
- Silas Ørting, ArbejderPartiet Kommunisterne

- Peter Gulstad, tillidsmand Prosa/CSC
- John J. Ekebjærg, formand for  
stilladsarbejderne i København
- Irene Clausen, Boykot Israel

- Sammi Alaa, Komiteen for et frit Irak
-  Ron Ridenour

- Thorleif Andersen, Fredsvagten
- DKU - o.a.

ARR.: R¯D 1. MAJ KOMITEEN co/ OKTOBER BOGCAFƒ SKIBHUSVEJ 100

KATRINE AAGAARD BAND
PETER BJ¯RN

KORT VARSEL

Underholdning

LAD DE RIGE BETALE

S T O P K R I G E N M O D L I B Y E N
N E J T I L M I N U S O V E R E N S K O M S T E R
V E L F ® R D I S T E D E T F O R B O M B E R

SOCIALISME ER FREMTIDEN !
PROGRAM KL. 12.00-17.00

Taler fra kl. 13.00


