
Kapitalismen har ingen fremtid - 
Socialismen er fremtiden

Hver eneste dag, hvert eneste år, hvert 
eneste årti beviser kapitalismen, at det 
er et system, der er ude af stand til at 
skabe social fremgang, fred og stabili-
tet, globalt eller i det enkelte land.

Uanset hvilken politisk form det anta-
ger – liberalt demokrati, despoti eller 
fascistisk diktatur – er det et kikset re-
gime.

Produktionens formål er at skabe profit 
til virksomhedsejerne, aktionærerne og 
investorerne, og den kapitalistiske kon-
kurrence fungerer som en blind driv-
kraft, der ikke kan tæmmes, men mod-
sætter sig planmæssighed og stabilitet.

Destruktive økonomiske kriser og 
permanent krigsførelse er systemets 
stadige, uundgåelige og dødbringende 
følgesvende.

Der er ingen fremtid med kapitalis-
me!

Socialismens 
grundlæggende træk
Der er ingen fremtid uden socialisme! 
Men ’socialisme’ er et af de mest mis-
brugte begreber i historien.

Alle kan kalde sig socialister, eller 
tilmed kommunister, men i praksis gå 
ind for kapitalisme – f.eks. socialdemo-
krater eller folkesocialister, eller særlig 
vederstyggeligt nationalsocialister.

Der er to grundlæggende træk ved et 
socialistisk samfund. Eksisterer de ikke 
begge, kan der ikke være tale om ægte 
socialisme.

De er defineret og præciseret af Karl 
Marx og marxismen. Og såkaldt socia-
lisme, der ikke bygger på marxismen, 
har historisk vist sig at være bedrag el-
ler utopi.

Det er to i grunden ganske simple for-
hold:

For det første må den politiske magt 
være i hænderne på arbejderklassen – 
proletariatet, som det hed på Marx’ tid.

For det andet må produktionsmidlerne 
være fælleseje, samfundsejendom.

Det er kernen i Det kommunistiske Par-
tis Manifest (1848) af Marx og Engels, 
der blev skrevet, da det kapitalistiske 
udbytningssystems modsætningsfyldte 
og kriseplagede karakter for alvor blev 
erkendt.

Sådan hedder det dér:
“Arbejderrevolutionens første skridt er 
at hæve proletariatet op til herskende 
klasse, at tilkæmpe sig demokratiet.

Proletariatet vil bruge sit politiske 
herredømme til efterhånden at fravriste 
bourgeoisiet al kapital, til at centralise-
re alle produktionsinstrumenter i statens 
hænder, dvs. i hænderne på proletariatet 
organiseret som herskende klasse, og til 
at øge mængden af produktionskræfter 
så hurtigt som muligt.”

Uden arbejderklassens politiske magt 
– uden arbejdernes statsmagt – er so-
cialisme ikke mulig.

Socialismen er et samfund, der kan 
udvikle sig planmæssigt og støt fremad 
– mod større velstand, større social lig-
hed og dækning af alle samfundsbehov 
og alle samfundsmedlemmers (voksen-
de) behov.

Uden samfundseje af produktionsmid-
lerne vil det gengæld være umuligt at 
udvikle samfundet efter en folkeligt be-
sluttet plan.

Umuligt at ophæve det kaos-skaben-
de profitmotiv og sikre en produktion, 
der tager sit udgangspunkt i at sikre 
konstant øget velfærd for den enkelte 
og hele samfundet. En produktion, der 
er stabil og ikke rammes af de økono-
miske kriser, som udspringer af den ka-
pitalistiske produktionsmåde.

Anvender man disse to kriterier, er det 
let at indse, hvorfor det ikke var socia-
lismen, der faldt med Sovjetunionens 
opløsning, og at Kina af i dag ikke er 
et socialistisk land, men en kapitalistisk 
magt.

Kriterierne er også en lakmusprøve på 
ethvert erklæret socialistisk eller kom-
munistisk partis egentlige karakter: 
Er de skrevet væk eller omskrevet, er 
marxismen og socialismen skrevet ud 
af programmet.

Dagens nyliberale propagandister 
dyrker kapitalismens teoretikere som 
Adam Smith. Kapitalismens modstan-
dere må lære af marxismens klassikere 
– og starte med Karl Marx.

I sidste ende findes ingen fremtid 
uden socialisme. Socialismen er den hi-
storiske nødvendighed, der skal afløse 
kapitalismen.
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De borgerlige og socialdemokratiske partier fører – hver for 
sig og sammen – en politik til gavn for et lille mindretal af 
danskerne: overklassen, millionærerne og milliardærerne. 
Uanset om ’rød’ eller blå blok er ved magten, fører de EU’s 
reaktionære og asociale nyliberale politik. 
EU-partierne giver på den ene side store skattelettelser til de 
rige og velstående, samtidig med at de udliciterer og privati-
serer samfundsværdier, hvor de kan komme af sted med det. 
På den anden side gør de flertallet af danskerne fattigere, 
med løntrykkeri, løndumping og reallønsfald for de arbej-
dende og med regulær afstraffelse af arbejdsløse, fleksjob-
bere, kontanthjælpsmodtagere m.fl. med en hel stribe ’mål-
rettede reformer’, der trykker dem ned i skidtet. Det leder til 
sociale katastrofer, stress, ødelagte familier og børn og unge 
uden fremtid.
Den sociale ulighed vokser støt og hurtigt. ’Vi skal have sul-
ten tilbage’, erklærede Lars Løkke, og Helle Thorning og 
SR(SF) gennemfører det.

Der er EU-parlamentsvalg og folkeafstemning om EU’s pa-
tentdomstol den 25. maj. Lad os vise vores utilfredshed med 
det asociale EU og vores støtte til velfærd og social lighed. 
Det kommer til at stå mere og mere klart, at det danske EU-
medlemskab ikke bare er uforeneligt med den danske og nor-
diske skattebetalte ’velfærdsmodel’, som er ved at blive af-
viklet. Monopolernes EU er i det hele taget uforeneligt med 
velfærd og sociale fremskridt. Derfor skal Danmark ud af 
EU.

Under SR(SF)-regeringen har man fortsat krigsforbryderen 
Anders Fogh Rasmussens politik for militær, politisk og øko-
nomisk deltagelse og medvirken i USA’s, NATO’s og EU’s 
krigsoperationer og manøvrer for regimeskift. Efter Irak og 
Libyen, og mens man stadig er i Afghanistan, er fokus nu på 
Syrien, interventioner i Afrika som i Mali og Den Central-
afrikanske Republik samt på det vestligt orkestrerede kup i 
Ukraine. USA, EU og NATO er gået sammen om at opdele 
og beherske verden. Danmark har ingen selvstændig politik 
for fred og folkenes suverænitet.
Fascisme og nazisme er i fremvækst i Danmark, i Norden, i 
hele det kriseramte EU og Europa. Fascisterne er stødtropper 
for monopolernes politik mod arbejderne og det store flertal, 
for racehad og morderiske angreb, ikke mindst på venstre-
orienterede og kommunister. De bliver kaldt frem nu igen på 
trods af de bitre erfaringer fra sidste århundrede. Fascisme 
og nazisme er forbrydelse, ikke politik.

Arbejderklassen og det store flertal må finde en anden vej. 
En vej, som bryder med EU’s nyliberale programmer, med 
den asociale krisepolitik, med krigspolitikken, med kursen 
mod en reaktionær politistat og støtten til den genopvakte 
fascisme. En progressiv vej. En vej for solidaritet, fred og 

fremskridt.
Det er nødvendigt med en anden kurs. En kurs, som peger 
mod et andet og bedre samfund – et socialistisk Danmark.

Der må kæmpes for disse aktuelle krav:

RUL REFORMERNE TILBAGE!
SOCIAL GENOPRETNING NU!

STOP DEN NYLIBERALE OFFENSIV!

-	 Væk	med	dagpenge-,	fleks-	og	førtids-,	kontanthjælps-	og	
SU-reformerne!

-	 Hæv	dagpengene,	forlæng	dagpengeperioden,	og	reducer	
optjeningsperioden!

-	 Væk	 med	 den	 reaktionære	 og	 tilbagestående	 gensidige	
forsørgerpligt!

-	 Sæt	pensionsalderen	ned	igen!	Genindfør	en	rimelig	efter-
løn	fra	de	60!	

-	 Skab	nye	jobs	og	nye	arbejdspladser!	Styrk	den	offentlige	
sektor	med	flere	varme	hænder!

-	 35	 timers	 arbejdsuge	 med	 fuld	 lønkompensation!	 Frem	
mod	6	timers	dagen	!

-	 Praktikpladser	til	alle!	Væk	med	de	EU-	dikterede	uddan-
nelsesreformer!

-	 Stop	for	udliciteringer	og	privatiseringer!
-	 Bekæmp	social	dumping!
-	 Miljø	før	profit!

SIG TO GANGE NEJ I MAJ!

Stem	nej	til	EU’s	patentdomstol!
Sæt	X	ved	Liste	N,	Folkebevægelsen	mod	EU!

Og	sig	nej	til	Bankunionen!	Nej	til	Europahær!	Nej	til	
Europas	Forenede	Stater!

STOP IMPERIALISMENS KRIGE!
NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE!

Danmark	ud	af	alle	militære	og	samordnede	militær-civile	
aktioner	på	alle	kontinenter!

Forbud	mod	nazistisk	og	fascistisk	organisering,	virksom-
hed	og	propaganda!

For	demokrati	og	folkenes	selvbestemmelse!	For	internatio-
nal	solidaritet!

Modstanden opbygges nedefra !
Skab alternativet til ’rød’ og blå blok!

FOR ARBEJDERKLASSEN
 – FOR DET STORE FLERTAL!
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RUL REFORMERNE TILBAGE!
SIG TO GANGE NEJ I MAJ!

5 gode grunde
til at sige

Nej til patentdomstolen
1. Danmark kan ikke længere selv 

bestemme hvad der kan tages pa-
tent på

Det overlades til EUs patentdomstol at 
bestemme, om der skal der skal godk-
endes patenter til f.eks. GMO afgrøder, 
om man kan eje og sælge DNA eller 
dele af livets processer og egenskaber 
hos mennesker, dyr og planter.

2. Forbrugerpriserne vil stige på om-
råder hvor patenter indgår i va-
rerne

Der vil blive godkendt langt flere pa-
tenter, og jo flere licenser der indgår i 
et produkt, jo mere skal producenten 
betale. Det vil blive lagt over på for-
brugeren i form af højere priser.

3. Man kan allerede i dag søge et en-
hedspatent, der gælder for de fle-
ste lande 

Selvom Danmark stemmer nej, vil 
danske virksomheder kunne søge 
enhedspatent, der vil gælde i de EU-
lande der tilslutter sig domstolen. 

Der vil ikke, som skræmmekampag-
nen siger, gå danske arbejdspladser 
tabt på den konto.
Husk hvad tilhængerne sagde, da vi 
skulle stemme ja til euro’en i 2000. 
Hvem fik ret?

4. EU’s patentdomstol er et led i fri-
handelsaftalen mellem EU og USA 

Hvis den frihandelsaftale, der nu for-
handles, bliver til virkelighed, vil de 
multinationale firmaer stå over de 
beslutninger, der tages i de enkelte 
lande. Blandt andet gennem et over-
nationalt råd og gennem retten til 
at anlægge sag mod regeringer, der 
fremturer med nationale beslutnin-
ger.

5. EU’s patentdomstol er en del af 
opbygningen af Europas Forende 
Stater

Ensartede regler for patent skal sikre 
de multinationale koncerner et nemt 
tilgængeligt fælles marked, total kon-
trol over udviklingen af markedet, og 
eliminere mindre konkurenter, natio-
nale regler og bestemmelser.

EU-parlamentsvalget den 25. 
maj og folkeafstemningen om 
EU’s patentdomstol den 25. 
maj er betydningsfulde. Det er 

valg, der kan få konsekvenser. Der kan 
ændre den politiske situation.
Om det går, som regeringen og tilhæn-
gerpartierne planlægger, og det bliver 
et Ja til EU’s patentdomstol og genvalg 
til det meste af Bruxelles-banden, så vil 
tingene i fuld fart fortsætte deres skæve 
EU-kurs. 

Folkebevægelsen mod EU -
Den konsekvente EU modstand
Det er vigtigt at sikre og styrke den 
konsekvente EU-modstand i parlamen-
tet og i hele EU, som i Danmark repræ-
senteres af Folkebevægelsen mod EU, 
og alene af den. Alle de andre opstil-
lede partier er tilhængere af EU. Dansk 
Folkeparti indbefattet, der kun er kri-
tisk overfor sider af EU. Ingen af parti-
erne i regeringsblokkerne opstiller EU 
modstandere. De er renset ud.

Folkebevægelsen mod EU er tværpoli-
tisk og spænder over et bredt politisk 
spektrum. Den har aldrig stillet op til 
folketingsvalg og er ikke ansvarlig 
den ene eller den anden regeringsbloks 
gennemførelse af unionens politik. Ved 
at være med i EU-parlamentet sikrer 
Folkebevægelsen, at den danske be-
folkning holdes informeret om EU’s 
udvikling hen imod Europas Forende 
Stater og medvirker til at forsvare det 
store flertals interesser. Igennem mere 
end 40 år siden det danske medlemskab 
har Folkebevægelsen advaret mod uni-
onsudviklingen og dens konsekvenser 
- og har fået ret.

Arbejderpartiet	Kommunisterne er et af 
de partier og organisationer, der er kol-
lektive medlemmer af Folkebevægelsen 
mod EU. Partimæssigt spænder de fra 
venstrefløjspartier, heriblandt Enheds-
listen, over Demokraterne, De Grønne, 
Retsforbundet og til Dansk Samling. 
Organisationer som Frit Norden og en 
række fagforeninger er også med. De 
20 kandidater til EU- parlamentet fra 
liste N afspejler denne bredde.

Derfor kryds ved liste N

Sig to gange nej i maj



Fra den 17. - 20. juli afholdes det 
spændende sommertræf – eller lille 
sommerlejr - på Sydøstsjælland med 
APK og Oktober Støttekreds som ar-
rangører.

Træffet er med til at skabe overblik 
og ruste deltagerne til at stå imod og 
imødegå den nyliberale reformoffen-
siv og de herskendes krise- og krigs-
politik.
Det vil være intense dage med poli-
tik, men også med tid til afslapning 
og mulighed for at træffe nye venner 
og kammerater.
Der vil være diskussioner og aktivite-
ter for alle aldre – børn, unge, voksne 
og meget voksne.
For at sikre muligheden for deltagel-
se af børnefamilier (også med indtil 
flere småbørn) er faciliteterne noget 
bedre end ’normal’ sommerlejrstan-
dard. Træffet finder sted på et mo-
derne vandrehjem.

Hovedtemaerne er:

På vej mod EU’s Forenede Stater
Euro-krise og fornyet krigsfare i 
Europa i en verden fuld af voksende 

spændinger, krige, revolutioner og 
modrevolutioner.

Det sociale oprør
Modstanden  mod ’rød’ og blå bloks 
fælles asociale ’reform-politik’, der 
hylder øget ulighed og tager fra det 
store flertal for at give mere  til de 
rige, er voksende. Hvordan ser den 
ud  - hvad er dens perspektiver – og 
hvordan styrkes den?

Socialisme er fremtiden
Hvordan ser et socialistisk samfund 
og et socialistisk Danmark ud?

Om eftermiddagene vil der være 
workshops med temaer som ’Fa-
scismen – en voksende fare’, ’Un-
dergrundsmedier – og hvordan man 
laver dem’ og ’Den revolutionære 
kultur i dag’

Info og tilmelding
Lejren åbner torsdag den 17. juli 
mellem kl. 12-17 og lukker søndag 
formiddag den 20. juli.
Tilmeld dig/jer eller tag kontakt 
for mere info: 
På telefon 91862882 hverdage 14-18
eller i Oktober Bogbutikkerne
- eller på mail: info@oktobernet.dk

Torsdag den 17.- søndag den 20. juli 2014

Rødt og revolutionært Sommertræf

Nyheder hvor der 
kæmpes

Følg med

kpnet.dk 
Kommunistisk Politik på nettet - 

hver dag

KPnetTV
Reportager fra gaden på youtube

KPnetavisen
Facebook forum

- og tegn abonnement på 
månedsbladet

Kommunistisk Politik

kontakt: kompol@apk2000.dk

Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1B
1750 København V

Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C

Se butikkernes åbningstider på www.oktobernet.dk

Kontakt APK tlf.: 91 86 28 82 l mail: apk@apk2000.dk

Tyrkiet 2-10. august 2014
24. Internationale Antifascistiske

og Antiimperialistiske Ungdomslejr

Unge antifascister og antiimperialister 
fra hele verden mødes og fortæller om 
deres kampe og erfaringer.

Der vil være debatter om centrale 
fælles spørgsmål for en bedre fremtid, 
mod nyliberalisme, fascisme, imperial-
isme og krig.

Se mere på www.kpnet.dk
Er du interesseret i at være med, så 
kontakt en af Oktober butikkerne

- eller send en mail til
iul2014@apk2000.dk




