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Arbejdere i alle lande, forén jer!

Stop tyvene! Stop V(DF)! Stop ’rød’ og blå blok!
’Vi skal have sulten tilbage,’ erklærede Foghs efterfølger
Lars Løkke Rasmussen i 2012. Det arbejder han fortsat på.
Hans nye finanslovforslag, der sigter på skattelettelser til de
rige og nedskæringer for andre, trækker i den retning.
For 14 år siden kom en Venstre-regering med Anders
Fogh Rasmussen i spidsen til regeringsmagten. VK-regeringen støttede sig på Dansk Folkeparti og gik straks i gang
med, hvad de kaldte et ’systemskifte’: EU’s nyliberale politik skulle gennemføres. Den offentlige sektor skulle omlægges og beskæres kraftigt, privatiseringer tage fart. Velfærdsydelser som dagpenge og kontanthjælp presses ned mod
sultegrænsen.
Offentlige hospitaler, ældrepleje, uddannelsesog børneinstitutioner skulle forringes. Private forkæles. Løntrykkeriet skulle sættes i system, reallønnen skulle ned. Formuer, virksomheder og de
rigeste have skattelettelser.
Sådan er det blevet.
Danmark har været et krigsførende land lige siden.
Milliard efter milliard er kastet ud i ulovlige krige
– i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Krigene
har ødelagt disse samfund og skabt den største
globale flygtningestrøm i 70 år.
Flygtninge fra de danske krige, og USA’s, NATO og
EU’s, skal bare blive, hvor de er, og straffes med en miserabel tilværelse, hvis de vover sig til Danmark. Også fattige
danskere uden arbejde skal mærke, hvordan sult tilskynder
til at søge jobs.
Dansk Folkeparti taler demagogisk om at sikre det danske
velfærdssamfund, men har været med til hele svineriet i alle
årene.
Efter ti år med V-regeringer kom en SR(SF)-regering med
støtte fra Enhedslisten til – og den fortsatte blå bloks politik.
Den gennemførte tilmed en stribe nye reaktionære reformer
hurtigere end de blå.
For et syns skyld måtte den også sætte et par positive
aftryk, der skulle vise dens demokratiske sindelag og samfundssind. De er med nogle pennestrøg vasket væk af V(DF)
på et par måneder.
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I ’opposition’ har S og R haft travlt med at søge ’brede’ forlig med blå blok. For er der nogen, der står sammen i danske
politik, når det kommer til stykket, er det ’rød’ og blå blok.
Sammen om reaktionære nyliberale nedskæringsreformer,
sammen om krigspolitikken og indkøb af nye kampfly til
mere end 30 milliarder, sammen om EU-politikken.
Sammen om at slagte resterne af det kortlivede danske kapitalistiske velfærdssamfund. 15 års blå politik med ’rød’
bistand har lagt det i ruiner.
Regering og ’opposition’ er også gået sammen om
en folkeafstemning den 3. december for at fjerne
det danske retsforbehold. Den skal erstattes af en
’tilvalgsordning’, der betyder mere EU.
De lyver, så det driver. Ligesom de gjorde ved
euro-afstemningen for 15 år siden. Tro dem ikke!
Faren består ikke i, at Danmark lukkes ude. Faren
består i mere EU og i at overlade retspolitikken
til EU-staten. De danske undtagelser skal væk, så
’rød’ og blå blok kan sikre ’fuldt dansk medlemskab’ af Europas Forende Stater, som ifølge kansler Merkel
og EU-toppen skal være på plads i 2025.
Men vi kan stoppe dem og sætte den reaktionære og asociale
politik på porten. Vi kan sige nej til mere union!
Arbejderne og det store flertal har brug for en helt anden politik – og for et folkeligt og revolutionært alternativ til både
blå og ’rød’ blok.
Stop den sorte finanslov!
Stop nedskæringspolitikken og skattelettelser til de rige!

Kommunistisk Politik
c/o Oktober Forlag
Vesterfælledvej 1B
1750 København V.
mail: kompol@apk2000.dk
Arbejderpartiet Kommunisterne

Skibhusvej 100
5000 Odense C
Tlf: 66 14 89 83

e-mail: apk@apk2000.dk

Stop indkøbene af nye kampfly!
Stop danske krigsdeltagelse NU!
Bevar retsforbeholdet – Nej til tilvalg og mere EU!
1. oktober 2015
Ansvarshavende redaktør:
Klaus Riis
KP’s hjemmeside/
Netavisen:
www.kpnet.dk
Facebook: KPnetavisen
APK’s hjemmeside:
www.apk2000.dk
ISSN: 1398-3741

Abonnementspriser 2015
Halvår (6 nr.) 250 kr.
År (12 nr.) 450 kr.
Institutioner
1 år 600 kr.
Betales til
Foreningen Oktober Forlag
Giro 1-663-4271
Næste nummer udkommer
13. november 2015
Deadline næste nr. 06.11.15

Side 

Krigsministre, skatteministre, løgnhalse
og tidl. formænd for Venstres Ungdom
Carl Holsts karriere som krigsminister
blev uventet kort. Nu er Peter Christensen hentet ind for at stå i spidsen for det
dybt upopulære køb af kampfly, samtidig med at V(DF)-regeringen skærer i
’kernevelfærden’. De er begge tidligere
formænd for VU, der tæller en bemærkelsesværdig række skandaleombruste,
løgnagtige og kriminelle ministre. De
har ikke mindst et hovedansvar for den
danske krigspolitik og for sammenbruddet af Skat.
Den officielle titel på den danske krigsminister er ’forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde’.
Selvom nordisk samarbejde traditionelt
forbindes med fredeligt kulturelt og
økonomisk samarbejde, er det ikke noget tilfælde, at det nu er under krigsministerens ressort: Fokus i nordisk samarbejde har fra NATO-landet Danmarks
side gennem en periode været militært.
Det gælder den militære oprustning
af Norden og kontrol med Østersøen,
der fra et ’fredens hav’ skal gøres til et
NATO-indhav og en fremskudt position
mod Rusland, med de baltiske lande og
Polen i en spydspids-rolle.
Danmark og de nordiske lande udgør en
særlig regional blok i NATO’s udbygning som militæralliancens nordflanke
for inddæmning af Rusland.
Carl Holst blev fanget i sine løgne om
uberettiget brug af en spindoktor til sin
valgkamp for offentlige midler, da han
var regionsrådsformand i Region Syddanmark, og måtte træde tilbage fra sin
ministerpost efter bare 93 dage. Med en
millionstor fratrædelses-sum.
Efter Carl Holsts fald er en anden Venstre-politiker hentet frem fra et kortvarigt eksil i civilsamfundet: Peter
Christensen. Ved valget i år blev Peter
Christensen valgt fra. Det er ingen hindring for, at Løkke henter ham frem til
en vigtig post.
Han har visse kvalifikationer til at be-

tal i folketinget for at afsætte ham.

Carl Holst
Forsvarsminister i 93 dage
28/6-2015 - 30/9-2015

styre et skandaleramt ministerium. Som
tidligere skatteminister en han en af de
politisk ansvarlige for Skats sammenbrud og milliardtab for det danske samfund.
Nu skal han stå i spidsen for, at der smides 30 milliarder kr. ud på indkøb af
nye krigsfly, der kan bombe i Mellemøsten eller andre steder, hvor der er eller
planlægges krige med dansk deltagelse.
Rusland f.eks., med flyene i aktiv tjeneste i de baltiske lande.
Peter Christensen tilhører ligesom Carl
Holst den eksklusive klub af forhærdede
løgnere og politiske svindlere, som udgøres af tidligere formænd for Venstres
Ungdom. Carl Holst var VU-leder i
1993-95, Peter Christensen 1999-2002.
Af andre løgnagtige tidligere VU-formænd kan nævnes Anders Fogh Rasmussen (formand 1974-76), hovedarkitekten bag den skandaløse og fallerede
indretning af Skat og bag den danske
krigspolitik i Afghanistan og Irak.
Han var økonomi- og skatteminister
fra 1987-92, hvor han påbegyndte de
drastiske nedskæringer af skattevæsenet, som hans regering fra 2001 videreførte. Manglende kontrol gjorde det
som følge af Fogh Rasmussens omlægninger muligt for virksomhederne
at unddrage skat for mindst en milliard
årligt i datidens penge.
Det var en sag om ’kreativ bogføring’ i
skatteministeriet, hvor AFR løj og førte
folketinget bag lyset, der fik ham til at
trække sig som minister. Men først efter
han havde konstateret, at der var et fler-

Krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen har gjort den glatte løgn til et
af sine væsentligste politiske redskaber
gennem hele sin karriere. Med en løgn
om Iraks masseødelæggelsesvåben fik
han Danmark med i en ulovlig krig.
Han kyniske indstilling til sandhed og
løgn har præget de efterfølgende generationer af VU-formænd og har sat sit
præg på hele statsadministrationen og
toppen af laget af embedsmænd.
Den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen er som tidligere central
minister i Fogh-regeringerne og VUformand (1986-89) et andet fremtrædende produkt af kuvøseklubben. Han
tjente sine første sporer ved indsamling
af midler og økonomisk støtte til jihadister og mujahediner i Afghanistan, såsom Taliban. Som statsminister er han
gået fra den ene bilagssag til den anden
med privat forbrug på det offentliges
bekostning.
Blandt Peter Christensens nye ministerkolleger finder man også en Troels
Lund Poulsen – nuværende ’erhvervsog vækst’-minister, landsformand for
VU 1997-99 – der som skatteminister
var den øverste politiske ansvarlige for
presselækager vedr. Helle ThorningSchmidts families skatteforhold. Troels
Lund Poulsens karriere er sat på delvis
standby, selvom han ikke er dømt for
noget.
Nuværende udenrigsminister Kristian
Jensen var Troels Lund Poulsens forgænger som VU-formand (1995-97).
Kristian Jensen har været den længst
siddende skatteminister i de sidste mange år – fra 2004-2010. Han om nogen
bærer et hovedansvar for forfaldet i
Skat, der har ført til gigantiske skatteunddragelser fra multinationale selskaber,
danske monopoler og milliardudbetalinger til internationale svindlere.
VU-formænd har det med at gøre karriere som monopolernes velbetalte politiske lakajer.
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Tyrkiets Arbejderparti EMEP

Erdogan og krigsregeringen er
ansvarlige for massakren i Ankara!
Den fascistiske terror og
provokationerne retter sig
mod hele folket og mod
arbejderbevægelsen!
Mindst 95 mennesker døde og hundreder blev såret ved et terrorattentat
ved ’Fredsdemonstrationen’ der var
organiseret af arbejderorganisationer i
Ankara. 16 medemmer af vores parti,
her iblandt et centralkomitémedlem, er
dræbt, og mange af vores kammerater
er sårede.
Uanset hvilket navn dette angreb er udført under, er kræfterne bag denne fascistiske terrorhandling og provokation
præsident Erdogan og AKP, der trækker
landet ind i kaos og krig i et forsøg på
at fastholde deres egen magtposition.
Det er Paladsets krigsregering og MIT
– sikkerheds- og efterretningstjenesten
– der har haft gerningsmændene bag
grusomhederne i Diyarbakir den 5. juni
og i Suruc den 20. juli under overvågning, men valgte intet at foretage sig.
Formålet med disse massakrer og provokationer er at skabe en politisk situation af frygt i arbejderklassen og landets befolkning og fastholde magten.
Det står klart at dagens kamp mod massakren, angrebene fra paladset og krigsregeringen bag det også har udviklet sig
til en kamp for vores lands fremtid.

Paladset (præsident Tayyip Erdogan)
og krigsregeringen har længe insisteret
på deres interventionspolitik mod Syrien ved at støtte barbariske grupper som
IS og Al-Nusra.
Samtidig med, at de har stoppet forhandlingsprocessen om det kurdiske
spørgsmål og optrappet konflikten gennem udgangsforbud og særlige belejrede sikkerhedsområder i byerne, trækker de landet ud i en tilstand af krig.

Massakre i Ankara
Kurdere, der stiller krav om enhed
baseret på lige rettigheder, og de demokratiske kræfter, arbejderbevægelsen, medier og arbejdere, der kæmper
og strejker for deres rettigheder - alle
folkelige kræfter - er målet for denne
bølge af angreb.
Endvidere bliver disse angreb ikke
gennemført af regeringskræfter alene; bander der har modtaget læssevis
af våben fra denne regering til deres
kamp i Syrien bliver også taget inddraget. Denne politik omdanner landet
til brændende bål, der spreder sig ind i
Syrien.

I dag er alt forvandlet til en
kampplads mod bølgen af
angreb!
Landet står ved en korsvej: Enten overgiver vi os til Paladset/til krigsregeringen, der vil fastholde magten, uanset
om dette vil betyde landets ruin; eller rejser kampen for en demokratisk
fremtid, hvor vi som arbejdere og folk
af alle nationaliteter vil leve sammen i
fred og broderskab.
Således er dagen i dag blevet dagen,
hvor vi rejser kampen i alle dele af landet og siger ”Stop” til dem der ønsker
at fortsætte deres folkefjendske herredømme gennem fascistisk terror og
provokationer. Det er nu dagen, hvor
arbejderne og folket omdanner hver
eneste fabrik, arbejdsplads og kvarter
til en kampplads for demokrati vendt
imod angrebsbølgen.
Lad os forene vores kræfter så vi
kan stille de skyldige i massakren til
regnskab, lad os stoppe den fascistiske terror og provokationerne; lad os
rejse kampen for demokrati og fred
med en opfordring til generalstrejke
og altomfattende modstand!
11. oktober 2015
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Budskab til Arbejderpartiet EMEP fra APK
Til Centralkomiteen EMEP
Kære kammerater Vi står sammen med jer i sorgen over
ofrene for det fascistiske bombeangreb
på en fredelig og lovlig fredsdemonstration i Ankara. Vi sørger over de uskyldige døde aktivister fra fagforeninger
og sociale bevægelser. Vi sørger sammen med jer over tabet af 9 heroiske
partimedlemmer af EMEP, som gav
deres liv for fredens og fremskridtets
store sag, vi sørger over martyraktivisterne fra HDP. (1)
Vi fordømmer på det kraftigste de tyrkiske myndigheder, som ikke beskyttede en demokratisk og lovlig protest,
men lod den forvandles til en massakre.
Vi fordømmer præsident Erdogans og
AKPs krigspolitik og terrorkampagnerne mod kurderne og støtten til terrorgrupper som IS i Syrien. Det er en
markant kendsgerning, at det er modstanderne af denne politik, som bliver
mål for fascistiske bomber.
Vi forlanger at de danske myndigheder og EU-myndighederne fordømmer

denne massakre og insisterer på, at der
gennemføres en uafhængig international undersøgelse.
Vi er overbeviste om, at I kammerater
fra EMEP, fra HDP, og de heltemodige
tyrkiske og kurdiske progressive demokrater og revolutionære ikke lader jer
skræmme, men fortsætter jeres store
kamp for Tyrkiets og verdens fremtid.

Dorte Grenaa
Formand,
ArbejderPartiet Kommunisternes
Centralkomité
København den 10. oktober 2015

Længe leve EMEPs heroiske kamp!
Længe leve den proletariske internationalisme!

1) Antallet af dræbte partimedlemmer
fra EMEP er nu 16. Det officielle dødstal er 97. Omkring 500 blev kvæstede

Protest ved den tyrkiske ambassade i København
Erdogan under anklage for statsterror
Der var ikke bare masseprotester i
Istanbul og Ankara mod den fascistiske
massakre på demonstrationen i Ankara
og bevægelsen for fred og demokrati
om natten efter attentatet og den følgende dag søndag den 11. oktober.
Der var også demonstrationer i mange
andre europæiske lande og udenfor
Europa. I København protesterede omkring 500 foran den tyrkiske ambassade mod den tyrkiske statsterror, som
præsident Erdogan og hans parti AKP
holdes ansvarlig for.
Demonstrationen var indkaldt af den
kurdiske paraplyorganisation Fey-kurd
og samlede støtter af det kurdiske parti

Foto KPnet

HDP og Tyrkiets Arbejderparti EMEP
og andre, som havde mange medlemmer blandt de mange dræbte og sårede.

Det er det mest dødelige attentat i Tyrkiets nyere historie og et af de største i
europæisk efterkrigshistorie. Det overgår den brutale og barbariske nazimassakre på Utøya i 2011.
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Sammenbruddet for Skat er et resultat
af borgerlig klassepolitik
Skandalerne i Skat er eksploderet, og
regeringen og et flertal af folketingets
partier har lovet at rydde op. Men der
må ikke placeres et politisk ansvar.
Hvad ligger der egentlig bag?
Skattesystemerne i de kapitalistiske
lande vender altid den tunge ende
nedad. Der er rigid kontrol med og tjek
på almindelige arbejdende og lønmodtagere og med pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomster.
Skat kan vade lige ind og tjekke, om
der bliver lavet sort arbejde i en lejlighed eller et hus.
Til gengæld er der politisk lavet et system, der er mere hullet end en schweizerost, hvad angår virksomhedernes
og formuende folks skattebetalinger.
Holdningen og systemet er, at det er
godt dumt at betale skat. Ikke mindst
siden skatteadvokaten Mogens Glistrup
stiftede et parti for 0 pct. i skat.
En progressiv beskatning er blevet stadig mere udhulet igennem årtier – ved
større indirekte skatter, ved at sænke
topskatterne, ved at åbne for huller,
fradrag og mange former for snyd og
bedrag.
Især de borgerlige partier og arbejdsgiverorganisationerne fører en konsekvent politik for lavere skat på
virksomheder, formuer og de rigestes
indkomster. De kan mistænkes for ikke
at være særligt interesserede i et effektivt skattevæsen. Slet ikke i forhold til
de rigeste 10 procent.
De største danske og internationale monopoler er de største skatteunddragere.
Skat har tilmed lystigt tilbagebetalt skat
til internationale fupforetagender, som
aldrig har indbetalt den. 6,2 milliarder
er udbetalt uden kontrol på baggrund af
falske oplysninger fra svindefirmaer. I
2014 kom det frem, at Skat havde ignoreret og overset for fem milliarder
kroner i dansk skattely i Schweiz. I en
undersøgelse i 2012 beregnede Skat, at
mindre virksomheder og selvstændige

man ikke vil skyde skylden på tidligere
ministre i de tidligere år, fra forskellige
regeringer og partier. Et politisk ansvar
skal ikke placeres hos nogen af deres
ministre. Og de vil gøre meget for at
undgå, at der i det hele taget placeres et
politisk ansvar for miseren.

snød for 2,8 milliarder om året.
Den store internationale svindel
til over seks milliarder kom først til
offentlighedens kundskab, da kriminalpolitiet overtog den. Det fik andre
skandalesager til at rulle. De har rystet
Skat og fået de ansvarlige politikere til
at stå i kø ved håndvasken.

TEMA: Klassepolitik
og modstand
Det viser sig f.eks., at et IT-system,
som har kostet mere end en milliard,
ikke fungerer og nu bliver skrottet. Det
viser sig også, at Skat vil have problemer med at kradse 14 milliarder i skattegæld ind. Og at regningen til de internationale svindlere på 6,2 milliarder
godt kan blive højere. Og det er blot
nogle af skandalerne.
EU-regler har gjort snyd og unddragelse lettere og inddrivelse sværere. Alligevel har man skåret Skats bemanding
ned, så dets tildelte opgaver ikke har
kunnet løses.
V(DF)-regeringen beklager skandalen
og vil gøre noget ved tingenes syge tilstand.
Først og fremmest har regeringen og
et flertal af folketingets partier indgået
en aftale om at ’gå sammen om at få
Skat på ret køl’. Ud over Venstre er det
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance.
Partierne er også blevet enige om, at

Syndebukmetoden er taget i brug. Nogle af topcheferne i Skat er fyret. Topmanden beholder dog sin stilling.
De hastige lappeløsninger anvendes
også: Nu vil man genansætte 400 medarbejdere, der er blevet fyret under
konstante nedskærings- og rationaliseringsrunder. De har især fundet sted, fra
Fogh Rasmussens VK-regering trådte
til i 2001.Tusinder af medarbejdere er
fyret, på trods af talrige advarsler om,
at det ville gøre kontrol og skatteinddrivelser mindre effektive.
Fyringerne fortsatte gennem kommunalreformen, hvor skatteinddrivelsen blev centraliseret hos Skat og taget
væk fra kommunerne, på trods af alle
fagfolks indvendinger.
Senest er der sket nye rationaliseringer i forbindelse med indførelsen af det
ikke-fungerende IT-system. En masse
rutine og ekspertise er blevet skåret
væk igennem en årrække – som på
mange andre områder i det offentlige.
Skatteskandalen og den alvorlige situation for Skat – og det danske samfund
som sådan – er det direkte resultat af
borgerlig politik og borgerlige metoder for den offentlige sektor, som New
Public Management og Lean-systemet.
Det er ikke overraskende, at det bryder sammen med et brag, og skandalerne vælter ud.
Ansvaret er entydigt politisk. Det er den
klassepolitik, der er ført. Det er de skiftende regeringer og flertallet af partier,
der har fulgt grundlæggende samme
politik og nu dækker over hinanden.
Der er ingen grund til at tro, at de samme regeringer og partier, der har hovedansvaret for situationen, er i stand
til eller reelt vil rette op på den.
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Arbejdsgiver-regeringens finanslovudkast:

En plan for et dårligere Danmark
Arbejdsgivernes regering og Claus
Hjort-Frederiksen har fremlagt deres
finanslovforslag for 2016. Det er et nyt
sort angreb på det store flertal til gavn
for de bedst stillede. Styrkelse af sundhedsvæsenet er et falsk alibi, der skal
få nedskæringerne til at glide ned.
Finanslovforslaget er som ventet et
brutalt omfordelingsbudget fra de almindelige danskere til de rigeste, til
dem, der har det hele i forvejen.
Der er for 6,7 milliarder kr. nedskæringer i den offentlige sektor, på børn,
uddannelser, forskning, pensionister,
udviklingsbistand, klima, miljø og arbejdsmiljø.
Til gengæld er der 2,6 milliarder til
skattelettelser for arbejdsgivere, virksomheder, lykkelige arvinger, til håndværkerfradrag og oprustning af politiet.
Andre 2,4 milliarder går ifølge mediepropagandaen til forbedring af sundheden. Det er V(DF)-regeringens store
alibi til at dække over de asociale forringelser. Eller plasteret, der skal dække
over den sorte klassepolitik vendt mod
arbejderne og det store flertal.
Reelt er der slet ikke tale om store nye
tilførsler til sundhedsområdet. Det er
især ’gamle’ midler fra SATS-puljen
og allerede finansierede tiltag som plejehjemslæger, der genbruges.
Finansloven vil derudover afsætte midler ”til gavn for de ældre medicinske
patienter” – men disse vil ikke gå til
mere personale eller flere sengepladser
på hospitalerne, men til forebyggelse af
indlæggelser, genindlæggelser osv.
De lovede midler til fødegangene og til
sundhedsplejersker til sårbare familier
efter fødslen er sløjfet.
Den private sektor bliver til gengæld
ikke glemt, hvor den offentlige skæres
ned. Her genindføres retten til udredning og behandling på privathospitaler.

Forholdene på de offentlige sygehuse
er løbende blevet forværret, indtil de
har nået et punkt, hvor ansatte og patienter ikke kan klare mere. V(DF)regeringens finansforslag vil på ingen
måde rette op på det, selvom regeringen og dens støttepartier i blå blok søger at skabe det indtryk.

ger finansloven kun i én retning: forringet velfærd, forringede levevilkår for
de mange. Et dårligere Danmark.
Og Dansk Folkeparti er parat til
(mod et par allerede aftalte indrømmelser) at blåstemple det hele som ’velfærdssikring’.

Sundhedsfagligt personale, patienter
og pårørende gik i demonstration foran
Christiansborg den 2. oktober med krav
om flere hænder, stop for nedskæringer,
og for at udgifterne til sundhed ikke går
til ekstraprofitter til medicinalfirmaernes aktionærer.
V(DF)-regeringens
finanslovforslag
for 2016 imødekommer slet ikke de
ansattes og patienternes krav til genopretning.
Hjort Frederiksen og Co. bliver ikke
trætte af at fremhæve den stramme økonomiske situation, der gør det nødvendigt med nedskæringer på velfærd. Det
forhindrer dem ikke i at pøse milliarder
i de velståendes punge. Det forhindrer
dem heller ikke i at spendere foreløbig
30 milliarder kroner på indkøb af nye
kampfly.
I ’bedste’ Venstre-tradition fra Anders
Fogh-Rasmussen til Carl Holst lyver
de, så vandet driver. Det er et sort budget med flere nedskæringer, mere politi, mere militarisering.
Sammen med de påtvungne kommunale budgetnedskæringer, der betyder
nye fyringsrunder og nye nedskæringer
på børneinstitutioner og ældrepleje pe-

Sosu’er ved sundhedsarbejdernes protest
4. oktober

Støt kpnet 15. okt. – 1. dec
EN RØD POLITIK MED
VILJEN TIL EN ANDEN
FREMTID - DET ER VÆRD
AT STØTTE!

Bankkonto
1551 - 166 34 271

Side 

Familien skal hjælpe mere

Nedskæringsspillet om de ældre
Ældre uden formue og ekstra pension
er udset som en af regeringens nye ofre,
f.eks. i V(DF)-regeringens nye sorte
finanslovforslag. Ude i kommunerne
forringes hjælp og pleje, og den tredje
alder kan gå hen og blive en grum og
fattig oplevelse. Som et element planlægges forringelserne på ældreområdet
direkte i kombination med gratis hjælp
fra de pårørende.
Ældre er allerede meget afhængige af
familiens hjælp og bliver det mere og
mere pga. forringelser i ældreplejen.
Det bliver nu ligefrem sat i system
i kommunerne. Forbilledet findes i andre lande. F.eks. har en kæde af udliciterede plejehjem i Holland som krav, at
familien hjælper et vist antal timer om
ugen.
Hvis man ikke kan stille med hjælpere,
bliver man simpelthen afvist som beboer!

I Holland er det også allerede en del af
visitationsbesøget i disse plejehjem at
spørge familien, hvad de kan bidrage
med.
På landsplan har hver femte kommune i
Danmark i øjeblikket en plan for at inddrage de pårørende som arbejdskraft i
ældreplejen.
Idéen sælges om et rent positivt tiltag.
Hvad kan da være kærligere end børnenes omsorg for deres gamle forældre?
Men reelt er det udtryk for den alminde-

Gigantprotest mod TTIP

lige og brutale klassepolitik. Udgifter til
en uproduktiv befolkningsgruppe skal
tvinges ned, og bagved lurer det faktum,
at velhavende ældre altid vil kunne købe
sig ud af de problemer, den udsultede
ældrepleje giver.
Kommunalpolitikere som Thomas
Adelskov (S) og Liselott Blixt (DF) afviser fuldstændigt, at inddragelse af familien sker ud fra økonomiske hensyn.
”Det handler om, at venner og familie er en stor ressource, der gerne
vil hjælpe til,” udtaler Blixt til DR, og
Adelskov er på linje:
”Det er fair, at vi alle sammen støtter
vores familiemedlemmer, når de bliver
gamle.” (Politiken 29.9.15)
En undersøgelse, som Danmarks Statistik har lavet, viser at fire ud af fem
voksne børn allerede hjælper deres forældre, og at det især for døtrene ofte
tager så meget tid og bekymring, at det
reelt går ud over deres arbejde.
Den øgede hjælp sker i høj grad som
nødløsninger, hvor hjælpen fra det offentlige er utilstrækkelig.

En kvart million mennesker deltog
ifølge arrangørerne i den største protestmanifestation i årevis i Berlin og
Tyskland - imod de imperialistiske
’frihandelsaftaler’ TTIP og CETA.
De vil betyde øget udbytning og sult,
dårligere miljø og ringere arbejdsforhold.
I Tyskland er modstanden blevet en
virkelig folkebevægelse. Men der pro-

testeredes også i mange andre lande
på den internationale aktionsdag den
10. oktober. I København samledes en
mindre protest foran Dansk Industri.
Den 7. oktober afleverede koalitionen
mod TTIP i EU-landene mere end 3,2
millioner underskrifter, der kræver
stop for forhandlingerne om handelsog investeringsaftalen.

For ældreplejen bliver udsultet. Bag ved
regeringens jongleren med penge, der
gives med den ene hånd og tages med
den anden, og Dansk Folkepartis oppustede krav, går det i virkeligheden bare
ned ad bakke for de ikke-velhavende
ældre, og det har det gjort længe.
Regeringens ’omprioriteringsbidrag’,
der betyder, at 2,4 milliarder fjernes fra
kommunernes budget, vil betyde alvorlige forringelser i kommunerne. Det vil
i særlig grad ramme de ældre. En FOA-
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undersøgelse viser, at omkring halvdelen af kommunerne forventer fyringer
af ’varme hænder’ og forringelser for de
ældre.
1,9 millioner skulle komme retur til
kommunerne til områder, regeringen
vælger ud. Men alene forringelsen på de
500 millioner vil betyde omkring 1000
færre ansatte i 2016 og yderligere 4500
i 2017, hvor der er lagt op til at skære
endnu mere. Det er kun i 2016, at der
kommer penge retur til kommunerne
ved ’omprioriteringen’.
Venstre er helt kold. Finansordfører Jacob Jensen har den holdning, at skulle
kommunerne have problemer med at
dække kernevelfærden, kan de jo bare
udlicitere noget mere.

TEMA: Klassepolitik
og modstand
DF’s nye ældrefinte
Sammen med Socialdemokraterne
sikrede DF, at regeringens aftale med
Kommunernes Landsforening om nedskæringer i kommunerne blev godkendt
af Folketinget.
At DF hellere vil stå som den glade giver, når nogle af de forsvundne penge
vender tilbage til kommunerne gennem
finansloven, viser sig ikke overraskende i forbindelse med aftalen om regeringens finanslov for 2016.
Det var en del af aftalen med KL, at
den ’gamle ældremilliard’ røg ind under bloktilskuddet. Det betød, at de rige
kommuner fik en forholdsvis større del
af pengene, fordi de ikke længere blev
fordelt i forhold til antallet af ældre.
Nu har DF fået skabt en fin kulisse for
sit forsvar for de gamle i udkants-Danmark. DF’s krav til finansloven er nemlig, at der skal uddeles en ny ældremilliard, og den skal særligt tage hensyn til
provinskommunerne.
To vælgersegmenter tilgodeses i ét hug,
men kun i ord. Resultatet går i minus.

Vi vil ikke reduceres til restlevetid
Jeg så i dag en nyhed om, at befolkningens forventede restlevetid igen var
steget med adskellige måneder. Det var
en analyse fra Finanstilsynet.
Nu skal man vel ikke i disse nyliberalismens glanstider undre sig over, at det
netop er Finanstilsynet – og ikke sundhedsmyndighederne – og hvorfor det
hedder restlevetid og ikke levealder.
Men man kan have en sikker fornemmelse af, at det ikke varsler godt. Og
det gør det heller ikke.
Om nogle få uger skal Folketinget
stemme om at forhøje folkepensionsalderen fra 67 år til 68 år.
Det nævnte Løkke ikke i sin åbningstale. Det har hverken Mette Frederiksens
Socialdemokrati eller Kristian Thuelsen Dahls Dansk Folkeparti snakket
særligt højt om.
Med god grund. De to partier var nemlig med den gang rævekagen blev med
bagt tilbage i 2006 med den såkaldte
velfærdreform under Anders Fog Rasmussens regering.
Under røgslør af regneark og regnedrenge vedtog uansvarlige og asociale politikere, hvad de kaldte en objektiv
fremtidssikret regnemodel for, hvornår
danskerne kan få folkepension. Folkepensionsalderen skal så fra i år 2015
reguleres hver femte år med virkning
fra 2030.
Udgangspunktet er 14,5 år med folkepension og så regner man baglæns fra
forventet gennemsnitlig levealder. Sådan.
Klinisk økonomisk metode. Man behøver hverken tage hensyn til de sociale,
arbejdsmarkeds- eller folkesundheds
forhold. Eller til virkeligheden – 15 år
efter beslutningen om pensionsalderens
tages. For slet ikke at tale om så helt
uberegnelige ting, som hvad befolkningen synes. Desværre – vil politikkerne
sige, vi er bundet af en aftale og et system. Det kan ikke laves om.

Dorte Grenaa
på KPnetBlogs
Regeringen siger ovenikøbet, at det
ikke får nogen økonomisk betydning.
Gevinsten er allerede indregnet i finanspolitikken. Derfor vil det gøre stor
skade ikke at hæve pensionsalderen.
Ikke nogen god sag for hverken blå eller rød blok. Ingen af dem er en del af
en løsning. De er begge en del af problemet. Ikke nogen god sag for fagbevægelsens top, der godkendte velfærdsreformen og dens konsekvenser.
En god grund til at tage forhøjelsen af
pensionsalderen med ind i protesterne
mod finansloven og regeringens politik.
Vi vil ikke reduceres til restlevetid.

Pensionsalder prognose
De børn, der blev født i
2014, skal regne med, at de
først kan få folkepension,
når de fylder 76.
Tabellen viser først år,
dernæst folkepensionsalder
og til sidst hvilken
fødselsårgang, den gælder
for:
2020 66 1954
2022 67 1955
2030 68 1962
2035 69 1966
2040 70 1970
2045 71 1974
2050 72 1978
2060 73 1987
2070 74 1996
2080 75 2005
2090 76 2014
2100 77 2023
2115 78 2037
2125 79 2046
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Den største trussel mod Danmark
Af Özgür Serin
Özgur Serin er læge Dette er hans tale
ved demonstrationen for sundhedsarbejdere, patienter og pårørende foran
Christiansborg den 4. oktober
Da mine forældre kom til Danmark for
35 år siden blev de meget begejstrede
for det danske sundhedssystem. Men
ikke bare sundhedsvæsenet. Hele velfærdssamfundet og alt hvad det indebærer af socialt sikkerhedsnet. Jeg husker,
at jeg som barn fik fortalt forfærdelige
historier om det tyrkiske sundhedsvæsen, når jeg i sommerferierne besøgte
min familie. Jeg havde ondt af min familie, men mest af alt var jeg glad for
at jeg var født i Danmark. Men jeg var
jo bare et barn.
Men er det velfærdssamfund som mine
forældre mødte for 35 år siden, også
det vi oplever i dag?
Jeg har været læge i godt 4 år. Det er
ikke længe. Men i den korte tid har jeg
stiftet bekendtskab med flere hospitaler
og mange forskellige afdelinger. Jeg har
oplevet en hverdag på akutmodtagelser
hvor plejepersonale har været presset til det yderste. En susen og løben
på gangene, larm, kaos, og overfyldte
sengeafdelinger er den virkelighed,
som jeg har mødt. Personalet har været
frustreret over, at de mangler hænder til
at udføre helt basale opgaver, og hverdagen har været præget af det, vi kalder
”overlevelse”.
Jeg har været vidne til arbejdsdage med
overfyldte akutmodtagelser, hvor patienter blev undersøgt på gangene. Patienterne blev endda udsat for at blive
afklædt på gangene, og fik foretaget intime undersøgelser hvor andre fik mulighed for at følge med. Personlige samtaler med lægen blev ligeledes foretaget
på gangene. Brandvæsenet troppede op
på akutmodtagelsen for at meddele, at
patienterne omgående skulle fjernes fra
gangene grundet brandsikkerheden.
Jeg spurgte mig selv? Var det derfor jeg
blev læge? Var det et mareridt eller den
barske virkelighed? Det var desværre

ikke et mareridt. Det var den forråede
virkelighed jeg mødte, når jeg tog på
arbejde.
Forringelser og besparelser på sundhedsområdet har været hverdag i flere
årtier. I starten lagde vi måske ikke
engang mærke til, at systemet blev forringet. Men nu er der blevet skåret så
meget ind til benet, at det gør ondt på
personalet og patienterne. Sosu-assistenten, sygeplejersken, jordemoderen,
lægen og rengøringsassistenten kan
ikke løbe stærkere, og har fået nok. Vi
får sværere ved at hjælpe syge borgere,
når vi selv bliver syge og nedslidte af
vores arbejde.
Men problemet er ikke et dansk anliggende. Overalt i EU landene har der i
flere årtier været ført en hård og kynisk
nedskæringspolitik. Det er især gået udover landene i Sydeuropa. Finanskrisen
har for alvor accelereret nedslagtningen af velfærdsydelser i EU-landene.
En politik som folkene i Grækenland,
Spanien og Portugal lider under, men
når landene søger en løsning indenfor
EU-rammerne, bliver de enkelte lande
bedt om at skære yderligere i de offentlige udgifter. En politik som er direkte

dikteret af EU og de internationale kreditorer.
Alt i mens banker får hjælpepakker,
multinationale selskaber får skattelettelser og direktører får gyldne håndtryk. Politikerne har belønnet medicinalfirmaer med tårnhøje medicinpriser,
der sprænger sygehusenes budgetter.
De siger, at vi skal løbe stærkere. Men
vi kan ikke mere. Vi går ned med stress
og depression.
Velfærdssamfundet blev ikke bygget
på en dag. Det tog mange år. Derfor vil
afviklingen af velfærdssamfundet tage
mindst lige så mange år. Det er grunden
til, at vi ikke ser et fuldstændigt kollaps
af velfærdssamfundet fra dag til dag.
Udviklingen skal ses henover flere årtier. Vi har endnu ikke sydeuropæiske
tilstande i Danmark, men vi kan ende
hvor de er, medmindre vi bremser udviklingen i tide.
Jeg mener ikke at EU handler i den
brede befolknings interesse. Derfor går
kampen for bevarelsen af velfærdssamfundet hånd i hånd med EU-modstand.
Mange af Jer har sikkert bemærket, at
der i disse dage er stort fokus på sund-
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hedsvæsenet. TV2 har endda lavet et
dokumentar program.
”Patienten der fik nok”, bliver der
sagt. Fik nok af hvem spørger jeg? ”Af
et sygt system” bliver der sagt.
Jeg har intet imod, at der kommer fokus på problemet i medierne. Men måden hvor på TV 2 udstiller personale,
afdelinger og sygehuse er uacceptabel.
Hvorfor? Fordi det ikke tjener andet
formål end at give medierne en god historie. Det bliver fremstillet som om, at
læger og andet sundhedspersonale i det
offentlige er inkompetente og uansvarlige. Det private sundhedssystem bliver
derimod fremstillet som en sektor med
høj faglighed og tilfredse patientforløb.
Men bliver der nævnt et ord om, at det
offentlige sundhedssystem er blevet
presset så meget at lederne næsten udelukkende tænker på produktivitet frem
for kvalitet. Der eksisterer en fabriksmentalitet på de danske sygehuse. Derfor vender jeg mig imod denne overfladiske mediedækning af problemerne i
sundhedsvæsenet.
Jo læger og sundhedspersonale laver
fejl
Men såfremt læger og andet sundhedspersonale forsat skal arbejde under urimelige forhold med højt arbejdstempo,
overbelægninger, manglende supervision og stress , ja så vil sandsynligheden for at der sker fejl logisk nok være
større.
Jeg var til et lægemøde i Roskilde i lørdags hvor Yngre lægers formand også
var tilstede. Her fortalte hun, at når læger udsættes for en stor arbejdsbyde, så
stiger deres produktivitet, men kvaliteten af arbejdet falder. Vores samvittighed tillader os ikke at lægge arbejdet
fra os. En anden ting der også sker med
os alle sammen, når vi bliver udsat for
en alt for stor arbejdsbyrde er, at vi med
tiden mister empatien. Vi bliver udbrændte og mere ligeglade overfor patienterne. Manglende empati medfører
at patienter ikke bliver taget alvorligt.
Alvorlige tilstande bliver overset, og i
værste tilfælde dør patienten.
Jo, der er også dårlige ledere og der
kan helt sikkert laves forbedringer på

det område. Problemet er bare, at det
overordnede ansvar ikke skal placeres
hos en gruppe læger eller en bestemt
sygehusledelse.
Vi har længe følt os alene, magtesløse
og frustrerede. Men sådan skal det ikke
nødvendigvis være, og en anden vej er
mulig. Denne vej skal bygges med solidaritet og faglig kamp som grundsten.
Jeg ved ikke med Jer. Men jeg kender
både mine venner og fjender.

Jeg er ikke i samme båd som Novo
nordisk eller andre medicinalfirmaer.
Jeg har aldrig været venner med dem
der holder profitfest, og tjener penge på
folk der er syge og lider. Men jeg er i
samme båd som sygeplejersken, sekretæren, sosu-assisten, radiografen, portøren, jordemoderen, fysioterapeuten,
rengøringsassistenten og ikke mindst
patienten. Derfor er min opgave også,
at kæmpe side om side med Jer. Denne
kamp kan have mange former, men
vi skal vænne os til at stå sammen på
tværs af faggrupper.
Det er sandt at velfærdssamfundet er
truet. Men den største trussel mod Danmark er ikke indvandringen. Det er heller ikke flygtninge eller truslen om ter-

ror. Den største trussel mod Danmark
er efter min mening den asociale og
kyniske nedskæringspolitik som skiftende regeringer har ført i flere årtier.
En politik der i sidste ende vil føre til
en afvikling af velfærdssamfundet og
en forråelse af os som mennesker.
Der er grund til at gentage, hvad jeg
før sagde. Nøgleordene er solidaritet
og faglig kamp på tværs af faggrupper, sociale skel, køn og etnicitet. Men
vi skal ikke kun være solidariske når
vi oplever forringelser på vor egen
arbejdsplads. Vi skal også reagere når
buschauffører, SAS kabinepersonale,
pædagoger, lærere , slagteriarbejdere
og andre faggrupper oplever forringelser af arbejdsvilkår. Ville vi ikke stå
stærkere hvis de også stod her i dag?
Og ville de ikke også stå stærkere hvis
vi støttede dem i deres kamp. Velfærdssamfundet blev ikke foræret som en
gave. Mange tusinde mennesker har
kæmpet for velfærdssamfundet, og udviklingen viser, at vi også skal kæmpe
for at bevare det.
Vore paroler må være:
Vi må kræve et stop for nedskæringer.
Arbejdstempoet skal ned.
Flere hænder i sundhedssektoren.
Restriktioner overfor medicinalindustrien.
Nej til topstyring.
Lad os sammen kæmpe for et samfund
med social retfærdighed, hvor det ikke
er medicinalfirmaer og kyniske politikere som bestemmer!

Novemberkonferencen 2015

TEMA: På vej mod store klasseslag
Lørdag den 7. november kl. 13 - 17

Nedskæringsfelttoget forstærkes
med V(DF) – Hvordan stoppes det?
Bevar retsforbeholdet: Vejen til et
Nej 3. december
Revolutionens og socialismens
perspektiver i dag
Oplæg og debat med. Jonas Ørting,
Lisbet Bonde, Dorte Grenaa m.fl.

Alle interesserede
velkomne
Arrangør: APK
Valby Medborgerhus
Valgårdsvej 4 – Ved Toftegårds Plads
2500 Valby
Novemberkonferencerne holdes
hvert år omkring årsdagen for
Oktoberrevolutionen
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Hvorfor EU!
Hvorfor drukner flygtningene stadig i Middelhavet?
Af Lisbet Bonde
EU iklæder sig en falsk humanisme,
mens flygtningespørgsmålet bruges til
at bane vejen for den EU-stat, der er i
støbeskeen.
Den danske befolkning ønsker solidaritet med krigsflygtningene, som i øjeblikket kommer til Europa.
Presse og TV gør alt, hvad de kan,
for at denne solidaritet gøres lig med
tilslutning til EU’s flygtningepolitik.
Hensigten er, at hvis EU fremstår
som flygtningenes redning, vil folk
være meget mere positive over for at
stemme ja til afskaffelse af retsforbeholdet den 3. december.

EU ingen løsning
En helt ny opinionsmåling viser, at der
er 78 %, der har svaret ja til, at “Danmark skal være med i EU’s fordeling af
flygtninge”.
På den ene side er det et udtryk for
en meget vigtig og positiv udvikling
væk fra fremmedhadet, som partierne i
mange år har konkurreret om at puste
mest muligt til.
På den anden side er det utrolig vigtigt
at sige, at:
1. Danmark behøver ikke afgive retsforbeholdet for at kunne udvise solidaritet.
Danmark kan under alle omstændigheder beslutte at tage imod det antal flygtninge, som EU foreslår. Vi kan endda
tage imod flere. Vi kan gøre det ved
selv at beslutte det i Folketinget.
Danmark kan både nu og fremover
deltage i en fordeling af flygtninge i
Europa.
Det er bevist både gennem Storbritanniens og Irlands beslutning om at tage
mod et antal flygtninge fra Italien, Grækenland og Ungarn.

Og det er bevist gennem Løkkes beslutning om, at Danmark kan tage imod
1000 flygtninge mere. Alle tre lande
gør det, uanset at alle tre har et retsforbehold for bl.a. den fælles udlændingepolitik.
Men det må slås fast, at fordelingen af det nuværende antal flygtninge
hverken stopper katastrofen eller åbner
nok op for det antal, Europa faktisk vil
kunne modtage.
2. EU er en del af årsagen til katastrofen!
EU’s bekymring for flygtningene har i
mere end ti år drejet sig om at holde
flygtninge ude af Europa, alt imens
EU-landene har været dybt involveret

i at smide bomber over befolkningen
i Afghanistan, Irak og Libyen, med
destabilisering og flygtningestrømme
som resultat.
EU’s kamp for at holde flygtninge ude
af EU førte i 2001 til et direktiv, som
pålagde flyselskaberne store bøder,
hvis de fløj med en person, som ikke
havde gyldigt visum. Dvs. at en meget
billigere og usammenlignelig sikrere
flugtvej blev forbudt.
Godt nok kan en flygtning, som er omfattet af Geneve-konventionens beskyttelse, rejse uden gyldig dokumentation
– hvilket en flygtning netop sjældent
har – men flyselskaberne vælger at sige
nej til alle for ikke at risikere bødestraf.
Det er også uhyrligt, at flypersonale
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sættes til at vurdere, om en person er
flygtning eller ej.
For et år siden besluttede EU at stoppe
støtten til redningstjenesten Mare Nostrum i Middelhavet og i stedet søsætte
en grænsebevogtning.
I stedet for at redde de druknende
fra kæntrede fartøjer optrapper EU indsatsen med at sætte krigsskibe ind mod
flygtningenes adgang til Middelhavet.
EU’s militære opgave er at ødelægge
de både, flygtningene sejles i.
Men flygtningekatastrofen forsvinder
ikke – tværtimod – hvis flygtningene
helt formenes adgang til havet.
I forvejen er der pigtrådshegn mellem
f.eks. den græske grænse og Tyrkiet,
hvilket netop er med til at tvinge flygtningene over havet.
Hegn og pigtråd rejses overalt rundt
om EU.
EU har som mål selv at blive en militærmagt, og der ligger aktuelle planer
om opbygningen af et fælles militær.
Vil det bidrage til færre flygtninge?
Når man ser behandlingen af flygtninge i Frankrig, Ungarn, Grækenland
m.v., kan det kun give utryghed ved at
overlade danskernes retssikkerhed til
EU-myndigheder.
Hverken mere EU, mere EU-politi,
mere EU-militær eller flere spærrebomme løser flygtningeproblemet.
Derfor er den kommende EU-stat
med fælles flygtningepolitik, fælles
retspolitik, EU-forbundspoliti, et EUmilitær med meget mere slet ikke løsningen, men vil kun forværre problemerne.
Der er brug for at stoppe krigshandlingerne og for solidariske løsninger til
hjælp til flygtningene.

Støt kpnet 15. okt. – 1. dec
EN RØD POLITIK MED
VILJEN TIL EN ANDEN
FREMTID - DET ER VÆRD
AT STØTTE!

Bankkonto
1551 - 166 34 271

U-Løkke
’Et uheld kommer sjældent alene’,
lyder et populært mundheld, og hvis
ikke andet, så passer det i hvert fald
med (u)Løkke-regeringen.
- Ham har vi da ikke været heldige
med, erklærede min kollega forleden.
Det har han jo så ganske ret i, og vi
kunne samtidig fastslå, at de sørgelige
kendsgerninger er, at (u)Løkke i virkeligheden bl(å)t fortsætter Thornings
’røde’ politik. For at understrege samhørigheden i ’rød’ og blå’s standpunkter, så har Mette Frederiksen brugt al
sin energi på at erklære evigt troskab
til (u)Løkke.
Det gjaldt først og fremmest kommunalreformen, hvor (u)Løkke ellers
stod i mindretal! – siden på andre
felter for så at slutte med at erklære
nødvendigheden af et bredt forlig omkring den nye dagpengereform ”for at
sikre ro på området”!
Hvis det er oppositionspolitik, så er
min bare r.. en vandflyver.
’Rød’ og blå bloks ansvar for den seneste sorte dagpengereform er ikke
glemt – men stadig hadet – af arbejdere landet over, så der skal gødes
voldsomt, for at få de næste angreb til
at glide ned.
(U)Løkke startede allerede da valgkampen til det sidste folketingsvalg
netop var skudt i gang. Hvem kan ikke
huske, at han videregav ’facts’ fra en
fabriksejer, som den skinbarlige sandhed. Udsagnet, som var den pureste
løgn, bestod i, at dagpengeydelserne
var så høje, at han ikke kunne holde
på sin arbejdskraft. Eksemplet – han
refererede til – eksisterede imidlertid
ikke! (U)Løkke blev aldrig stillet til
ansvar for sit bedrageri.
I denne uge udlagde en direktør for
en transportarbejderskole så teksten
således:
- Der er masser af jobs at få, hvis
blot man uddanner det nødvendige
antal chauffører. Han var utilfreds
med, at Københavns kommune ikke
i tilstrækkelig grad vrider armen om
på arbejdsløse og tvinger dem ind på
’hans’ skole. Historien meldte ikke
noget om, at de skiftende regerin-

ger har frataget dagpengemodtagere
at erhverve sig stort kørekort – med
mindre den arbejdsløse selv finansierer det, og hvor skal de arbejdsløse så
stampe de penge op? Historien meldte
heller ikke noget om, at hvilke vognmænd der står og mangler chauffører;
men her tænker han nok dem, der
efterlyser arbejdere på niveau social
dumping.
Jeg kan i hvert fald erklære, at jeg i
forbindelse med min seneste 4 måneders ledighed har set mindre end 5 opslag til ledige buschauffører. Mit nuværende arbejde erhvervede jeg ved
et heldigt sammentræf ved personligt
at opsøge en vognmand uopfordret,
som kort forinden havde vundet en
entreprise dækkende 30 arbejdspladser. I samme periode havde jeg søgt et
væld af jobs, som normalt var deltids
ellert vikararbejde. Til tider fik jeg
efterfølgende at vide, at der for tiden
slet ikke var stillinger ledige – trods
deres opslag – men de var blot interesseret i at forøge deres reserver
Jeg er med en delt tjeneste på 2530 timer ugentligt (med 3-4 timers
frokostpause) sluppet ud af køen; men
min kone er stadig arbejdsløs og står
stadig med Løkken om halsen.
Således var hun ved at blive kvalt i
morgenmaden for noget tid siden, da
hun hørte, at (u)Løkke havde planer
om at pålægge dagpengemodtagere 2
karensdage hvert kvartal, hvis de ikke
i samme tidsrum havde haft 2 ugers
arbejde! Med andre ord mister man
8 dages dagpengeudbetaling på et år
– eller 16 dage i hele perioden. Det er
sgu da også penge. Og hvorfor?
Argumentet er det samme, jeg har
hørt på hele min tilværelse: Det skal
kunne betale sig at arbejde, og de arbejdsløse skal have større incitament.
Jeg har i mit 45-årige arbejdsliv aldrig
hørt politikere eller arbejdsgivere tale
om, at højere løn vil betyde, at det
bedre kan betale sig at arbejde. Logikken vender altid den anden vej rundt!
’Røde’ Mette har tilkendegivet, at
hun er åben for alle forhandlingsudspil! HJÆLP!
Reno
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Protester omkring folketingets åbning

Opvarmning til store slag der snart kommer
Der var mange manifestationer af forskellig art op til folketingets åbning og på selve
åbningsdagen den 6. oktober. Stærke børn
demonstrerede mod sænkning af den kriminelle lavalder, gymnasieelever aktionerede
i protest mod nedskæringer, krigsmodstanden markerede sig med en fredskonference
i Århus og nye protester i København.
Sociale bevægelser genoptog protesterne
mod de asociale førtids-, fleksjob- dagpenge- og kontanthjælpsreformer, der har
kastet titusinder ud i fattigdom. Sundhedspersonale, patienter og pårørende holdt en
markant manifestation på Slotspladsen: Nu
er det nok! Nu stopper det!
Men frem for alt blev åbningen markeret
af en demonstration for ordentlig behandling af flygtninge – der startede i eftermiddagens sidste lys og forvandlede sig til en
fakkeldemonstration på vejen gennem København og lyste op foran Christiansborg.
Med omkring 40.000 deltagere var det den
største demo i årevis. Budskabet var klart
til Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti og
folketinget som helhed: Danmark skal ikke
være et land, der sønderbomber fremmede
nationer og nægter at tage imod flygtninge,
der søger ly for bomberegnen.
Og så fik det helt store kampspørgsmål i
efteråret ikke engang sin egen demo: Fol-

TEMA: Klassepolitik
og modstand

keafstemningen om at bevare retsforbeholdet eller få mere EU. Meningsmålingerne
har forskrækket det unionsglade flertal i
folketinget: Modstanden mod den såkaldte
tilvalgsordning er stor – og lige nu står Nejsiden til at vinde. Men det er også nødvendigt at fokusere på kampen for et Nej, for
dagsordenen sættes af borgerlige politikere
og medier.
I den kommende tid vil der være masser af
nye manifestationer. Der bebudes store protester mod nedskæringer på uddannelserne,
der lægges op til klimaprotester i slutningen
af november. Der tages initiativer til finanslovprotester, og nu kommer forslag til nye
dagpengenedskæringer på bordet. Internationalt og i Danmark kæmpes der voldsomt
om monopolernes nye ’frihandelsprojekt’
TTIP.
Det er vigtigt at huske at EU har noget med
det hele at gøre: Ansvar for nedskæringer,
krige og flygtninge, klimatrusler. Uanset
hvad der demonstreres for eller imod har
Unionen en skurkerolle, der søges skjult.
Den må graves frem og belyses. Og nøgenheden i argumentationen hos tilhængerne
af at afskaffe retsforbeholdet og de øvrige
danske EU-undtagelser må afsløres. De har
ikke noget på.

Det var københavnere af alle aldre, farver, køn og nationale baggrunde, der stod
og gik skulder ved skulder for at vise solidaritet og sammenhold på tværs af alle
skel. Ved demonstrationen til folketingets åbning.

Det gælder et Nej den 3. december.

En gruppe piger fra De stærke Børn stod bag en demonstration d. 4. oktober foran Københavns Byret.
Det er børn der har oplevet totale svigt, men har kæmpet sig frem til at blive stærke.
Demonstrationen sagde et stort NEJ til at sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

Sundhedspersonale fra alle sektorer demonstrerede foran Christiansborg
den 2. oktober. Der er skåret ind til benet på de offentlige hospitaler og i
sundhedssektoren, og nu siger man fra.
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Fælles front mod nedskæringer

UddannelsesAlliancen demonstrerer 29. oktober
Regeringen retter i finanslovsforslaget grønthøster metoden mod hele
uddannelsesområdet og dermed mod
ungdommen. Samtidigt rammes også
voksenuddannelserne. Der er lagt op
til et frontalangreb med besparelser på
8,7 milliarder. Til gengæld bliver de nu
mødt af en samlet front af uddannelsessøgende og deres organisationer - fra
erhvervsskoler til de videregående uddannelser.
De næste fire år skal hver uddannelsesinstitution spare 2 procent om året,
hvilket betyder, at uddannelsesområdet
skal skæres med 8,7 milliarder kr. Heraf skal de 3,3 millioner findes indenfor
de videregående uddannelser.
De øvrige 5,4 milliarder skal tages
fra erhvervsskoler tekniske skoler,
landbrugsskoler,
produktionsskoler,
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU),
voksenuddannelse (VUC) mm.
Nedskæringerne vil betyde lukning af
uddannelseslinjer og uddannelser, særligt i ’udkantsområderne’, dårligere
støtte til den enkelte elev, fyringer af
lærere og generelle forringelser på kvaliteten.
Regeringen har udset sig uddannelsesområdet som det de håbede var et

let offer for forringelser. Det stod klart,
da uddannelsesminister Esben Lunde
Larsen (V), hængte de unge ud som
forkælede og priviligerede, da han ved
lanceringen af de nye forringelser kaldte uddannelserne for så ”kornfede”, at
de sagtens kunne spare på budgetterne.
Her måtte der kunne skæres uden at
fremkalde modstand eller solidaritet fra
andre ramte grupper.

Demo 29. oktober
Ellen Trane Nørby benyttede sig af
på samme splittelsestaktik, da hun om
de uddannelsessteder der ville blive
ramt udtalte:
”Jeg tror, de alle sammen vil være
glade for, at vi udviser samfundssind”.
Der er dog ikke meget samfundssind
ved at forringe ungdommens fremtidsudsigter.
Regeringen
fastholder, at der sagtens kan spares 2 %
overalt uden konsekvenser, hvad der
åbenlyst er noget
I anledning af Kulturnatten i København
har en lang række
kultur- og videnskabskendisser
udtrykt deres kritik af
Venstres forslag om
at skære 8,7 mia. på
uddannelse.

vrøvl.
D. 6. oktober var regeringen kaldt i
samråd, hvor de to ministre skulle svare
på hvordan besparelserne kan gennemføres, deres konsekvenser og hvilke
institutioner der er så ’kornfede’, at de
sagtens kan stramme op.
Ministrene havde ikke overraskende
ingen reelle svar. Kun floskler som at
’buraukratiet kunne afskaffes’, ’de studerende blive mere effektive’ og lignende.
I valgkampen havde Venstre lovet at
rulle Fremdriftsreformen tilbage, men
er nu enige med den tidligere regering
om at lægge forøget pres på de studerende.
”Jeg deler den tidligere SR-regerings
politik om kvalitet, hurtigt igennem
samt beskæftigelse. Et aspekt i kvalitetsdelen handler jo også om, at de
studerende skal nå sit potentiale inden
for afmålt tid. Det er fremdriftsreform
på den fornuftige måde”, sagde Lunde
Larsen.

Fælles kamp - demonstration
29. oktober
Frontalangreb på hele den uddannelsessøgende ungdom har medført en
modreaktion, hvor en bred alliance er
ved at blive bygget op.
Den spænder over unge på Erhvervsskolernes Elevorganisation, 3F Ungdom, Metal Ungdom, LO Ungdom,
HK Ungdom, DGS, til magistre, socialpædagoger, lærerstuderende og mange
flere grupper og deres organisationer.
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Regeringen lader gymnasierne
betale for erhvervsskole’reformen’
Gymnasieelever i Østjylland aktionerede på Strøget i Aarhus ved Folketingets åbning. 20 % af eleverne var
lagt i håndjern - svarende til de 20 %
nedskæringer, der rammer ungdomsuddannelserne, hvis det går som Venstre ønsker. Der opbygges nu en fælles
kampfront gennem UddannelsesAlliancen, der indkalder til demonstration
29. oktober
Regeringen vil skære 8,7 milliarder
på uddannelsessektoren over de næste
fire år. Erhvervsskoler, gymnasier, universiteterne mm vil blive ramt af store
kvalitetsforringelser.
Udover denne voldsomme forringelse,
blev der d. 2. oktober indgået et forlig
mellem SF, S, RV, V, K, LA og DF om
finansieringen af erhvervsskolereformen.

Clemens Bro i Aarhus på dagen for Folketingets åbning. Foto KPnet

Blodtransfusion fra én
patient til en anden
Partierne besluttede, at den halve milliard der mangler til at gennemføre
’reformen’ skal tages fra gymnasieeleverne!
Veronika Schultz fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) siger om dette:
”Vi har en stor solidaritet med vores
medelever på handelsskolerne. Kvaliteten på HHX er fuldkommen uacceptabel. Men det går slet ikke, at det almene
gymnasium skal lide under handelsskolernes underfinansiering. Det er som at
lave en blodtransfusion fra én patient
til en anden” siger Veronika Schultz.
DGS skriver videre:
Hvis man sammenlægger nedskæringerne fra erhvervsskolereformen og de
nyligt bebudede besparelser i Venstres
udspil til næste års finanslov, betyder
det, at der i 2017 skal spares 697 millioner kroner fra det almene gymnasium.
Det er en besparelse på 10,5 % i forhold
til 2015. Ingen af landets gymnasier kan
følge med så stor en nedskæring.

Gymnasieelever på gaden i Århus for at protestere i mod besparelser på uddannelse i
forbindelse med folketingets åbningsdag. DGS Østjylland skriver: Det gjorde vi, fordi vi
mener, at regeringens milliardnedskæringer vil fastlåse unge. Sig nej til besparelser og
ja til en fremtid med kvalitet! Foto DGS-Østjylland

Det vil betyde aflyste timer pga. manglende vikarer, specialtilbuddene til
eksempelvis ordblinde og elever med
autisme vil blive sparet væk, talentudviklingsforløbene bliver afskaffet og
mange rektorer melder ud, at det uvægerligt vil føre til fyringsrunder.

I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener vi, at nedskæringerne
er grotesk uansvarlige. Ingen gymnasier kan spare over 10% af deres budget
væk uden at tabe mange elever på gulvet og indføre discount-uddannelse til
resten ... Sammen må vi kæmpe imod
de voldsomme nedskæringer i uddannelsessektoren!
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Dansk krigsdeltagelse driver mennesker på flugt –
Nej tak til nye kampfly!
Af Tid til fred/Aktiv mod krig
De danske politikere nægter at se konsekvenserne af deres krigspolitik i øjnene. De nægter at tage ansvar for dem.
Bomber driver mennesker på flugt i
millionvis fra de lande, hvor Danmark
og EU, USA og NATO har ført krig siden 11. september 2001. Som Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien …
Krigene lægger samfund i ruiner og
fremtiden i grus. Krig betyder kaos.
Krig er den største menneskeskabte klimakatastrofe. Krig smadrer velfærd.
Enhver løsning starter med fred. Fred
og genopbygning af de lande, der er
ofre for Danmarks og vores ’allieredes’
krige. Det er en forudsætning at vende
strømmen af mennesker, der flygter
fra krigenes barbari. Det er en forudsætning for at rette fokus mod sociale
fremgange og øget velfærd også i de
krigsførende lande. Danmark skal investere i fred og genopbygning i stedet
for nye kampfly og nye krige.
Vi kan ikke bruge EU’s falske løsninger. For EU har ingen løsninger på de
problemer, de selv skaber. EU opruster,
fører krig og udløser nye flygtningestrømme. EU udplyndrer de lande, folk
flygter fra. Det er ingen løsning at forstærke de ydre grænser og sætte politi
og militær ind mod folk på flugt. Lige
så lidt som det er en løsning bare at
lukke de danske grænser.
Derfor skal der også siges nej ved folkeafstemningen om retsforbeholdet
den 3. december. Den nationale selvstændighed her er en forudsætning for
frihed til at søge virkelige løsninger
med en fredspolitik. Løkke-regeringen
har allerede meddelt, at bliver det et ja,
vil ’forsvarsforbeholdet’ være det næste, der ryger. De danske EU-politikere
har travlt med at komme med i de militariserede ’Europas Forenede Stater’,
som den tyske kansler og EU-eliten vil
have klar i 2025.
De danske regeringer står for en kurs

Fredens Park ved søerne fyldt op den 6. okt.

for mere krig og mere EU. Uanset om
det er en V(DF)-regering, eller den er
ledet af socialdemokrater. Det betales
med nedskæring på nedskæring, med
lønnedgang og velfærdsforringelser.
Denne kurs må stoppes. De 30 milliarder, man vil købe nye bombefly for,

kunne bruges på velfærd. På at forbedre sundhedsvæsen, ældrepleje, uddannelser, dagpenge, sociale ydelser osv..
Det er den vej, krigsmodstanderne
i Danmark står for. Det er vejen med
fred og fremgang.
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Danmark støtter al Qaeda-allierede
terrororganisationer i Syrien med millionbeløb
Af Interpres
Millioner af danske skattekroner går
direkte til væbnede oppositionsgrupper
i Syrien, som er allierede med en organisation som FN’s sikkerhedsråd har
udpeget som en “terrororganisation”.
Hvor længe skal det fortsætte?
Borgerkrigen i Syrien og Irak, som er
en følge af USA’s (og Danmarks) folkeretsstridige aggression mod Iraks folk
fra 2003, er en katastrofe af nærmest bibelske dimensioner. Som bekendt støttede Danmark USA’s aggression mod
Irak i 2003, ligesom Danmark støttede
USA’s planer i 2014 for et omfattende
terrorbombardement af Syrien for at
knuse Bashar al Assads regime.
Mindre kendt er, at Danmark i dag støtter væbnede syriske oppositionsgrupper, som er i alliance med al Qaedaterrornetværket, og som dermed er
medskyldige i, at civile syrere slås ihjel,
fordrives fra deres hjem eller tvinges på
flugt ud af landet.
Det skriver den svenske journalist og
Syrien-ven Patrik Paulov i et indlæg i
Göteborgs-Posten.
En af de syriske “oppositionsledere”,
som USA og deres EUropæiske medløbere har promoveret som et “demokratisk Syriens” fremtidige ledere, kaldes
Ahmad Jarba.
Fra juli 2013 til juli 2014 var Jarba formand for ”Den syriske nationale koalition for revolutions- og modstandsstyrker”, ofte bare kaldet den syriske
oppositionskoalition. Han blev budt
velkommen i FN-højkvarteret og af
statschefer i flere Nato-stater.
1. april 2014 spredte Ahmad Jarba via
Twitter billeder fra sit besøg i den ”befriede” by Kessab. Det er en lille by i
det nordvestlige Syrien ved grænsen til
Tyrkiet med en hovedsagelig armensk
kristen befolkning. Billederne af Jarba
i Kessab blev bragt i utallige vestlige
landes mainstream-medier.

Fredsfestial 2015 i Århus
Fredsfestivallen den 4. oktober var en velbesøgt succes Der var gode oplæg fra
repræsentanter for fredsbevægelsen i Sverige, Norge, Island, Grønland og Danmark og
livlige diskussioner om temaet Oprustning i Norden

Men tavsheden omkring de begivenheder, som foregik omkring besøget, fik
mange til at reagere. Sveriges største
nyhedsmedie SVT påpegede, at den syriske oppositionsleder glemte at nævne,
at byens to tusind indbyggere flygtede
fra de væbnede oprørere.
Jarba sagde heller ikke et ord om, at
al Qaeda-gruppen Jabhat al-Nusra tilhørte styrken af ”befriere”.

Danmark og Syrien
Begivenhederne udløste protester verden over. ”De ondskabsfulde angreb
fra al Qaeda-tilsluttede terrorister mod
armeniere og andre kristne i Kessab er
værre end forfærdelige,” kvidrede det
amerikanske kongresmedlem Adam
Schiff på sin twitterkonto. Schiff rejste
sammen med andre ledende politikere
i USA spørgsmålet over for Barack
Obama.

Millionstøtte fra Danmark,
Sverige og Kuwait
Hvad har dansk bistand med begivenhederne i Kessab at gøre?

Danmark støtter den syriske oppositionskoalition, som Ahmad Jarba var
formand for.
For to år siden indledtes et omfattende fremstød for at styrke oppositionen i Syrien. 26. juli 2013 besluttede
regeringen i Stockholm at bevilge 40
millioner svenske kroner øremærket til
såkaldt befriede områder.
Baggrunden kan læses i en rapport
af Jan Thesleff, Sveriges særlige udsending til den syriske opposition, fra
et møde om Syrien i Paris 28. januar
2013. Rapporten er et af mange dokumenter fra det svenske udenrigsministerium om Sveriges Syrien-bistand.
Ifølge rapporten sagde Frankrigs udenrigsminister Laurent Fabius, at den
syriske oppositionskoalition lider af
”legitimitetsproblemer” på jorden. Et
centralt spørgsmål var derfor, hvad omverdenen – det vil sige Frankrig, Sverige, USA, Saudi-Arabien, Qatar og de
øvrige 50 lande på Parismødet – kan
gøre for at styrke oppositionens støtte
i ”befriede områder”.
Svaret blev Syrian Recovery Trust
Fund. Hensigten var at yde service til
lokalsamfund i oppositionens navn
med det mål at øge dens folkelige
støtte. Den tyske udviklingsbank blev
fondens administrator, og Tyrkiet blev
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ter om, hvor restriktive man
skal være.”
Til spørgsmålet om alliancen mellem den svenskstøttede opposition og den
af FN terrorstemplede al
Qaeda-gruppe svarer Kebbon:
”Det er klart, at oppositions-koalitionen har kontakter med Jabhat al-Nusra
… Det er trist, de er tvungJabhat al-Nusra - al Qaeda-allierede i Syrien
ne dertil, hvis de vil forsøge
at forsyne befolkningen i de
basis for dens virksomhed.
her områder med samfundstjenester.”
Oppositionskoalitionen blev tildelt
en særstilling som formand for SRTF’s I Stefan Löfvens regeringserklæring
bestyrelse. I det dokument, som blev fordømmes ”Assadregimets omfattenundertegnet ved fondens oprettelse 2. de angreb mod civile og ISIL’s barbaseptember 2013, findes underskriften riske overgreb”.
fra ingen andre end Ahmad Jarba. Samme mand, som senere kaldte Kessab en Men den svenske statsminister siger
befriet by, efter at dens indbyggere var intet om de angreb og overgreb, som
flygtet.
udføres af den svenskstøttede syriske
opposition og dens allierede.
Hvis Sverige, som det hedder i reVar Kessab en enkeltstående
geringsgrundlaget, vil virke for en pofejltagelse?
litisk løsning på konflikten og støtte de
Svaret er nej. Den syriske oppositions- fredsinitiativer, som tages, må støtten
koalition, som Danmark, Sverige, USA, på mange millioner til al Qaedas alliKuwait med flere støtter med 900 mil- erede stoppes.
lioner svenske kroner gennem SRTF,
erkender, at man samarbejder med al ”Stop Sveriges støtte til al Qaidas alQaeda-gruppen Jabhat al-Nusra.
lierede i Syrien,” skrev den svenske
journalist Patrik Paulov i GöteborgsDen 29. april i år trådte Jarbas efter- Posten, en af Sveriges største aviser.
følger Khaled Khoja frem på en pressekonference i FN-højkvarteret. Flere
Danmark og Syrian Recovery
spørgsmål handlede om oprørernes
erobring af byen Idlib. At al Qaeda del- Trust Fund
tog, rapporteredes mange steder. Kha- Danmark tilsluttede sig i september
led Khoja indrømmede over for journa- 2013 den terrorfinansierende Syrian
listerne, at oppositionens styrker har en Recovery Trust Fund.
”taktisk alliance” med Jabhat al-Nusra.
I anledning af indvielsesceremonien
Hvad siger det svenske udenrigsmi- udtalte udenrigsminister Martin Lidenisterium til, at svensk bistand går til gård blandt andet:
oppositionelle, som er allierede med en
organisation, som FN’s sikkerhedsråd ”Jeg er meget glad for, at Danmark
stempler som terrorister?
som det første land efter de to stiftere
Ambassadør Niklas Kebbon, Sveri- har kunnet bidrage til Syrian Recovery
ges udsending om Syrienkrigen, svarer, Trust Fund. Det følger op på vores i forat Sverige mener, at SRTF ikke skal vejen store støtte til de moderate oppogøre noget, som støtter Jabhat al-Nus- sitionskræfter og vores indsats for den
ra, IS eller andre tvivlsomme grupper. syriske lokalbefolkning. Det er en poli”Men nu er der flere lande i bestyrel- tisk prioritet for mig og regeringen.
sen, og der råder forskellige synspunk- Fonden kommer til at spille en vigtig

rolle i de bestræbelser, som det internationale samfund og den moderate
syriske opposition udfolder for at sikre
basale levevilkår for civilbefolkningen
i de oppositionskontrollerede områder.
En tidlig indsats som denne er helt central for stabiliseringen af områderne.
Den er med til at forberede Syrien på
den transitionsproces, som vi alle ønsker at se.”

Nyheder hvor der
kæmpes
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VW-skandalen: Kapitalismens pæne ansigt krakelerer
Tyskland er ramt af sin største erhvervsskandale i mere end 50 år. VW er afsløret i bevidst fusk og svindel. Europas
største bilproducent – og verdens næststørste – har måttet indrømme, at den
har installeret software, der forfalskede
målingen af de forurenende stoffer, den
udleder under kørslen.
Mindst 11 millioner folkevognsbiler
skulle køre rundt og svine med rimelig
god samvittighed. Blandt andet på de
amerikanske landeveje, hvor kravene
til udledning er skrappere end i EU,
hvor Tyskland sætter standarderne. Det
var det amerikanske miljøagentur, som
afslørede skandalen – som ikke bedrøver de amerikanske bilproducenter.
VW’s øverste chef måtte gå af. Det
forventes at han får følgeskab af andre
ansvarlige i direktionen.
Medierne har fokuseret på, at Tyskland
er ’rystet’ og i ’chok’. At skandalen
rammer den tyske selvforståelse som et
hårdt slag, og at den vil blive dyr for
Tyskland og VW. Den vil koste arbejdspladser og ramme eksport og profitter.
For VW var ikke bare en pryd for Hitlertyskland, men blev efter 2. verdenskrig selve indbegrebet af Vesttyskland
– af soliditet, kvalitet, hæderlighed.
Samme status, som krigsforbrydervirksomheden Mærsk har i det officielle
Danmark. Dette image fulgte med i det
genforenede Tyskland.
Hvad medierne ikke har fokuseret på,
er, hvad der har fået et så ’solidt’ og ’respektabelt’ firma som VW til at kaste
sig ud i en globalt omfattende kriminel
svindel. For det er et spørgsmål, der
ikke ønskes svar på.
Og dog er det simpelt: Det er den kapitalistiske konkurrence og den profitjagt,
der ligger til grund for al produktion i
de kapitalistiske samfund, for forholdet mellem mennesker, for hele samfundsindretningen. Nogle steder betegnes den kapitalistiske stat ligefrem som
’konkurrencestaten’ og fremstilles som
noget positivt.

Den kapitalistiske konkurrences
grundlov lyder: Vind eller forsvind!
Vind med alle midler, eller gå under. Et
sådant system af alles kamp mod alle
opfordrer til svindel, løgn, bedrag og
kriminalitet.
VW gør kun det, alle dets konkurrenter også gør eller drømmer om at gøre.
Dømt til det af den kapitalistiske konkurrencekamp, der får grønthandleren
til at snyde på vægten eller håndværkeren til at udgive brugte materialer for
nye.
VW har været store og magtfulde nok
til at kunne holde det under radaren og
skjult for afsløring. I al fald til det ramlede ind i stærkere spillere på et andet
kontinent.
Den kapitalistiske konkurrence fører
til alle former for svindel med produkterne. Det går lige fra forgiftning
og sminkning af madvarer, ødelæggende udledninger i natur og miljø og
alle slags fusk med løn og lønninger til
planlagt forældelse og tidsbegrænsning
af produkter og forringelse af kvalitet
og sikkerhed. Tilladt af loven, på grænsen, eller overtrådt.
Det hele tildækkes af massive lag af reklame og mediemyter, der sminker virkeligheden og den faktiske bedrøvelige
tilstand, der altid er værre, end den ser
ud. Løgn og reklame er en del af den
kapitalistiske produktion.

Når en flig så løftes, står bortforklaringerne i kø for at gøre skandalen til et enkeltstående tilfælde, til en undtagelse,
der bekræfter reglerne om kapitalistisk
hæderlighed og systemoverlegenhed.
Folkevogns-ledelsen står i allerforreste
række i den tyske og europæiske monopolkapital. Ingen tror, der blot er tale
om et broddent kar. Den handler, som
dens klassefæller og de andre ledelser
i de store virksomheder gør det. Den er
bare blevet grebet.
Der er ingen grund til, at tilliden til den
lovlydige kapitalisme og de ’respektable’ monopoler genoprettes. Tværtimod.
Hvad VW-ledelsen har gjort, er kriminelt, og de ansvarlige bør straffes hårdt
som de internationale forbrydere, de
er. De har påført samfund og enkeltpersoner overalt i verden store udgifter
og skader med deres svindel og de giftige udledninger, de bevidst har holdt
skjult.
Denne type international kriminalitet kunne være værd for landene at
gå sammen om at bekæmpe og straffe
hårdt. Men det er ikke det, Europol
og kravene om skærpet grænsekontrol
handler om.
Kapitalismens internationale forbrydere afsløres sjældent og straffes endnu
sjældnere.
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Danmark og oprustningen af Norden
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen
Oplæg til Fredsfestivalen i Århus
4. oktober 2015
Danmark har lige fået en ny krigsminister. Det er en af de rigtig tunge regeringsposter i et konstant krigsførende
land. Danmark har været uafbrudt i krig
i snart 15 år . Faktisk lige siden 11. september 2001, selv om den officielle indtræden i krigen mod Afghanistan først
skete lidt senere.
Danmark blev dengang USA’s trofaste
væbner og stadige lakaj. Blandt de første på pletten i samtlige USA’s krige.
Villig til at være med, også i dem, der
ikke er blevet til noget. I hele striben af
ulovlige og folkeretsstridige krige, der
er betegnet som ’krigen mod terror’.
I forreste række i nogle af kamphandlingerne, med det britiske militær som
førerhund. Først med soldater på jorden, og mange dræbte blandt dem. Senere især med kampfly – og mængder
af dræbte civile. I Afghanistan fra 2001,
Irak fra 2003, i Libyen 2011.
Danmark er en del af ’Syriens venner’
og har under den borgerkrig, der er opflammet af udenlandske magter, været
med til at støtte Al Nusra-fronten, dvs.
Al Qaeda i Syrien.
P.t. er Danmark med i den af USA
proklamerede ’krig mod Islamisk Stat’
i Irak og Syrien – og er vendt tilbage til
Irak med massive bombninger.
Terrorkrigenes resultater indtil nu er
velkendte: Det er ødelagte samfund,
bombet årtier tilbage. Ødelagt infrastruktur, ødelagte civilsamfund. Bytte
for lejesoldater, terrorgrupper og rivaliserende krigsherrer. Og med uendelige
flygtningestrømme.
Det er først nu, hvor en lille procentdel
af den største folkevandring af krigsflygtninge siden 2. verdenskrig forsøger
at krydse Middelhavet og Fort Europas
grænser, at nogle af virkningerne af
næsten 15 års krige bliver opdaget i
de krigsførende lande i Vesten, i EU, i
Danmark og Norden.

Betroet NATO-medlem med
særlig rolle i Norden
For Danmarks vedkommende indledtes
denne periode af krige og militarisering med krigsforbryderen og løgneren
Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Han belønnedes af USA for sine
tjenester med posten som NATOs generalsekretær 2009-14.
Han havde der den særlige opgave at
banke NATO-medlemmernes krigsbudgetter i vejret og sætte alliancen i
permanent krigsberedskab. Ikke mindst
i forhold til den nye ’kolde krig’ med
Rusland, som har udviklet sig efter det
amerikansk- og EU-inspirerede kup i
Ukraine. Ukraine blev en krigsskueplads i Europa med titusinder af dræbte
og mere end en million flygtninge.
Det var i Fogh Rasmussens NATO-tid,
at USA og krigsalliancen rykkede grænsen for deres såkaldte forsvar mod ’den
russiske bjørn’ helt hen til dens grænser
fra syd til nord.

Oprustning af Norden

Det er ikke mindst i forhold til Rusland,
at Danmark og Norden har fået tildelt
sin rolle i USA’s og NATOs globale
strategi. Danmark og Norden er slået
ind på en farlig kurs med øget konfrontationspolitik.
Danmarks nye krigsminister hedder Peter Christensen og er fra regeringspartiet
Venstre. Han afløser en partifælle, som
blev fældet som minister af skandaler
efter kun 93 dage på posten. I Danmark
er krigsministeren ikke bare den politiske chef for militæret næst efter statsministeren. Men det helt specielle ved
den danske forsvarsminister er, at han
samtidig officielt er ’minister for nordisk samarbejde’.

Det er ikke noget tilfælde, at krigsberedskab og nordisk samarbejde – og
disse to ministerposter – nu er slået
sammen. Fokus i det nordiske samarbejde har fra dansk side i et stykke tid
været militært.
Det er et udtryk for, at NATO-landet
Danmarks primære rolle i forhold til
Norden er at pådrive militariseringen
og krigsforberedelserne i denne region.
Danmark spiller også en konkret og
vigtig rolle omkring den øgede militære
konfrontation ved Arktis, med USA,
Rusland og en række andre lande som
aktører. I 2012 oprettedes den såkaldte
Arktisk Kommando, som skal stå for
det militære forsvar af Grønland og
Færøerne, havområderne indbefattet.
Nu øver også danske soldater og
elitestyrker i den arktiske beredskabsstyrke sig på Grønland i kamp under
arktiske forhold, som i september i år i
øvelsen Arctic Response 2015.
Men Danmarks hovedrolle ligger i
udviklingen i forhold til et verdenshav.
Det er stadig under nye betingelser dets
historiske rolle som porten til Østersøen.

Østersøen som NATO-indhav
Østersøen blev aldrig det atomfri ’fredens hav’, som der blev snakket om i
60’erne og 70’erne. Og dets status som
et relativt afspændingsområde, præget
af magtbalance mellem stormagter med
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plads til en neutralitetspolitik fra nogle
af de nordiske lande, er udfordret.
Østersøen skal gøres til et NATO-indhav og en fremskudt position mod Rusland, med de baltiske lande og Polen i
en spydspids-rolle.
Danmark og de nordiske lande udgør en
særlig regional blok i NATO’s udbygning som militæralliancens nordflanke
for inddæmning af Rusland.
NATOs strategi og fokus bestemmes
primært og helt afgørende af dens dominerende magt USA. Inddæmningen og
omringningen af Rusland – og i Asien
af Kina – er central i dens militære strategi. USA har mere end 700 militærbaser placeret uden for sine egne grænser,
på alle kontinenter. Efter Sovjetunionens sammenbrud har Rusland to. Kina
er endnu ikke kommet efter det.
Som bekendt er Rusland et Østersø-land.
Men militært er Norden eller Østersøen
ikke bare et fællesnordisk eller et fælles regionalt anliggende. NATO – dvs.
USA – er en afgørende aktør. Og Den
Europæiske Union spiller med.
NATO er i regionen blevet udvidet med
Polen og de baltiske lande, der ligesom
Norge og Finland har landegrænser til
Rusland. Polen grænser til den russiske
Østersø-enklave Kaliningrad. De baltiske lande har været med i NATO siden
april 2004.
Som direkte naboer til Rusland har
de baltiske lande en militærstrategisk
central placering, og NATO har været
særlig aktiv for at ’beskytte de baltiske
lande og Polen mod den russiske trussel’, som det nu hedder.
Det betyder at rykke NATO-militær og
-baser tæt på Rusland i mere fremskudte
positioner end nogensinde.
Rusland frygter, at denne fremrykning
og disse ’frontlinjestater’ de kan danne
udgangspunkter for aggression mod
landet.

Missilskjoldet
I 2012 var NATOs (dvs. det amerikan-

ske) missilskjold i Europa opbygget så
langt, at det blev erklæret for operativt.
Det består af en række overvågningssatellitter og radaranlæg, der kan spore et
fjendtligt missil. Sådanne missiler skal
kunne tilintetgøres af dræbersatellitter, der kan trænge ind i disse missilers
sprænghoveder og tilintetgøre dem. De
kan også rammes fra landbaserede eller
flådebaserede missilbaser.
Fra 2015 har det været muligt at affyre
raketter mod fjendtlige missiler fra adskillige baser i Rumænien. Fra 2018 er
lignende baser klar i Polen. De er under
opbygning.
I efteråret 2014 meddelte den såkaldt
’røde’ danske regering under Helle
Thorning-Schmidt, at Danmark var
parat tit at deltage i missilskjoldet. Det
danske bidrag skulle være tre fregatter,
der skal udstyres med særligt avancerede radarsystemer. De må formodes ikke
mindst at skulle sejle på krydstogter i
Østersøen.
Beslutningen udløste stor russisk harme.
Ambassadøren i Danmark erklærede;
- Hvis Danmark tilslutter sig missilskjoldet, der er styret af USA, betyder
det, at danske krigsskibe bliver mål for
russiske atommissiler.
Østersøens udsigter til at være et Fredens Hav i dag er forsvindende små.
USA og NATO har gang på gang erklæret, at missilskjoldet ikke er rettet mod
Rusland, men udelukkende er en defensiv foranstaltning vendt mod såkaldte
slyngelstater som Nordkorea og Iran.
Men russerne tror ikke på det. Og heller
ingen andre.
De samme ’defensive’ våben kan anvendes offensivt og aggressivt mod den
russiske nabo. Og så har vi atomkrig i
Europa.

Sverige og Finland: Endnu
uden for NATO
Det største problem for NATO’s planer
med Norden og Østersø-planerne er, at
to af de nordiske lande ikke er NATOmedlemmer. Finland og Sverige har ført
en succesrig neutralitetspolitik uden for

militæralliancerne, med bred folkelig
støtte. Det skal der laves om på, med
en påstået øget krigstrussel fra Rusland
mod de nordiske lande.
Der føres en uophørlig mediekampagne
for at skabe krigsfrygt. Man udnytter
den indgroede rygmarvsfrygt fra tiden
med ’kold krig’ mellem Vesten og Sovjetunionen. Der rapporteres til stadighed
om russisk oprustning og krænkelser
af luftrum og havgrænser. Man graver
tilmed ubåde fra 1. verdenskrig frem
af havets dyb. Det forstemmende er,
at kampagnerne gør deres virkning og
fremmer en accept af større rustningsudgifter og militarisering.
Finland og Sverige er for længst rykket mange skridt mod NATO med deres
undertegnelse af den type samarbejdsaftale, som NATO tilbyder allierede nationer, som ikke er alliancemedlemmer,
såkaldte Partnership for Peace-aftaler.
Begge landene tiltrådte sådanne i 1994.
Efter Ukraine-konflikten er de to lande
i 2014 blevet foreslået en status med et
’særligt forhold til NATO’ i et samarbejde, der omfatter 50-60 punkter. Det
vigtigste er, at der indføres en såkaldt
’værtsland’-mekanisme.
Ifølge den skulle Sverige og Finland
tillade NATO efter invitation at placere land-, flåde- og flystyrker på de
to landes jord og territorier. Med dette
arrangement ville de lande skulle forsyne den vestlige alliances styrker med
fuld logistisk støtte, herunder barakker,
transport og ammunition. Den svenske
rigsdag skal stemme om dette i foråret
2016.
Det er en indlysende opgave for de nordiske fredsbevægelser at støtte kampen
mod svensk og finsk NATO-medlemskab, blandt andet ved mere præcise
fremstillinger af ’trusselsbilledet’ mod
Norden for befolkningerne. Krigsalliancen NATO udgør en stor og akut trussel mod freden.
Vores krigsmodstand bør i alle de nordiske lande også have retning ikke bare
mod NATOs planer med Norden og
Østersøen, men også mod NATO selv,
og som en kamp for at komme ud af
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krigsalliancen, ud af NATO, for de lande, som er medlemmer.
Med et perspektiv af alliancefrihed,
neutralitet og selvbestemmelse for de
enkelte lande og i regionen som helhed.

Europahæren og Den
Europæiske Forsvarsunion
EU er også aktiv på det militære område, langs hele grænsen til Rusland, i
Ukraine – og i Østersøregionen. EU har
længe arbejdet på at skabe den Europahær, som skal være den fuldt udbyggede
Unions militære gren.
Kansler Merkel og EU-toppen har planen for klar for den fuldt udbyggede
Union – Euroens Forenede Stater – fra
2025. Herunder den militære side.
De bliver ikke trætte af at gentage konklusionen fra en rapport om Europahæren fra februar 2015 i den tidligere
NATO-generalsekretær Javier Solanas
navn med titlen ’More Union in European Defense’:
”Vi tror fuldt og fast på, at tiden er
inde til skabelsen af The European Defence Union (EDU), der understøtter
NATO i dets territoriale forsvar.”
Danmark har som bekendt en undtagelse, et forbehold, med hensyn til deltagelse i EDU og EU’s militære planer.
Det vil både V-regeringen og den socialdemokratiske opposition have lavet
om på. Efter retsforbeholdet, som de vil
afskaffe med folkeafstemningen den 3.
december 2015, kommer ifølge dem
selv turen til de øvrige forbehold. Danmark skal være klar til 2025.
Reelt set betyder undtagelser og forbehold nok ikke så meget. Heller
ikke Sveriges og Finlands manglende
NATO-medlemskab. Magthaverne spiller de brikker, de har, og kombinerer sig
frem.
Det manglende NATO-medlemskab hos
de to stater betyder ikke, at Østersøen
og regionen undgår at blive militariseret og oprustet i hurtigt tempo. Og hvis
der ikke eksisterer nogen strukturer,
der er anvendelige til en ny kold krig,

skaber man dem. Som EDU eller nye
former for fællesnordisk militært samarbejde, som er i støbeskeen og ved at
blive realiseret.

Styrket nordisk militært
samarbejde
Den betydning, USA og NATO tillægger oprustningen af Norden, fremgår af,
at det er to tidligere nordiske statsministre, der de to seneste gange er udpeget
som generalsekretærer – politiske ledere
– af alliancen. En måned efter Thorvald
Stoltenberg overtog posten efter Fogh
Rasmussen, holdt han den 30. oktober
2014 en tale i under Nordisk Råds session i Stockholm. Der foreslog han, at
der etableres en stående fælles nordisk
forsvars- og sikkerhedskommission til
effektivisering af det nordiske militærsamarbejde.
Kommissionen er stadig på planstadiet,
men ikke opgivet. Og der bliver rykket
hurtigt med hensyn til udviklingen af
det nordiske militærsamarbejde.
Gennem lang tid har der været et tæt
militært samarbejde mellem de fem
nordiske lande – de tre NATO-lande
Danmark, Norge og Island, sidstnævnte
som det eneste NATO-land, der ikke
har en stående hær, og så Finland og
Sverige.
Det formaliserede samarbejde sker siden
2009 i NORDEFCO (Nordic Defence
Cooperation), der afløste tilsvarende
tidligere strukturer. Det sikrer en praktisk koordination mellem NATO-lande
og ikke-NATO-lande. Det omfatter militært samarbejde på fem områder. Med
deres egne ord er det strategisk udvikling, kapaciteter, menneskelige ressourcer og uddannelse, øvelser og træning
samt materiel. Det er blandt andet dette
samarbejde, som skal udbygges og suppleres med nye strukturer.
EU har sin egen særlige nordiske udrykningsstyrke, som ses som en del af
Europahæren. Den hedder Den nordiske kampgruppe (Nordic Battlegroup,
NBC). Det er en af EU’s 18 kampgrupper. Den nordiske består af omkring
2500 soldater, officerer indbefattet.
Danmark er ikke med på grund af de

danske EU-forbehold. Så den består af
tropper fra syv lande – Sverige, Finland, Norge, Irland, Estland, Letland og
Litauen. Norge har tilsluttet sig den på
trods af sit manglende EU-medlemskab.
Normalt er der to-tre kampgrupper på
standby til aktiv tjenstgøring.

2015: Fem nordiske ministre
på krigsstien
I april 2015 vedtog de fem nordiske
krigsministre en styrkelse af det fælles
militære samarbejde. I en fælles kronik,
der introducerede nogle af de nye områder for samarbejdet, skrev de:
”Vi tager vores del af ansvaret for vores region i en urolig tid. Det nordiske
samarbejde kompletterer samarbejdet i
NATO og EU for øget sikkerhed i vores
region.”
”Den russiske fremfærd er den største udfordring mod den europæiske sikkerhedssituation,” fortalte de. Det skulle være baggrunden for det forstærkede
militære samarbejde.
Dette drejer sig blandt andet om større
og mere omfattende udveksling af informationer om russiske bevægelser
med fly, skibe osv., dvs. fælles efterretningskundskab. Det vil derigennem
blive stillet til rådighed også for NATO.
Det drejer sig om cybersikkerhed og
fælles bearbejdning af cybermateriale.
Det drejer sig om fælles militært industrisamarbejde. Og det drejer sig om
flere fælles militærøvelser. Og om meget andet.
Ikke mindst militærøvelserne tager et
nyt skridt fremad ved at inddrage andre
(NATO-) landes styrker på nordisk område.

Nu på facebook

www.stopterrorkrigen.dk
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Ministrene skriver:
”Vi kan udnytte et på mange måder
unikt øvelses- og træningsmiljø til at
styrke forsvarsevnen inden for luft-,
sø-, og landstyrkerne. Den omfattende
fælles øvelsesvirksomhed med jagerfly,
med den såkaldte cross border-training,
er en model at bygge videre på, og vi
vil undersøge mulighederne for at etablere en kvalificerende flyøvelse kaldt
Northern Flag. Vi kommer nu til at tage
et skridt videre og tilbyde de forskellige
landes flyvåben at bruge alternative baser ved dårlige vejrforhold.

’solidaritet med de baltiske lande’, som
er blevet opsuget i den vestlige verden
og dens imperialistiske alliancesystemer.
Som nævnt kompliceres direkte nordisk
militær støtte til de baltiske lande af
nogle landes manglende NATO-medlemskab. Af den grund kan de nordiske lande ikke i fællesskab afpatruljere
disse landets luftrum med deres avancerede jagerfly. Men de nordiske ministre
har sammen aftalt at spille en aktiv rolle
ved reform af de baltiske staters militær
og hære.

Ved at tilbyde kvalificerende øvelser
sikrer vi også, at andre lande og organisationer er kendt med vort nærområde.
Et eksempel på dette er NATOs højprofiløvelse, som gennemføres i Norge i
2018.”
Bekymringen for russisk aggression i
Østersøen og frygten for russisk krig
mod et eller flere af de nordiske lande
er oppisket. Et sådant scenarie er mere
end usandsynligt. En krig, som inddrager Norden, vil være en krig mellem
stormagter og alliancer.
Når den russiske indlemmelse af Krim
anføres som et eksempel på, at de baltiske lande eller de nordiske lande enkeltvis står i fare for at blive angrebet
og opslugt af Rusland, er det en propagandaskrøne.
De nordiske lande bliver efter denne
model et øvelsesområde for krig med
Rusland. De nordiske befolkningers
modstand skal dysses ned med russerskræk.
Men vi – modstandere af oprustning og
imperialistiske krige og krigsalliancer
– må ikke være naive. At den vestlige
imperialisme er aggressiv, er dokumenteret i det uendelige for dem, der vil
se det. Beviset er en uendelig stribe af
krige, den permanente krig. Men det
kapitalistiske Rusland er også et imperialistisk land. Rusland opruster og vil
spille en rolle i verden. Også militært.
Den russiske oprustning kan også anvendes til aggression.
En hovedprioritet for de nordiske lande
i Østersø-regionen er, hvad man kalder

Afpatruljeringen af de baltiske landes
luftrum mod Rusland og opbygning af
landenes flyforsvar løses på anden vis.
NATO-landene Danmark og Norge har
længe – og nu sammen med Holland,
Irland og Portugal – været aktive i luften over Baltikum. Danske F16-fly har
siden 2004 vogtet over deres luftrum. I
forbindelse med Ukraine-krisen øgede
Danmark antallet af F16-fly fra to til
seks. De fire holdes flyvende, og to er
på jorden.

Fællesnordiske
militæreventyr
De nordiske forsvarsministre er da heller ikke mere bekymrede for russisk aggression, end at de også har overskud
til at ville inddrage hele Norden i nye
konflikter på andre kontinenter.
I den nævnte kronik, offentliggjort i den
norske avis Aftenposten 10. april 2015,
siger de for eksempel:
”I internationale operationer bygger vi
videre på det lange samarbejde. Vi ønsker i større grad at samordne os med
hensyn til forskellige civile og militære
bidrag, og når det er hensigtsmæssigt,
vil vi samarbejde i operationer som i
Afghanistan, Mali og Irak.”

Danmarkshistoriens største
våbenhandel
De danske F16-fly er godt brugte. De
har kastet bomber og dræbt talrige civile i Libyen og Irak. De har fløjet Østersøen tynd på grænsen til Rusland. Nu
skal de fornyes.
Det danske folketing har besluttet at
indkøbe nye endnu mere avancerede
bombefly med en købsinvestering på
mindst 30 milliarder danske kroner, og
mange flere kroner til bomber og drift.
For det er fly, som ikke først og fremmest er beregnet til at opholde sig på
danske flyvepladser, men skal på nye
missioner fjernt fra landets grænser. I
Mellemøsten, i Afrika, måske til hjertet
af Rusland.
Det er det største våbenindkøb i Danmark nogensinde. I en tid med massive
nedskæringer i velfærd og offentlige
ydelser og faldende realløn opfattes
det som en grov provokation af rigtig
mange danskere.
En stor og voksende bevægelse kræver
stop for flyindkøbene og mere velfærd
i stedet. Den har alle muligheder for at
vokse sig endnu større i løbet af efteråret og bør også markere sig med en
stordemonstration foran Christiansborg
og i hele landet.
Der er rigtig mange og vigtige opgaver
for en krigsmodstand, der først er ved
at blive genopbygget, og som på mange
måder har lang vej igen. Militariseringen, oprustningen, et nyt våbenkapløb
og krigene udvikler sig hurtigt. Nye
kriser kommer til, og nye flygtningestrømme.
De nordiske fredsbevægelser står med
store opgaver. I de kommende år må
båndene mellem krigsmodstanderne i
hele Norden styrkes og udbygges. De
har deres egne politiske prioriteringer
i hvert af landene – men det udelukker
ikke fælles aktioner og kampagner og
fordrer en styrket gensidig solidaritet.
Fredsfestivalen i Århus er en vigtig brik
for at løse disse opgaver. Fra Stop Terrorkrigens side er vi meget glade for at
have været med i dag.
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Syv antinazister dømt til fængsel i Sverige
Syv demonstranter har fået op til fire
måneders fængsel for deltagelse i protesten mod nazipartiet Svenskernes
Parti i Malmø (Limhamn) i fjor. Flere
antinazister blev ved den lejlighed såret af politiets brutale fremfærd.
Det var lige før valget sidste år, den 23.
august, hvor nazipartiet Svenskarnas
Parti holdt møde på torvet i Limhamn.
Cirka 1500 moddemonstranter samledes,

KPnet var til stede
ved den antinazistiske demonstration
og politioverfaldet
i Malmø. Dengang
konstaterede vi:

Nu er syv demonstranter blevet idømt
fængselsstraffe for ’vold’ og lignende
mod politiet. Det er fem mænd og to
kvinder. Kvinderne, der er 24 og 32 år
gamle, er dømt som anførere og har fået
fire måneder i spjældet, mens mændene
kan nøjes med tre.

”Det var politivold i
stor skala, da beredent politi gik til angreb på en antifascistisk demonstration i
Malmø mod det nazistiske Svenskernes Parti. Dansk politi
var angiveligt også med. Fem demonstranter blev hårdt såret, mange kvæstet, da heste, biler, knipler og hunde
uprovokeret blev sat ind. Det var kun et
tilfælde, at ingen blev dræbt.

Den ene af kvinderne er dømt for en
armbevægelse, som tingsretten har tolket som en opfordring til folkemassen
om at give sig kast med politiet. Den
anden kvinde har selv indrømmet, at
hun råbte ’Fremad!´.

Politiet spredte systematiske løgne om,
at demonstranterne angreb med store
brosten og ammoniak og overfaldt ambulancepersonale. Det er nu blevet tunget til at trække dem tilbage. I Malmø
og andre byer er protesterne mod Sven-

STØT den økonomisk indsamling
15. oktober til 1. december 2015!

I Sverige som i Danmark står voldelige nazister bag angreb på asylcentre,
flygtningeboliger og moskeer og bag
racistiske overfald. Svenskernas Parti
opløste sig angiveligt den 10. maj i år
efter et ringe valgresultat. Dets tvilling
Danskernes Parti vil nu forsøge lykken
ved parlamentariske valg og får rigelig
med spalteplads og TV-tid.

EUs rets- og
flygtningepolitik
ved Jesper Morville

EU-Debatmøde i Århus
den 21. oktober kl. 19.

Kommunistisk Politiks netavis får
HELT ny opsætning til december – der
arbejdes i øjeblikket hårdt bag kulisserne for denne store omlægning.
Netavisen er uundværlig. Den giver
nyheder, analyser, argumenter for hele
den kæmpende bevægelse:
- den folkelige modstand mod EU og
NEJ’et den 3. december
- krigsmodstanden
- den nye generations oprør mod den
reaktionære flygtninge- og krigspolitik.
- den sociale kamp mod de utåleligt
forringede levevilkår den sociale
kamp mod de utåleligt forringede levevilkår
og meget mere.
Netavisen giver ideer til og tilskynder
de folkelige bevægelser til at knyttes
mere sammen til en samlet protest.

skernes Parti og politivolden fortsat.
Svensk politi er på anklagebænken.”

EU-tilhængerne i
Folketinget ønsker at
ændre retsforbeholdet til et
tagselvbord så de kan overlade
mere magt til EU uden at
spørge befolkningen.

Betal et bidrag og
Vær til at støtte KPnet
og hjælpe den røde presse!
Oktobers konto:
1551 - 166 34 271
Giro 1-663-4271
Tak for alle bidrag

Kom med til debatmøde
med Jesper Morville fra
Folkebevægelsen mod EU,
og få bl.a. et bud på EUs
fremtidsplaner for retspolitik og
politi, og fortEuropa.
Og EUs flygtninge-,
immigrant- og grænsepolitik i
almindelighed.
Onsdag den 21. okt. kl. 19
Sted: Oktober Bogsalg
Ny Munkegade 88 kld. 8000 C
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Militære angreb er nu dansk flygtningepolitik
Af Tom Vilmer Paamand
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
fik i sin åbningstale til Folketinget gjort
strømmen af flygtninge til et militært
problem for danske kampfly:
”Det store pres på Europas grænser
har rod i komplicerede konflikter og
ringe levevilkår. ... Og Danmark skal
fortsat engagere os dér, hvor vi kan
gøre størst forskel. ... Danmark deltager i den internationale indsats mod
terrorbevægelsen ISIL i Irak. ... Når
vi sender flyene ud igen, er regeringen
åben for at se på et bredere mandat for
den danske indsats. ... Så vi kan være
med dér, hvor vi gør størst nytte. Også
med vores kampfly.”

for Statskundskab på KU, der overrumplede journalisten med sin bramfri
analyse af åbningstalen:
”Statsministeren kommer med det
her i et afsnit om flygtningepolitik, så
udsendelsen af danske militære midler
bliver altså en fortsættelse af flygtningepolitikken med andre midler. ... Dette
er en helt ny måde at definere dansk
udenrigspolitik på. Helt specifikt handler det om, at man vil sætte militære
midler ind, fordi man vil have færre
folk af syrisk afstamning, der ankommer i Rødby.” (…)

Statsministerens ord om ”et bredere
mandat for den danske indsats” er i
samklang med England og andre nationer, der ønsker at udvide indsatsen
mod ISIL fra Irak til Syrien, hvor USA
allerede kaster bomber. Forskellen ligger i, at indsatsen i Irak trods alt sker på
opfordring fra Iraks regering.
I Syrien har kun Rusland en sådan
aftale med præsident Assad. USAs angreb er derfor i strid med folkeretten,
og dette ønsker Lars Løkke Rasmussen altså at deltage i, på linje med den
oprindeligt lige så ulovlige angrebskrig
mod Irak i 2003.
P1s Orientering talte med professor
Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut

”Den militære matematik, der ikke rigtig går op, er at bruge luftmagt mod
sådan nogle som ISIL. Det tungeste de
har er en Toyota Pickup og en kampvogn hist og pist, og så har de ellers
håndvåben. Når man så klasker en
200 millioners raket i nakken på dem,
så har man jo spildt en 190 millioner
mindst, som man kunne have brugt på
noget andet.”
Regeringen fremlagde også sit lovkatalog, hvor udenrigsministeren vil sætte
handling bag med ”Folketingsbeslutning om udsendelse af et supplerende
dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL” allerede i denne måned. Samt i november om en anden og
helt glemt dansk stabiliseringsoperation for FN i Mali.

Desuden kommer om få
uger et par knaldperler
med ”Redegørelse om
Østersøsamarbejdet” og
”Arktisk redegørelse” så der bliver rigeligt at
arbejde mod for fredsaktivister. Pengene til al den krig skal jo komme et sted
fra, så Lars Løkke Rasmussen skruer til
gengæld ned for udviklingsbistanden:
”Jeg er stolt af Danmark. Et land,
der tager ansvar i verden. Hjælper
mennesker i nød. ... Regeringen har
valgt at bruge færre penge på udviklingsbistand.” ”DANMARK LEVE.
Hurra! Hurra! Hurra!”
aldrigmerekrig.dk

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

Stem NEJ - Koncert med Arne Würgler
Fredag den 23.10. kl.20.
Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1,
København V.
Arne Würgler har livet igennem
og på mange scener sunget mod
uretfærdighed, mod krig og mod EU.
Solidaritet er overskriften for Arne
Würglers sange.

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

Vi er meget glade for at kunne
præsentere denne dejlige musiker på
Kulturstedet Oktober.
Billetprisen er 90 kr. Der er adgang fra
kl. 19.30. Skriv til info@oktobernet.dk
for at bestille billet.

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

Kampfly på Slotspladsen i København
”Når jeg hører ordet kultur, afsikrer
jeg mit missil” (L. Løkke)
Nu slog det igen klik for regeringen. Et
af de danske kampfly rykkede ind på
Slotspladsen ved Christiansborg. Lige
foran FredsVagten, der i protest mod
dansk deltagelse i en stribe ulovlige
krige i dag har stået der uafbrudt i mere
end 5100 dage.
Det var Kulturnat i København Det er
formentlig derfor regeringen ville have
kampfly og andet superavanceret dræberudstyr på Slotspladsen.
På sin facebookside skrev Olympia
Strunch:
”Jeg var lige ved at køre galt, da jeg
kørte forbi Christiansborg. Jeg blev
virkelig målløs. Borgen har her i anledning af kulturnatten, valgt at have
kampfly og missiler foran fredsvagten.
Sågar et kampfly til børn, som de kan
prøve at sidde i og føle hvor ’sejt’ krig
er!”
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Regeringens og militærets opfattelse af
’kultur’ adskiller sig radikalt fra de fle-

stes. Købet af nye kampfly til 30 milliarder skal bare stoppes!

Verden ifølge Latuff

TEMA:KLASSEPOLITIK OG
MODSTAND
Stop tyvene! s. 2
EMEP: Terror i Tyrkiet s. 4
Sammenbrud for Skat s. 6
Nedskæringsspillet s. 8
Den største trussel mod
Danmark s. 10
Hvorfor EU? s. 12
Opvarmning til klassekamp
s. 14
UddannelsesAlliancen s. 16
Danmark og Al Qaeda i Syrien
s. 20
Oprustning i Norden s. 22

Palæstina er klar til en tredje intifada mod den israelske besættelse

