
1.maj – Arbejdernes Internationale Kampdag, handler om solidaritet. Det handler om at gøre klart, 
hvad det er vi vil. Hvilke krav der er nødvendige at samles om. Det handler om klassekampen i dag, 
hvordan vi styrker den og hvilken fremtid vi vil have.

APK Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer arbejdere og alle arbejdende, arbejdsløse, studerende 
og uddannelsessøgende, pensionister og folk på overførselsindkomst til at samles om følgende 
aktuelle krav:

1. maj 2019
APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Over hele landet demonstrerede forældre, bedsteforældre og personale for 
minimumsnormeringer i daginstitutioner. Den omfattende bevægelse for 
ordentlige forhold ligger i klar forlængelse af sidste store overenskomst‑kamp 
blandt de offentligt ansatte. 
Regeringerne har – uanset blokkens farve, arbejdet for at erstatte den danske og 
nordiske ’velfærdsmodel’ med EU’s discountudgave. Den traktatfastsatte 
nyliberale EU‑kurs fortsætter med nye nedskæringer i den offentlige sektor, 
mere pres nedad på lønninger og arbejdsforhold, flere privatiseringer og mere 
udlicitering. Fra vuggestue og børnehave til plejehjem. Den ledsages af 
konstante krige og oprustning for milliarder gennem NATO.

Flere varme hænder til velfærd  

– stop udplyndringen og privatisering

30 timers arbejdsuge – stop 

tvangsarbejde og social dumping

Skrot fattigdomsreformerne 

– højere ydelser

Huslejer til at betale - Væk med 

Ghettopakken

Ud af EU og Nato

– stop dansk krigsdeltagelse

For kvindefrigørelse og ligeværd

Slut med arbejdsgiverpolitik 
– de rige skal betale

Socialismen er fremtiden

RØDT OG REVOLUTIONÆRT SOMMERTRÆF 2019
Mandag den 22. juli til fredag den 26. juli
Sommertræffet fokuserer på klassekampens mest aktuelle og presserende 
spørgsmål og på at give ballast til kommende kampe. Alle er velkomne til at være 
med i diskussionerne, høre de spændende oplæg og deltage i de mange aktiviteter, 
der også foregår på lejren, som ligger ved Sejrøbugten lige ned til badestranden. 
Sideløbende børnelejr med eget program.

København
Marx – Kapital, krise og klima
Onsdag den 15. maj kl. 19

Vi er på vej mod en ny ødelæggende 
økonomisk krise. Marx analyserede og skrev 
om kapitalismens tilbagevendende kriser, der 
betyder yderligere fattigdom og ulighed. Hvad 
betyder EU's økonomiske politik? Hvilken rolle 
spiller kapital og kriser for klimaet? Hvad er 
arbejderklassens og befolkningernes svar? 

Skriv hvis du er interesseret i at være med i en 
kommunistisk studiegruppe, der afholdes 5 
møder i gruppen. 1. møde er i maj. Eller hvis 
du vil høre mere om vores ML-grupper, hvor vi 
diskuterer aktuelle politiske emner.

Oktober Bogcafé, Vesterfælledvej 1
1750 Vesterbro

APK København
kbh@apk2000.dk

Århus
Hvordan kommer 
Danmark ud af EU?
Onsdag d. 8. maj kl. 19
 
EU vil gerne bestemme 
alt, og næste skridt i 
opbygningen af EU’s 
Forenede Stater er klar, 
med en overstatslig 
udenrigspolitik og EU-
finanslov.
Hør også mere om APKs 
politik og programmet 
for årets Revolutionære 
Sommertræf.
 
Oktober Bogsalg
Ny Munkegade 88, kld.
8000 Århus C
 
APK Århus
aarhus@apk2000.dk

Odense
Ud af EU - Hvordan?
Onsdag den 8. maj kl. 
16.30-18

Kom til fyra�ens-
debatmøde og vær med 
til at diskutere, hvordan 
vi bedst arbejder for at 
Danmark kommer ud af 
EU og hvorfor vi støtter 
Folkebevægelsen mod EU 
til det kommende EU-
parlamentsvalg den 26. 
maj. Hør også mere om 
årets Revolutionære 
Sommertræf.

Oktober Bogbutik
Skibhusvej 100
Odense

APK Fyn
fyn@apk2000.dk

Mandag d. 22. juli
★ Revolutionær klima- og miljøpolitik.
★ Børnelejren åbner kl 14
★ Dansk imperialisme. Danmarks rolle i 

verden, i Arktis og på Grønland.
★ Kampen for bedre sundhed og flere varme 

hænder.

Tirsdag d. 23. juli
★ De Progressives arbejde i fagbevægelsen.
★ Overenskomstkampen og vores hovedkrav.
★ De sociale bevægelser, en del af 

arbejderklassens enhedsfront.
★ Læsermøde om netavisen kpnet.dk
★ Latinamerika – modent til revolutionære 

opstande. 

Onsdag d. 24. juli
★ Kampen mod Ghettoplanen.
★ Udflugter til Nexelø eller Dragsholms Slot
★ Socialdemokratiets neoliberale politik.
★ Ny regering? Hvad betyder det for 

enhedsfronten og de folkelige bevægelser?

Torsdag d. 25. juli
★ Ungdommens krav – paneldebat med bl.a. 

erhvervsskolerepræsentant, faglig aktivist
★ Kvindeworkshop, ved 

Kvinder i Kamp.
★ Marx om Løn, pris og profit.
★ Festmiddag med indslag fra 
børnene, musik

For mere info og tilmelding mail til info@oktobernet.dk eller ring/sms til 50559930

Debatmøder i maj



De store koncerner lander milliardoverskud. 
Arbejdsgiverne tjener fedt på arbejdsmarkedsreformer, 
men får alligevel erhvervsstøtte, nedsatte afgi�er og 
øgede tilskud. Bankerne slipper for at betale 
bankpakkerne.

1. Udplyndringen af den offentlige velfærdssektor 
skal stoppes. Der er brug for flere varme hænder til at 
opfylde befolkningens behov i stedet for 
budgetdiktater. Der er brug for flere ansatte og reelle 
penge til det sociale område, til omsorg, sundhed og 
uddannelse – ikke nedskæringer. Stop udliciteringer og 
privatisering af offentlige værdier og arbejdspladser.

2. Nedsæt arbejdstiden til 30 timer – 6 timer om 
dagen, med fuld lønkompensation og uden øget 
arbejdstempo. Nej til en arbejdstid 24/7 og korttidsjobs. 
Mindre nedslidning kræver mindre arbejdstid og 
mindre stress. Arbejdstiden skal ned, ret til fuldtidsjob 
på normale vilkår og stop for fleksibilitet på 
arbejdsgivervilkår.

3. Mindstelønnen skal hæves, lavtlønsområderne 
skal have et generet lønlø� i kroner og øre. Kvinder 
skal have reel ligeløn og fuld anerkendelse for faglighed 
i kvindefagene.

4. Flere arbejdspladser i Danmark – stop udlicitering 
til EU‑koncerner, social dumping og statsautoriseret, 
gratis tvangsarbejde. Ansæt arbejdsløse i reelle job. 
Stop fyringer og nedlæggelse af stillinger på skoler, 
hospitaler, rengøring og omsorg.

5. Skrot fattigdomsreformerne. De skal erstattes af 
nye dagpenge‑ kontanthjælps‑ førtidspensionslove 
med lige sociale rettigheder for alle med behov. De 
sociale ydelser, folkepension og SU skal sættes op. Væk 
med jobcenter‑tyranni.

6. Sæt pensionsalderen ned til 65 år som en ret for 
alle. Dem der vil og kan trække sig tilbage senere kan 
gøre det frivilligt.

7. Praktikpladser til alle på erhvervsuddannelser. 
Væk med karakterkrav. Stop nedskæringer på alle 
uddannelser. Skrot fremdri�sreformen

8. Huslejer der er til at betale. Stop for nedrivning og 
privatiseringer af de almene boliger – byg i stedet for 
flere almene boliger. Væk med ghettopakken. Byg nye 
billige ungdomsboliger. Væk med moms på basale 
fødevarer.

9. Gratis offentlig transport i byerne for at få 
forureningen effektivt ned. Sikring af offentlig transport 
i landområderne og halvering af taksterne. Reel grøn 
omstilling – i stedet for stigende grønne afgi�er lige i 
lommerne på private energiselskaber. Energiforsyning 
og infrastruktur skal sikres af det offentlige.

10. Stop for ødelæggelse af klimaet. Industri og 
landbrug skal stoppes i at producere CO2, gi�stoffer og 
forurening af miljøet – i jord, lu� og vand.

11. UD af monopolernes EU. Nej til EU’s fælles stat og 
hær, til EU’s finans‑og budgetpolitik, til EU’s 
arbejdsgiverpolitik og til EU’s flygtningepolitik.

12. UD af NATO. Stop for dansk krigsførelse. Nej til USA/
NATO‑baser i Danmark og Grønland. Nej til danske 
skattemilliarder til NATO’s budget. Stop militarisering af 
Europa – nej til EU‑hær. Bekæmp imperialismen.

Reel forandring kræver fælles kamp mod 
arbejdsgiverne, finanssektoren og krigsmagerne og 
deres regeringers neo‑liberale nedskæringspolitik. 
Solidaritet i stedet for chauvinisme og fremmedhad. 
Støtte til opbygningen af en fælles protestbevægelse 
nedefra med direkte krav til de ansvarlige.

Disse krav opnås ikke med et kryds på stemmesedlen. 
Vi har ingen tillid til valglø�er og tomme ord. Ingen 
partier i Folketinget vil for alvor føre arbejderklassens 
krav igennem – derfor opfordrer vi til at stemme blankt. 
I sidste ende er et helt andet samfundssystem 
nødvendigt, hvis reel velfærd, lighed og 
fremtidsmuligheder skal gælde for arbejderklassen og 
ungdommen. Et socialistisk Danmark med 
arbejderklassen ved magten.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har vedtaget en 
platform for at styrke enheden i kampen mod 
arbejdsgivernes nyliberale nedskærings‑ og 
krigspolitik. Den indeholder 12 punkter med konkrete 
krav, der har fokus på centrale klassekampsfelter for 
arbejderklassen. Arbejdstiden, sociale rettigheder, 
retten til uddannelse, arbejde og ligeløn, Ud af EU og 
NATO og stop for militarisering og imperialistisk 
krigsdeltagelse.

Det er ikke et valggrundlag. APK stiller ikke op til valget. 
Det er derimod et grundlag for at styrke enheden og 
udvide den gensidige solidaritet mellem forskellige 
sektorer og fag, mellem arbejdsløse og folk i arbejde, 
privat og offentlig ansat, reformramt eller løst ansat, 
på erhvervsskole eller med folkepension, mænd som 
kvinder – og opbygge en stærk aktionsenhed.

Kontakt Arbejderpartiet Kommunisterne
Skriv til os og få besked om møder, arrangementer og 
koncerter som APK og Oktobers Bogcaféer holder, hvis 
du vil høre mere om vores ML‑grupper, hvor vi diskuterer 
aktuelle politiske emner og for mere information om 

vores studiegrupper og sommertræf.

læs mere på apk2000.dk
kontakt os på apk@apk2000.dk 

Følg vores netavis på kpnet.dk
facebook.dk/KPnetavisen


