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Kapitalen skal betale krisepolitikken 
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DIGITALT 

… og online fra Oktober Bogbutikker. 

Oplæg og debat 
* Regningen for krisen og coronapakkerne sendes til arbejderklassen, og 
mens arbejdsløsheden er steget får vi at vide vi skal redde arbejdsgi-
verne for at redde arbejderne – men vi løser ikke kapitalismens proble-
mer med mere kapitalisme! 
* Kampen for en bedre verden er en kamp mellem klasser – mellem ka-
pital og arbejderklassen, en kamp for revolution og socialisme. Hvordan 
udvikler vi klassekampslinjen og kampen for revolutionen i arbejderklas-
sen i dag? 
* Kampen for boliger, arbejde og kvindernes kamp for lighed på alle li-
vets områder er klassekamp, men hvordan fastholder og udvikler vi 
klassekampslinjen og hvordan forbinder vi dem med kampen for soci-
alisme? 
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Forandringen må vi selv skabe –  
for en revolutionær vej ud af krisen!

Regering og folketing har foræret 
milliarder til arbejdsgiverne i ”co-
rona-støtte”. Imens skyder de stør-
ste monopolers aktier i vejret, løn 
og arbejdstid er under pres, og ar-
bejdsløsheden og de usikre ansæt-
telser er på himmelflugt. 
Regningen sendes nu til arbejder-
klassen, de offentligt an  satte og so-
cialt udsatte over finansloven. 
Det hele bliver pakket pænt ind i 
glittet grønt papir, mens klimaløf-
terne forsvinder som varm luft. 
Oprustning, NATO-medlemskab 
og imperialistiske krige er der selv-
følgelig stadig råd til.  
 
Det kapitalistiske system kan ikke 
sikre os et værdigt, trygt og sundt 
liv med arbejde og bolig til alle, og 
en fremtid for alle børn. Men vi 
kan skrotte kapitalismen, organi-
sere os og opbygge et samfund 
der prioriterer arbejde, boliger, ud-
dannelse, tid til familien, en sund 
og meningsfuld tilværelse og en 
fremtid for alle børn. Et samfund 
der ikke eksisterer for at skaffe pro-
fit til de rigeste, et socialistisk sam-
fund. 
 
På den ene side står arbejdsgi-
verne, EU-monopolerne, deres re-

gering og toppen af fagbe vægelsen. 
Efterlønnen har de slagtet, og med 
”velfærdsreformen” tvinger de 
fortsat pensionsalderen op. Mod-
standen forsøger de at splitte, ved 
at lade os slås om hvem der er 
mest nedslidt. 
 
På den anden side står vi – arbej-
derklassen og store dele af befolk-
ningen, med kravet om ret til 
pension fra 60 år og en folkepen-
sion vi faktisk kan leve af. Vi vil ikke 
arbejde til vi dør! 
Kontanthjælp og dagpenge har de 
udhulet, arbejdsløse har de gjort til 
jagtet vildt. Deres ’løsning’ er mil-
liarder til arbejdsgiverne, fyrings-
runder og fri import af arbejdskraft 
fra EU. Som om profit til de rigeste 
er ensbetydende med arbejde til 
os andre. 
 
Vi kræver er flere varme hænder i 
det offentlige. Hospitaler, skoler, 
institutioner og plejehjem – der er 
ikke mangel på arbejde der skal 
udføres. Hvorfor skal vi løbe så 
stærkt når vores kolleger går ar-
bejdsløse? Vi har brug for langt 
bedre normeringer. Giv arbejdet til 
de arbejdsløse, lad kapitalen be-
tale. 



Arbejdstid og tempo presser de 
op, seneste med 12-timers ar-
bejdsdage på statens Femernbyg-
geri – allernådigst med en enkelt 
hviledag mellem arbejdsperio-
derne. 
Vi kræver 30 timers arbejdsuge –  
6 timers arbejdsdag – med fuld 
løn- og personalekompensation. Et 
krav der ville betyde flere i arbejde, 
mindre nedslidning, tid til familie, 
fritid og reel hvile. 
 
Forandring må vi selv skabe  

 
Gå med i kampen for en revolutio-
nær vej ud af krisen – og for et so-
cialistisk Danmark, hvor vi alle 
sammen kan trække vejret. 
 
Arbejderpartiet Kommunisterne 

www.apk2000.dk 

kpnet.dk –  
nyheder hvor der kæmpes! 



Vi kæmper for en  
socialistisk fremtid. 

 
Det betyde et samfund, hvor det er 
slut med udbytning af mennesker. 
Hvor arbejderklassen og flertallet af 
befolkningen af befolkningen delta-
ger i et ægte demokrati. På arbejds-
pladserne, på uddannelserne i 
bo lig  kvartererne, i byerne og på lan-
det. 
Hvor der er arbejde og boliger til alle.  
Hvor kvinder har vundet ligeværd, 
lige ret og et liv fri fra fornedrelse og 
vold. 
Hvor kultur og natur, kreativitet, ud-
dannelse, omsorg kan ejes af alle og 
udvikles af alle. 
 

Det kræver at kapitalismen  
afskaffes, det kræver  

en revolution. 
 

Mange andre partier kæmper for re-
former, godtager små – ofte midler-
tidige – forbedringer og siger næste 
gang! Næste gang tager vi et skridt 
mere. Det er som at pisse i bukserne 
for at få varmen. 
Kapitalens rovdrift på mennesker og 
natur øges hver eneste dag. 
Nu er det tilladt at forlange 12 timers 
arbejdsdag af arbejderen – 12 dage i 
træk. Arbejdsmiljøet forværres og 
nedslidning forstærkes. Daginstitu-
tioner, ældreomsorg, uddannelser, 
hospitaler udsultes.  

Natur og klima er truet helt ud over 
kanten. 
Hverken menneskene eller natur og 
klima kan holde til at vente længere 
på ”bedre tider”. 
Bedre tider under kapitalismen findes 
kun for kapitalen. 
Vi kan heller ikke vente længere på 
at arbejde for fred og stoppe delta-
gelse i NATOs og EU's militær. Vi vil 
ikke tolerere flere krige, eller mere ra-
cisme. 
 

Derfor kæmper vi for  
en revolution. 

 
I de aktuelle kampe og i forberedel-
sen af revolution vinder vi kun frem-
gang når vi opbygger enheden og 
solidariteten fra neden.  
Arbejderklassen og andre grupper 
har kun vores egne kræfter at stole 
på. 
 
Kom med i vores parti, hvis du støt-
ter kampen for at afskaffe kapitalis-
men og opbygge et socialistisk 
samfund i stedet. 
Hvis du vil være aktiv i den aktuelle 
klassekamp og savner handling og 
politiske diskussioner, om situationen 
og om hvad der må gøres. 
 

Arbejderklassen vil sejre –  
kapitalismen er  

et døende system… 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK,  
er et revolutionært kommunistisk parti


