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Antifascistisk demo i Göteborg efter nazstisk knivmordforsøg i Malmø Foto: Motkraft

TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme
Folkebevægelsen: 2XNej den 25 maj
EKSTRA: 1. MAJ INDSTIK

Man

kan ikke være neutral i kampen mod fascisme
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Arbejdere i alle lande, forén jer!

Det er ikke OK - og det bliver værre
Den socialdemokratiske LO-top har udlagt den kendsgerning, at urafstemningerne om overenskomsterne i den private
sektor gav et klart flertal for et ja, som en stærk opbakning til
dens politik. De nye overenskomster er treårige og gælder fra
1. marts 2014 til samme dato i 2017.
Godt hver tredje – 37,7 pct. af de 600.000 privatansatte
– stemte, og af dem stemte mere end tre fjerdele 77,3 pct. ja,
ifølge LO, der sammen med arbejdsgiverne glædede sig.
To forbund stemte Nej. Det var Blik- og Rør-forbundet og
Malerforbundet. Og Nej’et var massivt.
Stemmedeltagelsen blandt VVS’ere og blikkenslagere lå
på 45 procent – og af dem stemte 96,6 pct. Nej!
De får alligevel den nedstemte treårige overenskomst, fordi deres stemmeafgivning blev kædet sammen med ja-flertallet til forligsmandens mæglingsforslag.
Lyder det som en overbevisende støtte til LO’s OKresultat? Der blev sagt Ja uden begejstring, fordi de privatansatte valgte at tro på fagtoppens og deres forbundsledelsers forsikringer om, at OK-resultatet garanterer reallønnen
efter de seneste overenskomstperioder med reallønsfald.
Det er imidlertid lige så risikabelt som at fæste lid til Thorning og Co’ valgløfter. De nye overenskomster peger i helt
samme retning som de foregående – nedad – og sikrer ikke
mod social dumping og yderligere løntrykkeri, som der lægges op til i EU og det indre marked, hvor den europæiske
storkapital og dens politikere svinger taktstokken.
Det er standard at fravalg af en upopulær regering af politikere, medier og højtbetalte spindoktorer fremstilles som reel
og stærk opbakning bag et betænkeligt ens ’alternativ’.
Thorning-regeringen kom til magten som følge af et fravalg af VKO efter mere end 10 pinsomme år med den amerikanske agent Anders Fogh Rasmussen og hans efterfølger.
Den blev ikke båret frem af begejstring. Og Thorning-regeringens upopularitet i dag modsvares på ingen måde af en
uhæmmet entusiasme for luksusdyret Lars Løkke, der mener,
at sult vil gøre godt i Danmark.
Det er et udtryk for mangelen på et virkeligt politisk alternativ. Thorning-regeringens nedtur er særlig markant, fordi
det er lykkedes for den grundigt at trampe på store dele af sit
vælgerkorps med dens brutale nyliberale EU-stemplede poli-
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tik, og desillusionere alle, der troede på valgløfterne.
Det er en vigtig baggrund for Dansk Folkepartis store
fremgang i målingerne. Både i forhold til folketingsvalg og
EU-parlamentsvalget.
Bistået af de velvillige og dominerende borgerlige medier,
der i årevis har været mikrofonholdere for Pia Kjærsgaard
og Co., er det lykkedes disse højrepopulister at fremstille sig
selv som en slags alternativ både til SR-regeringens politik,
og som kritiker og modstander af EU’s nyliberale politik.
Der bliver satset på dette omhyggeligt renskurede, og næsten stuerene, fremmedfjendske højreparti som regeringspartneren, der skal holde den næste Løkke-regering oppe – og
som EU-tilhængerparti holde Danmark i unionen.
Det bliver værre både med en siddende Thorning-regering og med en ny Løkke-regering. Men der findes en
mulighed for at slå et nødvendigt slag i den modsatte
retning: Det er valget til EU-parlamentet den 25. maj og
folkeafstemningen om EU’s patentdomstol.
Det er særlig betydningsfuldt i Danmark, fordi der her – i
modsætning til de fleste EU-lande – faktisk findes et reelt
politisk alternativ til socialdemokraternes og de borgerliges
fælles nyliberale nedskæringspolitik, som er ens over hele
unionen. Og det er ikke Dansk Folkeparti eller de fremmedfjendske højreekstremistpartier.
I alle lande findes en EU-modstand til venstre, en voksende bevægelse for at forlade unionen og euro’en for at forsvare
arbejdernes og det store flertals befolknings levevilkår. I Danmark er det ikke bare en modstand fra ’den yderste venstrefløj’, men en bred og mangfoldig folkelig modstand, som er
organiseret i og repræsenteret af Folkebevægelsen mod EU.
Den er ikke fedtet ind i støtte til hverken ’rød’ eller blå
blok. Og den formulerer et klart mål for EU-modstanden:
Dansk udtræden af EU. Til gavn for det store flertal, til gavn
for nationen.
Folkebevægelsen og EU-modstanden repræsenterer en
kim til og de første skridt hen imod en endnu bredere og endnu mere konsekvent modstand mod storkapitalens offensiv
for at banke lønninger, levevilkår og sociale og politiske rettigheder et lille århundrede eller mere tilbage.
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Nye krigsfly for milliarder,
mens sociale nedskæringer raserer
Militarisering og
nedkæringer
Den største våbenhandel i dansk historie har været forberedt i al stilfærdighed og uden offentlig diskussion gennem flere år.

Dræbermaskinen Joint Strike Fighter
her i F-35B varianten til 1,1 mia. kr. stk.
specialbygget til korte startbaner.
Foto: f35.com

Nu tager regeringen og folketingsflertallet
konkrete
skridt til indkøb af nye avancerede krigsfly.

- Der er tale om milliarder og atter milliarder, der skal investeres
i en fortsat militaristisk
og såkaldt aktivistisk
udenrigspolitik,
der
har placeret Danmark
i forreste række blandt
de krigsforbrydernationer, der indleder
ulovlige og folkeretsstridige angrebskrige.
Denne våbenhandel
vil være en garanti for
dansk krigsdeltagelse i
mange årtier frem, hvis
den gennemføres.

Forsvarsministeriet udsender i dag en såkaldt informationsanmodning til de fire
flyfabrikanter, der er på tale.
Det drejer sig om EU’s fremtidige kampfly Eurofighter,
svenske Saab Gripen, Boeings F-18 Superhornet og
Lockheed Martins F-35 Joint
Strike Fighter.
På baggrund af svar fra producenterne om pris, levering
og krav til flyene skal der
efter planen træffes politisk
beslutning om flyindkøbet
næste år. Flyene skal fra
2020 afløse de nuværende
F-16-fly.

Alle folketingets partier minus Enhedslisten
har været enige om
dette projekt. På det
seneste har SF udtrykt
modvilje mod det, og
Enhedslisten har opfordret SF til som forligspartner at blokere
for handelen.

De danske F-16-fly har deltaget aktivt i USA’s og NATO’s krige, ikke mindst med
brutale bombninger under
krigen mod Libyen. Fra 1.
maj skal fire danske F-16-fly
med soldater patruljere over
de baltiske lande ved grænsen til Rusland fra en base
i Estland som en del af den
’nye kolde krig’ i Europa,
hvor NATO, USA og EU er
ved at befæste og opruste sin nye ’østgrænse’.

producenter anses for noget af en formalitet. Alt tyder på, at JSF er valgt.

Danske virksomheder har været involveret i udviklingen af Joint Strike Fighter som en del af købsforberedelserne,
og indhentningen af tilbud fra de andre

Dorte Grenaa, talsperson for Stop Terrorkrigen, kalder det ’en helt central
opgave for antikrigsbevægelsen’ at få
stoppet denne handel:

Men kun en stærk og
aktiv antikrigsbevægelse vil kunne bremse
krigshandelen, siger
Dorte Grenaa:
- Nu må galskaben stoppes. Mere end
30 milliarder til krig, mens EU-dikterede nyliberale reformer hærger alle sociale ordninger og titusinder er blevet
ramt. Det kalder på synlig protest.
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’Vækstplan for fødevarer’

Halvering af randzonerne
og fri adgang for udenlandsk kapital
Det handler om penge. Store penge.
Spørgsmålet om at få gennemført
randzoner uden dyrkning og gødskning omkring vandløb og søer overgik
pludseligt fra Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Vupti! Så
var randzonerne blevet lagt ind under
’Vækstplan for fødevarer’ og skåret
ned til det halve.
Miljøforringelsen kommer samtidig til
at fungere som et røgslør over andre
væsentlige beslutninger i Vækstplanen
– ikke mindst at der tilsyneladende åbnes en ladeport for, at udenlandsk kapital nu kan overtage dansk landbrugsjord.
Grundvandet lider hårdt under giftsprøjtning, nedsivende gifte fra industri
og gødningsstoffer. Bakterier fra gylle
kan ligeledes nå ned til grundvandet,
før de bliver nedbrudt.
262 millioner kr. gik der alene i 2013
til overvågning, kortlægning og kontrol
af grundvandet. Danmark er et af de få
lande i verden, hvor grundvandet stadig kan drikkes. Men ikke alle steder.
Mange boringer bliver lukket på grund
af forurening.
Den direkte adgang for forurenende
stoffer via vandløb og søer er et særligt problem, og randzonerne skulle bidrage til en vis beskyttelse med deres
ti meters bræmmer, hvor der hverken
dyrkes eller gødskes. Det ville også
skabe små lommer med levesteder for
dyr og planter.
I regeringsgrundlaget garanterede man
”fuld indfrielse af EU-direktiverne”
og en epokegørende ”Naturplan Danmark”. Det blev lovet at skærpe landbrugets regulering af udvaskning af
kvælstof og brugen af sprøjtegift.
Intet af dette er sket.

Fra Miljø til Erhvervs- og
Vækstministeriet
Landbrugslobbyen har kæmpet indædt for, at skærpelserne ikke skulle

Mark i Hoptrup. Foto Jens Schott Knudsen

ske, og d. 2. april blev der indgået en
aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om en
’Vækstplan for fødevarer’. Lovgivningen for randzonerne inddrages i aftalen
om Vækstplanen. Randzonerne halveres og vil nu omfatte omkring 25.000
mod tidligere 50.000 hektar.

Grænsløs
landbrugskapitalisme
Randzonerne hører pludseligt ikke
længere under Miljøministeriet,
men
blev overtaget af
erhvervs- og vækstminister Henrik Sass
Larsen, der forhandlede Vækstpakken igennem. Om forringelsen af aftalen for miljøet udtaler
miljøminister Kirsten Brosbøl til Information d. 7. april, at det ’kunne have
været meget værre’:
”Nogle havde ønsket, at randzonerne
skulle helt væk.”

Fødevareminister Dan Jørgensen mener ikke, at ændringen betyder noget
for miljøet og udtaler i en pressemeddelelse:
”Det er vigtigt, at vi fastholder den
gode miljøindsats, og samtidig skal
landbruget have så smidige arbejdsvilkår som muligt.”
Det påskud, som storlandbruget har
brugt – at det er svært at finde ud af,
hvor randzonerne skal være henne – er
overtaget af regeringen.
”Selv ude i marken har der været tilfælde, hvor hverken landmændene eller
Fødevareministeriets egne kontrollører
har kunnet afgøre, hvor der skulle være
randzoner, og det kan vi ikke leve med,”
siger Dan Jørgensen.
Der vil nu kun blive udlagt randzoner
ved vandløb, som i forvejen er udpeget
i forbindelse med tidligere love. Det er
til at finde ud af!
I forbindelse med planen for at udlægge randzoner blev der i EU sat penge af til kompensation på i alt 76,5 millioner kr. til landmændene i Danmark.
Skulle der vise sig et mindre forbrug på
grund af de ændrede regler, vil ”parterne aftale den nærmere anvendelse af
midlerne til andre formål”.
Ingen grund til at gå glip af tilskud.
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EU’s bankunion færdigforhandlet:

Danmark skal tage stilling
Investeringsselskaber,
kapitalfonde og
pensionsselskaber skal styre
fremtidens landbrug
’Vækstplan for landbruget’ indeholder andre kontroversielle beslutninger,
ikke mindst hvad angår finansieringen
og følgerne deraf. Der åbnes op for, at
landbrug fremover skal kunne ejes af
investeringsselskaber.
”Der gennemføres en modernisering
af landbrugsloven, så barriererne for
at tiltrække ny kapital til erhvervet afskaffes. Det betyder, at reglerne i landbrugslovens § 20 ændres, så der ikke
stilles krav om, at én bestemt person
skal have bestemmende indflydelse i
selskabet. Samtidig udvides kredsen af
godkendte selskabsformer, der kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse.”
Internationale kapitalfonde, pensionskasser m.m. vil således få adgang til at
opkøbe landbrugsjord og investere med
hurtig og størst mulig profit for øje.
Loven åbner også for andre former
for kapitaltilførsel. Landbrugets Finansieringsbank (LFB) skal stille garantier, så risikovillig kapital kan investeres
i bedrifterne.
”LFB vil i tæt samarbejde med Vækstfonden bidrage til, at der kan etableres
mere risikofyldte finansieringsløsninger, hvor LFB tager den yderste risiko
på en særlig pulje lån til landbruget.
Der vil allerede fra 1. juni 2014 kunne
tilbydes yderligtstående lån til ejerskifter og rekonstruktioner i landbruget.”

Og flere svin
Planen åbner også op for en endnu større svineproduktion end den nuværende,
med dertilhørende miljøproblemer.
Omregningsfaktoren for dyreenheder
ændres, så der vil blive mulighed for en
forøgelse på 1,5 millioner flere slagtesvin årligt.

Den danske regering har længe fastholdt, at der først skal tages stilling til
EU’s bankunion, når den endelige udgave foreligger. Det gør den nu.
Deltagelse i bankunionen er obligatorisk for eurolandene, mens ikke eurolande kan vælge at gå med eller ej.
Den danske regering har hele vejen
igennem holdt døren åben for dansk
tilslutning, selvom det både betyder
dansk suverænitetsafgivelse og strider
mod de danske undtagelser i forhold til
den økonomiske og monetære union.
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler, at hun glæder
sig over, at aftalen er på plads.
- Men de foreløbige meldinger er, at
indholdet ser ok ud, siger ministeren
ifølge børsen.dk. Nu skal aftalen analyseres grundigt, siger hun.
Den danske regering har søgt at luske uden om en stillingtagen. Man kan
mistænke den for stadig at ville skubbe
spørgsmålet foran sig og prøve at udsætte det til efter valget og folkeafstemningen den 25. maj.
Bankunionen er indlysende en del af
opbygningen af Eurostaten – Europas
Forenede Stater – som et stort flertal af

danskerne vender sig imod.
EU-parlamentet godkendte den 15.
april med et stort flertal af socialdemokrater og borgerlige de tre store
lovkomplekser, der udgør bankunionen. Den skal nu endeligt godkendes af
ministerrådet. Folkebevægelsen stemte
selvfølgelig imod.
Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker
for Folkebevægelsen mod EU, siger, at
Danmark ikke skal med:
- Vi skal hverken overlade beslutningen til at lukke banker til EU eller
andre medlemsstater. Det er suverænitetsafgivelse, så det batter. Lad os gøre
som i Sverige og sige nej tak til bankunionen.
- Danmark skal ikke med i bankunionen. Det kan gå hen og blive en dyr
fornøjelse for skatteyderne, og den forhindrer ikke nye finanskriser.

Ophæv straks logningsbekendtgørelsen
Danmark bør straks ophæve den bekendtgørelse, der efter krav fra EU har
betyder registrering af over halvanden
milliard danske telefonopkald, sms,
email og internetbesøg hver eneste
dag, siger MEP Rina Ronja Kari fra
Folkebevægelsen efter EU-domstolsafgørelse.
EU-domstolen har besluttet at ugyldiggøre EUs logningsdirektiv, som i mere
end syv år har pålagt medlemslandene
at foretage en omfattende overvågning
af alle borgeres sms’er, telefonopkald,
email og internetbesøg.
Direktivet har ikke begrænset indsamlingen og er i strid med EUs eget
charter om grundlæggende rettigheder.

- Regeringen og Folketinget bør straks
ophæve den danske logningsbekendtgørelse, som ufortrødent har indført EUs
bigbrother-vanvid i Danmark. Den har
betydet langt over 500 milliarder registreringer om året i de senere år. Over
100.000 for hver af os. Det er en helt
uhyrlig krænkelse af den grundlæggende ret til privatlivets fred, udtaler Rina
Ronja Kari.
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Nyliberalismens privatiseringsfelttog fremmes:

Folkeskolen køres i bund

De sidste fire år er beløbet pr. elev i folkeskolen blevet skåret med 8 %. Samtidig giver den nye skolereform flere penge til privatskolerne. I Sverige høster
private skolekoncerner rekordoverskud
– og Sverige er et ’modelland’ for SRregeringen og dens Produktivitetskommission.
Til det nye skoleår skal regeringens
nye folkeskolereform være i fuld omdrejning over hele landet. Det er den
samme ’reform’, som regeringen og
statsmagten kun fik gennemført med
et overgreb på lærerne og folkeskolen
med den store lærerlockout sidste år.
Dengang sagde regeringen, at reformen
skulle gennemføres uden yderligere
penge til folkeskolen. Nu viser det sig,
at den skal gennemføres samtidig med,
at folkeskolens udgifter yderligere er
skåret ned.
En analyse fra Weekendavisen viser,
at siden 2009 er udgifterne pr. elev faldet fra 67.061 kr. til 61.37 kr., hvilket
svarer til ca. 8 %. Det kommer efter et
årti med kraftige nedskæringer på skolebudgetter.
- Man opstiller forventninger, som
skolerne i virkeligheden ikke har mulighed for at leve op til. For os ser det
ud som et bluffnummer, og det er rigtigt
skidt. I sidste ende er det opbakningen
til folkeskolen, som er i spil, siger Anders Bondo Christensen, formand for
Danmarks Lærerforening.

’Verdens bedste folkeskole’
sender elever på privatskoler
Både Fogh-, Løkke- og Thorning-regeringerne har deklameret, at de var i gang
med at skabe intet mindre end ’verdens
bedste folkeskole’, mens de i virkeligheden skar ned. Skoler blev nedlagt og
lagt sammen i effektiviseringens navn,
og antal elever i klasserne steg.
Skoleudgifterne blev under nyliberalismens New Public Management flytter
fra bøger og undervisningsmateriale og
andre pædagogiske goder for eleverne

året pr. elev, men kan helt lovligt vælge
de elever fra, der kræver flest ressourcer og koster mest.
Folkeskolen modtager derimod forskellige satser for statsstøtte afhængigt
af elevsammensætning og er i sagens
natur tilgængelig for alle børn.
Private skoler med mange ressourcestærke elever får 41.000 kroner om
året for hver elev. Til sammenligning
hermed får offentlige skoler med mange ressourcestærke elever kun omkring
38.000 kroner pr. elev.
Lockouten 2013: Lærere i kamp for
folkekolen - mod EU-reformer, regering
og folketingsflertal

Folkeskolereform:
Fallit fra start
til bureaukrati, dokumentation, kontrol
og konsulenter.
Senest har spareøvelsen kaldet inklusion bidraget til at køre folkeskolens
ressourcer ned, hvor man har nedlagt
specialundervisning og -klasser.
Bluffnummeret virker: Sidste år
startede mere end hver sjette elev i en
privat skole. I 2012 gik 561.553 elever
i folkeskolen, mens tallet i privatskolerne trods de små børneårgange var
vokset til 104.740 elever.

Privatskoler får mere
Den hurtigst voksende udgift på statens
investering i børn og unge uddannelse
er tilskud til privatskoler. Det er en udvikling, der samtidig dræner de kommunale skolebudgetter.
Ligesom på andre privatiserede velfærdsområder modtager de private
støtte udregnet efter den gennemsnitlige kommunale pris.
Undersøgelser fra bl.a. Cevea viser,
at nogle privatskoler modtager mere i
statsstøtte pr. elev end folkeskolerne.
Privatskolerne får et fast beløb om

Ministerbluff
Sidste år lovede en forarget undervisningsminister Antorini (S), at hun ville
se på tilskudsreglerne, da forfordelingen af de offentlige skoler blev offentliggjort.
Lige nu overvejer regeringen, hvad de
kalder ’en social taxameter-ordning’,
der skal opmuntre privatskoler til at
være socialt ansvarlige.
Også dette er bluff, da det er nøjagtig
samme tilskudsregler, der findes inden
for sundhedsområdet, hjemmeplejen
og plejehjem, der sikrer overbetaling af
private firmer på bekostning af det, der
er tilbage af det offentlige.

Svensk rekordoverskud på
privatskoler
I Sverige, der har været igennem en tilsvarende EU-udvikling, har man også
taget næste skridt: nemlig fuld ret til
privatskoler til som et regulært firma at
tjene penge på skoledrift.
Det er nøjagtig det, som den af SRSFregeringen i 2012 nedsatte Produktivitetskommission, hvis slutrapport offentliggjordes mandag den 31. marts,
også vil have indført på det danske
skoleområde.
Årsregnskaberne for de svenske skolekoncerner viser, at det er milliardforretninger. I toppen ligger Academedia,
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der har øget sin omsætning med næsten
10 % til over fem milliarder kr., med
en overskudsgrad på syv-otte procent.
Bag Academedia står kapitalfonden
EQT med Wallenberg-imperiet som
største ejer.
Den Internationale Engelske Skole
kommer på en anden plads ifølge det
svenske Dagens Industris opgørelse.
Omsætningen ligger på omkring en

milliard. Det ejes af det amerikanske
TA Associates, der er en af de 50 største
kapitalfonde i verden.
Det er en sådan udvikling, SR-regeringen er i gang med at føre det danske
skolesystem og hele den stadigt beskårne offentlige sektor ud i, samtidig med
at centrale og samfundsvigtige tilgange
som DONG og Nets sælges til Goldman Sachs og private amerikanske in-

vesteringsfonde.
De svenske privatiseringserfaringer har
generelt været katastrofale. I forhold
til uddannelsessystemet har det været
en traumatisk tid for elever, forældre,
lærere og skoler. Og i Sverige har man
måttet erkende, at løfterne var bluff:
Det svenske uddannelsesniveau er simpelthen blevet ringere.
Det er EU-nyliberalisme i frit fald.

Heldagsskole:

Kommuner skærer ned og lukker fritidsordninger
Børnenes fritidsordninger er et af de
områder, der betaler for skolereformen
og heldagsskolen, der indføres over
hele landet til sommer. Kommunerne
fyrer pædagoger. I f.eks. Hjørring kommune lukkes alle SFO’er. Det er en af
konsekvenserne af den brutale lockout
mod lærerne sidste år og den brutale
gennemtvingelse af EU-skolereformen.
Når den nye folkeskolereform til
august træder i kraft over hele landet,
skal de små klasser gå i skole fra 8-14.
Heldagsskolen giver børnene en meget mere varieret dag, påstår undervisningsminister Christine Antorini (S).
Heldagsskolen betyder imidlertid, at
tidligere fritidstilbud med pædagogisk
personale og egne lokaler erstattes af
’frivillig undervisning’ efter skole og
morgensamling på skolen, inden den
starter.
Landet over skærer kommunerne ned
på børnenes fritidstilbud, og pædagogisk personale fyres.

100 børn til to voksne
Det er allerede gået helt galt med nedlæggelsen af specialtilbud til skolebørn
med særlige problemer og deres ’inklusion’ i de almindelige skoleklasser
uden tilstrækkelige ressourcer og med
mere arbejdspressede undervisere. Nu
føjes nye forringelser til.
Københavns kommune har således skåret morgenåbningen på fritidsordningerne væk, for de børn hvis forældre

gogiske personale, lyder det fra Flemming Gade, faglig sekretær i BUPL
Nordjylland.
I alt 23 fuldtidsstillinger forsvinder helt,
og et lille halvt hundrede er sat ned i
timetal på et område, der i forvejen er
meget præget af deltidsstillinger.

møder tidligt på arbejde.
I stedet skal børn, der har behov,
samles på de enkelte skoler inden de
starter skoledagen med en normering,
der kan hedde 100 børn til 2 voksne.

Hjørring lukker SFO
I Hjørring kommune nedlægges samtlige fritidsordninger i kommunen.
I stedet får eleverne tilbudt halvanden
times frivillig undervisning på skolen,
og de skolebørn, der bliver afleveret før
klokken otte eller hentet efter klokken
15.30, kan blive passet af kommunens
børnehavepersonale i børnehaverne.
- Man nedlægger et velfungerende pædagogisk tilbud og giver i stedet børnene en rodet og usammenhængende dag,
udtalte Henning Pedersen, formand for
pædagogernes landsforbund, BUPL, til
Ritzau, da det kom frem.
En del personale i SFO har allerede
forladt SFO’erne inden 1. april, hvor
de endelige fyringer og nedsættelser i
arbejdstid blev delt ud blandt det pæda-

Hjørring byråd vedtog at lukke SFO’er
på et møde i november ’i ly af natten’,
tre uger før det var annonceret på byrådsmøde.
En undersøgelse, som Epinion efterfølgende lavede for BUPL, viser, at otte
ud ti forældre i Hjørring synes, det er en
rigtig skidt idé at nedlægge SFO’erne.
Forældrene mener, at kommunen
må omgøre beslutningen om at lukke
SFO’erne. De mener, at de nye tilbud
er en klar forringelse for deres børn.
Forældrene har brug for pasning, men
vil ikke lade deres seks- til tiårige børn
blive passet i en børnehave efter skole.
Indtil videre har kommunen valgt at
overhøre forældre og personale og i
stedet med hård hånd indføre en i forvejen kikset heldagsskole uden kvalificerede fritidstilbud.
Se ny video på KPnetTV fra lærernes
fantastiske demonstration på Christiansborg
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1. maj 2014 på Den Røde Plads i Fælledparken
Den Første Maj er en festdag for de
fremskredne frihedskræfter i de brede
masser verden over. Den er skabt af os
selv, i modsætning til alle andre festdage, som blev tildelt fra oven.

1. maj 2014
Mange ser dagen som enten et symbol
for arbejderbevægelsen eller en folkefest. Den er begge dele. Det er arbejderklassens internationale kampdag, og
egentlig hele folkets dag.
Majdagen bærer den brede befolknings
forhåbninger, ønsker og kamp for et
liv i uden truende krige, uden frygt for
morgendagen og med et demokrati, der
omfatter menneskehedens reelle udfordringer: kamp mod de truende miljøkatastrofer, for det daglige brød, husly og
arbejde til alle.
Men arbejderklassen er den ledende
og afgørende sociale kraft. Og 1. maj
mobiliserer den sine kræfter i hele verden til de igangværende og forestående
kampe.
I Fælledparken i København samles
mange forskellige grupper, partier og
enkeltpersoner for at fejre majdagen.
Alle steder tales der på dagen om de
levevilkår, de sociale reformer skaber
for de underste.
Men ét sted nævnes de ved deres rette
navn: EU-skabte neoliberale nedskæringer til gavn for de få, de rigeste og
de største virksomheder, og til stor skade for de underste, dem der blev syge,
dem der manglede det nødvendigste i
forvejen.
På Den Røde Plads i Fælledparken
lyder kravet klart og tydeligt: Rul reformerne tilbage!
Følg med på:
www.denroedeplads.oktobernet.dk
Vær aktiv, mail til:
info@oktobernet.dk

Foreløbigt program for Den Røde Plads i Fælledparken
(pladsen tæt bag Frimurerlogen)
Talere:
Erik Bach, Folkebevægelsen, kandidat til EU-valget – Dorte Grenaa, APK
– Mogens Egede, EEO Sjælland – Jens
Andersen, Vi tager Danmark tilbage
– Ulrik Frost, fyret talsmand fra Letz
Sushi – Irene Clausen, Boykot Israel
Musik:
Røde Horn – Lior Kojo – Fri Galaxe
– Disarray Son – Ali Sufi, antiracistisk

musikalsk indslag med Misshell, CC,
Sandra og Rebecca, Ethanol, Mic
Den første maj 2014 er en milepæl.
Der bliver store udfordringer efter
EU-valget, og det er afgørende, at der
opbygges en stærk samling fra neden.
Vær med til at gøre majdagen på Den
Røde Plads i Fælledparken til en stor
og flot manifestation. Deltag i forberedelserne. Deltag i afviklingen. Deltag i
oprydningen.
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Rød 1. maj i Munkemose
Igen i år bliver der holdt
Rød 1. maj i Odense. Arrangementet har 27 år på bagen. Rød 1. Maj har gennem
årene givet en talerstol til
de socialt udsatte, til de der
kæmper mod nedskæringer,
for ordentlige levevilkår og
social retfærdighed, til krigsmodstanderne og EU-modstanderne.

Foreløbigt program for Rød
1. maj 2014 i Munkemose:
Talere:
Ra Ranunkel - Jan Nielsen, APK
– Victoria Risbjerg Velásquez, Folkebevægelsen mod EU, kandidat til
EU-valget.
Musik:
Bl.a. Thors Trio.
Der er i år to klare og tydelige hovedkrav, der står i centrum for Rød 1.
Maj:
Rul reformerne tilbage!
Det er de asociale, EU- dikterede reformer, der er blevet gennemført de sidste
par år, fra efterlønsreform, pensionsreform, SU-reform og til kontanthjælpsreformen, der rammer hårdest for dem,
der ingenting har i forvejen.

mark på det sidste er lavet
i EU.
En vedtagelse af Patentdomstolen vil bl.a. betyde
en kraftig underminering
af klima-, miljø- og forbrugerbeskyttelse.
Folkebevægelsen
vil
være repræsenteret med en
taler på Rød 1. Maj.
Heldigvis er der opstået en social
bevægelse, der protesterer og kæmper mod virkningerne af især kontanthjælpsreformen, Bevar velfærd-initiativerne.
I Odense har bevægelsen manifesteret sig flere gange med gode aktioner,
og på årets 1. maj-arrangement vil Fyngruppen-Bevar velfærden også være
repræsenteret ved bl.a. en taler.
2 gange Nej i Maj
Der holdes valg til Europaparlamentet
og folkeafstemning om EU’s patentdomstol den 25. maj. Det er enormt
vigtigt, at man siger nej til EU ved at
stemme på Folkebevægelsen mod EU’s
kandidater ved valget. Og det er lige så
vigtigt også at stemme nej til patentdomstolen.
EU tiltager sig mere og mere magt
over medlemslandenes lovgivning, og
opskrifterne til alle de nedskæringsreformer, der er blevet gennemført i Dan-

APK i Århus 1. maj
Man kan i år møde APK på 1. maj arrangementet i Tangkrogen, hvor vi er
lidt over det hele og deler vores 1. maj
avis ud. Find os og få en snak om vores
aktiviteter og synspunkter.
Der afholdes i år ikke et alternativt
1.maj i byen.
Omkring ’Fredsscenen’ kan man bl.a.
møde ’Folkebevægelsen mod EU’, der
er i fuld gang med valgkamp og med at
skaffe et nej til EU’s patentdomstol.
Folkebevægelsen mod EU vil tale på
Fredsscenen om militarisering i EU og
om betydningen af et godt valg til EUmodstanden.

Arrangør af Fredsscenen er ’Århus
mod Krig og Terror’, der organiserer
modstand mod dansk krigspolitik, mod
NATO og EU’s optrapning af konflikter fra Afrika til Ukraine.
Kig også ned i vores bogbutik OKTOBER BOGSALG, der er åben fredag
fra kl. 14 – 17 i Ny Munkegade 88 8000Århus C.
Og læs om APK og ’Oktober Støttekreds i Århus’ og vores kommende
aktiviteter på facebooksiden: oktober
Bogsalg og Oktober Støttekreds i Århus

Vær med til at opbygge en
stærk samling fra neden. Vær med i
forberedelserne, deltag i Rød 1. Maj på
dagen og vær med i oprydningen.
Følg med på facebooksiderne RØD 1
MAJ Odense og Oktober Bogcafé Fyn.

Bliv medlem af
Oktober Støttekreds

Støttekredsens formål er at sikre
driften og udviklingen af de revolutionære medier Kommunistisk Politik, hjemmesiden kpnet.dk, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV .
Samt Oktoberbutikkene i København, Århus og Odense
Som medlem bliver man inviteret
til
spændende
arrangementer,udflugter, debatmøder mv.
At være medlem koster 100,- kr. om
året – 150,-kr for par.
Brug formularen på kpnet – eller
send en mail til stottekreds@oktobernet.dk
Kontingentet indbetales på Oktobers konto (mrk. Medlem)
Bankkonto 1551 - 166 34 271
eller Giro 1-663-4271
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Hvordan skaffer vi mere tid til børnefamilierne?
Af Dorte Grenaa
Lad de 45-65-årige komme i sving og
derefter trappe ned, til de er 80, så mor
og far kan få tid med deres børn, siger
en forsker fra nyliberalismens dyb.
I dag er det forårsjævndøgn, vi går solen og lyset i møde. Men det er ikke
alle børnefamilier, der har mulighed
for at tilbringe mere tid med børnene,
mens der er dagslys, selvom dagene
bliver længere. Dagligdagen for de fleste børnefamilier rigtig presset – lange
arbejdsdage og lang transporttid til og
fra arbejde og institutioner. Hverdagsstresset er ikke blevet mindre.
Hvordan kan man indrette samfundet
og arbejdsmarkedet, så der bliver plads
til at være forældre, være barn, ung og
gammel? Dybest set er det jo et spørgsmål om, hvem der skal have gavn af al
den rigdom, alt vores arbejde og pro-

at skulle gå ned i løn. Retten til en
sekstimers arbejdsdag til alle med fuld
lønkompensation, og uden at man skal
nå otte timers arbejde på seks timer. Det
vil sige fuld finansiering på profittens
bekostning. Kan det lade sig gøre? Ja,
hvis der kæmpes for at få rejst og gennemført kravet.

KPnetBlogs
duktion skaber. Hvilket samfund vi vil
have, vores børn skal vokse op i.
Her og nu kan man vælge to veje. En
kollektiv og solidarisk vej, hvor man
nedsætter den daglige arbejdstid uden

For børnefamilier er det hverdagen, der
tæller. Livet med børnene kan ikke sættes på standby til en ekstra feriedag eller mere barsel. Og to timer mere hver
dag vil gøre en enorm forskel både for
børn, voksne og bedsteforældre.
Alternativet er nyliberalismens vej, der
har mange ansigter, men det til fælles,
at skal hverdagen lettes for børnefamilierne, så skal det betales af andre grupper i befolkningen. Profitten skal ikke
røres.

Gravide unge bliver fyret fra både job og uddannelse
Nogle kommuner fyrer deres elever, når
de bliver gravide. Firmaer forsørger at
skrive forbud mod graviditet ind i kontrakter. Jobsamtaler bruges til forhør
om barselsplaner.

blive gravid i løbet af det første års ansættelse.
Fra Clara Service lyder forklaringen, at man er nødt til
at sikre sig stabil arbejdskraft,
når størstedelen af de ansatte i
faget er kvinder,

Tillykke, du skal være mor!
Men er du elev i kommunalt regi, kan
den glædelige begivenhed hurtigt blive
fulgt op af en helt anden virkelighed.
Nemlig: Vi ser os nødsaget til at opsige
din uddannelseskontrakt, da du ikke
længere kan opfylde den.
Det skete bl.a. for en 23-årig kvinde, da
hun blev gravid. Sønderborg kommune
afbrød hendes uddannelse som socialog sundhedshjælper, og hun mistede
sin elevløn.
Efter barslen kan hun så søge ind på
studiet igen og starte forfra. Hvis hun
magter det.
Kommunernes Landsforening begrunder kommunernes praksis med, at eleverne er midlertidigt ansatte, så derfor
kan uddannelseskontrakten ophæves.

Babyplaner
Næsten hver femte kvindelige
Arkivbillede af gravide til fødselsforberedelse fra en HK’er – 17 procent – har fået
spørgsmål om babyplaner til
tid hvor børn stadig var velkomne i Danmark
jobsamtaler. Og for kvinderne
mellem 31 og 40 år gælder det for hver
fjerde.
I alle tre tilfælde overtrædes op til
flere love på en gang.

Tillykke - du skal
være mor!

De er jo kvinder
Er man som ung kvinde ansat i et privat
plejefirma, behøver man ikke frygte for
sin elevplads som sosuhjælper. De tager nemlig slet ikke elever.
Til gengæld kan man opleve, som i plejefirmaet Clara Service, at man ikke må

Men med nyliberalismens triumftog i
Danmark og EU forsøger både private
og offentlige arbejdsgivere igen med
alle midler at fjerne og omgå tilkæmpede rettigheder. Såsom kvinders ret
til at blive gravide og få børn, og kvinders ret til både arbejde, uddannelse og
børn.
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Lad de 45-65-årige komme i sving,
så mor og far kan få tid med deres børn.
Det mener den amerikanske forsker
James W. Vaupel fra Syddansk Universitet. Han foreslår, at vi kun arbejder
20-25 timer, når vi har små børn, at der
er fuldt blus på karrieren fra 45 til 65 år,
og at vi trapper langsomt ned fra 65 til
80 år. Ja, det var 80 år.

Så kan pressede børnefamilier og
nedslidte voksne og ældre slås om den
lort.
Idéen lanceres med mellemrum. Allerede tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen og hans familie- og
arbejdslivskommission foreslog i 2007
en tidsbank, hvor man kan spare fritid

op, til man får børn. Socialdemokratiets ”trivselssamfund” i 2008 indeholdt
også en tidsbank, der skulle lette børnefamilierne.
Det er i virkeligheden EU-kravet om
fleksibel livsarbejdstid, hvor man så til
gengæld først opnår retten til at gå på
pension, når man har opfyldt sin livsarbejdskvote.

Aflyste torskegilder
Med en god portion nervøsitet begav
jeg mig om morgenen mandag den
17. marts ind på Skats hjemmeside
for at tjekke min årsopgørelse. Skatte’far’ opkrævede mig for kr. 4.000.
Surt show – og for mit vedkommende
heller ikke forventet.
Jeg har i nogle år taget skattefastsættelsen for gode varer, specielt
fordi almindelige lønmodtageres muligheder for at tiltuske sig lidt fradrag
er minimeret til praktisk taget ingenting. Normalt balancerer årsopgørelsen da også fint med min selvangivne
forskudsopgørelse, men i år generede
beløbets størrelse og i særdeleshed
adressen på betalingen mig, så jeg
forsøgte mig ud i analysens kviksand.
Jeg støvede to punkter op, som kunne
forklare en del af problemet, men ikke
det hele.
Så forsøgte jeg naivt at kontakte
Skat telefonisk. De første fire gange
– som blev fordelt hen over et par formiddage – blev jeg af en telefonsvarer
opfordret til at prøve igen senere. Den
femte gang fik jeg af samme stemme
besked om, at jeg stod på en venteliste, men ikke noget nummer eller
en forventet tid. Da vores håndholdte
telefon havde klistret sig fast til øret,
opgav jeg og besluttede at opsøge
’torskene’ personligt.
Vel ankommet til skranken på Sluseholmen modtog jeg følgende besked:
- Det kan ikke lade sig gøre at bestille samtaler her. Fra 1. november
sidste år kan man kun aftale personlige møder pr. telefon!
Gonzo!
Jeg husker gladelig den tid, hvor skat-

te’far’ indkaldte borgeren til torskegilde, fordi skatteyderen angiveligt
havde opgivet sin skattefastsættelse
forkert. Udgangspunktet var ofte,
at skattevæsenet havde ansvaret for
at gendrive borgerens fremlagte og
angivne fradrag. I dag angiver Skat
automatisk din skatterestance, og du

må trodse alle besværligheder for at
opnå kontakt og overbevise dem om
din ret. Omvendt bevisbyrde.
Da telefonsvareren endelig blev
vekslet til et menneske af kød og blod,
fandt jeg samtidig ud af, at begrebet
torsk, som tidligere var en betegnelse
for borgeren, nu var ændret til at blive
hæftet på de skatteansatte. Vedkommende nægtede mig en aftale:
- Så længe det drejer sig om uoverensstemmelser om henholdsvis forskudsog årsopgørelse, så kan og skal det
klares telefonisk.
Det forsøgte vi så – uden held. Jeg
kunne alligevel ikke få en personlig
aftale. Til sidst måtte jeg over for en
anden ansat insistere på, at jeg var
talblind og havde behov for personlig
vejledning.
Det lykkedes, og næste dag sad
jeg over for en venlig dame i det allerhelligste på Sluseholmen, hvor jeg

fik bekræftet de to punkter, jeg selv
havde fundet. Hun fandt så yderligere
frem til, at mit hovedkort var blevet
brugt dobbelt i forbindelse med en del
af min arbejdsløshedsperiode, hvilket
jo havde givet mig dobbelt fradrag.
Ved Eureka! Det var her, hunden lå
begravet. Jeg blev samtidig bekræftet
i, at de omtalte torsk ikke er så dumme endda: Det lykkes dem hvert år at
flytte milliarder af kroner fra arbejdere og andre fattigfolk til milliardærer! De sidste betegnes vist bedst som
nogle svin, hvoraf en af de mindre
netop er sluppet ud af sit fængsel til
sine mange gemte millioner.
Nuvel, jeg benyttede lejligheden til
at spørge ind til kørselsfradraget, da
jeg fra trafikradioen P4 havde opsnappet, at man fra og til arbejde godt
måtte benytte en anden rute end skattevæsenets angivne. Jeg forklarede,
at jeg havde 17 kilometer til arbejde
på cykel gennem København, men
jeg foretrak en omvej på i alt 25 kilometer via stier og parker – uden bilos og larm. Her blev jeg belært om,
at hvorvidt transportmidlet var et fly
eller andet, så blev fradraget ALTID
beregnet efter en bils transport, men
jeg måtte godt vælge den nemmeste
rute uden om København for at undgå
trafikken.
Regnestykket indbragte mig præcis det udestående, jeg havde med
SKAT – og jeg har oven i købet noget
til gode for de foregående år!
Der er ikke mange fradrag tilbage
for os lønmodtagere, så vi må udnytte
dem, vi har!
Reno
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2 X Nej den 25. maj
Liste N sætter blus på valgkampen

Folkebevægelsen siger det højt:

EUs patentdomstol:

Danmark skal ud af EU
Det fælles mål for EU-modstanderne i
Folkebevægelsen er at Danmark forlader
Den Europæiske Union. Og Folkebevægelsen er den eneste politiske kraft på
den parlamentariske scene, der siger det
klart og tydeligt.
Det var et af budskaberne fra talerstolen ved Folkebevægelsens landsdækkende valgtræf i Østerbrohuset i København.
Den tidligere radikale MF’er Sven
Skovmand understregede betydningen af
fremgang ved EU-parlamentsvalget og
vigtigheden af at Folkebevægelsen ikke
bare bevarer sit ene mandat, men får et til
– og tilføjede så under stort bifald:
- Men det er jo ikke det, det drejer sig
om til syvende og sidste: Vi skal have
Danmark ud. Men det forudsætter jo, at
vi kan gøre folk det klart, at det ikke koster penge at gå ud af EU. Tværtimod: Vi
vil kunne tjene på at gå ud af EU.
Foto fra valgtræf: KP.
TV: Zaki - Mikael K Niels Hausgaard - Helle Hagenau fra
Nei til EU, Norge.
TH: Arne Würgler - Morten Nielsen
fra Afrika Kontakt - Sven Skovmand,
tidl. MF, Radikale Venstre - Claus
Westergreen, næstformand for
Byggefagenes Samvirke

Folkebevægelsen netter med Nej-kampagne
minister Cameron blevet lovet en folkeafstemning om EU-medlemskab i 2017.
En ny folkeafstemning om dansk medlemskab eller udtræden er ikke umulig.
Og Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens
nuværende enlige medlem af EU-parlamentet, opfordrede fra mødet folketinget
til at afholde en ny folkeafstemning om
det danske medlemskab.

De Radikale er som regeringsparti overordentlig unionsglade, ligesom det forhenværende modstanderparti SF er det.
Men modstanden mod EU blandt partiernes vælgere er stærk. SF vil ved følgende EU-parlamentsvalg ekskludere
partimedlemmer, der stiller op for Folkebevægelsen mod EU. FB-kandidaten og
SF’eren Jørgen Grøn konstaterede, at en
måling fra Altinget på hvordan SF’s vælgerkorps fordeler sig viser, at Margrethe
Aukens linje kun deles af en fjerdedel,
mens tre fjerdele er EU-kritiske eller vil
have Danmark ud.
Den voksende EU-modstand er en realitet overalt i EU, og markant i alle de
nordiske lande. At et øget nordisk samarbejde er en realistisk mulighed for Danmark uden for EU er en pointe, der ikke
mindst understreges af Lave Broch, nr. 2
på Folkebevægelsens kandidatliste.
Briterne er af den nuværende premier-

Hun påviste, hvordan EU har fået stadig
mere magt med traktat efter traktat, pagt
efter pagt, forordning efter forordning
– uden at vælgerne er blevet spurgt. Med
store konsekvenser for såvel Folketingets ret til selv at vedtage love som for
forholdene på arbejdsmarkedet og velfærdsydelser som børnechecken.
Derfor lød hendes opfordring sådan:
- EU har fået mere og mere magt, uden
at befolkningen er blevet spurgt, og alt
tyder på, at det bliver endnu mere efter
valget.
- Kære Folketing: Kig på Storbritannien – man kan ikke ignorere befolkningen i længden. Så, giv os en folkeafstemning ligesom i Storbritannien. Lad os
tage stilling til, om vi ønsker at fortsætte
EU-medlemskabet.
Den 25. maj gælder det om at sikre fremgang for liste N – og Nej til patentdomstolen.

Den 25. maj skal danskerne ikke kun
stemme om, hvem der skal repræsentere
os i EU-parlamentet, men også om Danmark skal tilsluttes EUs nye patentdomstol ved den første folkeafstemning om
et EU-spørgsmål siden det kloge Nej til
euro’en i 2000.
Ja-partierne og ja-medierne søger at
fremstille spøgsmålet som noget rent
teknisk, og noget, der er svært at forstå.
Faktisk temmelig kedeligt, nærmest ligegyldigt, og ikke noget at hidse sig op
over...
Hvis det var så ubetydeligt, ville det aldrig komme til en folkeafstemning, der er
udskrevet, fordi det ikke er til at komme
uden om, at det betyder et alvorligt tab af
dansk suverænitet.
Men hvis folk tror det er kedeligt og

teknisk og ligegyldigt vil de ikke sætte
sig ind i det. Måske holde sig væk og måske lade være med at stemme Nej.
Det er alt andet end ligegyldigt. Det
er en vigtig del af opbygningen af den
økonomiske og monetære union og Danmarks integration deri, som danskerne
har sagt Nej til hver gang vi har fået mulighed ved en folkeafstemning.
Med Nej’et til Maastricht-traktaten i
1992 og Ja’et til undtagelserne i 1993 og igen med euro-nej’et i 2000.

Kampagnen dækker EUs patentdomstol
og enhedspatentet fra en kritisk vinkel,
hvor der stilles skarpt på hvorfor det er
så dårlig en idé at afgive endnu mere suverænitet til EU. Suverænitetsafgivelsen
bliver ikke bedre af, at patentdomstolen
er endnu et prestigeprojekt, der har mange flere mangler end positive sider.

Den eneste brede og konsekvente EUmodstanderorganisation - Folkebevægelsen mod EU - har nu lanceret en stor kampagne for et Nej til patentdomstolen.
I første omgang er der trykt 100.000
løbesedler mod EU’s patentdomstol, som
uddeles på gader og stræder af Folkebevægelsens lokalkomiteer.
De EU-positive partier har iværksat en
skræmmekampagne baseret på en udokumenteret historie om, at et ”nej” til patentdomstolen vil koste arbejdspladser.
Derfor har Folkebevægelsen mod EU
startet en digital kampagne om folkeafstemningen. Det er, som Folkebevægelsen siger, for at fortælle om den dystre
fremtid, som de danske virksomheder
går i møde hvis Danmark tilslutter sig
patentdomstolen.

Her kan man læse meget mere om folkeafstemningen og om hvorfor Folkebevægelsen anbefaler at sætte et kryds ved
”nej”. Følg med for at blive informeret
og holdt opdateret om folkeafstemningen
om EUs patentdomstol.

Kampagnen mod EUs patentdomstol
foregår på hjemmesiden:
www.patentdomstol.dk

Skal EU bestemme alt?
Støt Folkebevægelsen mod EU
Vær med i kampen for et
Nej til EU’s patentdomstol
- Sæt X ved Liste N
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Ny kold krig i Europa
Af Stop Terrorkrigen
Den notoriske krigsløgner, krigsforbryder og militarist Anders Fogh Rasmussen, der er NATO’s generalsekretær i
stedet for i fængsel, gør sit for at piske
en ny kold krig op i Europa.
Under et besøg i Washington DC for at
forberede næste måneds NATO-topmøde med den amerikanske udenrigsminister John Kerry, krigsminister Chuck
Hagel og den nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice erklærede han, at ’den
russiske intervention i Ukraine udgør
den mest alvorlige trussel mod Europas
sikkerhed siden afslutningen på Den
Kolde Krig’.
- Det her et wake up call, sagde han. For det euroatlantiske fællesskab. For
NATO. Og for alle dem, der støtter et
helt Europa, frit og i fred, siger han.
Sådanne fine ord brugte han også,
da han sendte Danmark i krig mod Irak
med løgnen om dets masseødelæggelsesvåben som påskud.
Han fremmanede et billede af, at
Rusland er parat til militære overfald på
Ukraine og på sigt andre lande:
- Vores store bekymring lige nu er,
hvorvidt han [Putin] vil fortsætte ud
over Krim, hvorvidt Rusland vil intervenere i de østlige dele af Ukraine.
- Hvis man kigger på det, kan man se en
overordnet russisk strategi. Det tjener
deres langsigtede strategiske interesser
om at bevare ustabilitet i regionen, der
kan bruges, blandt andet til at forhindre
landene i området mod at søge euro-atlantisk integration.

NATO: Militær opslugning af
Ukraine
Fogh holdt den 17. marts et mode i Bruxelles med den fascistiske ukrainske
kupregerings udpegede udenrigsminister Andrij Desjtjytsia.
Dette møde bekræftede Ukraines og
NATO’s hensigt om at forstærke det militære samarbejde og udvikle Ukraines
militære potentiale.
- Dette partnerskab omfatter udvikling af forbindelsen med det ukrain-

ske militær og en udvidelse af antallet
af fælles militærøvelser. Desuden vil
NATO mere aktivt involvere Ukraine i
dets multinationale projekter om udviklingen af de militære kapaciteter, sagde
Fogh Rasmussen efter mødet.
Hele NATO’s forhold til Rusland og det
begrænsede militære samarbejde, der
eksisterer, er under overvejelse, hedder
det.

En verden i krig
NATO’s ekspansion i Europa
NATO blæser med andre ord til en ny
kold krig og forstærket militær oprustning på det europæiske kontinent
– i direkte konfrontation med Rusland.
Det amerikansk-installerede ’missilforsvar’, som opbygges omkring Rusland,
og som USA og NATO har ’garanteret’ aldrig vil blive anvendt til angreb
på Rusland, og slet ikke er rettet mod
Rusland, får måske alligevel adresse på
raketterne.
Hvad NATO’s generalsekretær betegner
som Ruslands forsøg på at skabe ustabilitet ’for at forhindre landene i området
mod at søge euro-atlantisk integration’,
dækker over USA’s, NATO’s og EU’s
opslugning af alle de tidligere øst- og
centraleuropæiske lande, der enten var
tilknyttet det nu opløste Sovjetunionen
eller var erklæret neutrale under den
tidligere kolde krig – fra Sverige og
Finland og de baltiske lande, over Polen, Ungarn osv. til Ukraine ved Sortehavet.
Den ’euro-atlantiske integration’
handler om en fælles amerikansk-EUblok, med NATO som militær arm, der
skal dele og beherske verden og holde
alle potentielle supermagtskonkurrenter
– som Rusland og Kina – nede.
Siden Sovjetunionens opløsning i
1991 er den militære frontlinje i Europa
rykket hundreder af kilometer mod øst.
Det ene land efter det andet er optaget
i NATO eller har indgået partnerskabs-

Fungerende udenrigsminister i Ukraine,
Andriy Deschytsya og NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen

aftaler, der integrerer dem i NATO’s
(USA’s og EU’s) militære strategi.
I baltiske lande marcherer nazister i
gaderne, der hylder krigen mod det daværende socialistiske Sovjetunionen, og
i Ukraine har USA, EU og NATO støttet et kup med nazister i front og støtter
en kupregering, hvor halvdelen af ministrene tilhører fascistiske partier.

Den gamle fjende og den ny
kolde krig
I stedet for at udlægge integrationen af
Krim i Rusland efter folkeafstemningen
på halvøen som begyndelsen på russisk
militær ekspansion i Europa, og som en
akut trussel om angreb på NATO-lande
eller associerede lande, må det geopolitisk ses som et klart signal til ’euroatlantiske’ alliance om, at Rusland har
trukket en grænse for den militære omringning ved Krim og adgangen til Sortehavet. Hertil og ikke længere!
Det kapitalistiske og imperialistiske
Rusland har foreløbigt langtfra styrken
til gå i krig med NATO og EU ved at
besætte Ukraine eller andre af dets naboer. Foghs koldkrigsdemagogi er svindel – endnu en gang.
Men Ukraine-krisen er også en lektion i, at de gamle koldkrigsmekanismer bare er skjult under overfladen. Fra
der blev udskrevet folkeafstemning på
Krim om halvøens og det russiske flertals fremtidige tilhørsforhold, som førte
til optagelse af Krim i Rusland, stod politikere og medier på ryggen af hinanden for at ophidse til krig.
NATO har fået sin gamle fjende tilbage.
Og EU-politikerne skjuler militariseringen af unionen under slagordet om, at
EU sikrer freden i Europa.
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Unionen i krig

Fælles EU-tropper sendes til Afrika
Under dække af diskussioner om fred
og sikkerhed under EU-Afrika-topmødet forbereder 800 EU-soldater sig på
at blive sendt til Den Centralafrikanske
Republik, CAR, i løbet af april. EU har
officielt meddelt, at man går i krig i
Afrika – naturligvis for at sikre fred og
stabilitet.
Efter EU’s udenrigsministre mødtes op
til EU-Afrika-topmødet d. 2-4. april,
påstod den danske udenrigsminister
Martin Lidegaard (R), at det var lykkedes Danmark at få sat ”fred og sikkerhed, hvor EU fortsat vil give omfattende støtte til afrikanske fredsoperationer
og kapacitetsopbygning af afrikanske
partnere”, på topmødets dagsorden.
Det var samtidig med, at den franske
præsident Francois Hollande og den
tyske kansler Angela Merkel mødtes til
et eksklusivt formøde om Afrika. Deres
møde havde Den Centralafrikanske Republik og optrapning af EU’s militære
indsats dér på dagsordenen, under parolen om fred og sikkerhed .
Alt imens Tyskland og Frankrig
gjorde et stort show ud af EU’s solidaritet med Afrika, forberedte fælles EUsoldater sig på at tage af sted til Bangui
i Den Centralafrikanske Republik.
Den 1. april annoncerede EU derfor
officielt, at Den Europæiske Union nu
har indledt en militær operation i Afrika.

To gamle kolonimagter i nyt
partnerskab
Frankrigs præsident sagde på det efterfølgende pressemøde, at der er ”et særligt venskab” mellem de to grundlæggere af EU:
- Vi samarbejder mere end andre
omkring en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi den er vores ansvar.
Hvortil Tysklands kansler Merkel
sagde, at der eksisterer et stærkt bånd
mellem Frankrig og Tyskland, som ønsker at være motor for EU’s afrikanske
forbindelser.
Hvilket er en pæn omskrivning af de
to landes fortsatte store økonomiske og

Fransk kampvogn i aktion i Bangui i Den Centralafrikanske Republik CAR i januar

En verden i krig
militære kontrol over deres gamle kolonier i Afrika.
Kansleren roste Frankrig for at have
sendt tropper til Den Centralafrikanske
Republik.
Det har banet vejen for EU’s militære
missioner. Nu går EU i krig som Union
og ikke bare som nogle enkeltlande.
Merkel understregede, at en fælles tysk-fransk brigade snart vil træne
lokale tropper i Mali, og at Tyskland
sender militær forstærkning til EU’s
mission i CAR, Den Centralafrikanske
Republik.

Europahær i Afrika
De første EU-soldater i det, der kaldes
”Eufor CAR”, vil ankomme til Bangui i
Den Centralafrikanske Republik i slutningen af april. Alle 800 EU-soldater
vil være på plads i slutningen af maj
– side om side med 1600 franske soldater, som allerede er der.
I alt 13 EU-lande deltager i den fælles
EU-brigade, forløberen til en egentlig
Europahær. Det drejer sig om Estland,
Finland, Frankrig, Tyskland, Italien,

Letland, Litauen, Luxemburg, Polen,
Portugal, Spanien, Sverige og England.
Desuden er den tidligere sovjetrepublik
Georgien involveret.
Danmark deltager ikke direkte med
landsoldater på grund af vores militære
undtagelse, men deltager med luftstøtte
og den del, EU kalder ’kapacitetsopbygning’.
De egentlige EU-kamptropper og politistyrker kommer fra Estland, Frankrig, Georgien, Polen og Spanien.
Optrapningen af EU’s militære intervention ligger helt i tråd med beslutningerne fra EU’s udenrigsministermøde i
februar i år og EU-topmødet i december 2013 om EU’s udvikling som militær stormagt.
Ifølge EU-kommissionens egne dokumenter har EU brugt over 1,1 milliard euro på militær og kontrol på det
afrikanske kontinent – kaldet Fredsfaciliteten.
Det har bl.a. drejet sig om finansieringen af 6.000 tropper til Mali i første
halvdel af 2013, som nu udgør kernen i
FN-styrken i Mali.
EU’s militære opbygning til militær
stormagt og udplyndring af andre landes ressourcer og befolkninger er en
god grund til at stemme nej til patentafstemningen og på Folkebevægelsen
mod EU til parlamentsvalget 25. maj.
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’Demokratisk succes’ i Afghanistan:

Valgsvindel og propaganda
Valget i Afghanistan hyldes som et demokratisk fremskridt af vestlige politikere og medier. Men det er endnu et
svindelvalg, hvor resultatet på forhånd
er bestemt af besættelsesmagten USA.
Både den amerikanske præsident og
den politiske leder af besættelseskoalitionen NATO har strøet om sig med
fine floskler om det afghanske præsidentvalg.
Obama hyldede valgdeltagelsen og
kaldte valgene kritiske for at sikre en
’demokratisk fremtid’ for Afghanistan.
Fogh kaldte det ’et historisk øjeblik for
Afghanistan’.
Propagandaen blev fulgt op af historier
om en valgdeltagelse på mere end 50
pct., væsentlig højere end ved sidste
svindelvalg, der også blev hyldet med
samme højstemte retorik.
Valget og ’valgkampen’ fremstilles
som et valg mellem uafhængige kandidater og partier. Men dette afghanske
valg var nøjagtig lige så meget et fupvalg som de to foregående under den
vestlige besættelse. Valgtallene er fusk,
kandidaterne håndplukkede, og det folkeligt mest populære afghanske parti
var udelukket fra deltagelse
Der er ingen uafhængig bekræftelse af
den påstået voksende stemmeafgivning
– og slet ingen fra mere end halvdelen
af landet, der kontrolleres af Taliban.
Hvor folk stemte, skete det på baggrund af vælgerbestikkelse (som mad
og smågaver) og trusler. Og stemmeafgivningen og optællingen var præget af
massiv fusk. Også nogle af præsidentkandidaterne rejser beskyldninger om
svindel.
Der foreligger endnu ikke et officielt
resultat. Det ventes først om nogle
uger. Men det erklæres allerede, at ingen af kandidaterne har stemmer nok
til at kunne indtage præsidentposten
efter den første valgrunde. Der skal en
ny mellem to emner til.
Alle de tre hovedkandidater er tidligere medlemmer af den amerikansk

men udelukket som ’terrorister’ fra
dette som de foregående valg sammen
med dets mindre partner Hisbi-Islami,
som begge har boykottet valget som
et fupvalg. Taliban ville sandsynligvis
vinde et regulært afghansk valg.

FNs særlige repræsentant besøger valgsted i Kabul 5. april 2014.

En verden i krig
indsatte præsident Karzais regeringer.
En af Obamas og Foghs foretrukne
kandidater er den amerikansk uddannede økonom, tidligere finansminister og
tidligere Verdensbank-ansatte Ashraf
Ghani. Hans makker som vicepræsident
er den berygtede uzbekiske krigsherre
og krigsforbryder Rashid Dostum.
I anden runde af den omhyggeligt planlagte valgfarce skal dette tiltalende hold
tilsyneladende op imod en anden nær
ven af USA og tidligere udenrigsminister, dr. Abdullah Abdullah. Han var
et ledende medlem af Nordalliancen af
krigsherrer, som USA allierede sig med
i krigen mod Taliban – og tidligere mod
Sovjetunionen i Afghanistan.
Hamid Karzais egen kandidat som efterfølger, hans fhv. udenrigsminister
Zalmai Rassoul, ser ud til at være afskibet før anden runde. Rassoul erklærer,
at han ikke vil bestride valgets udfald,
selvom om han mener det er svindel.
Uanset hvem der i sidste ende indsættes som præsident, vil han udføre Washingtons politik – og sikre, at de upopulære amerikanske og udenlandske
besættelsesstyrker fortsat har baser i
landet.
Taliban er uden al tvivl Afghanistans
største og mest populære parti. Det er
ikke med i det afghanske ’demokrati’,

Det ny amerikanske marionetregime i
Kabul skal sikres af den afghanske hær
og politi på 400.000 mand, der udrustes
og finansieres af amerikanske penge.
USA planlægger fortsat at have omkring 16.000 soldater i Afghanistan,
nok til også at bemande det helt centrale flyvevåben. En stribe afghanske
militskrigere, som f.eks. den nævnte
Dostum, skal yderligere bruges til at
holde Taliban i skak – sammen med en
massiv kamp mod dem i Pakistan.
Afghanistan er blevet for kostbar en
krig til at fortsætte med USA som massiv deltager på landjorden. Mere end 1
trillion dollars har den kostet indtil nu.
Valgfarcen og de påståede demokratiske fremskridt skal dække over USA’s
og den vestlige besættelseskoalitions
reelle nederlag i Afghanistan, der tvinger de fleste militære styrker ud. Det
fremstilles til gengæld i den vestlige
propaganda som endnu et tegn på fremskridt, at ’afghanerne kan klare tingene
selv.’
Det er alt sammen til brug internt i
besættelseskoalitionen. Sandheden om
situationen i Afghanistan og den tabte
krig må ikke komme frem.
Det ny regime vil kun kunne blive
holdt oppe – for en tid – af vestlige
midler og militær, økonomisk og politisk støtte.
Krigen i Afghanistan siden 2001 er
det konstant krigsførende USA’s hidtil
længste krig. Og en af de mest beskidte.
Landet er i ruiner, økonomien totalt
ødelagt og afhængigt af vestlige donationer og opiumsproduktion. Den
herskende afghanske overklasse er
gennemkorrupt og begravet i blod til
hårrødderne.
Men det er en ’demokratisk succes’.
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Protester over hele Sverige:

Man kan ikke være neutral i kampen mod fascisme
Det svenske sikkerhedspoliti SÄPO mener ikke, at de svenske knivnazister, som
stiller op til valg, er til fare for nogen.
En af de tre højreekstremister, der blev
anholdt i Malmø efter mordforsøgene,
blev 12. marts sat på fri fod. Det besluttede tingsretten i Malmø. Afgørelsen
vakte både vrede og uro blandt de mange fremmødte.
Sigtelsen mod ham opretholdes, og
en fjerde person eftersøges for deltagelse i forbrydelsen.
Ifølge det svenske Expo, der kortlægger højreekstremister, har mindst
to af de anholdte tilknytning til Svenskernes Parti, der er åbent nazistisk. En
pressemeddelelse fra partiet selv bekræfter, at deres medlemmer har været
indblandet.
Hele ugen demonstreres der i mange
byer over hele Sverige. Efter den 8.
marts, hvor seks personer blev indlagt
efter det højreekstreme overfald, fire
med knivstik, var tusindvis af mennesker på gaden i antifascistiske og antinazistiske protester.
- Det er vigtigt at vise, at vi ikke bliver gjort tavse af nazisterne, lød det fra
en af demonstrationerne arrangeret af
”Helsingborg mot rasism”:
- Man kan ikke forholde sig neutral i
kampen mod fascisme og racisme.

’Kämpa, Showan’
Til stor undren for mange fastholder det
svenske politi, at de ikke kan finde et
motiv for overfaldet og endnu ikke har
kunnet regne ud, hvorvidt det var planlagt eller ej.
Det på trods af, at overfaldet fandt sted
mod deltagere fra en feministisk demonstration på Möllevångstorvet, der
var på vej til et annonceret afterparty
i Folkets Park. Og på trods af, at to af
de personer, der blev stukket ned, var
særdeles velkendte i det antifascistiske
miljø.
Det ene offer er den svensk-iranske
antifascist og fodboldsupporter Sho-

wan Shattak, der i skrivende stund ligger svært skadet i koma på hospitalet
i Lund; det andet offer er den danske
Charlotte Johannsen, der tidligere har
infiltreret det århusianske nazimiljø og
hooligan-gruppen White Pride og skrev
bogen ’Forklædt som nazist’ om det.
Parolen ”Kämpa, Showan” spredes
nu over internettet som symbol på kampen mod fascismen.
Politiet kalder det fortsat ’et politisk
masseslagsmål’ i et forsøg på at slå antifascister og fascister over én kam.

SÄPO ser fortsat til venstre
Også det svenske sikkerhedspoliti
SÄPO kritiseres for stadig at påstå,
at både venstrekræfter og muslimske ekstremister er langt farligere end
højrekræfterne i Sverige.
Det stemmer nemlig ikke med svenskernes egne erfaringer. De sidste ti år
har svenske nazister begået 14 politiske
mord!
Nazisterne har desuden begået adskillige mishandlinger og overfald både på
enkeltpersoner og på demonstrationer
som i Kärrstorp uden for Stockholm i
december sidste år – og i et stadig øget
antal.
SÄPO fastholder, at de ikke havde
grund til at bekymre sig om de svenske
nazister fra Svenskernes Parti, der lige
var vendt hjem fra deltagelse i opstanden i Ukraine.
Mindst en fra gruppen, der havde
været i Ukraine for at støtte fascistpartiet Svoboda, deltog i mordforsøgene i
Malmø.
Også den danske presse videregiver
denne holdning. Dagen efter nazisternes mordforsøg bragte P1 Orientering
et langt indslag om faren fra de svenske
anti-fascisters ’voldelige hensigter´.

nazi på stemmesedlen
Højreekstremismen er opmuntret af sine
fremgange rundt om i EU og Ukraine. I
Sverige er 2014 valgår til både rigsdag
og kommuner samt til EU-parlamentet.

Nazi i Sverige
Det fascistiske højre drømmer om et
parlamentarisk gennembrud i kølvandet
på Sverigedemokraternes succes ved
sidste rigsdagsvalg.
De har brug for en offensiv, der kan
se ud som et politisk slagsmål mellem
venstre- og højrekræfter, hvor de får
adgang til medierne og kan fiske i rørte
vande.
Svenskernes Parti, White Pride og andre
grupper organiserer overfald og slagsmål på gaderne, mens slipseklædte unge
mænd fra samme parti deler kanelboller
og fine brochurer ud i valgkampen.
Det nazistiske Svenskernes Parti stiller op til kommunalvalg i 30 kommuner
i landet.
Det er tidligere kommet frem i rapporter, at hele White Pride og det nazistiske miljø har adgang til skydevåben,
sprængstof og træning i grov vold – og
har kapital bag sig.
Svenskernes Parti (SvP) hed for fem år
siden Nationalsocialistisk Front og er
en pendant til og forbillede for det nye
danske naziparti Danskernes Parti.
En af de kommuner, hvor partiet stiller op, er Helsingborg. Her er deres kandidat tidligere ledende medlem af Nationalsocialistisk Front og er dømt for
bl.a. hetz mod folkegrupper.
SvP skriver i sit politiske program, at
der ”er brug for et etnisk homogent livsrum”, og at ”kun personer, som er genetisk lig med svenskerne, skal kunne få
medborgerskab”. Ikke-svenskere, ifølge partiets definition, skal ikke kunne
opnå nogen magtpositioner og skal ikke
kunne eje og drive massemedier.
SvP skriver desuden, at staten og
rigsdagen skal erstattes af et nyt system,
der bygger på ’kompetence, ansvar og
almennytte’. For fire år siden stillede
SvP kun op i otte kommuner.
Mange af de aktuelle demonstrationer er både en støtte til de antifascistiske kræfter og mod SvP’s opstilling til
kommunalvalget.
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WHO: Luftforurening er en massiv dræber
og årsag til ’livsstilssygdomme’
Dobbelt så mange som tidligere anslået
dør hvert år af luftforurening. Det viser
en FN- rapport fra WHO. Luftforureningen er årsag til store folkesygdomme, som man herhjemme forsøger at
bilde os ind er selvforskyldte livsstilssygdomme. Syv millioner dør hvert år
af luftforurening. Det er hvert ottende
dødsfald i verden.
Dobbelt så mange som tidligere anslået
dør hvert år som følge af luftforurening.
Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som
kan sættes i forbindelse med forurenet
luft.
Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO om
luftforureningen i hele verden..
Det har længe været kendt og anerkendt, at luftforureningen kan give
åndedrætsbesvær, påvirke blodet og
ændre kroppens celler, der kan føre til
udvikling af kræft.
Nu viser nye data en større sammenhæng mellem uden- og indendørs luftforurening og hjertesygdomme, slagtilfælde, kræft og luftvejssygdomme som
KOL.
Store folkesygdomme, som man herhjemme forsøger at bilde os ind er selvforskyldte livsstilssygdomme.
- Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden, og
det rammer alle, både i rige lande og i
udviklingslande, siger Maria Neira fra
WHO.

Danmark går ikke fri
Asiatiske lande som Kina, Indien,
Sydkorea og Filippinerne, med deres
kæmpe ”økonomiske frizoner” for kapitalismen, hvor kun reglen om profit
gælder, er hårdest ramt. Men Danmark
går ikke ram forbi.
Sidste år – den 28. juli 2013 – sprængte
målinger af partikelforureningen af luften på Nørreport Station i København
rammen for, hvad tilgængelige måle-

Hvis forureningen blev stoppet ville det gavne både sundhed, miljø og klimaet

instrumenter kan måle. Der blev målt
100 gange større forurening end i Frederiksberg Have samme dag.

TEMA:
Samfundsskabte
livsstil-sygdomme
Og det er år siden, man stoppede med
at offentliggøre daglige målinger af forureningen i de mest trafikerede gader.
Med den nye Femern-bro til Tyskland
vil Østdanmark og København i endnu
højere grad end nu blive et EU-transitland for godstrafik med lastbiler.
Årsager til den massivt øgede luftforurening skal findes i øgede udledninger fra sektorer som transport,
energiproduktion – ikke mindst kul- og
atomkraft – og industri- og affaldsproduktionen i øvrigt.

Rammer især fattige kvinder
og børn
Den indendørs luftforening, der står for
de fleste dødsfald om året ifølge WHOrapporten, stammer fra brændsel til opvarmning og madlavning. Det gælder
brændsel som træ, kul og biomasse.
- Det er især fattige kvinder, børn og
ældre, der rammes. De tilbringer mere
tid indendørs, hvor de indånder røg og
sod fra utætte kul ovne og komfurer.
Med renere luft vil de nedsætte deres
risiko for dødelige sygdomme betyde-

ligt, siger doktor Flavio Bustreo, næstformand i WHO’s sektor for familiers,
kvinders og børns sundhed.
En side af indendørs-luftforureningen, som WHO-rapporten ikke lægger
vægt på, er arbejdsmiljøet på diverse
arbejdspladser, hvor gasser, cementstøv og svejserøg – bare for at nævne
nogle få faktorer – også spiller en stor
rolle, når det gælder udviklingen af
luftforurenings-relaterede sygdomme
og dødsfald.
Alt i alt må man konkludere, at den kapitalistiske produktionsform, hvor profit går forud for mennesker og miljø, er
en massedræber.

WHO’s tal
Udendørs luftforurenings-relaterede
dødsfald fordelt på sygdomme
• 40 % – åreforkalkning i hjertet
• 40 % – slagtilfælde
• 11% – KOL, kronisk obstruktiv
lungesygdom
• 6 % – lungekræft
• 3% – akutte lungeinfektioner hos
børn
Indendørs
forurenings-relaterede
dødsfald fordelt på sygdomme:
•
•
•
•

34 % – slagtilfælde
26 % – åreforkalkning i hjertet
22 % – KOL
12% – akutte lungeinfektioner hos
børn
• 6 % – lungekræft
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Sundhedsminister: De fattige er for syge og for dyre
Sundhedsminister Nick Hækkerup
(S) erklærer under stor mediedækning, at han vil gøre op med det
danske sundhedsvæsens grundprincip om lige ret og lige adgang til
behandling i sundhedsvæsnet.
Men den lige ret, har skiftende
nyliberale regeringer for længst
gjort op med. Den hører en tid til,
fra før EU’s reformpolitik lagde sin
klamme hånd på den offentlige velfærd med udliciteringer og privatiseringer.

Har du penge, så kan du få
Hvor meget lige adgang til behandling
er der, når nogle har råd til privathospitaler og klinikker, og andre ikke? Når
nogle har råd til private sygeforsikringer, og andre ikke? Når nogle får sygeforsikringer og hurtig hospitalsadgang
som del af deres løn, og andre ikke?
Når de, der har den rigtige alder, job,
vægt og vaner, kommer forrest på ventelisterne og får behandling i det offentlige sundhedssystem, mens dem uden
enten må vente eller bare få afslag?
Så, Nick Hækkerup: Opgøret med
den lige adgang til behandling er for
længst taget, selvom I lader, som om
den eksisterer.

Mere kontrol
Hvad er så regeringens ærinde? Der
skal skæres ned på dele af sundhedsudgifterne på statens budget. Og det er
ikke på overbetalingen af støtte til privathospitalerne eller på overbetalingen
på støtten til medicinalindustrien, hvor
der er milliarder at hente.
Nej, de udgifter, der skal ned, er
sundhedsudgifterne til de arbejdsløse,
de lavtlønnede, kontanthjælpsmodtagere, folke- og førtidspensionister,
fleksjobbere. Kort sagt alle dem, hvor
de økonomiske og sociale konsekvenser af den nyliberale politik og reformer også har tæret hårdt på helbredet.
De er slet og ret ifølge regeringens
og sundhedsministeriets egne analyser alt for dyre. Deres dårlige helbred
er den største belastning på budgettet,

handling og forebyggelse af folkesygdomme.

Årsager til slidgigt

siger sundhedsøkonomer. Så nu må de
lære at klare det selv.
Derfor vil regeringen sætte ind med
mere kontrol og vejledning af, som de
siger, ”gruppen af lavtuddannede”, og
det ekstra, det koster, skal tages fra de
højtuddannedes behandling. Mens Venstre puster sig op som moralsk forsvarer af de lavtuddannedes ressourcer.
Den nationale sundhedsprofil 2013
viser, at blandt dem, der har en grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau, har 26 procent et fysisk
dårligt helbred. Tilsvarende gælder det
for ca. fire procent af de adspurgte med
en længerevarende uddannelse.

Livsstil
Den voksende ulighed i folkesundheden har længe været et kendt problem.
I hele sundhedssystemet og dets uddannelsessystem forvandlede man i løbet
af 0’erne tidligere folkesygdomme til
livsstilssygdomme. Tricket i det var,
at mens tidligere folkesygdomme blev
betragtet som et samfundsproblem og
forsøgt løst med kollektive løsninger
for udsatte grupper, så er livsstilssygdomme først og fremmest noget, der er
gjort til dit eget ansvar og problem.
Og ud fra holdningen til fænomenet
livsstilssygdomme bliver behandlingen på et voksende problem mere kontrol og vejledning. Al fokus lægges på
Kost, Rygning, Alkohol og Motion, den
såkaldte KRAM-behandling, som man
måske kan få en vejledning i, hvis man
kan finde den og bor tæt nok på.
Alt imens er årsager som nedslidning, arbejdsmiljø, forurening, nedsat
ernæring og giftstoffer i mad, vand og
luft ude af fokus, når det gælder be-

Slidgigt rammer næsten en million danskere og koster årligt 18,3
milliarder kroner i behandling,
medicin og tabt arbejdsfortjeneste, siger en ny rapport, der samtidig understreger, at langt de fleste
er lavtuddannede.
Mere præcis er der tale om hele den
lavtlønsgruppe, der arbejder med ensidigt gentaget arbejde og ikke mindst
stillesiddende computerarbejde otte timer om dagen år ud og år ind, og hvor
der samtidig er mange overbelastningsskader. Der kunne altså spares mange
menneskelige smerter og sundhedsudgifter med bedre arbejdsforhold, kortere arbejdstid og bedre arbejdsmiljø.

Årsager til KOL
KOL kaldes konsekvent for rygerlunger. Og der er ingen tvivl om, at tobakken og de skadelige giftstoffer, som
producenter tillades at blande med tobak, er skadelige. Men samtidig forties
det, at forurening eller mange års arbejde i støvfyldte omgivelser også kan
medføre KOL. Paris har netop været
ramt af den såkaldte ”dræbertåge” af
forurening, hvor man advarede gamle
og børn mod at gå udendørs. Svenske
arbejdsmiljøundersøgelser har længe
vist en sammenhæng mellem KOL og
arbejdsmiljøet.
Når bygningsarbejdere indånder
partikler, fx svejserøg, cementstøv eller
dieseludstødningspartikler, har de 13 %
større risiko for hjertesygdom.
Det er alt sammen tal og videnskabelige undersøgelser, som regeringen
og sundhedsvæsnet kender til. Men vi
ser ingen rapporter om, hvad erhvervslivets konkurrenceevne eller forurening
koster i sundhedsudgifter om året.
Og hvad sundhedsministeren heller
ikke siger, er, at lige nu er EU-kommissionen på vej med endnu en kraftig
forringelse af arbejdsmiljøbeskyttelsen
for arbejdere i EU.

Side 20

Samfundsskabte sygdomme:

Diabetes 2 og kampen om verdens genbank
Et forsøg på Sygehus Vendsyssel har
med al tydelighed afsløret diabetes 2
som en samfundsskabt sygdom. Forsøget henleder også opmærksomheden på
et andet samfundsskabt problem: faren
for tyveri af verdens genbank for frø.
Sygehus Vendsyssel har gennemført et
forsøg, hvor sukkersygepatienter med
diabetes 2 i en periode har spist grøntsager af en mere oprindelig type – dvs.
af den type, man spiste, før forædlingen
ændrede planterne til at indeholde flere
sukkerstoffer og færre bitterstoffer.
Forsøgspersonerne med diabetes
2 blev inddelt i tre grupper, hvor én
gruppe fortsatte med at spise, som de
plejede, én gruppe spiste en kost med
mange grøntsager (500 g) af den type,
man normalt kan købe i butikkerne, og
den tredje gruppe spiste en kost med
mange grøntsager (500 g) af gammeldags, førindustriel type.
Det opsigtsvækkende resultat var
kort og godt, at mens gruppe to opnåede en vis bedring i deres blodsukkertal,
kunne man konstatere, at en meget stor
del af gruppen, der spiste gammeldags
grøntsager, slap fuldstændig af med deres diabetes 2! Deres blodsukker blev
simpelthen normalt!
Derved forsvandt også behovet for at
tage medicin. Også deres blodtryk blev
forbedret.

Opsigtsvækkende resultater
Resultatet af forsøget er meget tankevækkende og beviser med stor tydelighed sammenhængen mellem den
kapitalistiske verdens industrialiserede
føde og sygdommen diabetes 2, der er
en kæmpemæssig sundhedstrussel på
verdensplan.
I Danmark har i dag ca. 256.000 personer diabetes 2. Tallet for uopdaget
diabetes 2 formodes desuden at være
meget højt, ligesom det gælder gruppen af mennesker med forstadier i form
af dårligt reguleret blodsukker. Forhøjet blodtryk er også en af verdens store
dræbere.

Diabetesforeningens beregninger viser, at der i 2025 er 600.000 diabetikere
på landsplan, hvis udviklingen fortsætter.
Kosten producerer simpelthen sygdom. Og vel at mærke vil blodsukkerreguleringen, selv hvis man spiser
en ’sund’ kost med mange grøntsager
fra de almindeligt tilgængelige kilder,
blive provokeret af et for højt sukkerindhold.

TEMA:
Samfundsskabte
livsstil-sygdomme
Når man dertil lægger det væld af andre
fødevareemner på supermarkedets hylder, som er fyldt med hurtigtvirkende
kulhydrater og tilsat sukaker, må man
sige, at diabetes i den grad er en samfundsskabt sygdom, selvom ansvaret i
almindelighed pålægges den enkelte,
som om valget af spisevaner var fuldstændigt frit.

Global ensretning af kost og
plantemateriale
Storskala-landbruget udvikles i dag
over hele kloden og styres af store kapitalinteresser. Det gælder både selve
produktionen og forarbejdningen.
Overalt erstattes de oprindelige plantevækster med nye typer, i en stor del
af verden også med genmodificerede
plantetyper. Ejerskabet til frø og planter
monopoliseres mere og mere hos de få
firmaer i en cocktail af frøproduktion,
kunstgødning og sprøjtegifte.
Udvalget af fødevarer bliver ensrettet verden over, så hvede, ris, majs,
sojabønner, kød og mælkeprodukter
nu dominerer, ligesom forædlingen
ændrer typen af disse. Ensretning af
kosten med få fødevaretyper betyder
også langt større risiko for skadedyr og
sygdomme hos planterne, og et dermed
følgende storforbrug af sprøjtegifte, ligesom jorden også udpines.

Kampen om genbanken
Frøkilderne til de oprindelige nordiske
grøntsager i forsøget er hentet i Nordisk
Genbank på Svalbard, hvor de er samlet
siden 1979 under forhold med permafrost. Den Nordiske Genbank blev startet under Nordisk Ministerråd i 1979 og
indeholder ca. 30.000 prøver af frø og
planter fra 350 forskellige plantearter.
Men også dette område er nu lagt under monopolernes klamme hånd. Som
en del af kampen om menneskehedens
grundlæggende ressourcer blev Den
Nordiske Genbank i 2008 indrulleret
i samarbejde med bl.a. organisationen
CGIAR (Consultative Group on Internatonal Agricultural Research).
CGIAR har officielt det noble formål at
“reducere fattigdom, forbedre menneskelig sundhed og ernæring og forbedre
økosystemernes modstandskraft gennem international forskning, partnerskab og lederskab”.
Man kan kaste et blik på folkene og kapitalgrupperne bag organisationen. Her
finder vi både Rockefeller Foundation
og Ford Foundation, væsentlige bagmænd bag GMO-projektet og den såkaldte ”grønne revolution”.
En række centre og organisationer under CGIAR dækker alle verdens fødeemner i de forskellige klimazoner.
Det gælder f.eks. ’International Maize
and Wheat Improvement Center’ (CIMMIT), der arbejder med GMO majs og
hvede med udgangspunkt i Mexico, og
’International Institute of Tropical Agriculture’ (IITA), der er rettet mod Afrika.
Et netværk af CGIAR’s 15 centre dækker hele verdens fødevarer.
De kalder sig nonprofit-organisationer,
men arbejder med planteforædling og
GMO til brug for den verdensomspændende landbrugsindustri, der monopoliserer frøforsyningen og forædlingen af
plantesorter.
CGIAR er ikke en international organisation under FN. Det er en ad hoc-
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institution med bidrag fra privat kapital
og fra internationale organisationer som
FAO og Verdensbanken. Også EU-kommissionen er bidragyder.
I 2006 gik CGIAR ind som partner i
det, der blev omskabt til en verdensomspændende genbank.

Fra Nordisk Genbank til
Svalbard Global Seed Vault
Den Nordiske Genbank blev i 2006 til
en del af Svalbard Global Seed Vault,
hvor der opbevares frø ikke alene fra
Norden, men fra hele verden. Over 100
lande sender frø til genbanken, og det
er målet, at eksemplarer af hele verdens
oprindelige frø skal samles her. Svalbard Global Seed Vault åbnede i 2008
under deltagelse af bl.a. Manuel Barroso, formand for EU-kommissionen.
Blandt sponsorerne finder vi også
Melinda og Bill Gates’ Fond.

Vil der blive taget patent på verdens oprindelige fødegrundlag?

Grøntsager som for 100 år siden: Mindre
sukker og flere bitterstoffer

Det officielle formål er, at ”sikre
verdens fødevareforsyning mod trusler som atomkrig, asteroidekollisioner,
terrorangreb, klimaforandringer og stigende vandstand”.
Det lyder som et virkeligt fornuftigt
projekt. Problemet er bare, at der under
kapitalistiske produktionsforhold knytter sig økonomiske interesser til projektet, der gør det meget problematisk,
at verdens genbank centraliseres. Man
kan stille en række spørgsmål, såsom:
Vil genbanken på et tidspunkt sikre
sig monopol til brugsretten på frøene?

Hvad sker der med de enkelte kulturers
og landes genbanker? Iraks nationale
frøbank blev f.eks. destrueret eller stjålet under Irakkrigen.

Tilbage til forsøget i
Vendsyssel
Diabetespatienterne, der deltog i forsøget på Sygehus Vendsyssel, beklager,
at de nu har måttet vende tilbage til de
tilgængelige søde grøntsagstyper, som
vi tilbydes i landets butikker. De kan
mærke, at det påvirker deres tilstand.
Lektor og ph.d. ved Aarhus Universitet Per Bendix Jeppesen, som har stået
i spidsen for forsøget, fortæller til DR,
at der vil blive gjort bestræbelser på at
sætte grøntsagerne i produktion.

GMO soja til dyrefoder:

’Landbrug og Fødevarer’ definerer selv ’bæredygtighed’
Dansk landbrug bygger i høj grad på
genmodificeret soja som foder. Sojaen
dyrkes i lande som Argentina og Brasilien med store og dødelige konsekvenser for befolkningen.

brug og Fødevarer sætter dagsordenen.

Jordtyveri, fældet regnskov
og dødelige sygdomme

Fødevareministeriet nedsatte en arbejdsgruppe i efteråret, der påstod at
ville sikre en bæredygtig produktion i
dansk landbrug og stille krav til den importerede soja. Det har de nu opgivet.
I stedet kører organisationen for storlandbruget ’Landbrug og Fødevarer’ nu
løbet og laver deres egen private definition på ’bæredygtighed’.

Kort fortalt er problemerne omkring
sojaproduktionen følgende.
Dansk landbrug beslaglægger i dag
et område på størrelse med Sjælland i
Argentina og Brasilien til produktion af
genmodificeret soja. Jorden er i stor udstrækning stjålet fra de oprindelige folk
og små jordbrugere eller er plyndret
regnskov, og dyrkningen foregår ved
hjælp af store mængder sprøjtegifte.

De store problemer, der ligger i Danmarks forbrug af soja i industri og landbrug, blev klarlagt i 2013 i rapporten
”Soja og Palmeolie” og er siden blevet
behandlet i arbejdsgruppen under Fødevareministeriet. Der var dog i realiteten
tale om et forsøg på hvidvaskning gennem en helt utilstrækkelig certificering.
Alligevel endte gruppens anbefalinger
med at blive forkastet af Landbrug og
Fødevarer som for krævende. På den
baggrund er projekt ’bæredygtig soja’
nu overladt til landbruget selv, og Land-

I magasinet ’Bitz og Frisk’ på DR kunne
man 1. april høre om de helt uacceptable forhold i landområderne, med misdannede eller dødfødte børn, aborter og
en kæmpe overdødelighed på grund af
kræft.
Ikke kun mennesker, der bor tæt på
GMO-markerne, rammes. Sprøjtegiftene er også i drikkevandet og kan registreres i blodet hos et stort flertal af
områdets børn. Alene i Argentina bor
12 millioner mennesker i landets landbrugsområder.

GMO-afgrøder sprøjtes langt mere
end ikke-GMO-produkter. Planterne
er designet til at kunne tåle Roundup,
men der skal mere og mere til for at slå
ukrudtet ihjel. Desuden kan det konstateres, at hjælpestofferne til Glyphosat,
det aktive stof i Roundup, er endnu giftigere end selve giften. Og disse stoffer er desuden ukendte, da de ikke skal
deklareres.
I Argentinas landsbyer danner kvinderne modstandsgrupper mod den uhæmmede sprøjtning og har f.eks. fået gennemført krav om fastsatte afstande fra
sprøjtning til beboede områder. Der ses
en tydelig effekt, hvor dette gennemføres.
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I de danske svinestalde meldes der om
forøget dødelighed, nedsat frugtbarhed
og sygelighed med diarre m.m. Der er
ikke lavet systematiske undersøgelser
af dette, men en række erfaringer hos
bønder, der stopper med at give GMOfoder, viser, at disse problemer forvinder, når dyrene går over til det ikkegenmodificerede foder.
Om det er selve genmodificeringen eller det stærkt forøgede indhold af giftstoffer fra sprøjtningen, eller begge
dele, der giver dyrene problemer, vides
ikke. Effekten på mennesker, der spiser
kødet, er også ukendt.

Arbejdsgruppe om
’bæredygtighed og
ansvarlighed’
Efter færdiggørelsen af rapporten ”Soja
og Palmeolie” nedsatte Fødevareministeriet en arbejdsgruppe under NaturErhvervsstyrelsen. Målet var angiveligt at
sikre ’ansvarlighed i soja- og palmeolieværdikæderne’.
Der lød flotte ord om certificeret soja og
målsætninger. Desværre var opfattelsen
af, hvilke krav der skulle indgå i certificeringen, helt utilstrækkeligt. Grundlaget for gruppen var fra starten Verdensnaturfonden WWF’s definition på en

certificering af bæredygtigt soja, kaldet
RTRS (Round Table on Responsible
Soy).
I denne forståelse kan soja godt kaldes bæredygtigt samtidig med, at det
både er genmodificeret og dyrkes på
jord, der er stjålet fra lokalbefolkningen
eller fra regnskoven.
Ud af de 25 indbudte organisationer
var kun tre valgt uden for landbrugserhvervet, den industrielle produktion, detailhandelen eller ministerierne. Blandt
gruppens medlemmer kan nævnes Danisco (Dupont), Toms, Danish Crown,
DLG, Dansk Supermarked, Arla, DI fødevarer og Landbrug og Fødevarer.
WWF, Forbrugerrådet og Danmarks
Naturfredningsforening deltog som
repræsentanter for naturen og forbrugerne. De og alle gruppens øvrige medlemmer var positive over for RTRS’
definitioner og målsætninger.
NOAH kritiserede dette og kom med
i gruppen. Indflydelse fik de dog ikke,
og de endte med at gå i protest, da gruppen nåede sin konklusion.
Det synspunkt har været nævnt, at det
dog var bedre at nå til enighed om nogle få krav end ingenting.
Nanna Clifforth fra NOAH udtalte
om dette synspunkt:
“RTRS og den fælles erklæring
er ikke bedre end ingenting. Tværti-

Enhedslisten
-støtteparti til den borgerlige
socialdemokratiske regering – redder denne
- uanset dens asociale politik –
dette viser denne listes politiske tilpasning hvor udenomsparlamentariske metoder ikke
tænkes, og slet ikke siges, fra dette parlaments
talerstol, da disse kan komme ud
af listens kontrol og dermed forstyrre og fremføre
en opgørs politik mod det bestående
kapitalistiske system, - og dermed igen fremme
et opgør med denne listeas
reformagtige og reformvenlige
hovedsageligt socialdemokratiske politik.
N.B.

mod understøtter den en uansvarlig,
ubæredygtig og udemokratisk udvikling, hvor Danmarks udnyttelse af Sydamerika legitimeres. Samtidig tvinges
danske forbrugere til fortsat at spise
GMO.”
Alternativerne kom overhovedet ikke
på banen. NOAH opfordrede bl.a. til, at
man arbejdede for at etablere dyrkning
af hjemligt produceret foderprotein.

Regeringen opgiver at få
aftale om certificering
På det sidste møde i arbejdsgruppen
meddelte Landbrug og Fødevarer, at de
ikke kunne støtte den foreslåede aftale.
Søren Gade fra Landbrug og Fødevarer udtalte til DR :
”I erklæringen lægges der op til et
utroligt bureaukratisk og unødvendigt
arbejde, som kun vil betyde, at argentinske landmænd og grovvareselskaber
skal til at bruge kostbar tid på at udfylde papirer og have besøg af internationale kontrollanter.”

Landbrugsindustrien styrer
selv
Fødevareminister Dan Jørgensen er
’skuffet’. ”Jeg kan ikke bestemme,
hvilke produkter der skal importeres til
Danmark,” udtalte han.
Det er tilsyneladende helt op til landbrugsindustrien selv at indgå frivillige
aftaler om politikken for import af foder eller lade være. Krav bliver der ikke
stillet.
Nu har Dansk Landbrug fastsat deres
helt egen uforpligtende ’bæredygtighed’ og har overtaget tøjlerne i sagen.
De skriver på deres hjemmeside:
”Vi vil blive ved med at stille krav til
den soja, vi importerer, så vi forhindrer
børnearbejde, fældning af regnskov og
brug af ulovlige pesticider. Og vi har
indbudt både, myndighederne, detailhandlen og NGO´erne til at komme
med konstruktive input og inspiration
i den fremadrettede proces, og jeg kan
med stor tilfredshed konstatere, at de
har kvitteret for initiativet, siger Søren
Gade.”
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EN RØD POLITIK MED VILJEN
TIL EN ANDEN FREMTID - DET ER VÆRD AT STØTTE!
Forårsindsamling for den kommunistiske presse, medier og Oktobers
Bogbutikker

STØT den kommunistiske
presse og medier Støt Oktober-butikkerne

Der er så meget at kæmpe imod, så meget at afsløre og agitere imod, så mange spirende kræfter at støtte, så meget
lidelse og bedrag. Arbejdsløsheden
vokser, menneskefjendske reformer,
privatiseringer, EU-styring. Imperialismen og dens følgesvend racisme og
fascisme truer vores hverdag og vores
jord. Mange steder i verden er nøden
og undertrykkelsen enorm. Palæstinas
lidelser, som tager til dag for dag, er ét
eksempel.

Det stadig bredere medieudbud - KPnet.dk, facebooksiden KPnetavisen,
KPnetTV, den nye blogportal KPnetBlogs, månedsbladet Kommunistisk
Politik, og Oktober Radio hver mandag på den københavnske Station 2000
- har øget deres rolle med oplysning,
og som formidler og samlende kraft
mellem alle de protester, bevægelser,
kampe der vokser frem mod krisen og
mod imperialismen.
Oktober Forlag har øget sine aktiviteter med udgivelse af 3 fine digtsamlinger og en stribe højaktuelle pjecer.
Flere vigtige ting er på vej.

Palæstina er samtidig et eksempel på,
at når vi er mange i verden der råber
og handler, så kan der ske nogle skred.
Der skal bare endnu flere og meget
mere til.
Vi i Oktober og i APK vil blive ved med
at være med til at organisere, deltage,
filme og skrive om alle disse kampe og
mod alle disse angreb.
Der er brug for at vi er flere der er med
i aktiviteterne. Bare kom ned i Oktober
Bogbutik og hør, hvad du kan gøre.
Og der er brug for penge!!! Penge til
tryk og papir, penge til husleje og meget andet.

DEBATMØDE ÅRHUS
Torsdag den 24. april kl. 19

Oktober-butikkerne er på vej til at blive
kulturelle og politiske samlingsteder.
Det har kæmpe betydning.
I København har vi haft butikken
fyldt en del gange nu til spændende arrangementer med musik, taler, digte.
Flere og flere kommer ind i butikken.
Mange ønsker fortsat kontakt. Vi har
mange planer for den kommende tid.

med Victor Jara sange. Det er en smuk
og gribende koncert. Der bliver også
plads til sjov og til hyggelig samtale.
Sæt endelig kryds og begynd at glæde
dig!
TAK til alle for de bidrag, I har givet i
løbet af dette år.
STØT FORÅRSINDSAMLINGEN
på Oktobers konto:
Bankkonto
1551 - 166 34 271
eller
Giro 1-663-4271

Oktober Bogbutik
København
Vesterfælledvej 1B
1750 København V
tlf: 91 86 28 82
Åbningstid:
alle hverdage 14-18

Indsamlingen i København slutter med
en koncert og indsamlingsfest i Bogbutikken fredag den 13.juni om aftenen.
Anders Dohn opfører sin nye koncert

Lørdag den 26. april
Oktober Støttekreds, Sjælland:

Tur til Helsingør og
Helsingør Kulturværft

Oplæg om EUs
patentdomstol,
ved Thorkil Sohn.
Kandidat på liste N
ved valget til EUparlamentet. Medlem
af Retsforbundet

Vi kører fra Enghave Station
kl. 10 og er tilbage senest kl.16.
Busturen er GRATIS
Tilmelding meget vigtig!

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C
66 14 89 83
Åbningstid:
Man-, ons- og fredag
12 - 17.00

Sted: Oktober Bogsalg
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Arrangør: Foreningen Oktober
og Oktober Støttekreds i Århus

Skriv til
stottekreds@oktobernet.dk
eller meld dig til i
Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1B-1750 Kbh.V

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Åbningstid:
fredag 14 - 17.00

Patent - en sag for
demokratiet

Bilderberg til Danmark i maj
Den hemmelighedsfyldte Bilderbergkonference finder i år sted i Danmark i
slutningen af maj. Stedet hemmeligholdes. Møderne foregår normalt under
store sikkerhedsforanstaltninger. Den
danske regering er en slags uofficiel
vært.
Siden 1954 har den atlantiske elite afholdt de årlige Bilderberg-møder, der
finder sted uden offentlig indsigt eller presseadgang og på et til det sidste hemmeligholdt sted. Den hemmelighedsfulde konference hører til den
herskende elites mest prestigefyldte
institutioner.

En tidligere bankdirektør fra Deutsche
Bank står i spidsen for den lukkede klub

stort sikkerhedsapparat stilles til rådighed af regeringerne i de skiftende
værtslande.

Mellem 120 og 150 magtfulde personer
– heriblandt aktive regeringsledere og
direktører for nogle af de største koncerner – mødes til en normalt tre dages
konference, hvis officielle formål er at
’fremme dialogen mellem Europa og
Nordamerika’.
Kun cremen af cremen inden for
aktiv politik, erhvervsliv og relaterede
videnskaber inviteres med til denne såkaldt ’private’ begivenhed.

Omkring to tredjedel af deltagerne
kommer fra Europa, resten fra USA/
Nordamerika. To til fire danskere plejer at være med. Mon ikke Helle Thorning-Schmidt, Bjarne Corydon eller
Margrethe Vestager står blandt de første på deltagerlisten i år? Eller dronningen? Blandt sidste års deltagere sås
den hollandske dronning Beatrix side
om side med den britiske premierminister Cameron og direktøren for Den
internationale valutafond Christine
Lagarde.

Den er dog ikke mere privat, end at et

Bilderberg er en slags braintrust for

Kommunistisk Politik
Indhold nr. 4 - 2014
TEMA: Samfundsskabte
livsstil-sygdomme
Det er ikke OK s. 2
Nye krigsfly s. 3
Grænseløs
landbrugskapitalisme s. 4
Folkeskole i bund s. 6
Hvad sker 1. maj 2014 s. 8
2XNej den 25. maj s. 12
En verden i krig s. 14
Sverige: Stop nazi s. 17
WHO: Luftforurening s. 18
Fattige for syge s. 19
Samfundsskabte sygdomme
s. 20
4 SIDERS 1. MAJ INDSTIK

den vestlige elite. Konferencen har
været med til at udvikle den imperialistiske strategi for at dele verdensherredømmet i et samarbejde mellem USA
og EU med NATO som den afgørende
militære faktor – og i rivalisering med
og på bekostning af andre imperialistiske magter. Det er også et af den økonomiske nyliberalismes værksteder.
De beskæftiger sig ikke kun med generelle linjer. Der findes også mange
eksempler på aktuel politik, der er udklækket på Bilderberg-møderne. Det
hævdes f.eks., at den fælles EU-mønt,
euroen, blev fostret her, og at adskillige regeringsledere er udpeget og håndplukket derfra.
Der er ikke nogen fastlagt dagsorden,
ingen udtalelser vedtages. Oplægsholderne og indlæggene holdes hemmelige, men det står deltagerne frit for at
anvende ideer, forslag og politikker.
Det er første gang siden 1969, mødet
afvikles i Danmark.
Der er planer om at møde Bilderbergkonferencen med protester.

Verden ifølge Latuff

VM i fodbold 2014 i Brasilien er gået hårdt ud over mange
fattige kvartere der er ryddet med overdreven politimagt

