
Arbejderpartiet Kommunisterne støtter

Aktion omkring 
Christiansborg 

hånd i hånd
1. oktober kl. 10.30 Slotspladsen

Se mere på Facebook

Aktionen fortsætter på Rådhuspladsen

Vi tager Danmark tilbage!
Demo på Rådhuspladsen kl. 13.00

Dorte Grenaa, APK, er blandt talerne

En række faglige organisationer, elev- 
og studenterorganisationer, 

klimagrupper samt velfærdsforeninger 
indkalder til demo under parolen

Ja til fællesskab – Nej til 
forringelser

Christiansborg Slotsplads 16.30
4 stjernedemonstrationer starter 

forskellige steder kl. 15

www.jatilfaellesskab.dk Arbejderpartiet Kommunisterne
A K

www.apk2000.dk

Modstanden mod SRSF-regeringens 
og blå bloks nedskæringspolitik og 

de asociale EU-reformer, som de gen-
nemfører i fællesskab, fortsætter – fra 
folketingets åbning og i hverdagen!

De har lovet, at deres politik ville føre 
Danmark ’sikkert gennem krisen’ og at 
de ville ’bevare velfærden’. De fortalte, at 
det var eneste sigte med hele striben af 
nedskæringsreformer, der tager fra almin-
delige danskere, mens de rige får kontant-
bonus og skattelettelser og de store ban-
ker sikkerhed for milliardspekulationer. 
Men det er velfærden, der slagtes, mens 
de rige fester.

Nye nedskæringsreformer er i støbeskeen. 
Hele uddannelsessystemet skal laves om 
til gavn for erhvervslivet og virksomhe-
derne. Og folk skal arbejde i flere år, 
under dårligere arbejdsforhold og til en 
lavere løn. Skolelærere og SAS-ansatte er 
bare nogle af de første, der er ramt – i 
’konkurrenceevnes’ hellige navn.

Vi konstaterer: Det er løgn, at velfærden 
er reddet, eller at krisen er overvundet. 

’Rød’ og blå bloks medicin virker ikke. 
Den gavner kun de herskende, kapitalen 
og dens tjenere.

Vi kræver, at pensionsreform-, dagpenge-
reform, fleksjob- og førtidsreform, kon-
tanthjælpsreform og SU-reform rulles til-
bage og afløses af solidariske ordninger, 
der kan sikre velfærd og et værdigt liv for 
alle. Vi forlanger alle de nyliberale refor-
mer efter EU’s diktat tages af bordet 
igen.

Danmarks medlemskab af EU er en acce-
lererende katastrofe. Regeringen og blå 
blok vil integrere Danmark yderligere på 
alle felter trods befolkningens modstand. 
De lusker for at undgå folkeafstemninger 
om bankunionen og patentdomstolen og 
vil afskaffe de danske rets- og militær-
undtagelser. For supermagten EU er lige 
om hjørnet.

Vi kræver stop for al videre integration 
i EU - og folkeafstemninger om ban-
kunion og patentdomstol – i sidste ende 
om Danmarks medlemskab af EU.

Giv folketinget modstand!
Stop EU’s nyliberalistiske amokløb! Nej til lønnedgang og 

nedskæringsreformer! Vi tager Danmark tilbage
Oplæg ved Dorte Grenaa (APK)

Debatmøde: torsdag den 3. oktober kl. 19
Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh. V

STOP NEDSKÆRINGERNE!
Rul reformerne tilbage -
Social genopretning nu!

Den danske deltagelse i USA’s og NATOs 
krige i Afghanistan, Irak, Libyen har 
kostet dyrt i kroner og menneskeskæbner. 
Nu er Syrien et nyt mål sammen med en 
række afrikanske lande. 

Vi kræver stop for den aktivistiske 
udenrigspolitik, stop for enhver form for 
dansk krigsdeltagelse – og at de skyldige 
i krigene og krigsforbrydelserne stilles 
for en domstol.

Vi lover folketinget og det politiske 
system modstand! Ved det kommende 

kommunalvalg anbefaler APK 
at stemme på lister og kandi-
dater, der går ind for disse 
krav. Findes sådanne lister 
eller kandidater ikke i din 
kommune – så stem blankt!

Giv folketinget modstand!

ARBEJDERPARTIET 
KOMMUNISTERNE

www.apk2000.dk

Vend

Fortsat

1. oktober: Giv folketinget modstand!




