
- Den daglige arbejdstid skal sættes ned. Vi beta-
ler en høj pris med al for lidt tid og kræfter til børn, 
familie og fritid – og ofte med ødelæggelse af helbre-
det. Stik modsat det vi egentlig vil med vores liv og 
hverdag.

I hele EU’s indre marked vil arbejdsgiverne have 
arbejdstiden sat op, pensionsalderen sat op, deltidsar-
bejde og vikararbejde sat op – og lønnen ned. Og de 
eurofile politikere følger villigt trop med nyliberale 
reformer, såkaldte treparts-aftaler og kriselove.

Kravet om fuld lønkompensation mødes ofte med: 
jamen, hvor skal pengene komme fra hvis folk arbej-
der mindre?

Som arbejdskraft yder vi i dag langt, langt mere pr. 
time end vi gjorde for 98 år siden, da 8 timers arbejds-
dagen blev indført i 1919. Ingen vil betvivle at den 
teknologiske udvikling er kommet en lang vej siden 
da.

Den øgede produktivitet overstiger langt 8 timers 
løn. Og den er steget rigtig mange gange. Det sam-
me er arbejdsgivernes og aktionærernes profit. Det er 
svimlende summer, som de henter på vores arbejde. 
Det er præcis der pengene skal tages fra.

Dorte Grenaa, formand for APK

6 timers arbejdsdag til 8 timers løn må være kravet i 2016

1. maj 2016 - APK ArbejderPartiet Kommunisterne



Rul reformerne tilbage! Velfærd, arbejde og uddannelse til alle!

I de sidste 15 år er den ene ’reform’ efter den anden gen-
nemført, der har tilpasset det danske ’velfærdssamfund’ af 
nordisk type til den nyliberale Europæiske Union. Op mod 
80 pct. af ’dansk’ lovgivning stammer fra EU.

Det er efter EU’s diktat og anbefalinger, at dagpengene 
er skåret ned, pensionsalderen sat op og efterlønsystemet 
udfaset, selvom de er rødblå danske politikere, der gennem-
fører det. Nedskæringer af den offentlige sektor til fordel 
for privatisering og udlicitering er nyliberal EU-politik. 
Fleksjob-reform, førtidspensionsreform, kontanthjælpsloft 
til sultegrænsen er EU-politik. Lars Løkke har som motto, 
at ’Vi skal have sulten tilbage’ (2012) og hans regering er 
nået langt.

Reformerne af uddannelserne er også en nyliberal kata-
strofe. Folkeskolereformen er allerede forhadt af eleverne, 
ligesom erhvervsskolereformen. Nu fortsættes der med 
gymnasie- og HF-reform, sammen med nye nedskæringer 
på de videregående uddannelser. Sigtet er at skabe en sorte-
ringsskole, der producerer den arbejdskraft, arbejdsgiverne 
vil have i EU’s konkurrencestat, og udsorterer og skrotter 
omkring en fjerdedel af ungdomsgenerationen.

Imens er stadig flere rigmænd gået i skattely. De multina-
tionale selskaber formår betale den skat, de vil. Og Løkke-
regeringen planlægger endnu en skattereform til gunst for 
de rige.

EU-politikken hænger ikke sammen. Eller rettere sagt: 
Den tager fra de mange og giver til de få.

Folkeafstemning om 
dansk medlemskab af EU!

Ingen af de nuværende folketingspartier fortæller, at et brud 
med EU simpelthen er en forudsætning for en anden politik. 
At Danmark er bundet med traktater og politiske og juridi-
ske bånd til at gennemføre mere af denne asociale politik 
i ’Europas Forende Stater’, som EU-eliten med den tyske 
kansler i spidsen drømmer om er etableret i 2025.

Hvis danskerne ikke havde trodset et blårødt folketings-
flertal ved folkeafstemningen den 3. december, ville alle de 
danske EU-forbehold hurtigt forsvinde. Danskerne og de 
fleste ’borgere’ i EU vil ikke have mere Union. I stadig flere 
lande kræves folkeafstemninger om medlemskabet som den 
britiske den 23. juni i år. Danmark skal have sin afstem-
ning. EU er noget helt andet – og langt værre – end det, der 
blev stemt ja til for snart et halvt århundrede siden. Kun folk 
oppe i tresserne og ældre har stemt om medlemskab.

Stop dansk krigsdeltagelse! 
Stop kampflyene!

Det sædvanlige krigsglade folketingsflertal, der er parat når 
USA kalder, er ved at sende Danmark i krig i/mod et nyt 
land: Syrien. Danmark har været og er deltager i alle USA’s 
og NATO’s krige i dette århundrede - i Afghanistan, Irak, 
Libyen, og nu i Syrien. Lande, der aldrig har udgjort nogen 
form for trussel mod vores land.

Resultaterne har været samfund i ruiner, enorme flygtnin-
gestrømme, millioner af døde.

Nu forberedes også en storkrig i Europa. I Ukraine fører 
den korrupte Kiev-regering krig i sit eget land, mod en del 
af sit folk, i Østukraine. I Tyrkiet fører Erdogan-regeringen 
krig mod kurderne – og ikke mod Islamisk Stat. Begge dele 
med støtte fra EU og Danmark, NATO og USA.

NATO er rykket helt hen på grænsen til Rusland, fra nord 
til syd, i en ny ’kold krig’. ’Missilforsvaret’, der kan bru-
ges i en atomkrig, er stort set operativt. USA har sendt flere 
kamptropper til grænsen til Rusland. Danmark er impliceret 
i det hele. Faren for en verdenskrig med atomvåben er helt 
reel.

Med alle tiders største våbenhandel i Danmark skal der 
indkøbes nye krigsfly til nye aggressionskrige. Men dan-
skerne er dødtrætte af de ulovlige, ødelæggende og kostbare 
krige. Købet af nye kampfly skal stoppes, dansk krigsdelta-
gelse høre op.

Et brud med de imperialistiske blokke er en forudsætning 
for en anden politik end nyliberal nedskæringspolitik og 
krigspolitik. Derfor: Ud af EU! Ud af NATO!

For et uafhængigt og alliancefrit Danmark!
Flygtninge er det direkte resultat af krigene. Nu lægges 

mennesker, der er bombet ud af deres land af bl.a. danske 
krigsfly, for had, når de søger asyl og en andet liv. Det er 
en skandale og en skændsel, at Danmark har vedtaget den 
internationalt berygtede ’smykkelov’ og behandler flygt-
ning som kriminelle. Men det er ikke flygtningene, der har 
stjæler velfærd. Det gør rigmændene og deres regeringer. 
Det er dem, vreden skal rettes mod. Ikke mod asylcentre og 
deres beboere. EU har reageret på flygtningestrømmen ved 
at militarisere grænserne og søge at lukke for flygtningene. 
Krigsskibe, militær og politi sættes nu ind ved EU’s ’ydre’ 
grænser, mens der sættes hegn, politi og militær ind ved 
grænserne mellem EU-landene. Ulykkelige flygtninge ja-
ges ud med tvang og tåregas. Populistiske højrepartier råber 
op og kræver mere lov-og-orden, mens fascistiske bander 
brænder asylcentre af.

Krigene har også givet grobund for islamistisk terror, der 
også har ramt lande i EU. Jihadister opvokset i EU-lande 
gennemfører fascistiske terrorangreb med det formål at 
dræbe og lemlæste så mange som muligt. 

Det har ført til undtagelsestilstand i et land som Frankrig, 
til kraftigt øget masseovervågning, og sammen med oprust-
ningen også til mere politi. Retten til demonstration og pro-
tester begrænses. EU-landene og også Danmark er ved at 
udvikle sig til politistater i Fæstning Europa

Det går den gale vej. Stadig hurtigere. Politisk, økonomisk, 
socialt bliver samfundet mere skævvredet.

Det er en udvikling, som kun kan stoppes af en befolk-
ning, der rejser sig i protest. Som kun kan vendes af arbej-
derklassen og en ny ungdom.

For fred og socialisme!
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De internationale antifascistiske og 
antiimperialistiske ungdomslejre af-
holdes hver andet år på skiftende kon-
tinenter. Hundredvis fra revolutionære 
ungdomsorganisationer over hele ver-
den træffes i år i begyndelsen af august 
i Den Dominikanske Republik. Vært er 
det kommunistiske arbejderparti PCTs 
ungdomsforbund.

De vil diskutere udviklingerne i 
ungdommens situation og kampe på 
de forskellige kontinenter. Der vil na-
turligt nok være særlig mange fra Mel-
lemamerika og Latinamerika. Blandt 
de spørgsmål, som tages op af lejren 
er kampen omkring de 43 forsvundne 
unge mexicanere.

Den globale situation med krige, med 
angreb på ungdommens rettigheder og 
muligheder for arbejde og uddannelse, 
den voksende fattigdom – og den vok-
sende modstand er temaer. De forskel-
lige lande fortæller om udviklingerne 
hos dem, og der danner sig et fælles 
billede.

Det er et spændende land og en fanta-
stisk oplevelse for alle deltagerne. Fuld 
også af festligt samvær, musik, sport.  

DKU i Danmark var vært for den 20. 
Internationale anti-fascistiske og anti-
imperialistiske ungdomslejr i 2006.

Er du interesseret i at deltage eller mere 
information, så ring til

Oktober 50 55 99 30 eller
mail info@oktobernet

Den Dominikanske Republik:
25. internationale ungdomslejr 

3. - 10. august 2016

Arbejderpartiet Kommunisterne er 
medlem af CIPOML – Den interna-
tionale konference af marxistisk-le-
ninistiske partier og organisationer 
– som samler partier og organisationer 

fra Latinamerika, Nordamerika, Af-
rika, Mellemøsten, Asien og Europa. 
Den blev stiftet i 1993. APK har været 
medlem siden partistiftelsen i april 
2000.

De kæmper alle for revolution og so-
cialisme i deres lande. Nogle som legale 
partier, nogle illegale, som f.eks. i Iran. 
Et parti som Tunesiens Arbejderparti 
spillede en central rolle i opstanden i 
2011. I lande som Burkina Faso eksis-
terer der i dag revolutionære situationer 
og et marxistisk-leninistisk parti.

Gennem regionale konferencer og 
en årlig verdenskonference analyser-
er CIPOML de globale og regionale 
klassekampsudviklinger og koordiner-
er partiernes arbejde.

Kampen for socialisme er 
både national og international



RØD 1. MAJ 2016  
MUNKEMOSE - ODENSE

Talere:
- Hans Hansen,landsledelsesmedlem i 

Folkebevægelsen mod EU 
- Tyrkisk taler 

- Taler fra APK - m.fl.

Musik:
- Elif & Flemming 

- Rudbæk & Fritiden 
- Kamal Kalafi 

- Bands fra Spillestedet Ung-Vest 
Se mere på facebook RØD 1. MAJ Odense

Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1B
1750 København V

Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C

Se butikkernes åbningstider på www.oktobernet.dk
Kontakt APK tlf.: 50 55 99 30 l mail: apk@apk2000.dk

1. maj på Den Røde Plads 
Kl.  13 - 18

Fælledparken bag Frimurerlogen
Talere:

Dorte Grenaa, APK, 
Claus Westergreen, formand for 3f BJMF 
Morten Dam, Folkebevægelsen Mod EU, 

Gerd Berlev/Lisette Lassen, Tid til fred 
Yavuz Inecksi, Nazim Hikmet foreningen 
Palæstinensere i Danmark, Flygtninge fra 

Sjælsmark, Sundhedsfagligt Netværk, Annette 
Bjørn Nielsen, Jobcentrets ofre, m.fl.

Musik:
Disarray Son, 

Fri Galaxe, 
Mutt’s Company 

Group Eftalya (Anatolien), 
Folk/Rock gruppe (Uden navn), 

Røde Horn m.fl.

Se mere på facebook 1. maj på Den Røde Plads

Nyheder hvor 
der kæmpes

Følg med på kpnet.dk
Kommunistisk Politik på nettet

Glæd dig til Revolutionært 
sommertræf 2016, det bliver  

spændene dage med politik og 
kammeratskab.

Sommertræffet er åbent for 
alle progressive, unge som 

gamle, der ikke vil ligge navn 
til bombetogter, dødsruter 
for flygtninge og konstante 
nedskæringer på fattige.

Program:  
« Ungdom mod karakterræs 
«International solidaritet 
« Brexit « Kampen mod 
fattigdommen « Hvor hen 
Tyrkiet «og meget mere.

Tilmelding og kontakt 
for mere information

info@oktobernet.dk

Telefon 50 55 99 30

Oktober Bogbutik, 
Vesterfælledvej 1B, 1750 

København V 
hverdage 15-17.30

Arrangører: Foreningen 
Oktober, APK, DKU m.fl.

Sæt kryds i kalenderen
Rødt og revolutionært sommertræf ved Nyborg
Uge 30, ankomst onsdag den 27. - afrejse søndag den 31. juli 2016

Fredsscenen, Tangkrogen Århus kl. 14


