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STANDS USA’s TERRORKRIG!
Krig er ikke løsningen!

STOP FOR DANSK KRIGSDELTAGELSE!

NEJ TIL RACISME OG FREMMEDHAD!

FORSVAR DE DEMOKRATISKE
RETTIGHEDER! STOP TERRORPAKKEN!

ARBEJDERNE OG DET STORE FLERTAL
SKAL IKKE BETALE FOR KRISE OG KRIG!

VALG
2001

APK
siger:



Den ”milde gaveregn” til
befolkningen som regeringen og

kommunalpolitikerne stillede i udsigt
i valgåret er standset brat efter 11.sep-
tember.

Den danske regering har uden fol-
keligt mandat indrulleret Danmark i
USA’s terrorkrig mod verdens fattig-
ste land Afghanistan. Krigen og
bombningerne er en humanitær kata-
strofe for civilbefolkningen. Ingen
ved hvor krigen stopper. Krigen har
sat ny brand i internationale konflikter
mange steder. Israel har de palæstin-
ensiske selvstyreområder i et militært
jerngreb. Mange andre steder truer
nye krige og konflikter.
Krig er ikke løsningen.
USA’s krig må stoppes

Den danske regering har fuldstæn-
dig underlagt sig verdens største

stormagt USA’s krigspolitik og diktat.
Den har fuldstændig underlagt sig
NATO-alliancens og EU’s krigspolitik
og diktat.

Danmark skal ikke være en krigsfø-
rende nation i denne krig,  som ver-
dens rigeste lande fører mod verdens
fattigste.
Dansk krigsdeltagelse
skal stoppes

Udviklingen viser, hvor farligt det
er at deponere Danmarks selv-

stændighed og udenrigspolitik i lom-
men på fremmede stormagter som
USA og EU. Der er kun plads til at
tale med en stemme. Krigens og
monopolernes stemme. Den kommen-
de regering vil - uanset hvilken det
bliver - afskaffe de danske forbehold
og tilslutte Danmark EU's kommende
forfatning - der opbygger en føderal
union og endeligt gør Danmark til en
EU-delstat.
Danmark skal ud af EU

De danske politikere har ikke lagt
skjul på, at krig koster penge.

Mange penge. Gennemførelsen af den
EU dikterede ”terrorlovgivning”, der
er et angreb på de demokratiske rettig-
heder og et alvorligt brud med hidtidig
dansk retspraksis, koster penge. Den
voldsomme oprustning af politi, efter-
retningsvæsner, beredskabsstyrker,
enheder til NATO’s og EU’s styrker,
koster penge. Hvem skal betale? 

Det skal den danske befolkning.
Arbejderklassen, pensionisterne, de
uddannelsessøgende og de udstødte.
Det kaldes ’omprioritering af de
offentlige udgifter’. Men det er krigs-
budgetter. Pengene tages gennem nye
nedskæringer på det sociale område,
fra sundhedsområdet, fra skolerne og
de fra de arbejdsløse. Alle de områder,
der skriger på forbedringer. 

Med krig følger stigende oprust-
ning. Våben- og militærindustrien har
kronede dage, men for menigmand
betyder det reallønsfald.
Ikke en øre og ikke en mand
til de riges krig!

Valg i krigens tegn
To valg på én gang den 20. november - i en helt ny situation i verden efter bombningerne i

USA den 11. september og starten på terrorkrigen med angrebet på Afghanistan.
Denne situation kommer til at påvirke alle menneskers liv - også danske arbejdere, unge, pen-
sionister. Hvordan hele denne situation udvikler sig, kommer til at bestemme børnenes fremtid.

Holdningen til krigen og den økonomiske verdenskrise, der begge udvikler sig, er derfor af afgø-
rende betydning. Krigen og krisen er kommet tæt på. Det er også dansk politik.

Er Afghanistans børn mindre værd?

APK og valgene
Uanset om det bliver den ene eller
anden Rasmussen, der bliver rege-
ringschef, vil den kommende rege-
ring sætte de tilkæmpede demokra-
tiske rettigheder og den nationale
suverænitet under pres med krigsdel-
tagelse, terrorpakke og opbygning af
unionsstaten med egen EU-forfat-
ning fra 2004.

Det vil begge være arbejderfjendt-
lige regeringer, der vil lade de arbej-
dende betale for den økonomiske
krise, krigen og den såkaldte terror-
krigsførelse. Begge vil regere til
gavn for storkapitalen og de multina-
tionale.

Arbejderpartiet Kommunisterne
kan ikke støtte noget af de to rege-
ringsalternativer eller deres støtte-
partier. Vi kan derfor ikke anbefale at
stemme på et af de opstillede partier
ved folketingsvalget.

Til kommunalvalget i Odense og
København opstiller Arbejderpartiet
Kommunisterne:  En klar stemme
imod krig, terrorlovgivning, union
og krisepolitik.



Demokratisk set er det en tvivlsom
affære at udskrive folketingsvalg ove-
ni kommunalvalget. Kommunalpoli-
tikken bliver helt overskygget af
slagsmålet om sæderne på Christians-
borg og regeringstaburetterne. Det  er
i al fald en effektiv måde at lægge låg
på ligkisteskandaler og alle de andre
lokalpolitiske skandaler . . .

Sjældent har Socialdemokratiet og
oppositionen stået tættere på hinanden
- og udfaldet står klart uanset hvem,
der kommer til at danne regeringen
efter folketingsvalget: Det bliver en
reaktionær og krigsliderlig regering.
Den vil føre Danmark dybere ind i
USAs globale terrorkrig. Den skal
sikre Danmarks endelige forvandling
til en delstat i Den europæiske Union
i forbindelse med dennes ny forfat-
ning i 2004. Det vil også en arbejder-
fjendtlig regering, som vil lade de
arbejdende betale for krigen og den
økonomiske krise, som nu udvikler
sig i Danmark og verden. Til gavn for
storkapitalen og de multinationale.

Hverken Rasmussen eller
Rasmussen
Folketinget er domineret af to blokke,
anført af hver sin statsministerkandi-
dat Rasmussen.

Begge disse blokke støtter USA’s
og NATOs krig mod Afghanistan.
Begge disse blokke går ind for dansk
krigsdeltagelse. Begge støtter udvik-
lingen af Den europæiske Union til en
imperialistisk superstat. Begge vil
have fjernet de danske forbehold hur-
tigst muligt. Ingen fører en selvstæn-
dig udenrigspolitik.

Begge vil undergrave de demokra-
tiske rettigheder og retssikkerheden
med den ny terrorlovgivning og anden
lovgivning. Begge puster til fremmed-
had. Begge vil – i den ene eller anden

form – lade de arbejdende, arbejdslø-
se, pensionister betale for krisen og
krigen. Begge gennemfører udlicite-
ringer og privatiseringer til fordel for
storkapitalen. Begge gennemfører sla-
visk EU’s direktiver og indenrigspoli-
tik.

De virkelige skillelinjer i dansk politik
går ikke i folketinget og mellem
’blokkene’. De går mellem et flertal i
folketinget og befolkningsflertallet på
disse store spørgsmål. Selvom der er
et massivt flertal i folketinget for EU
og unionsopbygningen, for ØMU og
euro, for krigsdeltagelse og terrorkrig
– så findes der ingen massiv folkelig

opbakning bag denne politik. To
gange har disse flertal måttet indkas-
sere et Nej ved EU-folkeafstemninger.
De ville tabe en afstemning om dansk
krigsdeltagelse mod Afghanistan.

Derfor kan APK ikke
anbefale SF eller
Enhedslisten

En stemme til SF eller Enhedslisten er
en stemme til Nyrups blok. De er beg-
ge støttepartier for en socialdemokra-

tisk krigs-, unions- og nedskæringsre-
gering. De har begge været faste delta-
gere i gennemførelsen af den ene sorte
finanslov under Nyrup efter den
anden.

De er ’kritiske støtter’, javel -  men
først og fremmest støttepartier.

SFs vaklende EU-politik og forræ-
deriet mod Nej’et i 1992 bør ikke
glemmes. Ej heller den kendsgerning
at partiet støtter USA’s terrorkrig og
dansk krigsdeltagelse.

Enhedslisten kunne have stillet sig i
spidsen for at give arbejderklassens og
flertallets modstand mod den fælles
borgerlige og socialdemokratiske poli-
tik mæle og kraft på Christiansborg.
Men da Nej’et til euro’en var hjem-
me, gik partiet i forhandlinger med
Nyrup-regeringen om en EU-finans-
lov. Og da der for alvor skulle siges
fra overfor USA’s og Nyrups krigspo-
litik vaklede de i den afgørende situa-
tion. Som socialdemokratisk støtte-
parti har EHL skadet og skader udvik-
lingen af arbejdernes og de folkelige
bevægelsers kamp.

Derfor kan APK hverken støtte
Enhedslisten eller SF.

APK arbejder på sigt på at skabe et
reelt parlamentarisk alternativ – på
klassekampens grund.

Skal USA’s terrorkrig og den danske
krigsdeltagelse stoppes  –
Skal angrebene på de demokratiske
rettigheder slås tilbage –
Skal Danmarks forvandling til en del-
stat i EU forhindres –
Skal krigen og krisens byrder bæres af
andre end de arbejdende –

Så er der kun én mulighed
og et valg:

Styrk arbejderklassens og den
folkelige kamp  mod den reaktionære

krigs-, krise- og unionspolitik.

Hvilket valg?

UDTALELSE
ARBEJDERPARTIET
KOMMUNISTERNE

Styrk den organiserede kamp
uden for folketinget!



Udviklingen går den gale vej!
Forskellen på rig og fattig øges. Bag
facaden lades ældre i stikken under
skandaløse forhold. 10-årige børn sæt-
tes på gaden for at spare institutionsud-
gifter. Antallet af hjemløse vokser.
Store dele af de unge holdes ude af
uddannelsessystemet og arbejdsmarke-
det. Hele befolkningsgrupper udstødes.

Stop for privatisering og
udlicitering!
Kommunerne sælger offentlige
arbejdspladser til private firmaer og
store EU-monopoler som ISS og
Arriva. Bagefter købes de samme
ydelser dyrt tilbage fra firmaerne.
Det er elendig samfundsøkonomi. Det
medfører elendige og dårligere
arbejdsforhold for de ansatte. Det bety-
der dårligere og dyrere service for
kommunens indbyggere.
Daginstitutioner for børn og ældreom-
sorg gøres til kold forretning, der skal
tjenes penge på. 
Stop for privatisering og udlicitering!
Genopretning og udbygning af den
offentlige sektor!

Stop for kommunalt
slavearbejde og
skruebrækkeri

En række borgere er udsat for grov dis-
krimination og retsløshed. Arbejdsløse
og kontanthjælpsmodtagere tvinges til
at arbejde til løn-  og arbejdsforhold
langt under de gældende regler og
overenskomster på arbejdsmarkedet. 
Kommunens dobbeltrolle som arbejds-
giver og social myndighed giver den
hånd- og halsret over en udsat gruppe
mennesker. Slavearbejde er genindført
og sat i system.
Kommuner tjener penge på at sælge

bistandsmodtagere til arbejdsgiverne.
Kommunen tjener penge på skruebræk-
keri - på at underbyde arbejdernes for-
hold på arbejdspladserne. 

Oprettelse af reelle arbejdspladser!
Ingen arbejdsløse skal tvinges over på
kontanthjælp på grund af mangel på
arbejde!
Væk med aktiveringspligten! Væk med
de sorte og grå arbejdsforhold for de
udstødte!
Fulde overenskomstmæssige rettighe-
der, løn-  og arbejdsforhold for alle
arbejdende på arbejdsmarkedet!
Lige sociale rettigheder og restsikker-
hed for alle!

Ret til en ordentlig barndom
og alderdom

Stadig flere børn stuves sammen i dag-
institutionerne, mens forældrebetaling-
en stiger. Plejehjem nedlægges, ældre
tvangsflyttes. Hjemmehjælp er reduce-
ret til længst muligt mellem besøg af
hjemmehjælp. EU’s socialpolitik ban-
kes igennem, og hilses velkommen af
nedskæringsivrige kommunalbesty-
relser. 
Gratis daginstitutioner til alle børn!
Mere tid, plads, personale og kvalitet i
børns hverdag!
Ændring af hjemmehjælpen, så den
dækker de ældres reelle behov!
Fuld udbygning af plejehjem og ældre-
boliger på de ældres betingelser!
Stop for aldersracisme og brugerbeta-
ling på sundhed, behandling og genop-
træning! 

Brandbeskatning af de rige
Kommunerne forærer hver år millioner
af kroner væk i direkte og indirekte
bistandshjælp til erhvervslivet og
monopolerne. Danske kommuner er
blevet et internationalt skattely. Et sted,
hvor det offentlige betaler for uddan-
nelsen af deres arbejdskraft, for at
lappe den sammen og holde den i live,
når den er slidt ned. Hvor det offentlige
betaler for de motorveje, broer og
anden infrastruktur, som tjener
erhvervslivets interesser.
Lige så snart arbejdsgiverne lugter
flere penge et andet sted, flytter de
industrien og arbejdspladserne til
lande, hvor arbejdskraften er endnu bil-
ligere.
Kommunerne fører store kampagner
mod sociale bedragere og sociale nas-
sere. Men mod de forkerte, mod små-
folk. Pengene til at udvikle samfundet
må tages der, hvor de findes.

Tag kontakt

35 43 49 52

Landskontor

København: 
Willemoesgade 58E

2100 Kbh. Ø. 
Tlf. 35 43 49 50

Fyn:
Skibhusvej 100
5000 Odense C. 
Tlf. 66 14 89 83

Jylland:
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
Tlf. 86 18 40 06

- det daglige tillæg til
Kommunistisk Politik

www.apk2000.dk

Stil krav til kommunerne! 




