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Protester mod den truende massakre på Kobane over det meste af verden. Her i Berlin. Foto: PYD Berlin

TEMA: Ungdom og fremtid
Stop krigspolitikken – Støt Kobane!
Svine MRSA og fødevaresikkerhed

RED KOBANE! STOP TYRKISK STØTTE TIL IS!
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Arbejdere i alle lande, forén jer!

I en ny krigs tegn
Skal et parti bedømmes efter dets gerninger, efter succes’er
og fiaskoer i forhold til dets erklærede politik og mål, må
man konstatere at Dansk Folkeparti står for et af de mest monumentale fejlskøn i nyere dansk politik. Omdrejningspunktet og selve kernen i dets eksistens er fremmedfjendtligheden
og dets modstand mod flygtninge og indvandrere. Derfor har
det fulgt en politik for at gøre skel mellem mennesker, og
tilværelsen uudholdelig for immigranter af enhver slags og
roser sig af store resultater i så henseende. Dets holdning
til udlændinge har sejret, erklærer det. Deres politik er blevet stueren og mainstream og deles af regeringscheferne fra
både blå og ’rød’ blok.
Dansk Folkeparti har med stor ihærdighed støttet en dansk
’aktivistisk udenrigspolitik’, som er en anden betegnelse for
at sende bomber i stedet for bistandshjælp. Især til de lande,
som er indbegrebet af ondt og arnesteder for alt, hvad partiet
hader. Enhver krig mod et muslimsk land er sikker på Thuesen Dahl og Kjærsgårds støtte. Ikke
mindst partiets sorte kristen-fundamentalistiske
præster har tordnet mod muslimer og for krigenes
nødvendighed. Måske fordi disse middelaldertyper
genkender sig selv i deres muslimske modparter. For Dansk
Folkeparti er krigsmodstandere ’landsforrædere’.
Partiets krigspolitik har nøgternt set været en tordnende fiasko, hvis succeskriteriet er at trænge islamisk fundamentalisme tilbage. I Afghanistan står Taleban til at vinde magten
tilbage efter 13 års krig og besættelse og vestligt lydregime.
I Irak blev et relativt sekulært regime afløst af et amerikanskstøttet sekterisk shi’itisk regime med bånd til præstestyret i
Iran og et gammelt had til sunnimuslimer. I Libyen stod man
sammen med bl.a. Hizb ut-Tahrir om at fjerne Gadaffi og forvandle landet til kaos og et opmarch-område for islamistisk
terrorisme. Og i Syrien, hvor man har støttet den vestlige imperialismes bestræbelser for at få fjernet Assad-regimet, der
ikke har spillet på religiøse modsætninger, har man allieret
sig med netop de barbariske islamistiske terrorbander, der nu
har kastet sløret og hævet sværdet som Islamisk Stat, der vil
indføre et kalifat og sharia over hele regionen, og helst i hele
verden. Fornemme resultater for Dansk Folkeparti.
Egentlig er det simpelt nok: De vestlige terrorkrige skaber modstand. Islamofobien og muslimhetzen udvikler også
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islamistisk fundamentalisme. Og ikke bare i de krigsramte
lande, også i Europa og Danmark. At krigene føres som
korstog gør det er nemt for islamistiske demagoger at bruge
dem til deres formål. Hovedårsagen til styrkelsen af den islamistiske terror er Vestens terrorkrig.
Hvor der findes sekulære alternativer, overlades de gerne
til islamistiske slagtere som IS. Det har vist sig i det kurdiske Kobane, som har måttet kæmpe alene mod disse mørkemænd.
De endeløse krige har en anden direkte konsekvens: En endeløs strøm af flygtninge. I øjeblikket ser man de største
flygtningestrømme siden afslutningen af 2. verdenskrig. En
del af dem forcerer Fort Europas befæstede voldgrave, og
nogle søger tilmed asyl i Danmark, hvor Dansk Folkeparti
stiller sig fornærmet an, som om flygtningestrømmene intet har med Vestens krig og partiets krigspolitik at
gøre, men simpelthen er ofre for muslimsk kannibalisme.
Partiet spekulerer i, at de nye flygtningestrømme
og barbarisk islamistisk terrorisme – der halshugger
fjender i stedet for at sprænge dem i stumper og stykker med
raketter og bomber fra kampfly - vil give det en komfortabel
fremgang ved det kommende folketingsvalg. Af både blå og
’rød’ blok fremstilles det som et valg om flygtninge- og indvandrerpolitikken i indbyrdes konkurrence om at stramme
den.
Men ligesom DFs krigspolitik er en fiasko af dimensioner, er dets reaktionære flygtninge- og indvandrerpolitik det
også. Den ligger i forlængelse af – blot mere udtalt – af den
faktiske ghettoiseringspolitik, begge blokke har stået for
gennem årtier. Den har bestået i en blanding af pisk og assimileringskrav, og fører til udstødning af en stor del af indvandrerne, også fra anden og måske tredje generation. Den
skaber nye problemer, nye reaktionære konfrontationer, i
stedet for at løse dem.
En progressiv politik har krigsmodstanden og kampen
mod reaktionen som omdrejningspunkt, for velfærd og mod
dansk krigsdeltagelse, imod ghettoisering, imod racisme,
imod enhver fundamentalisme, for lige rettigheder for alle.
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Historien om en dansk Syrienskriger:

Fra rodløs til lejesoldat
Beretningen om, hvordan en rodløs ung
fra Viby i Århus via en krig i Syrien er
endt i tysk arrest anklaget for deltagelse
i kidnapning – og om hans fald fra helt
til skurk.
Han begyndte tidligt at strejfe rundt
med de lidt ældre rødder i Århus forstaden Viby, og udviste talent for at køre
knallert, og mod til at stjæle dem. Hans
familie magtede ikke at tage sig af ham,
og de offentlige sociale myndigheder
havde ingen tilbud, der passede.
Han var endnu for ung til at være en sag
for politiet, og der var ikke familiære
grunde til at fjerne ham fra hjemmet.
Skolen så gennem fingre med de børn,
der skulkede eller af andre grunde aldrig fik noget ud af undervisningen.
Så blev knallerttyveri til motorcykeltyveri, og snart blev det hashudbringning og forsøg på afpresning af handlende og andre børn.
Selvom han er blandt de mindste og
yngste, er han en af de samlende figurer
blandt rødderne og er med til at holde
mødefrekvensen oppe i den kommunale
forvaltning, men meget lidt gøres.
Kommunen er god til dem, der har brug
for en snak, men resten må sprælle og
gå til grunde, som de bedst kan.
I det kriminelle miljø begynder småslagsmål mellem grupperne i de forskellige forstadskvarter. Hos den unge mand
fra Viby vokser der en interesse for våben. Og den hobby kan man udvikle helt
legalt, da en del af kommunens tilskud
til børn og unge går til kampsportsgrupper og skytteforeninger.
Til sidst blev presset på myndigheder
fra lokalsamfundet så stort, at politiet
blev tvunget til at sætte en stopper for
det åbenlyse hashsalg.
Om det var den ene eller anden sag,
der blev dråben for politiet vides ikke.
Men bunken af småsager giver til sidst
den unge mand en fængselsdom.
Fængslet blev på en måde den første
gang, han flytter hjemmefra. Ikke lige

den slags kollegie og de værelseskammerater, som politikerne holder festtaler om, men det er, hvad de tilbyder i
praksis.
I fængslet møder den unge mand et
tilbud om at blive religiøs og komme til
at kæmpe for en sag – at gøre noget, der
giver livet mening.
Det er tydeligt, at der i hele det småkriminelle miljø og ikke mindst inde i
fængslerne føres hverve-kampagner for
at deltage i kampen mod Assad-regeringen i Syrien.

Syrien og Irak og Iran og flere andre
lande i Mellemøsten som mål.
De, der burde tage et ansvar, holder møder med hinanden meget langt ude af
syne, så de ikke skal konfronteres med
virkeligheden.
Det at lade børn og unge gå til grunde
og udnytte dem i imperialistiske krige
er en norm for vores reaktionære, rådnende kapitalistiske land.
-fsk

Og det er en sag, der også har medvind
og tilskyndes af regeringen og det meste af folketinget og føres koordineret i
en hel række lande.

Nyheder hvor der
kæmpes

Fra ghettoen

Kommunistisk Politik på nettet hver dag

Den unge rodløse lader sig hverve, og
ude af fængslet kommer han af sted til
Syrien på en såkaldt 14-dages introduktionstur med masser af propaganda.
I et kort visit tilbage i Danmark bliver han nærmest lokal helt på forsiden
af byens avis, hvor han fremstiller sig
selv som frivillig hjælpearbejder i Syriens Frie Hær.
Næste gang han er i medierne er da
han i begyndelsen af september i år blev
han taget i forbindelse med en sag om
kidnapning i Tyskland. Han er nu blevet
22 år.
Det vides endnu ikke, om han spillede
en stor eller lille rolle i kidnapningen,
eller om den mand, de havde holdt fanget, blot skulle betale en dummebøde til
en lokal gangsterbande.
Det særlige ved denne sag er, at den slet
ikke er særlig, og nye kommer ind i geleddet hver eneste dag.
Alle de fortabte unge, der blev rekrutteret, er i virkeligheden brugt som
led i et kæmpe bedrag, der dækker over
en fortsat imperialistisk krigsførelse,
som har opløsningen og opdelingen af
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Stil krav til fødevaresikkerheden: Stop svine-MRSA
Svine-MRSA har udviklet sig til epidemi
helt ude af kontrol, og alligevel er myndighederne og landbrugslobbyen enige
om, at vi må lære at leve med bakterien,
der kan give en dødelig sygdom, hvis
man er svækket i forvejen.
Regeringens løsningsmodel er blot at
holde MRSA inden for svinebrugenes
døre. De ansatte må finde sig i at være
smittede og leve et liv som smittespredere, mens MRSA spredes videre fra
menneske til menneske og – som det nu
også er konstateret – gennem fødevarer.
Denne situation er helt uacceptabel.

Fabrikslandbruget har skabt
den resistente svine-MRSA
Den multiresistente bakterie CC 398 og
sygdommen svine-MRSA er opstået på
svinefabrikkerne på grund af den udbredte praksis, hvor man tæppebomber
dyrene med antibiotika, syge som raske,
for at holde infektionssygdomme nede.
Produktionsformerne gør grisene syge,
og der svares igen med de evindelige
antibiotikabehandlinger. Svinene lever et liv fjernt fra opfyldelsen af deres naturlige behov, med for lidt plads,
med stress og opskruet væksttempo,
hvor infektionssygdomme let spredes.
Genmodificeret foder sprøjtet med
Roundup bidrager desuden til dyrernes
dårlige helbredstilstand, pga. rester af
sprøjemiddel i foderet. Alt i alt er det
et sygdomsfremmende miljø, der må
betegnes som dyremishandling. Massemedicinering med antibiotika bliver
her skruppelløst brugt som svaret på de
problemer, der kommer af produktionsmetoderne, en metode, der også bliver
yderst farlig for menneskers helbred.
Enkelte svineavlere – ud over de økologiske, der ikke bruger antibiotika på
denne måde – er gået nye veje, bl.a. ved
at gå væk fra det genmodificerede foder, hvad der har givet meget sundere
grise og mindre brug af antibiotika.

Der er tale om en stærkt opadgående
kurve, både hvad angår andelen af inficerede svin, der er gået op fra 13 % i
2009, og antallet af mennesker, der er
smittet. Dette tal var i 2007 på 12 smittede personer, hvor man nu regner med,
at mellem 6.000 og 12.000 bærer på
smitten, der ligger i dvale i huden, næsen og svælget, hvorfra den kan spredes.

De danske svinefabrikker producerer
årligt 30 mio. svin, heraf frygtes op mod
halvdelen at være inficerede med multiresistente stafylokokbakterier, som følge
af systematisk overforbrug af bredspektret antibiotika i landbruget.

Landbrugslobbyen styrer de
danske myndigheder
De ansvarlige inden for storlandbruget
har bagatelliseret problemet gennem en
årrække og gør det stadig. De har gennemført en strategi af hemmeligholdelse, løgne og kontrol med de politiske
beslutninger til egen fordel. De skiftende ansvarlige, og nu fødevareminister
Dan Jørgensen, har hele vejen i gennem
sat svineproducenternes interesser over
befolkningens sundhedstilstand og over
dyrevelfærden.

Svinestreger
Dan Jørgensens fempunktsplan følger svindeproducenternes ønske om,
at MRSA skal accepteres: Vi må lære
at leve med den – den skal blot holdes
inden for bedrifterne. Håndvask, tøjskift og lignende er det eneste middel,
der anvises. Smitten har fået lov til at
udvikle sig uhæmmet fra den første
forekomst til nu, hvor branchens egne
tal siger, at ca. 30 % af de danske svinebedrifter har smitten, mens tallet i følge
Fødevarestyrelsen siger, at 77 % af de
danske slagtesvin er inficerede, og dette
tal er endda fra 2012.

Svine-MRSA er til dato årsag til fire
dødsfald i Danmark og tusindvis af
dødsfald i andre lande, som f.eks. USA.
Bakterien siges kun at være dødelig
for svækkede personer, som syge eller
ældre. Ikke desto mindre er også ikkedødelige sygdomme uacceptable, når
de kunne undgås, ligesom det faktum,
at man kan være rask smittebærer og
bringe MRSA videre til mennesker, der
har mindre modstandskraft.
MRSA smitter ikke alene gennem
direkte kontakt med svin eller fra menneske til menneske, men det er nu bekræftet gennem Statens Serum Institut,
at den også kan overføres gennem fødevarer.
Set i det lys er det alarmerende, at en
undersøgelse offentliggjort d. 23. september viste, at 21 % af pakker med
svinekød i de danske supermarkeder er
inficeret med MRSA. Samtidig er kontrol med kød for MRSA nu fjernet efter at have kørt i et par år (2009-2011).
Filosofien bag denne beslutning er de
ansvarlige myndigheders blinde tro på,
at bakterierne ikke kan spredes gennem
madvarer.
Alt tyder på det modsatte, og hygiejnen
i forhold til MRSA skal endda være en
del højere end i forhold til andre sygdomsfremkaldende bakterier som f.eks.
salmonella. I følge eksperter kræver det
en meget grundig håndvask at fjerne
MRSA.
Dan Jørgensen fastholder indtil nu, at
der ingen fare findes fra smitten i kød.
Ifølge ham er der ’ikke væsentlig risiko’.
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Liberalisering af
antibiotikabehandlinger

slet ikke noget med svindeproduktionen
at gøre, må man forstå.

Trods mange advarsler om risikoen for
resistente bakterier er landbrugets muligheder for brug af antibiotika ikke blevet begrænset i de senere år. Ved et nyt
veterinærforlig i 2010 blev forbruget i
stor udstrækning givet frit. Landmændene fik retten til selv at stille diagnoser,
der kan føre til brug af antibiotika, kun
med obligatoriske rådgivningsbesøg fra
en dyrlæge.

Hvor udbredt smitten egentlig er, mener myndighederne tilsyneladende,
at de helst vil være fri for at vide. EU
har ikke et samlet overblik over, hvor
smitten findes. Smågrise kan f.eks. frit
flyttes mellem landene uden kontrol.
EU’s medlemslande rapporterer ikke
sygdommen til Det Europæiske Center til forebyggelse af og kontrol med
sygdomme, og centeret har heller ikke
tænkt sig, at det skal sættes i gang i den
nærmeste fremtid.

”Veterinærforliget er en liberalisering
af medicin. Når man liberaliserer, vil
det medføre et øget forbrug af antibiotika, og når forbruget øges, så vil det
medføre flere resistente bakterier,” udtalte formand Arne Skjoldager fra Den
Danske Dyrlægeforening dengang til
dr.dk.
Svinelandbrugets lobbyorganisation
Landbrug og Fødevarer er siden taget i
at lyve om niveauet for brug af antibiotika i danske svinebesætninger. Søren
Gade udtalte i 2013: ”Vi bruger mindst
i hele verden.”
Det var løgn. Kun to lande i verden
har sammenlignelige data – Holland og
Danmark – og her lå Danmark 20 %
over Holland.

Spædbørn fødes med svineMRSA
Ti spædbørn med enten øjenbetændelse
eller betændelse i øregangen er konstateret smittet med MRSA, ligesom et nyfødt barn i 2010 blev alvorligt syg af lungebetændelse pga. MRSA-smitte. Dette
afslører myndighedernes strategi som
uduelig, nemlig at sygdommen blot skal
holdes inden for besætningerne gennem
øget hygiejne. Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, mener, at bakterien kan og skal
udryddes ved ondets rod – ved at blive
udryddet i svinebesætningerne.

Intet høre, intet vide, intet se
De førende inden for branchen slår problemet hen med skiftende argumenter.
’Problemet er jo også i de andre lande,
så vi kan intet gøre’ eller ’Kæledyrene
har også bakterien’, så egentlig har det

I gennem flere år har branchen arbejdet
for at mørklægge problemet. De nægtede at oplyse, på hvilke svinebrug bakterien fandtes. Og trods ombudsmandens afgørelse om, at offentligheden
har krav på at vide, hvilke gårde der
har smitten, nægter de fortsat med den
begrundelse, at de har anlagt sag for at
omstøde beslutningen. Fødevarestyrelsen accepterer branchens afvisning af at
følge kendelsen, på trods af, at en anlagt
sag ifølge grundloven ikke berettiger til
nogen udskydelse.
Branchen udviser en forbavsende bekymring for de ansattes ’oplevelse af at
blive stigmatiseret’. De ville bare blive
hængt ud, hvis navnene blev offentliggjort, argumenterer man.
Også her har de myndighederne i ryggen: ”Social stigmatisering er også en
sundhedsfare, det er vores opgave at
overvåge,” udtalte Robert Skov, overlæge ved Statens Serum Institut.
Kostbar tid til at inddæmme smittefaren
er gået tabt, og svine-MRSA spredes nu
hastigt i hele samfundet.
Der findes stadig antibiotikatyper,
der kan slå MRSA-bakterien ihjel, og
som kan bruges på mennesker – uden
dog altid at være effektiv. De ca. 9000
mennesker, der arbejder med Danmarks
12 millioner slagtesvin, skal dog ikke
behandles. Det har Sundhedsstyrelsen
for nylig slået fast. Kun folk, der stopper i svinestaldene, tilbydes behandling,
da man blot vil blive smittet igen efter
behandlingen og risikoen for resistens
vil blive øget.

Lobbyorganisationen Landbrug og
Fødevarer er i offensiven. ”MRSA er
kommet for at blive,” skriver Martin
Merrild i et nyhedsbrev d 10.9. Her hidser han sig bl.a. op over, at sundhedsminister Nick Hækkerup få dage tidligere
endelig havde lukket svinelandbrugene
for besøg af skolebørn. Minkfarmene,
der også er inficeret med MRSA, holder
dog stadig åbent for besøg; her har opmærksomheden ikke været så stor.
I mere end halvandet år har danske
myndigheder hemmeligholdt en rapport, der viser, at svine-MRSA er så
udbredt, at den er fundet i komælk fra
to landbrug uden svin. Professor Hans
Jørgen Kolmos, der har advaret mod risikoen i de sidste fem-seks år, siger, at
det i allerhøjeste grad er tid til handling.
Der skal stilles krav til svineproducenterne.
Smittede dyr skal isoleres. Alle besætninger skal screenes for smittede dyr,
og der skal indføres restriktioner for
handel med smågrise.

Norge har indført nul
tolerance
Norge har som det første land i verden
taget konsekvente og radikale beslutninger for at stoppe MRSA i deres landbrug.
Alle svinebrug screenes for MRSA.
Hvis bakterien findes, slås dyrene ned,
og alt desinficeres. Alle, der har arbejdet på stedet, testes, og de smittede gennemgår behandling.
Herefter holdes der kontrol med evt.
gensmitte. Dertil skal tilføjes, at Norge
også har langt skrappere regler for brug
af antibiotika i landbruget, end vi har.

Krav til regering,
myndigheder og svineavlere
Grundlæggende set må det være nødvendigt at tage fat ved ondets rod, og
der er en række ting, der kan tages fat
på. Til oktober skal der forhandles nyt
fødevareforlig, og også her må vi stille
krav om en virkningsfuld handlingsplan
mod MRSA og for fødevaresikkerhed.
Læs mere på kpnet.dk
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Regeringen vil skære 4.000 pladser

Bekæmper arbejdsløshed med mindre uddannelse
Regeringen vil nu skære 4.000 uddannelsespladser væk, så der ikke
bliver så mange arbejdsløse efter
endt uddannelse. Siger de. Det er den
største nedskæring af uddannelser
nogensinde.
Nu begynder man at skære de unges studiemuligheder ned – samtidig
med at man taler om at få den bedst
uddannede ungdomsgeneration nogensinde.
På erhvervsuddannelserne er tusindvis af unge ikke i stand til at afslutte deres uddannelser. Manglen på
praktikpladser bliver stadig større.
Lige nu mangler der omkring 14.000.
De manglende praktikpladser og den
lave skolepraktikydelse får masser af
unge til at droppe ud af erhvervsskolerne.
Sandheden er, at der ikke er brug for
dem, trods al snakken.
Nu er det de videregående uddannelsers tur. 4.000 studiepladser skæres
væk, så 4.000 mister muligheden for en
videregående uddannelse – uden at der
skabes modsvarende nye arbejdspladser. De ramte vil simpelthen stå med
ringere jobmuligheder uden uddannelsen.
- Der er ikke et eneste nyt job i det her
forslag. Forslaget vil ikke betyde, at
der bliver skabt én eneste ekstra arbejdsplads til unge. Det vil bare betyde,
at færre unge vil få adgang til at tage
en videregående uddannelse, hvilket
vil stille mange unge dårligere på et
arbejdsmarked, der desværre stadig er
præget af høj ungdomsarbejdsløshed,
udtaler formanden for Danske Studerendes Fællesråd (DSF) Jacob Ruggaard i en pressemeddelelse.
Når der er færre uddannelsespladser,
vil det presse adgangskravene på de
resterende pladser højere op, og endnu
flere studier vil kræve karakterer på 1012 for at komme ind.
Regeringens forslag favoriserer ubestrideligt også denne gang klassemæssigt unge fra velstillede og akademikerfamilier.

forslag, som de selv har propaganderet for i månedsvis.

EU’s arbejdsmarkedsbehov:
Ingen brug for 20 % af
ungdomsårgang

Unge kræver handling - for uddannelse,
job og bolig! Demonstration 9. oktober.
Foto: Nicolai Arentz Larsen

Et ’meget radikalt’ indgreb
Danske Studerendes Fællesråd kalder
regeringens nye forslag om at skære
4.000 uddannelsespladser væk for et
meget radikalt indgreb:
- Det er uhørt brud med den måde, der
hidtil er blevet ført uddannelsespolitik
på i Danmark, siger Jakob Ruggaard.

I nyliberalismens tegn

Uddannelsesminister Sofie Carsten
Nielsen (R) vil skære de 4.000 uddannelsespladser både på de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Det er humanistiske fag, der
skal skæres i.
Alene på universiteterne skat der på
tre år skæres 2.363 pladser væk. Det vil
blandt andet betyde, at der optages 30
procent færre på kandidatdelen af uddannelser på sprogfag og kommunikation.
Erhvervslivet med Dansk Industri i
spidsen kalder det et ’tiltrængt indgreb’
og roser regeringen for at fremsætte det

Et andet af uddannelsesministerens
argumenter er, at regeringen ønsker at
imødekomme arbejdsmarkedsbehov
for arbejdskraft, og at de mangler ingeniører.
Hvis det sidste var problemet, skulle det nok løses på anden måde end
ved at skære 4.000 andre uddannelsespladser væk.
Hvad ministeren ikke nævner, er
EU-kommissionens 2020-plan for
uddannelserne i EU, som danske uddannelses- og undervisningsministre
har været med til at vedtage og nu er i
gang med at implementere nationalt.
Ifølge planen skal 40 % af arbejdskraften have en videregående uddannelse, og disse skal være direkte rettet
mod EU-monopolernes behov og krav.
Samme 2020-plan kalkulerer helt
kynisk med fremover ikke at investere uddannelse i næsten en femtedel af
kommende ungdomsgenerationer. Der
er ikke brug for deres arbejdskraft.

Kvalitetsudvalg og
skindemokrati
Regeringens udmelding kommer, kun
en måned før deres eget ’Kvalitetsudvalg’ udsender sin næste rapport om,
hvordan reformerne for de videregående uddannelser skal se ud.
Tilbage i april, da udvalget kom den
første rapport med forslag til store ændringer, understregede uddannelsesministeren behovet for tid til dialog med
universiteterne,
uddannelsesinstitutionerne og de studerende om, hvordan
uddannelserne skulle ændres.
Men ligesom hendes kollega, undervisningsminister Antorini, først
snakkede om dialog, efter at folkeskolereformen var banket igennem, har
uddannelsesministeren heller ikke taget
nogen dialog før nedskæringsdiktatet.
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Normal EU-uddannelsespraksis

Køb eksamen til tiden
Køb gode karakterer, og kom forrest
i køen. Sådan lyder det fra private
firmaer som ASPIRI A/S. Der tjenes
penge på ringere studieforhold og eksamensangst.

af private eksamenskurser og træning
er aktieselskabet Aspiri. Aspiri er kendt
for sin aggressive markedsføring over
for de studerende.
På studier som CBS med mange studerende ligger der reklameflyers på
bordene til forelæsningerne. Allerede
få timer efter de førsteårsstuderende på
økonomi havde fået en tre-døgns hjemmeopgave, udbød Aspiri et kursus i at
løse opgaven. Samtidig køber firmaet
studerende til at reklamere for sig over
for deres medstuderende.

Der er store penge at tjene på studerendes eksamensangst og pres for stadig
højere karakterer. Flere år i træk har
undersøgelser fra fagforbundet Djøf
vist, at et stigende antal studerende betaler for ekstra undervisning ved siden
af deres studier.
Stadig ringere undervisningsforhold og
færre undervisningstimer, skarpere normeringskrav og et stigende karakterræs
er nogle af konsekvenser af skiftende
blå-røde regeringers uddannelsespolitik. Det har fået studerendes stress og
utryghed til at blive en god forretning
for private.
De studerende frygter, at den nye studiefremdriftsreform, som pålægger de
forskellige uddannelsesinstitutioner at
få de studerende hurtigere igennem,
og de bebudede store nedskæringer på
dette års finanslov på op til flere tusinde
kr. pr. studerende vil accelerere denne
udvikling yderligere.
I Helle Thornings Schmidts åbningstale
til folketinget den 7. oktober bebudede
hun en ny gymnasiereform i forlængelse af den katastrofale folkeskolereform
og den elendige erhvervsskolereform.
Blandt andet dette fik uddannelsesorganisationerne og andre ungdomsorganisationer til at indkalde til demonstration torsdag den 9. oktober kl. 16 foran
Christiansborg.

Våbenkapløb om karakterer
De studerende presses til stadig højere
karakter for at klare sig igennem næste
nåleøje. De peger derfor på yderligere
en væsentlig grund til, at så mange køber privat ekstra undervisning, nemlig
et karaktersystem, hvor der ofte gives
relative karakterer i stedet for absolutte.

I nyliberalismens tegn
Det betyder, at den enkeltes karakter
afhænger af, hvor høje karakterer de
medstuderende får. Hvis alle ligger på
et højt niveau, bliver det sværere for
den enkelte at få den eftertragtede ekstra høje karakter.
Mere end hver fjerde studerende hos
Djøf har tilkøbt privat undervisning.
Men undersøgelserne viser stor variation. Færrest studerende på RUC (Roskilde Universitet) og flest på CBS (Copenhagen Business School), hvor det er
omkring halvdelen af alle studerende.
At det efterhånden er normalt på danske
uddannelser, flugter med en europæisk
tendens, hvor offentlig undervisning
i stigende grad bliver en basisydelse,
den studerende supplerer med privatundervisning.
Sådan lyder det fra forskningsleder på
Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Camilla Hutters, der
samtidig understreger, at den stigende
brug af privatundervisning rider på den
bølge af new public management, der
skyllede ind over uddannelsessektoren
omkring årtusindeskiftet.
Den største udbyder i Skandinavien

Ifølge Aspiris direktør Stephan van
Rensburg er det lige præcis medstuderendes anbefalinger samt firmaets
gratis introduktionstimer, som først
og fremmest giver studerende lyst til
efterfølgende at ville betale cirka 500
kroner for et eksamensforberedende
weekendkursus.
Til diskussionen om, at privat undervisning bliver til brugerbetaling og favoriserer dem, der har råd, har direktøren
denne kommentar:
- De studerende bruger i forvejen en
del penge på fester og modevarer, og
jeg synes helt ærligt, at det er positivt,
at de bruger flere penge på uddannelse
i stedet for på druk.
Aspiri henter millioner hjem om året i
indtjening. Mere tåget bliver det at se,
hvor stort et overskud der hentes ud til
aktionærerne.
Aspiris direktør Stephan van Rensburg sidder ud over i sit eget holdingselskab Rensburg Holding ApS desuden i firmaerne Mentor/Danmark ApS
og Complet A/S.
De ansvarlige minister henholder sig
til, at man jo ikke kan forhindre studerende i at ville have gode karakterer.
Hvis det skulle få social slagside, vil de
blive bekymrede!
De uddannelsessøgende kræver til gengæld handling for bedre og gratis uddannelse.
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Ældremad er nyliberalisme på vakuumpakke
Af Dorte Grenaa
For et år siden lød det sådan her i en
artikel på KPnet: En vakuumpakket
portion af halvfabrikata med tilsætningsstoffer og kønsløst kød, præpareret med en særlig gas til at forlænge
holdbarheden. Det kaldes ældremad,
men er gammel mad.
Nu er maden igen kommet i mediernes
søgelys. Flere kommuner er gået over
til også at lave vakuumpakkede madpakker til frokost. De ældre får pakker
til en uge ad gangen, så en æggemad
sidst på ugen er ni dage gammel. Det
sker for at spare den menneskelige
kontakt med hjemmehjælperen og den
friske mad væk, der ellers blev smurt
hver dag. Senest har Madmagasinet på
DR sat spot på problemet. Her fik man
bl.a. en ernæringsekspert til at sige, at
maden var for sund. Og samme ekspert
til at konkludere, at discount-fryseretter ville være bedre med deres høje indhold af fedt og kalorier – det, de ældre
har brug for.
At maden ikke indeholder de nødvendige gode fedtstoffer, protein og kalorier, løses ikke ved at erstatte det med
discount-fryseretter. Og de målbare antal forskellige ernæringsstoffer er kun
en side af problemstillingen, som er
at sikre de ældre god, alsidig, velsmagende og duftende, frisk og billig mad
hver dag – mad, som de kan li’, og som
de spiser.
For de mange underernærede ældre,
der er småtspisende, går det både ud
over deres livskvalitet og deres helbred
i hverdagen. Energi og kræfter rækker
ofte ikke til at komme sig efter sygdom. Man skal ikke være raketforsker
for at regne ud, at det så gælder om at
lave små lækre retter, de ældre får lyst
til at spise. Hvilket også viser sig hver
eneste dag de steder, hvor man gør det.
Mad er ikke kun ernæringstal – det kan
være dagens højdepunkt og samvær
med andre mennesker.
I sidste års debat blev daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) og Venstres sundhedspolitiske ordfører helt

enige med hinanden om, at nu måtte
kommunerne gribe drastisk ind og ændre den udvikling, som Ældresagen har
kaldt ‘en kortsigtet sparepolitik’.

Mod bedre vidende
Derfor satte regeringen 3,5 millioner
kr. af i finanslovens satspuljemidler til
”at udvælge og udbrede værktøjer til
at identificere underernærede ældre”.
Kommunerne skal screene de ældre og
lave måltal for indsatsen og finde den
bedste løsningsmodel.

Hvem har fordel af stordrift?
Siden da er den færdigpakkede mad
ikke blevet bedre. Men til gengæld dyrere. Mange steder i landet er et færdigt
ældremåltid steget med 20 % til omkring 50 kr. pr. portion. For den enkelte
pensionist i en kommune som Brønderslev, der ligger i den dyre ende, betyder
det en stigning i prisen på 6.840 kroner
om året. Det svarer til en tiendedel af
folkepensionens grundbeløb før skat. I
alt har 49 kommuner hævet prisen med
en større procent end folkepensionen,
der er steget 6,5 % i samme periode.
Tilsvarende stigninger er set for plejehjemsbeboerne.
Det er altså ikke de ældre, der scorer

på de såkaldte stordriftsfordele, der er
argumentet for de store centrale køkkener, hvorfra maden køres ud. Det er
heller ikke alle de institutioner, der har
fået lukket deres egne køkkener, der
sparer eller tjener penge på udliciteret
stordrift. Det viser sig hver gang, at de
kan lave mad fra bunden af, og som de
ældre spiser, til samme pris, hvis de får
lov.
Stordriftsfordelen ligger helt klart hos
de private firmaer, som kommunerne
har udliciteret til og indgået de offentlige/private partnerskaber med. Det
Danske Madhus A/S, der også optrådte
i DR’s Madmagasin (uden nærmere
præsentation af, hvem de var), er den
største private madservice-koncern herhjemme. Den ejer en række lokale datterselskaber landet over, hvor mange er
af typen OPS (offentligt-privat samarbejde). Det Danske Madhus består desuden af selskabet Multitrans, der kører
ud og leverer maden.
Kommunerne bruger i dag 2,5 milliarder kr. om året på det, de kalder madservice. DI’s tal viser, at der ligger et
marked på mellem fire og otte milliarder kr. om året på området.

Momsfri mad et lovbrud
Tilbage i januar i år kunne Frederiksborgs Amtsavis berette om, hvordan
embedsmænd stoppede byrådsflertal-
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Most, skeer og rotter
Dorte Grenaa er
ergoterapeut
lets beslutning om at tilbyde pensionisterne i Helsingør momsfri mad. Det var
ifølge afgørelsen fra Statsforvaltningen
et klokkeklart lovbrud. Med den absurde begrundelse, at Serviceloven siger,
at alle borgere skal behandles individuelt. Kommunen havde udstedt en generel visitation til alle pensionister som
en kollektivt ret til et momsfrit måltid
mad. Det er åbenbart ulovligt i forhold
til nyliberalismens konkurrencelov.
Forud for dette havde Helsingørs
pensionister i årevis kunne spise et
momsfrit måltid varmt mad i eksempelvis caféen på aktivitetscentret. Men
denne praksis blev stoppet af afgørelse
fra SKAT, som slog fast, at kun visiterede til ældremaden skulle slippe for
moms, hvorefter man måtte opgive
det.
Teknokratisk bureaukrati a la Kafka.

Valgflæsk
Om ældremaden også kommer på dette
års finanslov, er nok højst tænkeligt.
Også at det bliver med samme effekt
som sidste år. Ingen hindringer til fortsat stordrift for de private madservicekoncerner.
Foruden diverse ministre og ordførere
har også Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation været ude
at sige, at når det handler om mennesker
som her, burde markedsmekanismerne
ikke gælde. Et gratis måltid valgflæsk,
når man samtidig støtter privatiseringen og de nyliberale reformer.
Nyliberalismen er som ældremaden:
usmagelige vakuumpakker præpareret
med gas. Klar til at blive stukket hul på
– trods stanken.

Deltag i debatten
på kpnet.dk/blogs

”Du har fra 1.-20.oktober mulighed
for at betale skat af din kapitalpension og få en skatterabat på 2,7 pct.
Skatterabatten får du, fordi du betaler skatten nu frem for at vente til udbetalingstidspunktet.”
Således stod at læse i et brev til mig
fra PFA – et selskab, jeg i en periode
i mit arbejdsliv har været tvunget til
at betale til som en følge af, at fagbevægelsens ledere i slutfirserne indlod
sig på arbejdsmarkedspensioner. Det
hed sig at være et gode: Vi ville være
garanteret en bedre alderdom. Glemt
blev de, som af uransagelige årsager stod udenfor. De måtte se
til, at folkepensionen langsomt,
men meget sikkert blev forringet i værdi.
Arbejdende ville, hvis man
ikke lever eller levede længe
nok, få luftsteg og vindfrikadeller, mens man ved hver overenskomstfornyelse kunne se den forøgede indskudte kapital vokse – og
indregnet i OK-resultatet. Når talen
falder på, at resultatet garanterer reallønnen, er det altså en fremskudt
påstand, idet man først får glæde af
pengene, når man pensioneres. I mellemtiden påregnes der løntilbageholdenhed. Det er jo arbejderne selv, der
skal betale pensionen.
I små to årtier anså kapitalen det for
en fordel, at en så stor sum af fremskudt kapital blev samlet i megafonde, som kunne lade strømmen tilflyde ekspanderende virksomheder.
Det meste blev spekulationskapital,
hvilket kom til udtryk ved krisens
fremkomst i efteråret 2008. Her blev
det tydeligt, at vore pensioner ingenlunde var garanterede. Hvis pensionsfondene spekulerede formuerne
væk, var der ingen, der hæftede for
arbejdernes alderdom.
Med krisen ændrede kapitalens
behov sig. Fondene bugnede og bugner stadig af ubrugt kapital, som ikke
efterspørges – præcis fordi varerne i
butikkerne heller ikke efterspørges.
Lagrene er stadig fulde, og kapitalen
er i recession eller i bedste fald stag-

nation. Begge dele er negative for en
kapitalistisk økonomi. Der er brug
for en New deal.
Parallelt med at staten forsøger at
puste liv i økonomien med forskellige byggeprojekter og tilskud til
håndværksmestre, så pumpes til tider
nogle af de sovende pensionsmilliarder tilbage til de rette ejermænd – i
håbet om lidt øget forbrug med sneboldeffekt.
- Pengene ligger bedst i borgernes
lommer, sagde Poul Schlüter engang
i 80’erne, samtidig med at han sugede hver en klejne ud af menigmand. Det var ikke for ingenting, at en af hans reformer
blev døbt kartoffelkuren.
Anders Fogh Rasmussen var
den første, der forsøgte sig ved
allerede i foråret 2009 at frigive midlerne fra den Særlige Pension,
som var tvunget opsparing fra arbejderne i 70’erne. Det gav overhovedet
ingen effekt på forbruget. Pengene
blev brugt til at afdrage en smule
gæld, som folk med fast ejendom i
00’erne havde pådraget sig, idet samme Anders bevidst havde ladet ejendomspriserne vokse over skyerne og
legaliseret afdragsfrie lån og flekslån.
Siden forsøgte Helle Thorning Schmidt sig med samme mønt: I foråret
2012 blev efterlønnen tilgængelig for
ejermændene, og nu er det muligt for
personer over 60 år med kapitalpension at få frigivet sit tilgodehavende.
For at animere befolkningen til det
ønskede forbrug sættes beskatningen
tilmed ned fra 40 til 37,3 pct. Av for
en kaffekande, og velbekomme.
Vi får se, hvorvidt den glade selfie- og Gucci-bærende førstedame
får bedre held med dette foretagende,
end hun har med sine ministerrokader. Nu forlader selv rotterne skuden.
Jeg siger: Vi har smagt den blå
såvel som den ’røde’ most, og de er
begge usmagelige! Nu er det på tide
at tage skeen i den anden hånd og sagen i egne hænder!
Reno

Side 10

STOP KRIGSPOLITIKKEN!
Af Tine Spang Olsen
Åbningstale ved Århus Fredsfestival
2014 – 4. oktober 2014.
Vi holder fredsfestival nu for fjerde år
i træk. Og på de forskellige festivaler
har vi fokuseret forskellige steder. Det
første år gjorde vi f.eks. meget ud af
at analysere årsagerne til krigene. De
imperialistiske stormagters kamp om
verdensmagt, for olie og råstoffer, om
våbenindustriens interesser osv., og de
ting gælder selvfølgelig fuldstændig
lige så meget i dag og er kun blevet
endnu mere intense.
Sidste år satte vi fokus på, at EU også
har ambitioner om at blive en militær
supermagt med interesser i hele verden. Her så vi bl.a., hvordan Danmark
blandede sig militært i Afrika i tæt
samarbejde med andre EU-lande. En
EU-hær og et fælles politi er også ved
at blive sat på dagsordenen i en form
for arbejdsdeling med NATO. EU er
også en kæmpe våbenproducent og våbeneksportør, der tjener stort på krig og
oprustning, næst efter USA og tæt på i
størrelse.
De store alliancer NATO og EU styrer vores udenrigspolitik, og vores regeringsledere fra Fogh til Thorning er
med helt i front og har tradition for at
tilslutte sig enhver krig, faktisk allerede
før USA har bedt om det. Måske har de
lært, at det virker lidt pinligt, så denne
gang sagde Thorning: ’Vi venter med
at beslutte noget, til vi er blevet spurgt.’
Det blev de så dagen efter.
I år rammer fredsfestivalen lige ned
midt i en situation, hvor Danmark igen
er gået med i en ny krig i et nyt forsøg
på at lægge verdenskortet om, selvom
de siger, det handler om noget andet.
I følge regeringen er vi for øvrigt ikke
i krig, vi bomber bare et andet land.
Det er nok også derfor, det ikke vores
krigsminister Wammen, der udtaler sig
om krigen, men udenrigsminister Martin Lidegaard, der hver gang forklarer,
at vi skam gør mange andre ting end at
bombe. Og at det mere langsigtede mål
i øvrigt er at indsætte en ny regering i
Syrien.

Tine Spang Olsen
på Fredsfestival Århus 2014

Som i alle de andre terrorkrige gennem de sidste 13 år, som Danmark er
gået med i, bliver denne krig også solgt
som en humanitær ting, denne gang for
at redde verden fra terroristerne i Islamisk Stat.

Fredsfestival Århus
2014
Selvom det er meget langt fra virkeligheden, har det overbevist mange mennesker. Halshugninger for åben skærm
har gjort sin virkning, og der skal helst
ikke tænkes over, om det rigtige svar
virkelig er mere vold, og hvorfor IS er
blevet så stærke.
IS er fuldstændig bestialske, men så
længe de bare var det i borgerkrigen i
Syrien, var det o.k. for USA. Derfor er
det heller ikke USA’s krigskoalition, vi
skal stole på i denne sag.
Situationen lige nu er meget kritisk
og farlig. Det er ikke uden grund, man
kan frygte en tredje verdenskrig, der
også kan udløse brug af atomvåben.
Temaet for fredsfestivalen i år er
NATO og NATO’s krige, og det tema
har vi valgt, fordi vi ser en kæmpe fare
fra den kant.

NATO’s og USA’s oprustning og vilje
til at starte nye krige er på nuværende
tidspunkt meget stor.
I den seneste periode – før brændpunktet igen rykkede til Mellemøsten i Irak
og Syrien – har vi været vidne til en
NATO-plan for at trænge sig ind på
Rusland og overtage mere og mere af
Østeuropa som indflydelsesområde og
inddrage nye lande i alliancen. F.eks.
også at få Sverige og Finland tættere på
NATO. Når man ser på landkortet, ser
man meget tydeligt, hvordan NATO er
blevet udvidet siden murens fald.
Vi har kunnet se, hvordan USA sammen med EU har skabt eller pustet
til interne konflikter i Ukraine og har
brugt Ruslands forventelige modreaktion som påskud for en vældig oprustning, hvor Danmark får en vigtig rolle
med vores placering ved Østersøen. Vi
skal nu være med i missilskjoldet og
øge bidraget til NATO.
Brændpunkterne rykker fra det ene sted
til det andet, men de styrende kræfter
bag krigene er de samme.
Og disse kræfter er desværre uhyre
dygtige til at dække over deres reelle
motiver. De skaber selv de fjender, de
kalder til kamp imod, enten bevidst eller som en reaktion på de tidligere krige, som Irak-krigen. I Syrien har vesten
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støttet oprørerne, direkte eller gennem
allierede lande som Saudi-Arabien og
Qatar. Masser af våben er flydt ind i
området – også til grupper som IS.
Måske er situationen kommet ud af
kontrol for USA, og IS har fået for
meget magt over området og oliekilderne, men de er også samtidig blevet
til en meget bekvem fjende. Krisen
kan udnyttes, og nu kan USA komme
til at bombe Syrien som en del af en
større alliance. At der er lande fra Mellemøsten med i alliancen, er jo noget,
vores egne politikere lægger stor vægt
på. Men vi skal ikke glemme, at et af
USA’s bagvedliggende mål stadig er at
fjerne Assad og få større magt i Mellemøsten og over oliekilderne.
I øvrigt er alliancen ikke så bred, som
man vil give det udseende af. Lande
som Sverige, Spanien, Norge og Italien
sender ikke kampfly denne gang, som
de gjorde i Libyen-krigen. Danmark
sender det næststørste antal bombefly
efter USA, selvom det tit bliver sagt i
medierne, at vores bidrag nærmest kun
er symbolsk.
Også det demokratiske eksperiment
med selvstyre i Rojava i Nordsyrien
ønsker krigsmagerne uden tvivl at få
stoppet. Folket i Rojava har brug for
enhver form for støtte, men de får ingenting fra krigskoalitionen. Og det
ser ud til, at NATO-landet Tyrkiet i
øjeblikket støtter IS’ angreb på Rojava
med tilførsel af våben. I dag kunne man
læse i aviserne, at ti mennesker er blevet halshugget lige uden for Kobani,
der nu er under angreb fra IS.
Løgnene og misinformationen om,
hvorfor vi går i krig, er, som vi alle
ved, meget omfattende og må betragtes
som en del af krigen. Krigspolitikerne
står så stærkt med den propaganda,
som også medierne stort set følger
med på, at de tillader sig blot at påstå
uden at give egentlige argumenter, at vi
selvfølgelig skal bombe i Irak. Hvilke
perspektiver der er for dette, eller erfaringerne fra de tidligere krige, skal der
ikke snakkes om. Der skal bare trykkes
på krigsknappen.
Fjendebillederne bliver bygget op
helt systematisk: det aggressive og far-

lige Rusland, Iran med atomvåben, IS,
der vil bekæmpe den vestlige civilisation, osv. Og vi må så gøre, hvad vi kan,
for at vise, hvorfor fjendebillederne
bliver skabt eller fremprovokeret eller
påstået – det er en del af fredsarbejdet.
NATO er ikke en forsvarsalliance, men
en angrebsalliance, og krigene bliver
aldrig ført af humane årsager, men for
økonomisk magt, for ressourcer, som
adgang til jord og råstoffer. F.eks. har
samarbejdsaftalen mellem EU og Ukraine ændret Ukraines lovgivning, så det
nu er lovligt at dyrke genmodificerede
afgrøder, og aftalen har også fjernet en
lang række andre miljøregler. Aftalen
giver en åbning til at få GMO-afgrøder
ind i EU-landene.
Der er interesser i krigene fra både
oliefolkene, landbrugsindustrien, f.eks.
Monsanto, og alle de andre pengemastodonter, og selvfølgelig ikke mindst
våbenindustrien, som også er voksende
i Danmark. Et firma som Terma har
store aktier i det danske flykøb.
I Børsen kunne man f.eks. også læse
i torsdags, at Maersk Oil nu kan åbne
oliekilder i Kurdistan, så de økonomiske interesser gør deres. I Qatar har
Maersk også lige indgået en kæmpe
aftale.
Når krigsmagerne gør så meget ud af
at sælge os krigen, som om den var
freden, må det jo være, fordi de ved, at
de fleste menneskers ønske er fred og
humanistisk opførsel – og det er da et
godt udgangspunkt for os.
Her på fredsfestivalen vil vi gerne opfordre til mere samarbejde fredsgrupperne imellem, og derfor har vi i år
sendt invitationen ud til hele landet, og
vi håber, at fredsbevægelsen kan vokse
og blive aktiv også i nye byer. Det er
der brug for. Og vi har selvfølgelig ikke
kun inviteret grupper, men alle, der har
lyst til at være med.
Senere i dagens program vil vi også
diskutere, om der er konkrete kampagner, vi kan lave i fællesskab. Vi foreslår
både at styrke modstanden mod køb af
nye krigsfly og protesterne mod krigen
i Irak og Syrien.

Udtalelser fra Fredsfestival 2014

NEJ TIL KRIG
I IRAK OG SYRIEN!
Forsamlede på Fredsfestival i Aarhus
4. oktober 2014 opfordrer hermed
alle fredselskende mennesker til at
protestere mod Danmarks nye krig.
Danmark er igen deltager i en ulovlig krig i strid med folkeretten. Krigen vil ikke løse problemet med terrorgruppen IS, men blot skabe mere
vold og ramme civile.
Grundlaget for IS’ opståen er skabt
gennem de tidligere krige i Mellemøsten og gennem Vestens støtte,
penge og våben til oprørsgrupperne i
bl.a. Syrien.
Stop den uendelige række af krige!
Vi siger nej til indblanding
i suveræne stater.
Stop terrorkrigene!
Danmark ud af krigskoalitionen!

NEJ TIL KRIGSFLY
– JA TIL VELFÆRD!
Forsamlede på Fredsfestival i Aarhus
4. oktober 2014 opfordrer alle – enkeltpersoner som organisationer, der
kan tilslutte sig nedenstående – til at
skabe en fælles kampagne.
Danske politikere planlægger at købe
nye jagerfly til omkring 30 milliarder. Samtidig barberes udgifterne til
social sikring, sundhed, uddannelse
og lignende grundlæggende samfundsgoder.
Jagerflyene er ikke forsvarsvåben,
men anskaffes udelukkende med det
formål at kaste landet ud i nye krige.
Det sociale sikkerhedsnet er slidt
tyndt, og verden har ikke brug for
mere krig. Derfor siger vi:
Nej til krigsfly – ja til velfærd!
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Til jer, der vil have krig,
fra os, der vil have fred
Dette åbne brev blev før beslutningen om at sende syv F16-fly og 120
danske soldater til Irak sendt til folketingsmedlemmerne fra de partier,
der vil stemme ja til en ny krig (alle minus Enhedslisten), samt til orientering til de øvrige.
Jan Øberg på Fredsfestival i Århus 2014

Der er tale om krig:
At Danmark sender syv F16-fly til Irak, er en krigshandling.
Krigen vil eskalere:
Der var først tale om en humanitær indsats. Nu sendes krigsfly. Næste
skridt er ifølge krigens logik soldater på landjorden og militær indgriben
i Syrien.
Man fjerner ikke IS ved militær indgriben:
IS er skabt af vestens mellemøstenpolitik gennem mange, mange år og
finansieres bl.a. fra Saudi-Arabien.
Det er en ulovlig og folkeretsstridig krig:
Den strider imod FN-erklæringens præambel og artikel 1. Fred skal skabes med fredelige midler. Først når alle andre midler har vist sig forgæves, kan man bruge militær.
Dansk krigsdeltagelse varetager ikke hensynet til danskernes fremtidige sikkerhed:
Krigen skaber flere terrorister og gør Danmark til mål for fremtidige terrorangreb.

Demonstration i Århus mod Krigspolitikken, 4. oktober.

Krigskoalitionen samler USA og deres tætteste allierede, og Danmark er en vigtig deltager:
Danmark uddanner ”sikkerhedsstyrker” i Afghanistan og har tidligere
uddannet irakisk politi. Danmark skal ifølge forslaget stille med soldater,
der skal rådgive og træne irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker, og også
Hercules-”nødhjælps”-transportflyet indgår som en vigtig del af ”missionen”.
Nej til krig i Irak og Syrien
Nej til dansk krigsdeltagelse –
Danmark ud af krigskoalitionen
Med hilsen fra Valby og Sydvest mod krig og Fredsvagten –
støttet af Aldrig mere krig, Fredsministeriet.dk, Budskab fra græsrødderne, Stop Terrorkrigen, STS Intersol og Århus mod Krig og Terror.
Fakkeltog for Kobane i København den 9. oktober Foto: Erling Skov Madsen
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Stop Terrorkrigen:

Nej til ny ulovlig krig i Syrien
Det er en ny ulovlig krig, der blev
indledt med de massive bombardementer i Syrien mod IS, konstaterede
antikrigsinitiativet Stop Terrorkrigen
i en udtalelse 23. september. Den skal
stoppes, og Danmark skal trækkes ud
af krigskoalitionen.
I løbet af nogle få uger er Danmark blevet dybt involveret i en ny krig i Syrien,
som USA har indledt som anfører for
en koalition på 40 lande.
Den danske deltagelse i den nye
krig startede med, at et enigt folketing
og samtlige partier besluttede at sende
fly med våben til Irak, angiveligt for at
beskytte kurderne mod angreb fra den
islamistiske terrorgruppe IS, der har
proklameret et ’kalifat’ i dele af Irak og
Syrien.
- Vi må konstatere, at Danmark igen er
deltager i en ulovlig krig, udtaler Dorte
Grenaa, talsperson for Stop Terrorkrigen.
- Krigen og bombardementerne af Syrien sker uden FN-mandat, ligesom det
blev omgået ved starten på Irak-krigen. Krigen er klart folkeretsstridig og
ulovlig. Assad-regimet har ikke bedt
om eller tilladt bombardementerne.
Krigskoalitionen med USA i spidsen
gør, hvad den vil, og Danmark følger

efter, uanset om det er en ’rød’ eller blå
regering.

Ikke for kurdernes skyld
Til argumentet om, at krigskoalitionen
gør det for at støtte kurderne i Irak og
Syrien, der er under angreb, siger Dorte
Grenaa:

Solidaritet med
Kobane
- USA og krigskoalitionen slås overhovedet ikke for kurderne. De slås for
deres egne interesser, og det er kontrol
med Mellemøsten og dets rige ressourcer. De tre ulovlige krige i Afghanistan,
Irak og Libyen har vist det til overmål.
Det er en illusion at tro, at kurdernes
vel ligger dem på sinde.
- I Nordirak har USA gennem flere årtier været i koalition med den reaktionære kurderleder Barzani og hans parti
og peshmerga-soldaterne i krigen mod
Saddam Hussein. Det er ham og hans
slags, våbnene går til. De bliver blandt
andet brugt til at undertrykke og bekæmpe de progressive kurdiske kræfter. PKK er stemplet som en terrororga-

nisation, og den progressive udvikling
i det selvstyrende kurdiske område Rojava i Syrien er en torn i øjet på alle
reaktionære kræfter – fra IS og NATOlandet Tyrkiet til USA og NATO.

En reaktionær krig
Dorte Grenaa tilføjer:
- Antikrigsbevægelsen har en stor
opgave i at forklare, hvorfor det er en
reaktionær krig, og hvorfor Danmark
skal ud af den. De barbariske henrettelsesvideoer fra IS gør deres virkning.
Men bombardementer, der altid rammer civile hårdest, eller en ny militær
invasion gør kun tingene værre.
- Vi må også konstatere, at Enhedslisten
endnu en gang har stukket en kniv i ryggen på fredsbevægelsen ved at stemme
for våbenforsendelser og dermed dansk
deltagelse i den nye krig. Partiet har
ikke engang fastholdt, at det krævede
et FN-mandat. Både ’rød’ og blå blok
støtter den imperialistiske krigspolitik og fører Danmark ad en forkert vej
fyldt med stadig større omkostninger.
- Det er hårde odds for antikrigsbevægelsen, men på den anden side har den
langt større folkelig støtte og langt bredere appel, end krigsmagerne forestiller sig, slutter Dorte Grenaa.

Tyrkiet! Lad kurderne i Kobane forsvare sig selv!
Af Kommunistisk Politik
Vreden og harmen vokser internationalt og i Tyrkiet over passiviteten over
for den kurdiske by Kobane, der trues
af terrorgruppen IS med massakrer og
etnisk fordrivelse.
Mindst 30 er blevet dræbt af tyrkisk
politi under protester mod IS over det
meste af landet. Det reaktionære Erdogan-regime blokerer for den kurdiske
selvforsvarskamp – og verden ser på.
Det er et forbløffende sceneri, verden
er vidne til under den islamistiske terrorgruppe IS’ angreb på den kurdiske
by Kobane.

blandt de øvrige progressive politiske
kræfter.
Og der demonstreres over det meste
af verden med krav om støtte til den
heroiske kamp, som Kobanes modige
forsvarere fører mod de middelalderlige IS-krigere, som er udrustet med topmoderne våben, og for at Tyrkiet skal
støtte denne forsvarskamp.
Tak til dem der kæmper for fred!

I Tyrkiet har politiet dræbt mindst 30
og såret langt flere under protesterne,
der har samlet både kurdere og støtter

Men udsigten til en blodig massakre og
etnisk fordrivelse, hvis IS får lov til at
indtage Kobane, har ikke fået det internationale samfund til at handle, selvom
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FN’s udsending til området understreger, at det er nødvendigt.
- Hele verden, alle os, vil beklage det
dybt, hvis IS er i stand til at overtage en
by, der med stort mod har forsvaret sig
selv, men snart ikke er i stand til at gøre
det længere. Vi er nødt til at handle,
sagde FN’s udsending Staffan de Mistura i en erklæring.
Men der handles ikke, selvom krigsalliancen med USA i spidsen, som Danmark har tilsluttet sig, angiveligt alene
har til formål at bekæmpe ’Islamisk
Stat’ i Irak og Syrien. Den lader forsvarerne af Kobane kæmpe en ensom
kamp.
Kurdernes folkemilitser i Irak og Syrien
er nemlig tilknyttet det terrorstemplede
PKK. De og den syriske præsident Assads tropper er de eneste på landjorden,
der faktisk kæmper mod IS og formår
at gå op mod den islamistiske terrorgruppe. Assad-regimet har anerkendt
de tre selvstyrende kurdiske regioner i
Syrien, hvoraf Kobane er den ene.
Det står klart, at de amerikanske bombardementer af IS ikke kan forhindre
dens fremrykning. Kobane er indesluttet på tre sider og omgivet af IS, der har
besat en række landsbyer omkring den.
140.000 er flygtet fra Kobane og området omkring byen og til Tyrkiet. IS’
angreb har skabt en humanitær nødsituation.

Hvad kan der gøres?
Det grundlæggende krav, som er rejst
af de kæmpende kurdere selv, er ikke
en væbnet intervention fra den amerikanske krigsalliance eller en tyrkisk
invasion på landjorden.
Det er derimod simpelthen, at der ikke
lægges hindringer i vejen for forsvaret
af Kobane og de øvrige kurdiske områder i Syrien, som IS truer.
Det betyder, at Tyrkiet må sørge for fri
passage over grænsen og oprettelse af
korridorer mellem de selvstyrende kurdiske enklaver i Syrien for at sikre bevægelser af forsvarere og våben.

Det har den tyrkiske præsident Erdogan afvist. Erdogan erklærer, at for den
tyrkiske regering er både IS og det kurdiske PKK ’terrorgrupper’. Og PKK
har tætte forbindelser både til Kobane
og de kurdiske områder i Nordirak.
Denne nationale frigørelsesbevægelse
befinder sig på både EU’s og USA’s
terrorlister.
Det passer egentlig det tyrkiske regime
godt, at IS bekriger kurderne med store
tab på begge sider.

Solidaritet med
Kobane

Hær’ eller IS og al-Nusra og de andre
islamistiske terrorgrupper, selvom de
er spækket med islamistiske krigere og
lejesoldater alle mulige steder fra og
velforsynede med våben.
Det er mislykkedes på trods af, at disse
grupper alle har fået massiv politisk,
økonomisk og militær støtte fra den
nuværende krigskoalition og dens forgænger ’Syriens Venner’ eller fra lande
i koalitionen. Årsagen er dels, at Assad-regimet har vist sig stærkere og at
have større folkelig støtte end forventet
af ’vennerne’, og dels at ’oprørsgrupperne’ har vist sig at være barbariske
terrorister med de islamistiske middelalderkrigere som de dominerende.
Nu vil Erdogan have, at krigskoalitionen går i direkte krig mod Assad.

Frygt ikke nu, Kobane
Frygt ikke nu, Kobane
Vi frygter for jer
Som vi frygtede for
folket i Gaza, folket i Bahrain
Græd ikke nu, Kobane
Vi græder for jer
Som vi græd for
folket i Fallujah
Kæmp, Kobane
Vi kæmper med jer
Som I kæmper for os
Næste gang, Kobane
Kan I frygte for os
Græde for os
Men nu, Kobane
Kæmp, Kobane
Kristian Dalgaard

Erdogan opfordrer andre lande i
krigskoalitionen til også at sende landtropper til Syrien sammen med de tyrkiske. Formålet skal være at vælte den
syriske præsident Assad. Det vil sige
nøjagtig med den mission, det indtil
nu ikke er lykkedes at gennemføre,
hverken for den såkaldt ’Frie Syriske

Det religiøse, sunni-islamistiske regime i Tyrkiet under Erdogan spiller og
har spillet en dybt reaktionær nøglerolle i forhold til Syrien, borgerkrigen
og den væbnede kamp mod Assad. Det
har samtidig fortsat undertrykkelsen
af kurderne, selvom der er indledt forhandlinger mellem regeringen og PKK
og dens fængslede leder Abdullah Öcalan.
Danmark insisterer på at være med i
det beskidte spil i Mellemøsten og lade
F16-fly bombe i Nordirak – med uundgåelige civile ofre til følge. Til gengæld
fastholder regeringen terrorstemplingen af PKK og afviser våbenstøtte til
forsvaret af Kobane. Den er heller ikke
kommet ud imod det officielle Tyrkiets
fortsatte praktiske hjælp til IS. Reelt er
krigen mod IS i Syrien og Irak også rettet mod Assad-regimet.
At bekæmpe IS og være modstander
af den ny krig med dens massive luftbombardementer, der også rammer civile, mænd, kvinder og børn, står ikke i
modsætning til hinanden.
Solidaritet med det kurdiske Kobanes
heroiske forsvar mod IS-terroristerne
og kamp mod krigsalliancen med krav
om stop for dansk krigsdeltagelse er to
sider af samme sag.
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”Soldater til konkurrencestaten”
EU’s nyliberalistiske uddannelsessystem i Danmark
Af Dorte Grenaa
Hver eneste dansk statsminister har
gennem de sidste årtier erklæret, at vi
skal være verdens dygtigste folk med
verdens bedste uddannelsessystem.
Virkeligheden ser unægtelig anderledes ud. Den nye folkeskolereform, der
trådte i kraft i år, fik en skoleleder til
at kalde den fremtidige undervisning i
folkeskolen for ”uddannelse af soldater
til konkurrencestaten”.
Det rammer på mange måder hovedet
på sømmet: Sådan er det danske uddannelsessystem endt op efter mere end to
årtier i EU’s nyliberalistiske reformvridemaskine.
For EU-monopolerne og deres unionsstat har kontrollen over medlemslandenes uddannelsessystemer været en af
hovedhjørnestenene i at sikre sig den
arbejdskraft, de har brug for. Og samtidig sikre, at den tilpasses efter deres
markedsvækst- og profitbehov.
Skiftende danske regeringer uanset
farve har placeret Danmark på en dukseplads i at opfylde EU’s diktater også
på dette felt. Uddannelserne er blevet
sat på markedsprincipper, standardiseret og centraliseret, så de studerende og
deres uddannelseskvalifikationer kan
flyttes rundt over EU’s landegrænser
og øge deres ”læringsmobilitet”.
EU har bag de fine hensigtserklæringer
en meget klar strategi for, hvor store
dele af ungdommen der bør ende på de
forskellige uddannelsesniveauer.
40 % af arbejdskraften skal have en videregående uddannelse. Mens næsten
en femtedel af de kommende ungdomsgenerationer kan forblive funktionelle
analfabeter og derudover have, som det
hedder, ”utilstrækkelige evner inden for
matematik og de videnskabelige fag”.
De kommer til at stå uden udannelse,
og de er på forhånd er dømt ude af det
normale arbejdsmarked. De er, hvad
imperialismen og nyliberalismen kal-

der ”overskudsarbejdskraft”, der ikke
skal investeres uddannelse i.
Det viser EU-kommissionens 2020målsætninger for uddannelse, som
medlemslandene skal gennemføre.

30 års forberedelse af
heldagsskolen
Allerede tilbage i slut-1980’erne fik det
engang så berømmede danske undervisningssystem og pædagogik et afgørende knæk. Fritidshjemmene med uddannede pædagoger begyndte at blive
erstattet af SFO og lagt ind i skoleregi.
Samtidig blev der oprettet såkaldte frivillige børnehaveklasser, fra man var
seks år.
Uden at sige det ophævede man det
grundlæggende princip om to adskilte,
men komplementerende elementer i
dannelse og uddannelse af mennesker.
Nemlig børns fritid/leg med det pædagogiske fokus på børns evner og udvikling og læring/skole med det faglige
læringsfokus.
Det tog 30 år frem til i dag, hvor
heldagsskolen er en realitet, og hvor
SFO er reduceret til opbevarings- og
lektielæsningstimer på skolen, mens
frikvarterer i stedet for pusterum for
børn bliver lærerstyret struktureret læringsaktivitet.
Nu er 0. klasse blevet en del af skolen
med stadig lavere startalder, og med
læringsplaner i børnehaver og forberedelsesklasser til 0. klasse. I EU’s 2020plan hedder det, at mindst 95 % af børn
mellem fire år og den skolepligtige
alder bør modtage børnehaveundervisning.

Privatisering af
enhedsskolen
I samme periode er princippet om enhedsskolen med den offentlige folkeskole for flertallet af børn sprængt i
stumper og stykker med privatiseringsdirektiver, offentlige nedskæringer og i

På vej mod APKs
6. kongres
høj grad skattefinansierede privatskoler
som sociale ghettoer for de bedrestillede og veluddannedes børn. Eliteskoler
og -klasser er ikke længere kun noget,
der findes på universiteter.
Nu hvor engelsk er blevet obligatorisk
fra 1. klasse, konkurrerer nogle privatskoler med også at udbyde kinesisk fra
1. klasse.
Inklusionen af elever med særlige behov er sket uden ekstra lærerkræfter til
en folkeskole, hvor der siden 2002 er
13 % mindre økonomi pr. elev og 11
% færre lærere. Af disse er det de 10
%, der har forladt skolen inden for de
sidste fire år, ifølge Danmarks Lærerforening.
Det har ramt eleverne og deres familier
hårdt.
Samtlige uddannelser fra børnehave,
ungdomsuddannelser til universitet har
været gennem EU’s nyliberale tilpasningsreformer, både hvad gælder indhold, struktur, organisering, økonomi
og ledelsesformer, endda op til flere
gange.
Regeringen har netop bebudet endnu
en gymnasiereform, der bl.a. skal
stramme adgangskravene, ligesom der
nu er indført karakteradgangskrav til
erhvervsskolerne, men ikke flere praktikpladser.

Brugerbetaling og
konkurrenceevne
Princippet om, at uddannelse skal være
gratis for at give mere lige adgang, er
også blevet brudt med indførelse af direkte brugerbetaling.
Som altid starter man med nogle – de
unge fra arbejderklassen. Med den nye
erhvervsskolereform kan en kontor-
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uddannelse komme til at koste over
100.000 kr. Hvis man ikke starter direkte efter grundskolen, skal man selv
betale for de fag, man ikke har eksamenspapir på gymnasieniveau på.
På universiteterne betaler en fjerdedel af de studerende for privat undervisning ved siden af den officielle. På
CBS er det knap halvdelen af de studerende, viser en ny undersøgelse fra
DJØF. Supplerende privatundervisning
er en hastigt voksende industri.
Fælles for reformerne har været, at
uddannelsessystemet nu køres efter
markedsøkonomiske principper. Det
betyder f. eks, at overskuddet på en af
de billigste uddannelser på HG som
kontor- eller butiksassistent er med til
at finansiere elitegymnasier.
De markedsøkonomiske principper
gælder også indholdsmæssigt, hvor
børn og unges ’konkurrenceevne’ er
et bærende princip med et stadig mere
omfattende karakter- og eksamensræs.
Erhvervslivet har fået direkte adgang
til at komme ind med undervisning og
undervisningsmaterialer. F.eks. underviser de skandaleramte og rovgriske
banker de ældste elever i folkeskolen i
økonomi og budgetstyring!

Centraliseret ensretning
Skoler og udannelser fusioneres og
centraliseres i stadig større enheder og
campusser i stadig færre byer. Jo mere
der tales om individuelle handle- og
læringsplaner for den enkelte elev, jo
mere centraliseret, ensrettet og endimensionelt bliver indhold, metoder,
krav og bedømmelse.
Hele undervisningssystemet og ned til
vuggestuerne er gennemsyret af New
Public Managements ideer, resultatstyring og kontrolsystem af de ansatte.
Forældre gøres i den offentlige debat
i stigende grad ansvarlige for deres
børns læring.

Liberalismens
fremdriftsreform
Danmark er blevet et land, hvor uddan-

nelse, forskning og videnskab er erstattet af uvidenhed og kortsigtet økonomisk tænkning.
Universiteterne og de højere læreanstalter er omdannet til koncerner efter
privatkapitalistisk model.
Den nye rigide ’Fremdriftsreform’ er
det seneste skud på stammen, hvor universitetsstudenterne bl.a. automatisk
tilmeldes eksaminer til normeret tid.
De studerende har ingen mulighed for
at framelde sig, og universitetet taber
penge, hvis studietempoet sættes ned.
En uddannelse til menneskerobotter.

TEMA: Ungdom og
fremtid
Erhvervslivet, statsmagten og ledelserne sidder på forskningsmidlerne
– der konkurreres om penge til forskning i nogle meget klart definerede
puljer, der tjener erhvervslivets interesser. Metodefrihed, frie forskning og
demokrati er de facto afgået ved døden.
Kvantitet har afløst kvalitet. Nu belønnes man ikke i forhold til indholdet af
videnskabelige artikler, men for antallet af artikler i de rigtige internationale
publikationer.
Fra 0. klasse og frem har det betydet
flere elever og studerende: større klasser, færre undervisningstimer, kortere
studietid. Prisen pr. elev/studerende er
blevet skåret ned gentagne gange – til
gengæld bevilger en indspist ledelsestop sig selv og hinanden direktørlønninger. Der er kommet massivt mere
administrativt og ledelsespersonale,
ligesom laget af konsulenter er vokset
omvendt proportionelt med nedskæringer og omstruktureringer.
Dette er virkeligheden trods alle de fine
ord om, at alle børn skal løftes uddannelsesmæssigt. Der er tale om en på
mange punkter ringere undervisning
og uddannelse for flertallet af børn og
unge.
Hvordan harmonerer dette så med erhvervslivets højrøstede krav om stadig
bedre kvalificeret arbejdskraft? Det gør
det kun, fordi erhvervslivets anarkisti-

ske kapitalistiske produktion kun har
brug for en del af ungdommen i Danmark som arbejdskraft. Hverken de
unge, der får en uddannelse, eller dem,
der sorteres fra, har efter erhvervslivets
og den nyliberalistiske statsmagts syn
brug en bred dannelse eller uddannelse
at stå på. Desuden kan der altid hentes
billig uddannet arbejdskraft fra hele
verden.
Trods alle disse dystre kendetegn på
et nyliberalt uddannelsessystem fremhæver regeringens ’Moderniseringskommission’ og ’Produktivitetskommission’, at der skal forsættes med flere
reformer og mere fart på reformerne.
Argumenterne er, at de danske uddannelser fortsat er for dyre i forhold til
resten af EU, at frafaldet fra erhvervsuddannelserne (hvor arbejdsgiverne
nægter at sikre praktikpladser) er for
højt, og at de videregående uddannelser ikke i høj nok grad er direkte rettet
til arbejdsmarkedet.

En ny runde af
studenterprotester
Denne udvikling er ikke forløbet uden
kraftig modstand fra elever, studerende
og undervisere. Der har været gennemført omfattende strejke- og protestbevægelser. Som f.eks. de store landsdækkende ”Nu er det nok ” i 90’erne
og ”Stop nu” i 00’erne, der formåede
at samle bredt til store landsdækkende
massebevægelser og mobiliserede i titusindvis af unge. Skolelærernes kamp
mod den nye folkeskolereform under
lockouten sidste år står klart i erindringen.
De studerendes vrede er ikke blevet
mindre. Det har vi set i 2013 både omkring SU-reformen og bevægelsen ”Et
Andet Universitet” – universitetsbesættelser mod ’Fremdriftsreformen’, og nu
med protesterne ”Unge kræver handling – uddannelse, arbejde og bolig”.
Perspektivet for at opbygge en ny bevægelse, der kan sætte energi og kampkraft bag kraverne, er klart til stede.
Den må opbygges nedefra blandt elever
og studerende rundt om i landet som en
kæmpende bevægelse og ikke reduceres til rent parlamentariske baner med
appeller til politikerne.
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Fremtiden tilhører ungdommen
- Ja, men hvilken ungdom?
Fremtiden tilhører ungdommen, siger
man. Ja, hvis ikke ungdommen, hvem
så? Spørgsmålet er, hvilken ungdom
der skal tage fremtiden i sine hænder.
Borgerskabets, de rige udbytteres og
spekulanters ungdom, imperialisternes
og magtelitens, fascismens ungdom,
der alle opdrages og uddannes til at
fortsætte og forstærke undertrykkelse
og udbytning? Eller er det arbejderklassens og de undertryktes ungdom,
der skal skabe fremtiden? Der er en
verden til forskel. Det er det valg, arbejderklassens og de undertryktes unge
står over for.
De borgerlige ideologier og medier
hylder og tilbeder ungdommen som en
stor samlet gruppe. Samtidig med de
forbander de grupper af unge, der falder
uden for deres glansbillede. Ungdommen fremstilles klasse- og historieløs, i
skærende modstrid med virkeligheden.
Langtfra alle unge vokser op med en
klar klassebevidsthed. Børn og helt
unge defineres ud fra deres forældres
klassetilhørsforhold. Unge befinder sig
i en overgangsfase i deres liv og definerer ofte sig selv ud fra den klasse eller lag, hvor de tror, at de vil ende via
deres uddannelse. Eller de definere sig i
forhold til en modkultur udstødt fra det
etablerede samfund.
APK’s program giver ungdommen en
klar klasseanalyse til at forstå sin situation og sine betingelser og til at se,
at deres situation ikke er spørgsmål om
individuel succes eller fiasko. Den giver ikke mindst arbejderklassens unge
et værktøj til at forstå deres rolle i at
skabe en bedre fremtid og samfund med
socialisme.

Hvad er ungdommens og
arbejderklassens unges rolle
i dag?
Borgerskabet har trods en overdøvende
strøm af ”Glam-budskaber” en klar
strategi. Det store flertal af den unge
generation skal være villige soldater i
produktionen i deres nyliberalistiske
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konkurrencestat og i deres imperialistiske terrorkrige om råstoffer, markeder
og magt.
For at fremtiden ikke skal ende og
misbruges på en denne måde, er ungdommens rolle i dag at kaste al sin
energi og kræfter ind for at skabe et andet samfund, et socialistisk Danmark.
Sådan at borgerskabets og imperialismens scenarie ikke bliver de unges
fremtid.

TEMA: Ungdom og
fremtid
Enhver ny generation må gøre sig sine
egne erfaringer og bruge nye former
og metoder ud fra sin generations betingelser. Det afgørende er, hvilken
klasses interesser og politik det tjener.
Bringer det ungdommen ind i klassekampen på arbejderklassens side, eller
fører det væk fra denne til illusioner og
nederlag?
Unges forskellige kampe, hvad enten det er om SU-reform eller ungdomsboliger, kan hverken ses isoleret
eller føres alene, hvis de skal føre til

forandring. Det gælder også for kampen mod indvandrerhetz, racisme og
fascisme. Det er afgørende, at den ses
og føres i sammenhæng med den brede
kamp for sociale forbedringer. Skilles
de to ting ad, betyder det fremgang for
reaktionen.
Reformismen med Socialdemokratiet i
spidsen forsørger at slå sig op som bannerfører mod racisme og mod Dansk
Folkeparti. Men det er Socialdemokratiets egen nyliberale asociale politik,
der skaber grobunden og puster til racisme og nationalisme.
Ungdommens kampe må forbinde sig
med de afgørende klassekampspørgsmål og være en skabende del af opbygningen af en bred antiracistisk, antifascistisk, antiimperialistisk enheds- og
folkefront for at forsvare arbejderklassen og det store flertals rettigheder
og bekæmpe nyliberalismens nedskæringsfelttog og imperialistiske krige.
Ungdommens kampe må forbinde sig
med hele klassens kamp for skabe forandring til et socialistisk samfund.
Ungdommen har altid været kendetegnet af revolutionær energi, mod, drøm-
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me og håb om et bedre liv og fremtid
og har et stort flot bagkatalog af erfaringer at trække på fra ungdommens
kampe gennem generationer.

Vokser op under
nyliberalismen
Ungdommen i dag er født og vokset
op under trykket af monopolernes EU,
hvis nyliberalistiske unionsstat viser
mere og mere af sit sande ansigt.
De unge er født og vokset op i et land,
der ikke længere har sin nationale selvbestemmelse, men er blevet en delstat
under EU. I et Danmark, som er forvandlet til en permanent krigsførende
nation, som en af del af NATO’s og
USA’s aggressive imperialistiske terrorkrigsblok rundt om i verden.
De unge vokser op i et samfund, hvor
de får at vide, at man har ret til at
bombe og dræbe befolkninger i andre
lande, hvis det blot sker i demokratiets og fremskridtets navn. Det er det
samme såkaldte demokrati, der fængsler antiracister og krigsmodstandere og
sikrer politibeskyttelse til nazister, der
smadrer ungdomshuse med elitesoldater, kriminaliserer ungdommens kamp
og lader unge gå uden arbejde, bolig,
uddannelse og mulighed for at kunne
forsørge sig selv. De kalder det oven i
købet frit valg på alle hylder.
Unge vokser op under konsekvenserne
af strømmen af nyliberale reformer, der
har ændret det danske velfærdssystem
til en konkurrencestat.
Alt dette, sammen med imperialismens
økonomiske og finanskrise, har betydet,
at der for første gang i generationer nu
er vokset en generation op, hvis levevilkår er dårligere end deres forældres
generations. Det er den virkelighed, der
sætter rammerne for unges liv, bevidsthed, og som de skal gøre deres erfaringer og føre deres kampe i.

Voksende militarisering og
fascisering
Ungdommen vokser op under trykket
af en omfattende veltilrettelagt militarisering af alle aspekter af samfundet

og samfundslivet i dag – krig skal gøres
normalt, til en karrieremulighed, til en
del af hverdagen.
”The Military-Industrial-Media-Academic Complex” har med militær nyhedscensur sat sig på mediestrømmen
og optræder dagligt som såkaldte videnskabelige objektive eksperter og
forskere for at forsvare deres krigspolitik.
Imperialismens nye globale verdensorden i starten af det nye århundrede,
der betød krige på stort alle kontinenter, har også udløst en ny kold krig og
fået faren for en 3. verdenskrig til at
rykke nærmere.

På vej mod APKs
6. kongres
Vi ser en stigende fascisering herhjemme og rundt om i EU-landene. Det er
udtryk for, at EU’s monopolborgerskab
er fuldt ud bevidst om, at deres ”tilbud”
til ungdommens nutid og fremtid ikke
frivilligt vil blive fulgt. Omfattende
kampe finder sted blandt ungdommen
rundt om i EU mod konsekvenserne af
deres politik. Tilliden til dem er stærkt
vigende. De tror ikke længere selv på,
at de kan beholde magten uden brutal
vold, politistat og om nødvendigt fascisme ved regeringsmagten.
Fascismen i dag optræder både med
slips, stiletter, hagekors, mordbrande
og indvandrerhetz. De er i mange EUlande budt indenfor i det parlamentariske cirkus både af åbent borgerlige og
socialdemokratiske partier. Herhjemme og i vores nabolande sker det i en
såkaldt ”stueren” udgave. Det skal få
den til at glide ned som en del af den
normale politik, mens politistaten, det
åbne terroristiske diktatur, forberedes.

Arbejdsløsheden udstøder
Klassemodsætningerne er blevet voldsomt skærpet blandt de unge.
Den massive og stadig voksende
ungdomsarbejdsløshed er den største i
årtier og udelukker store dele af ungdomsårgangene fra at komme ind på
arbejdsmarkedet. Titusindvis er sendt
på diverse workfare- og tvangsarbejds-

ordninger, hvor de må arbejde som
statsautoriserede social dumping og
billig arbejdskraft for at få deres sociale ydelse. Omkring 40.000 unge holdes
helt uden for arbejdskraftreserven som
”ikke arbejdsmarkedsparate”.
Store grupper af børn og unge udstødes og diskrimineres både i forhold
til arbejde, bolig, fritidsaktiviteter og
forlystelser på grund af deres klasse
eller etniske baggrund, navn, bopæl,
udseende. De stadige nedskæringer på
skoler og fritidstilbud har øget ghettoiseringen, hvor de unge og ikke mindst
drengene overlades til parkeringspladser og kriminelle bander.
Grupper af udstødte unge er ikke bare
frataget de samme muligheder som
flertallet, de mister også flere og flere
demokratiske og sociale rettigheder.
Jobcentre og sociale myndigheder udsteder vilkårlige afgørelser og ”dummebøder”. Hele tiden skærper staten
sanktioner og straffe. Og reaktionen
råber på stadig mere. Selv det at have
en kæreste kan for de fattigste straffes økonomisk med den gensidige
forsørgerpligt. Den klassemæssige og
geografiske skævvridning af Danmark.
Uddannelsesinstitutionerne centraliseres i ganske få byer, hvilket er med til
at efterlade de unge, der bliver tilbage,
i en stadig voksende isolation på rigtig
mange felter.

Boliger, arbejde og
uddannelse under
imperialistisk neoliberalisme
Ungdommen er blevet brugt som spydspids til at gennemføre mange af de
asociale nyliberale reformer. For at
svække modstanden er det forskelligt,
hvornår reformerne har ramt de forskellige aldersgrupper. Men hvad enten det
har været forhøjelse af pensionsalderen
eller afskaffelsen af kontanthjælp, så er
det den unge generation, der er blevet
ramt først og hårdest.
Med EU’s privatisering af socialpolitikken og med ydelser, der er gjort afhængige af antal år på arbejdsmarkedet, får
udelukkelse, arbejdsløshed og diskriminering store økonomiske og sociale
konsekvenser resten af de unges liv. De
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overlades til økonomisk, social og kulturel fattigdom.
Imperialismens nyliberalisme stat har
på forhånd udelukket en femtedel af de
unge fra arbejde og uddannelse ud fra
markedsbehovet for arbejdskraft og vil
ikke investere i de unges fremtid.
De unge er blevet langt mere afhængige af økonomisk og anden hjælp fra deres familie end de forrige generationer.
Stadig flere offentlige samfundsansvar
og opgaver er skåret væk og gjort til
familiens ansvar. Man vurderes f.eks. i
dag for at få SU på sine forældres indkomst og ikke sin egen, helt indtil man
er 20 år.
Langt flere unge tvinges i dag til at
blive boede hjemme. På få år er det næsten fordoblet til at gælde hver fjerde
ung mellem 18 og 30 år. Præcis den
alder, hvor man flytter ud for at prøve
kræfter og skabe sin egen selvstændige
tilværelse.
For mange kræver en uddannelse, at
man flytter til et af de steder i landet,
hvor uddannelsesinstitutionerne er
placeret. Men der er hverken arbejde,
indkomst eller billige boliger til unge,
der ikke lige kan få en ”forældrekøbslejlighed” foræret af far og mor. Alene
i København står ti tusinde unge på
venteliste til et værelse. Antallet af direkte hjemløse 18-24-årige på gaden er
fordoblet de sidste fire år – unge, hvis
familie ikke har haft råd eller overskud
til at sikre dem.
Det arbejdsmarked, de unge møder
i dag, kører efter EU’s indre markeds
nyliberalistiske principper, hvor løn,
arbejderrettigheder og arbejdsmiljø er
”konkurrenceforvridende”. De unge er
den EU-arbejdskraft, der skal flyttes
rundt over grænserne efter arbejdsgivernes behov.
Arbejdernes rettigheder, arbejdsmarkedet den faglige kamps betingelser
har ændret sig. Atypiske ansættelser er
blevet typiske og normale arbejdsmarkedsvilkår i EU: vikar, deltid, kort tid
og timeansat, praktik- og projektansat.
I attraktive fag må unge ofte arbejde
gratis i lange perioder for at gøre sig
”fortjent” til et vikariat. Kommuner

opsiger elevers uddannelser, hvis de
bliver gravide. 14.000 nægtes praktikplads for at gøre deres erhvervsskoleuddannelse færdig. Hele brancher, som
f.eks. dagligvarebranchen, beskæftiger
næsten kun unge på deltid helt under 18
år. De seneste års kampe på disse områder er med til at gore ungdommen mere
bevidst om deres situation og betingelser i klassekampen i dag.
Hele uddannelsesområdet har været
et af borgerskabets og EU’s hovedangrebsmål – og strømmen af nyliberalistiske uddannelsesreformer, fra vuggestuens læringsmål til universiteterne og
alt indimellem, fortsætter uanset regeringers farve.

TEMA: Ungdom og
fremtid
Markedsgørelsen af hele uddannelsessystemet har medført, at hvor tidligere
nye generationer på arbejdsmarkedet
hele tiden blev bedre uddannet end dem,
der gik på pension, så er den udvikling
bremset op. Hver sjette voksen, der har
forladt uddannelsessystemet, har ikke
engang samme uddannelsesniveau som
deres forældre. Flere unge end tidligere
har fået en højere uddannelse. Antallet
af unge, der får mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse som
ungdomsuddannelse, er faldet med næsten 10 %. Knap halvdelen af alle, der
påbegynder en erhvervsuddannelse, må
forlade den igen – manglen på praktikpladser vokser.
Omkring hver femte unge under 30 år
har kun en grundskoleuddannelse, dvs.
folkeskolens afgangseksamen. Der
kalkuleres med, at en femtedel af hele
ungdomsgenerationen skal slet ikke
have nogen uddannelse. De skæres fra,
og mange efterlades som funktionelle
analfabeter.

Den ideologiske kamp om
hjerner og hjerter
Den ideologiske kontrol og aggression består i at organi¬sere menneskenes ideer, beherske deres tanker og

handlin¬ger. Ideer og tanker er ikke
”neutrale”, de er ikke eviggyldige eller uforanderlige. De repræsenterer bestemte klasser og bestemte klasseinteresser. Det imperialistiske borgerskabs
ideologi er reaktionær; den tjener til
at bevare og befæste dets klasseherredømme, til at forberede aggression
imod og slavebinde andre folk. Arbejderklassens ideologi, marxis¬men-leninismen, er revolutionær; den sigter
på at gøre op med borgerskabets og imperialismens magt og i stedet bygge et
nyt socialistisk samfund, hvor der ikke
er plads til under¬trykkelse og udbytning,
Den ideologiske kamp om, hvilken
vej ungdommen vælger, er afgørende
både for de reaktionære kræfter og de
for de progressive og revolutionære
kræfter.
Den ideologiske undertrykkelse af ungdommen er intens, massiv og altomfattende i alle livets og samfundets kroge
og udvikling. Nyliberalismens menneskesyn reducerer alt til en vare, der
kan tjenes penge på, og som kan værdisættes kvantitativt. Ens venner bliver
til ”social kapital”, man kan sælge på
Facebook, man investerer i sit job, i sin
sundhed, og man investerer i sin familie
osv. Unge betragtes som virksomheder,
der skal brande sig selv for at optimere
deres CV og jobkapital.
Alt tages i brug for at holde arbejderungdommen fra at forstå deres situation
og rolle, fra at se deres kollektive situation og erfaringerne om, at den kun
kan ændres gennem kollektiv indsats
og klassekamp. Og alt tages i brug for
at splitte de forskellige ungdomsgrupper ud mod hinanden. Imperialismen
forsørger at privatisere alt til individualisme og individuelle løsninger, der
skal skjule en stadig større ensretning,
uniformering og disciplinering.

Kontrol og feel good
Jo mere modsætningsfyldt og uoverskuelig og demagogisk fordrejet verden ser ud, jo hårdere sælges budskabet
om, at din overlevelse og succes handler om at få kontrol over alt, hvad der
kan måles og vejes – din krop, din kost,
din motion, dit antal venner, dine karakterer osv. Der spekuleres i at sælge
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Samtidig med at en voksende kønsforskrækkelse udbasuneres, præsenteres
yngre børn for pornografi som værende
lig med kærlighed og sexliv. Sexchikane på de sociale medier er et omfattende problem – en tredjedel af unge piger
i 9. klasse har været udsat for dette fra
fremmede. Også den direkte vold mod
piger og kvinder – fysisk, psykisk, seksuelt, materielt og økonomisk – er ligeledes et voksende samfundsproblem,
der gøres til den enkeltes skyld og ansvar.

utryghed og tjene på at sælge individuelle tryghedsløsninger. Selvhjælpskulturen, hvor alt starter og slutter med en
selv og ens familie, blomster som aldrig før og koster masser af tid, penge
og energi. Med nyliberalismens voksende krav på alle parametre er stress
blevet en næsten normal tilstand, og
hele ”feel good”-kulturen bliver de små
pauser, der udbydes for at dæmpe følelsen af, at det ikke kan være meningen
med livet.
Naturen skal gøres trendy med jagttegn, det rette gear, udstyr og APS, så
man kan flasche sig selv på de sociale
medier med, hvor mange dyr eller kilometer man har nedlagt. Unge bliver
hele tiden gennem mediekulturen præsenteret for kapitalismens falske og
uopnåeligt billede af den lykkelige borgerlige kernefamilie, hvor alle familiemedlemmer får opfyldt sine behov,
som det store ideal. Også den gøres til
et individuelt spørgsmål om at opnå
personlig succes. Borgerskabets ideologiske undertrykkelse, og den økonomiske og miljømæssige, gør i stigende
grad de unge syge, allerede inden deres
fremtid er ved at udfolde sig.

12-tals-piger og Iron-mænd
Vi ser en ny bølge af radikal feminisme
vokse frem. I Sverige findes et feministisk parti, der vandt plads ved EUparlamentsvalget på parolen ”Racister
ud – feminister ind”. Ved det nylige
svenske riksdagsvalg erklærede samtlige andre partier sig for ”ikke-socialistiske” feminister.

Det er udtryk for den objektive skærpede situation, hvor ikke mindst de
økonomiske og sociale nedskæringer
rammer kvindernes forsatte dobbeltrolle hårdt. Kapitalismens modsætning
mellem de virkelige forhold og det, de
unge piger er opdrages til at tro, nemlig
at de har fuld ligestilling, er ikke bare
blevet mere synlig, den bliver også
mere ubærlig. Nyliberalismens reformer og arbejdsmarkedet ruller tidligere
vundne fremskridt for kvinderne tilbage til en tid, hvor kvinder gik hjemme
som husmødre.
De gamle kønsrollemønstre genintroduceres på fuld kraft, helt fra de pink
og lyseblå babyer, men til en hverdag
og et liv, hvor det ikke giver mening eller stemmer med nyliberalismens nye
krav og betingelser. Det presser både
piger og drenge ud i både stereotype
og modsætningsfyldte roller, der ikke
kan opfyldes. Lille prinsesse og Miss
Perfekt vokser op som ”12-tals-piger”
og må spilde år af sin barndom og ungdom på finde ud af, at de ikke er en
selvforskyldt fiasko. Stadig flere unge
ikke mindst unge piger lever et virtuelt
parallelt liv på de sociale medier, som
er perfekt, lykkeligt og uden problemer
og kriser, der handlingslammer dem
over for virkelighedens realiteter. Afhængigheden af ”likes” er sat i system
af nyliberalismens markedsføring og
håbet om et job som virtual trendsætter. Macho-iron-manden og elitesoldaten er lige så umulige rollemodeller for
drenge.

Utrygheden bruges også til at fremme
gammel reaktionær moral og værdier.
Helt tilbage fra det kristne Gamle Testamente hentes den klasseløse forestilling
om ”ondskabens kamp mod det gode”
– ”the axis of evil”. Hvis man ikke har
noget at skjule, kan man ikke være mod
politistatens konstante overvågning, er
en udløber af dette. Glorificeringen af
magtfællesskaber med helte, våben og
vold bruges til at rekruttere unge fra
udstødte grupper til kriminelle, fascistiske og religiøse krigere, lejesoldater
og bander.
Borgerskabets ideologiske offensiv
kører i et rasende tempo. Strømmen af
nye ideer, fænomener, og alternativer
afløser hele tiden gårsdagens. Det er en
omfattende, men nødvendig opgave for
den progressive og revolutionære ungdomsbevægelse at sige ungdommen
sandheden om alt dette på en måde, der
kan frigøre ungdommens energi, initiativ og livskraft.
Ungdommen har altid søgt ud i verden
mod nye oplevelser, erfaringer og ideer.
Hvilket såvel den imperialistiske krigsmaskine, eurokratiet og den globale
erhvervselite udnytter og misbruger
på det groveste. Det er vores opgave at
vise og styrke den ægte internationale
solidaritet mellem de undertrykte unge
og folk rundt om i verden. Udviklingen
af den internationale solidaritet spiller
en stor rolle i ungdommens kamp. Derfor må også kendskabet til den internationale marxist-leninistiske bevægelse
styrkes, så globale erfaringer og viden
kan deles og spredes til gensidig inspiration.
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KPnetTV tager hul på 5 nye år
Der var stort ryk-ind dagen igennem,
da KPnetTV fejrede sine første fem år
med venner og kammerater ved en reception i Oktober Bogcafe lørdag den
27. september - med store planer og visioner for de næste fem.
KPnetTV er en stor succes som et nyt
medie i den revolutionære kamps tjeneste. Gennem de sidste fem år har det
dokumenteret udviklingen af aktioner,
arbejdskampe, lockouter, demonstrationer og manifestationer - af en kæmpende bevægelse og af dens kultur.
KPnetTV er blevet en vigtig modvægt
til den borgerlige presses fortielser og
har netop rundet 260.000 visninger.
Dens metode er simpelthen at lade
de kæmpende og aktionerende selv
komme til orde, og de mange enkeltindslag giver også billedet af en rig og
mange-facetteret bevægelse i et unikt
materiale, som ikke findes i andre medier.
Tingene gøres mere virkelige og der
sættes ansigter og stemmer på menneskene: Det er af betydning i en verden

Kristian fra KPnetTV fortalte om erfaringer og visioner for de næste 5 år.
Foto: Erling Skov Madsen

hvor man fostres til skepsis til venstrefløj og kommunister, som KPnetTVs
ankermand Kristian udtrykker det.
’Reportager fra gaden’: Sådan lød
overskriften fra starten og det er den
grundlæggende vinkel, der er fastholdt

Politisk
eller kriminel handling er under
burgøjserens herredømme sammenhængende og at sammenligne med dennes dekadente
kunstarter. - Man taler i de kredse gerne og ofte
om hinandens bedrifter, og alt er baseret
forretningsmæssigt, og om det nu holder juridisk set – for ellers hyrer man advokater lig ens eget samfundssind .- til at skjule
alt for åbenlyse hensigter,- for ja
politisk er alt i orden - der er ro over feltet, for man har sine egne kontakter til de
folkevalgte med gode løn- og arbejdsforhold.og de kan ikke mistænkes for at modarbejde
burgøjserens interesser,- da de derved
bringer sig i den værst tænkelige situation den evige glemsel.
N.B.

og udviklet gennem de første fem år,
hvor KPnetTV er gået fra at være et
udpræget Københavner-foretagende til
også at vise hvad der sker på Fyn og i
Jylland i levende indslag.
Fem-års dagen blev markeret af mange
venner og af organisationer og initiativer, som har haft glæde af KPnetTV
og et samarbejde. Det var blandt andet
FredsVagten ved Christiansborg, Boykot Israel, Stop Terrorkrigen og Oktober Støttekreds, og selvfølgelig var
Arbejderpartiet Kommunisterne der
også: internet TV-stationen er en del af
partiets medievirksomhed.

KPnetTV

Reportager fra gaden på youtube

www.youtube.com/KPnetTV

Nu på facebook

www.stopterrorkrigen.dk
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NATO – en garanti for krig
Pressemeddelelse fra Stopp NATO,
Norge

overvågning og indskrænkning af demokratiet går hånd i hånd med militariseringen, sådan som PST (den norske
efterretningstjeneste, o.a.) allerede viser med sin iver efter at registrere alt,
hvad vi gør og foretager os.

Jens Stoltenberg er officielt udnævnt til
ny generalsekretær for NATO. Det er
en national skam og tragedie. Udnævnelsen er en belønning for, at Norge har
været USA’s lydigste terrier, som under
bombekrigen mod Libyen.
Det officielle Norge jubler, men for det
norske folk indebærer udnævnelsen, at
Norge vil blive spændt endnu strammere fast til NATO’s krigsvogn. Det bliver
dyrt. Og det bliver farligt. For os og for
resten af verden.
NATO sikrer ikke fred, bare krig.
NATO-medlemskabet er en garanti for,
at Norge vil blive draget ind i en storkonflikt mellem USA og Rusland og
andre krige og konflikter, som NATO
fremprovokerer. Norge er nu på vej ind

NATO sikrer ikke, men undergraver
norsk suverænitet. I en alvorlig krisesituation vil NATO helt tilsidesætte
norsk selvbestemmelsesret.
i endnu en krig på tværs af, eller i bedste fald på kanten af, folkeretten. Det
er krig nummer fem på femten år. Alle
krigene har været drevet frem af USA
og NATO.
Militariseringen vil skyde endnu mere
fart med Stoltenberg i Bruxelles. Norge
vil i stigende grad blive et område for
militær opbygning og øvelser. Øget

Novemberkonference

8. november 2014
TEMA: SOCIALISME
Hvis ikke i morgen – Hvornår så?

Det er på tide, at nogen tager til genmæle, og at den norske modstand mod
militarisme og krig genrejses.
Derfor lancerer vi i dag initiativet Stopp
NATO.
Oslo, den 1. oktober 2014

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

For alle der mener at andet samfund er nødvendigt!
Oplæg samt debat i plenum og grupper om
Socialismen faldt: Næste gang bliver det bedre
Socialisme – Hvordan?
Det socialistiske Danmark er nødvendigt
Kampen for socialisme er global
Konference fra kl. 11- ca. 17
Aften: Kulturprogram
Mulighed for frokost & aftensmad
Sted:
Peter Sabroesgade 1
København SV
Se mere hos
Oktober Bogcafé & Støttekreds – Oktoberkbh og KPnetavisen (facebook)
samt oktobernet.dk
Forhåndstilmelding ses gerne - info@oktobernet.dk
Arrangører:
Oktober Støttekreds, APK, Budskab fra Græsrødderne

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

Krig ude og hjemme: Folketinget åbner
Aktion Hånd i hånd dannede kæde
foran Christiansborg i forbindelse med
folketingets åbning den 7. oktober:
Folk protesterer stadig mod de asociale
reformer, der har ramt de mest udsatte,
syge og arbejdsløse hårdt.
Reformerne er rettet mod arbejderne, unge og gamle i almindelighed,
mod den brede befolkning.
Bankerne og spekulanterne – kapitalen i almindelighed – er til gengæld
blevet rigere under krisen og er blevet
begunstiget af forstærket udbytning,
skattelettelser og skattefiduser.
Harmen og protesten vokser hele tiden his almindelige mennesker, der
vil have velfærd i stedet for kampfly
og bomber. De uddannelsessøgende
kræver arbejde, uddannelse og boliger
– muligheder for et liv.
Der protesteres mod terrorkrigene
og den seneste krig, folketinget besluttede dansk deltagelse i lige op til den
officielle åbning. Imod røverkrige udadtil og klassekrig indadtil.
Protesterne på åbningsdagen sammenfattedes i et banner over scenen med
påskriften LORTEREGERING.

Kommunistisk Politik
Indhold nr. 10 - 2014

Det kan genbruges også efter det
valg, der vil blive afholdt i denne folketingssamling.
Kurdere i protest mod det internationale samfunds svigt af den belejrede
kurdiske by Kobane indtog også slotspladsen med krav om solidaritet - og
stod hånd i hånd.
Protesterne ved åbningen er bare en
forsmag på, hvad der venter.

Fotos: Dan Stenberg Robles

Verden ifølge Latuff

TEMA: UNGDOM OG
FREMTID
I en ny krigs tegn s. 2
Fra rodløs til lejesoldat s. 3
Stop svine-MRSA s. 4
Køb din eksamen s. 7
Nyliberalisme i vakuum s. 8
Fredsfestival Århus 2014 s. 10
Til jer der vil have krig s. 12
Lad Kobane forsvare sig s.14
Soldater til konkurrencestaten
s. 16
Fremtiden tilhører ungdommen
s. 18

Tyrkiet hjælper ISIS i at gennemføre massakre mod kurdere

