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Masseaktion Civil Ulydighed
Omkring et halvt hundrede tusinde demonstranter var på 
gaden den 12. september i de danske hovedbyer for at vise 
deres solidaritet med krigsflygtningene og protestere mod 
EU’s og Danmarks reaktionære og menneskefjendske flygt-
ninge- og krigspolitik. En ny generation er gået til kamp.

Denne store manifestation af politisk protest landet over 
kom som kulminationen på en uge, der har rykket den poli-
tiske dagsorden både i Danmark og den europæiske union. 
Det var også ugen, hvor flygtningestrømmen fra syd nåede 
til Danmark. Da politiet og regeringen søgte at stoppe den og 
forhindre den i at fortsætte mod Sverige og det øvrige Nor-
den, udløste det den største civile ulydighedsaktion i nyere 
tid. Faktisk siden modstandskampen under besættelsen

I hundredvis af danskere trodsede myndig-
hederne og hjalp flygtningene på rejsen gennem 
Danmark og videre til Sverige.

Mange, der kom med skib og tog til Rødby eller 
Padborg ville ikke søge asyl i Danmark. De nægtede at lade 
sig registrere og blive sendt tilbage til Tyskland af dansk po-
liti. De afviste at forlade togene eller begav sig på vandring 
ad motorveje op gennem landet.

Lige dér startede den store civile ulydighedsaktion. Folk 
reagerede spontant for at hjælpe. På trods af talrige indslag 
på de danske TV-kanaler om at hjælp til flugt mod Sverige 
var forbudt. At det var kriminelt, en lovovertrædelse og kun-
ne straffes som ’menneskesmugling’.

Tusinder har søgt at hjælpe flygtningene konkret. Også 
med vand og mad, tøj og andre elementære fornødenheder.

De store politiske demonstrationer viser, at det er en be-
vægelse, der retter sig imod en reaktionær officiel politik, 
der åbenlyst ikke er i stand til at tackle det kaos, krigene og 
krigspolitikken har skabt. De store flygtningestrømme er en 
direkte følge af krigene.

Reaktionære politikere, der er tavse om konsekvenserne af 
krigspolitikken, overdriver til gengæld flygtningeproblemet 
i et EU, der barrikaderer sine grænser og sætter militær ind.

Kun en brøkdel af krigsflygtningene komme til EU og en 
ganske lille del når Nordeuropa. Der er ikke engang kommet 
titusinde til Danmark, og langt de fleste har været på gen-

nemrejse.
Danmark og samtlige andre lande i EU har klaret langt 

større flygtningestrømme tidligere – og ikke kun i forbin-
delse med 2. verdenskrig.

Nogle reaktionære kræfter forsøger at bilde folk ind, at 
’flygtningestrømmen’ kun kan løses med mere EU, mens an-
dre siger, at de skal holdes ud med grænsebomme og mere 
politi. Det er disse uduelige reaktionære recepter, den ny po-
litiske protest vender sig imod.

Hverken mere EU eller flere spærrebomme løser de proble-
mer, som Vestens og EU’s politik for krige og udplyndring 
ikke mindst i Mellemøsten og Afrika har skabt. Virkelige 

løsninger må rette sig mod årsagerne til flygtnin-
gestrømmene – og sikre at krigene stoppes og lan-
dene genopbygges.

Det er en ny generation, som nu går på barrika-
derne. En generation vokset op med krige og øko-

nomisk krise. En ungdom af ’etniske danskere’ og mange, 
der er børn af flygtninge og indvandrere. En generation uden 
sikre fremtidsudsigter for arbejde eller en tryg tilværelse, 
men som skal arbejde til den er over 70!

Den manifesterer sig altså nu med den største masseak-
tion for civil ulydighed mod den hidtidige politik og dens 
konsekvenser. Den største aktion i årtier.

Masseaktionen er ikke organiseret af folketingpartierne, 
men imod regeringen og folketingsflertallets politik. Den 
kommer nedefra, og opsamler mange forskellige strømnin-
ger og bevægelser, alle med et progressivt sigte og en drøm 
om et bedre Danmark. Den har samtidig nydt godt af aktuel 
mediebevågenhed og har forstået at udnytte de sociale me-
dier i organiseringen af aktioner og protester.

Nu gælder det om at fastholde og udvikle mobiliseringen 
og ikke overlade det til regering og folketingsflertal og blå 
og ’rød’ blok til at ’rydde op’. Deres eneste ide er mere politi 
og mere militær – mere politikontrol i Danmark og en mili-
tær jernring omkring EU.

Den store bevægelse, vi har set springe frem, peger på en 
helt anden vej. Det er den, der skal gås videre på.

Redaktionen den 14. september

Arbejdere i alle lande, forén jer!
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Bag ved rædselsberetningerne om den 
behandling, flygtningene får, når de 
forsøger at nå Europa, står det impe-
rialistiske system af udbytning af deres 
oprindelseslande. Bag den er der en 
politik, der forværrer udbytningen, bag 
den står de imperialistiske krige, der 
har gjort deres hjemlande umulige at 
leve i for dem og deres børn. 

I den senere tid har disse rædselsberet-
ninger i de borgerlige medier fokuseret 
på, hvordan mennesker på flugt lider på 
deres rejse gennem Balkan. De fleste af 
disse migranter er fra Syrien, Irak og 
andre lande i det sydvestlige og centra-
le Asien. For de fleste af disse lidende 
mennesker er det ikke hensigten at bli-
ve i landene i Balkanområdet, der selv 
er fattiggjorte kolonier for Vesteuropa 
eller USA. 

Migranterne ønsker at få asyl i Tyskland 
eller Storbritannien, hvor der stadig kan 
være en chance for at få arbejde.

Nogle af dem, der nåede frem til Tysk-
land, fandt sig i weekenden den 20.-21. 
august omringet af nazister i den lille by 
Heidenau i det østlige Sachsen. ’Nazi-
ster’ er her ikke kun en betegnelse, der 
bruges for sjov. Det såkaldte ’Tysklands 
Nationaldemokratiske Parti’, der orga-
niserede anti-flygtninge-optøjerne og 
sigtede mod en pogrom, er en de facto 
fortsættelse af det nazistiske parti. 

I denne weekend mobiliserede NDP 
sine stormtropper, der var tæt på at 
nedbrænde flygtningenes midlertidige 
bosted.

Som nogle arbejderorganisationer i 
Tyskland har påpeget, har de såkaldte 
demokratiske politikere i kansler Mer-
kels regering og parti ligesom mange 
socialdemokrater gjort naziernes ar-
bejde lettere.

Det har de gjort med deres egne ond-
sindede anti-flygtninge udtalelser – til-
svarende hvad vi hører politikere hos 
os sige om flygtninge og migranter fra 
Mexico og Mellemamerika. Donald 

Trump, f.eks., som bare må ses som 
den mest ekstreme blandt det reaktio-
nære pak i USA.

Nu er der nogle af disse regeringsledere 
i Tyskland, der fordømmer nazi-volden. 
Men de har selv skabt den atmosfære, 
der tillod nazisterne at mobilisere.

De borgerlige mediers dækning und-
lader hele historien om baggrunden for 
flygtningekrisen. Hvorfor det? Fordi 
denne historie afdækker imperialis-
mens og de store imperialistmagters 
rolle.

Da for eksempel Den Internationale 
Valutafond dikterede de afrikanske 
lande en nedskæringspolitik for at sikre 
sig afdrag på gælden, resulterede det i 
færre arbejdspladser og sociale goder, 
hvad der driver de unge arbejdere ud af 
Afrika. En af konsekvenserne er druk-
nedøden for hundredvis, måske tusind-
vis af mennesker, når bådene forliser i 
Middelhavet. 

Hvad der drev denne krise til hidtil 
uanede højder, var NATO’s bombarde-
menter, invasion og underlæggelse af 
Libyen og Syrien, der startede i 2011.

Den libyske økonomi har haft en mil-
lion arbejdere fra Afrika syd for Sahara 
beskæftiget i tiden op til 2011. USA’s 
og NATO’s bomber og bevæbningen af 
elementer a la Islamisk Stat fordrev det 
stabile og relativt velstående styre un-
der Moammar Gaddafi, dræbte ham og 
gjorde landet til et helvede at leve i.

I Syrien har USA og dets NATO-alli-
erede, specielt Storbritannien, Frankrig 
og Tyskland, og også Tyrkiet forsynet 
de elementer, der konsoliderede sig 
som Islamisk Stat, med våben. For at 
vælte regeringen i Damaskus har impe-
rialisterne fremprovokeret en frygtelig 
krig, der har revet landet i stykker og 
skabt en masseudvandring.

Det reaktionære ungarske regime, der 
har kopieret en side fra USA’s anti-
flygtninge-bog, er i gang med at bygge 
et afskyeligt hegn langs sine grænser 
for at kunne holde de lidende flygtnin-
ge ude. 

Så kriminel som denne handling er, 
så er det ikke Budapest, der skabte kri-
sen. Det gjorde hverken den græske, 
den makedonske eller den serbiske re-
gering. 

De rigeste NATO-lande og USA’s re-
gering har skylden. De burde betale er-
statning til syrerne og de øvrige flygt-
ninge for det mareridt, imperialisterne 
har forårsaget. En sådan betaling ville 
ikke være godgørenhed, men reparatio-
ner efter krigens forbrydelser.

Arbejderne i Europa skal ikke lade sig 
vildføre af demagoger, der gør flygt-
ninge til syndebukke for de problemer, 
som arbejderklassen står over for i de-
res egne lande. De europæiske arbejde-
res fjender er ikke andre arbejdere, der 
er nødsaget til at migrere, men impe-
rialisterne, som systematisk har under-
mineret de post-koloniale regeringer, 
der har forsøgt at opretholde deres uaf-
hængighed og autonomi efter mindst et 
århundredes trældom.

Hvis alt dette ligner et spejlbillede af, 
hvad der foregår med hensyn til mi-
granter til USA fra Mexico og Mellem-
amerika, så er det ikke nogen fejltagel-
se. Imperialismen er arbejderklassens 
og landbefolkningens fjende verden 
over.

Der vil altid findes reaktionære politi-
kere – en Trump popper op, men han 
står ikke alene – som forsøger at spille 
ud med at gøre migranterne til synde-
bukke.

Flygtningene og migranterne er vo-
res klassefæller, og vi bør stå solidari-
ske med dem, i Europa såvel som i De 
Forenede Stater.

Hvem har skabt flygtningekrisen i Europa?
Af Workers’ World, USA

TEMA: FLYGTNINGE OG
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Flygtningestrømmen er nu nået til Dan-
mark, idet mere end 300 flygtninge er 
ankommet til Rødby, Odense og Pad-
borg. De fleste stammer fra Syrien og 
en mindre del fra Irak og Afrika. Der 
propaganderes stærkt for løsninger 
gennem EU, men monopolernes EU vil 
aldrig kunne give et solidarisk svar på 
flygtningekrisen.

Ifølge politiet kan flygtningene søge 
asyl her i landet, men ønsker de at kom-
me videre til f.eks. Sverige, vil de blive 
sendt tilbage til Tyskland.

Står det til integrationsminister Inger 
Støjberg, skal Danmark straks statuere 
et eksempel og sende så mange af flygt-
ningene retur som muligt. Kan flygt-
ningene gives betegnelsen migranter, 
vil hun umiddelbart sende dem retur til 
Tyskland.

Situationen skriger på løsninger, og en 
bevægelse for solidaritet og hjælp til 

flygtningene er vokset frem over hele 
Europa, også herhjemme. Folk tager 
sagen i egen hånd og byder flygtnin-
gene velkommen. 

Langt flere flygtninge må lukkes ind, 
og der må sættes en stopper for årsa-
gen til, at mennesker er nødtvunget til 
at forlade deres hjem: Vestens økono-
miske politik, der skaber fattigdom for 
flertallet, og først og fremmest Vestens 
krige, der har gjort store områder af 
verden umulige at overleve i. 

EU’s flygtningepolitik har hele vejen 
igennem gået ud på at lukke grænserne 
omkring Fort Europa og kun tage imod 
ganske små kvoter af flygtninge. 

Der er et pres på EU og EU-landene for 
at åbne op, men kan en løsning findes i 
EU-systemet?

Helt klart nej. EU kan ikke presses 
til en solidarisk politik, og at placere 
spørgsmålet dér vil være en blindgyde, 
der lukker af for, at Danmark kan gen-
nemføre mere flygtningevenlige hand-
linger og gøre sig til en del af en løs-
ning. 

I afstemningen om retsforbeholdet har 
EU-partierne holdt flygtningepolitik-
ken udenfor i første omgang, men si-
ger vi ja, er det alene op til politikerne 
senere at overlade også asylpolitikken 
til EU.

EU handler i bund og grund kun ud fra 
markedsinteresser, og lægger man an-
svaret her, vil det aldrig indeholde en 
humanitær vinkel. Flygtningestrøm-
men vil kun blive vurderet som et pro-
blem, man ikke vil betale for, og som 

Da flygtningestrømmen nåede Danmark

Flygtningestrømmene til Europa er 
nået til Danmark. Det er den direkte 
konsekvens af de krige, hvor Dan-
mark har været med i forreste række.

Når man planter bomber, høster man 
flygtninge. Danmark har et direkte 
ansvar for krigene i Afghanistan, Irak, 
Libyen og borgerkrigen i Syrien, som 
har drevet millioner på flugt.

Terrorkrigen slår tilbage
14 års ’krig mod terror’ har vist, at kri-
gene ikke skaber stabilitet, fremgang 
eller demokrati, som krigspolitikerne 
har fortalt.

De skaber ødelæggelse, elendighed, 
død, ødelæggelse, fattigdom, knuste 
familier, knuste liv. 

Flygtningekrisen er blot en af de ka-
tastrofer, vi kan takke krigspolitikken 

og Anders Fogh, Lars Løkke, Dansk 
Folkeparti og Thorning-Schmidt og 
Co. for. Krigene er også betalt med 
nedskæringer og ringere velfærd. 

Krigsvanviddet på stoppe! Danmark 
må afslutte sin krigsdeltagelse lige 
NU. 

Det sindssyge indkøb af nye krigsfly 
til flere krige langt fra Danmark må 
skrottes.

Ud af de imperialistiske 
blokke
Danmark har deltaget i krigene som 

medlem af den imperialistiske krigs-
blok NATO og monopolernes EU. 

Danmark kan med en selvstændig po-
litik spille en positiv rolle internatio-
nalt i stedet for at være et krigerisk 
lydland med statsministre, der er et 
ekko af Washington og Berlin.

Men en selvstændig og fredelig po-
litik forudsætter et brud med de im-
perialistiske blokke, alliancefrihed 
og neutralitet. Der er ingen mulighed 
for at forvandle disse imperialistiske 
klubber til progressive kræfter.

Derfor må alle, der ønsker fred og er 
imod krigenes folkefordrivelser, rejse 
kravet om udtræden af de imperiali-
stiske blokke.

Ud af EU! Ud af NATO!
9. september 2015 

Krig skaber flygtninge og fattigdom

Arbejderpartiet 
Kommunisterne
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en mulig nyttig arbejdskraftreserve.
I terrorkrigenes periode er FN’s 

kriseløsningsprogrammer blevet stærkt 
nedprioriteret, og EU gør alt for at und-
gå at overholde menneskerettigheds-
konventionerne. 

Der bruges milliarder på at overvåge 
grænseområderne mod ikke-EU-lande 
og hindre, at flygtningene ankommer 
til EU, hvor de allerfleste ville opfylde 
betingelserne for at opnå asyl, hvis de 
nåede frem.

På baggrund af Schengen-aftalen idøm-
mes trafikselskaber kæmpebøder, hvis 
de transporterer flygtninge til et EU-
land. 

EU har visumpligt for alle, der vil rejse 
ind, og en flygtning kan ifølge sagens 
natur næppe fremskaffe et sådant.

Krig og borgerkrig fordriver mil-
lioner fra Syrien, Libyen, Irak osv., og 

EU’s omhyggeligt opbyggede mure har 
tvunget flygtningene ud på livsfarlige 
ture over Middelhavet, hvor tusindvis 
er druknet under forsøget.

14 milliarder kr. er hidtil brugt på pa-
truljering og overvågning i EU’s forsøg 
på at holde flygtningestrømmen ude.

EU nøjes oven i købet ikke længere 
med at patruljere egne grænser, men 
rykker ind i flygtningenes opholdslan-
de, kontrollerer lufthavne m.m.

90 % af verdens flygtninge befinder 
sig i nærområderne, og disse nærom-
råder er ved at bryde sammen. FN’s 
flygtningeprogram har kun modtaget 
en tredjedel af de midler, der er brug 
for til at drive flygtningelejrene, og 

flygtningene tvinges videre.

Flygtningeproblemet bør løses på et 
humanitært grundlag – ikke ud fra mar-
kedsinteresser.

EU kan måske blive presset til at tillade 
lidt større kvoter af flygtninge, men kan 
aldrig udgøre en egentlig løsning. 

Danmark må i stedet føre en selvstæn-
dig og solidarisk asylpolitik og tage 
sin del af ansvaret for flygtningestrøm-
men. Danmark må stoppe alle former 
for krigsdeltagelse, der kun skaber gro-
bund for yderligere ødelæggelser og 
flere mennesker på flugt. 

Det betyder også krigsskadeserstat-
ning til hjælp til genopbygningen af de 
krigshærgede lande.

7. september 2015

Som under besættelsen:

Civil ulydighed hjælper flygtninge til Sverige 
Grænsebommene er væk, men uhyrlige 
scener udspiller sig, når politi og myn-
digheder søger at stoppe flygtningenes 
videre flugt gennem Danmark. Det har 
fremkaldt en humanitær civil ulydig-
hedsaktion, som minder om modige 
danskeres hjælp til jødernes flugt under 
besættelsen. De flygtninge, der ønsker 
det, må have fri passage gennem Dan-
mark. Et stop for krigspolitikken, fred 
og genopbygning er en betingelse for at 
få bragt flygtningestrømmene til ophør, 
siger APK’s formand Dorte Grenaa. 
 
1150 flygtninge – mænd, kvinder og 
mange børn, langt de fleste fra Syrien 
– er kommet til Danmark i løbet af lidt 
over et døgn. Det store flertal af dem 
ser Danmark som et transitland og sø-
ger videre op i Norden. Mens myndig-
hederne søger at stoppe dem, hjælper 
mange danskere dem i deres biler vi-
dere gennem landet til Sverige. 

Denne humanitære hjælp betegner 
myndighederne som ’ulovlig’ og truer 
med at straffe som ’menneskesmug-
ling’. 

Ca. 300 af de ankomne flygtninge er 
helt forsvundet for politiet, som mener, 
de er samlet op af hjælpsomme bilister 
med hjerte.

- Det kunne næsten føre tanken hen 
på jødernes flugt til Sverige under be-
sættelsen, siger APK’s formand Dorte 
Grenaa.

- Det var en ulydighedsaktion mod 
myndighederne i et besat land, og langt 
mere risikabelt for dem, der hjalp. Men 
det er en aktion, vi som danskere med 
rette er stolte af. Den konkrete hjælp i 

dag til de fortvivlede flygtninge med 
transport, mad og drikke viser, at tra-
ditionen for at tænke med hjertet og 
trodse umenneskelighed lever.

Baggrunden for de voldsomme billeder 
fra grænsen er, at den danske regering 
og politiet søger at opretholde EU-kon-
ventioner som Dublin-konventionen, 
som er brudt sammen. De vil tvinge 
flygtningene tilbage mod Tyskland, så-
fremt de ikke søger asyl i Danmark.

Det har betydet en ’velkomst’ med tog, 
der stoppes og forhindres i at køre vi-
dere til København og over Øresunds-
broen. Skræmte mennesker, der tvinges 
af politiet til at lade sig registrere. Og 
en strøm af flygtninge, der stikker af 
til fods over marker og motorveje i et 
ukendt land, mange med børn på armen 
og nogle få ejendele i tasker eller rul-
levogne efter sig.

Løkke-regeringen har tordnet mod 
flygtninge og vil bedømmes på, om der 
kommer flere flygtninge til landet. 

TEMA: FLYGTNINGE OG
CIVIL ULYDIGED
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Men Danmark er ikke et drømmemål 
for de syriske flygtninge – også selvom 
de ikke kender til Inger Støjbergs an-
noncer i arabiske aviser. Langt de fleste 
vil videre og ud af landet, ikke mindst 
til Sverige.

- Danmark er med til at kaste bomber 
og har i næsten 15 år ført krig i Afgha-
nistan, Irak og andre lande i Mellem-
østen og Afrika. Som en del af ’Syri-
ens Venner’ har Danmark støttet den 
ene part i borgerkrigen. Det har ført til 
den største flygtningevandring siden 
2. verdenskrig, siger Dorte Grenaa og 
fortsætter: 

- De flygtninge, der bare vil igennem 
Danmark, skal selvfølgelig have fri og 
uhindret passage. De skal ikke jages. 

Hun fortsætter:
- Men det væsentlige er, at hele 

politikken skal lægges om. Fred og 
genopbygning i de ramte lande er den 
første betingelse for at stoppe flygtnin-
gestrømmene. Danmark har et ansvar 
for bidrage til at løse den akutte krise 
på humanitært grundlag og tage imod 
nogle ekstra. Men lige nu tumler rege-
ringen og myndighederne rundt. Kun 
almindelige folk, der udviser civilcou-
rage og civil ulydighed, gør noget, for 
flygtningene og for Danmark.

Dorte tilføjer: 
- Hele situationen viser, at EU’s po-

litik er brudt sammen, Dublin-konven-
tionen og Schengen og så videre. Det er 
ikke, fordi EU først nu skal finde frem 
til en politik og til ’fælles løsninger’. 
De eksisterende duer bare ikke. Lige nu 
udvikler den akutte krise sig dramatisk. 
EU og EU-landene har selv været med 
til at skabe den. 

- Men mere Schengen, mere Dublin, 
mere Europol, mere politi, mere mi-
litær, mere Fort Europa er den eneste 
vej, EU-toppen tænker at gå. Det hol-
der ikke. Svaret er ikke mere EU. 

- Danskerne kan i sidste ende takke 
både EU og Foghs, Løkkes, Dansk 
Folkepartis og Thornings EU-politik 
og krigspolitik for flygtningene, der nu 
banker på, slutter APK’s formand.

8. september 2015

Tilvalgsordningen er bare et dårligt til-
bud om mere EU og mindre selvstæn-
dighed.

De danske EU-partier vil alle afskaffe 
samtlige danske EU-undtagelser og 
integrere Danmark fuldt ud i EU og 
euroen. De har aldrig accepteret ’det 
nationale kompromis’ og søger syste-
matisk at fjerne alle de danske undta-
gelser. Først retsforbeholdet, siden den 
militære undtagelse og så kronen endnu 
en gang.

De er som voldtægtsforbrydere: Et gen-
taget nej respekteres ikke.

Kampagnen for at sige ja til at afskaffe 
retsundtagelsen blev synkroniseret sat i 
gang af alle unionspartierne – Venstre, 
Konservative, So-
cialdemokraterne, 
Radikale, SF og 
Alternativet. Fol-
kebevægelsen mod 
EU har sat sin kam-
pagne for et nej i gang, og Enhedslisten 
og Dansk Folkeparti anbefaler et nej. 
Det samme har Liberal Alliance indtil 
videre meldt ud.

Ja-partierne vil sælge et ja på en fup-
kampagne om, at Danmark ikke kan 
være med i Europolsamarbejdet, der 
nu overgår til EU-regi, hvis ikke dan-
skerne stemmer nej. Det er af samme 
lødighed, som at den danske krone ville 
gå bankerot, hvis den ikke blev udskif-
tet med euroen, som tilhængerne frem-
førte op til afstemningen i 2000. Det 
har kun haft positive konsekvenser, at 
danskerne igen stemte nej til euroen.

Der fremmanes et billede af voksende 
kriminalitet over grænserne, og om at 
Danmark nærmest bliver en højborg 
for kriminalitet uden for det nuværen-
de Europol, som omdannes til et EU-
foretagende. Men snakken om A- og 
B-medlemskab er noget udspekuleret 
sludder. Man undlader også at nævne 
den kendsgerning, at den internationale 
kriminalitet er øget i takt med opbyg-
ningen af unionen og EU’s indre mar-
ked – og i Danmark i takt med Dan-

marks integration deri.
Nu skal retsforbeholdet sælges for 

en såkaldt tilvalgsordning, hvor Dan-
mark integreres i unions-retten på alle 
afgørende områder, i første omgang 
uden flygtninge- og indvandrerpolitik.

- Det er en ren glidebane, siger Dorte 
Grenaa, formand for Arbejderpartiet 

Kommunisterne, 
der klart anbefaler 
et nej den 3. decem-
ber.

- Det lyder jo godt 
i tilhængernes mund, som et rent tag-
selvbord, som årets politiske slagtil-
bud. Men EU er helt igennem et dårligt 
tilbud, og det her er mere union, min-
dre selvstændighed. Og retspolitikken 
dækker rigtig meget, også når flygtnin-
ge og indvandrerspørgsmålet undtages, 
faktisk folks liv fra vugge til grav – nu 
i unionsstaten.

- EU’s flygtninge- og indvandrerpolitik 
er i forvejen en synlig katastrofe. Den 
er ikke noget reelt eller progressivt al-
ternativ til Dansk Folkepartis ditto. 

- For at det kan blive et nej, kræver det, 
at der skabes en stærk folkelig enhed 
i EU-modstanden. Også om at det vir-
kelige valg ikke skal være en gradvise 
udfasning af danske undtagelser, sådan 
som EU-politikerne lægger op til, ind-
til de er med ved bordet i Europas For-
enede Stater. Men at det skal være valg 
mellem stadig mere union og Danmark 
ud.

- Danmark skal have sin folkeafstem-
ning om medlemskab, og det er aktuelt 
og vigtigt at rejse den diskussion og det 
krav nu, slutter APK’s formand.

Tilvalg er et tilbud om mere EU

Retsforbehold -
selvfølgelig!
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Emnet kan måske virke som en mindre 
væsentlig detalje, eller som noget der 
kun har interesse for juridiske speciali-
ster. Men det er forkert. 

Det vil i aller højeste grad påvirke 
dagligdagen, hvis det bliver EU der 
fremover skal bestemme over lov og 
ret – over politi, strafferammer, skils-
misselov, kriminel lavalder, retten til at 
forsamles, overvågning, terrorlovgiv-
ning og retssikkerhed for den enkelte. 

Så længe retspolitikken besluttes i 
Danmark vil der i princippet være mu-
lighed for en demokratisk indflydelse 
på udviklingen og på hvad der er gæl-
dende lov og ret. Lægges den derimod 
under EU vil den folkelige indflydelse 
være væk, og ingen politikere skal læn-
gere stå til ansvar.

For Unionen og EU-politikerne er det 
en nødvendighed at sætte retsforbehol-
det til afstemning for at kunne tage det 
næste skridt frem mod en egentlig EU-
stat. Målet er Europas Forenede stater, 
og skal de have Danmark med, skal 
den barriere der ligger i vores EU-for-
behold fjernes. 

EU-staten vil have karakter af en fuldt 
udbygget union, hvor kapitalinteresser 
kan operere frit på markedet, hvor ny-
liberal politik hersker på alle områder 
og retssikkerheden for den enkelte er 
fjernet.

Får EU-politikerne et ja til at droppe 
retsforbeholdet, bliver det næste skridt 
en afstemning om forsvars forbeholdet, 
så unionen kan få fælles udenrigspo-
litik og fælles hær. Og derefter vil de 
have os med i Euroen. 

Første skridt er retsforbeholdet. Taktik-
ken er at fremstille det som om retsfor-
beholdet ikke opgives selvom vi fjerner 
det. Som lokkemad har man udvalgt 
enkelte punkter, som man regner med 
vil blive accepteret - den såkaldte til-
valgsordning. 

Her er der tale om rent bedrageri. 
Hvis vi opgiver retsforbeholdet er de 
næste skridt helt og holdent op til poli-
tikerne. Men ikke som en beslutning et 

nyt flertal kan ændre. Alt hvad der læg-
ges ind under EU vil blive under EU 
– bordet fanger, så længe Danmark er 
medlem af EU.

EU’s ’præsidenter’ har sat 10 år af til 
at nå frem til denne fuldt udbyggede 
unionsstat. Folketinget vil efter planen 
formelt blive opretholdt, men skal kun 
have en konsulterende rolle.

Ved at sige nej d. 3. december sætter vi 
en stopklods for EU’s plan – derfor er 
denne afstemning så vigtig.

Hvad vil EU overtage? 
Uden retsforbeholdet vil EU overtage 
retten til at beslutte:

- Strafferammer. EU vil oprette sin 
egen anklagemyndighed og taksere for-
brydelse og straf. 

- Den kriminelle lavalder, skilsmisse-
regler og børns rettigheder skal fastsæt-
tes af EU uanset samfundets erfaringer, 
f.eks. om den manglende virkning af 
hårde straffe.

- Retssikkerheden – EU kan frit fjerne 
rettigheder som beskyttelsen mod at 
blive fængslet vilkårligt, retten til at 
stilles for en dommer inde 24 timer, 
retten til en forsvarer, retten til tolke-
bistand mm.

- Asylpolitikken – skal det være Dan-
mark der selv kan beslutte sin egen 
flygtningepolitik og muligheden for 
en mere solidarisk holdning til flygt-
ninge. Eller skal det være EU, der kun 
ser på flygtninge ud fra en økonomisk 
betragtning, og selv er med til at skabe 
flygtningekrisen? 

- Forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. 
Skal det være forbudt at demonstrere, 
at forsamles eller ytre sig. Er man ter-
rorist hvis man gør det alligevel? 

- Overvågning – skal dine e-mail frit 
kunne læses af EU’s myndigheder, din 
færden aflæses og registreres gennem 
mobil-overvågning og andre systemer? 

- Politi og terrorlovgivning. Skal EU’s 
politistyrke operere frit, kunne sættes 
ind ved demonstrationer og ’kriser’ 
uden at stå til ansvar overfor nogen in-
stanser her i landet. Skal loven betragte 
kritikere som terrorister? 

- Udlevering til andet land. Skal dan-
ske statsborgere frit kunne udleveres 
til retsforfølgelse i et andet land uden 
nogen former for bevisførelse eller på 
baggrund af noget, der ikke i øjeblik-
ket betragtes som en forbrydelse her i 
landet?

Sig nej nu! Med ’tilvalgsordningen’ 
fanger bordet og vi bliver ikke spurgt 
igen

Ingen retssikkerhed under EU
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Regeringen for arbejdsgivere, stor-
landbrug og EU har nu været ved mag-
ten i ca. to måneder. I rasende tempo 
har de skåret hårdt på flertallets grund-
betingelser for sundhed, social sikring, 
uddannelse, miljø og kultur. Alt sker 
i borgfred med oppositionen i ’rød’ 
blok.

Regeringen har nu været ved magten i 
omkring otte uger og har udnyttet tiden 
til i rasende tempo at omfordele fra den 
brede befolkning til regeringens venner 
i magtens top. Den ene gruppe efter den 
anden er blevet angrebet på levevilkå-
rene, men også grundlaget vores fælles 
fremtid – miljø, landskab og natur – har 
været målet for regeringens kyniske og 
brutale politik.

På nogle områder fjernes med hård 
hånd de mindre forbedringer, der er 
kæmpet igennem under den tidligere 
regering, på andre felter bygger V-re-
geringen blot videre på Helle Thor-
nings forringelser og giver dem en eks-
tra tand. Indtil videre med fuld accept 
fra ’oppositionen’.

Grønthøster over kommuner 
og regioner 
Umiddelbart efter valget blev kom-
munernes budgetter barberet. På trods 
af de yderst beskedne ’valgløfter’ om 
nulvækst var minusvækst hurtigt en 
realitet. 2,4 milliarder blev trukket væk 
fra hele det sociale område, der admini-
streres i kommunerne.

Socialdemokraterne og Dansk Folke-
parti meldte ved samme lejlighed klart 
ud, at de ikke havde tænkt sig på no-
gen måde at sige stop; tværtimod ind-
førte de borgfred og godkendte aftalen 
mellem regeringen og Kommunernes 
Landsforening, selvom de havde stem-
merne til at forhindre den.

Senere gennemførte regeringen en lig-
nende manøvre over for regionerne. 
Aftalen blev diskret indgået, samme 
dag som datoen for folkeafstemningen 
om EU’s retsforbehold blev offentlig-
gjort. 

Regionerne har godt nok fået tilført 

1,5 milliard til at dække udgiften til me-
dicinalindustriens leverancer, der stiger 
helt umådeholdent, men ikke engang 
denne prisstigning vil blive dækket af 
ekstrabevillingen, vurderer fagfolk. 
Beløbet er ca. det halve af det, Venstre 
lovede i den valgkamp, de førte som 
sundhedsområdets forsvarere. 

Budgetterne vil betyde fyringer og for-
ringelser på plejen. Allerede nu er per-
sonalet yderst hårdt presset, og op til 
200 dage om året ligger der patienter på 
gange og i skyllerum på de medicinske 
afdelinger.

Regeringen ’lover’, at der nok skal 
komme forbedringer senere. De hen-
tyder sandsynligvis til den kommende 
kræftplan med ventetidsgarantier, hvor 
den garanti, vi med sikkerhed kan for-
vente, er, at der lægges endnu flere 
opgaver over til de private hospitaler, 
når de offentlige tilbud ikke kan følge 
med.

Væk med svangreomsorg
Travlhed og underbemanding på føde-
afdelingerne har kostet liv, og i 2014 

stod jordemødre frem i en dokumentar 
på DR og fortalte om de helt uaccepta-
ble forhold. Mange ting kom frem i ly-
set under det efterfølgende røre, og den 
daværende regering øremærkede 75 
millioner årligt til at rette op på nogle 
af problemerne.

Gennemførelsen af beslutningen og fri-
gørelsen af pengene har tilsyneladende 
ladet ventet på sig, men nu er beløbet 
helt fjernet i den nye aftale med regio-
nerne.

Undskyldningen for ethvert angreb 
finder regeringen i det hul, de pludselig 
opdagede, da de løftede låget på statens 
pengekasse. Ikke desto mindre vil der 
uden tvivl stadig være råd til skattelet-
telser til de højestlønnede, men måske 
ikke lige til de lavtlønnede.

Del og hersk – beskæring af 
’de kornfede uddannelser’
Regeringen vil spare vanvittige 8,7 
milliarder på uddannelsessystemet som 
helhed. Især rammes arbejderklassens 
uddannelser, erhvervsskolerne. Det går 
især ud over de såkaldt ’svage’ elever, 
for fremover vil eleverne i høj grad 
blive overladt til sig selv. Det kaldes ’at 
arbejde selvstændigt’.

Ligesom folkeskolen har man været 
moslet igennem en ’reform’, der har 
betydet forringelser, og hvor nye ar-

Arbejdsgiverregering i offensiven

Løkkes felttog
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bejdsmåder ikke er kommet på plads.
75 % af skolernes udgifter er på perso-
nale, så resultatet af besparelserne kan 
ikke undgå at blive færre undervisere.

Regeringens taktik er at ramme gruppe 
for gruppe og håbe, at der ikke orga-
niseres en fælles kamp. I forhold til 
uddannelsesområdet mere end antydes 
det, at her har vi en forkælet gruppe, 
som flertallet vil acceptere må holde 
for. 

Reelt har uddannelserne imidlertid 
været ramt af gennemgribende forrin-
gelser over en lang periode, lige fra 
erhvervsskolerne over folkeskolen til 
universiteterne, hvor Fremdriftsrefor-
men presser de studerende og udhuler 
kvaliteten. 

Miljøet betaler 425 millioner 
til storlandbruget
I løbet af de samme otte uger, hvor re-
geringen opdagede, at kassen var tom, 
har de nået at forære 425 millioner i di-
rekte støtte til landets største svine- og 
mælkeproducenter. 

For at hjælpe dem til at sætte produk-
tionen af mælk og svin i vejret til et 
marked med en markant overproduk-
tion og faldende priser har de givet 
millionbeløbet til nye stalde til svin og 
malkekvæg.

Pengene fjernes fra en konto, der var 
øremærket til miljøforbedringer i land-
bruget! 

Andre krav og udgifter til landbrug-
stoppen er også fjernet. Det gælder bl.a. 
kravet om 60.000 hektar efterafgrøder 
og afskaffelsen af randzonerne. 

Samtidigt afslørede lækkede papirer, at 
det bliver miljøet, der kommer til at be-
tale for gaverne til storlandbruget. Det 
er regeringens plan at spare 338 mil-
lioner på klimapuljen, Naturplan Dan-
mark og øvrige grønne indsatser.

Forskning i 
hormonforstyrrende stoffer 
generer EU
Også på andre miljøområder skal tiltag 

opereres ud. EU-kursen sættes, når be-
villingen til det nyoprettede center for 
hormonforstyrrende stoffer på Rigsho-
spitalet beskæres fra 50 millioner til 15 
millioner. 

Det var meningen, at centeret skulle 
gå forrest i denne type forskning, der 
ellers på alle måder saboteres i EU-sy-
stemet. 

Angreb på flygtninge 
Regeringen retter angreb mod flygtnin-
ge og indvandrere på mange fronter. De 
har netop indført den voldsomme for-
ringelse af flygtninges eksistensgrund-
lag gennem indførelse integrations-
ydelsen, der udgør 50-60 % af normal 
kontanthjælp. 

Fattigdomsydelsen skal tvinge flygt-
ninge til at tage et arbejde uanset løn 
og arbejdsbetingelser og skal angive-
ligt afholde flygtninge fra at søge mod 
Danmark. Flygtningepolitikken læg-
ger op til mistænkeliggørelse og til 
at stemple flygtninge som egoistiske 
fremmede, der intet har at gøre på vo-
res breddegrader. 

Det er officielle synspunkter, der di-
rekte kan berede jorden for nazistiske 
attentater. 
Angrebene på levevilkårene følges op 
af forsøg på at indskrænke muligheder-
ne for dansk statsborgerskab. 

Forleden fremsatte udlændinge-, inte-
grations- og boligminister Inger Støj-
berg et forslag om, at 2.700 statsbor-

gerskabssager skulle tages op igen, 
selvom de enkelte ansøgere for længst 
havde fået behandlet og godkendt deres 
sag af et flertal i Folketingets Indføds-
retsudvalg. 

Udspillet blev afvist som klart i strid 
med almindelige retsstatsprincipper, 
men sagen åbner op for nye stramnin-
ger og øgede krav.

Det skal være svært at få rettigheder 
i Danmark. Socialdemokraterne har 
i forbindelse med debatten meldt ud, 
at også de går ind for stramninger og 
øgede krav om danskkundskaber m.m. 
Samtidig er mulighederne for sprogun-
dervisning forringet.

Trepartsforhandlinger skal 
binde fagbevægelsen og 
forhindre modstand 
Borgerskabet kan dog godt bruge de 
nye danskere til noget. Som billig ar-
bejdskraft vil de være nyttige, og kan 
regeringen få den lancerede ’indslus-
ningsløn’ igennem, vil løntrykkeriet 
være helt lovligt og efter bogen.

Her kommer trepartsforhandlingerne 
ind i billedet. Det er vigtigt for rege-
ringen, at de store angreb på løn- og 
arbejdsforhold bliver gennemført i 
samdrægtighed med fagtoppen. Det er 
håbet, at det helt skal forhindre, at fag-
bevægelsen kunne komme i tanker om 
at mobilisere og samle til kamp mod de 
horrible angreb.

Fagtoppen står i venteposition til at 
komme til fadet og har tilsyneladende 
ingen planer om protester. 

Så tager de også kulturen
Hver dag bringer sit nye angreb. Senest 
har kultur- og kirkeminister Bertel Ha-
arder bebudet, at også kulturen – mu-
seer, teatre og andre kulturinstitutioner 
– skal spare 600 millioner ud af et bud-
get på seks milliarder. 

’Kerneindholdet’ vil naturligvis be-
vares, udtaler Haarder. Kendere af 
området afviser fuldstændig denne 
konklusion. Der er ikke meget fedt på 
kulturområdet, og det ”vil gøre ondt 
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ad helvede til”, udtaler Jørn Langsted, 
ekspert i kulturøkonomi, til Politiken. 
Befolkningens kulturtilbud kører alle-
rede meget stramt.

En sort finanslov forude 
– kampfly må vente 
De kolossale og for flertallet af be-
folkningen helt uforståelige udgifter 
til kampfly står i skærende kontrast til 
nedbarberingen af levevilkårene. Kon-
trasten vil alt for tydeligt vise, hvordan 
kapitalismen prioriterer, når milliarder 
beskæres fra alle de sociale områder og 
bruges på krigsforberedelser. Afgørel-
sen om Danmarks køb af nye kampfly 
er således udskudt til engang senere på 
året. 

Den sorte EU-dagsorden vil i den kom-
mende tid tromle frem i hurtigt tempo, 
og regeringen er i fuld gang med at 
tilpasse lovgivningen, så hindringerne 
fjernes for, at den fulde udvikling af 
EU-staten kan buldre ind over landet. 

Enhver indsigelsesret over for arbejds-
giverpolitikken skal fjernes. Det danske 
Folketing skal gøres til et rent ekspedi-
tionskontor for EU og skal i fremtiden 
kun ’konsulteres’ om de lokale forhold. 
Står det til EU, er denne plan gennem-
ført om ti år.

For at rydde stenene af vejen for den 
fulde integration tager de nu afstemnin-
gen om retsforbeholdet/undtagelsen, 
og de har allerede annonceret, at for-
svarsundtagelsen skal blive det næste 
– underforstået, hvis det altså går ’godt’ 
med at fjerne vores demokratiske ind-
flydelse på retsområdet.

Stod det til finansminister Claus Hjort 
Frederiksen, var vi allerede med i euro-
en, udtalte han forleden til den engelsk-
sprogede finanshjemmeside Bloomberg 
Business. 

Disse perspektiver for fremtiden kalder 
på mange former for modstand og gi-
ver ekstra blus på kampen for at vinde 
den kommende folkeafstemning, så vi 
kan gå op imod EU og EU-politikernes 
planer – uanset om de kommer fra blå 
eller ’rød’ blok, eller blokkene i sam-
drægtigt fællesskab.

Integrationsminister Inger Støjberg 
indrykkede skattebetalte annoncer i 
de libanesiske medier d.7. september. 
Budskabet var klart.

I annoncen står bl.a. ”Danmark har 
besluttet at stramme reglerne for flygt-
ninge på en række områder. Det danske 
parlament har netop vedtaget at beskæ-
re de sociale ydelser markant. De so-
ciale ydelser til nyankomne flygtninge 
nedsættes med op til 50 procent.”

Den nye integrationsydelse gælder i 
øvrigt ikke kun nytilkomne flygtninge. 
Men er ”målrettet nytilkomne udlæn-
dinge og danskere, der ikke har haft 
ophold i riget i mindst syv ud af de sid-
ste otte år.” 

Den bør klart hedde en des-integra-
tionsydelse. For den skaber fattigdom 
og hindre muligheder for integration. 
Det har alle der har den mindste sociale 
forstand meddelt ministeren og politi-
kerne inden loven trådte i kraft. 

Nu var en bedre integration heller 
ikke integrationsministeren ærinde. 
Det var derimod at få skabt indtryk af, 
at flygtninge ’bare er velfærds-shop-
pere rundt i Europa’.

Og så har regeringen brug for de 400 
millioner kr., de regner med at få ind 
på at skubbe denne gruppe ud i håbløs 
fattigdom.

Topskattelettelser
Hvad skal pengene bruges til?

Jo - til foråret 2016 skal regeringen 
forhandle topskattelettelser.

Det kommer til at ske med anden halv-
del af jobreformen, der skal sænke skat-
ten på arbejdsindkomster. ( Aktion ”det 
skal kunne betale sig at arbejde”).

Hvor skal pengene til topskattelet-
telser komme fra?

Ifølge Mads Lundby Hansen, chef-
økonom og vicedirektør i propaganda-
instituttet Cepos, skal regeringen bruge 
2,5 milliarder kroner for at finansiere 
sin målsætning om at sænke topskat-
ten.

Dem kan regeringen hente ved at bruge 
1,5 mia. fra fortjenesten på nedskærin-
ger af kontanthjælpen + 400 mio. kr. fra 
nedskæringer af integrationsydelsen og 
600 mill.kr. fra ulandsbistanden.

Topskattelettelser finansieret af kon-
tanthjælpsmodtagere, asylansøgere og 
flygtninge både her i landet og i de så-
kaldte nærområder. 

Det lyder som Løkke regeringen.

Dagpengeforringelser

Hvad med skattelettelser i bunden til de 
lavtlønnede? 

Jo - det kan finansminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) måske finde ud 
af allerede her i efteråret, siger han. 

Hvis han altså i tre-parts forhandlin-
gerne om første del af jobreformen får 
håndslag fra fagtoppen på lønsænknin-
ger med bl.a. indslusningsløn. Det skal 
så betale skattelettelser til de lavtløn-
nede. Og naturligvis skal han også have 
en dagpengereform, hvor de dårligst 
stillede arbejdsløse betaler.

For at det skal ’kunne betale sig at 
arbejde’ for de lavtlønnede har den for-
rige S-regering indført en stribe refor-
mer, der har skåret dramatisk i de so-
ciale ydelser og i0 retten til disse.

Det har ikke skabt en eneste arbejds-
plads eller job, men det har kunnet 
hjælpe til at sænke lavtlønnen. Nu 
kommer så turen til den længe ventede 
dagpengereform i næste måned.

60.000 har allerede mistet dagpen-
gepengene. Der regnes med mindst 
15.000 nye i år. Lappeløsningerne med 
arbejdsmarkedsydelse er ved at løbe 
ud.

I 2001 fik danskerne dækket i gen-
nemsnit 66 procent af deres løn ved 

Integrationsydelse,
dagpenge- og jobreform

Dorte Grenaa
på KPnetBlogs
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Nye nedskæringsrunder på hospita-
lerne betyder flere fyringer, mindre 
personale, ringere behandling og flere 
dødsfald. Aftalerne mellem V(DF)-re-
geringen og regionerne om næste års 
økonomi sælges som milliardtilskud, 
men de øremærkes til medicinalfirmaer-
ne og forhindrer ikke nye nedskæringer 
i et udsultet offentligt sundhedssystem 
med næsten daglige skandalesager. 

Danske Regioner forventer, at udgifter-
ne til medicin i 2015-2016 stiger med 
knap 1,7 mia.kr. Penge, der skal hentes 
ind gennem nedskæringer eller ekstra-
bevillinger i milliardklassen. 

Men hvis ikke udgiften til dyr medicin 
og behandlingsudstyr bliver skåret fra 
sygehusenes daglige økonomi, vil de 
ansatte på landets sygehuse miste kol-
leger. 

Sådan lyder det fra en stor gruppe med-
arbejdere i sundhedssektoren – Yngre 
Læger, Sundhedskartellet, Foreningen 
af Speciallæger, Danske Lægesekretæ-
rer i HK og FOA.

De har sendt et åbent brev til sundheds-
minister Sophie Løhde (V), finansmi-
nister, Claus Hjort Frederiksen (V), 
og regionsformand Bent Hansen (S) i 

forbindelse med forhandlingerne om 
regionernes økonomi for 2016.

Aftalen mellem regeringen og regio-
nerne skulle angiveligt give halvanden 
milliard mere til hospitalerne sammen 
med løfter om nye tilskud i den kom-
mende finanslov. Den betyder hverken 
stop for nedskæringerne eller genopret-
ning i forhold til den voksende hospi-
talskatastrofe. Den betyder flere penge 
til medicinalfirmaerne. 

Bortprioritering af 
behandling
En anden model, der har været fremme 
i debatten om at holde medicinudgif-
terne nede, er kravet om en prioritering 
af, hvilken ny medicin der skal bruges 
penge på, og til hvem. Kræft eller de-
mens?

Danske Regioner har officielt droppet 
kravet denne gang, selvom det i vid ud-
strækning allerede foregår i dag, hvor 
gamle, arbejdsløse og udstødte vælges 
fra i behandlingssystemerne.

Medicinalindustrien plyndrer 
sundhedsøkonomien

arbejdsløshed, mens tallet i 2012 var 
nede på 40 procent.

Milliarder af kroner er stjålet fra de 
arbejdsløse gennem de seneste nedskæ-
ringer og stramninger. 

Samtidig sidder Harald Børsting og 
Bente Sorgenfrey, formand for hen-
holdsvis LO og FTF, begge i dagpen-
gekommissionen og er med til at lave 
en reform, de arbejdsløse selv skal be-
tale for. 

Noget af det, der har været lækket, er at 
højtlønnede skal have lettere og bedre 
dækning end lavtlønnede. Og fælles for 
de modeller, der har været fremme, er 
at dagpengesatserne bliver sat ned, i et 
enkelt tilfælde med hele 20 procent.

Handling bag krav
Enhedslisten har omkring dagpenge-
reformen måtte opgive at presse Mette 
Frederiksen og Socialdemokratiet til at 
være med til at sikre en reel reform til 
gavn for de arbejdsløse.

Nu forsøger de sig i stedet med Dansk 
Folkeparti og deres socialdemagogiske 
løfter. Nu skal DF sikre de arbejdsløse. 
Som om det nogensinde har været de-
res politik.

 Og nu skal fagbevægelsen sætte hårdt 
ind på at presse deres topforhandlere på 
at stå fast.

Enhedslisten og dens venner på ven-
strefløjen opfordrer ikke til en sam-
let protestbevægelse mod hele denne 
politik ved folketingets åbning den 6. 
oktober. De holder i stedet et søndags-
dialogmøde flere dage før for at presse 
politikerne. Det kaldes ”Folket åbner 
Tinget”.

Protesteret bliver der alligevel.

Offentlige ansatte - skolelærere og 
sundhedsarbejdere f.eks. - har indkaldt 
til protestdemonstrationer. En folke-
vandring mod regeringens asyl- og 
flygtningepolitik er planlagt.

Er der noget de sidste par ugers ci-
vile ulydighedsaktioner for flygtninge i 
Danmark har vist os, så er det, at der 
er masseaktioner og masseprotester der 
kan rykke den politiske dagsorden.

Regionsbudget 2016
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#Budget16KBH Sæt tidligt ind - investér ekstra 300 mio. kr. i børn, unge og 
velfærd. Demo: 28.09 kl. 16.00 - 17.00 på Københavns Rådhusplads.

Taler v./
Landsforeningen for Socialpædagoger - BUPL Hovedstaden - Københavns 

Lærerforening - Københavns Forældre Organisation
Musik v./ Esben Just Trio

Børns liv, hverdag, skole og fritid er 
noget, der kan spares og skæres ned 
på. Københavns Kommune kalder det 
”nedjustering af børns serviceniveau 
til virkeligheden”. Hvilket vil sige rin-
gere vilkår for de børn, hvis forældre 
ikke kan betale. 

KFO, Københavns Forældre Organisa-
tion, indkaldte forældre til møde man-
dag d. 17.august om millionnedskærin-
gerne på næste års budget. Der ligger 
en stribe forslag på nedskæringer, bl.a. 
forslag om kortere åbningstid og mer-
indskrivninger i institutionerne.

Med budgetforslagene på dette felt og 
en lang række andre områder er der for 
alvor lagt op til en protestbevægelse, 
der kan samle bredt: forældre til børn i 
alle aldre, unge, ældre, kommunalt an-
satte og brugere. 

På børneområdet alene er det ikke små-
ting, der nu skal lægges oven i årtiers 
allerede gennemførte nedskæringer. 
Det er alt fra dagpleje, udflytterbørne-
haver, nedlæggelse af job på institutio-
ner og skoler til tvungne deltidsstillin-
ger på SFO. 

Hele SFO skal køres igennem en vride-
maskine, så det ”tilpasses den ny virke-
lighed med folkeskolereformen”.

Der er lagt op til store besparelser på 
folkeskoler, specialområdet og ikke 
mindst tosproget undervisning, under-

visning med dansk som andet sprog og 
modtageklasser. Både inklusion og in-
tegration af børn skal der spares på. 
Brugerbetaling på ungdomsskoler og 
tilskud til børne- og tandpleje får også 
en tur. Og så er det bare nogle af for-
slagene. 

Budgetforslagne er udarbejdet før Ven-
stres regeringsdiktat (med Socialde-
mokraternes støtte) om yderligere 1 % 
nedskæringer på alt i det såkaldte ”om-
kostningsfradrag”.

Dagtilbud m.v. nedskæres
Københavns Kommunes budgetforslag 
vil bl.a. skære på dagtilbudsområdet:

• Åbningstiden skæres med en time i 
daginstitutionerne for 0-6-årige – 15 
mio. kr. i alt.

• Daginstitutionslederne skal selv fin-
de besparelser for i alt 30 mio. kr.

• ”Nyt serviceniveau” på fritidsom-
rådet for både børn og personale, 
der fremover vil få deltidsstillinger 
med nedskæringer for ti mio. kr. i 
2016/24,8 mio. kr. i alt (almen- og 
specialfritidshjem).

• Flere børn i institutionerne, med 
merindskrivning og lukning af de 
dyreste institutioner – ti mio. kr. i 

Her vil politikerne spare på børnene: 
Københavns kommunale nedskæringsbudget 2016

Forgylder 
medicinalindustrien

Lars Løkke(V) har klart meldt ud, at der 
ikke må forekomme hindringer for me-
dicinalfirmaernes salg og indtjening.   

Venstres arbejdergiverregering vil sim-
pelthen forgylde medicinalkoncernerne 
som ’vækstlokomotiver’.

Efter udmeldingen om 1.000 fyringer 
for at øge overskuddet steg medicinal-
firmaet Lundbecks aktier med 25 %. 

Novo Nordisk startede året med et 
overskud på 34 mia. kr. og en forventet 
omsætning på 100 mia. kr. i år. 
Den største indbyggede snylter i sund-
heds- og hospitalsøkonomien er medi-
cinalindustrien og dens monopolpriser.

Og lige nu får de fri adgang til at plynd-
re de offentlige sundhedsbudgetter. 

Sygdom en billionforretning
I Arbejderpartiet Kommunisternes 
handlingsprogram fra maj 2015 hedder 
det bl.a. 

”Ligesom sundhed er sygdom en bil-
lionforretning. Medicinalkoncernerne, 
der er et af de store magtmonopoler, 
scorer de fleste af de offentlige sund-
hedsudgifter gennem monopolpriser på 
medicin, privathospitaler og tilskuds-
ordninger. 

Medicinalindustrien sidder på forsk-
ningen, på hvilken ny medicin og hvil-
ke nye behandlingsmetoder der tages i 
brug, ligesom den kontrollerer offentli-
ge styrelser i sundhedssystemet. Trods 
stor udvikling i lægevidenskaben dør 
folk af infektioner og resistente bakte-
rier på hospitaler, hvor rengøringen er 
privatiseret og skåret i bund.

Hospitalspersonalet har for længst sagt 
fra over for den uforsvarlige faglige og 
menneskelige behandling af patienter 
på hospitalerne. Rundt om i landet pro-
testerer befolkningen og lokalsamfund 
mod, at hospitaler, skadestuer, læge-
vagter og ambulancer lukkes ned eller 
står tomme. (…)

Stop privatiseringstyveriet, og stop 
offentlige tilskud til private hospitaler 
og medicinalindustrien.”

Kommunalbudget 2016
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Carsten er en af mine rigtig gode ven-
ner, om hvem man overfladisk kan 
sige, at han har smagt på forskellige 
sider af tilværelsens søde og mere 
sure sider. Han har i den tid, jeg har 
kendt ham, været lidt af en rebel, der 
har været tiltrukket af hændelser, som 
kunne pirre det beståendes samfunds-
syn. Således har han engang befundet 
sig splitternøgen i et villakvarter i en 
københavnsk forstadskommune, fordi 
han var stukket af fra et indelukke på 
et større stadion, hvor han efter kam-
pen uden anden grund end oplevelsen 
havde streaket over grønsværen. Hans 
tøj lå selvsagt på tribunen, mens Car-
sten måtte banke på forskellige villa-
døre for at bede om en las til UFF.

Med tiden har Carstens aktionsfor-
mer vokset sig voksne parallelt med, 
at han fået den smukkeste og sødeste 
kone, som han deler lejlighed, barn 
og hund med. Carsten har imidlertid 
stadig en ’grævling i bukserne’: Han 
kan ikke sidde stille, så på trods af 
lønarbejde, familie og andre aktivite-
ter har Carsten uddannet sig til brand-
mand. Det har inkluderet, at Carsten 
som brandmand af reserven har været 
kastet ind i adskillige højdramatiske 
begivenheder med flammer omkring 
øreflipperne og mulige livrednings-
opgaver inden for rækkevidde.

På jobbet har Carsten aldrig haft 
brug for sin opdatering i mund-til-
mund-metoden, endsige andre liv-
redningsfunktioner. Det er mig uvist, 
hvor meget Carstens kone har været 
tvunget til at ’optræde’ som genopliv-
ningsdukke, men ifølge Carsten selv 
er han rigtig skrap til mund-til-mund 
og fiksering.

Så var det, at Carsten skulle til fest 
med sin gamle omgangskreds – heri-
blandt en del rødder fra efterskolen, 
som havde krydret hans liv i en ikke 
ubetydelig venstreorienteret retning. 
Klædt på i nutidens afslappede hip-
pie- og provoagtige dress står han af 
på Nørreport station i København. 
Han manøvrerer sig behændigt frem 
gennem turister og andet godtfolk til 

trappen, som fører op til gadeplan og 
lys.

Carsten opdager, at den bredde 
trappe er halvt spærret af en menne-
skemængde, hvoriblandt han spotter 
to politihuer. Carstens instinkt med-
deler ham, at her er en hændelse, han 
må forholde sig til, så han trænger sig 
ind i den nysgerrige menneskemæng-
de, som betjentene ikke har fået på 
distance. Carsten forhører sig hos en 
tilskuer, om hvad optrinnet handler 
om:

- Der er en ung kvinde, som er fal-
det baglæns ned ad trappen og slået 
baghovedet mod stentrappen.

Carsten sunder sig på oplysningen, 
skaber sig et overblik og tager mod 
til sig. Han har en meget broget ople-
velse af gadebetjente. En af hans ven-
ner, som er uddannet læge, er således 
blevet chikaneret af to strømere, fordi 
han uden for en cafe ville hjælpe dem 
i en situation med en besvimet mand. 

Så Carsten sank en klump og prik-
kede den ene betjent på skulderen:

- Jeg forstår, at kvinden har slået 
hovedet på trappen i forbindelse med 
et fald?

- Det er korrekt, lyder det fra be-
tjenten, som tydeligvis er rimeligt 
irriteret og meget stresset, blandt 
andet på grund af den tætte menne-
skemængde. De to betjente havde 
selvfølgelig tilkaldt ambulance, men 
udstrålede tydeligt, at det var så også 
alt, de kunne gøre. Carsten fornem-
mede deres afmagt og kendte situati-
onens alvor, så han måtte blande sig:

- Jeg hedder Carsten og er uddan-
net brandmand. Jeg tror, I gør klogt i 
at fiksere hende.

Politibetjenten studsede og kig-
gede først undrende på Carsten, indtil 
der gik et lys op for ham:

- Det er rigtigt, sagde han, som om 
Carsten havde svaret på et spørgsmål 
til førstehjælpskurset.

Betjentene fik fikseret kvinden, og 
Carsten gik roligt videre med en god 
mavefornemmelse: Tre fikseringer på 
samme tid!

Reno

Tre fikseringer på samme tid
2016-17.

• Bufferpuljer til uforudsete udgifter 
som langtidssygdom og brand skæ-
res med 25 %. Det skal dækkes i de 
enkelte klyngers og skolers budget-
ter – i alt 3,7 mio. kr. i 2016-17.

• Halvering af puljen til personlig 
hjælp til børn med fysiske handicap 
og kroniske sygdomme. 2,8 mio. kr. 
i alt i 2016-17.

• Nedskæringer på udflytterbørneha-
ver med samkørsel, billigere husleje, 
nedlæggelse af pladser og mindre 
personale med sigt på lukning. 2,8 
mio. kr. i 2016/7,3 mio. kr. i alt.

• Lukning af nogle weekendåbne in-
stitutioner. 1,2 mio. kr. i 2016/1,8 
mio. kr. i alt.

• Nedskæringer i dagplejen for 3 mio. 
kr.

Hovedtal i Børne- og 
ungeforvaltningens 
budgetnedskæringer
• I alt foreslås besparelser på området 

for 125,6 mio. kr. i 2016 og 124,4 
mio. kr. 2017 .

• Tværgående besparelser på 17,4 
mio. kr. i 2016 – i alt 40,3 mio. kr. 
de næste tre år. Det indeholder bl.a. 
nedskæringer på rengøring og gård-
mænd/teknisk personale for 4 mio. 
kr. i 2016 og 12,1 mio. kr. i alt de 
næste tre år. 

• Besparelser på dagtilbudsområdet på 
46,8 mia. kr. i 2016 og 30,8 mio. kr. i 
2017 – i alt 86,9 mio. kr. de næste tre 
år.

• Besparelser på skoleområdet på 28,8 
mio. kr. i 2016, 40,3 mio. kr. 2017 – i 
alt 82,1 mio.kr. de næste tre år.

• På fritidsområdet skal skæres 18,3 
mio. kr. i 2016, 22,8 mio. kr. i 2017 
og i alt 58,7 mio.kr. de næste fire år.

• På specialområdet med bl.a. special-
undervisning skal der skæres 31,5 
mio. kr. de næste fire år. 

• På børne- og ungdomstandplejen 
skal der skæres 8,7 mio.kr. de næste 
tre år.

Vi gentager: Dette er udelukkende ned-
skæringerne på børne- og ungdomsom-
rådet. Der er mange andre nedskærin-
ger på vej på samtlige andre områder.

Det kalder på bred modstand. 
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Budskab fra hele landet til Christiansborg

Flygtninge Velkomne! Stop krigspolitikken!
samme sag i Danmark.

Kravene i fokus var stop for dansk 
krigsdeltagelse – nu – og stop for det 
planlagte indkøb af nye kampfly. Mange 
hundreder deltog dagen igennem, og 
mange tusind kom forbi i kortere tid og 
hørte om krigene og deres konsekven-
ser – og lyttede (eller 
dansede) til mængder 
af god musik.

Refugee 
Wellcome: 
International aktionsdag
Et halvt hundrede tusinde deltog landet 
over i manifestationerne på den interna-
tionale aktionsdag for at byde flygtninge 
velkommen.

Alene i København samledes mere 
end 40.000 på Christiansborg Slotsplads. 
Der var også store demonstrationer i 
Odense, Århus og Ålborg.

Tilsvarende Refugee Welcome-arran-

Efter en uge hvor problemet med men-
nesker på flugt fra krige blev synligt 
for alle i Danmark samledes mennesker 
over hele landet i weekenden den 11.-12. 
september i protest mod EU’s og det of-
ficielle Danmarks umenneskelige flygt-
ningepolitik. De sendte et klart signal 
til V(DF)-regeringen og politikerne på 
Christiansborg.

11. september er årsdagen for terroran-
grebet i 2001, der betød starten på krigen 
i Afghanistan og USA endnu uafsluttede 
’krig mod terror. Rådhuspladsen i Kø-
benhavn dannede ramme om en daglang 
protest mod krigspolitikken, som lagt 
lande i ruiner og skabt store flygtninge-
strømme.

Dagen startede om morgenen foran 
Dansk Industri. De havde indbudt vå-
benfirmaer som Terma til at lokke stude-
rende indenfor til at satse på en fremtid 
i krigs- og rumfartsindustrien. Det er 

gementer fandt sted på dagen i 74 an-
dre byer over hele Europa, i og uden-
for EU.

Der blev også forsøgt med modaktio-
ner for at spærre grænserne af. Men en 
sådan demonstration ved Padborg blev 

en fuser med under 
100 deltagere. Mod-
demonstrationen var 
mange gange større.

Der var over hele 
linjen kritik af Danmarks og EU’s re-
aktionære politik. På Christiansborg 
Slotsplads sagde Annika Holm Niel-
sen, som har været med til at transpor-
tere flygtninge til Sverige:

– Vi fortsætter den civile ulydighed, 
for der er ikke noget alternativ.

Sådan var holdningen. Det var som 
om låget lettede, og et andet Danmark 
tonede frem.

TEMA: FLYGTNINGE OG
CIVIL ULYDIGED Botanisk Have i Århus

Billie Koppel og Frank Hesselstrøm spillede til 
fredsdemonstration på  Rådhuspladsen og ved 

flygtningedemoen foran ChristiansborgGerd Berlev, Tid til fred

Vi har alle set billederne. Vi har alle 
hørt historierne.

En enorm tragedie udfolder sig 
på og indenfor Europas grænser 
lige nu. Fra de kæntrede både i 
Middelhavet og den forladte lastbil 
i Østrig til den lille baby Aylan, som 
skyllede op på kysten ved Bodrum 
- sammen med vores menneske-
lighed.

Vi kan ikke blive ved med at 
lade tusinder dø i forsøget på at nå 
Europa i deres søgen efter sikker-
hed, håb og en chance for at leve.

Vi kan ikke tie længere imens 
vores politikere og medierne stig-
matiserer disse mænd, kvinder og 
børn som trusler og som byrder.

Vi kan ikke lade vores stater luk-
ke vores grænser og bygge hegn 
og mure til at holde folk i nød ude.

Fra grundlaget for aktionsdagen
12. september
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Forhandlingerne om handelsunionen 
TTIP foregår i størst mulig hemmelig-
hed. Alligevel slipper der hele tiden op-
lysninger ud – og jo flere oplysninger, 
jo større modstand. Nu har EU grebet 
til drastiske midler. Nationale politike-
re skal fremover rejse til Bruxelles og 
sidde i et aflåst rum, hvis de ønsker at 
få oplysninger om forhandlingerne. 

Tidligere blev politikerne orienteret 
gennem korte digitale nyhedsopdate-
ringer, men nu er den eneste mulighed 
at rejse til Bruxelles, hvor de sættes un-
der streng overvågning. 

Lækket er kommet ud gennem TTIP 
– Der Deal.

EU-Kommissionen benægter at have 
besluttet den ny ordning og henviser 
til, at den slags kun kan vedtages af de 
nationale parlamenter. Dette betyder 
formentlig blot, at beslutningen formelt 
er taget i de enkelte lande, men næppe 
på eget initiativ.

Også USA har sikret sig, at kortene 
holdes tæt til kroppen i sikrede rum.

Robert Smith, vært på Planet Money, 
sagde:

”I kælderen i USA’s hovedstad er der et 
aflåst og lydtæt rum, og de eneste, der 
har tilladelse til at opholde sig dér, er 
USA’s senatorer. De må ikke medbringe 
deres assistenter, de må ikke medbrin-
ge deres telefon, og de må ikke engang 
tage notater.

I dette rum finder man ikke koden til 
vores atomvåbensystemer, heller ikke 
CIA’s arkiver, her findes ikke dokumen-
terne der fortæller os, at en alien er 
landet i Roswell. Nej, det er det rum, 
hvor teksten til handelsaftalen opbeva-
res.”

Østrig, Polen, Grækenland og Cypern 
har klaget over EU-ordningen. De har 
ikke råd til at sende deres politikere til 
Bruxelles hvert andet øjeblik. Men nu 
har EU-Kommissionen barslet med en 
ny idé. Hvert EU-land skal indrette sær-
lige sikrede og overvågede læserum.

Det lader til, at den danske regering al-
lerede har fået sådan et rum op at stå. 
Den annoncerede læsning af DONG-
dokumenter skal jo foregå under lig-
nende ’åbenhed’. Politikerne skal stille 
uden mobiltelefoner og kan i meget be-
grænsede tidsrum få lov til at kigge på 
de indviklede dokumenter. 

Ungarn, Nederlandene og Portugal 
har klaget over den nye praksis. De 
fastholder, at de behøver udprintede 
kopier, hvis det skal være muligt for 

TTIP i modvind: EU skruer op for hemmeligholdelsen

Demonstration 2.oktober
kl. 15.30-19.00

Christiansborg Slotsplads
TIL ALLE INDENFOR SUNDHEDSSEKTOREN, PATIENTER 

OG PÅRØRENDE!
Kan man vove at sige, at vi nok alle 

sammen er utilfredse med det arbejdspres, 
der bliver lagt på vores skuldre grundet 

nedskæringer!?

-Vi får stress, vi brokker os i forskellige 
fora, fordi vi ikke kan klare mere, vi laver 
utilsigtede hændelser, vi føler ikke, at vi 

kan udføre vores pleje af syge og ældre mennesker ordentligt, hvilket fører til 
endnu mere stress, depressioner og langtidssygemeldinger.

HVIS VI VIL KOMME DET HER TIL LIVS, SÅ BLIVER VI SELV NØDT TIL 
AT GØRE NOGET!!!

BEDRE KÅR FOR PATIENTER OG PERSONALE!

*Flere hænder i sundhedsvæsenet!
*Slut med nedskæringer!

*Mindske bureaukratiet hvor det er unødvendigt!
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Regeringen har nedsat et ’implemente-
ringsudvalg’, og Erhvervs- og Vækst-
ministeriet lægger nu op til, at der skal 
oprettes et ’implementeringsråd’. For-
målet er at sikre erhvervslivets interes-
ser, når EU’s love overføres til dansk 
lovgivning. Regeringen lægger planen 
fast i løbet af september.

Storlandbruget og Venstre har kørt 
hårdt frem mod den såkaldte over-
implementering af miljøregler i land-
bruget. De har ført en kampagne om, at 
der tages alt for stort hensyn til miljøet, 
f.eks. hvad angår restriktioner for brug 
af gødning set i forhold til EU’s direk-
tiver. 

Man ser her bevidst bort fra de særlige 
betingelser, der gælder for Danmark. 
Danmark er langt mere intensivt dyrket 
end noget andet EU-land og har des-
uden ekstremt meget kystlinje i forhold 
til landbrugsarealet. 

Venstres valgprogram på dette område 
er direkte afskrift fra storbøndernes øn-
skeliste, og nu skal der gøres op med 
at tage hensyn til de faktiske danske 
omstændigheder eller miljøvenlige for-
tolkninger. Erhvervslivets fortolkning 
skal sikres, men ikke kun på landbrugs-
området. 

Angreb på både miljø og 
fødevaresikkerhed 
Det er både i forhold til miljøet og i 
forhold til fødevarer, at denne tolkning 
skal køres stramt igennem. 

I følge Politiken (26. august) har miljø- 
og fødevareminister Eva Kjer Hansen 
udsendt et brev til sine fem styrelser 
og indskærpet, at de skal have fuldt fo-
kus på eventuel overimplementering af 
miljø- og fødevarelovgivningen. 

Udenrigsministeriet har i et notat 
advaret om den nye praksis og udtrykt 
sin bekymring. Dog ikke med miljøet 
eller folkesundheden i tankerne. Be-
kymringen drejer sig tilsyneladende 
om Danmarks ry i EU, om der vil blive 
bøvl og anklager om uvillighed, og om 

implementeringen af EU’s lovgivning i 
Danmark vil blive forsinket.

Erhvervs- og vækstminister Troels 
Lund Poulsen tager kritikken helt ro-
ligt:

”Det tænker jeg ikke noget om, for vi 
har ikke haft lejlighed til at diskutere 
det endnu. Det kommer vi tilbage til.” 

Implementeringsråd for 
erhvervslivet
Erhvervs- og Vækstministeriet ud-
sendte d. 12. august et notat om det nye 
råd, de har i tankerne. Her fremgår det, 
at alt, hvad der hedder miljø- og for-
brugerinteresser, skal holdes uden for 
indflydelse, når EU-lovgivningen skal 
vurderes og overføres til danske for-
hold. 

Omkring 70 % af Danmarks lovgivning 
inden for forbrugerbeskyttelse dikteres 
fra EU og skal fremover kun vurderes 
af ud fra erhvervsinteresser. Forbruger- 
og miljøorganisationer skal da heller 
ikke have plads i rådet. Ikke engang for 
syns skyld skal sundheds- og miljøinte-
resser være repræsenteret.

Poul Skytte Christoffersen, tidligere 
EU-diplomat, forholder sig i Politiken 
til kritikken af den ensidige behandling 
af miljølovgivning:

”Hvis formålet er at hindre, at der på-
lægges erhvervene større byrder end 
dem, der er nødvendige ved EU-regu-
leringen, så er det vel rimeligt, at det 
er en skare med tydelig erhvervsrepræ-
sentation.”

Det er regeringens politik. Kun arbejds-
giverinteresser skal sikres.

Regeringens ’EU-implementering’:
Mindst muligt miljø- og forbrugerhensyn

interesseorganisationer at vurdere ind-
holdet i forhandlingerne, og hvordan 
de udvikler sig.

Dette vil dog på ingen måde være i 
EU’s ånd. De interesseorganisationer, 
der skal orienteres, skal nok blive det 
ad andre veje. Og de største af dem har 
selv dikteret forhandlingsgrundlaget.

De stadig mere desperate forsøg på at 
hemmeligholde forhandlingerne mel-
lem EU og USA tyder på, at EU-Kom-
missionen føler sig i alvorlig knibe på 
grund af den voksende modstand mod 
den dybt udemokratiske og folkefjend-
ske TTIP-aftale.

Miljøsvin

Der er internationale aktionsdage mod 
TTIP 10.-17. oktober.

Den 6. oktober afsluttes undersrift-
sindsamlingen - Næste tre millioner har 

allerede skrevet under.
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Aktiekrakket i Kina kommer efter en 
langvarig stagnation i verdensøko-
nomien. Det bebuder en ny og endnu 
værre krise. 

Verdens industriproduktion stagnerede 
i 2014. Væksten i bruttonationalpro-
duktet var på samme niveau som i 2013 
(3,3 %), men i de fleste lande viste den 
nedgang. Sammenligner man perioden 
2003-2008 med perioden 2011–2014, 
så har 4/5 af verdensøkonomien nu en 
lavere vækstrate.

I første halvår 2015 skrumpede øko-
nomien både i de ’fremskredne’ og i 
de ’fremvoksende’ imperialistlande. 
Verdenshandelen er også for nedadgå-
ende.

Særligt udviklingen i Kina, verdens 
største industriproducerende land, er et 
varsel om kronisk stagnation eller øko-
nomisk tilbagegang i en række lande. 
Overproduktionen og overakkumulati-
onen af kapital i Kina ytrer sig i en pro-
duktionsudnyttelse på bare 70 procent.

Selv i USA, som har fået en økono-
misk vækstrate, som ligger højere end 
førkriseniveauet, ligger udnyttelsen af 
produktionskapaciteten på kun 78 pro-
cent. Dette i modsætning til det forrige 
århundrede, hvor industriens udnyttel-
sesgrad under opsvinget efter kriserne 
lå på 90 procent.

Alle tegn tyder på mere krise og stag-
nation. Dollaren er stærkt overvurderet 
og svækker den amerikanske eksport. 
USA er verdens mest forgældede land 
med et budgetunderskud, som anslås til 
430 tusind milliarder dollar. Den græ-
ske statsgæld er de rene lommepenge i 
forhold dertil.

Aktiekrak og kinesisk 
devaluering
Shanghai-børsen faldt med otte procent 
den 27. juli. Det var det største fald i 
otte år og skete på trods af det kinesiske 

regimes stabiliseringsforsøg.
Landets myndigheder har også åbnet 

for, at 30 procent af pensionsfondene 
kan investeres i aktiemarkedet, noget 
som ikke har været tilladt indtil nu. 
Kinesiske arbejderes pensionspenge 
bliver sat på spil for at banke børsvær-
dierne i vejret.

I mange kinesiske byer er et bolig- og 
ejendomskrak nært forestående. Spe-
kulationsfonde, som har satset på bør-
serne i Shanghai- og Hongkong, har al-
lerede tabt milliarder af dollar.
Dette er smittet af på andre børser. Den 
21. august oplevede de amerikanske 
børser det største fald på en enkelt dag 
siden 2008.

Først i august devaluerede Kina sin va-
luta, renminbi (yuan), hele tre gange. 
Den har nu fået sin værdi formindsket 
med omkring fem procent i forhold til 
dollar. Dette gør kinesiske varer endnu 
billigere på verdensmarkedet, mens 
importerede varer fra Europa og USA 
bliver dyrere i Kina. Flere borgerlige 
økonomer forudser et kursfald på 20 
procent i nær fremtid.

Krisen i Kina forstærker faldet i råva-
repriserne. Dette gælder særligt for olie 
og metaller, men også en række andre 
varer. Nordsø-olien har bevæget sig 
ned under 50 dollar pr. tønde.

For Norges vedkommende vil raserin-
gen af arbejdspladser i den landbasere-
de olieindustri fortsætte. NAV forventer 
allerede nu, at 36 000 jobs forsvinder 
i denne sektor. Den lave oliepris vil 
yderligere svække den norske krone, 
som allerede nu er rekordsvag i forhold 
til både dollar og euro. Euroen koster 
nu over ni kroner.

Efter krakket i 2007-2008 er det især 
væksten i kinesisk økonomi, som har 
givet amerikansk og europæisk industri 
kunstigt åndedræt og bremset nogle af 
de værste krisevirkninger for Vesten. 
Nu ser det ud til, at den kinesiske air-
bag er i færd med at punktere.

Japan kommer ikke ud af 
stagnationen
En storimportør af olie som Japan bur-
de glæde sig over lave oliepriser. Men 
situationen i Japan er heller ikke lys. 
Landet har i årevis haft en nulrente. 
Statsgælden er på 250 procent af brut-
tonationalproduktet (BNP). Dette er 
langt over den græske gældsbyrde på 
170 procent af BNP. 

IMF advarer mod udviklingen og 
fremkommer med sine sædvanlige re-
cepter på at reformere pensionssyste-
met og øge momsen til 15 procent.

Blandt de japanske modtiltag er at 
ændre lovgivningen, som siden anden 
verdenskrig har sat strenge restriktio-
ner for landets genmilitarisering. Riva-
liseringen med Kina i Det sydkinesiske 
hav har allerede ført til heftig militær 
oprustning af ’selvforsvarsstyrkerne’. 
Nu bliver den japanske militarisme igen 
sat på skinner, også selv om dette heller 
ikke har udsigter til at få landet ud af 
stagnationen, som har været mere eller 
mindre permanent siden 1990’erne.

Fire år efter Fukushima-nedsmeltnin-
gen planlægger regeringen i Tokyo at 
sætte fuld fart på landets mange atom-
kraftværker. Dette sker på trods af 

Aktiekrakket i Kina er et forvarsel
om en ny og endnu værre verdenskrise 

Af E. Holemast Revolusjon, Norge

Kapitalistisk 
verdenskrise
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modstanden hos et stort flertal af den 
japanske befolkning.

Rammer Rusland og 
Venezuela
De såkaldte vækstøkonomier i La-
tinamerika har oplevet nedgang for 
fjerde år i træk. I Brasilien og Venezu-
ela skrumper økonomien som følge af 
nedgangen i råvarepriserne, noget som 
rammer hele kontinentet.

Rusland rammes ekstra hårdt af olie-
prisfaldet. Omkring halvdelen af det 
russiske statsbudget finansieres af olie-
indtægter. 

For at modvirke virkningerne af lav 
råoliepris arbejder pumper og raffi-
naderier på højtryk i både Rusland og 
Saudi-Arabien. Enorme mængder olie 
på markedet, oven i allerede fulde olie-
lagre, varsler, at priserne kan komme 

til falde til ned mod 30 dollar pr. tønde 
– og blive der i lang tid fremover.

Dermed er det ikke mindst USA’s glo-
bale hovedfjender Rusland, Venezuela 
og Iran, som kommer til at undgælde 
for de lave oliepriser. 

Lettelsen af sanktionerne mod Iran be-
tyder, at den iranske olie og gaseksport 
slippes fri. Dette passer USA ganske ud-
mærket og styrker spekulationer om, at 
USA atter en gang bruger sin politiske 
og militære indflydelse til at påvirke de 
internationale priser, først og fremmest 
ved at overtale Saudi-Arabien til at lade 
pumperne gå på højtryk.

Den amerikanske skiferolieproduktion 
bliver godt nok også ramt, men i langt 
mindre grad, end eksperterne forudså.

Mens der nu er mere eller mindre stop 
for nye skiferprojekter, er produktionen 

i eksisterende produktionsanlæg blevet 
intensiveret. USA er fremdeles nettoim-
portør af olie og har i den sammenhæng 
økonomisk fordel af lavere oliepriser. 
Importen er på mellem ni og ti millioner 
tønder om dagen, mens eksporten ligger 
på noget over fire millioner tønder.

En ny og værre krise 
kommer
Krisen, som er under opsejling, vil blive 
værre end den, vi har oplevet, fordi den 
kommer efter en periode med stagna-
tion. Vi kommer til at opleve en periode 
med kapitalødelæggelse og grusomme 
angreb på levekår og sociale rettighe-
der.

Kapitalismen er i en proces med eks-
trem forrådnelse, en proces, som kun 
har to mulige udgange – nye og barba-
riske imperialistiske krige eller arbej-
derklassens og folkenes revolution.

Labourpartiet har valgt en ny formand, 
der vil rykke partiet ud af skyggen fra 
Tony Blairs nyliberale socialdemokrati 
Den 66-årige Jeremy Corbyn betragtes 
ligefrem som en trussel mod det briti-
ske system. 

Er Corbyns sejr ved formandsvalget 
et tegn på, at der er forandringer og 
et venstreryk på vej i de reformistiske 
partier i Nordeuropa?

I Sydeuropa har et sådant ryk læn-
ge været synligt med f.eks. SYRIZA 
i Grækenland og Podemos i Spanien. 
Deres valgfremgange har ikke mindst 
været et resultat af, at de gamle social-
demokratiske og socialistiske partier 
som regeringspartier forvandlede sig til 
indpiskere for EU’s nyliberale politik.

I Nordeuropa har en sådan proces også 
længe været undervejs. 

Den har blandt andet afspejlet sig 
i Danmark i fremgang ved de seneste 
valg for Enhedslisten og det ny ’grøn-
ne’ Alternativet, for Miljøpartiet og 
Venstrepartiet i Sverige, for Miljøpar-
tiet de Grønne og for Rødt i Norge ved 
lokalvalgene den 14. september, eller 

for Republikanerne på Færøerne.
Med valget af Jeremy Corbyn som 

leder er det første gang, denne tendens 
for alvor slår igennem i et af de gamle 
socialdemokratiske regeringspartier. 
Hans forgængere fra Tony Blair til den 
seneste taber ved parlamentsvalget har 
alle undsagt ham. Blair kalder valget 
af ham for en opskrift på nederlag ved 
det næste valg. Otte medlemmer af La-
bours ’skyggekabinet’ har nedlagt de-
res poster.

Og den konservative britiske premi-
erminister David Cameron svinger sig 
op til at sige, at nu er Labour til fare for 
UK. På twitter skrev han efter valget af 
Corbyn:

- Labour er nu en trussel for Stor-

britanniens nationale sikkerhed, for 
økonomien og for de enkelte familiers 
sikkerhed.

Corbyn har fået genoplivet det skran-
tende Labour med løfter om at stoppe 
den nyliberale hærgen, som gennem-
føres i UK og de øvrige EU-lande på 
det store flertals bekostning. Det er helt 
i forlængelse af den politik SYRIZA 
vandt sin store valgsejr i januar måned 
på – selvom det havde en annullering af 
den græske statsgæld som punkt nr. 1.

Jeremy Corbin fører ligesom Alexis 
Tsipras de gamle socialdemokratiske 
illusioner med sig om at EU kan æn-
dres indefra til noget progressivt. 

De brød sammen med et brag for den 
græske regering – og for alle de ven-
strereformistiske partier i EU af samme 
type, blandt andet samlet i Socialistisk 
Venstreparti, som også Enhedslisten er 
medlem af. 

Ved den bebudede folkeafstemning 
om britisk medlemskab af EU, som 
David Cameron har annonceret til maj 
2017, ventes Corbyns Labour at føre 
kampagne for at UK bliver – sammen 
med Camerons konservative parti.

Ryk mod venstre i Nordeuropa?
Det britiske labour har valgt ny formand

Jeremy Corbyn
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D. 27. august blev flygtningene på 
Asylcenteret Lyngbygaard for tredje 
gang udsat for et nazistisk angreb. Der 
var i løbet af natten malet trusler og 
hagekors, og centerets minibus blev 
sat i brand. Netværket ’Venligboerne’ 
arrangerede hurtigt en solidaritetsma-
nifestation – en ’glædesring’ omkring 
centeret. Opbakningen var enorm, idet 
omkring 2000 mennesker mødte op til 
en dag med samvær, taler, musik og 
fællessang og dannede en menneske-

kæde omkring flygt-
ningecenteret.

Arrangementets 
erklærede formål 
var at give flygt-
ningene trygheden 
tilbage. 

En af arrangørerne, Jette Aarøe Clau-
sen, udtalte bl.a., at idéen om ’glæ-
desringen’ kom frem, fordi man ville 
sende en modsat besked, ”at vi er glade 

for at være et land, hvor der er plads 
til flygtninge”, og hun slår fast, at det 
ikke drejer sig om, at danskerne giver 
til flygtningene, det er gensidigt og gi-
vende at mødes.

Asylcenteret Lyngbygaard er for tred-
je gang blevet angrebet af nynazister, 
der har malet hagekors og nazistiske 
slagord på asylcenterets facade. Den-
ne gang er situationen optrappet, idet 
centerets minibus blev brændt af, og 
der blev udtrykt en decideret trussel 
med ordene: ”Første advarsel”.

Vi fordømmer trusler og brandstif-
telse mod asylcentret Lyngbygaard på 
Djursland i nat.

Angrebet er det tredje på asylcentret 
i år, og det er tydeligt en inspireret af 
voldshandlinger i f.eks. Tyskland og 
Sverige. De gentagne hærværk, hvor 
der bl.a. er blevet malet nazistiske ha-
gekors og mordtrusler på bygninger-
ne, skal tages alvorligt og ikke affejes 
som simple drengestreger.

Det må efterforskes som hadfor-
brydelser fra reaktionære grupperin-
ger der fisker i rørte vande og spreder 
nazistisk propaganda i deres forsøg 
på at få opbakning og hverve til åbne 
bølleoptøjer og flere angreb. Et an-
greb på et asylcenter er et angreb på 
hele samfundet.

Flertallet i Folketinget og de store 
landsdækkende medier må også tage 
deres del af ansvaret for at bære ved 
til anklager flygtninge og indvandrere 
for at være økonomiske byrder for det 
danske samfund. Og påstanden om, at 

hovedårsagen til at flygte mod Europa 
er økonomisk. Det er sådanne løgne 
gentaget dag ud og dag ind, som reelt 
bliver tilskyndelse til angreb på flygt-
ninge.

Tilsammen udgør det en dårlig for-
klaringsmodel på økonomisk krise 
og en undskyldning for den ’almin-
delige’ nedskæringspolitik i EU og 
Danmark.

Landets mest eksponerede politike-
re har udøvet denne form for ansvars-
fralæggelse i stadig intensiveret form 
i årtier, og den er eskaleret yderligere 
fra 2008-krisen og frem.

Dette er sket i et parløb med racistiske 
udgydelser, der vendes mod især den 
arabiske del af befolkningen, og ved 
siden af en stadig større tilslutning til 
krigstogter i det danske parlament.

Sidstnævnte har bidraget til såvel 
tilstrømningen af olie til især USA 
og til øgede flygtningestrømme i hele 
verden.

Arbejderpartiet Kommunisternes af-
deling i Østjylland fordømmer såvel 
nattens angreb som den politiske ud-
vikling, der har ledt hertil, og vi opfor-
drer til, at man støtter de tværpolitiske 
initiativer som initiativet ”Glædesring 
om Lyngbygård Asylcenter” og andre 
udtryk for solidaritet med beboerne 

på asylcenteret og protester mod de 
fremmedfjendske og nazistiske an-
greb.

Arbejderpartiet Kommunisterne i 
Østjylland opfordrer til at håndhæve 
den internationale solidaritet med 
såvel flygtninge, der kommer hertil, 
som med arbejderne i alle verdens 
lande.

Nattens angreb må desuden føre til at 
flygtninge på centre rundt om i lan-
det, i langt højere grad får mulighed 
for at komme i arbejde og skole – for 
på den måde at kunne møde den al-
mindelige arbejdende og studerende 
del af befolkningen, og blive mødt af 
denne.

Nattens angreb på asylcenter Lyngby-
gaard var langtfra ’den første advar-
sel’, heller ikke for vores generation, 
som bl.a. har set Breiviks angreb i 
Norge, og vi er af den opfattelse, at 
nazisterne i Danmark fik deres sidste 
advarsel for over 70 år siden.

- Nazisme er ikke drengestreger! 
- Styrk den internationale 

solidaritet!
- Solidaritet med flygtningene! 

Stop imperialismens krige

27. august 2015

Efter naziangreb på flygtningecenter:

Flere tusinde dannede ring 
i solidaritet

Nazister stoppes med handling!
Udtalelse fra APK, Østjylland
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Ina Dulanjani Dygaard, der sammen 
med Jette fik initiativet op at stå, skri-
ver:
”Hvordan får man 2000 mennesker til 
at slå ring om Lyngbygård? 

Tjaaaah, havde du spurgt mig sidste 
uge, havde jeg sagt, det var umuligt. 
Men vi gjorde det! 

Politiet anslår, at mellem 1500 og 2000 
mennesker deltog i vores glædesring. 
Det er ufattelig stort, at så mange men-
nesker har samlet sig på Djursland!

Jeg er uden ord. (Og det sker ellers AL-
DRIG!) Jeg er overvældet af de mange 
donationer, lokalsamfundets hjælp, 
præsterne i kjoler, maden, musikken 
og ikke mindst selve ringen! En ring af 
mennesker så stor, at vi måtte gå ud på 
vejen for at være der. Og vi kunne fak-
tisk komme mere end én gang rundt!”

Nynazist anholdt i sagen
Østjyllands Politi har anholdt Johnny 
Bergenholtz Jensen, der er medlem af 
nazipartiet DNSB, og sigtet ham for 
hærværk og brandstiftelse. Han blev 
fredag varetægtsfængslet for fire uger.

Researchkollektivet Redox skriver, at 
Johnny Bergenholtz Jensen blev ak-
tiv i DNSB i starten af 2009, hvor han 
sammen med den nuværende leder af 
Danskernes Parti, Daniel Carlsen, var 
aktiv i lokalafdelingen ’Division Midt-
jylland’.

Den sigtede, Johnny Bergenholtz Jensen, 
er medlem af nazipartiet DNSB.

VI ER DE MANGE – DE ER FÅ
Folketingets åbning 6. oktober

SEND ET SIGNAL FRA HELE DANMARK!

Løkke-regeringen og et flertal i folketinget planlægger at køre 
videre i den samme rille med flere nedskæringer, lavere løn og 

ny beskæring af dagpenge, mere oprustning, mere krig og meget 
mere EU. De store Flygtninge Velkommen-demonstrationer har vist 

danskerne er ved at have fået nok af dem.

Lad os ved folketingets åbning vise, at vi vil have fred, 
selvstændighed, velfærd og solidaritet i et Danmark, 

der har plads til alle!

Vis protesten dagen igennem - i hele landet og på Christiansborg 
Slotsplads - Vær med til møder, arrangementer og fordemoer  
gennem dagen - og slut op om Folkevandring for en ordentlig 

behandling af flygtninge 1�-�0.

Følg med i initiativerne på
www.kpnet.dk og på KPnetavisen på facebook

Flygtningesolidaritet foan Christiansborg 12. september 2015: 
Kampen fortsætter

ST
O

P
ne

ds
kæ

ri
ng

sp
ol

it
ik

ke
n!

EU
-p

ol
it

ik
ke

n!

kr
ig

sp
ol

it
ik

ke
n!



Side ��

Modstandskampen mod den tyske nazi-
stiske besættelse og mod det officielle 
Danmarks samarbejdspolitik var ikke 
mindst et ungdomsoprør – og et ung-
domsoprør, som sejrede. Det er grund-
synspunktet i nyudgivelsen fra Oktober 
Forlag med titlen ’Sejrrigt oprør’ og 
undertitlen ’mod besættelsen 1940-
45’.

Den store nye bog om modstandskam-
pen udkom på årsdagen for 29. august 
1943 – den dag, hvor den folkelige 
modstand tvang de gamle politikere og 
deres politik væk og væltede samar-
bejdsregeringen. 

’Sejrrigt oprør’ skiller sig markant ud i 
strømmen af bøger og film om besæt-
telsen, der fortsætter her 70 år efter 
dens afslutning. Det er den kæmpende 
modstandsbevægelses holdninger, den 
udtrykker – med direkte rødder i den 
aktive modstandskamp. Det er ikke en 
politisk, akademisk eller kunstnerisk 
bearbejdning af et gammelt stof med 
en anden dagsorden.

Det er simpelthen modstandsfolkenes 
fortælling: Sådan var det! Sådan var 
nazi, sådan var kollaboratørpolitikken, 
sådan var modstanden, sådan var om-
kostningerne. Og sådan var sejren, som 
i første omgang betød, at Danmark blev 
anerkendt som en af de allierede, som 
et besat land, og ikke som en tysk va-
salstat på Hitlers side ved skabelsen af 
den ny verdensorden efter krigen.

Det er på alle måder en usædvanlig 
bog, der vil blive stående som et af 
de væsentligste opslagsværker og kil-
deskrifter om den danske modstands-
kamp. En stor bog på 340 sider i A4-
tidsskrift-format – svarende til omkring 
700 bogsider – rigt illustreret med mas-
ser af sort-hvide fotos fra besættelsen 
og masser af farver, både i billeder og 
tryk. 

Bogen er en samling af 119 artikler i 
form af 18 forskellige temaer, som hver 
udgør et kapitel i bogen, fra det antifa-

scistiske tidsskrift Håndslag i mere end 
et kvart århundrede. De er gengivet i 
tidsskriftets markante layout. 

Med modstandsmanden Frede Klitgård 
som redaktør har dette kvartalstids-
skrift i de sidste tre årtier været talerør 
for modstandsbevægelsen, ikke mindst 
dens venstrefløj. Det er gennem årene 
blevet udgivet af den største organisati-
on af veteraner fra kampen mod nazis-
men, Aktive Modstandsfolk (oprinde-
ligt ’Foreningen af Erhvervshæmmede 
fra Frihedskampen), i samarbejde med 
Folkebevægelsen mod Nazisme.

Frede Klitgård (1923-2015) nåede lige 
inden sin død i begyndelsen af juni i 
år at afslutte redigeringen af bogen og 
sætte den i produktion. Hans indledning 
udtrykker dens budskab til nutiden, og 
ikke mindst til ungdommen af i dag, 
når han sammenfatter hans generations 
store ungdomsoprør med ordene:

’Den danske ungdoms indsats i Dan-
marks frihedskamp 1940-45 fortjener 

al mulig respekt. De banede vej for et 
bedre Danmark. Hvis nogen dengang i 
1945 havde forudsagt, at danske politi-
kere senere ville sende dansk ungdom 
til fremmede lande som væbnet besæt-
telsesmagt, ville vedkommende blive 
betragtet som galning.

Det lykkedes desværre ikke dengang 
at fastholde Danmark på fredens kurs.

Der er brug for en ny modstandsbe-
vægelse og nye kræfter, som vil give 
freden en chance og vinde frem.’

Dagens unge og alle progressive kræf-
ter har brug for viden om den historiske 
modstandskamp, men også for at forstå 
de holdninger og de motiver og mål, 
der førte til den aktive modstandskamp 
og dens sejre. 

’Sejrrigt oprør’ giver ikke mindst det 
videre som en arv. Det er en gave fra 
modstandsfolkene til ungdommen af i 
dag.

Der står stadig kamp om modstands-
kampen. Et klart udtryk for det var 
f.eks. afbrændingen af modstandsfol-
kenes museum Frihedsmuseet. Nazis-
men blev slået af modstandsfolkenes 
generation, men ikke udryddet.

’Sejrrigt oprør’ er en flot bog. Velskre-
vet, let læselig, spændende. Den kan 
bruges på kryds og tværs, som omfat-
tende punktnedslag i den mest dramati-
ske periode i nyere dansk historie. Den 
kommer rundt i rigtig mange hjørner, 
også i sager, der helst ses forbigået og 
fortiet. 

Den har alle forudsætninger for at 
gøre sin virkning som et enestående 
og betydeligt opslagsværk om friheds-
kampen. 

Fortællingen fra dem, som udkæmpede 
den. Historieskrivning af dem, som la-
vede den.

’Sejrrigt oprør’ er på 340 A4-sider med 
stift kartonomslag. Den vejledende ud-
salgspris er 398,- kr..

’Sejrrigt oprør’ er enestående vigtig bogudgivelse 
Fra modstanden mod besættelsen 1940-45 til modstanden i dag

Af Klaus Riis

Anmeldelse

Sejrrigt Oprør er en væsentlig udgivelse 
fra Oktober Forlag
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Ebbe Riis Klausen er ny redaktør af det 
antifascistiske tidsskrift Håndslag efter 
Frede Klitgård (1923-2015). Dette er 
hans indlæg ved præsentationen af bo-
gen ’Sejrrigt oprør’, redigeret af Frede 
Klitgård, den 29. august 2015 i Okto-
ber Bogbutik, København. 

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag 
startede sin nu 30-årige løbebane som 
et internt medlemsblad for den største 
frihedskæmperorganisation i Danmark, 
dengang Foreningen af Erhvervshæm-
mede fra Frihedskampen. Den blev se-
nere til Aktive Modstandsfolk.

I midten af 1990’erne blev Håndslag et 
fælles talerør for Aktive Modstandsfolk 
og Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Og med sådan en baggrund, nemlig dens 
umiddelbare tilknytning til den danske 
modstandsbevægelse, til dens idea-
ler, kamp og ikke mindst oprør måtte 
Håndslag naturligt blive det antifasci-
stiske stridsskrift, der sammenknyttede 
nutidens eller dagens antifascistiske 
kamp med modstandsbevægelsens er-
faringer og kamp, det sejrrige oprør.

Som sådan er Håndslag enestående!

Selvsagt er Håndslags historie og be-
tydning tæt knyttet til Frede Klitgård 
som person. Han var blandt initiativta-
gerne til bladet, og fra dets start indgik 
han i redaktionen for senere at blive 
bladets redaktør. 

Håndslag har derfor altid og uden vak-
len kunne fastholde:
• Nazisme udløste Anden Verdens-

krig. Vold, undertrykkelse, gru-
som terror og blodig krig er nazi-
stisk ytringsfrihed i en nøddeskal. 
 
De allieredes konference i Potsdam 
i sommeren 1945 besluttede enigt 
for stedse at fritage menneskene for 
nazismens terrorregime, hvorfor det 
forebyggende blev vedtaget at forby-
de og forhindre dens genoprettelse.  
 

Det blev bekræftet igen ved Nürn-
bergdommene i 1946 mod de hoved-
ansvarlige tyske krigsforbrydere.

• Udelukkelsen af nazismen fra fol-
kenes demokratiske liv blev senere 
det grundlag, De Forenede Nationer 
(FN) blev stiftet på. 

• I kraft af modstandsbevægel-
sens modige og betydningsfulde 
indsats – det, man kan kalde det 
sejrrige oprør – blev Danmark 
indbudt som medstifter af FN.  
 
Det var ikke den såkaldte samar-
bejdspolitik, der sikrede Danmark en 
plads ved de allieredes bord. Tværti-
mod – det var på trods af den. 

• Modstandsbevægelsen bestod af 
folk fra alle kredse, hvorfor man på 
sin vis kan sige, at den antinazistiske 
kamp, den antifascistiske kamp, på 
nogle måder står over partiinteres-
ser. Enhver demokratisk og progres-
siv bevægelse må have dette indbyg-
get i sit grundlag.

På den måde har Håndslag altid måttet 
gå i rette med de herskende politiske 
vinde, der gang på gang har forsøgt at 
udviske modstandsbevægelsens betyd-
ning, faktiske resultater og reelle ka-
rakter.

Disse vinde fornægter gang på gang, at 
et folkeligt oprør satte samarbejdspoli-
tikken med nazismen i skammekrogen 
den 29. august 1943. Og de lader også 
hånt om, at nazismen er forbrydelse 
mod menneskeheden, og ikke en poli-
tik blandt andre. 

Håndslag har fra start og frem til nu 
gået til modsvar mod enhver forherli-
gelse af samarbejdspolitikken, og vil 
gøre det i fremtiden.

Der er mange underfundige måder, 
denne historieskrivning foregår på. 
En af de ganske snedige metoder er at 
menneskeliggøre de nazistiske topfigu-
rer i Danmark. 

Fra præsentationen af bogen ’Sejrrigt Oprør’:
Om det antifascistiske tidsskrift Håndslag

Af Ebbe Riis Klausen
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For bare at nævne nogle:

Det Kongelige Biblioteks direktør Kol-
ding Nielsen og John Lauritsen leve-
rede i 2012 et digert tibinds-værk om 
Werner Best, hvor målet tilsyneladende 
var en hvidvaskning af ham. Werner 
Bæst, som han med rette er kaldt, var 
ledende nazist siden 20’erne, Hitlers 
favoriserede yngling og højt betroede 
statholder/rigsbefuldmægtigede i Dan-
mark. Han var organisator af de så-
kaldte dødspatruljer osv. Han var den 
berygtede Søren Kams protektor. 

I en bog fra 2013 om de danske jøders 
flugt i oktober 1943 hævder Bo Lidega-
ard, historiker og chefredaktør på Po-
litikken, at de danske politikeres sam-
arbejdspolitik var årsagen til de danske 
jøders relativt succesfulde flugt over 
Øresund.

Historikeren Hans Kirchhoff, der tidli-
gere har skrevet gode bøger om mod-
standsbevægelsen, var i 2013 også ude 
med hvidvaskning af topnazister. Her 
var det nazisten og krigsforbryderen 
Duckwitz, der i bogen nærmest gøres 
til jødernes redningsmand.

Det vrimler med forfattere og histori-
kere, der påbegynder deres opstigen 
til Den Blå Bog ved at retfærdiggøre 
samarbejdspolitikken og nedgøre og 
nedtone modstandsbevægelsens be-
tydning. Navnet Peter Øvig Knudsen 
kunne dukke op her.

Håndslag har formået at bringe mange 
dunkle sager frem på trods af de nær-
mest hermetisk lukkede danske arki-
ver.

Lad os lige nævne sager som:

* ”Pistol-Alice”, Erik Scavenius’ kone, 
der dyrkede privat omgang med le-
dende nazister. 

* Behandlingen af tysklandsarbejderne 
(dette sammen med det daværende 
DmH, Dokumentationscenter mod 
Historieforfalskning).

* Afsløringen af, at den efterlyste mor-
der Søren Kam levede stille og roligt 
i Tyskland, uden at de danske myn-
digheder krævede ham udleveret. 

Det kom først, da han blev genkendt 
på billeder fra et nazi-stævne.

I årevis har Håndslag protesteret mod 
den officielle støtte og finansiering af 
de danske nazisters aktiviteter af enhver 
art, naziradioen i Greve, f.eks., og langt 
tidligere nazisten Thies Kristoffersen, 
og har været med i at stoppe nazistisk 
virksomhed i Kollund og Kværs.

Håndslag er et nødvendigt alternativ 
til pressens historieløshed og den fakti-
ske historieforfalskning, der foregår.

Det skal tidsskriftet blive ved med at 
være, også efter Fredes død og med en 
redaktion fra nye generationer født ef-
ter besættelsens afslutning.

Tingene går stærkt for øjeblikket. 
Bekymrende stærkt.

Kan I huske: 

I 2000 indgik det tysk-nationale fri-
hedsparti (FPÖ) i Østrig under ledelse 
af den nu afdøde Jörg Haider i et rege-
ringssamarbejde. Det skabte dengang 
stort postyr i hele EU. Den uskrevne 
regel efter 1945 om, at samarbejde med 
ekstreme højrepartier var uacceptabelt, 
blev her brudt. I mange måneder var de 
diplomatiske forbindelser med Østrig 
på frysepunktet.

Men det var dengang. For 15 år siden. 
Nu er det nærmest omvendt. Regerin-
ger med deltagelse af erklærede fasci-
ster møder hverken indignation eller 
diplomatisk pres, men støttes aktivt. 

Se blot på Ukraine, hvor de ukrainske 
fascister fra starten har indgået i kupre-
geringen i Kiev. De har åbent omgivet 
sig med væbnede stormstropper.

Det er tydeligt, der er overskredet en 
tærskel. Konservative, liberale og so-
cialdemokrater i EU finder det helt i or-
den at samarbejde åbent og direkte med 
rendyrkede fascister. 

Problemstillingen om den fascistiske 
trussel manes væk som ikke-eksiste-
rende. Fascismen tilknyttes en specifik 
historisk periode engang for mange år 
siden. 

Fascistisk tankegods og ideologi gøres 
stueren og indrulleres i demokratiets 
virkefelt. Danske og internationale na-
zister er med til folkemødet på Born-
holm.

Ved valget til EU-parlamentsvalget i 
maj sidste år sås det tydeligt, at fasci-
stiske – eller endda erklæret nazistiske 
– partier mange steder har holdt deres 
indtog på den parlamentariske arena. 
De indgår nu frejdigt i den parlamenta-
riske dialog og debat. 

Glemt er den dyrekøbte erfaring, at na-
zisme er forbrydelse mod menneskehe-
den. Glemt er Nürnberg-dommene.

Intet under, at selvsikkerheden vokser 
hos de højreradikale og højreekstreme 
partier rundtomkring i Europa. Tag 
ikke fejl! Fascisternes mål er lige nu at 
sprede skræk og rædsel.

Fascister og nazister på gaden betyder 
vold og terror. Fascister ved magten be-
tyder krig.

Hvad så med Håndslag for fremti-
den? Det vil stadig komme hver tredje 
måned, fire gange om året. Det har fået 
sin egen hjemmeside, og med tiden vil 
de gamle numre af bladet blive lagt ind 
dér.

Og lad mig citere fra lederen af det net-
op udkomne nummer 

”Bladets fokus vil, med en redaktion 
af folk, som er født efter befrielsen, i 
nogen grad ændres til i højere grad at 
fokusere på dagens globale kamp for 
fred og frihed, mod krig. Med mere stof 
omkring de aktuelle fascistiske udvik-
lingstræk rundtomkring i verden. Na-
turligvis skal modstandsbevægelsens 
dyrekøbte erfaringer stadig fasthol-
des og forbindes med dagens aktuelle 
spørgsmål og kampe.

Der er masser at tage fat på. (...)

Nazismen blev nok slået i 1945. Den 
blev ikke udryddet.”

Se mere om tidsskriftet Håndslag og 
’Sejrrigt Oprør’ på Håndslags nye 

hjemmeside:
haandslag.wordpress.com
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Hovedtemaet ”Oprustning af Nor-
den” bliver belyst af repræsentanter 
fra Danmark, Norge, Sverige, Grøn-
land og Island.

De nordiske lande er aktive delta-
gere i krige, der føres langt fra vores 
egne grænser, og NATO ruster Norden 
til tænderne til nye krige og til aggres-
sion og pres mod Rusland. Norden er 
udset til at være en vigtig brik, der 
bygges op som NATOs ’nordflanke’.

På årets fredsfestival vil vi gå tæt-
tere på forholdene i de nordiske lan-
de, og undersøge, hvordan der opru-
stes under NATO. Og vi vil diskutere, 
hvad vi stiller op imod disse stærke 
kræfter – hvad kan befolkningerne 
gøre for at stoppe krigene? Hvordan 
arbejder fredsbevægelserne i de for-
skellige lande?

Program kl. 13 – 20
Aaja Chemnitz Larsen, fra Inuit 

Ataqatigiit (Grønland)
Staffan Ekbom fra Nej til NATO 

(Sverige)
Henrik Hjelle fra Stopp NATO 

(Norge)
Vésteinn Valgardsson fra 

fredsorganisationen SHA (Island)
Klaus Riis, Stop terrorkrigen 

(Danmark)
Der bliver masser af tid til debat 

Musikindslag - café – pauser.
Alle er velkomne!

Fredsfestival Århus
”Folkestedet”

Carl Blochs Gade 28 - 8000 C.

Nyheder hvor der 
kæmpes

Følg med

kpnet.dk 
Kommunistisk Politik på nettet - 

hver dag

KPnetTV og KPnetTV2
Reportager fra gaden på youtube

KPnetavisen Facebook forum 
Twitter @kpnetdk

Tegn abonnement på 
månedsbladet

Kommunistisk Politik

Deltag på kpnet.dk/blogs

kontakt: kompol@apk2000.dk

www.stopterrorkrigen.dkwww.stopterrorkrigen.dk

Nu på facebookNu på facebook

STØT Kommunistisk Politik
på Oktobers konto:

Bankkonto
1��1 - 1�� �� ��1

eller 
Giro 1-���-���1
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Straffelovens § 136
Tilskyndelse til forbrydelse udført af konkret
person. – Dette kan som andre love omskrives

eller fortolkes, når presset på systemet øges, og
magten er ved at glide de herskende

af banen. - Presset – hvad enten det kommer fra
organisationer, sammenslutninger, politiske
modstandere osv – kan disse omskrives til

konkret person og gælde som sådan, og derved
ophører deres hidtidige lovlige grundlag. 

Hermed følger:
Opfør jer pænt, pas ind i systemet, undgå

optøjer – hvis ikke, - da er den konkrete person
forbryder, - og straffen er

som sådan.
N.B.

Ungdomsfagbevægelsen: Dagpengekommissionen viser sit sande ansigt!

Den seneste tids lækager af det udspil, 
som den nedsatte dagpengekommis-
sion er kommet frem til, viser tydeligt, 
hvilken politisk dagsorden der er sat på 
kommissionens arbejde.

Endnu en gang skal der forringes, hvil-
ket efterhånden ikke kommer bag på 
os.

Men det kommer bag på os, at vi 
skal se vores faglige ledere med Kim 
Simonsen i spidsen udtale, at fagbe-
vægelsen er klar til at acceptere forrin-
gelser for de nyuddannede for at få det 
samlede dagpengesystem forbedret.

Det mener vi, som samlet ungdomsfag-
bevægelse, er et skråplan. Der er ingen 
arbejder, nyuddannet eller ej, der skal 
betale for de forringelser, som politi-
kerne har lavet. 

Det er i forvejen svært nok for de ny-
uddannede at få et arbejde efter endt 
uddannelse, og vi ser ingen grund til 
at gøre det endnu sværere for en ny-
uddannet at få hverdagen til at hænge 
sammen. 

Såfremt både politikere og fagbevægel-
sen ønsker at forbedre dagpengesyste-
met og dermed sikre de danske arbej-

dere, når de bliver arbejdsløse, må der 
findes midler, uden at det går ud over 
dem, som har betalt for at være sikret, i 
fald de bliver arbejdsløse.

Genoptjeningsperioden skal halveres, 
det er der ingen tvivl om. Alt for mange 
er faldet ud af det dagpengesystem, som 
skulle sikre arbejderens levevilkår, og 
præcis derfor skal vores kollegaer ikke 
betale for, at det system, som politiker-
ne selv har forringet, skal genoprettes 
og forbedres.

En samlet ungdomsfagbevægelse øn-
sker at melde klart ud, at vi ikke accep-
terer forringelser for de nyuddannede 
eller andre udsatte målgrupper i deres 
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Vi opfordrer til, at forbundsledelserne 

klart melder ud, samt går på barrika-
derne for at mobilisere modkrav til den 
kolde og kyniske nedskæringspolitik!

På vegne af Ungdomsfagbevægelsen

Emil Olsen, 3F Ungdom
Kasper Bech Jensen, El forbundets 

ungdom
Simone Rasmussen, FOA Ungdom

Karina Nicolaisen, HK Ungdom

Hvordan kommer 
protesten videre?
Åbent debatmøde onsdag 

den 7. oktober kl.19.
Oplæg ved

Jonas Ørting, 
hjertesygeplejerske

Dorte Grenaa, 
formand for APK

Overalt i det offentlige fører blå 
og rød blok sammen en uhyrlig 

nedskæringspolitik, til skade 
for tusinder borgere, patienter, 

arbejdsløse, skoleelever, 
uddannelsessøgende. 

Tusinder risikerer at blive fyret.

Det er EU’s budgetkrav og 
nedskæringsdiktater, politikerne 

udfører.

Samtidig skal der bruges 30 
milliarder på nye kampfly og 

milliarder på skattelettelser til de 
rige.

Mange initiativer og 
demonstrationer kæmper mod 

denne udvikling – hvordan 
kommer vi videre!

Alle er velkomne
Drikkevarer og lidt spiseligt 

kan købes.

Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1, 1��0 V



Side ��

OKTOBER BOGBUTIK
København

Vesterfælledvej 1B
1750 København V

tlf: 91 86 28 82
Åbningstid:

alle hverdage 14-18

Oktober Bogbutik Fyn
Skibhusvej 100
5000 Odense C

66 14 89 83
Åbningstid:

Man-, ons- og fredag
12 - 17.00

Oktober - Århus
Ny Munkegade 88 kld.

8000 Århus C
Åbningstid:

fredag 14 - 17.00

For et folkeligt og revolutionært alternativ:

Følg Dorte Grenaas nye side

Arbejderpartiet Kommunisternes for-
mand Dorte Grenaa har oprettet en 
side, der vil blive hyppigt opdateret, og 
håber den kan være med til at udvikle 
den folkelige modstand mod nedskæ-
ringspolitikken, det nyliberale EU og 
det krigsgale NATO.

Mere end nogensinde er der brug for, 
at der udvikles en bred folkelig mod-
stand. Løkke-regeringen har flere imod 
sig, end den har tilhængere i befolknin-
gen som helhed. 

Alligevel er den i rask tempo i gang 
med at gennemføre en lang række re-
aktionære mærkesager. Alene til gavn 
for storkapitalen, storlandbruget og for 
svindlere af enhver art – og til skade for 
det store flertal, for velfærd og miljø. 

Regeringens og blå bloks program er 
velfærdsnedskæringer, større integra-
tion i EU, militarisering og flere krige. 

De første protester og demonstrationer 
er organiseret – blandt andet mod ned-
læggelsen af Irak/Afghanistan-kom-
missionen, der skal dække over danske 
krigsforbrydelser, og mod asylstram-
ningerne. 

Men der skal meget mere til. 

- Det reaktionære felttog stoppes ikke 
af parlamentariske manøvrer i folke-

tinget, som nogle tror, siger Dorte Gre-
naa. Hun fortsætter: 

- Det såkaldte ’sociale flertal’ i folke-
tinget af Dansk Folkeparti og Social-
demokraterne med Enhedslisten, SF og 
Alternativet som sekundanter eksisterer 
ikke i virkelighedens verden.  Modstan-
den skal komme nedefra, uden for fol-
ketinget. Den skal opbygges skridt for 
skridt som enhed i arbejderklassen og 
en bred folkelig enhed, trods alle mu-
lige politiske meningsforskelle.

Det er derfor, Dorte Grenaa nu har fået 
siden egen facebook-side. Den kan 
findes ved at søge på Dorte Grenaa på 
facebook 

- Det gode ved facebook er muligheden 
for kommunikation, respons og dialog, 
siger hun: 

- Jeg håber siden kan være med til at 
styrke den nødvendige brede folkelige 
kamp mod den nyliberale politik, som 
både Venstre-ledede og socialdemokra-
tiske regeringer gennemfører. Den vil 
gå op mod velfærdstyveriet og slås for 
dansk udtræden af EU og NATO – og 
for solidaritet og sammenhold.

Dorte Grenaa blev valgt som partifor-
mand på APK’s 6. kongres i maj i år. 
Hun er efterlønner, uddannet bogbinder 
og senere ergoterapeut. Hendes lange 

politiske erfaring spænder fra forkvinde 
i Kvindefronten, tillidsmand, talsmand 
for antikrigsbevægelsen og aktiv i den 
revolutionære kommunistiske bevæ-
gelse siden begyndelsen af 70’erne.

- Jeg var lige præcis for ung til at stem-
me om dansk EU-medlemskab i 1972, 
siger hun.
- Nu vil et flertal fra blå og rød blok 
af tilhængerpartier afskaffe de danske 
undtagelser ved et par folkeafstemnin-
ger. Men det er en af de ting, jeg meget 
gerne slås for: en ny folkeafstemning 
om medlemskabet. Det store flertal af 
danskere har aldrig fået mulighed for 
at stemme, om Danmark skal være med 
i den politiske, økonomiske og militære 
union.



Her er en inspiration, der vil noget. 
Indbyggerne i den nordsvenske by 
Dorotea tog sagen i egen hånd, da 
politikerne nedlagde byens akutsenge-
pladser. Nu er nedskæringerne taget af 
bordet – efter tre år og tre måneders 
kamp.

I tre år og tre måneder besatte de ska-
destuen. De fik desuden gennemtrum-
fet en folkeafstemning mod regionens 
sundhedsnedskæringer, som de vandt 
med stort flertal, og afvist alle politi-
kernes luskede forsøg for at komme 
uden om den og deres krav. Nu har 
politikerne endelig måttet opgive ned-
skæringsplanerne. 

Stort tillykke! 

I efteråret 2011 besluttede et poli-
tisk flertal i Västerbottens regionsråd 
(landsting) at spare 150 millioner kr. 

I februar 2012 lukkede nedskærings-
politikerne de fire akutsengepladser 
på Doroteas skadestue. Åbningstiden 
blev skåret ned, så der ikke længere 

var åbent efter kl. 17.00 og i weeken-
derne. 
Nærmeste lægehus er 50 km væk. Na-
bokommunen mistede sin ambulance, 
og de to kommuner må nu deles om 
én.

Ligesom i Danmark raseres svensker-
nes adgang til læger, ambulancer og 
sundhedsvæsenet – ikke mindst i om-
råderne uden for de store byer.

Nedskæringer, privatiseringer og cen-
traliseringer hører til dagens orden i 
det, som også nabolandet kalder ’ver-
dens bedste sundhedsvæsen’.

I landområderne og de mindre byer 
går udviklingen stærkt tilbage og lo-
kalbefolkningen oplever voksende 
utryghed.

Dorte Grenaa
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