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Et dansk folketingsvalg anno 2005 lig-
ner en lokal udgave af et amerikansk
præsidentvalg – med Fogh i Bush’s og
Lykketoft i John Kerrys rolle.

Den globalt forhadte amerikanske
præsident fremstiller sit tvivlsomme
genvalg som en godkendelse af hans
’krig mod terror’ og den kriminelle
aggressionskrig mod Irak, der har kostet
langt over 100.000 civile irakere livet
og smadret landet. Han vil bruge sin
anden præsidentperiode til at udløse nye
krige for at sikre amerikansk verdens-
herredømme.  Lige nu forbereder han
bombning af Iran. Fire
år mere med Bush er en
garanti for at verden
bliver et værre sted at
være!

Et flertal i den danske
befolkning var imod
Irak-krigen. De største
demonstrationer i
mands minde søgte at
forhindre krigen og
dansk krigsdeltagelse.
Fogh og Co. var lige-
glade. De sætter allian-
cen med Bush og A.P.
Møllers krig- og olieinteresser højere.

Fogh og Co. løj uhæmmet, da Dan-
mark skulle i krig: 

Han påstod at Irak besad masseøde-
læggelsesvåben og udgjorde en trussel
mod verdensfreden.

Selv USA har måttet opgive sin
våbenjagt og indrømme, at angrebskri-
gen blev ført på et falsk grundlag. FN’s
generalsekretær har erklæret krigen for i
strid med international lov og FN’s
charter.

Det er en kendsgerning, at Irak havde
destrueret sine masseødelæggelsesvå-
ben som det var blevet pålagt af FN.

Foghs krigsforbryderregering er lige-
glad. Den mener, at man ustraffet kan
føre krig sammen med Bush og USA.
Dansk Folkepartis sorte præster tøver
ikke med at kalde det religionskrig, krig
mod islam.

Fogh har gjort Danmark medskyldig i
mere end 100.000 civile irakeres død. 

Han hører hjemme foran en krigsfor-
bryderdomstol – og ikke på en rege-
ringstaburet.

Alle danskere må gøre sig dette klart:
En stemme på Fogh og hans rege-

ring er en stemme til støtte for kriminel
aggressionskrig, krigsforbrydelse,
massakrer og  tortur.

Der findes ikke noget vigtigere
spørgsmål ved dette valg.

De to danske statsmi-
nisterkandidater har
indgået en aftale om, at
den ulovlige krig mod
Irak og krigen mod ter-
ror ikke skal blive et
tema i denne valgkamp.
Den anden side af afta-
len er, at der ikke vil
blive gennemført større
’velfærdsreformer’ -
d.v.s. nedskæringer i
det store flertals til-
kæmpede rettigheder –
uden at socialdemokra-

tiet er med.
Danskerne skal ikke tage stilling til

krigen og fortsat dansk krigsdeltagelse
ved valget. For Socialdemokraterne og
De Radikale, der stemte mod dansk
krigsdeltagelse, stemmer nu for for-
længelse af den forbryderiske besæt-
telse af Irak.

Socialdemokratiet og De Radikale
har ikke engang ville komme med et
konkret løfte eller en tidsplan for
tilbagetrækning af de danske besættel-
sestropper.

Som Kerry i USA udgør Lykketoft i
Danmark ikke et reelt alternativ til
krigspolitikken.

Uanset hvilken regering, valget
resulterer i, vil det være krigsmodstan-
den uden for folketinget, som må gen-
nemtvinge et stop for den ulovlige krig
og besættelse og får de danske tropper
hjem!

De kalder det ’at sætte mennesket i cen-
trum’.

De kalder det ’velfærdsreform’.
De kalder det ’at sikre fremtidens vel-

færdssamfund’.
I dansk politik er regering og opposi-

tion enige om at Danmark skal føre krig i
Irak. De er også enige om, at der skal gen-
nemføres en ’velfærdsreform’.

Det er nyliberalismens dagsorden.
’Globaliseringens’ dagsorden – og det er
de almindelige danskere, der kommer til
at betale – med længere arbejdstid, lavere
pensioner og velfærdsydelser og lavere
løn.

I EU hedder det ’Lissabonmålsætning-
en’ eller Agenda 2010. På EU’s topmøde
i Lissabon i marts 2000 gav de daværen-
de regeringschefer hinanden håndslag på
at EU i år 2010 skulle være ‘den mest
dynamiske og konkurrencedygtige økono-
mi i verden’.

Det er EU’s plan for at blive verdens
mægtigste økonomiske magt - på arbej-
dernes bekostning.

Den nyliberale recept er global: Den
hedder privatiseringer, udliciteringer, out-
sourcing, udflagning, beskæring af de
offentlige ydelser, løntrykkeri, direkte
lønnedgang …

Rasering af arbejdspladser
Fogh-regeringen tog tråden op, hvor
Nyrup slap. Hensynet til monopolernes
profitter er det afgørende i dens politik.
Prisen har været høj: I første omgang er
den blevet betalt af flygtninge og indvan-
drere, der er blevet presset ned på eller
under eksistensminimum, af de unge og
af børnene i form af forringede skoler og
uddannelsestilbud. 

Nyliberalismen skaber ikke arbejds-
pladser, og slet ikke industriarbejdsplad-
ser: Antallet af industriarbejdspladser er nu
det laveste siden 2. verdenskrig. Midt i
70erne beskæftigede industrien  610.000
personer. Ved udgangen af 2003 var der
377.400 jobs i industrien. Fra oktober
2003 til oktober 2004 blev yderligere
11.250 industriarbejdspladser udraderet.
Der er ingen  grund til at tro på løfterne om
50.000 eller 85.000 nye arbejdspladser.

Truslen om udflagning har ført til, at

mange monopolvirksomheder stiller krav
til arbejderne om direkte lønnedgang på
op til 20 pct. Det er nyliberalismens sande
triumf.

Arbejderpartiet Kommunisterne afvi-
ser hele denne asociale, arbejderfjend-
ske, ungdomsfjendske og fremmedfjend-
ske kurs og arbejder for at organisere
modstanden nedefra for at så den tilbage,
for jobs og reallønssikring.

Kommunalreform og
’velfærdsreform’
Fogh-regeringen har to store såkaldte
’reformprojekter’ på bedding: ’kommunal-
reform’ og ’velfærdsreform’. Det er begge
udtryk for systematisk velfærdsafvikling.

Kommunalreformen er først og frem-
mest et kæmpeskridt i retning af udlicite-
ring og privatisering af alt, der kan skabes
profit på. Og det vil igen sige, at den er et
gigantisk angreb på den offentlige sektor.

Der vil blive fyret, bortrationaliseret
og udliciteret tusindvis af offentlige
ansatte væk. Faktisk skal omkring 30.000
stillinger i det offentlige bortrationalise-
res årligt i de kommende år.

Statsministeren har til Dagbladet Bør-

sen udtalt, at regeringen med kommunal-
reformen vil kunne mindske arbejdsstyr-
ken i det offentlige med 30.000 årligt i en
lang årrække, hovedsagelig ved ’naturlig
afgang’. 

Fogh-regeringen har nedsat sin ’vel-
færdskommission’ med henblik på at rette
et generalangreb mod resterne af ’vel-
færdssamfundet’. En foreløbig rapport fra
den viser, at der under dække af at ville
beskytte den fremtidige såkaldte velfærd
skal skæres i befolkningens levevilkår,
hvilket først og fremmest rammer de
ringest stillede.

Perspektiverne er i overskriftsform:
Skattefinansierede ydelser skal reduce-

res. Egenbetaling skal derfor forhøjes.
Pensioner og efterløn sættes under
beskydning. Arbejdsmarkedet skal refor-
meres med yderligere fleksibilitet til
følge, hvilket blandt andet betyder langt
flere deltidsjob. Antallet af offentlige stil-
linger skæres drastisk. O.s.v.

Tingene hænger sammen – ’reform’-
processen er i gang. Under Fogh-rege-
ringen slagtes arbejdspladserne både i
industrien og den offentlige sektor.

I Tyskland, Holland og mange andre uni-

onslande har millioner strejket og demon-
streret mod forringelser af understøttelser
og pensioner, mod arbejdskøbernes krav
om reallønsnedgang og trusler om udflyt-
ning af produktionen. Det bliver også
nødvendigt at slås her!

Arbejderpartiet Kommunisterne afviser
disse superkapitalistiske reformer til gavn
for de rige og til skade for de mange, og
opfordrer i stedet til at bekæmpe dem.

EU og Unionsforfatningen
Nyliberalismens vind blæser over hele
Den europæiske Union som over hele
kloden. Den er signeret og promoveres af
alle de internationale institutioner, men
fordømmes og forkastes stadig kraftigere
af folkene. I dens navn fører de konserva-
tive regeringer såvel som de socialdemo-
kratiske en politik, som fjerner de til-
kæmpede sociale fremskridt, og sænker
levevilkår og arbejdsforhold for arbejder-
ne og folkene. 

Unionsforfatningen skal være den
foreløbige krone på dette ødelæggelses-
værk: En forfatning som gør nyliberalis-
men til lov for alle medlemslande, som
står over de nationale forfatninger og som
skal formalisere EU, ’Europas Forenede
Stater’, som global militær, økonomisk
og poltisk supermagt.

Arbejderpartiet Kommunisterne siger
Nej til supermagt EU, til unionsforfat-
ninger,  og arbejder for Danmarks udtræ-
den af EU, til fordel for det store flertal.

Fogh!
Du har blod på hænderne!

Af Dorte Grenaa
Formand for Arbejderpartiet Kommunisterne

Den nyliberale ”velfærd”:

Kommunalreform, privatiseringer, lønnedgang … 
You name It!

Til at stole på?
Fogh siger, at han ved sidste valg indgik en kontrakt med vælgerne

– og at han har gennemført sin del…
Var Irak-krigen med i  denne kontrakt? Eller en tillægskontrakt, måske?

Ved dette valg har han bebudet en ny...

Intet reelt alternativ

Der findes ingen reelle alternativer
ved dette folketingsvalg:

Begge regeringsmuligheder vil føre
krig, have mere Union, mere nylibera-
lisme og imperialistisk globalisering.

Samtlige opstillede partier støtter
enten den ene eller anden krigs- og
unionsregering.

Derfor kan Arbejderpartiet Kom-
munisterne ikke anbefale at stemme
på et af partierne.

Vi opfordrer til valgboykot – og til
at styrke kampen og organiseringen i
dagligdagen.



Nyliberalismen og markedsøkonomien har været een stor
fiasko. Den har gjort de fleste af jordens lande og det

store flertal af menneskene på jorden fattigere,  mere gælds-
bundne – og nogle tusinder milliardærer rigere end nogen-
sinde før, rigere end hele lande med deres befolkninger.

De multinationale selskabers og de kapitalistiske staters
nyliberale offensiv er ledsaget af en reaktionær udvikling
med stadig grovere angreb på de demokratiske rettigheder
og menneskerettighederne – som det f.eks. ses i terrorlov-
givningerne i mange lande. 

USA’s kamp for at sikre sig verdensherredømme har
udløst en situation med permanente krige – med Danmark
som deltager. USA ligner stadig mere en fascistisk stat under
udvikling.

Den Ny Verdensorden og ’krigen mod terror’ betyder
katastrofe på katastrofe - sociale katastrofer, miljøkatastro-
fer, krige, udbytning, undertrykkelse, rablende reaktion.

Verden over rejser folkene sig i protest. Globale bevæ-
gelser har udviklet sig som gigantiske massebevægelser –
antikrigsbevægelsen f.eks.  I Irak fører modstandsbevæ-
gelsen en berettiget kamp mod besættelsesmagten. I Palæst-
ina fortsætter intifadaen på fjerde år. 

Folkets modstand er vejen frem. En anden verden er
mulig: en socialistisk verden.

Hver eneste dag tordner de borgerlige medier mod socia-
lisme og kommunisme. ’Hun duede ikke’, som H.C.

Andersen siger – eller hvordan er det nu, det er?
Jo – den duede godt nok, socialismen!
Netop derfor ville kapitalisternes internationale have den

væk fra jordens overflade.
En stor del af det 20. århundrede var præget af kampen

mellem de to samfundssystemer. Kapitalismen udløste to
verdenskrige og et utal af mindre krige. Socialismen var
hovedkraften i sejren over fascismen og inspirerede folkenes
frigørelseskamp mod imperialismen og kolonialismen over
hele kloden. Den skabte hurtig udvikling i tilbagestående
lande, sikrede fred, arbejde og social fremgang for den brede
befolkning. 

Socialismen har historisk bevist, at den fungerer som
samfundssystem.

Konsekvenserne af kontrarevolutionens sejr i tidligere
socialistiske lande er frygtelige for det store flertal: masse-
fattigdom, udplyndring, kapitalistiske gangsterregimer.

Revolutionen og socialismen har også haft sin egen ind-
virkning på udviklingen i Danmark: Udover dens rolle i at
besejre fascismen, betød borgerskabets angst for en socialis-
tisk revolution også, at alle de reformer, man kaldte den dan-
ske velfærdsstat, blev gennemført. 

I samme øjeblik den herskende klasse ikke længere fryg-
ter revolutionen, inddrages alle de forbedringer, som genera-
tioner af arbejdende har kæmpet for. 

Uanset al propagandasnakken: Socialismen duer. 
Den er det eneste alternativ til krig og krig, til union og

mer union, til jungleloven.

OKTOBER BOGBUTIK OG
GALLERI - KØBENHAVN

Egilsgade 24, Kld.
2300 København S
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17.30 Onsdag 16-19

OKTOBER BOGBUTIK FYN
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83
Åbningstid: Hverdage 12-17.30

OKTOBER - ÅRHUS
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
86 18 40 06

Åbningstid: Man, ons, fre 14-17

Svaret er:
Socialisme!

Tag med på

Antifascistisk og antiimperialistisk 
sommerlejr på Midtsjælland

8. juli – 15. juli 2005

* USA’s globale strategi
* Irak, Palæstina, krigen mod terror
* Statsfascisme og nazibevægelser

‘ Den europæiske Union og globaliseringen
* Folkenes modstand

* Debat, musik, teater, sport, fest...

Start fredag den 8. juli om aftenen –
Afrejse fredsag den 15. om morgenen

Priser med 7 overnatninger og fuld pension:
1.150,- Fattigrøve og unge 900,- Børn 7-13 300,-

Børn under 7 gratis. Ophold pr. døgn 190,-

For tilmelding, kontakt
DKU på tlf. 60 80 96 96 / email: dku@dku99.dk
APK på 00 00 00 00 / email apk@apk2000.dk

eller skriv til
DKU c/o Oktober, Egilasgade 24 kld., 2300 KBH S

Husk at oplyse navn, adresse og evt. email

Arr: DKU, Unge mod fascisme, Stop Terrorkrigen, APK m.fl.

Tag kontakt til APK og DKU

www.kpnet.dkwww.apk2000.dk


