
For en revolutionær vej ud af krisen
Vreden vokser. Vrede over at regeringens og kapita-
lens løsninger mest handler om at redde de store virk-
somheders indtjening.
Mens der ikke er råd, når det drejer sig om hjælp til 
børn og unge og til arbejdsløse. Eller når det drejer 
sig om lønstigninger til det hårdtarbejdende frontper-
sonale og bedre vilkår i sundhedssektoren og ældre-
plejen.

Stem nej til OK 21
Nok engang er der indgået en minusoverenskomst. Et 
kæmpe forræderi fra fagtoppens side.
Tusinder sygeplejersker, SOSUassistenter, rengø-
ringsfolk, pædagoger, lærere som er med i front, skal 
spises af med håndører. Hvor vover I at håne os alle 
på denne måde. Også alle os, som er brugere af et i 
forvejen nedslidt sundhedsvæsen.
APK opfordrer offentlige og privatansatte til sammen 
på tværs støtte og deltage i stem nej kampagnen.
Vi forlanger mange flere hænder og meget højere løn 
til disse sektorer.

Epidemiloven skal væk!
Den ny udgave af epidemiloven, har også vakt stor 
vrede.
Fordi epidemiloven tilsidesætter fundamentale rettig-
heder og indfører tvangsforanstaltninger, som er en 
fascisering af lovgivningen. 
Epidemiloven giver statsapparatet frie hænder til at 

bestemme, hvad der er en samfundskritisk sygdom.
På det grundlag kan de erklære fuld undtagelsestil-
stand, sætte borgerlige demokratiske rettigheder ud 
af kraft, tvangsfjerne og tvangsisolere og tvangsbe-
handle ”smittede” og ”smittespredende personer”.
Folk der muligvis har opholdt sig et sted, hvor der op-
trådte smitte, som f.eks. en demonstration, kan efter-
følgende blive arresteret og tvangstestet, paragraf 28.
Dette vil også kunne bruges mod et hvilket som helst 
fremtidigt oprør eller protest fra arbejderklassen og 
de unge.
Epidemiloven skal væk!!!

APK kæmper for forandring.
Konsekvenserne af den tiltagende privatisering og 
konsekvenserne af at profit altid sættes først, løses 
ikke med endnu mere privatisering og endnu flere 
penge til arbejdsgiverne og de rige.

Krisen løses ikke med mere krisepolitik af samme 
slags. Den forandring og de løsninger der er nødven-
dige, kommer fra arbejderklassen og flertallet af be-
folkningen.
Når vi nedefra og på tværs skaber en revolutionær vej 
ud af krise.

APK kæmper og vil kæmpe sammen med alle der øn-
sker forandring. 
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Det mener Arbejderpartiet Kommunisterne

For en revolutionær vej!
Nej til kapitalistisk krisepolitik!



www.kpnet.dk
facebook: @KPnetavisen

twitter: @kpnetdk

Læs den røde netavis
Nyheder hvor der kæmpes

Det er en yderst usikker tid for de fleste - fyringer, 
lønnedgang og frygt for sygdom. Især mange grup-
per i arbejderklassen og de unge rammes hårdt. De 
fattigste som altid allermest. De rigeste gør alt for at 
komme stærkere ud af den økonomiske krise. Rege-
ringen tiltager sig diktatoriske magtbeføjelser.

www.kpnet.dk fortæller om virkeligheden som den 
ser ud for almindelige mennesker.
Den røde Netavis er åben for alle folkelige bevægel-

ser, for arbejderklassen, for kvinder og unge.
På TV hører vi kun erhvervslivets, godsejernes, poli-
tikerne meninger. De meler alle deres egen kage. Ne-
tavisen analyserer og afslører deres planer og politik.

Den røde netavis bringer konkrete opfordringer til, 
hvordan arbejdere og unge kan gå til kamp for vores 
krav, samle os nedefra og sammen blive stærke. Og 
beretter fra kampe, strejker og aktioner i Danmark og 
internationalt.

Kommunistisk Politik på Nettet - KPnet.dk
udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne.

APKs mål er et socialistisk Danmark.

Vi kæmper med i alle aktuelle kampe, for 
højere løn, for billige boliger, mod Ghettoloven, 
mod de utålelige sociale reformer, som f.eks. 
kontanthjælpsloftet. Og kampen for at komme 
ud af EU og NATO.

Forandringen kommer ikke fra arbejdsgiverne, 
folketingspolitikerne eller fagtoppen. Fremtiden 
den må vi selv skabe gennem solidaritet, 
fællesskab og kamp.

Der skal en revolution til for at vi kan afskaffe 
kapitalismen.

Kom med i vores parti, hvis du vil kæmpe 

for socialisme og vil deltage i politiske 
diskussioner om situationen og om hvad der 
må gøres.

Du kan også være med i en af vores ML-
grupper, som er åben for alle der vil diskutere 
klassekamp i Danmark og internationalt, 
og være med i aktuelle demonstrationer og 
aktiviteter.

Vil du høre om dette eller andre spørgsmål

Så skriv til info@oktobernet.dk
Eller ring
50559930

Læs mere om APK her: www.apk2000.dk

Enhed og Kamp på nettet
www.enhedogkamp.dk

Arbejderpartiet kommunisterne står for revolutionær forandring


