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SRSF fortsætter 
svineriet

 -    Hver 14. dag    - 

Den socialdemokratiske fagtop har tryglet sin regering om 
at forhindre den sociale katastrofe, der er i færd med at 

indtræde. Fra nytår reduceres dagpengeperioden fra fire år til 
to år – en af de blå nedskæringsreformer, VK og O aftalte 
med de radikale, og SRSF har gennemført. 

Enhedslisten fik udsat dens ikrafttræden med et halvt år. 
Men nu skal det være. 20.000 mennesker står til at miste 
forsørgelsesgrundlag – og vil gå fra dagpenge til bistand 
eller ingenting - i løbet af 2013. Det berører direkte deres 
familier,  børn og partnere. Den anden stramning i dagpen-
gereglerne – nemlig fordoblingen af perioden for at genop-
tjene dagpengeretten fra et halvt til et helt års arbejde inden 
for tre år vil sikre, at yderligere tusinder ryger samme 
vej. Det er ikke kickstarten og det lovede opsving, 
som er kommet. Det er derimod den økonomiske 
krise, der har bidt sig fast. EU-landene er allerede i, 
eller på vej til, en recession.  Der er ingen som helst 
udsigt til regulære jobs til de ’langtidsledige’ (dvs 
arbejdsløse i to år), som nu står til at tabe dagpenge-
retten. Der er ti millioner langtidsledige i EU.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens ministerium 
har regnet ud, at det vil koste 800 millioner yderlige at 

forlænge dagpengeperioden med et halvt år. Og det nægter 
hun kategorisk. Dagpengereformen står fast, erklærer hun. 

Det vil altså sige, at fra nu af snuppes en lille milliard fra 
de arbejdsløse hvert halve år – penge som indtil reformen og 
SRSF’s tiltræden var en rettighed.

Beskæftigelsesministeren strør salt i såret ved at tilføje:
- Der er i mine øjne langt mere perspektiv i at diskutere, 

hvordan vi får folk i arbejde, end at diskutere dagpengeperio-
dens længde. Det kan ikke være et mål, at folk er på dag-
penge i mange år.

Men Mette Frederiksen kommer også med halve løfter og 
100 pct. optimistiske perspektiver:

- De næste seks måneder skal bruges på at bringe folk fra 
dagpenge til arbejde. Der er ikke meget perspektiv i, at man 
sidder år efter år på dagpenge, siger hun.

Konkret vil hun kontakte a-kasser, arbejdsmarkedets par-
ter og kommunerne og bede om et møde, så ’der kan blive lagt 
en strategi for dem, der er i risikozonen’. 

Det skal nok fedt hjælpe. Ingen af disse ærværdige parter 
står parat med jobs – og A-kasserne er i forvejen forpligtet til 
at prøve at skaffe de arbejdsløse jobs – uden at kunne gøre 
det. Ministersnakken er hul.

Til gengæld står Enhedslisten parat. Efter at have opgivet 
revolutionen i sommerens løb vil partiet igen indgå i 

finanslovsforhandlingerne som regeringens faste støtteparti. 
Ikke noget med at kræve nedskæringerne tilbagebetalt krone 
for krone. Frank Aaen erklærer:

- For os er det fuldstændig utænkeligt, at vi lader 20.000 
miste deres dagpengeret uden at spørgsmålet bliver taget op 

i forbindelse med finansloven. Så vi er sikre på, at det 
bliver en del af en kommende finanslovsaftale, at der 
bliver sørget for at færre taber deres dagpengeret. 

Enhedslisten er med andre ord indstillet på, at det 
’kun’ bliver f.eks. 10.000 og ikke 20.000, der sendes 
ned i den sociale massegrav.

Partiets rolle er simpelthen at sætte plastre på såre-
ne.

Thorning-regeringen fortsætter altså svineriet. Den lader 
sig ikke presse til en ’ny kurs’ eller til at tage skeen i 

venstre hånd, som fagtoppen, Enhedslisten og de fleste af 
’rød bloks’ tilbageværende vælgere ønsker og håber på. Dag-
pengereformen står fast. Skattereformen til gavn for de rige 
og på bekostning af det store flertal gennemføres. Fleksjob- 
og førtidspensionsreformen gennemføres. De kraftige modre-
aktioner har fået Thorning til at erklære, at ’reform’-tempoet 
har været for højt og til at udskyde de bebudede nedskærings-
reformer af bistandshjælp og SU med et halvt år. Men kursen 
ligger fast. Regeringen lader sig ikke rokke i sin nyliberale 
tiltro til det kapitalistiske system og euro’en. Det går kun en 
vej: Nedad! Og støttepartiet støtter, fagtoppen støtter – mon 
ikke også Özlem Cekic snart støtter.

Det er ikke derfra modstanden mod den ’røde’ regerings 
kapitalistiske politik, designet af den fallittruede europæiske 
union kommer. Den kommer nedefra – og den er der. Nu skal 
den organiseres og gøres synlig og mærkbar.

Redaktionen 14. august 2012

KOMMUNISTISK
POLITIK
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En undersøgelseskommission i Norge 
har gennemgået begivenhederne den 
22. juli 2011, og konkludere, at politiet 
kunne have været stoppet gernings-
manden tidligere, og undgået i hvert 
fald en halv times skyderi på AUF-
sommerlejren på Utøya. (AUF = 
Arbeidernes Ungdomsfylkning).

Rapporten beskriver detaljeret de 
dræbende timer fra gerningsmanden 
først på eftermiddagen rundsendte et 
fascistisk opråb på email til flere 
tusinde personer, der bl.a. indeholdt en 
beskrivelse af den konkrete plan der 
umiddelbart efter blev sat i værk. Kl. 
15.18 parkerede han en varevogn med 
en bombe ved regeringskvarteret i 
Oslo, hvorpå han kørte til lejren på 
den lille ø i Oslo-fjorden, gennemførte 
massakren, indtil han til sidst - mere 
end tre timer senere - blev pågrebet på 
Utøya kl. 18.34.

Det norske politi forsøgte i måneds-
vis at skjule oplysninger om disse 
detaljer om, hvornår de første anmel-
delser kom om skyderiet på Utøya. 
Der er huller i hukommelsen. Ligesom 
dansk politi også har det med at glem-
me, hvor de ansatte befinder sig.

Så det kan i sig selv være fint at få 
detaljerne frem om den værste terror-
handling i Norden siden 2. verdens-
krig.

Desværre er rapporten overfyldt med 
opremsning af masser af bittesmå tek-
niske problemer, der tilsyneladende 
fører til de tusinder af små fejl i red-
ningsaktioner, alarmprocedurer og 
opklaringsarbejde. Det kommer til at 
virke mere som ønskeliste til en kom-
mende finanslov om nye James Bond-
gadgets og mere terrorlovgivning, og 
som mere eller mindre gode undskyld-
ninger for et politiarbejde, der dybest 
set slog fuldstændigt fejl af helt andre 
grunde end tekniske problemer.

Offentligheden i Norge viste sig 
langt mere handlingsdygtig på alle 
planer end det norske politi, og det 
med langt færre tekniske hjælpemid-
ler. Det var en receptionist, der opda-
gede at en varebil stod mistænkeligt 
parkeret ved regeringskvarteret og 

ringede til vagten. Det var almindelige 
borgere, der opdagede og anmeldte en 
mistænkelig bevæbnet person, der løb 
rundt i gaderne ved regeringskvarteret 
få minutter efter bomben sprang og 
angav farve og nummerplade på flugt-
bilen.

Det var civile, der iværksatte en 
storstilet redningsaktion ved Utøya, 
og fik flere hundrede unge evakueret 
med både, og fragtet nogle af de såre-
de til hospital med privatbiler. Det var 
de unge selv, der gennem sociale 
medier fik de store medier til at vende 
opmærksomheden mod Utøya.

Først efter at gerningsmanden var 
pågrebet, gik det tilsyneladende op for 
politiet, at der var foregået en mas-
sakre af uhyggeligt omfang. Den dan-
ske overlevende, Patrick Piscot, und-
slap i en båd sammen med 11 andre. 
Han siger, at de så norsk politi gemme 
sig bag containere i tre kvarter, hvor 
de kunne have stoppet Breivik.

Men han kunne være stoppet før 
massakren på lejrøen: Rapportens 
bedømmelse af myndighedernes 
optræden er grundliggende fejlagtig, 
når den angiver tekniske problemer og 
forvirring som generel årsag til, at 
gerningsmanden ikke blev pågrebet 
umiddelbart efter bomben mod rege-
ringsbygningen sprang. 

Den egentlige konklusion må i stedet 
være, at den 22. juli 2011 igen viste, at 
statens magtapparat arbejder efter en 

reaktionær politisk dagsorden. Der 
giver sig bl.a. udtryk i, at man slet ikke 
havde en seriøs efterforskning af det 
betændte islamofobiske og fascistiske 
miljø, som gerningsmanden var en del 
af, og derfor heller ikke havde agenter 
på hans email-liste, der kunne have 
opfanget og advaret om, at en ter-
roraktion var umiddelbart foreståen-
de.

Da bomben sprang i regeringskvar-
teret var der tilsyneladende ingen tek-
niske problemer ved sikringen af kon-
gehuset og regeringen. Militæret havde 
heller ingen problemer med at få en 
helikopter fra søredningstjenesten 
stillet til rådighed for transport af en 
gruppe bombespecialister. De tekni-
ske problemer var alle relateret til at få 
fat på gerningsmanden, før han halv-
anden time senere sejlede til Utøya, og 
derefter i ca. fem kvarter hujende gik 
rundt og henrettede ubevæbnede 
unge.

Det handler om politisk prioritering 
indenfor systemerne, når ikke alle 
kræfter sættes ind på at løse de cen-
trale opgaver med evakuering og 
opklaring, men ressourcerne i stedet 
bruges på at sætte sig selv i scene: 
Medier og reaktionære politikere (også 
i Danmark) spekulerede med det 
samme i, at en islamistisk terrororga-
nisation stod bag bombesprængnin-
gen. Politiets terrorberedskab brugte 
tid på at spærre gader af, forsvaret 
øvede sig på at sætte det indre Oslo i 
en slags militær undtagelsestilstand. 
Osv..

Den centrale konklusion for alminde-
lige civilister på det fascistiske terror-
angreb i Norge for et år siden er, at det 
ikke kan betale sig at vente på politiet, 
når der gælder almindelige menne-
skers liv og velfærd. Det kræver civil-
courage og måske civil ulydighed, og 
ikke mindst social bevidsthed.

Statsmagtens prioriteringer er ikke 
i arbejderes og ungdommens favør. 
Heller ikke når det virkelig gælder 
livet.

fsk

Fascistisk terror bliver
ikke forhindret af politiet

Kommentar



Side 4
Lad au pair’ernes talsmand blive

Jeg møder Jean Gocotano på radioen 
Station2000, som er begyndt at sende 
fra de nyindrettede lokaler hos Oktober 
på Vesterfælledvej. Au pair’ernes ener-
giske talskvinde går lige til sagen:

- Jeg vil starte fra begyndelsen. Jeg 
har været au pair i 18 måneder. Jeg har 
organiseret au pairs også før de sidste 
18 måneder. For jeg kom fra Hongkong, 
hvor jeg var medlem af fagforeningen 
og en filippinsk organisation, der orga-
niserede migrant-arbejdere og assiste-
rede dem i sager om deres sociale ret-
tigheder.

- Jeg er fra Filippinerne og flyttede 
til Hongkong for at arbejde som hus-
hjælp. Efter jeg kom her til Danmark 
har jeg sammen med andre au pairs 
herfra deltaget i en konference hos ILO 
i Geneve, der erklærede, at ’En hus-
hjælp er arbejder’. Sådan hed det i 
udtalelsen, som vi tilsluttede os.

- De hørte vores erfaringer med au 
pair spørgsmålet og konstaterede, at au 
pairs og hushjælp er stort set det samme. 
Au pairs kaldes kulturudveksling, men 
efter i sin natur og i virkeligheden er 
det hushjælp. Så de opfordrede os om at 
blive tilknyttet en fagforening, og vi 
forsøgte at blive medlemmer af FOA, 
og derfra forsøgte vi at organisere au 
pairs og hjælpe dem med deres proble-
mer.

- Oftest er det problemer med deres 
værtsfamilie, som feriebetaling og 
overarbejde. Der er nogle, der ikke har 
papirer her, men har brug for lægehjælp 
og rådgivning. FOA hjalp med lovgiv-
ningsvejledning.

Det fik fagforeningen til at indse min 
evne til at organisere, så de besluttede 
at ansætte mig som au pair organisator 
i fagforeningen. Og i februar 2012 ind-
sendte de papirerne, vi havde under-
skrevet, for i marts sluttede min ansæt-
telseskontrakt som au pair. 

Under behandling af 
udlændingeservice

GB: - Så det var vel en formssag at få 
bragt papirerne i orden?

JG: - Sagen blev sat i gang i februar, og 
det varede 5 måneder. Men vi satte os 
ikke bare ned og ventede på svar om 
forlængelse af arbejds- og opholdstilla-
delsen. Jeg blev ved med at ringe til 
udlændingeservice og tage derind per-
sonligt for at få at vide, om der skete 
noget med mine papirer. De blev ved 
med at sige ”Der er ingen problemer, de 
er stadig under behandling”. 

- Men så i sidste måned, efter 5 
måneder, ringede jeg til dem og spurgte, 
om der var noget nyt, og de sagde at jeg 
skulle stille personligt på udlændinge-
service. Så jeg tog derind dagen efter, 
det var mandag den 30. juli, og de bad 
om mit pas. Jeg vidste endnu ikke, hvad 
det var sket, jeg vidste ikke at jeg havde 
fået afslag. De fik passet, og de gjorde 
noget ved det, og så bad de mig om at gå 
ud på af kontoret, hvor de i et andet kon-
tor talte med mig uden tilhørere. Så 
fortalte de mig, at jeg skulle være ude af 
Danmark den 23. august, og derefter 
gav de mig mit pas med et stempel i. Det 
stempel betyder, at jeg ikke engang kan 
fortsætte til andre jobs i andre lande i 
Europa. 

- Det betyder, at det næste der skal 
ske, er at jeg tager til Filippinerne og 
starter forfra på processen. Filippinerne 
er jo et meget korrupt land, og det er 
meget svært at komme til et andet land 
igen. Jeg har erfaringer fra retssager i 
Filippinerne, og det er meget hårdt. 

- Grunden til at der blev givet afslag 
på ansøgningen er, at de vil give arbej-
det til en dansker i stedet for en udlæn-
ding. Men de fleste au pairs er filippi-
nere, så ved at ansætte en filippinsk 
organisator kan vi kommunikere, også 
på dialekt. Det er meget nemmere at tale 
om sine problemer til en af samme 
nationalitet. 

- FOA klagede på det grundlag og 
også fordi det er sabotage af arbejdet 
med filippinerne. Det stoppede dermed 
pludselig. Vi har en masse igangværen-
de sager, sager om svangerskab, klager 
om manglende feriebetaling og over-

tidsbetaling, og der kom flere medlem-
mer.

Protester, facebook og 
støtteappel
GB: - Men hverken au pair’erne eller 
FOA har accepteret afgørelsen. Der er 
protester i gang.

JG: - Ja, selvom en sagfører sagde: ”Der 
er ingen store problemer i det”. Det 
standsede ikke FOA, der fortsatte også 
efter at have sendt deres klage. Jeg talte 
med andre medlemmer og de sagde: 
Måske skal vi lave en demonstration, 
men besluttede at lave en appel om 
støtte i stedet. Så vi skrev en støtteap-
pel. Vi har samlet underskrifter fra au 
pairs, organisationsledere og enkeltper-
soner, som gerne vil støtte, og der kom-
mer flere til. Vi har også en facebook-
side, hvor man kan ”like” hvis man vil 
støtte. Der er også henvendelser fra 
andre lande, fra Hongkong og Macao, 
og fra brancheorganisationer over hele 
Europa. Vi har talt med nogen folke-
tingsmedlemmer, der er sendt brev til 
arbejdsministeriet.

- Den gode nyhed er, at sidste man-
dag sendte arbejdsministeriet et brev, 
der gav mig tilladelse til at blive her, så 
længe sagen kører. Så det er godt nyt. 
Men det betyder ikke at vi vil stoppe 
kampagnen vi har startet. Vi fortsætter 
kampagnen.

- Jeg har følt mig behandlet som en 
kriminel. Myndighedspersonen, der gik 
ind i et andet kontor, det var en konfron-
tation: Her er et stempel og du skal være 
ude af Danmark, ellers opholder du dig 
uden rettigheder, og kan udelukkes i 5 
år. 

- Før opfattede jeg Europa som meget 
venligt, at her er et åbent land. Men 

Au pair talskvinde: Uønsket af udlændingeservice

Gerd Berlev taler her 
med pairernes talskvinde 
Jean Gocotano, som ikke 
har fået forlænget arbejds- 

og opholdstilladelse i 
Danmark, selvom hun har 

job hos FOA

Talsmand Jean Gocotano
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Lad au pair’ernes talsmand blive

Ms. Jean Gocotano er en filippinsk au 
pair, som har arbejdet og gjort glim-
rende tjeneste I Danmark nu I adskil-
lige år. Hun har været virksom blandt 
au pairs i kraft af sit eget arbejde som 
au pair, og fordi hun er af den klare 
opfattelse, at kun gennem organise-
ring og uddannelse af au pair’ene om 
deres rettigheder, kan de reelt udru-
stes, sådan at misbruget og udbytnin-
gen, som har plaget au pair’ene i de 
seneste år, effektivt kan blive imøde-
gået.

FOA, en dansk organisation, som har 
bekymret sig om au pair’ernes proble-
mer i Danmark, har udtrykt sin hen-
sigt om at ansætte Ms. Gocotano, 
sådan at hun kan være i stand til at 
komme i kontakt med au pair’er og 
organisere og uddanne dem.

Hendes opholdstilladelse er imidlertid 
udløbet, til trods for hendes og FOA’s 
appel om at tillade hende at blive i 
Danmark og ansættes af FOA som 
organisator af au pair’erne. Hun har 
appelleret til den danske regering om 
at anerkende hendes ønske om at 
arbejde hos FOA som au pair-organi-
sator og forlænge hendes arbejdstilla-

delse.

Hum vandt i første appelrunde, da den 
danske regering afgjorde, at hun kan 
blive i Danmark, mens hendes anmod-
ning om at få arbejds- og opholdstil-
ladelse er under behandling. Hun 
appellerer til alle om at understøtte 
hendes anmodning.

Derfor opfordrer vi, de undertegnede, 
kraftigt den danske regering til

1) straks positivt at afgøre Ms. Goco-
tanos appel om at få arbejds- og 
opholdtilladelse

2) at tillade Ms. Gocotano at arbejde 
med FOA for at kontakte au pair’er 
med henblik på at udruste dem

3) at anerkende FOA’s gode hensigter 
for at lette au pair’ernes lod, ved at 
ansætte Ms. Gocotano

4) effektivt at gøre noget ved au 
pair’ernes problemer i Danmark 
ved at tage skridt til fuldt ud at 
overholde Den europæiske konven-
tion om au pair arbejde.

Navn/Organisation/Land

Vær venlig at støtte, underskrive og 
send tilbage til nedenstående email 

adresser inden 20. august 2012
Mange tak for jeres solidaritet!

FOA – aupair@foa.dk

Eller 

MIGRANTE Europe 
– office@migrante-europe.net

mine første erfaringer her er meget dår-
lige. Anderledes end i Asien! Man bli-
ver bange. Det er ligesom: Her ER der 
noget galt. Man må gå ud af det her 
kontor, ind i et andet kontor, og de 
beholder mit pas. Først bagefter får jeg 
passet, de allerede har stemplet. De vil 
virkelig være sikre på. at jeg kommer 
ud af Danmark.

- Men jeg er også meget heldig. Der 
er mange au pairs, der støtter sagen og 
også ledere af organisationerne, og 
radioen Station2000 her er åben.

FOA og Radio Pinoy

GB: -: Kan du fortælle os om nogen af 
de sager, du har haft? 

Jean fortsætter: - En af de mest kritiske 
sager, vi har haft, er en au pair, der blev 
gravid , og manden betalte ikke under-
støttelse til barnet. Pigen tog tilbage til 
Filippinerne sidste år, og hun holdt fast 
i hans løfte om at ville understøtte bar-
net, men det gjorde han ikke. Vi fører 
sag på det nu med sagfører. Der er au 
pairs, der er blevet smidt ud midt om 
natten af familien, de arbejder hos, og 
en sag om en au pair, der ville skifte 
familie, men familien ville ikke lade 
hende gå ud, og hun flygtede ud af vin-
duet uden at have noget med sig, og 
også uden den løn hun skulle have haft. 
Der er også pigen der gik fra sin familie 
kl. 11 om aftenen, hun lagde alle sine 
ting i skraldespanden, så hun kunne 
hente dem der senere. Der er også en del 
sager om feriebetaling. 

- Værtsfamilierne forstår ikke , og 
det ER meget forvirrende. Vi er formelt 
ikke arbejdere, men vi er omfattet af 
ferieloven, og nogle familier vil ikke 
forstå det. De tillader ikke deres au pair 
at holde ferie 5 uger om året, og de vil 
heller ikke betale, men vi er under ferie-
loven, skønt det kaldes kulturel udveks-
ling.

- Der findes også værtsfamilier, som 
er virkelig slemme. De lader ikke deres 
au pair gå ud, heller ikke efter 5 timers 
arbejde. De betragter os som deres tje-
nestefolk, de sætter skilte op på maden 
i køkkenet om, hvad vi må spise osv., 
skønt loven klart siger, at vi skal behand-
les som en del af familien. Vi får ikke 
løn, men lommepenge. Det med kultu-
rel udveksling er blot en undskyldning 

Appel til den danske regering

Henvendelse til støtte 
for Ms. Jean Gocotanos 

appel til den danske 
regering om at tillade 
hende at blive så hun 

fortsat kan arbejde med 
FOA (Fag og Arbejde – 
Au Pair Netværket) som 
organisator af au pair’er i 

Danmark

for at få udført billigt arbejde
- FOA har også før taget sig af de her 

sager og med succes. Mange måtte 
betale overarbejdspengene. Det var også 
derfor vi valgte FOA. Vi nøjes ikke med 
at rådgive, føre sager og informere. 
Sammen med au pair-netværket arran-
gerer vi også sociale aktiviteter udflug-
ter og samvær.

Jean slutter: -Men jeg arbejder ikke 
kun i FOA, jeg er også med i migrant-
foreningen i Danmark og i radiostatio-
nen Pinoy- radio, der er en af redaktio-
nerne på Station2000 på 95,5 mHz. Den 
sender tirsdag aften fra 19-21. Jeg for-
tæller om nye regler for au pairs, kom-
mer med nyheder fra Filippinerne og 
andre steder fra på Tagalo, som er vores 
sprog.
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Lad det være sagt med det samme – det 
er lettere at sælge Nyt Nordisk køkken 
end Ny Nordisk folkeskole, hvor både 
datomærkning og kvaliteten af indhold 
er forældet og ny-liberalistisk. Børne- 
og undervisningsminister Christine 
Antorini forsøger ellers at lægge sig så 
tæt op Claus Meyers og Noma’s Ny 
Nordisk Køkken-succes, som det over-
hovedet er muligt.

Værdimenu

Både Nyt Nordisk køkken og skole kal-
des et manifest med målsætninger og 
dogmer. Om manifestet for Nyt Nor-
disk Køkken hedder det:

”Den grundlæggende ide var at 
samle kokke, bønder, forskere, undervi-
sere, fødevareproducenter, andre mad-
folk, forsyningsvirksomheder, politikere 
og borgere i Norden omkring den ide, 
til gavn og glæde for os alle, at påbe-
gynde udviklingen af et nyt nordisk 
køkken som skulle lyse op i verden i 
kraft af sin velsmag og sin egenart.”

I skoleversionen lyder det sådan:

”Ny Nordisk Skole skal i kraft af en 
nyfortolkning af den nordiske lærings- 
og dannelsestradition danne grundlag 
for udviklingen af de nordiske samfund 
og lyse op i verden,”

Nyt Nordisk Køkken skal bl.a.:
”Udtrykke den renhed, friskhed, 

enkelhed og etik, som vi gerne vil for-
binde med vores region” og ” Forene 
de bedste nordiske tilberedningsmeto-
der og kulinariske traditioner med 
impulser udefra.”

I skoleversionen er det blevet til at: 
”Udtrykke respekt for den enkelte og 

for fællesskabet byggende på det bedste 
fra den nordiske uddannelsestradition 
og pædagogiske praksis med inspirati-
on fra resten af verden.”

I køkken-manifestet er en af målsæt-
ningerne at: 

” Fremme dyrenes trivsel og en 
bæredygtig produktion i havet og i de 
dyrkede og vilde landskaber”

I skole-manifestet er det blevet til: 
Fremme udviklingen af livsduelige 

børn og unge med vilje og evne til at 
skabe værdi for de fællesskaber, de ind-
går i under deres opvækst og uddan-
nelse og senere, på arbejdsmarkedet og 
i deres civile liv.”

Det har ikke meget at gøre med nordisk 
pædagogisk og undervisnings tradition 
eller fornyelse af denne. Derimod er det 
gennemsyret af ny-liberalismens tanke-
gods og sprogbrug: Vilje og evne til at 
skabe værdi, menneskelige fællesska-
ber, der ligestilles med arbejdsmarke-
det, og det ekstremt militariserede 
udtryk ”det civile liv”, som under 10 
året med Terrorkrige har sneget sig ind 
i det offentlige sprogbrug.

Motiveret Duracell-kanin

Børne- og undervisningsministerens 
ærinde med Ny Nordisk skole er da 
også først og fremmest at skabe en 
ideologisk bevægelse, der skal bane 
vejen for et opgør med tidlige pædago-
giske og undervisningstraditioner. 
Fogh-regeringen med bl.a. tidligere 
undervisningsminister Bertel Harder 
forsøgte det op gennem 90erne og 
0’erne under massiv modstand fra lære-
re, pædagoger, elever og forældre. Der 
har været ført en hård centralistisk, 
topstyret nedskærings- og udsultnings-
linje med store konsekvenser for ung-
domsårgangene. Siden 2009 har kom-
munerne sparet over 2,5 milliarder kro-
ner på folkeskoleområdet, og hver femte 
elev forlader grundskolen uden at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse.

Nu vil Antorini for et øjeblik skifte 
pisken ud med guleroden – og skabe en 
ideologisk bevægelse, hvor fagfolk invi-
teres med ind varmen og lægge navn til 
denne.

Der er både topfolk fra BUPL og 
Danmarks Læreforening, diverse eks-
perter, embedsfolk fra uddannelsessy-
stemet og stat og kommune med i den 
såkaldte dialoggruppe, der har udarbej-
det manifestet. De er alle på forhånd 
personligt udpeget af ministeren. At 
formandskabet består af Lars Goldsch-
midt, direktør i Dansk Industri, og 
næstformanden i Danmarks Lærerfor-
ening, understreger den ny-liberalisti-
ske ideologi – at det er uddannelse af 
arbejdskraften, det handler om.

•	 0-18 år. Projektet dækker alle vug-
gestuer, børnehaver, grundskoler 
og ungdomsuddannelser.

•	 Road show. Børne- og undervis-
ningsministeren tager snart den nye 
nordiske skole med på 'road show' 
og præsenterer konceptet i hele lan-
det.

•	 Testskoler. 200 uddannelsesinstitu-
tioner og pasningstilbud skal melde 

sig til at være testskoler for Ny Nor-
disk Skole – med det kræver at 85 
procent af de ansatte bakker op. 
Skolerne får støtte af Børne- og 
Undervisningsministeriet.

•	 Lovgivning. Der er ingen konkrete 
lovændringer i Ny Nordisk Skole, 
men til efteråret fremlægger rege-
ringen sit forslag til en ny folkesko-
lereform.

Ny Nordisk Skole på menuen

Ny Nordisk Skole (0-18 
år) blev vedtaget på det 

årlige Sorø-møde i starten 
af august af 120 

repræsentanter for skole- 
og uddannelsesområdet. 
Det er et værdigrundlag, 

der lægger op til 
regeringens bebudede 

folkeskolereform til 
efteråret

Faktaboks : Ny Nordisk Skole
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Direktøren fra Dansk Industri skri-
ver således i sit indlæg på Ny Nordisk 
skoles hjemmeside:

”Når jeg har sagt ja til og er begejstret 
for at være en del af formandskabet for 
initiativet Ny Nordisk Skole, er det 
fordi, Ny Nordisk Skole handler om to 
af de vigtigste spørgsmål, som Dan-
mark skal have styr på, hvis vi også i 
fremtiden skal klare os godt nok i den 
globale konkurrence, til at vi kan ved-
blive med at være et velstående og 
ordentligt samfund.

Som land har vi et stort behov for, at 
mange flere beslutter sig for at blive 
fremragende. Vores virksomheder skal 
være bedst i global konkurrence. Og 
vores institutioner, skoler og uddannel-
ser skal sikre, at børn og unge er ikke 
bare veluddannede, men bedst uddan-
nede, og klar til at indgå i udfordrende 
fællesskaber i fremragende virksomhe-
der i global konkurrence.

Et andet udgangspunkt er, at man 
ikke kan tæve/regulere sig til begej-
string. Det er selvfølgelig vigtigt, at 
lovgivningsarbejde og andet godt ska-
ber gode rammer for vores virksomhe-
der og institutioner, men det afgørende 
for, om de gode intentioner kan opfyl-
des, er de mennesker, der står med 
opgaverne i frontlinjen. Det, der får 
den enkelte til at flytte sig fra offer og 
brokkerøv til motiveret Duracell-kanin 
sammen med sine kolleger, er noget, 
der kun kan komme nedefra.”

Nordisk EU standardisering

”Vi skal sætte ikke mindre end en revo-
lution i gang, men det skal være en 
revolution indefra. Det er svært at 
overskride ’plejer’, men Ny Nordisk 
Skole skal være en løftestang til den 
diskussion ude i børnehaverne og på 
skolerne,” siger Børne-og undervis-
ningsminister Christine Antorini.

Uden at der tilføres ressourcer og 
økonomi, som de har indflydelse på, 
hvad bliver brugt til (så nogle af de kon-
kret problemer kan løses) er det en 
dødfødt opgave at skulle begejstre lan-
dets ansatte på skoler og daginstitutio-
ner.

Derfor skal det også være en indre 
revolution, som den enkelte selv er 
ansvarlig for lykkes (fra brokkerøv til 
duracell-kanin). Og er der noget de 
offentlige ansatte med varme hænder 
har brug for, så er det arbejdsro uden 
nye systemer, målsætninger, evaluerin-
ger og kvalitetsstander. I den situation 
lyder Ny Nordisk Skole trods alt som et 
lidt trygt og velkendt krydderi.

Samtidig spekulerer S-ministeren i 
uddannelsessystemets historieløshed, 
hvor meget viden om, hvad nordisk 
undervisnings- og pædagogisk tradition 
indeholder, er forsvundet.

De sidste årtiers skole-, uddannel-
ses- og daginstitutionspolitik har i Dan-
mark og de øvrige nordiske lande været 
præget af EU-tilpasning og standardi-
sering. Uddannelse skal på linje med 
sundhed gøres til en vare, tilpasses 
markedsbehov og arbejdskraftens frie 
bevægelighed. 

Det er en udvikling, der tydeligt er 
slået igennem på de videregående 
uddannelser herhjemme. Uddannelser-
ne skal være målbare og sammenligne-
lige i EU, hvis der skal kunne konkur-
reres på dem. 

Derfor har de fleste EU-lande ændret 
deres uddannelsessystem for at tilpasse 
sig kravene fra EU med den såkaldte 
Bologna-proces. Man har indført sam-
menlignelige studiestrukturer i kraft af 
ECTS-systemet og den såkaldte 3+2 
ordning. 

Nu er turen til EU-standardisering så 
for alvor kommet til skolen for de 0-18 
årige, som den kaldes i manifestet.

DG

Minister lyver om 
lærernes arbejdstid

Knap var blækket tørt på børne-og 
undervisningsminister Christine 
Antorinis store ”lærer - begejstrer 
dig selv!”-plan Ny Nordisk skole, 
hvor forandringen skal komme inde-
fra, før hun i pressen ville diktere 
lærerne ændrede arbejdstidsregler.

Her fremførte ministeren at en 
måde at frigive flere ressourcer til 
undervisning var, at nye lærere får 
mere forberedelsestid end erfarne 
lærere.

Anders Bondo Chri-
stensen, formand for 
Danmarks Lærerfor-
ening, mener ikke, at 
det er regeringens 
opgave at blande sig 
i overenskomstfor-
hold.

- Socialdemokraterne har haft så 
travlt hen over sommeren med at for-
svare den danske model, så de burde 
af alle vide, at vi forhandler vores 
arbejdstid med KL. Vi har en over-
enskomst og en rammeaftale. De 
aftaler skal regeringen ikke blande 
sig i, siger han.

Den årelange debat blussede i foråret 
op igen med regeringens 2020-plan, 
hvor både regeringen og Kommuner-
nes Landsforening fremsatte ukor-
rekte oplysninger om, hvordan lærer-
nes arbejdstid er skruet sammen. 
Undervisningsministeren gentog 
disse.

Fakta:

- På få år sparet 4.300 lærerstillin-
ger væk i kommunerne.

- Omkring 600 folkeskoler er blevet 
nedlagt som selvstændige offent-
lige folkeskoler.

- En ny EU-lov vil betyde færre 
uddannede lærere og pædagoger i 
de danske skoler og daginstitutio-
ner. Uddannelseskravene skal 
lempes, så de ikke hæmmer 
”arbejdskraftens frie bevægelig-
hed.”

børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini forsøge at sælge 
sig under samme brand som Nyt 

Nordisk køkken, men det er rent fup
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Endnu en mellemøstlig nation trues 
med at blive lagt i ruiner. Syrien befin-
der sig i en kritisk situation efter mere 
end et års væbnet ’oprør’ mod Bashar 
Al-Assads Baath-parti-regime.

Hvad der i begyndelsen (foråret 2011) 
kaldtes et folkeligt og demokratisk oprør 
og fremstilledes som en del af det ’ara-
biske forår’, som skyllede over den ara-
biske verden, forvandledes til en væbnet 
kamp mod regimet og dets hær og politi, 
hvor ’oprørerne’ er udrustet militært og 
støttes politisk og økonomisk af stærke 
reaktionære og imperialistiske kræfter i 
udlandet.

Det mislykkedes for modstanderne af 
Assad-regimet i 2011 at mobilisere en 
bred og entydig folkelig støtte, der mar-
kerede sig gennem massedemonstratio-
ner, som krævede regimets fald. Tværti-
mod udtrykte de største massemanife-
stationer landet over støtte til Assad og 
til den ’overgangsproces’ og en række 
påtrængende demokratiske reformer, 
som regimet lovede under indtryk af der 
arabiske forår.

Den syriske opposition var delt; de 
fleste sekulære kræfter var tilbøjelige til 
gennem en dialog med regimet at sikre 
gennemførelsen af nødvendige demo-
kratiske reformer, der kunne skabe et 
nyt politisk system til afløsning af 
Baath-partiet, som har regeret Syrien 
siden 1963.

Også det syriske Baath-parti var 
grundlagt på panarabisk nationalisme, 
antikommunisme med socialistiske pro-
grampunkter, og repræsenterede en 
sekulær eller moderat islamisk strøm-
ning. Da Bahar Al-Assad afløste sin far 
som regent og partileder efter dennes 
død i år 2000, blev de socialistiske pro-
grampunkter fjernet.

De udslagsgivende dele af den syri-
ske opposition er baseret i eksil og styret 
af imperialistiske og reaktionære kræf-
ter med interesse i Assad-regimets fald 
og ønske om at sikre sig kontrol med 
Syrien – en traditionel partner med Rus-
land (Sovjetunionen), og også en tæt 
samarbejdspartner med Kina og Iran.

De valgte i lighed med, hvad der skete i 

Libyen i sommeren 2011, at indlede et 
væbnet oprør mod Assad-regimet, der 
nu et år senere betegnes som en regulær 
borgerkrig. Men det er en borgerkrig, 
hvor den ene part – ’oprørerne’ – støttes 
af en både formel og uformel koalition 
af nogle af de stærkeste og mest reaktio-
nære kræfter globalt.

Bag oprørerne står både USA og NATO 
og EU. NATO vil have fuld militær kon-
trol med hele Mellemøsten, og alliancen 
mellem USA og EU skal sikre en nyop-
deling af den økonomiske og ressource-
mæssige udnyttelse af disse gamle kolo-
niområder – arabisk forår og folkelige 
protester eller ej. Samtidig handler det 
om geopolitiske interesser og om ind-
dæmning og omringning af nye rivaler, 
de kapitalistiske og imperialistiske mag-
ter Rusland og Kina.

Men situationen er også karakteriseret 
ved, at tre af de stærkeste og mest reak-
tionære magter i Mellemøsten spiller en 
særdeles aktiv og mere eller mindre 
åbenlys rolle i begivenhederne, alle med 
deres egne dagsordener på Syriens og 
det syriske folks bekostning.

Det er verdens mest repressive magt, 
det islamistiske Saudi-Arabien, som 
finansierer og sikrer avancerede våben 
og islamiske krigere til den væbnede 
kamp og bl.a. via den Qatar-baserede 
tv-station Al Jazeera gennemfører en 
omfattende propaganda mod regimet og 
til støtte for oprørerne. Saudi-Arabien 
ønsker at sikre sit middelalderlige og 
barbariske feudale monarki mod flam-
merne fra det arabiske forår og mod 
iransk indflydelse i regionen. Saudierne 
har samtidig i kraft af penge og Al 
Jazeera-propaganda været med til at 
sikre valgsejre og islamiske regeringer i 
Tunesien og Ægypten.

Saudi-Arabien søger med eksport af 
sin fundamentalistiske sunni-islamisme 
at forvandle de folkelige protestbevæ-
gelser i de arabiske lande til sekteriske 
religiøse opgør, primært mellem sunnier 
og shi’iter (hvis stærkeste kraft er præ-
stestyret i Iran).

Det er Tyrkiet, ledt af Erdogans sunni-

muslimske parti AKP, der er et traditio-
nelt brohoved for NATO i Mellemøsten 
og partner med Israel. Tyrkiet har spillet 
en meget stor rolle som ly for oprørerne 
i Syrien. ’Syriens Frie Hær’ er i høj grad 
opstillet og er trængt ind i Syrien fra 
Tyrkiet. Der er rapporter om, at det 
berygtede Blackwater træner rekrutter 
til denne hær i nærheden af den tyrkisk-
syriske grænse. Erdogan har også en 
egen dagsorden mht. undertrykkelsen af 
kurderne og ikke mindst PKK. Kurder-
ne i Syrien stammer for størstedelens 
vedkommende fra Tyrkiet, hvorfra de 
blev fordrevet i 1930’erne, og er med 9 
pct. af befolkningen det største mindre-
tal i Syrien. Erdogan har truet Damas-
kus med en regulær militær invasion.

Og det er endelig det zionistiske 
Israel, hvis hånd er til stede i de fleste 
tilbageslag og reaktionære udviklinger i 
Mellemøsten, ikke mindst mht. under-
trykkelsen af palæstinenserne og de 
stadige krige og ødelæggelser af arabi-
ske lande. Israel har været i krig med 
Syrien i 1948, 1967, 1973 og 1982. Et 
regimeskifte i Syrien til fordel for Vesten 
og NATO vil være en stor gevinst for 
Israel. Det vil blandt andet kunne bane 
vej for en krig og et ønsket regimeskifte 
i Iran. Syrien vil være et afgørende 
opmarchområde i en sådan krig.

Politisk støttes et regimeskifte i Syri-
en aktivt af en bred alliance af kræfter 
– fra neokonservative og zionister til det 
socialdemokratiske Socialistisk Interna-
tionale, der vil ’holde ånden fra det 
arabiske forår i live’, selvom de to første 
ofre for det virkelige arabiske forår – 
Ben Ali og Hosni Mubarak – tilhørte SI, 
som var imod protesterne mod deres 
regimer.

Det er veldokumenteret, at den såkaldte 
’Frie Syriske Hær’ rummer islamistiske 
krigere af Al Qaeda-typen fra bl.a. 
Libyen og Irak, og at officerer fra bl.a. 
Tyrkiet og Saudi-Arabien har været 
direkte involveret i kamphandlingerne i 
Syrien. Det er også blevet klarlagt, at 
både Frankrig og UK yder forskellige 
former for militær bistand til oprører-
ne.

NATO-støttet ’oprør’ og reaktionær borgerkrig:

Stop ødelæggelsen af Syrien!
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen
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I det omfang, der eksisterer en vis 
folkelig opbakning bag oprørerne i 
Syrien, hænger det sammen med etable-
ringen af et samarbejde mellem den 
amerikanske og vestlige strategi og den 
islamistiske strategi for at vende det 
arabiske forår til imperialismens og den 
religiøse reaktions fordel: I Libyen skete 
en forbrødring mellem NATO-koalitio-
nen og islamistiske kræfter – og den 
fortsætter i Syrien. Det vil sige, at sun-
nimuslimske kræfter, herunder agenter 
for Saudi-Arabien, opmuntrer til sekte-
risk krig mod shi’itter og alevitter (al 
Assad-regimets shi’itiske trosretning). 
Denne reaktionære alliance vil, hvis den 
fremtvinger et regimeskifte, diktere 
syrerne et imperialistisk-sunnimuslimsk 
skindemokrati, som betyder enden på al 
syrisk national suverænitet.

Den danske regering har spillet en aktiv 
rolle for et regimeskifte i Syrien. Med 
udenrigsminister Søvndal i spidsen har 
den fortsat politikken fra Libyen og til-
sluttet sig de såkaldte ’Syriens Venner’ 
af Assad-regimets fjender, der har ivret 
for sanktioner og FN-skridt imod Syrien 
og Assad. Thorning-regeringen fortsæt-
ter uændret Anders Fogh Rasmussens 
deltagelse i USA’s og NATOs ’krig mod 
terror’ og krigspolitik for regimeskift i 
suveræne nationer.

NATO har indtil nu afvist at tale om 
en egentlig NATO-krig mod Syrien som 
i tilfældet Libyen. Rusland og Kina, 
som ligesom Iran ikke står bag kravet 
om Assads afgang og regimeskifte, har 
i FN’s sikkerhedsråd forhindret gen-
nemførelsen af en stribe eskalerende 
resolutioner, som fordømmer og indfø-
rer sanktioner mod Assad-regimet. 

Til gengæld har USA, EU og andre 
gennemført en stribe ensidige sanktio-
ner.

Efter nedskydningen af et tyrkisk fly 
over Syrien har Tyrkiet henvendt sig til 
NATO for at få udarbejdet planer om en 
’flyforbudszone’. Og ideen om indførel-
sen af en flyforbudszone a la Libyen 
rumsterer stadig. Risikoen for en NATO-
aggression er til stede, selvom krigen 
søges gennemført som en ’borgerkrig’ 
pr. stedfortræder.

En vedvarende propagandastrøm for 
regimeskifte og til støtte for oprørerne 
har gennem halvandet år tegnet et stærkt 
ensidigt billede af situationen i Syrien. 
Den har ikke mindst været orkestreret af 

tv-stationen Al Jazeera, som står i de 
enevældige Golf-monarkiers tjeneste, 
og af vestlige mediefolk, som er ’embed-
ded’ hos oprørerne og smugles over 
grænsen fra Tyrkiet. Det har betydet, at 
det er ’oprørernes’ fortælling, som har 
fået lov til at stå næsten uimodsagt. 
Denne dækning har systematisk fortiet 
den udenlandske støtte til oprørerne og 
tilsløret alliancen mellem imperialister 
og islamister. Summariske henrettelser 
af regeringssoldater og sekteriske mas-
sakrer på civile, herunder alevitter og 
shi’iter, er konsekvent udeladt fra repor-
tagerne. Vestmagternes, NATO’s, EU’s 
og de reaktionære mellemøstlandes 
motiver bliver fremstillet i et ukritisk 
positivt lys.

Borgerkrigen har fra starten været bru-
tal og nådesløs. Oprørshæren har fra 
starten søgt at forankre sig i primært 
sunnimuslimske boligområder i en 
række større og mindre byer, hvorfra de 
har angrebet regimets soldater, bastio-
ner og personer, som støtter det. Den 
syriske hærs forsøg på at fordrive ’ter-
roristerne’, som oprørerne kaldes i den 
statslige presse, fremstilles derpå som 
angreb på civilbefolkningen med fly, 
kampvogne og andre tunge våben. 

Oprørernes indtog og de påfølgende 
krigshandlinger har ført til en omfat-
tende flygtningestrøm ud af byerne, 
hvoraf en del er flygtet ud over Syriens 
grænser. Syrien modtog og har huset 
halvanden million irakiske flygtninge 
fra USA’s og Vestens krig mod Irak, der 
startede i 2003. Ifølge FN er nu mere 
end halvanden million syrere flygtnin-
ge, heraf er 150.000 flygtet over græn-
serne til nabolandene Jordan, Libanon, 
Tyrkiet og Irak.

P.t. ser det ud, som om oprørernes 
forsøg på at gå til angreb på regimets 
hjerte i Damaskus – indbefattet terror-
angreb på det statslige tv, ministerier 
m.v. – er slået tilbage, og at oprørerne 
også fordrives fra Aleppo. Men alt tyder 
også på, at oprørerne forstærkes med 
nye kræfter, der trænes uden for landets 
grænser, primært i Tyrkiet. Hvad den 
åbne og hemmelige koalition bag oprø-
rerne vil gøre, om de afgørende trænges 
i defensiven, vides ikke – men en flyfor-
budszone og et NATO-engagement er 
en mulighed.

Under alle omstændigheder tyder 
intet på, at syrerne vil få mulighed for at 

afslutte krigen og ødelæggelserne og 
finde en fredelig løsning på situationen, 
sådan som hovedparten af befolkningen 
ønsker det. Et ødelagt, krigshærget Syri-
en er et alternativ til regimeskifte, 
såfremt dette ikke kan opnås.

FN’s såkaldte ’fredsmission’ har ikke 
ført til fred – først og fremmest fordi 
’oprørerne’ og de magter, der støtter og 
udruster dem, ikke har interesse i en 
fredelig løsning, men har deres egne 
hensigter med et regimeskifte.

Den internationale antikrigsbevægelse i 
landene bag den reaktionære oprørs- og 
borgerkrigskoalition har ikke manife-
steret sig imod det uhyggelige scenarie, 
som udspilles i Syrien: Den bevidste 
ødelæggelse af endnu en suveræn ara-
bisk nation, hvis regime ikke passer 
imperialisterne og deres militærmaski-
ne, reaktionære arabiske regimer eller 
Israel. 

Heller ikke den danske fredsbevæ-
gelse har markeret sig i en situation, 
hvor det er af betydning at kalde til 
modstand og protest mod imperialis-
mens og reaktionens intriger ikke bare 
mod Syrien, men mod hele det arabiske 
forår – kampen for fred, fremskridt, 
social fremgang og uafhængighed for 
landene og folkene i Mellemøsten.

Stop Terrorkrigen opstiller følgende 
krav i forbindelse med udviklingen i 
Syrien:

Stop det NATO-støttede oprør og 
den reaktionære borgerkrig i Syrien!

Stop udenlandsk indblanding af 
enhver art! Stop ødelæggelsen af 

Syrien!

Ophæv sanktionerne! Nej til en fly-
forbudszone, nej til nye sanktioner!

Danmark ud af den imperialistiske 
koalition kaldet ’Syriens Venner’!

Nej til krig mod Syrien! Nej til krig 
mod Iran!

Stop krige og besættelser: Palæstina, 
Irak, Libyen, Afghanistan !

Danmark ud af Afghanistan NU!

9. august 2012
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Fra arbejdsplads og fagforening

Støtten er omfattende til 3F’s kamp 
mod den gule fagforening Krifo og den 
løntrykkeroverenskomst, som den gule 
fagforening har indgået med restauratør 
Amin Skov Badrbeigi. Som 3F har 
påvist forringer den de ansattes lønafta-
ler og arbejdstager på 41 ud af 46 punk-
ter, når den sammenlignes med deres 
overenskomst.

Den markante støtte kom ikke mindst 
til udtryk ved den store manifestation 
gennem Vejle til restauranten den 4. 
august, som samlede 2300 demonstran-
ter.

En moddemonstration formåede kun 
at mønstre ca. 120 personer, selvom de 
borgerlige politikeres massive støtte 
med maven har fået bred mediedæk-
ning, og den begrænsede blokade og 
arbejdskampen i det hele taget er blevet 
svinet til dag ud og dag ind i hele den 
borgerlige presse.

Borgerligt spil

Ingen kan være i tvivl om, at restaura-
tøren indgår i et aftalt borgerligt spil 
med bl.a. den direktør-styrede kristne 
fagforening og en hel stribe blå politi-
ske partier, som fremstiller det som 
’den lille mands’ kamp mod et brutalt 
fagforeningsuhyre, der vil ramme ham 
på brødet. Restauranten havde indtil 
Amin Skov overtog den overenskomst 
med 3F.

En overenskomst med Krifa er langt 
billigere for arbejdsgiverne. Vejlegår-
den skal bane vej for almindelig løn-
dumpning i en branche, som er ret så 
kaotisk og ureguleret og fyldt af sort 
underbetalt arbejde uden overenskom-
ster og bare nogenlunde ordnede for-
hold.

Der tegnede sig hurtigt en front til 
støtte for ’den lille mand’ Amin Skov 
fra Liberal Alliance og Venstre til det 
højtråbende Dansk Folkeparti og ud til 

den udenomsparlamentariske højrefløj. 
En velkendt nazist, der støtter Amin 
Skov, blev arresteret i forbindelse med 
demonstrationen. De samme svinske 
kræfter står bag terrortrusler mod både 
demonstrationen og fagforeningsfolk 
fra 3F og deres familier.

Blokaderetten under pres

De blå partier med Venstre i spidsen 
har også været ude med et forslag om 
fuldstændig fjernelse af retten til bloka-
der, selvom denne ret i forvejen er sær-
deles indskrænket. Det vil betyde at 
arbejderne berøves det ene af sine to 
’legale’ konfliktvåben – det andet er 
den varslede strejke.

Det fælles forslag fra Venstre og 
Dansk Folkeparti går ud på, at der ikke 
kan laves blokade mod en virksomhed, 
der har tegnet en såkaldt ’landsdæk-
kende overenskomst med en konkurre-
rende fagforening’ (a la Krifa). Det 
åbner ganske enkelt for, at overenskom-
ster med dårligere løn- og arbejdsvilkår 
fra Polen, de baltiske lande og andre 
EU-lande gør indtog i Danmark. Det er 
løndumpning, der vil noget.

Uden overbevisning og uden 
S-støtte
3F og LO-fagbevægelsen har fra starten 
været utroligt dårlige til at forklare 

arbejdskampens mål og perspektiver, 
selvom de udmærket kender de borger-
lige mediers magt. Først i sidste omgang 
har man fundet ud af at bruge penge på 
letforståelige annoncebudskaber. Og 
lige så svag har mobiliseringen af fag-
bevægelsens medlemmer været, selvom 
den er altafgørende for et godt udfald. 
Demonstrationen bødede lidt på det, 
men den har ikke været fastholdt på det 
nødvendige niveau. 

I de omfang, der er mobiliseret, har det 
været på en temmelig abstrakt maner – 
til ’forsvar for den danske model’ – 
selvom denne model er så undergravet 
at ingen stort sige ved, hvad den består 
i. Løndumpning og fratagelse af arbej-
derrettigheder er noget, der forstås af 
alle – og det store flertal af arbejdende 
støtter uden tøven.

Socialdemokratiet har også omhygge-
ligt undladt at erklære en klar støtte til 
3F’s kamp. Måske fordi regeringen reelt 
set ikke støtter den.

LO-toppen bryder sig ikke om at 
føre arbejdskamp. Tvinges de til det, 
sker det udelukkende for at imødegå 
undergravningen af deres egne positio-
ner. Og ikke engang der fører de en 
kamp med overbevisning for at sejre.

-os

Vejlegården: Arbejdskamp uden overbevisning

For en gangs skyld har 
3F og LO-toppen kaldt til 

kamp – mod gule 
fagforeninger og løntrykkeri 
på restaurant Vejlegården, 
men det sker uden kraft og 

overbevisning

Ifølge politiet deltog 2200 i den flotte støttedemo for 3F mod løntrykkeri og 
for ordnede forhold på spisestedet Vejlegården.
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Bag rattet

Vi bor i et stort ejendomskompleks 
med en stor gård og dertilhørende 
legeplads. Kompleksets egne børne-
familier har selvfølgelig gavn og 
glæde af legepladsens forskellige 
boldbaner og klatrestativer, men også 
mange andre børn i nærområdet 
benytter sig af glæderne. Der er også 
to daginstitutioner tilknyttet kom-
plekset, som dels har egne legefacili-
teter og benytter kompleksets. Det er 
da også en glæde for os som beboere, 
at der er masser af liv og børneskrål 
og latter i gården. Det smitter positivt 
af på de fleste og irriterer kun de 
færreste og mest bitre.

Gårdmiljøet har sin egen rytme. 
Om formiddagen er det en række 
dagplejemødre fra nabolaget, der 
benytter sandkasse, gynger og 
kravlestativer til de små. Tid-
lig eftermiddag indtager et par 
pædagoger sammen med 10-
15 af SFO’ens børn boldplad-
sen, hvor også pædagogernes 
ego stives af. Senere på efter-
middagen er det de ’bosid-
dende’ teenagere – drenge 
som piger – der nyder glæden ved 
læderkuglen. På samme tidspunkt 
indfinder en række voksne sig ved de 
otte grillpladser, der er opstillet. Det 
er oftest Tordenskjolds soldater: en 
del andengenerationsfamilier samt 
’klanen’, der består af danskere, som 
har det fælles træk, at de på kryds og 
tværs er i familie med hinanden: 
søskende, fætre og kusiner med deres 
ægtefæller og kærester. De er alle 
vokset op i gården og har et udspring 
på to forældrepar. Det har sin egen 
charme at betragte så stor en familie 
– til tider repræsenteret af fire gene-
rationer på én gang og med samme 
geografiske udspring.

’Klanen’ er et kapitel for sig. På 
den ene side er de tydeligvis frem-
medfjendtlige, mens de på den anden 
side omgås jævnligt med to iranske 
familier:

- Det er noget andet. De er ander-
ledes end de andre, lyder forklarin-
gen.

Det er endnu ikke gået op for min 
kone og jeg, hvori ’de andre’ adskil-
ler sig fra de to iranske familier. 

Faktisk bor vi i en sandwich mellem 
to tyrkiske familier: én over og én 
under – og de to mødre er søskende. 
Disse familier benytter også hyppigt 
gården og dens grillfaciliteter, og det 
er endnu ikke sket, at vi er kommet 
ud ad gadedøren uden at blive ’tvun-
get’ på en smagsprøve på deres tyrki-
ske kødboller, köfte, under forudsæt-
ning af at de griller, forstås.

Så er dramatikken til gengæld 
også fremlagt. Større er den ikke. 
Hovedreglen er, at alle hjælper alle – 
alle respekterer andre. Børnene leger 
på tværs af køn, alder og etnisk bag-
grund. Det har en herlig afsmitning 
på de voksne, om det er naboskab, 
gårdmiljø eller vaskekælder, der er 
samklangen. Man glæder sig på hin-

andens vegne hver sommer, 
når mindst et studenterhold 
ankommer med tudende horn 
i deres velvalgte køretøjer til 
en visit hos familien, der har 
brugt hele dagen på at rejse 
pavillon og anretning af et 
festligt bord. Der lykønskes 
og hilses på forældrene og 

spørges til afkommets fremtidspla-
ner.

Således har boliganlægget sin egen 
rytme og eget miljø.

Det er kun på sommerens torsdage, 
at idyllen brydes! Fra midt i maj 
måned til slut september skærpes 
stemningen hver torsdag, nogle timer 
efter solen har stået på sit højeste. 
Når klokken har rundet 16.30, sitrer 
luften af forældrenes nervøsitet. De 
bekymrer sig om deres mindste, 
deres ve og vel, sikkerhed og hel-
bred. Det er ikke kun overdosis af 
sukker, der i dagligdagen er et irrita-
tionsmoment hos mødre og fædre, 
når de små ikke kan falde til ro. Tors-
dagens eftermiddage oser af nervøsi-
tet:

- Børnelokkeren kommer, hviskes 
der de voksne imellem. Forældre til 
de mindste genner børnene ind i lej-
lighederne. Forældrene til de største 
har for år tilbage tabt slaget. Så lyder 
det i nabogaderne: Kling-kling-kling, 
Hjem-is-bilen er kommet.

Reno

Børnelokkeren

Flertal klar til 
konflikt for egen 

overenskomst

Ny undersøgelse viser, at de fleste vil 
have fagforeningen til at kæmpe for 
deres overenskomst

Mens en meningsmåling for nylig viste 
flertal for forslaget om at kriminalisere 
blokader mod firmaer, der indgår ny 
overenskomst med en anden landsdæk-
kende lønmodtagerorganisation, så 
viser en ny undersøgelse, at et flertal 
mener, at fagforeningen med den oprin-
delige overenskomst bør reagere med 
blokade, viser ny undersøgelse.

Næsten seks ud af ti, 56 procent af 
lønmodtagere, der har overenskomst, 
erklærer sig enige i, at fagforeningen 
bør skride ind med blokade, hvis deres 
arbejdsgiver opsiger overenskomsten 
og i stedet indgår overenskomst med en 
anden fagforening, som vil give dem 
mindre i lønningsposen. Færre end 
hver fjerde er uenige, viser undersøgel-
sen, som Voxmeter har lavet for Uge-
brevet A4.

Hos 3F Vejle, som iværksatte bloka-
den af Vejlegården, hilser formanden 
Martin Jensen undersøgelsen velkom-
men. 

- Når nogle vil trykke ansattes løn 
og arbejdsvilkår, er vi der med det 
samme. Det skal vi være, og det viser 
denne undersøgelse jo også. Vi havde 
tre medlemmer på Vejlegården, der fra 
første dag med den nye forpagter blev 
underkastet den kristelige overens-
komst. Og der er jo ikke nogen, der er 
parate til se deres egne løn- og arbejds-
vilkår forringet, siger han til A4. 

Brink, Fagbevægelsen mod Unionen
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Vi der skal storme himlen
Af John Max Pedersen

Jeg har læst i en bog
i en af deres bøger
hvor galt det fik
da vi rejste det store tårn
for at storme himlen
for at styrte
meningsløshedsforvalterne
da vi handlede hovedkulds
   og slet forberedte
da vi blev slået til jorden
   i babelsk forvirring
døende af racesår
         sprogflænger
         religionsbetændelse
da de iagttog os ovenfra
  sejrsberusede
da de nød den synlige forvirring
  blandt ofrene for babelssårfeberen
da vi omtågedes krigedes og myrdede
  forskelligtfarvede
  forskelligttroende
  forskelligtsprogede
da de fandt alt såre godt.

Jeg har læst i en bog
i en af deres bøger
at de kan se den gennemførte
sociale organisering
i en myretues babelske forvirring
så de er gode iagttagere
når det drejer sig om småting
men iagttagelsesevnen
har aldrig rakt
til lignende skarpsindige betragtninger
over storslåede fænomener

som Pariserkommunen
    Sovjetrusland
og folkedemokratierne.

Jeg har læst i en bog
at verden ser sygelig ud
ovenfra
at kloden virker skurvet
at store fabriksanlæg
som fremstiller atombomber
              brintbomber
              neutronbomber
at vores gøren og laden
overvåges ovenfra
når vi færdes på industriarbejdspladserne
              havnene
              skibsdækkene
              banerne
              lagrene
              markerne
              kontorerne
              skolerne
at vi overalt kontrolleres
mens vi stakåndede bygger rumskibe
                       flyvemaskiner
                       kampvogne
og når vi producerer elektriske tandbørster
                  pornografiske blade
                  nervetabletter.

Det har jeg læst i en bog
sikkert en af deres
for der stod intet om
at vi samtidig
overalt
i hemmelighed producerer
vores eget altovervindende
himmelstormervåben
som overgår alle andre
hidtil kendte våbentyper
indbefattet racebomber
          sproggranater
          religionsbakterier
          privatejendomsskjolde

John Max Pedersen (1942-1992) var 
den betydeligste kommunistiske for-
fatter i sin generation. Han skrev 
romaner, fortællinger, digte, agit-
propteater – og omfattende politisk 
journalistik.

Han var medlem af det revolutio-
nære DKP/ML’s centralkomité gen-
nem 1980’erne, indtil han var for 
svækket af sygdom. Han tog klart 

afstand fra den revisionistiske strømning i begyndelsen 
af 90’erne, som senere førte til splittelsen af DKP/ML 
(1997) og partiets likvidering.

’Vi der skal storme himlen’ blev først tryk i ’Den røde 
tråd – Udvalgte politiske tekster’, Nexø Forlag 1984. Det 
optrykkes i anledning af 20-året for hans død 9. septem-
ber 1992.

Der stod intet om
at vi
skønt overvågede
masseproducerer det nye våben
klassesolidaritet
som vi må lære at betjene
vi, der skal storme himlen.

Jeg har læst en masse
om boligspekulation
i faldefærdige rønner
om sammenstuvning af mennesker
i jordhuler
og betontårne
hvor børn vantrives
og voksne slås
         drikker
         æder piller
         bliver skilt
men der stod ikke noget om
at det nye stormtårn
er under opbygning
efter en genial plan
der garanterer mod afsløring
i utide.

Der stod ikke noget om
at tårndelene skyder op
overalt i verden som paddehatte
af jernbeton
til syvende
syttende
syvogtyvende
tilsyneladende
uskyldige etage.

Der stod ikke noget om
at vi mødes i tårndelene
   raceforskellige
   sprogforskellige
   trosforskellige
til generalstabsmøder camouflerede
som børneleg
    vaskekældersnak
    elevatorhilsener

    hobbyrumssludren
     nabovisitter.

Der stod ikke noget om
at vi her indøver brugen
af vort nye solidaritetsvåben
så vi er rede den dag
hvor stormtårnet rejses
af højhuse
   parcelhuse
   lejekaserner
   bølgeblikskure
   jordhytter.

Der stod ikke noget om
at vi vil stable det hele som byggeklodser
vi, der skal storme himlen.

Jeg har læst i en bog
i en af deres bøger
at årtusinders krige med blodsudgydelser
                    raceforfølgelser
                    hekseprocesser
                    torturgrusomheder
                    byafbrændinger
                    fremskridtsforsinkelser
og socialistiske staters forrådnelse
har udryddet himmelstormerne.

Men der stod ikke noget om
at det nye solidaritetsvåben
kan simultanoversættes fra alverdens sprog
at den nye revolutionære hær eksercerer
under verdenskurvens overflade
  raceforskellige
  sprogforskellige
  trosforskellige

Der stod ikke noget om
at vi vil fortsætte eksercitsen
indtil vi fremtræder
ensvillende
enige
som himmelstormere.

Jeg har læst deres bøger og ved
de kan høre tordenen
fra deres egne kanoner
skrigene
fra deres egne torturkamre
de stumme klager
fra dem de sulter til døde
ja
selv deres egne forædte
jamren over fordøjelsesbesvær
er de i stand til at høre
… men os hører de ikke!

Jeg har læst deres bøger og ved
de kan se mundingsilden
fra deres egne kanoner
blodet
fra deres egne torturkamre
hungeren i ansigterne
på dem de sulter til døde
ja
selv deres egen opløsning
er de i stand til at se
… men os ser de ikke!

Jeg har læst deres bøger og ved
de kender dagsprisen på arbejdskraft
de kender værdien
af vores arbejde
… men os kender de ikke!

Og dog er vi der
vi, der skal storme himlen.

September 1981

Gustave Doré (1865)
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Fascisme er forbrydelse

Søndag den 5. august gik den 40-årige 
nazist Wade Michael Page ind i et Sikh-
tempel i Oak Creek i den amerikanske 
stat Wisconsin med en halvautomatisk 
9mm pistol og flere magasiner med 
ammunition og skød mod de omkring 
50 mennesker, der havde samlet sig til 
bøn. En tempelleder forsøgte at stoppe 
Wade, men blev dræbt på stedet. Det 
gav imidlertid nogle kvinder og børn 
tid til at søge dækning. 6 blev dræbt og 
adskillige såret, heriblandt en politi-
mand blandt dem, der kom til undsæt-
ning. Wade dræbte sig selv med et skud 
i hovedet efter at være såret af en anden 
politimand.

USA har i årevis været plaget af dræ-
bere, der går amok mod mere eller 
mindre tilfældige menneskemængder – 
på universiteter, i cafeteriaer eller som 
ved biografmassakren i Aurora, Colo-
rado under premieren på den seneste 
Batman-film The Dark Knight Rises, 
hvor 12 mennesker blev dræbt og 58 
såret. Gerningsmanden James Eagan 
Holmes var som Breivik på Utøya for-

klædt og fik biografgængerne til i før-
ste omgang at tro, at han var en gim-
mick i forbindelse med filmpremieren. 
Han affyrede en tåregasgranat og 
adskillige runder fra flere pistoler.

Normalt afskrives de amerikanske 
massakrer som begået af ensomme gal-
ninge og udløser en kort debat om 
stramning af våbenlovene, uden at der 
sker noget, indtil næste gang …

Men i Michael Pages tilfælde går det 
ikke så nemt. Det kunne nemlig ikke 
skjules, at Wade var nazist. Og at hans 
massakre var motiveret af den perverse 
ideologi.

Nazi i den amerikanske hær 

Nazi-terroristen og massemor-
deren Michael Page var ansat i 
den amerikanske hær fra 
1992-98. Der gjorden han sig 
bemærket med sine nazi-tato-
veringer og naziforkyndelser, 
som han udbredte sig med. 
Han var tilknyttet en eliteen-
hed med speciale i psykologi-
ske operationer (PSYOPS), og 
arbejdede på en stribe ameri-
kanske baser som Fort Sill, 
Oklahoma, Fort Bliss, Texas, 
og endelig Fort Brag, North 
Carolina.

For at blive medlem af 
denne eliteenhed gennemførte 
Page en række skrappe prøver. 
Ifølge den amerikanske mili-
tærpsykiater John Libeert 
kræver det af soldaterne, at de 
‘kommer ind hovedet på fjen-
den’. Liebert tilføjede, at 

‘Disse fyre er ikke bare store lys. De er 
rene fyrtårn.’

Wade fik adskillige medaljer under 
sin tjeneste, heriblandt to for god opfør-
sel og en for ‘humanitære ydelser’.

Da han blev fyret fra hæren, var det 
ikke på grund af nazisme, selvom det 
dengang var fyringsgrund. Årsagen var 
simpelthen druk.

Under krigene i det sidste årti har den 
amerikanske hær i praksis ophævet 
begrænsningerne for at indrullere nazi-
ster. De er tværtimod velkomne, fordi 
de er færre skrupler mod at slå folk med 
andre hudfarver ihjel. Det giver jævn-
ligt anledning til skandaler, som i 
begyndelsen af dette år, hvor en snig-
skytte-enhed i den amerikanske marine 
havde lagt et fotografi fra 2010 på net-
tet, hvor de står opstillet under naziem-
blemer. 

Batman-morderen James Holmes var 
i øvrigt også tilknyttet en militærpsy-
kolog.

Nazimusik: Opfordring til 
massakrer og racekrig
Michael Page dyrkede efter sin militær-
karriere nazimusik, racistisk hadmusik, 
Han var leder af bandet End Apathy og 
med i Definite Hate og Blue Eyed 
Devils, som skreg:

»Now I’ll fight for my race and 
nation/Sieg Heil!«

Moderne nazimusik er rockmusik, 
en blanding af punk og heavy metal, 
fuld af dunkende aggression, og bruges 
ikke mindst til at rekruttere nye unge til 
nazisekterne.

Nazimassakrer over verden

Amerikansk 
nazimassakre mod sikher – 

og voksende krav i 
Tyskland om forbud mod 

NPD efter nazimord

US marine snigskytter under nazitegn 2010

Tæt samarbejde mellem islamofober

De internatioanle organisationer Stop Isla-
miseringen og Defence Leaguerne arbejder 
tæt sammen Her ses Tommy Robinson 
(EDL), Pamela Geller (SION og SIOA) og  
Anders Gravers (SIOE og SIAD) ved en 
hadedemo i Stockholm Samme kreds hol-
der møde i EU-parlamentet!



Side 1�
Fascisme er forbrydelse

Et møde var booket som “Non Inscrit-
møde” og hævdedes at handle om men-
neskerettigheder og ytringsfrihed, men 
blandt deltagerne var flere hardline-
islamofober. Nogle af dem er set som 
beundrere af Anders Breivik.

Mødet var et ekko af uvirkelige Brei-
vik-holdninger.

Mens Europa lider under den finan-
sielle krise, havde talerne en helt anden 
opfattelse. Islam og sharialove var den 
største fare på kontinentet.

Inde i salen var en samling af anti-
islam-ekstremister, herunder nogle 
benævnt ‘mentorer’ af massemorderen 
Anders Breivik, herunder Ned Maj, 
grundlægger af hjemmesiden ’Gates of 
Vienna’, citeret af Breivik 86 gange i 
hans manifest. En anden nøgleperson i 
dette netværk er en blogger, som driver 
bloggen ’Gates of Vienna’, Han kalder 
sig Baron Bodissy og skriver fast om 
begivenheder, som han får oplyst fra 
medlemmer af ’Anti-Jihad’-netværket.

En anden deltager var Peder Jensen, 
bedre kendt som Fjordman, hvis tro på, 
at muslimer i hemmelighed havde pla-
ner om at overtage Europa, inspirerede 
Breivik, som citerede ham 111 gange i 
sit manifest.

Også til stede var Stephen Yaxley-Len-
non, der bruger navnet på en fodbold-
hooligan, Tommy Robinson, som et 
pseudonym.

Yaxley-Lennon, bedst kendt som 
leder af den engelske Defence League 
(EDL), talte som stedfortrædende leder 
af det britiske Freedom Party.

Partiet menes at have mindre end 
200 betalende medlemmer.

EDL-lederen var svedig og nervøs, 
da han holdt sin tale til publikum, en 
tale, som var et vue over hans egne 
straffelovsovertrædelser. EDL-lederen 
har en lang liste af domme for vold.

Efter mødet har der rejst sig en intern 
storm af protester i Europa-Parlamen-
tet.

Mange fremtrædende MEP’er har 
protesteret, deriblandt også Richard 
Howitt, som bl.a. mener, at vi bør gøre 
alt, hvad vi kan, for at forhindre dem i 
at have en platform i Europa-Parlamen-
tet:

- Jeg har skrevet til formanden for 
Europa-Parlamentet for at klage over 
brugen af vores faciliteter, for at rejse 
midler til sådanne hadefulde organisa-
tioner, og for at undersøge, om der er 
planlagt andre lignende møder, siger 
han til Neurope.eu

Nick Lowles fra organisationen ‘Håb 
ikke had’ (Hope Not Hate), en organi-
sation, der kæmper mod ekstremisme, 
sagde:

- Det er skandaløst, at en dømt for-
bryder og racist som Stephen Lennon 
kan deltage i et anti-muslimsk møde i 
Europa-Parlamentet. Han fik en fæng-
selsdom for at angribe en politimand. 
Han leder en organisation, hvis tilhæn-
gere åbent bifalder Anders Breiviks 
handlinger og har været involveret i 
mange voldelige racistiske overfald.

Vi her set lignende tiltag i Danmark, 
hvor SIAD (Stop Islamiseringen af 
Danmark, anført af Anders Gravers, 
KP) under mærkværdige omstændighe-
der afholdt en konference i fællessalen 
på Christiansborg, booket af det frem-
trædende medlem fra Dansk Folkeparti 
Jesper Langballe.

Tiltaget var naturligvis spottet af et 
par kvikke bloggere, som iværksatte en 
mindre protesthappening.

Reglerne for bookning af fællessalen 
blev efterfølgende ændret, så lignende 
pinlige og upassende konferencer kunne 
undgås fremover.

Fra bloggen www.df-nyt.dk der drives 
af Carl-Erik Zølck

- Musikken, der kommer fra disse 
bands er utrolig voldsom, og den hand-
ler om at myrde jøder, sorte, homosek-
suelle og en hel række andre fjender, 
siger seniorforsker ved Southern Pover-
ty Law Center Mark Potok til New 
York Times.

Genren dyrkes siden 70’erne af en 
voksende subkultur. Den har sine egne 
pladeselskaber, koncerter og tilmed 
festivaler. Også i Danmark. Og bruges 
til at prædike had, mord og racekrig – 
fuldt ’lovligt’.

Det er ikke bare våbenlovgivningen 
i USA, som bør strammes. Det er et 
forbud mod nazistiske organisationer, 
propaganda og virksomhed, som bør 
gennemføres overalt i verden.

Det er blevet stadig mere påtræn-
gende i takt med det stadig større antal 
nazianstiftede massakrer og masse-
mord.

Tyskland: Nazimordceller og 
krav om forbud mod FDP
I Tyskland har antifascister og den 
revolutionære venstrefløj i årevis kræ-
vet naziforbud. Efter afsløringen af en 
underjordisk nazistisk terrorcelle, som 
beskyttet af sikkerhedstjenesten i peri-
oden 2000-2006 myrdede 9 mennesker 
af tyrkisk eller græsk afstamning, er 
den aktuelle nazitrusssel blevet stadig 
klarere erkendt. Det har blandt andet 
ført til et stadig stærkere krav om for-
bud mod det nynazistiske parti NPD.

Ministerpræsident i Schlwesvig-
Holsten, Berlins borgmester og mini-
sterpræsidenterne i delstaterne Thürin-
gen, Bayern, Mecklenburg-Vorpom-
mern kræver partiet forbudt.

Christine Lieberknecht, minister-
præsident i Thüringen siger til avisen 
Die Welt:

- Jeg er helt og aldeles for et forbud 
mod NPD. Deres ideologi er den ånde-
lige vokseplads for morderne i NSU-
terrorcellen. Hun finder det svært at 
udholde, at organisationen understøttes 
med skattepenge.

Alle sider af nazistisk og fascistisk 
aktivitet – herunder også den flittige 
virksomhed på netsider – udgør en fare 
og en kilde til had, mord og massak-
rer.

-pp

Breiviks mentorer holder 
sommermøde i EU-parlamentet

Der var en mærkelig 
forsamling i Europa-

Parlamentet den 9. juli, 
skriver hjemmesiden 

Neurope.eu
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Nyt fra Unionen

Otte millioner unge 
uden job i EU

Der er nu over 25 millioner arbejds-
løse i EU. De unge i EU er værst 
ramt. Otte millioner – 17 pct. – af de 
15-29-årige er arbejdsløse. Det er den 
højeste ungdomsarbejdsløshed, Euro-
stat har tal på, hvilket er siden 2000. 
Og det er tæt på den hidtidige rekord 
i 1987 og 1994, hvor det daværende 
EF havde en ungdomsarbejdsløshed 
på 18 pct.

EU bryder ILO-
konventionen

EU-Kommissionen, EU’s central-
bank ECB og den internationale 
valutafond IMF har brudt den inter-
nationale FN-konvention om arbejds-
tagerrettigheder, ILO-konventionen. 
Sådan lyder anklagen fra seniorfor-
sker ved European Trade Union Insti-
tute og rådgiver for European Trade 
Union Confederation (ETUC) – på 
dansk kaldet den Europæiske Faglige 
Sammenslutning (EFS) – Andreas 
Botsch i dagbladet Børsen.

De tre instanser har presset krise-
ramte eurolande til at opgive eller 
begrænse kollektive overenskomster 
for at få lønninger presset ned, hvil-
ket er i strid med ILO-konventionens 
artikler 87 og 96 om friheden til at 
organisere sig og føre kollektive for-
handlinger, vurderer Botsch, som 
især retter kritikken mod EU.

Forslag til bankunion 
11. september

På EU-topmødet i Bruxelles den 28.-
29. juni vedtog EU’s regeringsledere, 
at der skal laves et udkast til en ban-
kunion. EU-Kommissionen har nu 
meddelt, at den forventer at offentlig-
gøre udkastet den 11. september. 
Udkastet skal udarbejdes i august på 
et møde mellem Kommissionens og 
EU’s centralbank ECB, fortæller 
nyhedsportalen Euractiv.com.
Kommissionen forventer at kunne få 
høvlet forslaget helt på plads i løbet 
af efteråret, så det kan vedtages på 
topmødet i Bruxelles den 13.-14. 
december og træde i kraft allerede i 
januar 2013.

Folkebevægelsen mod EU

Nye tal viser, at ledigheden i EU nu har 
passeret 25 millioner, svarende til, at 
omkring 10,4 procent af den samlede 
arbejdsstyrke i EU er arbejdsløse. Sam-
tidig viser de første tal for 2012, at 
langtidsledigheden i EU fortsat er vok-

sende, således at ti en halv million EU-
borgere har været arbejdsløse i et år 
eller mere. Det svarer til, at mere end 
fire ud af ti arbejdsløse er langtidsledi-
ge, skriver Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd i en analyse.

Arbejdsløsheden havde ellers stabili-
seret sig, men siden marts 2011 er 
arbejdsløsheden i EU-27 vokset med 
2,5 mio. personer.

Dermed er arbejdsløsheden i EU-27 
den højeste i 12 år, og for euro-området 
er arbejdsløsheden faktisk den højeste i 
15 år.

Brink, Fagbevægelsen mod Unionen

Siden de svenske bygningsarbejdere 
blev idømt bod for blokaden af et byg-
geri i Vaxholm, er de næsten holdt helt 
op med at kræve overenskomst med 
udenlandske firmaer.

Siden boden på 2,7 millioner kr. i 
2009 er antallet af forsøg på at indgå 
overenskomst med udenlandske entre-
prenører faldet drastisk. Hvor det i 
starten af nullerne skete omkring 100 
gange om året, var der kun 27 sager i 
2010, viser nye tal. Det skriver Frifag-
bevegelse.no.

Baggrunden for den faglige ”tilbage-
holdenhed” over for de udstationerende 
firmaer er dommen og udsigten til at 
kunne blive idømt millionbod, skriver 
netsiden.

Vaxholmsagen startede helt tilbage i 
2004 med en fuldt lovlig blokade af det 
lettiske byggefirma Laval, som var i 
gang med at renovere en skole i den lille 
by Vaxholm. 

Sagen endte for EU-domstolen, som 
kendte blokaden ulovlig. Det fik senere 
den svenske arbejdsret til at idømme 
bygningsarbejderne den store bod.

Dommen sendte chokbølger gennem 
fagbevægelsen og førte til lovændrin-

ger i Sverige. Den såkaldte ”Lex Laval-
lov” som forbyder blokade af udenland-
ske virksomheder og begrænser de krav 
til overenskomsten, som fagbevægelsen 
kan stille udenlandske firmaer over 
for.

Med udsigt til bod i millionklassen, 
hvis den forsøger, er svensk fagbevæ-
gelse i praksis afskåret fra at sikre lige 
vilkår på det svenske arbejdsmarked.

Klager til Europarådet

Lex Laval har fået de to svenske lands-
organisationer til at indklage de sven-
ske myndigheder til Europarådet for 
brud på grundlæggende rettigheder. 

- De udstationerede arbejdere er kun 
garanteret den minimumsbeskyttelse, 
som følger af EU udstationeringsdirek-
tiv. De svenske fagforeninger er afskå-
ret fra at tage kampskridt for at tegne 
overenskomster, som giver bedre vilkår 
end direktivets minimum, hedder det i 
klagen til Europarådet.

Dermed er udenlandske arbejdere for-
hindret i at få lige så gode vilkår som 
svenske arbejdstagere. Dermed bryder 
Sverige ikke bare reglerne om kon-
fliktretten i artikel 6, men også artikel 
4’s krav om en ”rimelig løn” og artikel 
19’s krav om beskyttelse og hjælp til 
migrantarbejdere, mener den svenske 
fagbevægelse. 

Brink, Fagbevægelsen mod Unionen

Ti millioner langtidsledige i EU

Arbejdsløsheden i EU 
fortsætter med at vokse. 
Arbejdsløsheden i EU-27 

har således nu passeret 25 
mio. personer, svarende til 
en ledighedsprocent på ca. 

10,4 pct.

Sverige: Skyggen fra Laval

Frygten for millionbod 
holder svenske 

fagforeninger fra at kræve 
overenskomster
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Invitation fra FredsVagten

FredsVagten inviterer og 
opfordrer alle gode folk til 
sammen med os at møde 
Cirkus Mili på den store 
scene, når de besætter slots-
pladsen med deres selvfede 
hyldest til de unge, der gør 
det farlige arbejde, og vel-
villigt opretholder vore 
magthaveres hykleriske for-
tælling om, hvem der er de 
gode, og hvem der er de 
onde.

Det er klart at hele par-
nasset, som deltager i hykle-
riet, stiller op: Dronninger 
og prinser med alskens 
ordensbånd, nu- og forhen-
værende ministre, MF’er, 
generaler og andre sildesa-
later, formænd, pinger og 
VIP’er, og MP’er til at passe på at freds-
folk ikke laver ufred. Det har vi nemlig 
gjort 2 ud af de 3 flagdage. Det er jo når 
vi er tæt på, at vi har chancen. 

I 2010 blev vi bemærket med forargelse 
af hyklerne, in casu Marion Pedersen, 
MF for Venstre, der var så ’venlig’ i P1-
Debat at berette om vores betydning, da 
vi sang fredssang, mens de holdt 1 
minuts stilhed for de faldne.

Tænk at freden kunne høres i ét 
minut, mens krigen var tavs. Krigen der 
både konkret, mentalt og propaganda-
mæssigt larmer ad Helvede til.

Vi er dog ikke helt afklarede, om det 
er godt eller dårligt for fredens sag, hvis 
vi ikke respekterer deres angivne højti-
delighedsstund.

Det selvbekræftende show har ube-
grænsede midler, selv om det er en pri-
vat forening og ikke staten, der laver 
paraden. Man kan se billeder på forsva-
ret.dk (det er jo til at brække sig over).

Og bemærk at der ikke er nogen bil-
leder hvor man kan se vores smukke 
flagparade – uha nej! Men vi har jo selv 
fremlagt nogle billeder på vores hjem-
meside fredsvagt.dk (blad ned midt i) 
og fra 2010 hvor det var en utroligt 
smuk søndag.

Det arrangeres bl.a. af Danmarks inter-
nationale veteran organisation ”De blå 
Baretter”, program for de forskellige 
aktiviteter kan ses på forsvarets propa-
gandasender krigeren.dk..

Der er masser af medhold, citat 
”Flagdagen er en anledning til at 
udtrykke anerkendelse for den fremra-
gende indsats som danske soldater og 
veteraner, samt andre af Danmarks 
udsendte, har ydet og yder i en række af 
verdens konfliktområder.”

Bemærk at tidspunkter for vores pro-
gram er foreløbige, tjek vores hjemme-
side for ændringer.

Venligst på FredsVagtens vegne
Bo Richardt

Bring gerne ordet videre.

National Flagdag 2010 i København.
Fotograf Per A. Rasmussen, Hærens Operative Kommando.

FredsVagten inviterer:
Flagdag 5. september 2012

Ved Stranden overfor Christiansborg Slotsplads, ca. kl. 14 – 17

Fredsvagtens flagdag i valgkamp og regnvejr 2011
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Tema: Kriminel kapitalisme

Introduktion 

Aldrig i USA’s historie har vi været 
vidner til forbrydelser i en skala og i et 
omfang, som dem der i dag begås af 
både den private og den statslige elite.

En økonom med helt upåklagelige 
kvalifikationer, James Henry, tidl. che-
føkonom i ed det prestigefyldte firma 
McKinsey & Company, har undersøgt 
og dokumenteret skatteunddragelserne. 
Han fandt ud af, at de superrige og 
deres familier har op imod 32 billioner 
dollars i skjulte aktiver i udenlandsk 
skattely, svarende til godt 280 milliar-
der i mistede skatteindtægter! 

Han undersøgelse medtog ikke 
sådanne ikke-finansielle aktiver som 
fast ejendom, ædelmetaller, juveler, 
yachter, raceheste, luksusbiler mv. Af 
de skjulte aktiver på 32 billioner besid-
des de 23 billioner af superrige i Nord-
amerika og Europa.

En nylig rapport fra FN’s særlige 
komite for pengehvidvaskning fandt ud 
af, at amerikanske og europæiske ban-
ker hvidvaskede over 300 milliarder 
dollars om året, indbefattet 30 milliar-
der fra mexicanske narkokarteller. 

Nye rapporter om svindelen for 
mange milliarder dollars, der involverer 
de store banker i USA og Europa, 
offentliggøres hver uge. Englands føre-
nde banker, deriblandt Barclay’s samt 
en hel stribe andre, er udpeget for fusk 
med LIBOR i årevis for at maksimere 

profitterne. (Note 1) 
The Bank of New York, JP Morgan, 

HSBC, Wachovia og Citibank er blandt 
de snesevis af banker, der anklages for 
at hvidvaske narkopenge og andre ulov-
lige midler ifølge undersøgelserne fra 
det amerikanske senats bankkomiteer. 
Multinationale selskaber modtager 
føderale redningspakker og skattefrita-
gelse for derefter i strid med offentlig-
gjorte aftaler med regeringen at flytte 
virksomheder og arbejdspladser til 
Asien og Mexico.

Større investeringsfirmaer som 
Goldman Sachs har i årevis bondefan-
get investorer til at investere i dårlige 
værdipapirer, mens børsmæglerne 
oppustede og dumpede værdiløse aktier. 
Jon Corzine, administrerende direktør i 
MF Global (såvel som tidl. direktør i 
Goldman Sachs, tidl. senator og guver-
nør for New Jersey) påstår, at han ’ikke 
kan redegøre’ for 1,6 milliarder i tabte 
investeringer fra klienter i forbindelse 
med MF Globals kollaps i 2011.

På trods af fremvæksten af et enormt 
politistatsapparat, den hastige udbre-
delse af undersøgelsesagenturer, hørin-
ger i kongressen og over 400.000 ansat-
te i Afdelingen for Intern Sikkerhed 
(Homeland Security) , er ikke en eneste 
bankmand blevet fængslet. I de værste 
tilfælde skal en bank som Barclay’s 
betale en mindre bøde for at formidle 
skatteunddragelser og engagere sig i 
spekulantsvindel. På samme tid modta-
ger ’hovedskurken’ bag LIBOR-svinde-
len, koncerndirektøren i Barclay’s 
Bank, Jerry Del Missier, en fratrædel-
sesgodtgørelse på 13 millioner dollars.

I modsætning til den ’slappe’ rets-
håndhævelse praktiseret af den hastigt 
voksende politistat overfor svindlerne i 
bankvæsenet, selskaberne og milliar-
dæreliten, har man intensiveret den 
politiske undertrykkelse af borgere og 
immigranter, der ikke har begået nogen 
forbrydelser mod den offentlige sikker-
hed eller orden.

Millioner af immigranter kastes ud 
af deres hjem og arbejdspladser, fængs-
les, tæves og deporteres. Hundredvis af 
hispaniske og afroamerikanske bolig-
kvarterer er gjort til genstand for politi-
raids, skyderier og drab. I sådanne 

kvarterer opererer det lokale og føde-
rale politi helt ustraffet - som det blev 
illustreret af chokerende videoer med 
politiskyderi og brutalitet imod ube-
væbnede civilister i Anaheim, Califor-
nien. Muslimer. asiatere, arabere, ira-
nere og andre profilers racistisk, udsæt-
tes for vilkårlige arrestationer og rets-
forfølges for at deltagere i velgøren-
hedsarrangementer, humanitære ind-
samlinger eller simpelthen for at besøge 
religiøse institutioner. 

Mere end 40 millioner amerikanere, 
der er engageret i lovlig politisk virk-
somhed, er for nærværende under 
løbende overvågning, udspioneres og 
bliver hyppigt chikaneret.

Den amerikanske regerings 
to ansigter: straffrihed og 
undertrykkelse
Overvældende dokumentation støtter 
den opfattelse, at det amerikanske politi 
og det juridiske system er brudt totalt 
sammen, når det drejer sig om at hånd-
hæve landets love med hensyn til for-
brydelser begået af finans-, bank- og 
selskabseliten. 

Billiondollar skattesnydere, milliar-
dær-finanssvindlere og multimilliardær 
pengehvidvaskere sendes på det nær-
meste aldrig i fængsel. Mens enkelte 
må betale en bøde, har ingen fået deres 
ulovlige fortjeneste beslaglagt, selvom 
mange er vaneforbrydere. Tilbagefald 
blandt finanskriminelle er åbenlys, 
fordi straffene er så milde, profitten så 
høj og undersøgelserne sjældne, over-
fladiske og uden følger. 

FN’s Bureau for Narko og Krimina-
litet (UNODC) rapporterede, at 1,6 bil-
lioner dollars blev hvidvasket i 2009, 
for det meste i vestlige banke, hvoraf en 
femtedel stammende direkte fra narko-
handel. Hovedparten af indkomsten fra 
kokainhandelen blev genereret i Nord-
amerika (35 milliarder dollars), og to 
tredjedele hvidvasket i nordamerikan-
ske banker. Den manglende retsforføl-
gelse af banker, der indgår som en del 
af et kritisk led i narkohandelen, skyl-
des ikke ’mangel på information’, og 
den skyldes heller ikke ’lemfældighed’ 
hos myndigheder eller lovhåndhævere. 

En kriminel finanselites herredømme
Af James Petras

Politistatens to ansigter: at beskyt-
te skattesnydere, finansielle svind-
lere og penge hvidvaskere, mens 
almindelige borgere kriminalise-
res. Sådan lyder dommen over 
USA i dag fra en af de store skik-
kelser på amerikansk venstrefløj 
professor James Petras

“Storfinansens rådne hjerte” 
The Economist

“Der er en grad af kynisme og 
grådighed, der virkelig er ret så 
chokerende” 

Lord Turner, Bank of England, 
finansiel serviceekspert
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Årsagen er at bankerne er for store til at 
retsforfølge, og bankdirektørerne for 
rige til at fængsle. 

Effektiv håndhævelse af lovene ville 
føre til retsforfølgelse af alle ledende 
banker og bankfolk, hvilket dramatisk 
ville reducere profitterne. 

At fængsle topbankfolkene ville 
smække ’svingdøren’ i, den gyldne por-
tal, hvorigennem regeringens udpegede 
tilsynsfolk sikrer deres egen rig-
dom og lykke ved at indgå i pri-
vate investeringsselskaber, når de 
forlader deres ’offentlige’ tjene-
ste. 

De 10 største amerikanske ban-
kers aktiver udgør en anselig del 
af USA’s økonomi. Bestyrelserne i 
de største banker er forbundet 
med alle større erhvervssektorer. 

Toppen og de finansielt ansatte 
på mellemniveau og deres mod-
parter i erhvervssektoren, er sam-
men med deres hovedaktionærer 
og primære obligationsholdere, 
blandt landets største skattesny-
dere. 

Mens officielle instanser som 
Sikkerheds- og valuta-kommissio-
nen, Finansministeriet og Senatets 
Bankkomite alle gør en offentlig 
dyd ud af at undersøge økonomisk 
kriminalitet på højt niveau, er 
deres reelle funktion at beskytte 
disse institutioner mod ethvert 
forsøg på at omdanne deres struk-
tur, virksomhed og rolle i USA’s 
økonomi. Bøderne, der for nyligt 
blev sat i vejret, er høje i forhold til tid-
ligere standard, men svarer stadig højst 
til et par ugers profit. 

Manglen på ’juridisk vilje’, sammen-
bruddet i hele kontrolsystemet og en 
laden hånt om den finansielle magt 
manifesteres i de ’gyldne faldskærme’ 
(=håndtryk, KP) , der rutinemæssigt 
gives til kriminelle bankfolk oven på 
deres afsløring og ’afgang’. Dette skyl-
des den enorme politiske magt, finan-
seliten har over staten, domstolene og 
økonomien. 

Politisk magt og ophør af ‘lov 
og orden’
Med hensyn til økonomiske forbrydel-
ser lyder doktrinen, der vejledende sta-
tens politik sådan: ’For rig til at fængs-
le, for stor til at lade falde’, hvad der 

oversættes til hjælpepakker på mange 
billioner til kleptomane finansielle 
institutioner, der ellers vil være gået 
fallit, og til et højt tolerancetærskel over 
for milliard-skattesnydere, svindlere og 
pengevaskere. På grund af det totale 
sammenbrud i lovhåndhævelsen for 
økonomisk kriminelle er der mange 
vaneforbrydere involveret i hvad en 
britisk finansiel embedsmand beskriver 

som ’kynisk (og cyklisk) grådighed’.
Det nuværende ’banner’, hvorunder 

finanseliten har taget total kontrol over 
staten, budgettet og økonomien, er ’for-
andring’ (’Change’). Det refererer til 
dereguleringen af det finansielle system, 
den massive udvidelse af skattehuller-
ne, profitternes frie flugt til udenland-
ske skattely, og den dramatiske ændring 
af ’lovhåndhævelsen’ fra retsforfølgelse 
af bankernes hvidvaskning af narko 
kriminelle kartellers ulovlige indtægter 
til forfølgelse af såkaldte ’terrorist sta-
ter’. 

’Retsstaten’ er blevet til en lovløs 
stat. Finansielle ’forandringer’ har til-
ladt, og tilmed fremmet, gentagen svin-
del, der har bedraget millioner og gjort 
hundrede af millioner fattige. Der fin-
des 20 millioner pantsatte familier, der 
har mistet deres hjem eller har været 

ude af stand til at fortsætte afdragene; 
der er titals millioner skatteydere fra 
middel- og arbejderklassen, der er ble-
vet tvunget til at betale højere skat og 
har mistet vitale sociale ydelser på 
grund af overklassens og selskabernes 
skattesnyd.

 De største bankers hvidvaskningen 
af milliarder af dollars i narkokartellers 
og kriminelle formuer har ført til en 

forværring af boligkvarterer og til 
en forøgelse af kriminaliteten, 
hvilket har destabiliseret middel- 
og arbejderklassens familieliv.

Konklusion

Opkomsten af en kriminel finan-
selite og dens medskyldige, en 
skærmende stat, har ført til et 
sammenbrud for lov og orden, og 
til degradering og diskreditering 
af hele det kontrollerende netværk 
og det juridiske system. Det har 
ført til et landsdækkende system 
af ’ulige uretfærdighed’, hvor kri-
tiske borgere retsforfølges for at 
udøve deres grundlovssikrede ret-
tigheder, mens kriminelle eliter 
opererer straffrit. 

Den hårdeste udøvelse af poli-
tistatsmetoder bruges mod 
hundredtusinder af immigranter, 
muslimer og menneskerettigheds-
aktivister, mens de økonomiske 
svindlere ombejles, når der skal 
rejses midler til præsidentvalg-
kampagnerne.

Det er ikke overraskende, at mange 
arbejdere og middelklasse borgere i dag 
anser sig som ’konservative’ og ’imod 
reformer’. Reelt ønsker flertallet at 
’bevare’ social sikkerhed, offentlig 
uddannelse, pensioner, job stabilitet og 
landsdækkende sundhedsordninger 
som MEDICARE og MEDICAID, imod 
de ’radikale’ elite-fortalere for ’refor-
mer’, der ønsker at privatisere social 
sikkerhed og uddannelse, at gøre en 
ende på MEDICARE og knuse MEDI-
CAID. 

Arbejderne og middelklassen kræver 
jobsikkerhed, sikre boliger og faste pri-
ser frem for en løbsk inflation på medi-
cin, sundhed og uddannelse. Lønmod-
tagerne støtter lov og orden, især hvis 
det betyder retsforfølgelse af milliar-
dær-skattesnydere, kriminelle og pen-
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Brug af droner af en stat til at dræbe 
mennesker i andre lande er hurtigt ved 
at blive et internationalt menneskeret-
tighedsspørgsmål, der vækker dyb 
offentlig bekymring. Det stod klart på 
det nylige møde (18. juni - 6.juli 2012) i 
Menneskerettighedsrådet i Geneve, 
både ved de officielle møder og NGO 
seminarerne.

Brugen af droner eller pilotløse fly, 
styret via fjernkontrol, af regeringen i 
et land til at angribe personer eller 
andre mål i andre lande, bruges i sti-
gende omfang af USA - i Pakistan, 
Afghanistan, Yemen og Somalia.

Denne praksis følger ikke klare stan-
darder i forhold til international lov, 
men er blevet en vagt defineret og en 
regulær ’license to kill’ uden ansvar, 
ifølge en rapport fra 2010 fra FN’s sær-
lige menneskerettighedsrapportør.

Ifølge en artikel i The Guardian vur-
derer den amerikanske Civil Liberties 
Union, at op mod 4000 mennesker er 
blevet dræbt i amerikanske dronean-
greb siden 2002. Af de dræbte var en 
betragtelig del civile. Antallet af dræbte 
er steget markant efter Obama blev 
præsident.

Kritik og bekymring vedrørende 
brugen af droner er for nylig rejst af 
embedsfolk, eksperter og regeringer. 
Den går på det store antal døde og 
sårede uskyldige civile; på mulig kræn-
kelse af suverænitet og internationale 
love om menneskerettigheder; på man-
gel på information, gennemsigtighed 
og ansvarlighed; på at de er uprodukti-
ve, og at de udgør en indirekte opmun-

tring til andre lande til en tilsvarende 
brug af droner. 

FN’s højkommissær for menneskeret-
tigheder, Navi Pali, sagde i sin gene-
relle rapport til Menneskerettighedsrå-
det den 18. juni, at hun under sit nylige 
besøg i Pakistan udtrykte alvorlig 
bekymring over den fortsatte brug af 
bevæbnede droner til målrettede angreb, 
især fordi det er usikkert om alle perso-
ner, angrebene rettes imod, er kombat-
tanter eller direkte deltager i fjendtlig-
heder.

Hun tilføjede, at ”FN’s generalsekre-
tær har udtrykt bekymring over mangel 
på gennemsigtighed omkring de 
omstændigheder, hvor drones bruges, 
og bemærker, at disse angreb rejser 
spørgsmål om overensstemmelse med 
hensyn til sondring og proportioner”.

Hun mindede staterne om deres 
internationale forpligtigelser til at tage 
alle nødvendige forholdsregler for at 
sikre, at angreb holdes inden for inter-
national lov (folkeretten) og rådede dem 
til at gennemføre undersøgelser, der er 
gennemsigtige, troværdige og uafhæn-
gige, og til at forsyne ofre med effektive 
hjælpemidler.

Krænkelse af international 
lov
Den 26. juni fortalte Pakistans ambas-
sadør Zamir Akram rådet, at hans land 
bliver direkte ramt af den omfattende 
brug af droner, og at mindst tusind 
civile, inklusive kvinder og børn , er 
dræbt ved disse angreb:

- Pakistans regering har konsekvent 
fastholdt, at droneangreb ikke bare er 
uproduktive, men en krænkelse af inter-
national lov og af Pakistans suveræni-
tet”, sagde Akram og tilføjede, at Paki-
stans parlament har opfordret til et øje-
blikkeligt stop for disse angreb.

- Beklageligvis er opfordringen ikke 
blevet hørt. Droneangrebene fortsætter 
i strid med FN’s Charter, internationale 
menneskerettigheder og internationale 
humanitær lov. Internationale menne-
skerettigheds-institutioner må klart 
afvise forsøgene på at retfærdiggøre 

Droneangreb er i højeste grad et 
spørgsmål om menneskerettigheder

Af Martin Khor

gevaskende bankfolk og svindlere, der 
højst betaler en mindre bøde, udsteder 
en beklagelse eller ’undskyldning’ og 
derpå fortsætter og gentager svinde-
len. 

De radikale ’reformer’, som frem-
mes af eliten, har raseret livet for mil-
lioner af amerikanere i alle egne af 
landet, inden for alle erhverv og i alle 
aldersgrupper. De har destabiliseret 
familielivet ved at underminere jobsik-
kerheden, mens boligområderne under-
mineres qua hvidvaskning af narkopro-
fitter. Frem for alt har de totalt perver-
teret hele justitssystemet, hvor ’ forbry-
derne gøres respektable, og de respek-
table behandles som kriminelle’.

Flertallets primære forsvar er at 
modsætte sig elitens ’reformer’ og 
bevare resterne af velfærdsstaten. Målet 
for denne ’konservative’ modstand må 
være at omdanne hele det korrupte juri-
diske system af ’funktionel kriminali-
tet’ til et system med ’lighed for 
loven’. 

Dette vil kræve et fundamentalt 
politisk magtskifte på lokalt og regio-
nalt niveau, fra bankbestyrelsernes 
lokaler til kvarters- og arbejdspladsråd, 
fra føjelige dommere og kontrollanter, 
udpeget af eliten, til ægte repræsentan-
ter valgt af flertallet, der stønner under 
vores nuværende uretfærdige system.

Note 1
London Interbank Offered Rate er en daglig refe-
rencerente baseret på de rentesatser for usikrede 
lån som banker tilbyder til andre banker indenfor 
Londons pengemarked (eller interbank-marked). 
Alle større finansielle markeder har en tilsvarende 
rentesats. den rente som gør sig stærkest gæl-
dende i Euroområdet kaldes Euribor-renten. I 
Danmark kvoteres CIBOR på samme måde af de 
største aktører i kronemarkedet – og den er der 
også fusket med af storbankerne, KP

Droner bliver en stadig 
vigtigere del af amerikansk 
krigsførelse og bruges bl.a. 

i Pakistan, Afghanistan, 
Yemen og Somalia Der er 
allerede dræbt langt flere 
ved droneangreb – civile, 

kvinder og børn indbefattet 
– end ved angrebene i 

USA 11. september 2001

Kommunistisk Politik
på nettet - hver dag

Følg også med i 
KPnetTV

www.kpnet.dk
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disse aktioner.
På rådets møde den 19. juni opfor-

drede Christoff Heynes, FN’s særlige 
rapportør for udenretslige, summariske 
eller vilkårlige henrettelser, til mere 
gennemsigtighed og ansvarlighed fra 
USA. 

Han opfordrede til, at der blev udvik-
let et sæt rammer og at disse blev fulgt, 
og han pressede på for præcise tal for 
civile dræbte: 

- Jeg mener, at vi står med en meget 
farlig præcedens, som kan bruges af 
alle lande på alle sider, sagde han.

På et arrangement, organiseret af den 
amerikanske Civil Liberties Union 
(ACLU), sagde Heynes, at USA’s dro-
neangreb vil opmuntre andre lande til 
at lade hånt om standarder for menne-
skerettigheder og antydede, at en række 
droneangreb tilmed kunne være krigs-
forbrydelser, ifølge en artikel i det Lon-
don baserede Guardian. 

Heynes sagde, at nogle stater ”finder 
målrettede drab uhyre attraktive. Andre 
kan gøre det fremover… Den nuvæ-
rende praksis svækker retssamfundet”.

- Hvis rapporter om, at der har været 
sekundære droneangreb på rednings-
folk, som hjælper de sårede, efter et 
første angreb, er sande, så er disse eks-
tra angreb en krigsforbrydelse.

Der blev også fremført kritik fra ameri-
kanske grupper og en tidligere præsi-
dent:

- Amerikanerne har koblet deres 
egne, legale rammer for målrettede 
drab sammen med standarder, som er 
langt mindre stringente end loven tilla-
der, sagde en direktør i ACLU Hina 
Shamsi, til rådet den 20. juni.

Shamsi tog også sagen op om mang-
len på gennemsigtighed i militære pro-
grammer, der er baseret på, hvad hun 
kaldte ”et hemmeligt kriterium for lov-
mæssighed, totalt hemmeligt bevisma-
teriale, og en hemmelig proces”.

- Det internationale samfunds 
bekymring over USA’s målrettede pro-
gram for drab bliver stadig større på 
grund af den ulovligt omfattende auto-
ritet, som vores regering påberåber til at 
dræbe ’formodede terrorister’ langt fra 
enhver slagmark, uden meningsfuld 
gennemsigtighed eller ansvarlighed”, 
mente Shamsi.

Manglen på legale rammer tillader, 
at droneangreb kan gennemføres efter 

behag i ikke-konfliktramte zoner og på 
basis af løst definerede terrortrusler, 
uden tilladelse fra værtsnationen.

Kontra-produktive

-I selve værket udsletter droneangreb 
national suverænitet, sagde Tom Engel-
hardt, der er medforfatter til ‘Termina-
tor Planet: Den første historie om dro-
neangreb 2001 - 2050’ til nyhedsbu-
reauet IPS:

- Spillets regler går ud på, at ét lands 
suverænitet overtrumfer et andets.”

Den tidligere amerikanske præsident 
Jimmy Carter bemærkede i New York 
Times den 24. juni, at brugen af drone-
angreb ”fortsætter i områder i Pakistan, 
Somali og Yemen, der ikke på nogen 
måde er krigszoner. Vi ved ikke, hvor 
mange hundrede uskyldige civile, der 
er blevet dræbt under disse angreb, der 
alle er godkendt af de højeste autorite-
ter i Washington. Dette var før i tiden 
utænkeligt.”

”Dronebrugen påvirker klart ameri-
kansk udenrigspolitik. Efterretnings-
folk og militære topembedsmænd, såvel 
som menneskerettighedsaktivister i de 
berørte områder, bekræfter, at den kraf-
tige forøgelse af droneangreb har fået 
forurettede familier til at støtte terror 
organisationer og ophidset den lokale 
befolkning mod os… Som bekymrede 
borgere må vi overtale Washington til 
at vende kursen om og genvinde det 
moralske lederskab i forhold til interna-
tionale menneskerettighedsnormer.

Dronerne blev oprindeligt udviklet 
til at indsamle efterretninger. Over 40 
lande har denne teknologi, og nogle har 
eller stræber efter at få droner, der kan 
affyre laserstyrede missiler, hedder der 
i en banebrydende rapport fra 2010 af 
FN’s daværende særlige rapportør for 
udenretslige, summariske eller vilkår-
lige henrettelser, Philip Alston.

De muliggør målrettede drab uden 
nogen risiko for de ansvarlige i den stat, 
der udfører dem, og de kan via fjernsty-
ring betjenes langt fra hjemlandet.

Ved at betegne droneangreb som ’ en 
vagt defineret tilladelse til drab’ kriti-
serede han stater, der bruger droner for 
ikke at specificere den retslige begrun-
delse for politikken, undlade at infor-
mere om sikkerhedsforanstaltninger på 
stedet for at sikre, at de udsete mål reelt 
var legale og præcise, eller sørge for 
ansvarlighedsmekanismer ved kræn-
kelser heraf.

Endnu mere alvorligt er det, at man 
har man nægtet at afsløre, hvem der er 
dræbt, hvorfor og med hvilke følgekon-
sekvenser.

”Resultatet er blevet tilsidesættelsen 
af klare retslige standarder og deres 
erstatning med en vagt defineret ’licen-
se to kill’ og skabelsen af et større 
ansvarstomrum”.

Rapporten sporede brugen af droner til 
målrettede drab fra visse staters side. 
De er blevet brugt af Israel siden 1990 
for at dræbe palæstinensere, som man 
anså for at være farlige.

I de senere år har hovedbrugeren af 
droner til målrettede drab været USA. 
Siden 2002 har man brugt droner i 
Yemen, Afghanistan, Irak og Pakistan. 

Rapporten undersøgte hvorvidt og 
under hvilke betingelser brugen af dro-
ner til målrettede drab er lovlig eller ej 
i forhold til international humanitær lov 
og menneskerettighedslove, og mellem-
statslig lovgivning i forbindelserne mel-
lem suveræne stater.

Den opfordrede til, at stater ved brug 
af droner oplyser om hvilke regler i 
international lov, de mener giver basis 
for deres aktioner, om grundlaget for 
deres beslutning, om de procedurelle 
foranstaltninger, de bruger til at sikre 
overholdelse af folkeretten, om hvilke 
skridt der tages efter ethvert drab for at 
sikre, at analysen var præcis, og hvis 
det ikke var tilfældet, hvilke hjælpefor-
anstaltninger, der er truffet. Stater skal 
offentliggøre de civile døde i forbin-
delse med målrettede drab, og forholds-
reglerne for at undgå sådanne tab.

Rapporten fra 2010 lægger rammer-
ne for at analysere menneskerettigheds-
implikationerne ved droneangreb. Siden 
er droneangrebene imidlertid ikke bare 
blevet fortsat, men er øget i antal.

Martin Khor er administrerende direk-
tør for South Centre.
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OL i London
er slut, idrætsudøverne vender hjem

sammen med de mange valfartende turister -
Milliarder af kroner brugtes på foretagendet -

Nu kan de mange hjemløse i byen
vende tilbage til deres pladser

Under legene forvistes de til andre områder
hvor de ikke generede turisterne eller de 

prominente med deres ’tiggeri’ – ja
overhovedet deres tilstedeværelse.

Deres eneste mulighed for overlevelse:
Hvad de forbipasserende kaster fra sig
af småpenge, - uden hjælp fra hverken
kommune eller stat --- Kender vi ikke 

billedet  alt for godt hjemmefra

N.B.

Danmarks Radio støtter 
terrorister i Syrien

Hver dag får vi i DR fortalt, at oprø-
rerne i Syrien kæmper en frihedskamp 
mod den blodtørstige diktator Bashar 
al-Assads militær. DR’s udsendte, Puk 
Damsgård, er illegalt i Syrien og har 
tilsluttet sig ”oprørerne”. Hun fortæller 
om deres ofre og ukuelige kamp og 
viser forståelse for deres hævntørst 
med likvideringer af Assad-støtter. 

Sandheden er, at der føres en hem-
melig krig mod Assad-regimet for at få 
indsat et marionetstyre, der kan øge 
Vestens dominans i det olierige Mel-
lemøsten. USA og Nato leder krigen 
med støtte fra de diktatoriske konge-
dømmer Saudi-Arabien og Qatar. Leje-
soldater, bl.a. islamiske terroristgrup-
per, optrænes og bevæbnes fra en base 
i Tyrkiet.

Syrien har mange forskellige etniske 
og religiøse grupper, der hidtil har levet 
i fred med hinanden. Et USA-ledet 
regimeskifte vil medføre anarki og 
uhyrlig sekterisk vold ligesom i Afgha-
nistan, Irak og Libyen. 

DR bør derfor stoppe medie-krigen 
mod Assad-regimet og omgående sende 
Puk Damsgård hjem.

Frank Johannesen
Valby

Åbent hus fra kl. 13
Underholdning med bl.a.
David Rovics fra kl. 15

Lørdag den 8. september er renoverin-
gen af lokalerne på Vesterfælledvej 
nået så langt, at vi kan invitere til 
åbningsreception.

En samlingsplads for det revolutionære 
København har været savnet længe – 
men den nye og fra grunden istandsatte 
butik giver rige muligheder.

Det bliver ikke bare et forlag, et galleri 

og en bogbutik, og ikke bare et møde-
sted – men også et regulært mediecen-
ter. Lokalradioen Station2000 er alle-
rede i fuld gang med at sende derfra. 
KPnetTV venter på at komme i gang. 
Og der er store planer for mødevirk-
somhed og kulturelle arrangementer.

Alle kammerater og venner er mere end 
velkomne – ikke mindst de mange, der 
har bidraget til istandsættelsen og ind-
retningen.

Det skal lige tilføjes, at der stadig er 
brug for en hånd til at gøre det åbnings-

Invitation til åbningsreception
8. september 2012

klart – og folk til at være med til at få 
det til at køre dagligt efter åbningen.

Er du interesseret, så kontakt Gerd 
på 51780906.

Åbningsreception
8. september 2012

Reservér dagen - og kom og se og 
brug det nye sted!

Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh V

Kulturhus
Mediecenter
Radio2000
Bogbutik
Galleri
Forlag

OKTOBER
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I februar 1940 
var Woody 
Guthrie blevet 
godt træt af at 
høre den selvfe-
de ”God Bless 
America” spillet 
i radioen. Han 
skrev derfor san-
gen ”This Land 
Is Your Land” 
som en alterna-
tiv nationalsang 
om det land han 
havde rejst i på kryds og tværs under-
skrevet med kommentaren: ”Du kan 
kun skrive hvad du ser”.

Sangen blev med tiden hans mest 
berømte sang og der er kun få, der ikke 
kender den i dag og det er ikke uden 
grund. Han skriver: ”Jeg har set folk stå 
dér, sultne og spørge: Er dette vores 
land?” og ”set skiltene med adgang for-
budt”. Men han skriver også om ”den 
gyldne dal” og det ”glimtende sand”, 
landet han var en del af under sine van-
dringer. Og om vandringen på vejen til 
frihed, hvor ingen kunne stoppe ham.

Drømmen vi lever for bliver levende og 
vi trækkes med ind et fællesskab, der 
vil realisere den samme drøm. Sangen i 
sig selv mobiliserer, vi føler os stærkere 

sammen. Woody Guthrie er 
eksponenten for politisk mobili-
serende musik, hans musik og 
eksempel har præget udviklin-
gen gennem 80 år. Anne Feeney, 
USA og Arne Würgler er to af 
dem, der gennem de sidste 40 år 
har taget arven op og arbejdet 
med Woody Guthrie i bagagen.

Der er god grund til at en 
turné med disse to kunstnere er 
et vigtigt indslag i den danske 
politiske virkelighed i 2012.

Den såkaldt røde regering er gået helt i 
blåt og har underskrevet EU Finanspag-
ten, et skridt helt i tråd med bankernes 
og de internationale monopolvirksom-
heders vådeste ønskedrømme og det er 
kun ét led i indførelsen af den endelige 
EuropaUnion. De kraftige forringelser 
for arbejdsløse, for alle slags overfør-
selsindkomster og i sundhedsvæsnet, 
de stigende skatter og afgifter, den 
manglende indsats for miljøet, ensret-
ningen af uddannelserne, nedskæring 
af al offentlig service, den øgede krigs-
deltagelse, social dumping, angrebene 
på fagforeningerne samt bonusser, ned-
sat skat osv. for virksomheder og ledel-
ser. Alt sammen er det en del af indfø-
relsen af den Europæiske Union.

Vi skal ikke sætte skel og grænser op. 

Vi skal forene alle kræf-
ter, der vil kæmpe imod 
den udvikling. Der vil 
slås for retten til vores 
land, selvbestemmelses-
retten, frihedsrettighederne, menneske-
retten, folkeretten, retfærdigheden for 
de mange, der byggede og skabte lan-
det. Det er ikke pengetankenes og de 
stjålne, skjulte formuers land. Det er dit 
og mit.

Vores mål må som første skridt være at 
alle, der har en retfærdig sag at kæmpe 
for dukker op på Slotspladsen tirsdag 
den 2. oktober ved Folketingets åbning 
med en mangfoldighed af skilte og 
krav.

Det gælder dig og mig og retten til 
vores land for os og vores børn.

Dette land er dit land og det er mit land
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fra avisen.dk. På avisen.dk har de læst 
Syddansk Universitets blad ”Ny Viden”, 
hvor Jeanette Lemmergaard fortæller 
om sin undersøgelse af ”hvordan virk-
somheder og vikarer og ’moderne dag-
lejere’ opfatter hinanden.”

Det kunne lyde som noget fra det 
konstruktivistiske paradis, kendt som 
humaniora, hvor virkeligheden bestem-
mes af italesættelsens kvalitet. Om det 
er tilfældet her er ikke til at afgøre, for 
i jagten på gode punchlines har journa-
listerne glemt at præsentere de data og 
den metode, der ligger til grund for 
konklusionerne.

Det værste ved avi-
sen.dk /Ritzau/DRs 
forsøg på videnskabs-
journalistisk er ikke. 
at de har glemt det 
vigtigste, men at 
udgangspunktet er et 
blad, udgivet af for-
skerens arbejdsplads, 
der ”henvender sig til 
almindelige borgere” 
og ”er skrevet på en 
forståelig måde.” Og 
at de har taget det 

forståelige udgangspunkt og krydret 
det med udtalelser fra en vikarbureaudi-
rektør, chefen for Rigshospitalets inter-
ne vikarservice samt en fremtidsforsker 
for at få det til at fremstå mere trovær-
digt.

Historien og den forfuskede ’Ny 
viden’ er et udtryk for to brancher, der 
er presset til at producere opmærksom-
hed for at kunne overleve. Medierne 
skal have annoncører og forskerne skal 
have bevillinger. Resultatet er fusk.

SiØ

Under overskriften ”Ny Viden: Vikarer 
er gode for arbejdsmiljøet” gør DR op 
med ideen om, at mange vikarer på 
arbejdspladsen giver et dårligt arbejds-
miljø. En lektor på Syddansk Universi-
tet - Jeanette Lemmergaard - har for-
sket sig frem til denne umiddelbart 
overraskende konklusion. 

Artiklen præsenterer derudover et par 
interessante forskningsresultater, der er 
en slags grundlag for den. Bl.a. at vika-
rer ”generelt har et større engagement i 
arbejdsklimaet” og ”får lov at fokusere 
på kerneopgaverne i arbejdet og slipper 
for de sure pligter”, samt at der ”blandt 
landets 25.000 vikarer findes nogle 
meget dygtige fagspecialister”. Og skal 
man tro fremtidsforskeren Carsten 
Beck er dette et tegn på fremtidens 
arbejdsmarked, fordi ”De unge kræver 
at deres arbejde udvikler dem, er inte-
ressant og giver dem medindflydelse, 
det opnår de bedst som vikarer”.

At der er fagspecialister blandt de 
25.000 er ikke den store overraskelse. 
Det er der også blandt de ca. 2,8 mio. 
beskæftigede, der ikke er vikarer. Men 
artiklens argumentation for vikarernes 
faglige kvaliteter er en dårlig joke: 
”Mange vikarer [kommer] igen og igen, 
og de bliver efterhånden specialiserede 
inden for bestemte afdelinger.” Med 
andre ord har de mindre erfaring end 
de fastansatte. 

Det er sikkert også en glæde for 
vikarerne, at de ”slipper for de sure 
pligter”, men måske en anelse irrite-
rende for de fastansatte, at de ender 
med lorten. På den anden side smitter 
smil jo, så måske det går lige op.

Påstanden fra fremtidsforskeren er sim-
pelthen for latterlig, især i lyset af at 
under 1% af de beskæftigede er vika-
rer.

Det er svært at tro, der gemmer sig 
rigtig videnskab bag påstandene, og 
hvis man kigger grundigere efter for-
svinder en del af tågesnakken. Egentlig 
er det ikke DR, der har skrevet artik-
len, de har den fra Ritzau, der har den 

Ny Viden
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