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Hvor får 

regeringen 

pludselig så 

mange penge 

fra? 

2. april 2020  

Af Dorte Grenaa, APK 

I øjeblikket fosser milliarder ud af statskassen til 

diverse økonomiske hjælpepakker for at sikre 

erhvervslivets økonomi. Hvor får regeringen 

pludselig så mange penge fra? 

På bare 19 dage hentede regeringen og et enigt 

Folketing 300.000.000.000 kr. op af kassen. Flere 

milliarder er senere fulgt efter. Regeringen siger, at 

flere er på vej, for det bliver dyrere at åbne 

samfundet op end at lukke det ned. Men hvor 

kommer pengene pludselig fra? 

De kommer kort fortalt som et resultat af års 

konstante nedskæringer på ældrepleje, skoler, 

sundhed, daginstitutioner. Fra løntilbageholdenhed 

og øget fleksibel arbejdstid. Fra de store 

fattigdomsreformer på dagpenge og sociale ydelser. 

Alene på efterlønsreformen har staten kunnet 

indkassere omkring 65 milliarder kroner siden den 

blev indført. 

Det har for en stor del finansieret, at den danske 

statsgæld nu er så lav i forhold til EU’s 

finanspolitiske låneregler, at den danske stat kan 

optage nye statslån, modsat lande som Italien. 

På trods af, at en del af Skat blev omdannet til et 

’tag selv-bord’ for lovlige finansielle svindlere, har 

nedskæringerne sammen med et brandudsalg af 

offentlig ejendom og centrale virksomheder til 

kapitalfonde, været nok til at den danske stat faktisk 

kan skaffe penge i den størrelsesorden. Selvom de 

ikke ligger på en opsparingskonto, for den optager 

statslån. 

Samtidig skaffer staten pengene ved at 

Nationalbanken udsteder nye statsobligationer for 

125 milliarder kroner. De bliver så købt af for 

eksempel pensionskasserne, der med vores tvungne 

arbejdsmarkedspension m.m., er en af de største 

pengetanke, ikke bare i Danmark. 

Arbejderklassen har betalt gammel statsgæld ved 

kasse 1 og er udset til at betale ny statsgæld ved 

kasse 2. 

Kapitalen, bankerne og overklassen inkasserede 

milliard hjælpe-og bankpakkerne ved krisen i 2008 

ved kasse 1. Og inkasserer nu igen 

milliardhjælpepakker ved kasse 2. 

Hvor flyder pengestrømmen hen? 

Der er ingen tvivl om at frisøren, cafeen og 

VVS’eren allerede nu er ved at nå bunden og 

mange må se en truende konkurs i øjnene. Trods 

hjælpepakker til udskydelse af moms, skat m.m. får 

mange små selvstændige og firmaer alligevel et 

stort fedt nej, når de i disse dage går i banken for at 

udvide kassekredit og få henstand. Så det er ikke 

der de store penge flyder hen. Dansk Industri og 

beskæftigelsesministeren har da også gjort klart, at 

det er de sunde virksomheder, der kan klare 

konkurrencen, der skal nyde godt af pengene. Og 

spekulanterne de lugter gode penge med alt det de 

nu billigt kan købe op. 

Med ved forhandlingsbordet hvor de store 

økonomiske hjælpepakkerne skrues sammen, sidder 

monopoler som Mærsk, Novo Nordisk, Danfoss og 

Vestas. De klarer sig da også rigtig godt. Modsat de 
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globale aktiemarkeds store rutsjetur ligger de store 

danske aktier (i C25-indekset) med relative små 

udsving op og ned. Og Mærsk og dets Danske Bank 

betaler da også igen i år gode udbytter til sine 

aktionærer. 

Hjælpepakkerne går til at sikre profitten. Så enkelt 

er det – skåret ind til benet. Og derfor vil Dansk 

Industri og kapital have produktionen hurtigt op at 

køre igen. De kan nemlig ikke selv sikre udbytte og 

profit. For som allerede Marx påviste, er det kun 

med den værdi arbejderne skaber gennem deres 

arbejde, at der kan skabes merværdi og profit. 

Hvis nogen tror, at økonomien skal hurtigt op for at 

sikre arbejdspladser og at hjælpepakkerne skal sikre 

dette, må man spørge sig, hvorfor arbejdsløsheden 

allerede de seneste uger er steget hurtigere end ved 

den store depression i 1930-erne. 

Hvad betyder milliard-udgifterne for dansk 

økonomi på længere sigt? 

Eller med andre ord, hvem skal betale den øgede 

statsgæld? 

Ja, dem der har betalt indtil nu, har nok også luret at 

denne nye mega-milliard regning sendes den vej 

igen. Renter og afdrag på statsgæld tages fra 

statsbudgettet og de kommende finanslove. 

Regeringen og Folketinget har allerede gjort det 

klokkeklart, at den båd vi allesammen sidder i, 

hedder Titanic eller Scandinavian Star og 

redningsbådene er kun til første klasse. De kender 

kun én kriserecept – at arbejderklassen og 

befolkningen skal betale med nye nedskæringer, 

med en arbejdsløshed som vi ikke har set det i 

årevis, lønnedgang, med et enormt tryk på fleksibel 

arbejdstid, hjemmearbejdspladser, ophævelser af 

overenskomster. Og alt sammen med den 

socialdemokratiske fagtops hjælpende hånd. 

Der var allerede en økonomisk krise på vej 

Ligesom danske regeringer har den kedelige vane 

altid at udråbe sig selv og Danmark som 

verdensmester om så det er i grøn omstilling eller 

rettidig omhu. Så har de også den kedelige vane 

hårdnakket at påstå, at kriser altid kun skyldes 

udefra kommende trusler. Selvom kriser, hvad 

enten det er sundheds- sociale eller økonomiske, 

eller alle tre dele på engang som nu, er helt 

uundgåelige i den kapitalistiske økonomi. De 

kommer ufravigeligt som på samlebånd med jævne 

mellemrum og dybere hver gang. 

Det var allerede klart i efteråret, at der globalt var 

en overproduktionskrise og stagnation i gang. Den 

havde også vist sig i Danmark med faldende 

industriproduktion og Folketinget vedtog f.eks. en 

stigning i pensionsalderen for at skaffe ”økonomisk 

råderum” for kapitalen. Det var kun et spørgsmål 

om tid, hvornår den for alvor ville slå igennem. 

Corona-krisen har fået både den globale og 

nationale økonomiske krise til at eskalere i voldsom 

fart. Økonomiske kriser er kapitalismens tro 

følgesvend. 

Nye muligheder – også for arbejderklassen 

Kapitalismen krisepolitik bekæmpes ikke først efter 

den er indført og har bidt sig fast. Klassekampen 

kan ikke udsættes til engang – når corona -krisen er 

overstået, selvom der er dem, der straks har lagt sig 

fladt ned og påstår det. Det bliver ikke nemt under 

forhold, hvor den kapitalistiske stat på få uger smed 

sin demokratiske maske og finanskapitalens magt 

stak sit sande fjæs frem, men det er helt nødvendigt. 

I ethvert klassesamfunds udvikling ligger altid dens 

egen indre modsætning, og skaber kampen mellem 

det tilbagestående gamle og det nye der er 

fremtiden. Det er ikke kun udviklingen af nye 

produktionsformer der med denne omfattende krise 

vil tage et spring. Arbejderklassen, de progressive, 

folkelige revolutionære kræfter har muligheden for 

at gøre det samme. Lige nu er fernissen over, hvor 

elendigt de kapitalistiske samfund fungerer og er 

skruet sammen bare så tynd, når det ikke engang 

kan sikre basale ting som håndsprit, værnemidler og 

testudstyr under en epidemi, fordi varer dirigeres 

hen hvor profitten er størst og ikke hvor 

befolkningens behov er størst. Lige nu er 

modsætningen mellem det folk oplever og det de 

får at vide om, hvordan det er for vores alles bedste, 

bare rigtig stor. 

Det er en politisk, økonomisk, ideologisk kamp, der 

foregår lige nu og her, som bekæmpelsen af corona-

epidemien er en meget konkret del af. Også når den 

pakkes ind i røde og grønne kurver og snak om at 

ofre sig økonomisk for kapitalen. 
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Værnemidler NU! 
29. marts 2020  

Op mod halvdelen af alle med COVID-19 har 

ingen symptomer – men smitter alligevel. Derfor 

holder vi afstand. Mens befolkningen skal holde 

afstand, så udfører sundhedspersonale 

rutinemæssigt kropsnær pleje og behandling til de 

ældste, sygeste og svageste borgere og patienter – 

UDEN AFSTAND ELLER VÆRNEMIDLER! 

Det er de risikogrupper vi læser og hører om. 

Dem, som netop nu ankommer til 

intensivafdelinger, respiratorer og kapeller. 

Af Jonas Ørting, sygeplejerske, formand APK 

Hvor mange borgere der ulykkeligvis er smittet af 

symptomfrie portører, plejepersonale, læger og 

andet sundhedspersonale kan vi kun gisne om. 

I Italien er 10% af de smittede sundhedspersonale. I 

Spanien 14%. Adskillige er døde fordi de passede 

deres arbejde. 

At tro det står anderledes til herhjemme er naivt. 

Manglende værnemidler og mangelfulde 

retningslinjer er en bombe under ethvert forsøg på 

at kontrollere epidemien. Det er at lade hånt om 

både vores og borgernes sikkerhed. I en situation 

hvor smittefaren stiger har vi måttet acceptere 

useriøse retningslinjer og manglende værnemidler 

både på hospitaler og i kommuner. Det er absurd. 

At arbejde under de vilkår, udsætter både den 

enkelte borger, sundhedspersonalet, 

sundhedsvæsenet og befolkningen som helhed for  

unødvendig fare. Det betyder at flere vil dø. Det 

øger risikoen for en ukontrolleret epidemi. 

Det er nu en måned siden vi fik de første corona 

tilfælde i Danmark og to uger siden statsministeren 

annoncerede at Danmark lukker ned. Der har været 

tid, ressourcer og vilje til at give 

sundhedsministeren uhørt vide beføjelser, til at give 

erhvervslivet milliarder, til at udkommandere politi  

 

og militær. I alle de uger har vi manglet 

værnemidler. 

Der er slet ikke tid til at vente mere, der skal 

handles nu: 

• intet kropsnært arbejde uden relevante 

værnemidler 

• tilstrækkelige værnemidler til at efterleve 

det 

DSR, FOA, Lægeforeningen og andre faglige 

organisationer må vise ansvar, og kræve løsninger 

omgående, eller totalt stop for alt arbejde der ikke 

er akut livreddende. 

 

SKRIV UNDER HER: VÆRNEMIDLER NU! 

https://www.skrivunder.net/vaernemidler_nu?fbclid=IwAR1t_3ikJ4eTKuijIxpT_pJmezS1IUInvphyAqQMeWR7n_XXramOPiL0aNY
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Jeg anbefaler alle at læse med 

hver dag på KPnet! 

6. april 2020  

– Det fangede i dén grad min interesse, da jeg ved 

et rent tilfælde faldt over jeres netavis, siger en af 

KPnets nye læsere 

Mads fra Sønderjylland er en af KPnets nye læsere. 

Vi har spurgt ham om hvorfor han er blevet fast 

læser af KPnet 

 

Meget af det vi udsættes for i mainstream-medierne 

er en kombination af henholdsvis løgne og 

vildledninger, og her er det et forfriskende pust, at I 

er så hudløst ærlige i jeres mediedækning og står så 

konsekvent fast på den marxistiske-leninistiske 

linje. 

Da jeg begyndte at læse jeres netavis, var det en 

øjenåbner. Jeg følte at der var nogen der forstod de 

ting, jeg bemærkede i mit eget daglige liv. 

Hvad mener du om avisens dækning af 

situationen under coronakrisen? 

Mainstream mediedækningen er fuldstændig 

håbløs, og man kan godt glemme alt om kritisk eller 

dybdeborende journalistik i de gængse aviser og tv-

udsendelser. Dette gælder både under sædvanlige 

omstændigheder, men i endnu højere grad under 

“coronakrisen”. 

Når jeg sætter “coronakrisen” i gåseøjne, hænger 

det sammen med, at hele situationen i de gængse 

medier males som en sundhedskrise og intet andet. 

Males som om, at alle de overgreb på 

frihedsrettigheder og arbejderklassen som vi har 

været vidne til på det seneste, udelukkende er af 

sundhedsmæssige årsager, udelukkende er af 

hensyn til folkesundheden. Af denne grund bryder 

jeg mig ikke meget om at bruge ordet 

“coronakrise”, 

Og det er her jeg gerne vil rose KPnets dækning af 

situationen, for I formår nemlig at sætte fokus på de 

mange øvrige interessekonflikter (oftest 

økonomiske) som udspiller sig lige nu, som 

udmønter sig i 

alle de 

ændringer af 

samfundet vi 

ser, og som intet 

har med 

folkesundhed at 

gøre, selvom de 

dækkes ind 

under 

fællesbetegnelsen “coronakrisen”. Der findes andre 

og mere effektive strategier for bekæmpelse af vira, 

som også har været belyst af de WHO-relaterede 

artikler I har bragt. Strategier som ikke ville 

medføre samme økonomiske konsekvenser for 

samfundet. 

Som I skriver, så bruges “kriser” af forskellige 

slags altid som påskud til store, grundlæggende 

ændringer i samfundet. Den faktor som i øjeblikket 

udnyttes, er det faktum at corona-virussen er noget 

udefrakommende, og at der derfor kan kapitaliseres 

(i bogstavelig og overført betydning) på 

befolkningens frygt for det fremmede og det 

ukendte. Vi skal dog ikke lade denne frygt blænde 

os for de mange politiske tiltag som finder sted lige 

nu, og som intet har med folkesundhed at gøre. Og 

det er dette aspekt, som jeg synes at I er aldeles 

gode til at belyse. I formår at holde fokus på de 

grundlæggende ting i samfundet, uden at lade jer 

distrahere af politikernes, mediernes og 

erhvervsledernes corona-relaterede propaganda. 

Jeg anbefaler alle at læse med hver dag på KPnet! 

KPnet kører netop nu en økonomisk indsamling for 

vores netavis. 

Hvis du vil støtte KPnet: 

Send til bankkonti 

1551 – 166 34 271 

Mobilpay 

89496 

Skriv besked: kpnet 
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Tryk STOP om OK20: Vi viser 

afstand ved at stemme NEJ! 
3. april 2020  

Der har været arbejdet hårdt i den landsdækkende 

Tryk STOP indsats, for at dokumentere 

buschaufførernes arbejdsforhold og for at 

mobilisere alle chauffører. De landsdækkende 

stormøder har vist en kæmpe kampvilje. Trods 

dette valgte forhandlingsledelsen i 3F at gøre 

knæfald for arbejdsgiverne og lande en 

overenskomst der ikke engang dækker 

lønefterslæbet og forærer arbejdsgiverne 5 

minutter af hver pause. Alle regionsgrupper i Tryk 

STOP anbefaler et NEJ til OK20 

Michael Olesen, Tillidsrepræsentant Keolis, 

Aalborg i Tryk STOP’s video 

3F’s forhandlere slår buschaufførernes 

overenskomst op som en stor sejr. Alle krav skulle 

angiveligt være sikret, lige fra pausefaciliteter til 

kæmpe lønstigninger. Lytter man til chaufførerne er 

virkeligheden en ganske anden! Og skuffelsen og 

harmen er stor. Ikke mindst overfor forhandlerne i 

3F. 

Tryk STOP indsatsen har givet sammenhold og 

opmærksomhed, men ser man på det OK-resultat 

der skal arbejdes efter de næste 3 år er det så 

dårligt, at alle regionsgrupper i landet opfordrer til 

at stemme NEJ. Som John Hansen, Fyn siger det: 

– Overenskomsten er for vigtig til at vi kan lade den 

gå igennem som den ser ud. 

Den generelle kritik lyder: 

Der er alt for lidt i lønstigninger, det dækker knapt 

efterslæbet fra de sidste 3 overenskomster. 

Pauserne er forringet, 0-timers kontrakter er der 

ikke rørt ved og ansvaret for at sikre pause- og 

toiletfaciliteter er ikke placeret på en måde så det 

batter noget. Delevagter og rådighedsvagter skulle 

have været langt bedre betalt. Og turnusordningerne 

bliver erstattet af en ”ugentligt varieret 

arbejdsplan”, som øger risikoen for uforudsigelige 

vagtplaner. 

3F påstår de har sikret både pauser og ordentlige 

pausefaciliteter. Men hvor er forbedringerne? 

Som en chauffør udtrykker det: 

– Det jeg ser er at jeg mister 5 minutter betalt pause 

hver vagt 

En anden chauffør: 

– Tror vist vores forhandlere har glemt at pause er 

pause!!! Arbejdsgiverne kan stadig købe din pause. 

Så er du forsinket, jamen ærgerligt – ingen pause, 

så bliver du bare kompenseret med noget 

overarbejde. Så kæmpe nej tak herfra. 

Vores pauser er ikke vores arbejdsgiveres!!! Har 

jeg 30 min frokost så vil jeg have mine 30 min 

uanset om jeg er forsinket eller ej!!! Er fandme 

skuffet!!! 

Det blev også udråbt som en sejr fra forhandlerne, 

at arbejdsgiverne nu kunne trækkes i Arbejdsretten, 

hvis faciliteter og pauser ikke er i orden. Men hvad 

er det værd? 

Kenneth Rasmussen, Tryk STOP i region 

Midtjylland siger: 

– Vi har på landsplan kæmpet en fælles kamp for at 

vores pauser og toiletfaciliteter var i orden. Vi har 

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/04/Tryk-STOP_OK20.jpg


 

 

 - Nyheder hvor der kæmpes - 
 

7, 2020 Artikler fra KPnet.dk - Udgivet af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Uge 13 - 14 

snakket med politikere i regioner og kommuner for 

at få dem til at tage ansvar. Nu er 

pauseproblematikken skrevet ind. Men kun 

arbejdsgiverne står som ansvarlige og kan idømmes 

bod. Vi ønsker at både regioner, kommuner, 

trafikselskaber OG arbejdsgivere får et fælles 

kædeansvar for at tingene er i orden. 

En chauffør: 

– Når arbejdsgiver og Movia skal løse problemerne, 

så ved vi alle hvordan det kommer til at gå. 

Bustransportørerne lægger sig fladt ned. For Movia 

har kontrakterne. Vi kan ikke engang få 

aftørringspapir i pauselokalerne. 

Michael Olesen, TR Keolis bedømmer forliget på 

denne måde: 

– Tryk STOP indsatsen har givet resultater – men 

ikke nok. Vi skal f.eks. selv betale for 20 minutter 

af pausen, mod 15 minutter i dag. 

Og Kenneth Rasmussen supplerer: 

-Med de nye pauseregler mister vi 5 minutter af 

vores daglige pauser. Vognmændene får det samme 

pr køretime = 5 minutters merfortjeneste til dem. 12 

kr. pr chauffør. Merfortjenesten bliver rigtig høj når 

man regner sammen. På vores anlæg giver det over 

100.000 kr om året. 

Turnusaftalerne, der fastlægger arbejdsskemaerne i 

en længere periode er opsagt. 

Umiddelbart en du som chauffør fuldstændig 

underlagt den enkelte arbejdsgivers luner med at stå 

til rådighed og du aner i værste tilfælde ikke hvad 

din vagtplan er efter en uge, i modsætning til en 

turnusordning, hvor arbejdsgiveren i det mindste 

skal ‘ind og pille’ ved måske 8 chauffører 

samtidigt, så man står helt individuelt og alene. 

En kommentar til dette lyder: 

– Hvordan kan man gå ind og opsige turnusser? Vi 

kan jo slet ikke komme til at deltage i noget som 

helst i vores fritid, og arbejdsgiver råder i forvejen 

over det meste af vores dag. Vi er til grin. 3F 

kommer til at bløde medlemmer. Et kæmpe NEJ 

herfra 

Endnu en ting er 0-timers kontrakterne 

Michael Olesen, TR Keolis udtaler: 

– Om 0-timers kontrakterne meldte forhandlerne 

selv ud, at de var noget af det vigtigste. Alligevel 

blev det til ingenting. Kollegerne kører i måneder 

uden at vide om der er løn til dem i morgen. 

Vi kan passende slutte af med endnu en 

chaufførkommentar: 

– Tid til at sige STOP og holde fast, tid til for alvor 

at stå sammen i et fag der er blevet udvandet på det 

groveste i de sidste 3-4 OK-forlig. Få det på plads, 

eller forbered arbejdsgiverne på at busserne 

kommer til at holde stille!

 

OK20: Derfor stemmer jeg NEJ  

3. april 2020  

OK20 indlæg ved Rasmus Brynk 

– Smed og medlem af Dansk Metal 

Jeg troede at OK20 skulle være året hvor det 

klappede! 

 

I år blev nærmere en blandet oplevelse! 

Fagbevægelsens medlemmer gik efter meget 

forskellige ting, fordi vi er meget forskellige. 

Nogle ville havde flere procent på fritvalgskontoen, 

nogle ville havde løftet bunden og andre ville havde 

gjort noget VED social dumping. 

Men der var ingen der var forberedt på at OK20 

skulle blive ramt af sygdom!!!!! 

I en tid hvor effektiviteten har løftet sig over 

lønnens stigning! Og inflationen var lav, troede vi 

at vi skulle have et “Arbejdstagerår”!! 

Traditionen tro forhandler Industrien først, derefter 

transport, som gik nogenlunde og så ramte 

katastrofen, Corona!! 
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I ly af denne virus, mente nogle mestrene at de ikke 

behøvede at udvise samfundssind! 

Så mestrene gik dælme all in. 

Byggeriet, der havde en god position, var pludselig 

oppe imod muren, med ryggen imod den. 

Men topforhandlere gjorde det hæderligt, og kom 

ud med et stærkt forbedret industriforlig! 

Så bedre end Lort og ringere end fantastisk, for at 

sige det på godt dansk! 

Malerne fik ingen reel forhandling, så DD røg på 

mæglingsskitsen! 

Tjenerne forhandlede lidt, men ikke med 

tilstrækkelig succes. Så de VIL på sigt gå ned i løn. 

Så se for enkelte var det godt! For resten var det så 

langt fra! 

Så nu er det store spørgsmål, er det godt nok til et 

ja! Isoleret set, måske, totalt set nej!! 

Hvis man regner sammenkædningen som en faktor, 

så er OK20 så dårlig, at jeg stemmer NEJ for mine 

venner, malerne, tjenerne og byggeriet! 

SOSU-hjælper: 

Værnemidlerne er 

IKKE på plads 

5. april 2020  

Myndighederne bl.a. fra regionerne troner igen og 

igen frem på TV og forsikrer, at 

sundhedspersonalet trygt kan gå på arbejde. Men 

det er ikke virkeligheden. Det er løgn, fortæller en 

SOSU-hjælper til KPnet 

Der er en skandaløs mangel på værnemidler, en 

skandale der oprulles dag og dag med nye opråb fra 

sygeplejersker, SOSUer og læger. De går på 

arbejde hver dag med livet i hænderne. Og de ældre 

på plejehjem og i hjemmeplejen samt på 

almindelige afdelinger på hospitalerne ekstra udsat 

p.gr. af en helt unødvendig smitterisiko fra 

personalet, når de ikke har de nødvendige 

værnemidler. 

Som i mange andre byer har der været store svigt på 

plejehjem i København og Frederiksberg. I de to 

kommuner er indtil nu 17 beboere døde af Covid. 

Vi har på KPnet talt med flere SOSUhjælpere i 

området, som har coronasmitte på deres plejehjem. 

Annila fortæller, at der fra starten af ikke var 

værnemidler, og at det har været en lang kamp at få 

gennemført at personale og beboere blev testet. 

– Jeg har nogle ekstravagter på en afdeling, hvor 

der var en smittet beboer, men personalet blev ikke 

informeret. Smitten blev spredt til mange af 

beboerne og rigtig mange af personalet blev syge. 

– Selv blev jeg også smittet – og mine små børn er 

blevet syge. 

– Jeg ringede og ringede til læge og 1813 og 

fortalte, jeg arbejdede på en afdeling med en syg 

borger, alligevel kunne jeg ikke blive testet. 

– Vores leder plagede også for at få os testet. 

– Først i søndags var der kommet nye 

retningslinjer, så blev både personale og beboerne 

testet. 

– På det plejehjem, hvor jeg er som fast nattevagt, 

har de i min afdeling 3 der er i isolation. Når vi skal 

ind til dem, er der masker, briller osv. Men når vi 

skal ind til de andre beboere er det eneste 

beskyttelse almindelige ansigtsmasker. 

– Da vi personale jo går ud og ind af vores 

arbejdsplads, kan nogen når som helst have smitte 

med ind uden at vide det. Så der burde tages mere 

hensyn til de raske beboere. 

Regeringen bliver rost for sin resolutte indgriben. 

Men der har intet resolut været i beskyttelsen af 

personale og borgere. 

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/04/plejehjem.jpg
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Ny hastelov om hårdere straffe for ’corona-

kriminalitet’ vedtaget – og fordoblet straf for 

’forstyrrelse af den offentlige orden’ 

2. april 2020  

Såkaldt ’Corona-relaterede forbrydelser’ skal nu 

kunne straffes ekstra hårdt – men manglen på 

værnemidler i sundhedsvæsenet er en langt større 

forbrydelse! Partierne bag loven kalder disse nye 

stramninger nødvendige. Men dette har ingen 

baggrund i virkeligheden. Dommerforeningen 

betegnede lovforslaget som overflødigt og ren 

signalpolitik – og i øvrigt er kun ganske få tilfælde 

af tyveri af værnemidler rapporteret 

 

De første argumenter for at den nye lov skulle 

hastes igennem lød, at tyveri af håndsprit var så 

forargeligt mod almenvellet, at det burde kunne 

straffes med ubetinget fængsel. Klart nok en 

upassende handling, men hvor var proportionerne – 

og var der overhovedet et problem? Intet tyder på 

det. I marts måned har kun 12 ud af 4112 

anmeldelser drejet sig om tyveri af værnemidler. 

Og de konkrete sager politikerne brugte deres tid på 

at diskutere, var tilfælde hvor sundhedspersonale 

var kommet til at tage en flaske håndsprit med 

hjem. Selv dette skulle kunne straffes med fængsel. 

Lovforslaget blev modereret en smule på det punkt. 

I tilfældet hvor en ansat i sundhedsvæsenet tager 

håndsprit med hjem, bliver straffen ikke fængsel, 

men en bøde på 1000 kr. Det samme skal gælde for 

tyveri af håndsprit i en butik. Men ved gentagelser 

vil der kunne gives ubetinget fængsel. 

Derimod benyttede politikkerne epidimi-hasteloven 

til at fordoble straffen for maskeringsforbud og 

fordoble straffen for forstyrrelse af den offentlige 

orden. Regeringen forbereder sig tilsyneladende på 

at slå hårdt ned overfor kommende protester. 

Reaktionære udfald mod udlændinge  

Loven blev ligeledes udnyttet til at lave endnu en 

udlændinge stramning. Loven pointerer nu, at en 

udlænding, uanset opholdsgrundlag og uanset hvor 

længe vedkommende har været i landet, kan 

udvises, hvis han eller hun idømmes en ubetinget 

frihedsstraf for corona-relateret kriminalitet. Dvs 

f.eks. to gange har stjålet en flaske håndsprit. 

De Radikale var imod loven som helhed, og stemte 

imod. Også Enhedslisten stemte imod, men kun pga 

af udlændingestramningen i loven. De øvrige 

stramninger var de med på. 

SF stemte symbolsk imod udlændingestramningen, 

men for den samlede lov. 

Dommerforeningen betragter loven som ren 

signalpolitik 

 

Dommerforeningen har tidligere været ude med 

kritik af loven, som de betegnede som overflødig. 

Dommerforeningen skrev tidligere i et brev til 

justitsministeren, at lovens stramninger ”her og nu 

er og bliver signaler”. Foreningen påpeger, at der 

ikke har været en høring, og derfor finder det 

nødvendigt at henvende sig til politikerne. De 

påpeger, at alle de nævnte lovovertrædelser allerede 

vil kunne idømmes skærpet straf på baggrund af 

corona-situationen: 

”Man skal også holde sig for øje, at ingen har gjort 

sig den ulejlighed at høre domstolene om, hvordan 

de med den nuværende lovgivning ville kunne 

forventes at dømme i situationer, hvor 

kriminaliteten er coronarelateret. Hvis sagen f.eks. 

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/04/Sprit.png
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angår en person, der er tiltalt for at have stjålet 

værnemidler fra et hospital og dermed udsat andre 

for fare, er jeg ret overbevist om, at dommeren ville 

tillægge det endog særdeles skærpende 

omstændigheder”. 

Dommerforeningen slutter med at slå fast, at 

gennemfører man nødretslove, sættes al sædvanlig 

lovprocedure ud af kraft – herunder høring af de 

myndigheder og organisationer, der konkret 

arbejder i felten. Og slår desuden fast, at der er 

forskel på en sundhedsmæssig nødsituation og en 

nødsituation ifht kriminalitet. Og minder om 

Rigspolitiets talmateriale, hvor intet tyder i retning 

af det det sidste. 

Også Advokatrådet bakker op om 

Dommerforeningen kritik. 

Se Brev til Justitsministeren i forbindelse med 

coronarelateret hastelov 

Loven skal til revision i Folketinget i november og 

udløber den 1. marts 2021, hvor den kan forlænges 

af et flertal i Folketinget. 

Nej til undtagelseslovene – sundhed sikres ikke 

med en politistat! 

Stop grotesk Nato-øvelse! 

26. marts 2020  

Med den store militærøvelse Defender Europe 20 

tilsidesætter Nato alle sundhedsmæssige hensyn. 

Regeringen må tage ansvar og omgående trække 

Danmark ud af denne groteske militærøvelse.  

Af Frank Johannesen 

Forsvarskommandoens pressetjeneste meddelte 9. 

marts, at to af forsvarets chefer, herunder 

hærchefen, generalmajor Michael Anker 

Lollesgaard, er sendt i hjemmekarantæne som følge 

af risikoen for covid-19. 

Det skyldes, at de 6. marts deltog i et Nato-møde i 

USA’s europæiske militærhovedkvarter i 

Wiesbaden i Tyskland, sammen med hærchefer fra 

en lang række andre NATO-lande, blandt andet den 

italienske hærchef, der efterfølgende er testet 

positiv for covid-19. 

Forsvarskommandoens meddelelse bringes via 

Ritzau i flere store danske medier, der holdt mødets 

indhold skjult for befolkningen. Men det rådede 

netavisen OLFI bod på den 10. marts. 

Der var nemlig tale om et planlægningsmøde i 

forbindelse med den storstilede Nato-militærøvelse 

Defender-Europe 20 med 37.000 soldater, heraf 

20.000 fra USA og 230 fra Danmark og er den 

største Nato-øvelse i Europa i 25 år. Mens 

coronasmitten raser ned gennem Europa, sad 

hærcheferne og drøftede, hvordan man skulle 

forholde sig. 

Militærøvelsen var planlagt til at finde sted fra 

februar til juli blandt andet i Tyskland, Polen og de 

baltiske lande, provokerende tæt på Ruslands 

grænse. Øvelsen er som følge af corona-krisen 

blevet begrænset, men ikke aflyst. 

For at bremse coronasmitten har regeringen indført 

en række indgribende foranstaltninger. 

Statsminister Mette Frederiksen betoner, at Europa 

nu er hårdt ramt og alle må tage ansvar. Dronningen 

kalder det tankeløst og hensynsløst, at unge 

forsamles og holder fester. 

Men er det ikke først og fremmest Nato, der er 

uansvarlig og tilsidesætter alle sundhedsmæssige 

hensyn i den her krise? 

Regeringen må også tage ansvar og omgående 

trække Danmark ud af denne groteske 

militærøvelse.
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I solidaritet med 

Venezuela! 
4. april 2020  

USA’s præsident Trump truer Venezuela med militær 

intervention under påskud af narkobekæmpelse. Det 

venezuelanske folk har behov for international 

solidaritet! 

“Trump udviser brutal arrogance, der er 

karakteristisk for den amerikanske imperialistiske 

magt. Flankeret af repræsentanter for landets 

militære og politiske ledelse har han fremsat 

kriminelle trusler og beskyldninger mod Venezuela, 

dets folk og Maduros regering, herunder truslen – 

igen gentaget – om en militær intervention i det 

sydamerikanske land. 

Han har udstedt ordre til, at magtfulde krigsskibe 

skal bevæge sig gennem Caribien. Det er et nyt 

arrogant skridt, der bringer freden og sikkerheden i 

regionen og det latinamerikanske kontinent i fare. 

Uden at bruge nogen juridiske beviser eller 

argumenter, har Trump stemplet det venezuelanske 

regime som en “narkoregering” og har opfordret til 

dens omstyrtelse. Sådan som Trump har gjort 

utallige gange og gennem umoralske og beskidte 

manøvrer, der opfordrer til “aftaler” med den 

borgerlige og reaktionære opposition, placere sig 

som verdens ‘øverste dommer’ på internationalt 

plan. 

Donald Trump og det imperialistiske regime, han 

står i spidsen for, har ikke fået legitimitet fra nogen, 

og har heller ikke ret på globalt plan til at lægge 

deres hænder på et suverænt land som Venezuela. 

Folkeretten forbyder indblanding i landenes indre 

anliggender. 

Det er arbejderne og befolkningen i Venezuela, der 

med værdighed og mod, frihed og beslutsomhed må 

sikre og løse de problemer, de står overfor, uden 

intervention eller eksterne trusler, for at finde vejen 

til en bedre fremtid. 

Ecuadors marxistiske leninistiske kommunistparti 

afviser den amerikanske imperialismes arrogante og 

brutale holdning. Vi fordømmer de aggressive 

trusler, som Trump har fremsat mod landet og 

befolkningen i Venezuela, hvor folket også lider 

under den store Covid-19 pandemi. 

Vi marxist-leninister opfordrer til enhed blandt 

arbejderne og folkene i Latinamerika og verden til 

at stoppe Trumps frastødende imperialistiske 

standpunkter, idet vi husker, at et grundlæggende 

princip om sameksistens mellem nationer er 

folkenes selvbestemmelse og ikke-indblanding i 

landenes indre anliggender. 

Kun enhed og international solidaritet mellem 

folkene og den beslutsomme kamp for en bedre 

fremtid er vejen frem for erobringen af en virkelig 

fri og suveræn fremtid. 

Ecuadors kommunistiske parti marxist-leninister, PCMLE 

3. april 2020. 

 


