
Skrot den sorte uddannelsespolitik
- Stop pengemændenes diktatur!

Dansk uddannelsespolitik har alt for længe været lagt i hænder-
ne på erhvervslivet. Det er skiftende regeringers slogan for ned-
skæringer og neoliberalistiske reformer og det har fundamentalt 
ændret indholdet i skoler og gymnasier og tekniske skoler og 
højere uddannelser.

Denne Lars Løkke regering er ikke anderledes og har for alvor lagt en kurs 
mod gradvis privatisering af alle uddannelser i landet, med nedskæringer der 
udsulter offentlig finansiering.

Det er derfor klart, at vi må konkludere at erhvervslivets politi-
ske interesser er nedskæringer, i direkte modsætning med be-
folkningens ønsker om at alle - også børn af mindre velstillede 
familier - har ret til en god uddannelse.

Uddannelse skal ikke være discount, fordi det gælder ungdommens fremtid, 
og dermed vores alle sammens fremtid.

Det er på tide at vende bøtte og smide erhvervslivet og deres nedskærings-
politik ud af skolesystemet. Ind med kvalitet og rigeligt med penge til, at 
alle børn kommer ud af skolen med muligheder, der passer med deres poten-
tiale. Med garanti for praktikpladser til alle, der vælger en faglig uddannelse. 

Og ingen klippekortsordninger eller stopprøver. Eller lukkede døre for 
skift af uddannelse.

Fortsættes den nuværende nedskæringskurs lander Danmark med et system 
som det amerikanske, hvor studerende selv skal betale for uddannelsen og 
kun en lille elite har mulighed for give deres børn en god uddannelse. En 
anden vej er mulig.

Det er på tide at sætte en dagsorden fra neden der 
giver befolkningen, ansatte og studerende plads i demo-
kratiet på universiteter og skoler, og stopper pengemæn-
denes diktatur.

(APK) Arbejderpartiet Kommunisterne
www.kpnet.dk

mer. For de skiftende regeringer fra blå og
‘rød’ blok har ikke haft det store flerta.l
med sig i deres velfærdsslagtning. Den er
blevet truet, lokket og løjet igennem. Ikke
mindst med bistand fra LO og fagtoppen
som helhed, der har arbejdet på overtid
for at holde arbejderklassen i ro. Alligevel
har der været omfattende arbejdskampe
og sociale protester. Også fra elever og ud-
dannelsessøgende. Og senest er stadig
flere ‘reformramte’ gået på gaderne landet
over i protest.
Reformerne har ramt og rammer arbejdere
og andre arbejdende, studerende og ud-
dannelsessøgende, kon-   tanthjælpsmodta-
gere, flygtninge og indvandrere, børn i
titusindvis. De rammer skoler og uddan-
nelse, hospitaler og sundhedsvæsen, bør-
neinstitutioner og ældrepleje. De rammer
miljø- og klimagenopretning. De øger
tempoet i det sociale sammenbrud.
VLAK-regeringen vil gennemføre ny stribe
uligheds- og fattigdomsskabende reformer
– med åbne og skjulte skattelettelser til de
rige, nye privatiseringer af offentlige vær-
dier  og  kraftig øget oprustning og mili-
tarisering sammen med yderligere
velfærdsforringelser. Det ledsages af  nye
årlige ned - skæringer i kommuner og re-
gioner og nye angreb på overførsesind-
komsterne – herunder SU.
Dansk Folkeparti støtter dem – såfremt der
rettes  endnu kraftigere bråd mod flygt-
ninge og indvandrere. Og Socialdemokra-
terne og Mette Frederiksen, der har stået
for nogle af de værste fattigdomsreformer,
nægter  som leder af ´den parlamentariske
opposition at love at rulle dem tilbage,
hvis de igen kommer til at stå i spidsen for
en ‘rød’ regering.

VLAK-regeringen har ikke kunnet komme
igennem med direkte topskattelettelser ,
men har fremlagt en ’skattereform’ der
reelt sikrer dem  skjult form. Det er en

plan, der kommer til at koste velfærd og
nye nedskæringer – og det store flertal får
ingen økonomisk gevinst, selvom ‘kasse-
damerne’ igen loves guld for enden af
regnbuen. Der skal skæres mere på over-
førselsindkomsterne. Der åbnes for at pen-
sionerne står for skud.
Løkke-regeringen er også på vej til ende-
ligt at afslutte Danmarkshistoriens største
våbenkøb i form af 27 amerikanske F35
kampfly til brug i Danmarks nuværende
og kommende krige. Samtidig skal et nyt
‘forsvarsforlig’ indlede et spring i rust-
ningsudgifterne henimod 2 pct. af BNP,
som Donald Trump og NATO har dikteret.
Nye udgifter til lov- og orden, overvåg-
ning og kontrol hører med til en militari-
sering af samfundet, hvor militær nu skal
overtage en række  hidtidige politiopga-
ver.
Alle disse nye angreb må imødegås og
bremses. Og det sker kun ved en stærk fol-
kelig mobilisering, der fortæller både Lars
Løkke og Mette Frederiksen og deres støt-
ter, at nok er nok: Ikke flere nedskærings-
og fattigdomsreformer! Det handler ikke
bare om at rulle nogle af de værste til-
bage. Det handler ikke bare om at af-
svække EU- og NATO-politikken – men om
at få EU og NATO ud af Danmark. Om
selvstændighed og alliancefrihed.

Det handler om at skrotte reformerne og
hele denne politik – og forlange en ny og
anden kurs for Danmark.
Den stadig voksende folkelige modstand
mod nedskærings- og krigspolitikken må
ikke lade sig fange i det parlamentariske
spil mellem ‘rød’ og blå blok. At støtte Fre-
deriksen for at slippe af med Løkke fører til
nederlag. Kampen må rettes mod deres
nyliberale reformpolitik og fælles EU- og
NATO-politik.
Den folkelige modstand må opbygge sine
egne organisationer, forlange at progres-

Nedlæg arbejdet og protestér! 
Boykot undervisningen og gå på gaden!

Ved kommunal- og regionsrådsvalget den
21. november opfordrer vi til ikke at følge
‘det mindre ondes’ logik – men udeluk-
kende stemme på lister, der støtter disse
krav og denne politik, og stemme blank
eller undlade at stemme, hvis de ikke fin-
des.
OK2018 på det offentlige område står for
døren. Ved OK2017 på det private om-
råde blev arbejdstiden forlænget til mulige
42 timer. Det skal imødegås. Et hovedkrav
må være ‘6 timers arbejdsdag til 8 timers
løn’.
Den nyliberale og socialdemokratiske ‘re-
formvej’ er brudt sammen. En revolutio-
nær vej må udvikles.

sive politiske kræfter, klubber og fagfor-
eninger støtter den og at  de folkelige be-
vægelser og ungdommens masse orga-
nisationer slutter op.   Den voksende be-
vægelse over hele landet, hvor reform-
ramte uden støtte fra fagtoppen har rejst
sig til protest mod kynisk og umenneskelig
behandling i kommunerne og mod  fattig-
domsreformerne peger fremad mod en
mere beslutsom kamp nedefra.
I første omgang må protesten markere sig
ved de kommunale budgetter og  foran
Christansborg ved folketingets åbning den
3. oktober og de følgende dage. Uddan-
nelsalliancen demonstrerer i de store dan-
ske byer den 5. oktober.
Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer
til at slutte op om disse protester og gøre
dem markante og synlig: 

Den amerikanske sangskriver og musiker
David Rovics besøger Oktober Bogcafé med
bagagen fuld af kommentarer til "apokalyp-
sen" - som det opleves fra USA, hvor storme
og oversvømmelser sætter Trump og hans
generalers krigsgale politik i relief.

5. oktober 
19:00 - 22:00

David
Rovics
Oktober Bogcafé & Støttekreds

Vesterfælledvej 1B, 1750 K

En intim koncert med et begrænset antal
pladser. Betaling ved døren efter evne, dog
min. 50 kr. 
Pladsbestilling skriv til info@oktobernet.dk
med dit telefonnr.

Find os på www.kpnet.dk - facebook.com/KPnetavisen/

100-året for Oktoberrevolutionen
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 2017

Osramhuset ved Nørrebrohallen, København).
(Valhalsgade 4. Den store sal)

FESTMØDE 19-22
Festtale - Verdensmusik - Udstilling

Arr. APK - DKU- Foreningen Oktober

NOVEMBERKONFERENCE 12.30 - 17.30

Oktoberevolutionens betydning for i dag
Oplæg - Debat

Arr. Arbejderpartiet Kommunisterne



Skrot den sorte uddannelsespolitik
- Stop pengemændenes diktatur!

Dansk uddannelsespolitik har alt for længe været lagt i hænder-
ne på erhvervslivet. Det er skiftende regeringers slogan for ned-
skæringer og neoliberalistiske reformer og det har fundamentalt 
ændret indholdet i skoler og gymnasier og tekniske skoler og 
højere uddannelser.

Denne Lars Løkke regering er ikke anderledes og har for alvor lagt en kurs 
mod gradvis privatisering af alle uddannelser i landet, med nedskæringer der 
udsulter offentlig finansiering.

Det er derfor klart, at vi må konkludere at erhvervslivets politi-
ske interesser er nedskæringer, i direkte modsætning med be-
folkningens ønsker om at alle - også børn af mindre velstillede 
familier - har ret til en god uddannelse.

Uddannelse skal ikke være discount, fordi det gælder ungdommens fremtid, 
og dermed vores alle sammens fremtid.

Det er på tide at vende bøtte og smide erhvervslivet og deres nedskærings-
politik ud af skolesystemet. Ind med kvalitet og rigeligt med penge til, at 
alle børn kommer ud af skolen med muligheder, der passer med deres poten-
tiale. Med garanti for praktikpladser til alle, der vælger en faglig uddannelse. 

Og ingen klippekortsordninger eller stopprøver. Eller lukkede døre for 
skift af uddannelse.

Fortsættes den nuværende nedskæringskurs lander Danmark med et system 
som det amerikanske, hvor studerende selv skal betale for uddannelsen og 
kun en lille elite har mulighed for give deres børn en god uddannelse. En 
anden vej er mulig.

Det er på tide at sætte en dagsorden fra neden der 
giver befolkningen, ansatte og studerende plads i demo-
kratiet på universiteter og skoler, og stopper pengemæn-
denes diktatur.

(APK) Arbejderpartiet Kommunisterne
www.kpnet.dk

mer. For de skiftende regeringer fra blå og
‘rød’ blok har ikke haft det store flerta.l
med sig i deres velfærdsslagtning. Den er
blevet truet, lokket og løjet igennem. Ikke
mindst med bistand fra LO og fagtoppen
som helhed, der har arbejdet på overtid
for at holde arbejderklassen i ro. Alligevel
har der været omfattende arbejdskampe
og sociale protester. Også fra elever og ud-
dannelsessøgende. Og senest er stadig
flere ‘reformramte’ gået på gaderne landet
over i protest.
Reformerne har ramt og rammer arbejdere
og andre arbejdende, studerende og ud-
dannelsessøgende, kon-   tanthjælpsmodta-
gere, flygtninge og indvandrere, børn i
titusindvis. De rammer skoler og uddan-
nelse, hospitaler og sundhedsvæsen, bør-
neinstitutioner og ældrepleje. De rammer
miljø- og klimagenopretning. De øger
tempoet i det sociale sammenbrud.
VLAK-regeringen vil gennemføre ny stribe
uligheds- og fattigdomsskabende reformer
– med åbne og skjulte skattelettelser til de
rige, nye privatiseringer af offentlige vær-
dier  og  kraftig øget oprustning og mili-
tarisering sammen med yderligere
velfærdsforringelser. Det ledsages af  nye
årlige ned - skæringer i kommuner og re-
gioner og nye angreb på overførsesind-
komsterne – herunder SU.
Dansk Folkeparti støtter dem – såfremt der
rettes  endnu kraftigere bråd mod flygt-
ninge og indvandrere. Og Socialdemokra-
terne og Mette Frederiksen, der har stået
for nogle af de værste fattigdomsreformer,
nægter  som leder af ´den parlamentariske
opposition at love at rulle dem tilbage,
hvis de igen kommer til at stå i spidsen for
en ‘rød’ regering.

VLAK-regeringen har ikke kunnet komme
igennem med direkte topskattelettelser ,
men har fremlagt en ’skattereform’ der
reelt sikrer dem  skjult form. Det er en

plan, der kommer til at koste velfærd og
nye nedskæringer – og det store flertal får
ingen økonomisk gevinst, selvom ‘kasse-
damerne’ igen loves guld for enden af
regnbuen. Der skal skæres mere på over-
førselsindkomsterne. Der åbnes for at pen-
sionerne står for skud.
Løkke-regeringen er også på vej til ende-
ligt at afslutte Danmarkshistoriens største
våbenkøb i form af 27 amerikanske F35
kampfly til brug i Danmarks nuværende
og kommende krige. Samtidig skal et nyt
‘forsvarsforlig’ indlede et spring i rust-
ningsudgifterne henimod 2 pct. af BNP,
som Donald Trump og NATO har dikteret.
Nye udgifter til lov- og orden, overvåg-
ning og kontrol hører med til en militari-
sering af samfundet, hvor militær nu skal
overtage en række  hidtidige politiopga-
ver.
Alle disse nye angreb må imødegås og
bremses. Og det sker kun ved en stærk fol-
kelig mobilisering, der fortæller både Lars
Løkke og Mette Frederiksen og deres støt-
ter, at nok er nok: Ikke flere nedskærings-
og fattigdomsreformer! Det handler ikke
bare om at rulle nogle af de værste til-
bage. Det handler ikke bare om at af-
svække EU- og NATO-politikken – men om
at få EU og NATO ud af Danmark. Om
selvstændighed og alliancefrihed.

Det handler om at skrotte reformerne og
hele denne politik – og forlange en ny og
anden kurs for Danmark.
Den stadig voksende folkelige modstand
mod nedskærings- og krigspolitikken må
ikke lade sig fange i det parlamentariske
spil mellem ‘rød’ og blå blok. At støtte Fre-
deriksen for at slippe af med Løkke fører til
nederlag. Kampen må rettes mod deres
nyliberale reformpolitik og fælles EU- og
NATO-politik.
Den folkelige modstand må opbygge sine
egne organisationer, forlange at progres-

Nedlæg arbejdet og protestér! 
Boykot undervisningen og gå på gaden!

Ved kommunal- og regionsrådsvalget den
21. november opfordrer vi til ikke at følge
‘det mindre ondes’ logik – men udeluk-
kende stemme på lister, der støtter disse
krav og denne politik, og stemme blank
eller undlade at stemme, hvis de ikke fin-
des.
OK2018 på det offentlige område står for
døren. Ved OK2017 på det private om-
råde blev arbejdstiden forlænget til mulige
42 timer. Det skal imødegås. Et hovedkrav
må være ‘6 timers arbejdsdag til 8 timers
løn’.
Den nyliberale og socialdemokratiske ‘re-
formvej’ er brudt sammen. En revolutio-
nær vej må udvikles.

sive politiske kræfter, klubber og fagfor-
eninger støtter den og at  de folkelige be-
vægelser og ungdommens masse orga-
nisationer slutter op.   Den voksende be-
vægelse over hele landet, hvor reform-
ramte uden støtte fra fagtoppen har rejst
sig til protest mod kynisk og umenneskelig
behandling i kommunerne og mod  fattig-
domsreformerne peger fremad mod en
mere beslutsom kamp nedefra.
I første omgang må protesten markere sig
ved de kommunale budgetter og  foran
Christansborg ved folketingets åbning den
3. oktober og de følgende dage. Uddan-
nelsalliancen demonstrerer i de store dan-
ske byer den 5. oktober.
Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer
til at slutte op om disse protester og gøre
dem markante og synlig: 

Den amerikanske sangskriver og musiker
David Rovics besøger Oktober Bogcafé med
bagagen fuld af kommentarer til "apokalyp-
sen" - som det opleves fra USA, hvor storme
og oversvømmelser sætter Trump og hans
generalers krigsgale politik i relief.

5. oktober 
19:00 - 22:00

David
Rovics
Oktober Bogcafé & Støttekreds

Vesterfælledvej 1B, 1750 K

En intim koncert med et begrænset antal
pladser. Betaling ved døren efter evne, dog
min. 50 kr. 
Pladsbestilling skriv til info@oktobernet.dk
med dit telefonnr.

Find os på www.kpnet.dk - facebook.com/KPnetavisen/

100-året for Oktoberrevolutionen
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 2017

Osramhuset ved Nørrebrohallen, København).
(Valhalsgade 4. Den store sal)

FESTMØDE 19-22
Festtale - Verdensmusik - Udstilling

Arr. APK - DKU- Foreningen Oktober

NOVEMBERKONFERENCE 12.30 - 17.30

Oktoberevolutionens betydning for i dag
Oplæg - Debat

Arr. Arbejderpartiet Kommunisterne


