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Syrienskrig

skal stoppes!

Side 

Arbejdere i alle lande, forén jer!

For et selvstændigt og uafhængigt Danmark
Den herskende klasse i Danmark – kapitalistklassen – har
for længst opgivet at sikre landets uafhængighed og suverænitet. For den er medlemskab af store imperialistiske alliancer en hjertesag, og vejen til den globale ekspansion,
de drømmer om på deres foretagenders vegne. Den eneste
vej mulige vej i en globaliseret verden af markedsøkonomi,
multinationale og militær.
Derfor er landet med i alle de internationale alliancer og
institutioner, de mener vil gavne – om ikke nationen, så deres virksomheder. Som Mærsk, Danfoss, Lego osv..
Vigtigst blandt disse alliancer er monopolernes EU og den
vestlige imperialismes militære atomnæve NATO.
Op mod 80 procent af dansk lovgivning
er tilpasning af direktiver og diktater fra
EU, som har neoliberalisme indskrevet som
sit traktatgrundlag – det vil sige utæmmet
markedsøkonomi og den private sektors dominans med svage nationalstater og svage
offentlige sektorer.
Og hver eneste folkeretsstridig krig Danmark har deltaget i er ikke begrundet i behovet for at forsvare landet mod militære
trusler udefra, men med USA’s og NATO’s globale strategier
og målsætninger, som folkene betaler dyrt.
De to imperialistiske blokke er begge solgt til danskerne
med massive løgne. EU var angiveligt et frihandelsområde
med et ’indre marked’, da Danmark kom med i 1972. I dag
er det noget andet – en politisk, økonomisk, juridisk og militær blok med sin egen valuta og sine egne overnationale
institutioner på vej til at blive Europas Forenede Stater.
Det er også et mislykket projekt. Et projekt i dyb krise,
som borgerne i medlemslandene vender ryggen til. Den 3.
december 2015 sagde Danmark nej til mere union og til at
opgive retsforbeholdet. Den 6. april i år sagde hollænderne
Nej til EU’s associeringsaftale med det korrupte Ukraine.
I stadig flere lande findes bevægelser, der kræver folkeafstemninger om medlemskab, som den briterne skal have den
23. juni. EU-eliten og EU-regeringerne frygter udfaldet, når
briterne skal vælge mellem at træde ud af unionen eller til-
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slutte sig deres skattelysøgende premierminister Cameron
EU-aftale.
Medlemskabet af EU har givet dødsstødet til det danske
og de nordiske (kapitalistiske) velfærdssamfund. De er blevet erstattet af et system baseret på et ræs mod bunden for
arbejderne og det store flertal – og uhørt berigelse af en lille
procent.
En ny meningsmåling fra Epinion viser, at der er næsten
dødt løb mellem dem, der vil have Danmark ud af EU og
dem, der vil blive, hvis UK går.
NATO var angiveligt en defensiv pagt, oprettet med det
formål at afskrække det daværende Sovjetunionen og ’østblokken’ fra at angribe
et medlemsland. Med Sovjets og østblokkens sammenbrud skulle også NATO være
opløst, hvis militærpagtens formål var
rent defensivt. Men det var ikke en forsvarspagt, men udvidede i løbet af 90erne
og det første årti i dette århundrede sit operationsfelt til hele verden. I dag er NATO
aktiv i aggressionskrige langt uden for
medlemsstaternes territorier og regioner – som et redskab
for USA og den vestlige imperialismes røverkrige. USA, EU
og NATO er også hovedansvarlige for oprustningen og den
øgede krigsfare i Europa, for den ’ny kolde krig’, forøgelsen
af kampklare tropper og ’missilskjoldet’ i østeuropa. Faren
for en atomkrig i Europa har simpelthen aldrig været større.
Aldrig, større end under den seneste ’kolde krig’.
Destruktion af velfærd til gavn for kapitalisterne. Stadig
mere synlig fattigdom. Sultens spøgelse, der aftegner sig
også i Danmark. Flygtningestrømme som følge af de ulovlige krige. Terror i EU som en anden konsekvens. En eksplosiv verden ikke bare på vej mod sociale og politiske rystelser, men også mod en verdenskrig.
Kan Danmark ikke holdes uden for det hele, kan der dog
vælges en anden vej. Vejen ud af EU og NATO. Selvstændighedens og alliancefrihedens vej.
Redaktionen 11. april 2016.
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6 timers arbejdsdag: International kamp
med forhindringer
6 timers arbejdsdag i en 30 timers arbejdsuge – vel at mærke med fuld lønkompensation, så der ikke er tale om
deltidsarbejde – er et vigtigt krav for
alle arbejdende.
Spørgsmålet om arbejdstiden har altid
været et af de centrale områder i kampen mellem arbejdsgivere og arbejdere.
Kortere arbejdstid har været indskrevet
blandt kampkravene, så længe en organiseret arbejderbevægelse har eksisteret. Lige så sikkert har arbejdsgiverne
forsøgt at forlænge arbejdsdagen og arbejdsugen, presse lønnen ned og forringe arbejdsforholdene for de ansatte.
I adskillige årtier har LO-toppen
ikke rejst seriøse krav om kortere
arbejdstid. Det er gået i stå ved 37
timer. Faktisk er det i Danmark gået
den modsatte vej. Folk arbejder
mere og mere – dem der har arbejde,
altså.
Men behovet for en kortere arbejdsuge har aldrig været mere relevant – for at skabe sammenhæng
mellem arbejde og familieliv, når
begge arbejder eller man er aleneforælder, for at skabe flere arbejdspladser og
for at modvirke stress og nedslidning.
Derfor har kravet om en 6 timers arbejdsdag og en 30 timers arbejdsuge
været med på 1. maj og på kvindernes
internationale kampdag 8. marts. Arbejderpartiet Kommunisterne har rejst
kravet, siden partiet blev stiftet i april
2000.
Det er et populært krav med bred
støtte, selvom det negligeres af fagtoppen. Senest har partiet Alternativet,
stiftet i november 2013, fået mange
stemmer på ved valget i 2015 at gå ind
for at indføre 30-timers-ugen.

Sverige: Konkrete forsøg
med 6-timers-dag
I Sverige er der arbejdet konkret med
at undersøge konsekvenserne af indførelsen af en arbejdsuge på 30 timer.
Det er forsøg, der har vakt international
opmærksomhed. Indtil nu er der langt

overvejende meldt om positive resultater både for private arbejdspladser
– heriblandt svensk Toyota – og offentlige.
Det mest kendte forsøg er fra Gøteborg.
Siden februar 2015 har de 60 ansatte på
Svartedalens sjukhem haft en 30 timers
arbejdsuge med fuld lønkompensation.
De har selv været med til at lave skemaerne for arbejdstiden – for et plejehjem kører 24 timer i døgnet. Og generelt har der været stor tilfredshed blandt
alle medarbejderne.

jehjem med 8-timers-dag. Det påvises
her, at for de ansatte med 6-timers-dag
mindskes sygefraværet og behovet for
vikarer. Samfundsudgifterne til sygedagpenge er mindsket med ca. 20 pct.
I samme periode gik det modsat for
Solängens plejehjem med 8-timersdag.
6-timers-dagen har selvfølgelig betydet mere tid til familieliv og fritid,
mindre stress og en bedre balance mellem arbejde og den øvrige tilværelse.
Arbejdet er ikke den altdominerende
faktor, der kaster lange skygger af udmattelse over alt andet.
På trods af at nogle privatejede virksomheder også har haft positive resultater af eksperimenter med 6-timers-dagen, mener kapitalistklassen
som helhed, at ideen skal begraves
helt og aldeles. De vil gå den modsatte vej.

EU og arbejdsgiverne vil
forlænge arbejdstiden
I første omgang skulle initiativet, der
var besluttet af kommunalbestyrelsen i
Gøteborg efter forslag fra Vänsterpartiet, køre i et år, men blev forlænget til
to år og hele 2016. Nu ser det imidlertid
ud til at blive stoppet. De fire borgerlige partier i Alliansen (den tidligere
regeringskoalition) har hele tiden været imod. Nu er de gået i ledtog med
Sverigedemokraterna, som de ellers
ikke har villet samarbejde med, om at
sætte bremsen i. Det er et eksperiment
af betydning for alle svenske arbejdere.
Reelt er det også et internationalt pilotprojekt.
Forsøget på Svartedalen har været kontrolleret hele vejen igennem og undersøges i alle aspekter. Det er koblet til et
bredt forskningsprojekt, der skal se på
konsekvenserne både for de ansatte og
på de samfundsøkonomiske følger.
En første delrapport med titlen ’6
måneder med 6 timer’ redegør for nogle positive effekter – der sammenlignes
med forholdene på et tilsvarende ple-

I EU er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid sat til højst 48 timer
– selvom en række lande har kortere
arbejdsdage. I lande som Danmark er
arbejdstiden et resultat af kollektive
overenskomster.
Den franske 35-timers-uge – EU’s
laveste – er fastsat ved lov, men reelt
er den gennemsnitlige arbejdsuge længere på grund af udbredt brug af overarbejde.
Nu vil Frankrigs socialdemokratiske præsident Hollande gennemføre en
arbejdsmarkedsreform, der skal ’smidiggøre’ arbejdstiden, beskære overarbejdsbetaling og gøre det lettere for
arbejdsgiverne at fyre. Det vil reelt betyde, at 35-timers-ugen er død. Det har
udløst store arbejderprotester og strejker over hele Frankrig.
Det nyliberale EU er som monopolernes redskab en svoren modstander af
kortere arbejdstid for arbejdere og offentligt ansatte – og presser på den stik
modsatte vej. Til fordel for profitten
– til skade for flertallet og samfundet
som helhed.
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Kriminel kapitalisme i skattely
Kapitalismen er et globalt system baseret på udbytning af arbejderklassen
og det store flertal. Der er ikke den forbrydelse for profit, kapitalister holder
sig fra at begå, og ikke den kriminelle
fidus, der ikke bliver taget i anvendelse
for at vogte over de røvede rigdomme.
Indtil i dag har kun et fåtal privilegerede kendt til advokatfirmaet Mossack
Fonseca i Panama, der har specialiseret
sig i at oprette anonyme offshore-selskaber som skattely for millionærer og
milliardærer fra hele verden.
Enorme formuer – ’lovligt’ eller ’ulovligt’ tilvejebragt – holdes skjult for
skatte- og andre myndigheder. Selskabernes ejere kan være anonyme, og der
aflægges aldrig regnskab.
Mossack Fonseca er blevet et navn verden over med en gigantisk læk af selskabets interne papirer fra stiftelsen i
1977 til udgangen af 2015.
Afsløringerne af det populære skattely i
Panama – en stat i USA’s baggård, som
senest blev invaderet af den store nabo
i 1989 – hiver en række statsoverhoveder og andre politikere, spekulanter og
rigmænd frem i lyset. Alle med skjulte
formuer, der kan sikre dem og deres
familier en sorgløs tilværelse i det internationale jetset, hvis de skulle blive
fordrevet eller på anden måde afsat.
Den saudiske konge, Putin og hans
mænd og den islandske præsident er
der – og mange andre med magt og
hyppige overskrifter. Sportsstjerner og
talrige andre berømtheder.
Også deres hjælpere i banker og andre
finansinstitutioner optræder i de lækkede papirer. For Danmarks vedkommende gælder det banker som Jyske Bank
og Nordea, der har ydet gode kunder
særlig rådgivning og bistand.
Der er forberedt en mediestorm og politiske bølgeskvulp. Panama-papirerne
fremhæves som den største læk i moderne mediehistorie og som det største
internationale journalistiske samarbej-

de i nyere tid. Mediefolk fra 76 lande
har arbejdet med det siden september
2015. Fra Danmark er det DR og Politiken.
Det er hensigten at gøre alle data fra
denne læk tilgængelige for offentligheden på nettet fra maj måned.
At det er en velforberedt medieaktion,
der er sluppet løs, betyder også at nyheden er forhåndskendt af regeringer,
banker og formentlig de fleste implicerede. Forsvarsværkerne, forklaringer,
bortforklaringer og undskyldninger er
parate.
Det har overrasket, at amerikanske politikere og dollarmilliardærer ikke optræder på de lækkede lister. Det er der
en forklaring på. De er nemlig kunder
i andre selskaber af samme slags som
Mossack Fonseca.
Dette selskab er kun et enkelt mellem
hundredvis af andre, selvom det er
blandt de fem største i verden inden for
skattely i offshore-selskaber. Skattely
er et globalt udviklet system, som hele
den internationale overklasse benytter
sig af.

Det er en rådden udvækst på et råddent
og kriminelt samfundssystem, hvor de
62 rigeste personer ejer mere end halvdelen af verdens befolkning, og hvor
fattigdommen bare breder sig.
Reaktionen på afsløringerne i Danmark
har været spage: fra løftede pegefingre
til Nordea til bovlamme opfordringer
til at ’boykotte’ skattely-bankerne. Eller via lovgivning forhindre, at penge
kan sendes i skattely ud af landet. Regeringen afviser at gøre noget ved lovgivningen.
Internationalt har der meget længe været snakket om at gøre noget ved skattely-fiduserne, som er med til at udmarve
statsbudgetterne.
Ingenting sker, fordi det er skattelyenes
beboere, der kontrollerer regeringerne
de allerfleste steder.
Kapitalismen er et snyltersystem,
som konstant producerer nye forbryderiske måder at udnytte og snyde på. Der
er først en reel mulighed for at afskaffe
denne systemsvindel, når selve systemet smides på lossepladsen.
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Panama-papirerne:

En kontrolleret og velforberedt lækage
Panamapapirernes afsløringer kommer ikke bag på de afslørede. Politikere, banker og finansinstitutioner har
haft god tid til at forberede modtræk.
Blandt andet EU har netop fremlagt en
ny plan mod skatteunddragelser. Det er
de sædvanlige systemtro medier, der i
portioner slipper afsløringer ud. Det
hele er koordineret af konsortium, der
er finansieret af bl.a. Ford, Carnegie
og Rockefeller.
Der var lagt op til sensationer, da Panama-bomben sprængtes i form af millioner af lækkede papirer, der kaster
lys over den globale elites gigantiske
skattely-fiduser. Hvordan man undgår
beskatning af formuer skabt ved udbytning af millioner af arbejdende, eller
hvidvasker decideret kriminelle penge.
En del undrede sig over, at amerikanske politikere eller dollarmilliardærer
ikke optrådte på forsiderne af alverdens
aviser, men i stedet den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident
Xi Jinping.
Ingen af Hollywoods supernavne, ingen af USA’s sportstrofæer var på listen. En islandsk statsminister nåede at
blive skandalens hovedperson.
Forklaringen er enkel nok. Det er de
systemtro vestlige medier, der har koordineret lækagen, og dermed både
beskytter den superrige ene procent og
dens politikere, og samtidig kan rette
harmen mod de sædvanlige banditter,
som USA og Vesten ikke kan lide.
Det var den store liberale tyske avis
Süddeutsche Zeitung, som modtog
lækken fra en whistleblower, der på den
ene eller anden måde havde adgang til
Mossack Fonsecas interne papirer. Det
panamanske advokatfirma siger, de
blev stjålet af europæiske hackere.
Süddeutsche Zeitung besluttede at dele
papirerne med medier i andre lande og
fik et såkaldt Internationalt Konsortium
af Undersøgende Journalister (ICIJ)
til at stå for organiseringen af bombe-

alle de fattige lande til velfærdssamfund.

sprængningen i en koordineret global
aktion, som er blevet forberedt gennem
mere end et halvt år.
Men dette konsortium – International Consortium of Investigative Jour-

Kriminel kapitalisme
nalists – er ikke en international klub af
sandhedstørstende mediefolk. Det er et
amerikansk foretagende, som kontrolleres og organiseres af USA’s Center
for Public Integrity, som igen finansieres af amerikanske milliardærfonde,
blandt dem Ford Foundation, Carnegie
Endowment, Rockefeller Family Fund,
W K Kellogg Foundation, og Open Society Foundation (George Soros).

Skattely-fiduser: Nok til en
verden i velfærd
Panamapapirerne fortsætter med at
kaste lidt lys over det enorme omfang
af den globale elites skattesnyderi. De
sætter nogle navne og ansigter på og
får demonstreret, at der virkelig er tale
om en fidus, som udnyttes af hele den
globale elite, af hele den kapitalistiske
verden, dvs. af magthaverne i stort set
alle lande.
I 2010 vurderedes det, at 21.000 milliarder dollars (mere end 140 billioner
kroner) lå i skattely. De globalt rigeste ene procents i bogstavelig forstand
’skjulte reserver’.
Det er enorme beløb. Nok til at afskaffe
den globale fattigdom. Nok til at gøre

På baggrund af tal fra Nationalbanken
blev det i 2015 anslået, at danske værdier i skattely androg 130 milliarder kr.
Det viste en voldsom vækst i forhold til
samme kildes tal for 2013. Pengene fosser ud af Danmark og ind i selskaber af
den slags, Mossack Fonseca i Panama
er specialister i at oprette. Undertiden
med afdøde personer i bestyrelserne.
De etableres så i en række notoriske
skattely fra Stillehavsøer til små amerikanske stater med samme funktion.
Andre kilder sætter tallet på de danske
skattelymilliarder væsentligt højere. I
2013 blev de danske værdier i skattely
i LO’s Ugebrev A4 anslået til at udgøre
275 milliarder kr. Altså mere end det
dobbelte.

Den fejlslagne kamp
mod skattely og
skatteunddragelse
Kampen mod skattely er ikke noget
nyt. Det har stået på programmet hos
masser af regeringer, også i EU-lande
og i Danmark. Masser af politiske partier og bevægelser vil have ryddet op i
skattelyjunglen.
Mellemfolkeligt Samvirkes ActionAid
har f.eks. i lang tid kørt en kampagne,
som hedder DK mod skattely. Den forklarer det sådan:
”DK mod Skattely er Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne for at stoppe
multinationale selskabers brug af skattely. Skattely udhuler vores velfærd og
fremmer ekstrem ulighed i verdens udviklingslande. Sammen med dig – og
borgere i hele Danmark – vil vi sætte
en stopper for brugen af skattely.”
Men kampagnen har ikke givet resultater. Brugen af skattely bare vokser,
både blandt de multinationale, dollarmilliardærerne og rige danskere. Multinationale selskaber og rigmænd: Der er
run på de mange skattely verden over,
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og der er horder af sagførere og banker,
der hjælper dem.
At være kunde hos Mossack Fonseca
er ikke i sig selv kriminelt. Det er ikke
en forbryderisk frontorganisation, men
højt respekterede internationale sagførere. Og det er bare et enkelt af talrige skattelyspecialister, som den ene
procent, der ejer mere end den halve
verden og dens respektable banker og
investeringsselskaber, bedriver helt legale forretninger med. Ligesom en halv
underverden.
Der er ikke noget at komme efter
– medmindre skattevæsenet i hjemlandene kan påvise, at pengene i skuffeselskaberne er ulovligt udførte eller sorte
til hvidvaskning.
Det danske skattevæsen er lovligt forhindret. Det er af lovgiverne udmarvet
i en sådan grad, at det ikke kan forhindre milliardsvindel i form af skatterefusioner til driftige internationale forretningsfolk.

Måske håbet ligger i EU? Den 6. april
har EU-kommissionen fremlagt et
forslag til bekæmpelse af multinationale selskabers skatteunddragelser, der
blandt andet foregår ved, at selskaberne ikke betaler skat i de lande, hvor
pengene er tjent, men i lande med langt
lempelige skattelove. Forslaget har
være undervejs i næsten to år og er på
forhånd blevet lækket.
Indholdet har fået ikke mindre end 46
organisationer verden over – deriblandt
Mellemfolkeligt Samvirke – til at sende
et brev til kommissionsformand JeanClaude Juncker. De forkaster det entydigt og betegner det som ’en parodi på
gennemsigtighed’.
Det hele er med andre ord lovligt, og
redskaberne til at bekæmpe skattely eller de multinationales skatteunddragelser findes ikke.
Danske politikere er ’sure’ og ’forargede’ over skattely-afsløringerne. Blandt

andet er de sure over, at godt 300 solide
samfundsstøttende danskere figurerer.
Statsministeren er tilmed sur på danskernes vegne.
Men de er tomme for reelle ideer eller
forslag til bekæmpelse. Og den kontrollerede mediestorm må forventes at
drive over.
Konklusion: Kapitalismen er et system
ikke bare med indbygget udbytning og
undertrykkelse, men med alle former
for rigmands- og selskabssvindel. Det
ligger så at sige i generne. Det kan ikke
grundlæggende reformeres.
Kun arbejderklassens og folkenes revolutioner vil kunne sætte en stopper
for svindel og udbytning, for den globale elites hærgen, for den ene procents
udsugning af de 99 pct. Svaret er på
den ene side afskaffelse af privatejendomsretten til produktionsmidler og
samfundsværdier – og på den anden
side folkemagt, flertallets herredømme.
Socialismen er fremtiden.

Politisk økonomi: Minusvækst og minusrente
Danmark er alligevel ikke inde i et
økonomisk opsving. Nationalbanken
udsætter det endnu en gang og nedjusterer skønnet for væksten i bruttonationalproduktet for i år.
Krisen kradser også i EU og i den globale økonomi – og det gør det svært at
eksportere sig ud af den. Et tidligere
uhørt skridt som negative indskudsrenter tages i anvendelse af stadig flere
nationalbanker.
Hvad betyder det? Er Danmark ude af
den økonomiske krise?
Det har været et mantra for både den
første og anden Løkke-regering og for
Thorning-regeringen, at deres økonomiske politik – herunder nedskæringsreformerne – er gået ud på at skabe
vækst og jobs.
De har også bedyret, at Danmark fra
2015 har været ude af den langvarige
krise, som for alvor satte ind i 2008.
Der har derfor været store forventnin-

ger til, at væksten øgedes i 2015 og
igen i 2016. I al fald hen imod det mål
på 2 pct., som økonomer regner med
skal til, for at der ikke er tale om en reel
produktionsnedgang – og som også er
tallet for den ønskede inflation.
Men de to sidste kvartaler i 2015 bød
på regulær tilbagegang i det danske
BNP på minus 02 pct. (-0,5 pct. i tredje.
kvartal, + 0,3 i fjerde). Det vil sige en
økonomi i recession!
Det har fået Nationalbanken til at nedjustere de optimistiske tal for den forventede vækst af BNP i 2016 med 0,5
pct. til det stadig optimistiske 1,3 pct.
Den danske nationalbank har i et

stykke tid haft en negativ rente på indskud. Det koster altså bankerne penge
at have penge stående i Nationalbanken. Det er et tiltag, der sigter på at
stimulere udlån og dermed forventet
vækst – og det har tidligere i den kapitalistiske økonomi været regnet for et
helt uhørt skridt.
Flere og flere nationalbanker har imidlertid taget det i anvendelse – selvom
den amerikanske tøver.
Som det norske marxistisk-leninistiske tidsskrift Revolusjon.no skriver
i en glimrende analyse af den negative
rente, og hvad den betyder:
“Det begyndte med Den europæiske
centralbank ECB. Siden har centralbankerne i Japan, Sverige, Danmark og
Schweiz alle gjort ’det umulige’: Renten er under nul.
Dette er et oplagt desperat tiltag i en
kapitalistisk økonomi, som lever på
kunstigt åndedræt.”
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’Sult er sundt’, mener Løkke-regeringen
– og det er ikke engang løgn
Der blev protesteret foran Christiansborg den 15. marts, da regeringens og
blå bloks forslag om kontanthjælpsloft
og andre stramninger for de mest udsatte skulle vedtages. Regeringen og
blå blok lægger nu navn til en af de
mest asociale og velfærdsnedbrydende
love i nyere tid.
I et samråd før den afsluttende behandling af lovforslaget erklærede arbejdsgiverminister Jørn Neergård Larsen, at
“fattigdom er ikke et ord, vi har fokus
på”.
Det er danskerne efterhånden ved at
have forstået.
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Demonstrationer landet over - se mere
på velfaerdsalliance.dk
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Sultens regering
Ikke bare fjernede Venstre-regeringen
den nye officielle fattigdomsgrænse,
så snart den kom til. Den arbejder også
hårdnakket på at skabe masse-elendighed.
Hvis fattigdom ikke er et ord, der indgår
i rigmandsregeringens ordforråd, hvad
så med sult? Det er for partiet Venstre
et erklæret politisk mål.
Den 10. august 2012 erklærede Lars
Løkke Rasmussen f.eks. ved Venstres
sommermøde, at ‘vi har brug for, som
nation og som individer, at få sulten tilbage – at have et større ansvar for vores
eget liv’.
Den 11. august samme år bragte Den
korte avis et indlæg om kontanthjælp
af den nuværende statsminister. Det afsluttes med disse ord:
‘Det skal ikke længere være forbundet med større prestige at gå på passiv
forsørgelse end at have et arbejde i en
opvask. Vi skal have sulten tilbage.’
Det er nøjagtig dette program, regeringen med hjælp fra Dansk Folkeparti,
De konservative og Liberal Alliance nu
er ved at gennemføre.
Det vil de imidlertid ikke stå ved. Det
lyder ikke så godt, at Venstre fører en
bevidst politik for fattigdom og sult.

Derfor tilslører de konsekvenserne ved
systematisk at lyve om dem.
Det er indtil videre lykkedes godt at
holde den egentlige hensigt skjult. Ingen mainstreammedier har fulgt sultesporet op. Men det vil ikke længe
kunne gemmes væk.

Kontanthjælps
stramningerne betyder
fattigdom og sult
Alle beregninger – bortset fra regeringens egne sminkede tal – viser, at
stramningerne i loven vil skabe øget
fattigdom og drive folk fra hus og hjem.
Den vil ramme enlige forsørgere, handicappede og flygtninge særlig hårdt.
Det samme gælder for det påtvungne
kommunale ’omprioriteringsbidrag’ og
striben af brutale nedskæringsreformer,
der strømmer ud fra ministerierne og
ekspederes gennem folketinget, mens
der protesteres i by og på land.
De planlagte stramninger og reformerne vil ikke bare betyde fattigdom,
men også at sulten igen vil banke på i
Danmark. Som den allerede gør det for
fattige i Grækenland, Storbritannien og
talrige andre EU-lande. De vil betyde,
at folk sættes på gaden.

Som altid ved nedskæringsreformer
fusker regeringen med tallene og skønmaler konsekvenserne. Det er sammen
med fattigdom og sult også hjemløshed, splittede familier, børn berøvet
fremtidsmuligheder, sociale tragedier i
stribevis.
De nyliberale EU-reformer betyder ydmygelse af mennesker, hvis værdighed
trædes under fode, og som reduceres til
sociale tilfælde og superbillig arbejdskraft. Kilder til løntrykkeri og profit,
der ikke forventes at protestere.

Voksende protester
Men protesterne er omfattende. Næsten
daglige demonstrationer mod Løkkeregeringen og dens politik. Eller mod
folketingsflertallet.
Der har i den sidste måned været omfattende synlige protester mod omprioriteringsbedraget, mod kontanthjælpsloftet, mod ’fremdriftsreformen’
med sit-ins og aktioner på Københavns
Universitet og RUC. Der er aktioneret
i solidaritet med langt over hundrede,
som har hjulpet flygtninge uden vinding og anklages for menneskesmugling. Og meget mere.
LO er gået i flyverskjul – men en række
fagforeninger for offentligt ansatte har
taget kampen op mod bl.a. omprioriteringsbidraget. Initiativet Velfærdsalliancen har organiseret protestdemonstrationer. Danmarks Lærerforening
har været aktive i protesterne sammen
med FOA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal med
initiativet ’Brug velfærdsflertallet’.
Og protesterne vil fortsætte. Kampen
går ikke bare på at stoppe nye nedskæringsreformer, men rulle de vedtagne
tilbage.
Protesterne må organiseres, så de bliver
stærke nok til at vælte sulteregeringen
og sætte en stopper for den nyliberale
nedskæringspolitik – hvilket i sidste
ende forudsætter en udtræden af EU.
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’Integrationsydelse’ sender titusinder under fattigdomsgrænsen

Sultereformer for børn

Venstre-regeringen har gennemført en
systematisk lovgivnings-offensiv for at
fattiggøre alle på overførselsindkomster – og er ikke færdig endnu. Kontanthjælpsloftet og den halve såkaldte
integrationsydelse betyder elendighed
og sult. Børn rammes hårdt.
Selvom der har været uenighed om detaljerne i blå blok, er der fuldstændig
enighed om retningen: De fattige skal
systematisk trykkes længere ned. For
partiet Venstre er det et politisk mål at
få sulten tilbage. Denne retning er det
meste af vejen også støttet af Socialdemokratiet – som regeringsparti, men
også et langt stykke i opposition.
Konsekvenserne af de allerede vedtagne reformer er begyndt at vise sig, og
endnu flere vil følge i det kommende
år, efterhånden som f.eks. kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen bliver implementeret og den såkaldte ’refusionsreform’ fra 1. januar i år og det
kommunale
’omprioriteringsbidrag’
slår igennem. Det gælder også ‘integrationsydelsen’, der minder om den
tidligere ’starthjælp’, bare værre.
Der er tale om et generelt angreb, og
derfor kan det ikke rulles tilbage ved at
fokusere på den større eller mindre rimelighed i forhold til forskellige grupper eller områder, der rammes – som
‘normalt’ i det parlamentariske spil eller fagbevægelsens overenskomster eller trepartsaftaler.

Fattigdommen vil brede sig yderligere
– og med den kommer desperation og
håbløshed og alle de andre velkendte
sociale konsekvenser af nød og elendighed, såsom vold, kriminalitet og
prostitution.
Der er allerede mange, der helt har mistet retten til dagpenge. Og af disse er
mange nægtet kontanthjælp – og dermed et selvstændigt forsørgelsesgrundlag.
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Hvor mange det egentlig drejer sig om,
registreres ikke. Der er ingen statistikker. 70.000 har mistet dagpengeretten
fra 2013 til ’15. Det vides, at 40 pct. af
disse har arbejde i dag, også uden at det
kan tilskrives dagpengereformerne.
Ud over dem, der helt er berøvet et
selvstændigt eksistensgrundlag, er en
særlig gruppe udvalgt til at udgøre den
absolutte bund, indtil nu. De skal overleve på et niveau lavere end under de
rystende forhold, som er konsekvenserne af det ny kontanthjælpsloft.
Der er her tale om flygtninge og modtagere af den såkaldte ’integrationsydelse’, der blev indført af Venstre-regeringen og blå blok ved regeringsskiftet i

2015 og trådte i kraft
fra 1. september for
flygtninge, der er
bosat i en kommune
efter den dato. Integrationsydelsen
er
en særlig lav ydelse
i stedet for kontanthjælp.
Fra 1. juli 2016 vil ydelsen gælde alle,
der har opholdt sig i Danmark i mindre
end syv ud af de seneste otte år. Allerede i 2017 forventes det samlede antal
at være oppe på 40.900. Heraf 21.800
børn.
Michala Clante Bendixen gennemgår
følgerne af denne sultereform på refugees.dk.
Integrationsydelsen vil betyde, at titusinder – hvoraf mere end halvdelen
børn – presses ned under den fattigdomsgrænse, som Venstre-regeringen
ellers har sørget for at afskaffe. Nyankomne flygtninge vil blive ramt særlig
hårdt.
Sulten er ved at komme tilbage i massemålestok. Det er Venstres og blå bloks
fælles politik.
LO indgår en trepartsaftale om en
særlig lav løn for flygtninge. Socialdemokratiet og det meste af ’rød’ blok
jamrer – uden at føre seriøs kamp imod
det. S vil ikke engang love at afskaffe
kontanthjælpsloftet og 225-ugers reglen, hvis det igen bliver regeringsparti.

Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag
Det virkede sært, at forhandlingerne
om regeringens og storlandbrugets
landbrugspakke var så langt fremme,
før det kom for dagens lys, at fødevareminister Eva Kjær Hansens påstande
om, at miljøet ikke blev forringet af
pakken, stod i modstrid til forskernes
beregninger.
Hvorfor først da aftalen var på plads i

Folketinget? Svaret har vi nu. Der kunne manipuleres med tallene, fordi forskerne havde fået pålagt dobbelt tavshedspligt og bare skulle holde mund,
mens de så det ske.
Først når aftalen var sikret, måtte forskerne tale. Det resulterede i en væltet
minister på falderebet, men en vedtaget
landbrugspakke, der står fast, selvom

den er indgået på falske betingelser.
Ministeren blev erstattet med en ny
klon, og De Konservative, der ‘krævede kompensation’ for den øgede kvælstofforurening, er netop blevet stillet
tilfreds af et løst løfte fra Lars Løkke
Rasmussen. En lille del af den øgede
kvælstofudledning i naturen vil – måske – blive modsvaret gennem frivil-
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lige ordninger, der skal klares gennem
kompensationer til landmænd inden for
det beløb, der allerede er sat af til en
kommende naturpakke. ”God dag for
miljøet,” tweetede Søren Pape Poulsen.
Landbrugspakken vil i år tilføre miljøet
50-60.000 tons kvælstof (6.000 tons
ekstra), og tallet er stigende i de kommende år. I 2021 vil det efter planen
kunne blive 92.000 tons. Allerede i år
vil det betyde en 40 % overskridelse af,
hvad man siger, vandmiljøet vil kunne
klare. De lovede kompenserende tiltag
er ikke fastlagt. De Konservatives krav
var 600 tons mindre kvælstof udledning.
De centrale forskere bag landbrugspakkens tal arbejder på Aarhus Universitet. Universitetet blev op til arbejdet med tallene pålagt en særlig
tavshedsklausul, afslørede professor
Jørgen E. Olesen til P1’s Orientering d. 4. april. Han ville gerne have
lagt beregningerne bag pakken frem,
så de kunne have indgået i debatten,
men det var han afskåret fra, hvis
han skulle beholde sit job.
Forskerne blev underlagt en dobbelt
tavshedsklausul, der ikke alene krævede, at de holdt tallene hemmelige; de
måtte heller ikke fortælle, at der var en
aftale om hemmeligholdelse!
På den måde kom tallene til at se videnskabelige ud – helt i strid med virkeligheden. Hele forhandlingen og debatten
om landbrugspakken kom til at køre på
falske tal.
Først da tavshedsperioden var udløbet,
kunne forskerne udtale:
- Tallene er nye for mig. Vi ved ikke,
hvordan de er fremkommet, og hvem
der er kilden. De stammer ikke fra vores rapportering ‘baseline-2021’, som
der bl.a. henvises til, udtalte AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra
AU ’sektorforskning’.
Fællestillidsrepræsentant for forskerne
på Aarhus Universitet Olav Bertelsen
udtalte d. 4. april til P1:
- Jeg har levet i den naive forestilling, at denne her slags kontrakter ikke

kunne findes. Det er i virkeligheden et
politisk problem, for det handler ikke
bare om de enkelte forskeres velvære.
I sidste ende er det her forskellen på et
oplyst demokrati og så en anden samfundsform, jeg ikke ved, hvad jeg skal
kalde.
Der er brugt rene gangstermetoder
for at få storlandbrugets ønsker igennem. Kravet om denne form for tavshedspligt er i følge juraprofessor Sten
Schaumburg-Müller i strid med forvaltningsloven.
- Min vurdering er, at det ikke er lovligt. Forvaltningen kan ikke pålægge en
yderligere tavshedspligt end det, Folketinget har vedtaget. De kan ikke lave
sådan nogle kontrakter, som er gyldige,
udtalte han til P1.

forurening i gylle var årsag til død hos
rådyr og harer, men denne konklusion
blev fjernet fra forskernes rapport.
Her lød kravet, at forskerne aldrig måtte offentliggøre undersøgelsens fulde
resultater. Her er det igen storlandbrugets interesser, der styrer i ministeriet,
og direkte manipulation og undladelsesløgne tages i anvendelse. De reelle
resultater kommer ikke ud, og det bliver ikke muligt for folk med indsigt i
området at vurdere resultaterne. En almindelig demokratisk debat forhindres
bevidst.
Denne sag kom kun frem gennem
journalistens aktindsigt i forskernes
frustrerede indbyrdes e-mails.

Det ulovlige er ‘normal’
praksis
Selvom denne type kontrakter vurderes til at være ulovlige, er der tale
om ganske almindelige kontraktvilkår, fortæller professor Hein Andersen i radioreportagen.

Da forskernes mundkurv var taget af,
stod det klart, at ingen af dem kunne
stå inde for Eva Kjer Hansens påstand
om, at landbrugspakken ikke forringede miljøet.
Forskernes undersøgelser (notat)
blev holdt udenfor, da pakken blev
sendt i høring, og indsigten i pakkens
virkninger blev holdt ude af den offentlige debat. Landbrugspakken bygger
stadig på løgnagtige tal og uredelighed,
uanset at ministeren måtte gå af.

Manipulation med
forskningsresultater er
‘normal’ praksis
Der lægges kraftigt politisk pres på
forskningen. Konklusioner fjernes fra
videnskabelige undersøgelser. Jesper
Tynell beskriver i P1-udsendelsen et
eksempel fra 2013, hvor et forskningsresultat blev ændret af Naturstyrelsen.
En undersøgelse pegede på, at kobber-

Man kan således ikke have tillid til
forskningsresultater, da man kan forvente, at kritiske resultater er sorteret fra for alle andre end regeringens
øjne – mens man pynter sig med et
videnskabeligt og objektivt skin. For vi
forventer jo, at forskning er ’sand’ og
objektiv og belyser hele billedet. ’Fri
forskning’ er under disse forhold en
løgn.

Pres for privatisering af
forskningen
Private konsulentfirmaer står klar til at
tage over, hvis forskerne slår sig i tøjret. F.eks. er miljørapporter, der tidligere blev lavet af forskere på Aarhus Universitet, nu givet til Cowi Consult. Den
eksterne finansiering er steget kraftigt
og er helt oppe på 40-50 %. Opgaverne
udbydes fra sag til sag, den faste basisbevilling er væk, og forskerne forhandler sig til bevillinger for kortere perioder. Så den økonomiske klemme er en
betydningsfuld faktor.
- Danser man ikke efter ministeriets
pibe, kan opgaver gå til private firmaer,
som Hein Andersen udtrykte det over
for P1-værten.
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Folkeafstemninger om medlemskab af EU

Skræmmekampagnerne kører – dansk LO er med
Krav om folkeafstemninger for og imod
medlemskab vokser i EU-landene,
mens kampen for og imod Brexit bliver
stadig mere intens. Der er en reel mulighed for, at briterne stemme ja til at
gå ud og Nej til den konservative premierminister Camerons aftale med EU
Det betyder at EU-eliten, EU-regeringer og EU-partierne fører kampagner
for fortsat britisk medlemskab med
både trusler og løfter. Også den amerikanske præsident er indkaldt. De
EU-glade medier flyder nu over med
skræmmebilleder.
Den reformistiske fagbevægelse i EU
prøver at skræmme de britiske arbejdere fra at stemme for udtræden – og
arbejderne i de øvrige lande fra bare at
tænke på det. Og dansk LO spiller igen
en beskidt rolle som lakaj for monopolernes EU.
Truslerne er de samme som ved tidligere afstemninger: Arbejdsløshed,
jobtab, forringede arbejdsforhold og
levevilkår. Mere af alt det som allerede
fås ved medlemskab af den nyliberale
Union. Aftalen, briterne skal stemme
om, giver UK nogle undtagelser (særordninger) i forhold til medlemskabet.
Lidt i stil med de danske EU-forbehold.
Men de kritiseres fra alle sider af den
britiske EU-modstand som helt utilstrækkelige.
Briterne må gøre deres stilling op: For
eller imod medlemskab. Der er ikke
plads til kritiske reservationer.

Afstemningskrav vokser i
hele EU
I Holland viser en opinionsundersøgelse at 53 procent af vælgerne ønsker
en afstemning om ja eller nej til medlemskab, mens 43 pct. er imod en sådan
afstemning. Meningsmålingen viser
også, at ved en sådan afstemning ville
der være næsten dødt løb: 44 pct. ville
forblive i EU, 43 pct. ville ud – og resten er uafklarede. Det var før det hollandske Nej til EU’s associeringsaftale

med Ukraine.
De britiske målinger taler også om
et dødt løb eller en lille overvægt til
Nej-siden. Og frygten for et Brexit har
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derfor er EU-eliten og EU-regeringerne
i gang med en omfattende propagandakampagne for at lokke og truer briterne til at blive i EU og alle andre til at
droppe ideen om folkeafstemninger om
medlemskabet.

Illusoriske løfter
grebet EU-apparatet og regeringerne i
de fleste medlemslande.
Statsministeren i Tjekkiet (Den Tjekkiske Republik) Bohuslav Sobotka siger,
at hans land også kan tænkes at ville
forlade EU ved en Brexit.
I Frankrig ønsker 53 pct. af vælgerne
i en meningsmåling en afstemning om
medlemskab. I Sverige er tallet 49 pct,
i Spanien 47 og i Tyskland 45.
Kravet er voksende i hele EU, og i en
række lande er der skabt aktive folkebevægelser for det. I Danmark har
Folkebevægelsen mod EU starter en
underskriftsindsamling. Det samme
gælder for søsterorganisationen Nei till
EU i Sverige.
Udfaldet af den britiske afstemning vil
have omfattende konsekvenser. Netop

En særlig rolle i kampagnen for EU
spilles af de reformistiske partier fra
socialdemokraterne til Europæisk Venstreparti med Syriza og andre EU-tilhængerpartier, og af reformistiske EUfagbevægelse.
Den nye ’venstreorienterede’ Labourleder Jeremy Corbyn står skulder ved
skulder med Cameron for at få et ja
til hans aftale. Corbyn har tilkaldt den
græske tidligere Syriza-finansminister
Yanis Varoufakis som særlig rådgiver.
Varoufakis har med sin DiEM25 bevægelse, som i Danmark det EU-glade
parti Alternativet har tilsluttet sig, forsøgt at genoplive illusionerne om, at EU
kan blive et projekt til gavn for folkene,
og ikke skal skrottes som et fejlslagent
projekt. Det er en del af løftekampagnen fra EU-støtterne.
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LO er med
Euro-LO spiller også en særlig rolle.
Fagtoppen i EU tager sig først og fremmest af skræmmekampagnen og truslerne. Løfterne er brugt.
’Britisk farvel til EU kan betyde ræs
mod bunden for millioner af europæiske lønmodtagere’. Sådan lyder overskriften på kampagnen. Det er også en
overskrift i LO’s ugebrev A4. Her hedder det:
’Hvis det ender med et britisk exit fra
EU, kan det få afgørende betydning for
ikke bare britiske lønmodtagere men
for flere hundrede millioner europæiske lønmodtagere.
Et britisk nej til fortsat EU-medlemskab kan nemlig få faglige rettigheder
som ferie med løn, ret til barsel og barnets første sygedag til at gå op i røg,
som de hekse danskerne brænder af på
Sankt Hans-bål.
A4 citerer talsmænd for TUC, det britiske LO, for disse skræmmende perspektiver. De bakkes op af bl.a. Bente
Sorgenfrey, formand for FTF, der ’vurderer at britisk udtræden af EU kan
ramme den danske sygeplejerske eller
smed’:
– Det er den store bekymring hos
mig og i FTF, at det på lidt længere sigt
vil ramme danske lønmodtagere. Hvis
man deregulerer i England, kan det
smitte af. Og vi vil ikke være i stand
til at stå samlet op imod forringelser og
dereguleringer af vilkår for lønmodtagere, hvis England ikke er en del af det,
erklærer hun.
Men der er intet reelt i denne skræmmekampagne. Den er lige så hul som
skræmmekampagnen i forbindelse
med den danske folkeafstemning om
euro’en, der nærmest ville betyde bankerot for landet, som ville blive forvandlet til både en fattiggård og en arbejdsløsheds-ø.
Og kan dansk fagbevægelse ikke finde
ud af at stå sammen med fagbevægelsen i lande også uden for EU er det fordi den ikke bare er reformistisk, men
også uduelig og inkompetent.

Tag skraldet fra de fattige
På trods af kapitalismens råddenskab
og døende fase, så forstår dette reaktionære og menneskefjendske system
til stadighed at tilføre sig selv kunstigt
åndedræt. Således tager kapitalismen
elementer fra kommunismens idealer,
tvister dem en halv omgang – og vupti
opstår der profitable initiativer. Tag
eksempelvis det stadig voksende frivillige arbejde. I det fremtidige socialistiske samfund vil frivilligt arbejde
til fællesskabet være en naturlig ting
til fordel for alle.
I det kapitalistiske samfund tilfalder den ekstra ydelse et ubetydeligt
lille mindretal, som samtidig kan
spare anden arbejdskraft væk – altså
havner omkostningerne på arbejderklassens skuldre blandt andet i form af
større arbejdsløshed. I omkring 30 år
er udnyttelsen af de arbejdsløse blevet
stadig mere perfektioneret under udtrykket aktivering. I de seneste år er
denne ordning blevet suppleret med
regulært frivilligt arbejde.
Forleden mødte min kone Lillian
en gruppe mennesker, som med poser i hænderne var godt i gang med at
rydde voldene ved Christianshavn for
affald. Det var tydeligt, at det var et
velment ærinde, de gode mennesker
var ude i; men Lillian følte alligevel
en trang til en kommentar:
- Jeg tager hatten af for jeres gode
intentioner; men får I slet ingen betaling for jeres indsats?
- Næeh, vi ønsker såmænd blot at
gøre en god tjeneste til brugere af området, svarede en kvinde, der meget
vel kunne have vokset op i spejderbevægelsen.
- Det er for så vidt sødt af jer; men
har I tænkt på, at det faktisk burde
udføres af nogle af de mange arbejdsløse, der så kunne ernære sig selv med
en overenskomstmæssig løn?
Lillian fik ikke de aktive til at lægge poser, handsker og gribetænger fra
sig; men de havde alligevel fået noget
at tygge på.
Når nu talen er faldet på affald, så har
vi et endnu mere bizart problem i vores boligkompleks. Vores gårdmænd

har i årevis haft ondt i røven af klunserne. Gårdmændene ynder i øvrigt
selv at klunse af affaldet, hvilket klart
kommer til udtryk i deres kaffestue.
Nu har de fået konkurrence fra romaerne, som de ynder at omtale klunserne uanset deres nationalitet.
Vi har nu i et par år været knyttet til
Københavns kommunes bestræbelse
på affaldssortering, hvilket jo også er
yderst fornuftigt – og en profitforretning. Lillian og jeg har indrettet vores
husstand på en måde, så vi affaldssortere i lejligheden, inden vi ved en passende lejlighed afskaffer samme i de
respektive containere. Vi vil selvfølgelig bakke op om genbrugstanken.
Derved er det også betydeligt lettere for de fattige, udstødte at finde
frem til eksempelvis de værdifulde
metalaffald
Det er imidlertid gået på vores boligforenings bestyrelse på nerverne
– garanteret tilskyndet af gårdmændene, hvorfor det er blevet besluttet at spærre vores affaldscontainere
inde. Den havde vi altså ikke lige
set komme. Kapitalismen forstår at
beskytte sine ejendomme. Ej heller
denne mulighed skal de fattige have
i deres overlevelseskamp. Parallelt
med at Københavns kommune miljø
og teknikborgmester Morten Kabel
(Enhedslisten) har sikret kommunens
genbrugspladser med rækværk og kædelåse, så har han foreslået, kommunen indretter særlige affaldsbøtter til
genbrugsflasker, så klunserne får lettere til at indsamle lidt mønt. Var der
nogen, der nævnte dobbeltmoral?
Tilbage til boligkompleksets indespærring af vores affaldscontainere.
Jeg kommer ned fra lejligheden på
2.sal på vej til mit arbejde med min
termokande, madpakke og vores sorterede affald: Papir, pap, metal, glas
osv. Da jeg når de indespærrede containere, må jeg lægge affaldsgrupperne fra mig for at kunne låse mig ind til
allerhelligste: Affaldscontainerne.
Det er ligesom, at besværlighederne har reduceret vores entusiasme.
Sådan er kapitalismen også.
Reno
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Vrede over regeringens plan for sorteringsskole
Nye angreb på
uddannelserne
Gymnasielærere og elever protester
kraftigt imod blå bloks gymnasiereform, der vil udelukke elever med under 4 fra at begynde. Regeringen vil
også kræve et gennemsnit på 4 for at
blive optaget på HF.HF skal heller ikke
mere give adgang til lange videregående uddannelser.
Gymnasielærernes formand Annette
Nordstrøm Hansen konstaterer, at det
vil øge uligheden i samfundet ved at
gå ud over unge fra arbejderklassen
og indvandrer-flygtninge ungdommen.
Hun frygter, at man er på vej tilbage til
det elitære gymnasium for fine folks
børn.
En karaktermur på 4 vil udelukke 28
pct. fra gymnasiet. De vil nu ikke kunne
uddanne sig på HF. Annette Nordstrøm
Hansen kalder i Politiken et adgangskrav på 4 til HF for ’virkelig ødelæggende’.
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil 23 procent af de unge, der får en
hf-eksamen, falde for et karakterkrav
på 4. For unge på stx, det almene gymnasium, er tallet 4,4 procent.
Regeringens politik er et opgør med
den tidligere politik om ’uddannelse
til alle’. Indtil nu har det været en målsætning, at 95 pct. af alle unge får en
uddannelse efter folkeskolen. I praksis
har tallet på unge under 25, der ikke får
en uddannelse, vær 14 pct. (2014). Det
tal ventes nu at stige til mellem en fjerdedel og en femtedel af alle unge.
Danske gymnasieelevers forkvinde Veronika Schultz på twitter:
”Vanvittigt at bygge #karaktermur
om HF og lukke adgang til LVU. Alt
for tidligt at sku vælge ml LVU/MVU/
KVU #uddpol ”
Forkortelserne står for henholdsvis lange, mellemlange og korte videregående
uddannelser.

Ellen Trane Nørby blokerer adgangen til gymnasierne, eleverne blokerer ministeriet,
konstaterer gymnasieelevernes forkvinde Veronika Schultz.
Venstre-regeringen og et folketingsflertal vil gør op med politikken for ’uddannelse til
alle’. Gymnasie- og HF-uddannelser skal udelukke mange unge.
Man er ved at indføre en sorteringsskole.

De uddannelsessøgendes organisationer fordømmer enstemmigt de omfattende reformplaner, der kommer
efter de ødelæggende folkeskole- og
erhvervsskolereformer. Alle sigter på
at uddanne unge til EUs og konkurren-

cestatens ’soldater’ og lydige arbejdskraft. Gymnasiereformen vil forhåndskassere og frasortere ca. en fjerdedel af
den danske ungdom.
Det vil udløse aktioner og kraftige
protester i den kommende tid.

6 timers arbejdsdag til 8 timers løn må være kravet i 2016
- Den daglige arbejdstid skal sættes ned. Vi betaler en høj pris med al for lidt tid og kræfter til børn,
familie og fritid – og ofte med ødelæggelse af helbredet. 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, deltidsarbejde 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 arbejder mindre?

Som arbejdskraft yder vi i dag langt, langt mere pr.
time end vi gjorde for 98 år siden, da 8 timers arbejdsdagen 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 samme 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
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Rul reformerne tilbage! Velfærd, arbejde og uddannelse til alle!
I de sidste 15 år er den ene ’reform’ efter den anden gennemført, 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 gennemfører 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 katastrofe. 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 sorteringsskole, 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 multinationale selskaber formår betale den skat, de vil. Og Løkkeregeringen 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 juridiske 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 folketingsflertal 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 afstemning. 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 flygtningestrømme, 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 bruges 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 danskerne er dødtrætte af de ulovlige, ødelæggende og kostbare
krige. Købet af nye kampfly skal stoppes, dansk krigsdeltagelse 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 flygtning 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 jages 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 oprustningen også til mere politi. Retten til demonstration og protester 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 befolkning, der rejser sig i protest. Som kun kan vendes af arbejderklassen og en ny ungdom.

For fred og socialisme!

Kampen for socialisme er
både national og international

Arbejderpartiet Kommunisterne er
medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer
– som samler partier og organisationer

fra Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa.
Den blev stiftet i 1993. APK har været
medlem siden partistiftelsen i april
2000.
De kæmper alle for revolution og socialisme 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 eksisterer der i dag revolutionære situationer
og et marxistisk-leninistisk parti.
Gennem regionale konferencer og
en årlig verdenskonference analyserer CIPOML de globale og regionale
klassekampsudviklinger og koordinerer partiernes arbejde.

Nyheder hvor der
kæmpes
Følg med i det ny
kpnet.dk
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KPnetavisen Facebook forum
Twitter @kpnetdk

Deltag på kpnet.dk/blogs

Den Dominikanske Republik:

25. internationale ungdomslejr
3. - 10. august 2016
KPnetTV og KPnetTV2

De internationale antifascistiske og
antiimperialistiske ungdomslejre afholdes hver andet år på skiftende kontinenter. Hundredvis fra revolutionære
ungdomsorganisationer over hele verden 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 naturligt nok være særlig mange fra Mellemamerika 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 voksende modstand er temaer. De forskellige lande fortæller om udviklingerne
hos dem, og der danner sig et fælles
billede.
Det er et spændende land og en fantastisk oplevelse for alle deltagerne. Fuld
også af festligt samvær, musik, sport.
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DKU i Danmark var vært for den 20.
Internationale anti-fascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr i 2006.
Er du interesseret i at deltage eller mere
information, så ring til
Oktober 50 55 99 30 eller
mail info@oktobernet

STØT Kommunistisk Politik
på Oktobers konto:
Bankkonto
1551 - 166 34 271
eller
Giro 1-663-4271
kontakt: 50 55 99 30
kompol@apk2000.dk

1. maj på Den Røde Plads
Kl. 13 - 18
Fælledparken bag Frimurerlogen
Talere:

RØD 1. MAJ 2016
MUNKEMOSE - ODENSE
Talere:
- Hans Hansen,landsledelsesmedlem i
Folkebevægelsen mod EU
- Tyrkisk taler
- Taler fra APK - m.fl.

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:
- Elif & Flemming
- Rudbæk & Fritiden
- Kamal Kalafi
- Bands fra Spillestedet Ung-Vest
Se mere på facebook RØD 1. MAJ Odense

Musik:

Fredsscenen, Tangkrogen Århus kl. 14

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

Sæt kryds i kalenderen

Rødt og revolutionært sommertræf ved Nyborg
Uge 30, ankomst onsdag den 27. - afrejse søndag den 31. juli 2016
Tilmelding og kontakt
for mere information

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.

Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1B
1750 København V

Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

info@oktobernet.dk

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

Telefon 50 55 99 30
Oktober Bogbutik,
Vesterfælledvej 1B, 1750
København V
hverdage 15-17.30

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

Nyheder hvor
der kæmpes

Følg med på kpnet.dk
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Det hollandske Nej skal forsvares og ikke ’ignoreres’

EU’s Ukraine-aftale faldet

EU-kommissionen mener, at man trods
det hollandske Nej kan gå videre med
Ukraine-aftalen. Men den er faldet
– ifølge EU’s egne bestemmelser. Men
EU-toppen er eksperter i at neutralisere Nej-resultater ved folkeafstemninger.
Den danske regering og det danske folketing må kræve, at Nej’et respekteres
– ligesom det danske Nej til opgivelse
af retsforbeholdet skal respekteres.
De danske pro-EU-medier har haft
travlt med at meddelelse, at det hollandske Nej til EU’s Ukraine-aftale ikke får
nogen konsekvenser og ikke betyder
noget, og at det bare er et udtryk for en
midlertidig folkestemning. En journalist på DR ’analyserede’ grundene til
,at det blev et nej, og kaldte det ’uciviliseret EU-modstand’.
EU-topfolkene har erklæret sig dybt
’bedrøvede’ over det hollandske Nej,
men i en udtalelse fra EU-kommissionen hedder det, at det intet betyder!
Man vil køre videre, som om intet er
hændt. Hvilket vil betyde, at hollænderne skal påtvinges en aftale, de har
sagt Nej til. Derfor erklærer de ledende
folk i EU også, at nu er det op til Holland at udlægge resultatet.
Den hollandske statsminister Mark
Rutte skal ligesom Lars Løkke forvalte
et Nej, han førte en voldsom kampagne
imod. Det er muligt, at han ikke vil forlange Ukraine-aftalen taget af bordet,
men at EU skal genforhandle de mest
kritiserede elementer.
’Chokoladekongen’ Petro Porosjenko,
som er indsat som Ukraines præsident
og er en af de statsledere, der ifølge Panamapapirerne også er søgt i skattely,
siger, at resultatet ikke får betydning
for landets tilnærmelse til EU og kommende medlemskab.
I en kommentar til valgresultatet sagde
han:
- Jeg vil understrege, at folkeafstemningen ifølge den nederlandske forfatning og lovgivning alene er vejledende,

Socialistpartiet var blandt dem der anbefalede et Nej til EU-Ukraine-aftalen

og at det nu er op til regeringen, parlamentet og de hollandske politikere at
træffe en beslutning.
- Jeg er sikker på, at denne begivenhed strategisk ikke betyder en hindring
for Ukraines optagelse i EU.
Ukraines præsident, regering og politiske system er gennemkorrupt. De
fører også krig i deres eget land mod
det russisk-talende og traditionelt russisk-orienterede Østukraine. Titusinder
er blevet dræbt, og mere end en million
er på flugt i denne fortiede konflikt.

Holland - EU - Ukraine
For EU og NATO er Ukraine tiltænkt
en særlig placering i optrapningen af
spændingerne i forhold til Rusland og
oprustningen – blandt andet med opbygningen af missilskjoldet, hvis endelige tredje fase skal være klar i 2018.
Ukraine skal efter planen med i NATO
og EU. I forhold til EU skal det have
en særlig rolle som eksperimentarium
for de multinationale, bl.a. i forhold til
GMO.
Det er den aftale, hollænderne har sagt
Nej til. Det er ikke nu simpelthen op til
EU-eliten og de EU-glade regeringer at
beslutte, hvad der skal ske.

Ukraine-aftalen er faldet. Den er ugyldig. At indtage denne position er ikke
bare at støtte hollændernes demokratiske rettigheder, det er at forsvare alle
EU-landenes befolkningers ret til at
mene noget andet end EU-eliten og forkaste dens politik. Det er også at tage
EU’s egne bestemmelser alvorligt.
Den danske regering og folketing bør
gøre det klart, at EU må respektere, at
Ukraine-aftalen er faldet og ikke længere kan implementeres (selvom dele
af den allerede har været i kraft siden
1. januar).
Det samme krav må rejses over for
andre regeringer og parlamenter – og
ikke mindst i forhold til EU-parlamentet, hvor blandt andet Folkebevægelsen
mod EU er repræsenteret.
Den hollandske Nej-side vandt en
overbevisende sejr ved folkeafstemningen om EU’s associeringsaftale
med Ukraine. Mere end seks ud af
ti sagde Nej.
Valgdeltagelsen blev lidt over 32
procent, mere end de fordrede 30
procent, for at afstemningen skulle
være juridisk gyldig.
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Hvad ligger der i aftalen mellem EU og Ukraine?
Associeringsaftalen mellem EU og
Ukraine blev undertegnet efter kuppet i
2014 og fordrivelsen af den daværende
valgte præsident. Den er ikke ratificeret
af alle EU-medlemslande, og hollænderne har nu afvist den. Alligevel har
dele af den været implementeret siden
2014, og det meste siden 1. januar i år.
Aftalen er meget vidtgående og binder
Ukraine til EU økonomisk, politisk og
militært. Den forpligter Ukraine til at
åbne landet for investeringer med fri
adgang for Den Europæiske Investeringsbank, til at tilpasse sig EU-lovgivning, energiaftaler og tilslutning til
EU’s udenrigs- og forsvarspolitik, såvel som samarbejde mellem EU’s og
Ukraines efterretningsvæsen. Den betyder tilslutning til en frihandelsaftale
med EU som et stort skridt mod medlemskab.
Aftalen er også tænkt at skulle bane vejen for et senere medlemskab af NATO
og Ukraines inddragelse i det aggressive ‘missilforvar’, som USA og NATO
er ved at etablere hele vejen ned igennem Europa og Kaukasus. Ukraine er
et brændpunkt for oprustningen og den
øgede fare for en storkrig med det europæiske kontinent i centrum.
Det er er en reaktionær og røverisk aftale indgået mellem EU-toppen og magt-

Yatsenyuk på EU-topmøde med Juncker, Poroshenko og Tusk

haverne i Ukraine, der får frie hænder
og støtte af EU, USA og NATO til deres krig mod befolkningen i Østukraine
og politik for spænding og konflikt med
nabolandet Rusland. Den er til alvorlig
skade for sikkerheden i Europa.
Associeringsaftalen er reelt gennemført ved hjælp af et væbnet kup, idet
‘Maidan-oprøret’ blev iværksat pga. de
kuldsejlede forhandlinger mellem EU
og Ukraine.
Der oprustes på det europæiske konti-

nent. USA’s missilskjold er ved at blive
etableret, NATO-militær er rykket frem
hele vejen langs den russiske grænse,
USA sender flere kamptropper dertil.
Ukraine er en central kampplads for
rivaliseringen mellem imperialisterne.
Placeret som nabo til Rusland på den
ene side og EU på den anden er landet i
skudlinjen mellem USA og EU på den
en side og Rusland på den anden. Der
kæmpes om Ukraine og landets rige
ressourcer. Vesten er i offensiven mod
Rusland med brug af alle midler – også
militær oprustning gennem NATO.

Det hollandske Nej også et nej til EU
Fra nej-kampagnen lød argumentet meget klart, at Ukraines associeringsaftale
med EU truer ukrainernes velfærd såvel som hollændernes. Nej’et bygger
således på en generel kritik af EU.
Holland har da også tradition for EUmodstand, der blev manifesteret, da et
markant flertal stemte nej til EU’s forfatningstraktat i 2005.
I Danmark nåede vi ikke at stemme, da
traktaten faldt pga. Hollands og Frankrigs nej ved folkeafstemninger. Og da
traktaten kom op igen under det nye

navn Lissabon-traktaten, blev vi snydt
for en folkeafstemning.
Nej-siden i Holland ligner på mange
måder billedet i Danmark, Storbritannien og andre lande. Det er et bredt
spektrum bestående af EU-modstandere og kritikere fra alle lejre. Politisk
spænder nej-siden fra venstrefløjsorganisationer og det store socialistparti til
Geert Wilders’ højreparti.
Hollændernes Nej har gjort EU-eliten
rasende, og frygten for et britisk Nej
til den Panama-papir-belastede David

Camerons aftale med netop denne elite
er vokset kraftigt. Der vil nu blive sat
endnu mere ind på at få briterne til at
sige ja.
De hollandske EU-modstandere, der
med folkeafstemningen den 6. april
vandt den anden EU-afstemning i træk,
forbereder nu at gå videre med at få
gjort alvor af kravet om en folkeafstemning om medlemskabet.
Som et af de tre Benelux-lande var
Holland et af EU’s oprindelige kernelande.
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Kun Vesten holder det korrupte Kiev-regime oppe
To år efter Maidan-kuppet i Ukraine og
indsættelsen af et regime, der er massivt støttet af USA, NATO og EU, befinder landet sig i en dybere krise end
nogensinde. I går trådte den forhadte
premierminister tilbage.
Den ukrainske økonomi ligger er i ruiner, og befolkningen er forarmet af krig,
inflation og nyliberale reformforsøg.
Trods enorme økonomiske bistandspakker og gigantiske lån er økonomien
og det ’demokratiske’ regime ved at
bryde sammen.
Kiev-regimet fører på tredje år en dybt
upopulær krig mod det russisk-talende
mindretal i de østlige provinser med titusinder af dræbt og mere end en million fordrevne. Tvangsudskrevne unge
er deserteret i tusindvis.
Det er ikke lykkedes Kiev-tropperne
med støtte fra Vesten og nynazistiske
og fascistiske terrorkorps at besejre de
to selvudråbte folkerepublikker Det er
virkelig svært for de vestlige medier at
fortsætte den rosenrøde fortælling om
Maidan og ukrainernes begejstring for
EU og NATO. Derfor forsøges en krig
og et halvejs kollapset land i Europa
holdt ude af synsfeltet.
Den vestligt indsatte og støttede regeringskoalition af fem partier er brudt
sammen. Der er nu kun to partier tilbage, og lederen af det ene premierministeren Yatsenyuk trådte tilbage i går
den 10. april, hvad han gav verden besked om i en meddelelse på twitter.
Den af Vesten håndplukkede ukrainske
præsident Petro Porosjenko, som vandt
præsidentvalget i maj 2014, står nu tilbage som Ukraines ’stærke mand’.
Han er kendt som oligark og ’chokoladekonge’ , som tidligere minister og
formand for Ukraines nationalbank.
Hans parti er (Vest)Ukraines største.
Nu forsøger Porosjenko at stramme
grebet om magten med et autoritativt
præsidentstyre med stadig flere beføjelser.

Maidan-pladsen i Kiev: ’Oprøret’ var et kup

Presset fra regimets vestlige donorer
for at fremskynde nyliberale økonomiske reformer – herunder liberaliseringer for virksomheder, privatiseringer
og øget beskatning af almindelige borgere – er blevet stadig større – uden at
regimet har kunnet levere de ønskede
resultater.
Krigen mod Østukraine har heller ikke
ført til det, regimet drømte om. Krim er
blevet en del af Rusland, og den militære modstand i har fremtvunget en våbenhvileaftale, men har ikke ført til en
politisk løsning, der sikrer de to provinser en vis autonomi inden for Ukraine.
Den russiske indflydelse er i stedet blevet styrket, mens våbenhvile-aftalen
igen og igen er krænket af Kiev-styrkerne.
Porosjenko er ingen ’stærk’ mand.
Han har mistet folkelig opbakning og
lever på USA’s og Vestens nåde. Han
er yderligere svækket, efter hans navn
er dukket op i Panama-papirerne som
skattely-søger. Under præsidentvalgkampen i 2014 lovede han at afvikle
sine udenlandske interesser.

Afsløringerne i Panama-lækken har
som bekendt ført til den islandske
statsministers afgang og stærke folkelige protester på Malta, mod Cameron
i Storbritannien og politisk uro mange
andre steder. De styrker ikke den ukrainske oligark.
Yatsenyuks afgang og den åbenlyse politiske krise i Ukraine kommer samtidig
mindre end en uge efter, at hollænderne
ved en folkeafstemning sagde Nej til at
Holland skulle underskrive associeringsaftalen med Ukraine, der blev indgået med EU i 2014 og allerede stort
set er virksom.
Under den hollandske afstemning var
EU-toppen ude og love, at Ukraine i al
fald ikke blev medlem af EU de næste
20 år. Det hjalp ikke på resultatet. Det
hollandske Nej betyder efter EU’s egne
regler, at aftalen er faldet.
Ukraine er et land i kaos – og et land
i brændpunktet i Europa og den stadig
optrappede oprustning fra USA’s og
NATOs side, vendt mod Rusland.
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Terror i Bruxelles: Terrorkrigen fortsætter
Fascistisk terror har altid været kendetegnet ved specielt at rette sig mod
civile. Bomber og massakrer skal skabe
frygt i massemålestok og terrorisere
civilsamfundet. De retter sig sjældent
mod militære mål eller myndigheder.
Bomberne i en lufthavn og en metrostation i Bruxelles med mindst 26 dræbte
og 130 sårede er netop af den type.
Eksplosionerne i Bruxelles kommer
som de seneste i en bølge af den slags
angreb – på en fredsdemonstration i
Ankara, mod turister i en badeby i Tunesien, ved et spillested og andre folkerige pladser i Paris, eller på et turiststrøg i Istanbul.
Og det er næppe vanskeligt at sætte navn på gerningsmændene: Det er
Daesh (Islamisk Stat), der trækker sit
blodige spor.
Nu har terroren ramt i hjertet af EU
– i Bruxelles – der samtidig er NATOs
europæiske hovedkvarter.
Det har chokeret, at det har været muligt for terrorister at slå til dér – i en
by, der i forvejen var i højeste terrorberedskab og netop havde gennemført en
række arrestationer i forbindelse med
massakren i Paris i november 2015, der
dræbte 130 civile – den største terrorhandling i EU i nyere tid.
At IS effektivt har kunnet gå i aktion
dér, vidner om, at den ikke er slået og
tilsyneladende fortsat er i stand til at
ramme hårdt.
Med den amerikanske præsident i spidsen har en vestlig koalition erklæret
krig mod Islamisk Stat og udkæmpet
den med bomber fra luften først og
fremmest i Syrien og Irak.
Ikke særligt effektivt, må det siges.
Først da Rusland på opfordring fra Assad-styret kom til Syrien, skete der en
reel forrykkelse af den militære situation, der har ramt IS alvorligt. Men IS
er fortsat i stand til at føre krigen ind i
fjendens hjerteland. Det er ikke mindst
det, terroren i Bruxelles skal sige. At IS
kan ramme hvor som helst. Gøre alle
steder usikre. Og ramme civilsamfund
og turisme.

Eksplosion i lufthavnen i Bruxelles

’Svaret’ vil være militarisering og politistatslignende forholdsregler i EU’s
storstæder og i alle landene. Det vil
være mere synligt politi og militær,
mere overvågning af borgerne, indskrænkninger af rettighederne.
Frankrig er stadig i undtagelsestilstand efter massakrerne i Paris – og det
er netop, hvad der er sket.

Terror: Hvem står bag?
Terroren vil også blive brugt til at legitimere en forstærket krig i Syrien, som
Danmark er på vej ind i, fem år efter
den ulovlige krig i Libyen, som Danmark og danske fly spillede en større
rolle i – forberedt af Løkke-regering
nr. 1 på amerikansk opfordring og gennemført af Thorning-Schmidt & co.
USA’s, NATOs, EU’s og Danmarks
allierede – Tyrkiet, Saudi-Arabien og
de reaktionære Golf-stater – har været
afgørende i at styrke og udvikle IS til
’verdens stærkeste terrororganisation’,
som den er kaldt, og samtidig den rigeste.

Tyrkiet har ikke ført og fører ikke
kamp mod IS, men betegner kurderne i
Tyrkiet selv, YPG i Nordsyrien og PKK
som terroristerne. Disse organisationer
har imidlertid aldrig bedrevet terror
mod civile, men er altid gået efter militær eller politi. Det er ikke så svært at
skelne.
USA, NATO og Danmark har nu ført
’krig mod terror’ uafbrudt i næsten 15
år, med hundredtusinder af dræbte i krigene i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Yemen osv. Med utallige civile ofre
for deres massive luftbombardementer,
og endnu flere drevet på flugt fra ødelagte lande og samfund. Et af resultaterne er, at fascistisk islamistisk terror
nu breder sig i EU-landene.

Nu på facebook

www.stopterrorkrigen.dk
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Jordans konge i læk:

’Det er tyrkisk politik at sende terrorister til Europa’
Det er tyrkisk politik at sende terrorister til Europa og at åbne for flygtningestrømmene, samtidig med at præsident
Erdogan arbejder for en islamistisk
‘løsning’ på situationen i Mellemøsten.
Andre skjulte afsløringer er:
• Storbritannien har hemmeligt sendt
specialtropper fra SAS til Libyen i
en ny krig.
• Israel vender det blinde øje til terrorgruppen Al Nusra.
Dette er noget af indholdet af et uautoriseret læk fra kong Abdullah af Jordan
af en samtale i Washington med fire
medlemmer af den amerikanske kongres, indbefattet John McCain – og
offentliggjort i den britiske avis The
Guardian.
Samtalen, hvor Abdullah åbent
fremlagde sin opfattelse af situationen
i Mellemøsten, fandt sted den 11. januar.
Den jordanske konge sagde ordret, at
Tyrkiets præsident Tayyip Recep Er-

dogan ”tror på en radikal islamistisk
løsning på problemerne i regionen”, og
han fortsatte:
“Det er en kendsgerning, at terrorister til Europa er en del af den tyrkiske politik, og selvom Tyrkiet bestandig
bliver bebrejdet det, gør de alligevel,
hvad de vil.”
Tyrkiet og Erdogan fører en såkaldt
‘krig mod terror’ mod de tyrkiske
kurdere, og mod de kurdiske militser
i Nordsyrien og Nordirak, som fører
kamp på landjorden mod Daesh/Islamisk Stat. Og Tyrkiet støtter IS på
mange måder.
Det er den samme islamistiske tyrkiske
præsident – tilhænger af det sunnimuslimske Muslimske Broderskab – som
EU har indgået en stor aftale om tilbagesending af flygtninge med. Humanitære organisationer som Læger uden
grænser nægter at medvirke.
En del af EU’s pris for aftalen har også
været at sætte kikkerten for det blinde

øje med hensyn
til Tyrkiets stadig hurtigere
udvikling mod
en
autoritær
præsidentstyret stat. Aviser
lukkes
eller
kommer under
statslig kontrol.
Journalister og
akademikere
fængsles i hobetal.
Det bliver ikke seriøst kritiseret fra EU
eller EU-landene. Samtidig er lettere
adgang til EU uden visa for tyrkiske
statsborgere og en genoptagelse af forhandlinger om tyrkisk EU-medlemskab
en del af flygtninge-aftalen.
I forbindelse med terroren i Bruxelles
har Tyrkiet været ude i medierne med,
at Belgien var advaret mod en af selvmordsbrødrene. Belgien har benægtet
det.

Terrorens bagmænd:

Bag om IS og ‘oprøret’ i Syrien
Fascistisk terror fra Daesh/IS har igen
ramt et centralt EU-land med selvmordsaktionerne i Bruxelles, begået af
folk, der er vokset op som statsborgere
i EU-lande, og som har deltaget i terroristoprøret mod Assad-regimet i Syrien
eller på anden måde er blevet tilknyttet
Daesh. Men hvordan har den islamistiske terror udviklet sig, og hvem står
bag den?
Her er det på sin plads at gå tættere på
årsagerne og baggrunden for terroren
og bag om den herskende fortælling,
som blandt andre justitsminister Søren
Pind gav udtryk for på facebook:
”Vi vil forfølge og straffe hver og en
af jer, putte jer langt væk i lang tid. Og
vi vil sejre. Jeres formørkede ideologi
står ikke en chance mod det oplyste
moderne demokratiske samfund.”

Den danske justitsminister brygger
videre på ideologien om ‘det gode i
kamp mod det onde’, på religionskrigen og på retfærdiggørelsen af den evige krig mod terror, der blev sat i gang
af USA og præsident Bush i 2001.

USA: Middelalderlig religion
skal slå socialisme og
national selvstændighed
Men hvem har bevidst fremmet og opbygget en situation, hvor ‘den formørkede ideologi’ får plads og magt?
En lang række facts gør det klart, at
det har den vestlige imperialisme med

USA og CIA i spidsen, helt tilbage til
tiden efter 2. verdenskrigs afslutning,
hvor USA etablerede sin position som
imperialistisk supermagt og ‘den frie
verdens leder’ i en kamp på liv og død
med den fremvoksende socialistiske
verden: Sovjetunionen, Kina, folkedemokratierne.
Der skulle kæmpes om hvert eneste
land. Socialismen og folkedemokratierne skulle inddæmmes, og alle lande,
der følte trang til at følge samme udviklingsvej i den øvrige verden, skulle
stoppes.
USA var efter 2. verdenskrig den nye
magtfaktor i det olierige Mellemøsten,
hvor især England – styret af de britiske olieselskabers interesser – tidligere
havde været den førende kolonimagt.
Inspireret af sejren over fascismen
og nazi-Tyskland stod bevægelser og
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partier, der kæmpede for national selvstændighed, demokrati og socialisme,
stærkt.
Mens Sovjetunionen var den store
inspirator, stod også USA i offentligheden på dette tidspunkt som eksponent
for værdier som fremskridt og demokrati.
Bag den amerikanske overflade lå dog
andre interesser. Når det gjaldt kampen
om verdensmagt og adgang til olien,
blev alle former for beskidte metoder
taget i brug. Hvert eneste forsøg på at
skabe demokratiske og selvkørende
samfund i Mellemøsten blev slået hårdt
ned bag kulisserne. På overfladen hylder USA ‘de frie og demokratiske valg’,
men i praksis kun når en af den vestlige
imperialisme (og USA) afhængig politik er sikret – dengang som nu.

CIA bag statskup i Syrien,
Iran og Irak
Bag den nuværende terror ligger imperialismens voldtægt af Mellemøsten til
fordel for reaktionære kræfter igennem
årtier. Med USA i hovedrollen. I 1947
blev CIA blev dannet som et vigtigt
instrument for hemmelig indblanding
i andre landes forhold, direkte under
præsidentens kontrol.
Et af de første projekter blev forberedelsen af et statskup i Syrien.
Syrerne havde jaget den tidligere kolonimagt Frankrig på porten og var i
gang med at opbygge en selvstændig,
demokratisk stat. En af den nye nations beslutninger var at sige nej til et
amerikansk projekt, der skulle give
USA’s oliefirmaer mulighed for at udskibe Saudi-Arabiens olie til Libanons
havne.
Det amerikanske svar var et statskup
gennemført af CIA i samarbejde med
lokale kræfter. Kup-regeringen blev
dog hurtigt afsat, og en situation med
nye CIA-kup fulgte.
Parallelt med denne situation ønskede den demokratisk valgte regering
i Iran under Mosaddegh også at bevare
olierettighederne hos iranerne selv og
nationalisere olieindustrien. Det førte
i 1953 til ‘Operation Ajax’, det amerikansk-britisk styrede kup, der afsatte
regeringen og genindsatte den reaktio-

nære fyrste, shahen, der åbnede landet
for de amerikanske olieselskaber. Med
amerikansk bistand oprettede shahen
sit hemmelige og berygtede politi SAVAK.
Så meget for den amerikanske indsats for ‘demokrati og frihed’.

De militante islamister
kommer på banen
Tilbage til Syrien besluttede de imperialistiske kræfter at tage nye midler i
brug – de militante islamister. Den demokratiske regering under al-Quwatlis
var tilbage i 1955, og CIA vurderede,
at der skulle noget mere til for at dreje
situationen.
I samarbejde med det britiske efterretningsvæsen MI6 planlagde USA at
oprette en ”Komite til Befrielse af Syrien”, og CIA-agenter overførte allerede
dengang millionbeløb til militante muslimer i Det Muslimske Broderskab.
Der skulle skabes rav i den ved hjælp
af provokationer, som bl.a. det syriske
Baath-parti skulle gives skylden for,
og kommunistiske ledere skulle snigmyrdes. På den måde skulle hele situationen og styret i Syrien destabiliseres,
der skulle opstå social uro og grænsetræfninger.
Dette skulle så igen skabe baggrund
for en intervention fra de pro-vestlige
regeringer i Jordan, Irak og Tyrkiet.
Altså dengang i 1950’erne. Men taktikken virker uhyggeligt velkendt.
Dengang mislykkedes planerne
imidlertid i forhold til Syrien. Det var
USA, der endte med at få sine ambassadører udvist af landet. Samtidig var
forestillingen om USA som et demokratisk forbillede krakeleret i Mellemøsten.

Krig i Syrien og løgnen om
støtten til det civile oprør
Oliekrigene og indblandingen er fortsat siden 1950’erne i konfrontation
eller samarbejde med den syriske regering. Men i det nye årtusind opstod
nye modsætninger, og allerede fra 2006
lagde USA planer for at styrte Assads
regering. Sammen med de strategiske
amerikanske interesser i forhold til omringningen af Iran og de nye kapitalistiske rivaler Rusland og Kina var kam-

pen om en konkret olieledning igen den
umiddelbare årsag.
I 2000 planlagde Qatar en olierørledning, der skulle fragte olie gennem
Saudi-Arabien, Jordan, Syrien og Tyrkiet. Qatar handlede i samarbejde med
USA, der er en tæt allieret med vigtige
militærbaser placeret her. Også EU så
en chance for en konkurrent til den russiske naturgas og bakkede op.
Olieledningen var vendt imod både
Rusland og Irans position som oliemagter. Da præsident Assad i 2009
meddelte, at den syriske regering ikke
ønskede at indgå aftalen om olieledningen fra Qatar, men i stedet ønskede at
støtte en iransk rørledning, blev offensiven mod Syrien sat i værk.
På dette tidspunkt begyndte USA
aktivt at støtte ‘oppositionsgrupper’ i
Syrien
som en del af taktikken mod Assadstyret. De sunnimuslimske kongedømmer tilbød direkte USA at finansiere en
militær invasion.

“Syriens venner”
I 2011 dannede USA sammen med
Frankrig, Qatar, Saudi-Arabien, Tyrkiet og Storbritannien ”Syriens Venner”,
der krævede Assads afgang. Også det
officielle Danmark sluttede op.
Tyrkiet, Qatar og Saudi-Arabien
satte ind ved at finansiere og bevæbne
sunnitiske jihadist-grupper i Syrien og
Irak, og amerikanske militærfolk trænede dem på deres baser i Qatar.
Køreplanen for dette projekt var bestilt
og finansieret af Pentagon. I en rapport
fra Rand Corporation beskrives idéen
med stedfortræder-krig, opildnen af
religiøse modsætninger og fundamentalistisk terror:
”USA og dets lokale allierede kan
anvende de nationale jihadist-grupper
til at iværksætte en stedfortræderkrig«,
og »Amerikanske ledere kan også vælge at kapitalisere på den vedholdende
shia/sunni-konflikt ved at vælge side til
fordel for de konservative sunniregimer imod shiamusliske oprørsgrupper
i den muslimske verden … eksempelvis
ved at støtte autoritative sunniregeringer imod et fortsat fjendtligt indstillet
Iran.”
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En global medieoffensiv om ‘folkelige krav mod diktaturet i Syrien’ blev
samtidigt finansieret og sat i værk.

Grobund for terror og IS
USA og dets allierede, som Danmark,
har på samme tid skabt grobunden for
terrorismen ved at føre krigene i Afghanistan, Irak og Libyen, der efterlod
landene i kaos, uden fungerende regeringer med folkelig opbakning, men
med en masse våben, med stridende
religiøse grupper, der var sat op mod
hinanden, arbejdsløshed, fattigdom og
en enorm vrede.
Metoden med opbygning af terrorgrupper er velkendt fra Afghanistan,
hvor CIA opbyggede og trænede, hvad
der blev til Taleban og ikke mindst Al
Qaeda, finansieret af Saudi-Arabien i
forbindelse med modstanden mod den
sovjetiske invasion i 1980’erne.
At man samtidig skabte et monster,
der kunne vende sig mod sin skaber,
har været betragtet som underordnet.
Den amerikansk styrede krig og besættelse af Irak manipulerede med de
sekteriske modsætninger og fik som resultat et pro-iransk (shiitisk) regime og
sunni-orienterede tidligere magthavere
med en hær, der var sat ud af spillet.
Fra sin opståen, med en vis opbakning
fra de reaktionære Golf-stater og en
vis folkelig basis i dele af Irak, kunne
IS/Daesh bevæge sig ind i Syrien og
destabilisere Assad-styret. På få år
udviklede IS sig til den stærkeste terrorgruppe i verden – med direkte støtte
også fra Tyrkiet, og mere diskret fra
USA’s side.
Selvom USA nu har erklæret ‘krig
mod IS’ i spidsen for en tæppebombende koalition og IS har reageret også ved
at gennemføre terrorangreb ikke bare i
Mellemøsten, men også i krigsførende
lande i EU, er terrorgruppen stadig af
stor nytteværdi for USA-imperialismen.
IS bruges i spillet om magten i Mellemøsten, hvor de hjælper til at vælte de
regimer, USA ønsker afsat, de bruges
som påskud for krig og invasion, og
de bliver et argument over for befolkningerne til at acceptere de milliarder
af dollars, der bruges på oprustning og

våben. Samtidig er de et effektivt påskud for hele den vestlige verden til at
øge kontrol og overvågning. Store støttebeløb og våben er siden doneret til de
’moderate’ oprørere for derpå at glide
over til de ‘militante’.

Danmarks, USA’s og NATOs
allierede i Mellemøsten
Følger man Danmarks officielle linje, er vores venner netop de kræfter, der
står bag den brutale terrorisme: Tyrkiet,
Saudi-Arabien, Qatar m.fl.
For at opretholde et skær af moral er
de venner, som ‘vi ikke er enige med,
men husker at kritisere’, når den danske delegation med det fulde udtræk af
kongehus og erhvervsledere besøger de
terrorfinansierende regimer.
Tyrkiet, Danmarks allierede i NATO,
som EU netop har indgået en tæt samar-

bejdsaftale med, spiller en særlig rolle
som støtter af IS.
Erdogan-regimet har tilladt IS’ opsamling og transport af våben, krigere
og olie over deres grænse. Det fører
samtidig krig mod kurderne, der er IS’
mest effektive modstandere.
Blev de egentlige værdier bag Vestens
krige lagt åbent frem, ville kun et lille
mindretal bakke op om dem. Så propagandaløgnene er en vigtig del af krigsførelsen. Der bliver postet milliarder i
mediekampagner om USA’s (og Danmarks) humanistiske krige.
En modbevægelse er mere vigtig end
nogensinde for at stoppe de kræfter, der
ikke holder sig tilbage for at slippe sorte fascistiske kræfter løs over hele verden, og som gambler med at antænde
en verdenskrig.

Demo mod Syrienskrig 19. april
Der er rejst en byge af spørgsmål
til ministeren om beslutningsforslaget om at sende specialtropper
og bombefly til Syrien, og grupper
der vil foretræde for Forsvarsudvalget står i kø.
En af dem siger:
– Der er en voldsom ubalance i
de økonomiske beregninger. Ifølge
lovforslaget budgetteres der med
udgifter på 274.5 millioner over
et halvt år til den militære del af
indsatsen og 151 millioner over tre
år til den civile del. Det er skræmmende at se at man på den måde
prioriterer bomber frem for minerydning.
Det bekymrer ikke de krigsgale
politikere, for de har den magtfulde industri og pressen på deres
side. Derfra rejses ikke en storm imod
en beslutning, der endnu en gang vil
trække Danmark ind i et krigsmorads,
der kan vare rigtig mange år og koste
langt mere end spidsen af en jetjager,
en krig der allerede har myrdet titusindvis og skabt hundredtusindvis af
flygtninge og voldsomme problemer
i Europa. En krig der ingen ende har.
En krig hvor målet vil blive omdefi-

neret fra Daesh til andre nye navne på
en selvskabt fjende. En krig hvor USA
sidder ved rorpinden udenom FN og
andre internationale organisationer og
forhandlinger.
Der indkaldes til ny demonstration
ved den afsluttende behandling af forslaget den 19. april.
Se mere hos
hwww.tidtilfred.nu/nejsyrienkrig/
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Obama på Cuba: USA’s fredelige invasion
Cubanerne bør have ’frie og demokratiske valg’, forkyndte den amerikanske
præsident i en direkte TV-transmitteret
tale fra Gran Teatro i Havana. Det er
en længe næret amerikansk drøm, der
er ved at gå i opfyldelse.
- Vælgere bør være i stand til at vælge
deres regeringer ved frie og demokratiske valg, fremhævede Obama i talen.
Den blev fulgt med enorm opmærksomhed ikke bare af Raul Castro og de
andre tilhørere, men ved fjernsynsskærmene overalt i ø-staten – og også i USA
og med udvalgte klip straks spredt over
hele verden.

ti’ og ’frie valg’ som et topartisystem
og et valg mellem dollarmilliardærer
eller stråmænd for gigantiske selskaber, styret og manipuleret af kapitalejede medier og kapitalgruppers og
lobbyers kampagnepenge, er meget lidt
demokratisk sammenlignet med folkerevolutionerne.
Det amerikanske flerpartisystem – og
for den sags skyld de europæiske – er
er ikke demokratiets højeste og universelle ytring, men instrumenter for kapitalisternes og det herskende bourgeoisis klasseherredømme.

- Ikke alle er enige med mig om
det, ikke alle er enige med det
amerikanske folk om det, men jeg
mener, at disse menneskerettigheder er universelle, erklærede den
amerikanske præsident, der som
den første af slagsen i 88 år har besøgt Cuba.
Han fortsatte:
- Jeg mener, de er det amerikanske folks rettigheder, det cubanske
folks og folk rundt om i verden.
Dette ’universelle’ program har været
den ideologiske retfærdiggørelse af alle
amerikanske handlinger i udlandet efter 2. verdenskrig – fra den kolde krigs
’jerntæpper’ omkring Sovjetunionen og
Kina, fra Korea og Vietnamkrigen til
dagens ’krig mod terror’ i Afghanistan,
Irak, Syrien, Libyen, Yemen, i Mellemøsten og på det afrikanske kontinent.
Fra økonomiske embargoer og blokader til militarisering af alle kontinenter,
verdenshavene og rummet.
Men en revolution mod et undertrykkende regime i lommen på en imperialistisk supermagt – som det prærevolutionære Cuba var det ift. USA – er et
suverænt udtryk for folkeviljen. I dette
tilfælde et udtryk for det cubanske
folks ønsker og forhåbninger om selv
at vælge sin egen vej og forme sin nutid
og fremtid.
Den amerikanske udgave af ’demokra-

Økonomisk invasion
Obama kom for at ’begrave de sidste
rester af den kolde krig’, erklærede
han.
Han kom også i spidsen for en større
økonomisk invasion, et følge af erhvervsfolk og aftaler, som skal knytte
østaten tættere til USA og amerikansk
økonomi.
Hotelkæden Starwood Hotels & Resorts Worldwide, der aspirerer til at blive verdens største, skal drive en stribe
hoteller, der skal renoveres til nyeste
luksusstandarder. Gigantiske krydstogtskibe vil igen lægge til, og flere amerikanske flyselskaber åbner direkte ruter
mellem de to lande. Restriktionerne på
amerikansk turisme fjernes, og titusinder forventes at komme myldrende.
Selve handelsblokaden (embargoen),
der har påført den cubanske økonomi

enorme skader, fjernes derimod ikke
– foreløbig i al fald.
Men Cubas integration i det kapitalistiske verdenssystem og ’den ny (amerikanske) verdensorden’ er i fuld gang.
De økonomiske reformer i Cuba, der
har slanket statssektoren og opmuntret
privat foretagsomhed, gør også deres
virkning.

Åbning mod hele
Latinamerika
Obamas besøg på Cuba har et videre
sigte: Det retter sig også mod at
forbedre det mildt sagt anspændte
forhold til Latinamerika – herunder de progressive regimer, som
kom til magten i en række lande
efter inspiration fra Hugo Chavez’
antiimperialistiske reformregime i
Venezuela.
De brutale amerikanske bøllemetoder kommer til kort dér, og Cuba
opfattes i Latinamerika som et forbillede for trods og modstand mod
den imperialistiske tyran og som
en model for sociale fremskridt,
der har sikret skolegang og uddannelse,
et velfungerende sundhedsvæsen og et
anstændigt liv og arbejde til alle i et inkluderende samfund.
Forsøgene på invasion, blokade og embargo, den systematiske isolering af
Cuba lige siden revolutionen, har ikke
virket efter sin hensigt om at tvinge
Cuba i knæ og fremtvinge et systemskifte.
En fredelig integration af Cuba i den
globale kapitalistiske økonomi og
normale og ’venskabelige’ forhold
mellem østaten og supermagten vil
forbedre USA’s image væsentligt og
formindske den folkelige modstand
mod den amerikanske imperialismes
og dens multinationale virksomheders
(gen)indtrængen.

Mr. Good og Mr. Bad
Præsident Obama er i færd med at
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afslutte sin præsidenttid med at gennemføre nogle internationale ’afspændingsinitiativer’, som tidligere ville
have haft for store politiske omkostninger på grund af især republikansk
modstand. Men hans Cuba-politik er
ikke ny.
Den har ligget der som en klar linje i
årtier, og især siden Sovjetunionens
sammenbrud og omvæltningerne i Østeuropa. Nemlig som en amerikansk udgave af det vesttyske socialdemokratis
’østpolitik’ – en politik for at fremkalde
kapitalistiske politiske og økonomiske
reformer gennem ’afspænding’ og politisk, kulturelt og økonomisk samarbejde i stedet for militærmagt og militære trusler og økonomisk blokade og
afpresning.
De to amerikanske politikker har sameksisteret – som en politisk udgave af
’Good Cop & Bad Cop’.
I 2002 drog den tidligere demokratiske præsident Jimmy Carter til Cuba
med samme budskab og hensigt som
Obama i dag – til stor irritation for
Bush-regimet, som havde at ’knække
Cuba’ på sit program.
- Det er regeringens politik ikke bare
at isolere Castro, men aktivt at støtte
dem, som arbejder for at fremtvinge en
demokratisk forandring på Cuba, erklærede Bush i 2001.
Carter erklærede til gengæld i en direkte TV-tale i cubansk fjernsyn:
- Vores to nationer er blevet fanget
i en destruktiv krigstilstand i 42 år, og
det er på tide for os at ændre forholdet
og den måde, vi tænker og taler om hinanden på.
Det kunne vække Bush og Co.s raseri – og ikke mindst fortsættelsen:
- Fordi USA er den mest magtfulde
nation, bør vi tage det første skridt.
Det er det, præsident Obama gennemfører.
De to amerikanske politikker virker
sammen om at opnå det samme mål:
undergravning af det cubanske folks
revolution med retning mod dens tilintetgørelse – ikke bare i sin nuværende
form, men også som inspiration til antiimperialistisk modstand og revolution.

Fredsløb for voksne og børn
den 5. maj i København
Torsdag den 5. maj inviterer Tid til Fred og en række andre grupper til fredsløb i København. Det bliver det sjove alternativ til den velkendte demonstration. Du kan gå, cykle, køre på rulleskøjter, skateboard eller løbehjul.
Fredsløbet er simpelthen for alle, der går ind for fred og undervejs på ruten er
alle deltagerne med til at skabe flotte fredsmanifestationer ud af de ting, der
udleveres i startpakken.

Program
12 - 14 ÅBNING OG UDLEVERING AF LØBSMATERIALE
Mød op ved start/slutpost Sankt Hans Torv.
Oplev Koma Zerdeş, kurdisk dansegruppe med børn og unge.
14 - 17 FREDSLØB
17 - 21 FOLKEFEST FOR FRED
Græsplænehygge og livekoncerter i området foran Sankt Johannes Kirke.
17:30 - 19:30 FOLKEKØKKEN
Serveres fra forhaven ved Verdenskulturcentret
Se mere og tilmeld dig her
http://www.tidtilfred.nu/fredsloeb-2016/
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De, der hader videnskab, har kuppet sig til magten i DR
Hvem ind i helvede kan finde på at
foreslå videnskabsredaktionen på Danmarks Radio udflyttet, og de få gode
programmer i radioen – Videnskabens
Verden, Harddisken, Natursyn m.v.
– lukket ned!?
Der er tale om et politisk kup mod
Danmarks Radios videnskabsredaktion, der kommer samme sted fra som
landbrugspakken og ansættelsen af en
religiøs videnskabsminister.
Det kommer fra den del af den danske elite, der hader, når faglighed og viden slipper ud til offentligheden. Som
ønsker, at landet skal synke til bunds i
idioti og formørkelse.
Det er ikke et nyt slag, det har været
pågående gennem en stribe år.

– og i øjeblikket gælder det alle, der
kommer til at sige noget velovervejet
– de vil befinde sig på listen til den
kommende prikkerunde.

Og flere gange har ledelsen forsøgt
at nedlægge programmer med indhold,
der havde en høj faglighed og journalistisk integritet. Det er forsøgt at omlægge sendetidspunkter til efter sengetid og reducere sendetid og barbere
bevillinger.
Dansk viden på tv er fuldstændigt underlagt faktura-tænkningen og skal
være en reklame for store industrivirksomheder og gyllespredere. Og dem,
der kommer til at drille magthaverne

DR = Darwin i bakgear. Overlever i
medieverdenen gør kun den, der kopierer Fox News’ militarisme og Disneys
elitære individualisme med et skær af
den hvide mands selvretfærdige moralistiske vås.
Det næste, der lukkes bliver Orientering, og derefter hele P1-redaktionen
og resten af DR. Al form for viden bliver brændt på torvet under reaktionens
diktatur.
-fsk
Først bragt på KPnet Blogs

Nej til krig mod Syrien!
Oven på den forfærdelige terror i Belgien er det på sin plads at udtrykke sorg
og afstandtagen over for denne handling. Drab på uskyldige mennesker kan
aldrig accepteres.
Imidlertid kunne det ønskes, at medier
og politikere havde haft lige så stor
bevågenhed, når det drejer sig om de
uhyrlige terrorbombninger, som har
fundet sted i Tyrkiet af flere omgange
i løbet af det sidste halvår. Lader til, at

det er ekstra forfærdeligt, når det rammer Europa, og mindre uhyrligt, når
muslimsk orienterede mennesker bliver slået ihjel.
Lige så afskyvækkende er det vel også
med de tusinder og atter tusinder af
mennesker i Syrien, hvis byer er blevet
sønderbombet af bl.a. USA med støtte
af europæiske lande, hvor Danmark er
et af de mest ihærdige.

Undersøgelser
vælter rundt i medierne, - intet er udeladt
Hylder med papir hober sig op med værdiløst
pladder, at kun ’forskeren’ har en glæde eller
’beskæftigelse’ derved. Her kan tales om
selviscenesat sysler uden fornuft eller mål,og om ’arbejde’ i al evighed under et samfundssystem der står og gynger og opretholdes
af rådne, - og hvis vej man siger
- Ligeud og til venstre,- og pilen peger
mod – Vestforbrændingen.
N.B.

Millioner af mennesker er drevet på
flugt. I virkeligheden er det vel også
terror?
I den forbindelse totalt uforståeligt,
at Folketingets overvejende flertal vil
sende kampfly og tropper (jægerkorpset/frømandskorpset) til Syrien. I stedet
burde det erkendes, at dansk deltagelse
i de mellemøstlige konflikter har været fejlslagen og kun har medført nød,
elendighed og terrorisme.
Godt at se, der er taget initiativ til protester under overskriften Nej til krig
mod Syrien!
Ingen tropper eller kampfly til Syrien. Det er i strid med folkeretten, uden
FN-mandat, og vi er ikke inviteret. Nej
til dansk krigsdeltagelse.
Af Poul Andersen

Kære Gerd
Tillykke med de 70!
Du er en ildsjæl for freden og
arbejderklassen i verden.
Med revolutionære hilsner
Kammeraterne

Side 27

Kravet i 2016: 6 timers arbejdsdag - 8 timers løn
Den daglige arbejdstid skal sættes ned.
Vi betaler en høj pris med al for lidt
tid og kræfter til børn, familie og fritid
– og ofte med ødelæggelse af helbredet. Stik modsat det, vi egentlig vil med
vores liv og hverdag.

billige tvangsarbejdere for offentlige
ydelser og med nyliberale reformer
udraderer sociale rettigheder og folks
eksistensgrundlag – så kan arbejdsgiverne for alvor grine hele vejen hen til
banken.

For nogle vokser arbejdstiden med den
fleksible arbejdstid og overarbejde, andre tvinges til et eller to deltidsjob, og
en voksende gruppe får slet ikke noget
reelt arbejde.

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

Det er ingen naturlov, at det skal være
sådan. Det er arbejdsgivernes lov, vi
ser for fuld udblæsning i disse tider.
Arbejdskraften skal presses til sidste
dråbe, og helst lidt til – og så billigt
som muligt. Og når vi så samtidig har
en bande blå-’røde’ politikere siddende,
der for cool cash raserer den offentlige
sektor, sender hundredtusinder ud som

6 timers arbejdsdag til 8
timers løn må være kravet i
2016
Kravet om fuld lønkompensation mødes ofte med: Jamen hvor skal pengene
komme fra, hvis folk arbejder mindre?
Som arbejdskraft yder vi
i dag langt, langt mere pr.
time, end vi gjorde for 98
år siden, da 8 timers arbejdsdagen 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
samme er arbejdsgivernes
og aktionærernes profit.
Det er svimlende summer, som de henter på vores arbejde. Det er præcis
dér, pengene skal tages
fra. De har mere end råd

Plakat fra Feministisk Initiativ
- Sverige

Dorte Grenaa
på KPnetBlogs
til det. Og samtidig slipper de af sted
at gemme milliarder i skattely med god
hjælp fra banker og skattelovgivning.
Jo, pengene til nedsat arbejdstid er der.
SF mener med sit nyeste forslag om de
såkaldte ”babylån”, at arbejderne selv
skal betale for nedsat arbejdstid. Og at
det kun skal være for dem, der har råd
til at selv at finansiere det med et særligt banklån. Det må siges at være både
en individuel og asocial løsning på et
væsentligt samfundsproblem og klasseproblem.

Oktober Bogbutik
København
Vesterfælledvej 1B
1750 København V
tlf: 50 55 99 30
Åbningstid:
alle hverdage 15-17.30

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C
66 14 89 83
Åbningstid:
Man-, ons- og fredag
12 - 17.00
Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
51 86 71 97
Åbningstid:
fredag 14 - 17.00

Frankrig på barrikaderne
Hundredtusinder af arbejdere og uddannelsessøgende unge har gennemført
seks landsdækkende demonstrationer
indtil videre, indbefattet en daglang generalstrejke, siden præsident Hollande
fremlagde en arbejdsmarkedsreform,
der skal tilpasse den franske lovgivning til lavere EU-standarder. Senest
demonstreredes der den 9. april med
manifestationer og møder i 200 byer.
Protesterne har stået på siden engang i
januar og har bare vokset sig stærkere.
Og de fortsætter.
Protestbølgen midt i den franske undtagelsestilstand og terrorpanik har bragt
Hollande-regeringen i vanskeligheder.
Demonstranternes krav er klokkeklart:
Reformen skal trækkes tilbage. Punktum. De har lovet at følge den hele
vejen til dørs. Efter planen skal den
besluttes af parlamentet i slutningen af
april eller begyndelsen af maj.
I almindelighed har de mange demonstrationer i hele landet været fredelige,
men beslutsomme og kampberedte. I
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nogle tilfælde, især i Paris, har der været kampe mellem unge og politi. Protesterne svækker den i forvejen upopulære og svækkede regering.
I slutningen af marts måtte Hollande
opgive planerne om en forfatningsændring, der kunne fratage terrordømte
deres franske statsborgerskab og i øvrigt bevæge landet i retning af en politistat.
Nu forlanger arbejderne og de unge, der
er på vej mod arbejdsmarkedet, at den
planlagte nyliberale og arbejderfjend-

ske reform skrottes. Den vil deregulere
en hel række lovbestemmelser til gavn
for arbejdsgiverne. Blandt andet vil
den reelt afskaffe den lovbestemte 35
timers arbejdsuge. Ifølge demonstranterne vil den både forringe arbejdsforholdene og øge arbejdsløsheden.
Der organiseres en ny landsdækkende
protest den 28. april, og 1. maj-optogene vil være præget af kampen mod
den reaktionære reform, uanset om den
kan koste den ’socialistiske’ Hollanderegering livet.
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