Arbejderklassens internationale kampdag

Vend Thorningregeringen ryggen!

SU’en beskæres for de uddannelsessøgende, kontanthjælpen til de dårligst
stillede reduceres til knap og nap eksistensminimum, tusinder og atter tusinder kastes ud af dagpengesystemet
i den sociale massegrav – for at give
kontanthjælp til kapitalen, for at give
skattelettelser til de rige og bestikke
med en boligjobordning.

1. maj
2013
At de står sammen er ikke tilfældigt:
De slår sammen vagt om EU og EU’s
nyliberale reformpolitik, uanset at den
har kastet millioner i EU-landene ned
i afgrunden og berøvet ungdommen i
de hårdest ramte eurolande håbet om
en fremtid.
De står også sammen om NATO og
USA’s krigspolitik, der har skabt en
global tilstand af permanent krig og
sendt danske soldater ud for at føre
krig, hvor de intet har at gøre, i
mere end 10 år.

SRSF’s misvækstplan.dk lover arbejdspladser, men garanterer ingen.
Den garanterer derimod vokHverken ’rød’ eller blå blok
sende fattigdom i den underste ende, stadige beskæringer Byg et folkeligt og revolutionært alternativ
af offentlige ydelser med lav
Stop misvækstplan.dk!
kommunal vækstrate, fortsat
Stop
nedskæringsfelttoget!
krise – og øget social ulighed,
hvor de rige bliver forgyldt,
Nej til SU til erhvervslivet!
mens de fattige bliver fattiNul kontanthjælp til kapitalen!
gere.
Træk de asociale reformer tilbage!
Oveni føres der benhård arbejdsgiverpolitik med en
brutal lockout mod lærerne,
koordineret mellem staten
og Kommunernes Landsforening. Man har hensynsløst
ramt ikke bare lærerne, men
hundredtusinder af børn og
forældre.
Et aftalt spil, der afsluttedes
med et overgreb mod lærerne,
der dikterede arbejdsgivernes
politik.

Stop heldagsskole-reformen
og hele EU’s nyliberale reformpolitik!
Stem Nej til OK13!
Solidaritet med lærernes kamp
mod KL og regeringen!
Folkeafstemning om EU’s finanspagt! Ud af EU!
Stop krigene! Danmark ud af Afghanistan nu!
Skab arbejdspladser og jobs! Velfærd til alle!

Et hidtil uset angreb på den offentlige
sektor er i gang. Der føres krig mod
fagforeningerne. Lærerne er de første
– andre vil komme efter. Tusinder skal
fyres i den offentlige sektor, løn- og
arbejdsvilkår skal forringes. Det vil
selvfølgelig også ramme de arbejdende
i den private sektor. Til gengæld vil det
sikre monopolernes, bankernes og spekulanternes profitter – og politikernes
og topembedsmændenes fede honora-

Lad de rige betale krisen!

SOCIALISME ER FREMTIDEN!
rer og pensioner.
En ny offentlighedslov skal gøre det
nemmere at planlægge svinestregerne
bag lukkede døre.
Den såkaldte ’røde’ regering og blå
blok har stået ubrydeligt sammen om
denne reaktionære og asociale politik,
som er både arbejder- og ungdomsfjendsk og rammer det store flertal.

Der bliver ført klassekamp fra
kapitalens og dens regeringers
side mod det store flertal. Det
er den barske kendsgerning.
Derfor må det store flertal
– arbejdere, arbejdsløse, unge
– gå til modstand. Lærerne har
vist vejen under lockouten. Vi
må gøre fagorganisationer og
folkelige bevægelser til kamporganisationer. Sætte uduelige
og forræderiske ledere på porten. Vi må organisere os, lære
sammenhold og solidaritet,
lære at føre kamp.
Ellers er fremtiden tabt.

Der er ingen reel forskel på
’rødt’ og blåt i dansk politik.
De er fælles om den, uanset
hvem af dem, der p.t. har regeringsmagten. Thorning-regeringen
er en borgerlig kapitalistisk regering.
Alt håb er dømt ude.
Det danske velfærdssamfund er ribbet
og afmonteret. I sidste ende kan kun
socialisme garantere velfærden.
Vend ryggen til Thorning-regeringen! I bogstavelig forstand 1. maj.
Og hver dag siden!

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE

Åbent brev til progressive organisationer og bevægelser

Et reelt alternativ til både Thorning og Løkke er nødvendigt
Thorning-regeringen er ved at begå selvmord for åben skærm. Den ene reaktionære reform efter den anden, løftebrud
efter løftebrud. Dens troværdighed er
med god grund på nulpunktet, dens lovede resultater i form af kickstart, vækst
og jobs er udeblevet og nu udskudt til en
gang i fremtiden, til 2020 med den elendige Vækstplan.dk. SRSF er gået længere i nedskæringer, angreb på den offentlige sektor og foræringer til de rige på de
manges bekostning end VKO-regeringen
turde.
Den har også gennemført den største offentlige lockout nogensinde med
hundredtusinder som gidsler i et aftalt
spil mellem regering, stat og kommuner
- og afsluttet den med et brutalt lovdiktat
til lærerne.
Derfor er opbakningen til regeringen
og dens politik på et lavpunkt. Medlemmerne flygter fra de tre regeringspartier.
Ifølge meningsmålingerne står SRSF til
et knusende valgnederlag – og Danmark
til en ny blå regering med et komfortabelt flertal.
De to blokke fører grundlæggende
samme politik – og det er nødvendigt at
skabe et reelt alternativ. Både på gaden
- i den skærpede klassekamp nu og i de
kommende år - og også parlamentarisk.
Overalt i EU og omegn er dannelse af folkelige fronter, der vender sig mod både
de borgerlige og de socialdemokratiske
regeringer sat på dagsordenen.

Flere venstrepartier i de kriseplagede
EU og euro-lande er ved at se dagens lys
efter den græske Syriza-model. Det er på
samme tid et parlamentarisk parti og en
samling af en modstandsfront af organisationer og bevægelser, af alle de kræfter
der kan samles om at give den nyliberale
reformpolitik modstand og opbygge et
alternativ til de to traditionelle regeringsblokke. Syriza står med mulighed for at
vinde flertal i parlamentet.
APK mener det er på tide at vende ryggen til Thorning-regeringen og ideen
om en ’rød’ blok med socialdemokrater
i front. Til forestillingen om at de kan
presses til en progressiv politik. Tiden er
kommet til også at sætte opbygningen af
et folkeligt og revolutionært alternativ på
dagsordenen i vores land: Imod den asociale nyliberale reformpolitik. Imod EU
og euro. Imod krigspolitikken.
Ved folketingsvalget i 2011 anbefalede
APK at stemme blankt. Simpelthen fordi
der ikke var andet valg end et valg mellem to blokke. Dengang skrev vi i valgudtalelsen:

”Vi ønsker VKO hen, hvor peberet
gror! Men vi advarer mod at tillægge
S/SF/R/Ehl som blok en grundlæggende
anderledes politik. Det vil der ikke være
tale om, selvom det kaldes en helt ny politik. Derfor er der ikke noget valg ved
valget.
Derfor opfordrer vi til at understrege
behovet for en reelt ny politik ved at
stemme blankt!”
Det var ikke ligefrem populært hos tilhængerne af Thorning og ’rød’ blok. Der
blev koldt om APK. I dag er Stem blankt
blevet en regulær strømning. Man kan
ikke både være imod regeringens og folketingsflertallets politik og støtte Thorning-regeringen.
APK ser meget gerne et seriøst parlamentarisk alternativ, der kan stemmes på.
Men først og fremmest er det nødvendigt
at udvikle en stærk kampfront og massekamp mod blokkenes fælles politik.
Vi opfordrer partier, organisationer og
bevægelser til at bryde med Thorning-regeringen og finde vejene til at samles om
opbygningen af et sådant alternativ.
Arbejderpartiet Kommunisterne
(APK)
1. maj 2013
Dette åbne brev er sendt til Enhedslisten samt
en række politiske partier og organisationer
uden for folketinget, til Folkebevægelsen mod
EU og andre folkelige bevægelser, progressive
fagforeninger, uddannelsesorganisationer o.a.

Rødt sommertræf 22.-23. juni 2013

Det politiske landskab i Danmark er i
opbrud i et nærmest uset omfang. Det
samme gælder i mange andre lande,
ikke mindst i euro-landene. Det er et
resultat af den kapitalistiske krise og
den nyliberale reformpolitik, som EUregeringerne har påtvunget deres befolkninger. Overalt protesteres der og
organiseres til modstand mod denne
politik.
I Danmark viste SRSF-regeringen
sig hurtigt ikke at være en del af løsningen, men en del af problemet. En regering, som fører benhård klassekamp –
ikke mindst mod sin egen sociale basis.

Derfor sker der et skred mod venstre
og derfor stiller spørgsmålet sig om,
hvilket alternativ der skal opbygges og
hvordan det skal bygges.

Hvordan skabes den stærkest mulige
modstand mod EU’s, folketingsflertallets og de nuværende regeringsalternativers politik?
Det er disse spørgsmål, årets røde
sommertræf vil tage op og belyse fra
mange sider og med oplægsholdere fra
forskellige vinkler – fra lærerlockout
til kampen om dagpenge, SU og kontanthjælp – og med inddragelse af den

internationale udvikling. Ikke mindst
i de sydeuropæiske lande og i vores
nabolande.
Seminaret finder sted i Karens Minde
Kulturshus i Sydhavnen i København.
Start lørdag den 22. juni kl. 14 og slutter søndag den 23. kl. 17.
Pris 200, kr. inklusive mad.
Tilmelding og yderligere information
– mail til: info@oktobernet.dk
Arrangører: Arbejderpartiet Kommunisterne
– DKU - Foreningen Oktober

Den beskidte lockout
Af Lisbet Bonde
Den langvarige lockout mod lærerne har ramt mange tusinder
mennesker hårdt. Alle de unge,
der skal til afgangsprøve i 9.
klasse; sosu- og tandplejeelever hvis eksamen nu er passé og
som må vinke farvel til aftalt job
og vente et halvt år mere; arbejdere på AMU-centrene som tilsvarende ryger tilbage i arbejdsløshed fordi deres svejsekursus
eller andet er røget. ADHD-børnene og de autistiske børn for
hvem det er særligt hårdt at undvære struktur og hverdag. Unge
lærere som er eneforsørgere. Og mange, mange andre.
Hvad ville KL og regeringen med denne kyniske kamp, der
blev afsluttet med et overgreb, som dikterede lærerne arbejdsgivernes krav?!
Den skal bane vejen for et nyt, totalt ureguleret arbejdsmarked,
og samtidig få banket fagforeningernes indflydelse i bund, så
statens ”moderniserings-”togt, planlagt for de kommende år,
ikke får organiseret modspil.
Dertil vil de pine mere undervisning ud af lærerne, så de næsten
gratis kan indføre længere skoledage – og få nedlagt nogen af
fritidshjemmene.
Ikke én eneste lærer tror mere på, at det er ønsker om en
fantastisk folkeskole, der driver politikerne.

Derimod står det mere og mere klart, at politikerne vil en uddannelse for erhvervslivet. VKs skolereformer gik i samme
retning – og der er bred enighed mellem ’blokkene’ om både
lockout og skolereform.
Nu kommer snart den næste ændring af skolens formålsparagraf, så er det slut med dannelse for livet. Erhvervslivet - ikke
det enkelte barn - er i fokus.
Netop derfor hører vi så meget om kinesisk skole i disse år. I
Kina er elevens selvstændighed, barndom og familieliv slagtet
til fordel for erhvervsproduktionen.
MEN Lockouten gik slet, slet ikke så glat og lydefrit, som regering og KL havde ventet. Det er en af lærernes store triumfer,
som vi kan varme os over, når vi sidder tilbage på skolerne i en
langt hårdere arbejdshverdag. (Med en gæld, der skal afdrages
de næste 4 år.)
Hver eneste dag blev KL knockoutet af lærerne.
Vi fik demonstreret i praksis på gaderne og på nettet, at danske
lærere så langt fra er uduelige, dovne, uspændende, inaktive!
Vi fik totalt afmonteret deres kile ind mellem Lærerforeningen og lærerne. De har sat sig meget, meget lidt ind i tingene, at
de kunne tro, det var muligt at lave splittelse der.
Lærernes sammenhold og styrke har været så stor, at vi endog kunne vinde sympati og opbakning – trods KLs og skiftende
regeringers mangeårige indsats på at fremmane ringeagt for lærerne.
Lisbet Bonde er lockoutet folkeskolelærer i Ballerup og medlem af APK.

APK og medierne: Nyheder hvor der kæmpes
Arbejderpartiet Kommunisterne blev
stiftet i april 2000 med den ambition at
blive det ny århundredes revolutionære
kommunistiske parti i Danmark: Et parti
for revolution og socialisme.
Fra starten har det lagt stor vægt på at
fortælle om, hvad der sker for Danmark
og det store flertal - på en helt anden
måde end i de borgerlige nyhedsmedier:
I lyset af kampen mellem reaktion og
fremskridt, mellem kapitalisme og imperialisme og det kommende socialistiske
samfund.
Det vil sige kampen for at sikre velfærd og social fremgang på den ene side
og EU-dikteret nyliberalisme, krigsgalskab og profitstræb på denne anden.
APK forsøger at udvikle medier for den
kæmpende bevægelse og bringe nyheder,
hvor der kæmpes.

KPnetTV

Prøv f.eks. at besøge KPnetTV: APKs
internet TV-kanal, som bringer videoer
og reportager fra gaden – og som har en
enestående samling af optagelser fra demonstrationer og events gennem de sidste år og mange interviews med aktører.
Og dyrk kpnet.dk – der dagligt bringer kommunistisk politik på nettet med
artikler og kommentarer om de centrale
spørgsmål nationalt og internationalt.
KPnetavisen på Facebook bringer
både materiale fra KPnet og KPnetTV
og brugernes egne opslag, som formidler
spændende udviklinger landet rundt.

Og endelig er der APKs blad Kommunistisk Politik – et månedsblad nu helt i
farver og med mere dybtgående artikler
og baggrund.
Prøv også at besøge Oktober butikkerne i København, Odense og Århus: Det
er andet og mere end bogbutikker med
revolutionære bøger, teori og kultur – det
er også mødesteder, forummer for udvikling af modstandens politik.
Start f.eks. her

www.kpnet.dk
facebook: KPnetavisen
youtube: KPnetTV

Mød os 1. Maj
1. maj vendes ryggen til Thorning-regeringen og dens politik. Det sker på
Tangkrogen i Århus, i Vejle og andre
steder, hvor regeringsrepræsentanter
optræder for at forsvare dens asociale
politik.
På to større manifestationer i henholdsvis København og Odense er regeringsrepræsentanter forment adgang.
Her fremlægges modstandes politik:
I Fælledparken i København (ved
indgangen fra Blegdamsvej ved Frimurerlogen) ligger Den Røde Plads.
Med cirkusteltet som vartegn er det et
sikkert sted for alle, der tager i Fælledparken for at fejre arbejderklassens
internationale kampdag. På et tidspunkt
hvor Danmark er ved at markere sig på
verdenskortet over lande med arbejdernes vilje til kamp.
Det er ikke mindst lockouten af lærerne, der er blevet gnisten, der har
tændt en bred vilje hos almindelige
danskere til at kæmpe mod regerings
rå arbejdsgiverpolitik og asociale reformer.

Ane Søegaard, formand for lærerne
på Frederiksberg er blandt talerne. Hovedtalen for APK holdes af Ebbe Riis
Klausen, også lærer. Der er altid fed
musik på DCen røde Plads og gode taler. De to lærere får i dagens løb selskab
af Jesper Morville fra Folkebevægelsen
mod EU, Mona Ljungberg fra Støtteforeningen for flygtninge i fare, filippinske
au pair-piger, en repræsentant for Solidaritet eller frit fald og krigs-veteranerne Brian og Høgni, der permanent
protesterer foran Christiansborg mod
Danmarks deltagelse i terrorkrige.
I Odense finder
du os på Rød 1.
maj i Munkemose. Taler: Rikke
Johansen, Odense
Lærerforening.
Rina Ronja Kari
fra Folkebevægelsen mod EU. Ryan Ra
fra Solidaritet eller Frit Fald. Jan Nielsen APK-Fyn.
Musik ved bl.a: DAVID ROVICS.

Arbejderklassens internationale kampdag

1. maj på Den Røde Plads
Solidaritet med lærernes kamp
HÆV LOCKOUTEN! DIKTATERNE AF BORDET! REELLE FORHANDLINGER!

12.00 Action Taken
13.00 Ebbe Riis Klausen, APK
Nej tilfilippinsk
OK13
Jean Gocotano,
au-pair.
13.30
Mona
Ljungberg
Arbejdspladser og jobs!
14.00 Ane Søegaard, fmd. Fr.lærerforening
Velfærd til alle!
14.15 Rødderne med Søren Berlev
Stop de nyliberale
nedskæringsreformer
15.15 Özgür,
DKU
Jesper Morville, FB mod EU
Nul kontanthjælp til kapitalen. Ud af EU
15.30 Martin Axandersen, faglig sekretær PLS
www.kpnet.dk
15.45 Veteranerne
Brian og Høgni
Oktober Bogcafé
Vesterfælledvej
1B, 1750
V, ti & to 14-18
16.00 Disarray
Son
17.00 Shivas nat
- og meget mere

Oktober Bogbutik
København
Vesterfælledvej 1B
1750 København V
Åbningstid:
Tirs- og torsdag 14 - 18.00
Se oktobernet.dk

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C
66 14 89 83
Åbningstid:
Hverdage 12 - 17.00
Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Åbningstid:
fredag 14 - 17.00

