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Uden træning ingen hjemmehjælp
Den traditionelle hjemmehjælp skal afskaffes
n Begrebet ”hverdagsrehabilitering” er et af de store kommunale effektiviserings-midler i det kommende budgetår
på både godt og ondt. Godt
hvis det bruges som tilbud om
støtte og hjælp til de ældre.
Ondt hvis det bruges kynisk
som sparemulighed.

150.000 til ”eftersyn”
Kommunerne er på vej til
at afskaffe den traditionelle
hjemmehjælp. Med et nyt
lovforslag kan kommunerne
kræve, at ældre trænes til
at klare sig selv hvad angår
personlig pleje, påklædning
og rengøring af bolig. Det nye
lovforslag betyder, at ansøgere om hjemmehjælp fra 1.
januar først skal igennem et
træningsforløb. Samtidig skal
de næsten 150.000, der alle-

rede modtager hjemmehjælp,
inden 2017 have vurderet
deres mulighed for at blive
genoptrænet, så de enten helt
eller delvist kan undvære den
offentlige velfærdsservice.
Hverdagsrehabiliteringen
er allerede indført i en del
kommuner.
– Selvfølgelig kræver det
en tilvænning, men når først
de ældre er kommet i gang, så
oplever de at deres livskvalitet
vokser. De bliver glade for,
at de for eksempel selv kan
bestemme hvornår de skal
spise i stedet for at vente på
hjemmehjælperen, siger næstformand Anne Møllegaard
Mortensen (DF), KL’s socialog sundhedsudvalg til Ritzau.

Utryg
Hun afviser, at kommunerne

er drevet af spareiver, men
siger samtidig, at med et
voksende antal ældre er
det nødvendigt at prioritere
hjælpen til dem, der har mest
behov – altså har vi på ”godt
og ondt” igen.
Enhedslisten er eneste
parti udenfor lovforslaget.
Her siger socialordfører Finn
Sørensen ifølge Ritzau, at han
allerede har hørt om kommuner, der nægter praktisk
hjemmehjælp til borgere der
ikke vil rehabiliteres.
– Det bekræfter mine
bange anelser om, hvad rehabilitering kan bruges til. Det
risikerer at blive et nyt spareredskab for kommunerne.
Ældre Sagen er også utryg
ved udviklingen. Organisationen er overordnet enig i,
at ældre så vidt muligt skal

Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen siger ifølge Ritzau, at
han allerede har hørt om kommuner, der nægter praktisk hjemmehjælp til borgere, der ikke vil rehabiliteres. (arkivfoto)
hjælpes til at kunne klare sig
selv, men advarer imod, at
rehabilitering bliver et tilbud,
som den ældre ikke kan afslå
uden at miste retten til almindelig hjemmehjælp.
– For eksempel ser vi på
Københavns Kommune med
bekymring, fordi ældre kan

miste retten til hjemmehjælp,
hvis de afslår rehabilitering.
Den enkelte ældre skal være
motiveret, før der kommer
noget godt ud af det, siger
chefkonsulent Olav Felbo til
Avisen.dk.
–alni

Juncker, hvor de er af den opfattelse at den vigtigste kraft
for EU-politikerne på sundhedsområdet skal være at
fremme og beskytte sundhed
og patientsikkerheden.

blandt de mennesker, der har
brug for behandling af medicinsk art.
Der lever over 120 millioner mennesker under fattigdomsgrænsen i EU. Mange
af disse må betegnes som
ofre for EU’s ”enhver er sin
egen lykkes smed” ideologi.
Som fattig er det ikke svært
at vælge mellem en privat sygeforsikring eller at få noget
at spise.
Den nye formand for EUkommissionen Jean-Claude
Juncker har forstået sin opgave: profit, profit, profit, så
skide være med de mennesker, der lever i EU.
Kim Holm

Profit over sundhed
n Der var store smil og
tilfredshed hos lægemiddel
industrien, Lundbeck og Novo
Nordisk, da den nye formand
for EU-kommissionen JeanClaude Juncker flyttede EU’s
regulering af medicin og medicinsk udstyr fra sundhedsområdet til industriområdet.
Kommissæren for industriens
vigtigste opgave er at sikre
konkurrenceevnen og skabe
vækst i den europæiske industri.
Med hensyn til det indre
marked, hvor kapitalen sikres
de bedst mulige betingelser
for størst mulig profit, er
Juncker af den opfattelse,
at der har været for mange

interne magtkampe mellem
sundhedsområdet og industri
området.

Lobbyisterne vandt
Mange lobbyister har været
nødt til at henvende sig til
to direktorater for at kunne
påvirke beslutningerne. Sundhedsområdet har tidligere været lagt under industrien, men
blev i 2009 flyttet, grundet
modsætningerne mellem profit og varetagelse af forbrugerog patientrettigheder.
I overensstemmelse med
EU’s liberalistiske politik fastslår Juncker nu, at EU er et
kapitalistisk projekt, som ikke
vil bekymre sig om befolknin-

gerne i EU. Med indførelsen
af patentdomstolen i EU sikres samtidig lægemiddelindustriens profit.
Det EU-parlament, befolkningerne valgte tidligere på
året, der påstås at skulle være
EU’s demokratiske grundlag,
har ikke haft nogen indflydelse på dette, og selv om
adskillige medlemmer har
protesteret, er det en beslutning, der alene træffes af EUkommissionens formand.
Der har heller ikke været
mangel på protester fra forbruger- og patientorganisationer. Over 30 patient-, forbruger- og paraplyorganisationer
har skrevet et åbent brev til

Livsfarligt
Som tillæg til ovennævnte er
Stoiber-rapporten nu kommet,
og en af anbefalingerne er, at
der ikke længere skal være
forbrugeranvisning vedlagt
medicin, da det anses for at
være en administrativ byrde
for industrien. At blive syg, vil
være forbundet med livsfare,
enten ved fejlmedicinering,
eller at medicinen bliver så
dyr, at der vil blive sorteret

Husk indsamlingsfesten søndag den 2. november hos BJMF,
Mølle Alle 26 i Valby. Se program side 15!
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Danmarks kurs
Tirsdag d. 7. oktober holdt statsminister Helle ThorningSchmidt sin sidste åbningstale inden det kommende
folketingsvalg. Landets medier var traditionen tro klar til
at fortolke hvordan ”kursen for Danmark nu er lagt for
det kommende år”.
Engang kunne danskerne håbe på bedre forhold for de
arbejdsløse og ældre. Men i åbningstalen opfordres til at
håbe på skånsomme forringelser ”I 10’erne skal vi blive
ved med at træffe beslutninger, også de svære, så vi får
alle med gennem krisen”, sagde Helle Thorning-Schmidt.
En henvisning til at vi blot må håbe på det bedste, når politikerne gør, som de gør. Det som finansminister Bjarne
Corydon kalder ”konkurrencesamfundet-det nødvendige”

Tilbagerulning
Tingene har ændret sig. Bag de årlige ritualer – åbningstale, finanslov, meningsmålinger – finder vi en hård og
kynisk tilbagerulning af arbejdernes tilkæmpede rettigheder. Dette bør ikke kun ses i lyset af kapitalismen
økonomiske krise, men i kapitalens globale herredømme,
der har gjort sig gældende siden de socialistiske landes
sammenbrud.
Pensionsalderen er blevet sat op, efterlønnen afskaffet,
og både kontanthjælp og førtidspension er blevet kraftigt
forringet. Samtidig er offentlige arbejdspladser blevet afdemokratiseret gennem privatisering. Folkeskolelærere,
sygeplejersker og hjemmehjælpere er blevet sat under
detailstyring og tidspres.
Profitterne resulterer ikke i arbejdspladser, men de
fleste partier i Folketinget mener, at byrderne hellere
skal lægges på befolkningens end på finans- og bankernes
skuldre.

Klassekampen aflyst
Da arbejderklassen og andre sociale kræfter var bedre
organiseret og derfor stærkere, kunne fagbevægelsen
skabe nogle resultater. Danmark var i det 20. århundrede
klassekampens kampplads for arbejderklassen, som via
strejker og aktioner krævede sociale og økonomiske forbedringer. Denne bevægelse fik en vis succes, også fordi
Socialdemokraterne og de borgerlige, og ikke mindst
arbejdsgiverne var bange for øget opbakning til kommunisterne, der med de socialistiske lande som eksempel
havde en potentiel støtte. Derfor kom det til forhandling
med arbejderklassen. I dag ser næsten alle folketingets
socialdemokrater denne kamp som overstået, og vil ikke
indrømme, at fortidens sejre blev bygget på solidarisk
organisering, som hovedsagligt fandt sted igennem en
kampvillig fagbevægelse.

Skab magten
Fagbevægelsen har aldrig turdet stå ved at de socialistiske lande var med til at give den tyngde. Da de socialistiske lande forsvandt, kunne fagbevægelsen ikke forstå,
hvorfor arbejdergiverne blev mindre og mindre villige
til at give indrømmelser. I stedet for at højne kampviljen,
stod man pludselig magtsløse og svækkede. Man havde
ikke en alternativ strategi, og uden det begyndte medlemmerne at sive fra både fagbevægelsen og Socialdemokratiet, som fuldstændigt overtog ideen om markedskræfterne og kapitalismens nødvendighed.
Skal arbejderklassen komme videre, skal den komme
ud over den ide, at magt alene strømmer fra de valgte på
Christiansborg, men at magt kan opbygges i fagforeninger, på arbejdspladser og uddannelsessteder, at magt opbygges i hverdagens kamp. Det afgørende er fællesskab
og solidaritet, og ikke egoisme og profit.
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Bakteriebomber
Når nu vi i Danmark er så dygtige til at forske,
hvorfor bruger man så ikke forskningsresultaterne

Af Lilli Rodeck
n Multiresistente Stafylokok
Aurius, også kaldet MRSA, er
det store samtaleemne lige
nu. Debatten føres, som om
MRSA lige er blevet et problem. Men det er ikke rigtigt.
I Rigshospitalets store fryser
opbevares Stafylokok Aurius,
som er indsamlet siden
50’erne. Det viste sig nemlig
ret tidligt efter indførelsen
af penicillin, at Stafylokok A.
hurtigt blev resistent. Det fik
mikrobiologer i Danmark til at
starte et forskningsprogram,
hvor man prøvede at finde
ud af, hvad der fik denne
mikroorganisme til at ændre
egenskaber. Man fandt frem
til, at bakterierne dannede et
enzym, penicillinase, som var
i stand til at spalte penicillinen. Den gang handlede det
hovedsagelig om hospitalsinfektioner.

Hellig svineproduktion
På vores hud bor flere mikroorganismer, bl.a. 2 forskellige
stafylokokker. Når vi får bumser, kan man se, at hvis pusset
er hvidt, handler det om den
ufarlige Stafylokok Epidermidis, men er pusset gult er det
den farligere Stafylokok Arius.
Normalt lever vi fredeligt
med disse to bakterier, men
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Jørgen Madsen.

er man svækket eller får rifter
i huden, så kan de skabe en
infektion.
Gennem tiderne har læger
advaret skiftende regeringer
og læger om Stafylokok Arius’
egenskab, som gør, at det kun
handler om tid, før infektioner, frembragt af denne bakterie, ikke kan behandles. Men
da faren ofte var størst for
ældre patienter med liggesår
og svækkede patienter efter
operationer, skete der ikke
meget. Der kom jævnligt lidt i
fjernsynet, men ret afdæmpet.
Indtil i dag, hvor det er
vores forgyldte griseproduktion, det gælder. Hvor det
sådan set er let at undgå at
skabe multiresistens, så er
politikerne blevet handlingslammede.
På mange andre områder lovgiver man gerne ned
i detaljen, især når det går
ud over arbejdsløse, men de
selvsamme politikere tør ikke
lovgive på landbrugsområdet. Det handler nemlig om
handelsbalancen. Desværre
for politikerne ser det ud til,
at rå svinekød kan smitte borgere med MRSA, hvis ikke de
overholder strenge regler for
køkkenhygiejne.

Ingen MRSA-mærkning
Hvor man flittigt bekæmpede salmonella i kyllinger,
så bliver fødevareministeren
handlingslammet, når det
handler om grise. Ved en
undersøgelse af grisekød i butikker, fandt man MRSA i hver
femte pakke. Men på grund af
landbrugets særstilling skal
kødet ikke mærkes med enten advarsler, eller som man

gjorde med kyllinger, med at
kødet er MRSA frit.
Igen og igen støder vi ind i
eksempler på, at økonomien
overtrumfer mennesker. Men
her med MRSA kan handlingslammelsen i sidste ende
stoppe eksporten af grisekød.
I rækken af resistente bakterier finder vi colibakterier,
som er naturligt forekommende i vores tarme. Den har vist
samme evne til at skabe resistens, og kan hos svækkede
mennesker ende i blodbanen.
Heller ikke her er der vist
politisk vilje til at skabe handlingsplaner, så man standser
udviklingen.

Handling påkrævet
Men troen på, at der hele
tiden findes ny former for
antibiotika, får os mennesker,
med lægerne i spidsen, til
at handle uklogt og overbehandle med antibiotika mod
sygdomme, som kan behandles på anden vis.
Når nu vi i Danmark er så
dygtige til at forske, hvorfor
bruger man så ikke forskningsresultaterne. Det er jo
skræmmende, at vi snart står
i den situation, at vi igen skal
betragte lungebetændelse
som en dødelig sygdom.
Kravet må være, at hvis
det er muligt, skal der dyrkes
på bakterier, som skaber
infektion, så man ved hvilke
antibiotika, som virker. Ved at
behandle i blinde skaber man
bare flere og flere superresistente bakterier. Og det er en
tåbelig udvikling.
Vi må kræve, at mennesker kommer før økonomisk
tænkning.
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Forhøjet trusselsniveau
Regering og folketing vender det blinde øje til de reelle trusler mod Danmark

Af Betty Frydensbjerg Carlsson
Kommunistisk Parti
i Danmark
n Når hverken PET eller FET
advarer danskerne om at truslen fra EU er stærkt forøget,
må vi andre gøre det. Den nye
overstatsminister, Jean-Claude
Juncker, har tonet rent flag om,
hvad vi har i vente, og det er
ganske farlige sager. Hans første udspil om at omstrukturere
kommissionens ansvarsområder, således at f.eks. regulering
af medicin og medicinsk udstyr
skal flyttes fra sundhedskommissæren til industrikommissæren, er en trussel mod
sundheden og ikke mindst de
nedskæringsramte hospitalers
økonomi. Intet under at den
lobbystærke, meget rige medicinalindustri jubler.
Fra EU-parlamentet skal
danskerne imidlertid ikke
vente sig noget oprør. Det
socialdemokratiske EUparlamentsmedlem Christel
Schaldemose udtalte, at hun
”vældigt gerne vil have nogle
forklaringer på dette her, og
håber på nogle løfter om, at
det ikke kommer til at gå ud
over synet på patienternes og
forbrugernes behov”. Hun
mener desuden, at det sender
et signal om, at Juncker mest
vil lytte til erhvervslivet.
Bingo, det er lige præcis, hvad
EU går ud på, og det har overstatsministeren, i modsætning
til parlamentsmedlemmet, for
længst forstået

Kapitalens hird
Han har nu fået alle sine
regeringsmedlemmer, kom-

missærerne, gennem den
obligatoriske ”høring” i EUparlamentet, hvor parlamentsmedlemmerne så kunne få
deres ønskede ”forklaringer”,
og hvorefter den ene af hans
kommissærer – hende der
kunne synge med på Avanti
Popolo – har måttet trække
sig.
EU-regeringen står så klar
med den usociale dagpengeslagter Margrethe Vestager på
økonomien, og oliemagnaten
Arias Canete som klima- og
energikommissær. Denne
kommissær har klogeligt forladt formandsposten og solgt
sine aktier i sine to olieselskaber, som nu i stedet styres af
hans søn og svigersøn. Tibor
Navracsics fra det nærmest
fascistiske ungarske parti
Fidesz skal sprede ideologien
ud på uddannelseskultur og
ungdommen, og sådan kunne
man blive ved.
EU-linjen er ganske klar.
”Vi bliver nødt til at vise, at
Kommissionen kan forandre
sig. Det er en politisk, dynamisk og effektiv EU-Kommission, gearet til at give EU en

ny start,” udtaler den ledende
Juncker.

Investorernes interesser
Nu må vi vel kunne forvente,
at det ikke er undgået EUparlamentsmedlemmernes
opmærksomhed – heller ikke
de danske – at der pågår temmelig alvorlige forhandlinger
om en såkaldt handelsaftale
mellem EU og USA.
De kritiske EU-parlamentsmedlemmers ønske om en
forklaring på f.eks. overflytningen af sundhedsområder
til industrikommissæren kan
hente svarene i disse forhandlinger. Omstruktureringen
og sammensætningen af EUregeringen passer perfekt til
den kommende aftale, som
forhandles i dyb hemmelighed. Dog, ved anstændige
menneskers hjælp, er visse
dele lækket, og grundlaget
ligner i forbløffende grad
udkastet til den tidligere MAI
aftale fra halvfemserne, som
de kommunistiske partier
sikrede offentliggjort. Den

skabte stort postyr og massiv
protest fra blandt andre fagbevægelsen, og blev så trukket
tilbage for at vente på mere
gunstige tider.
Den aktuelle TTIP-aftale
handler om det samme:
Investorer skal frit og uden
snærende bånd som f.eks. miljøregler, overenskomster, love
og anden statslig indblanding
kunne operere uhindret og
tjene maximal profit. Aftalen
er en alvorlig trussel mod resterne af den offentlige sektor
og de tilkæmpede sociale,
arbejdsrelaterede, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige rettigheder. Det er
så alvorlig en trussel, at den
ikke må kræves fremlagt til
offentlig diskussion og efterfølgende folkeafstemning.

For smart
En del af den nye EU-kommissions start er dog alligevel forbløffende. Hvis man
skal tro på, hvad Danmarks
statsminister sagde i sin

åbningstale i Folketinget, så
vil EU-landenes politi, kaldet
Europol, ikke mere samarbejde med det danske politi,
med mindre Danmark opgiver
sin undtagelse om retspolitik. Det skal der derfor være
en om-folkeafstemning om,
og der skal sågar nedsættes
en hel dyr kommission til at
forberede denne folkeafstemning. Men længe før EU har
der været politisamarbejde
om grænseoverskridende
kriminalitet, ikke kun mellem
de europæiske lande, også
internationalt. Mon Europol
så heller ikke mere vil samarbejde med Interpol?
Nu må vi kræve, at de
danske politikere med statsministeren i spidsen træder i
karakter og forlanger optimalt
europæisk politisamarbejde
om grænseoverskridende kriminalitet. At blande undtagelsen for Unionens retspolitik
ind i et politisamarbejde er lidt
for smart og for langt ude.
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Borgmester sigtet i SMS-sag
28 havnearbejdere meldte i 2012 borgmesteren i Aarhus,
Jacob Bundsgaard og havnedirektør Bjarne Mathiesen for
brud på brevhemmeligheden. Nu bliver de sigtet

Sagen kort
Tilbage i efteråret 2012 afleverede en af kranførerne
sin telefon til arbejdsgiveren
for at få den byttet. Ifølge
kranførernes advokat skete
det sideløbende med en faglig
konflikt, der handlede om,
at kranførerne var utilfredse
med for meget overarbejde.

Dengang var Bjarne Mathiesen direktør på Aarhus
Havn, og Aarhus-borgmester
Jacob Bundsgaard var – og er
stadig – formand for havnebestyrelsen.
Efter kranføreren indleverede sin mobil, blev tre kranførere, heraf to arbejdsmiljørepræsentanter, i november
2012 bortvist på baggrund af
indholdet i SMS-beskederne
på den pågældende telefon.
Det fik 28 kranførere til at
melde Jacob Bundsgaard og
Bjarne Mathiesen til politiet, men den 7. februar 2013
standsede Østjyllands Politi
efterforskningen i sagen.
Sagen har efterfølgende
været forbi Statsadvokaten
et par gange, og hver gang
har Statsadvokaten anmodet
politiet om at forsætte sagen.
Senest valgte Østjyllands Politi den 9. oktober at standse
efterforskningen, hvilket havnearbejderne på ny klagede
over.
Statsadvokaten skriver i
sin afgørelse, at han anmoder Østjyllands Politi om at

genoptage efterforskningen,
ligesom statsadvokaten har
besluttet at foretage sigtelser
mod Jacob Bundsgaard og
Bjarne Mathiesen.
Borgmester og formand
for havnebestyrelsen Jacob
Bundsgaard (S) er ikke til rådighed for interview, men i en
skriftlig kommentar skriver
han:
– Jeg er blevet oplyst om,
at statsadvokaten har omgjort
Østjyllands Politis afgørelse
om at henlægge sagen, således at efterforskningen skal
fortsætte. Jeg står naturligvis
til rådighed i forhold til politiets arbejde, hvis der stadig
måtte være aspekter i sagen,
som statsadvokaten ikke mener, er belyst. Politiet skal nu
have ro til den videre efterforskning, og jeg har derfor
ikke yderligere kommentarer,
skriver Jacob Bundsgaard til
TV2 Østjylland.

Sejr for de fyrede
kranførere
Ifølge kranførernes advokat
Bjarne Overmark, er det en

Foto: Lars Henrik Mardahl

n Aarhus-borgmester Jacob
Bundsgaard (S) og tidligere havnedirektør Bjarne
Mathiesen bliver nu sigtet af
statsadvokaten i sagen om
overtrædelser af straffelovens
paragraf 263 – lov om brevhemmelighed.
Det fremgår af en afgørelse
fra statsadvokaten, som TV2
Østjylland er i besiddelse af.
Statsadvokaten går således
imod Østjyllands Politi, der
tidligere valgte at henlægge
sagen, hvor Jacob Bunds
gaard som formand for Aarhus Havn og den daværende
havnedirektør Bjarne Mathiesen anklages af en gruppe
kranførere for uberettiget
aflæsning af SMS-beskeder.

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune
sejr for de fyrede kranførere,
at statsadvokaten har genoptaget sagen om ransagning af
arbejdsmobilerne. Han repræsenterer de tre kranførere.
Sigtelsen betyder, at sagen
undgår at blive forældet med
udgangen af oktober, lyder
det fra advokaten.
– Det havde haft kata
strofale følger, hvis det var
blevet retstilstanden i Danmark, at enhver arbejdsgiver
kunne bryde ind i de ansattes
mobiltelefon og se, hvem vedkommende har sendt sms’er
til, og hvad der stod i dem.
Det ville kunne ramme hvem

som helst og især dem, der
er fagligt aktive siger Bjarne
Overmark.
Han mener ikke, at det
har betydning for sagen fra
Aarhus Havn, at det var en
arbejdsmobiltelefon, som altså
var betalt af arbejdsgiveren.
– Det var en arbejdsmobiltelefon, der var udleveret
under den betingelse, at den
måtte bruges ubegrænset
privat, og folk har betalt skat
af den telefon. Der var ingen,
der forventede, at arbejdsgiveren ville bryde ind i telefonen,
men det var det, der skete,
siger han.

relse fra LO havde de tre
forbund i juli 2014 tilsammen
flere end 48.000 medlemmer.

midlertidige arbejdsmarkedsydelse frem til, at der eventuelt kommer et nyt dagpenge
system i 2016.
Mona Striib, næstformand
i FOA, foreslår, at ledige skal
kunne genoptjene retten til
dagpenge, når de er i job
rotation, løntilskud og andre
tilskudsstillinger.

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
Færre i kommunerne
Der kommer næste år til
at være færre kommunalt
ansatte i næsten halvdelen af
landets kommuner. Det viser
en ny undersøgelse blandt
kommunernes økonomi
chefer.
”Jeg synes, det er meget
foruroligende. Det er efterhånden ved at blive det faste
billede, at Folketinget beslutter en ramme om den danske
økonomi, og så gør kommunerne noget helt andet,” siger
FOA’s formand Dennis Kristensen. Og han fortsætter:
”Det er ved at være alvorligt det her, kommunerne
snyder borgerne for bedre
kvalitet, og den danske økonomi for et bidrag til væksten.
Folketinget må sætte sig igennem over for kommunerne og
sige, at de ikke kan leve med,

at de spænder ben for det, de
sætter i værk.”

Håbløs gæld i ti år
Nye reformer af fleksjob og
førtidspension betyder, at
syge og håbløst forgældede
mennesker må vente op til
ti år længere på at få styr på
deres gæld.
”Det er et kæmpeproblem,
at man ikke kan få gælds
sanering, mens man har sager
kørende i kommunerne. Med
de senere års reformer er problemet blevet endnu større,”
siger Line Barfoed, advokat
og ansvarlig for rapporten.
De såkaldte ressourceforløb er en del af reformen af
førtidspension og fleksjob fra
2013. Forløbene skal sikre, at
ingen havner i førtidspension,
hvis de på sigt kan komme i
arbejde. Men så længe deres

sager kører i kommunen,
kan de ikke søge om gældssanering. Et af kravene til at få
gældssanering, er nemlig ’enstabil indtægt’ – fast arbejde
eller pension.

Tre forbund
flytter sammen
Dansk El-Forbund, Blik- og
Rørarbejderforbundet og Malerforbundet i Danmark flytter
sammen.
Hensigten er at opnå stordriftsfordele. Dermed frigøres
midler til at styrke det faglige
arbejde.
Bofællesskabet vil også omfatte Byggefagenes A-kasse
og El-fagets arbejdsløshedskasse. Men de tre forbund
bevarer deres selvstændighed
i alle faglige og politiske henseender.
Ifølge den seneste opgø-

Ledige over 50 år
straffes hårdt
Ikke nok med, at det er svært
for langtidsledige over 50 år
at komme i job. Flere bliver
også presset økonomisk. Hver
tredje, der mister arbejdsmarkedsydelsen inden marts
2015, er over 50 år.
Arbejdsmarkedsydelsen
er en midlertidig ydelse, som
ledige kan modtage, hvis de
opbruger deres dagpengeret.
Beløbet er mellem 60-80 procent af dagpengesatsen.
Fagbevægelsen, Enheds
listen og SF har den senere
tid presset på for mere hjælp
til de ledige, der mister retten til dagpenge. Senest har
LO foreslået at forlænge den

Fyret og løndumpet
I Guldborgsund Kommune
blev en flok skraldemænd
fyret. En del af dem blev genansat i deres egne stillinger
uden rettigheder og lønnen
var 5.000 kr. mindre om måneden. Kommunens borgere
sparede 150 kr. på affaldsgebyret om året.
”Vi valgte en ny vognmand,
fordi han var billigst. Vi
gjorde ikke virksomhedsoverdragelsesloven gældende for
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Politikere til grin
for egne penge

Finanslov 2015

Politikerne har givet afgiftslettelser for millioner,
men alligevel fortsætter Danish Crown med at flytte
arbejdspladser ud af landet
Arkivfoto

n Slagteriarbejderne er ved
at miste tålmodigheden med
Danish Crown, og det må
politikerne også være, mener
forbundssekretær i NNF,
Jim Jensen.

Kvitterer med at flytte
”Man er meget tæt på at
være til grin for sine egne
penge som politiker, når
man skaffer virksomhederne
bedre rammevilkår, og de så
kvitterer med at flytte arbejdspladser til udlandet,” siger
han.
Avisen.dk konstaterer, at
Danish Crown sparer et tocifret millionbeløb på en lettelse
af spildevandsafgiften, som
et flertal i Folketinget vedtog
i forbindelse med Vækstplan
DK.
Alligevel har man fyret
omkring 200 medarbejdere og

varslet yderlige 400 fyringer,
siden afgiftslettelsen trådte i
kraft 1. januar i år.

Tåbeligt og absurd
Ida Auken (R) er ikke tilfreds
med, at Danish Crown fortsætter med at fyre. Selvom de
har fået afgiftslettelser.
”Det er skuffende, at
Danish Crown ikke leverer,
når vi gør, hvad vi kan, for at
vores virksomheder skal være

Af Bo Møller

konkurrencedygtige,” siger
hun.
Derimod mener Enheds
listen, at det nærmere er regeringen, der har et forklaringsproblem.
”At give generelle lettelser til erhvervslivet uden at
sikre, at det bliver vekslet til
arbejdspladser, er efter min
opfattelse fuldstændig tåbeligt
og absurd,” siger fødevareordfører Per Clausen.

Redigeret af Martin Jensen

Ved præsentationen af forslaget til finanslov for 2015 gjorde finansministeren meget ud af at fortælle, at regeringen gik lige så
langt, som EU tillader – dvs. at det offentliges underskud højst
bliver på 3 pct. af BNP – den samlede produktion i landet.
Der gik dog kun en måned, inden finansministeren måtte gribe til en feberredning: Da det ikke mere ser ud til, at forslaget
til finanslov kan holde underskuddet under de 3 pct., indføres
en lovændring for indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Normalt kan disse penge udbetales, når man fylder 60 år, men
ved udbetalingen skal der betales 40 pct. i skat. Nu nedsættes
skatten til 37,5 pct., hvis pengene hæves i 2015. Staten får så
nogle skattepenge hurtigere, da det har været almindeligt først
at hæve pengene flere år efter 60-årsdagen. Samtidig kan en
tidligere udbetaling være med til at sætte lidt gang i forbruget –
noget som økonomien har brug for. Samlet skal denne manøvre
betyde, at underskuddet på de offentlige budgetter bliver ¾ pct.
lavere end ellers, og at det derfor vil holde sig inden for EUs
regler. At den skat, der bliver indbetalt tidligere, vil blive savnet
i de kommende år, er ikke noget, Corydon tager så tungt – men
han er nok heller ikke minister om et år.
Kommunisterne mener ikke, at vi blindt skal opfylde alle EUs
krav. Adskillige EU-lande har valgt at sige, at de først kan fjerne
et for stort underskud, når der rigtig kommer gang i produktionen. Det samme kunne Danmark sige.

Mere velfærd
Regeringen lovede ved præsentationen af finansloven en vækst i
det offentlige forbrug på 0,8 pct. næste år, og noget lavere vækst
de følgende år. Det er selvfølgelig bedre end den nulvækst,
som vi reelt har oplevet de senere år, og som især har betydet
kraftige nedskæringer i personalet i kommunerne. Men 0,8 pct.
er ikke meget, når man ved, at der bliver flere ældre, der koster
penge i sundhedsvæsnet og i hjemmehjælp. De 0,8 pct. skal
bl.a. bruges på hospitalsområdet, og det er selvfølgelig fint. Der
sættes lidt flere penge af til uddannelse og til forskning. Og så
sættes der 1,5 milliarder kr. af, som kan anvendes til forbedringer af velfærdssamfundet, eller resterne af det. Disse penge er
tænkt som guleroden, der kan indgå i forhandlingerne med SF
og Enhedslisten. Socialdemokraterne har vist erkendt, at hvis
de igen laver en finanslovsaftale til højre, så bliver det umuligt at
vinde det kommende valg.

Flere jobs
skraldemændene, fordi vi ikke
behøvede. Vi havde hverken
medarbejdere eller materiel,
der skulle overdrages,” siger
direktøren i Refa, Hans Erik
Jensen. Og han understreger,
at manøvren er lovlig.
Skraldemændenes fagforening anklager affaldsselskabet for at krybe udenom. Man
kunne sagtens have besluttet
at lade virksomhedsoverdragelsesloven gælde.

bejde fra almindeligt ansatte.
Det viser en undersøgelse,
som Analyse Danmark har
lavet blandt 1.229 medlemmer
af 3F.
En nyttejobber skal arbejde
for kontanthjælpen, som er
væsentligt lavere end den ordinære løn. En kontanthjælpsmodtager under 30 år uden
børn vil få 43 kr. i timen. Det
er vaskeægte løndumping.

Nyttejob stjæler arbejde

A-kassen for Selvstændige
Erhvervsdrivende (ASE)
er gået på strandhugst hos
andre a-kasser. Siden 2012
har 27.000 danskere meldt sig
ind i denne fagforening, mens
a-kassen i samme periode er
vokset med over 11.000, så
den nu har over 150.000 medlemmer.
Før sommerferien begynd-

Fyringsrunder det ene år,
og ledige som overtager
arbejdsopgaverne det næste.
Det frygter mange 3F’ere
vil være konsekvensen af de
mange nyttejobstillinger, som
kommunerne opretter til de
ledige.
To ud af tre 3F’ere mener,
at nyttejobbene stjæler ar-

Fuppes ind i a-kasse

te 3F at undre sig over henvendelser fra lokalafdelinger,
hvor medlemmer mod deres
ønske var ved at blive overflyttet til ASE.
Derfor lavede forbundet en
stikprøvekontrol i seks lokalafdelinger. Her blev 4 ud af
11 overflytninger annulleret,
fordi medlemmet aldrig havde
sagt ja til at skifte, da de blev
ringet op af ASE.
Endnu værre ser det ud
hos lokalafdelingen i Fredericia, som på det seneste har
opdaget, at over 10 medlemmer var på vej til at skifte,
mod deres vilje.
”De har tilsyneladende
mødt en sælger fra ASE på en
messe, men har aldrig sagt ja
til at skifte,” siger Jette Larsen
fra 3F’s a-kasse i Fredericia.

Dansk økonomi er ved at lægge krisen bag sig, siger regeringen. Regeringen påstår, at der frem mod 2020 vil blive skabt
150.000 ekstra jobs. Alene i 2015 vil dens politik skabe 22.000
flere jobs. Nu er det desværre sådan, at hver gang regeringen
har fremlagt sin prognose for væksten, så viser det sig, at den
har været alt for optimistisk. Sådan vil det gå igen. Regeringen
har allerede erkendt, at dens skøn i september over væksten i
år på 1,4 pct. er for højt. Nationalbanken skønner, at væksten i
år bliver på 0,8 pct., og det vil muligvis også vise sig at være for
højt. Med lavere vækst kommer der færre nye jobs.
Hvordan vil regeringen så sikre flere jobs? Et hovedtema
er, at de private virksomheder skal tjene flere penge, for så går
væksten op. Derfor skal virksomhedernes skatter lempes. Især
skal erhvervenes energiafgifter nedsættes med 6,8 milliarder kr.
Men skattelettelserne vil blive omsat til øget profit hos virksomhederne og ikke til øget vækst og beskæftigelse.

Sammenfatning
Finanslovsforslaget for 2015 er uden de store nedskæringer, vi
har set de foregående år. Men det hænger sammen med, at regeringen stadig har et lille håb om at kunne fortsætte efter næste
valg. Finanslovsforslaget bygger på en lalleoptimistisk tro på, at
nu er krisen overstået, og så kommer væksten og redder os alle
sammen. Finansloven er en borgerlig finanslov. Udgifterne til
NATO, til EU røres der ikke ved, og de tidligere gennemførte
skattelettelser til de rigeste og til virksomhederne fortsætter.
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31 kommuner
sænker skatten
38 kommuner sparer på serviceudgifterne
– de ældre, syge og børnene, kommer til at holde for

Af Allan Nielsen
n Ifølge Ritzaus Bureau
sænker 31 kommuner skatten
med sammenlagt 300 mio.
kr. Det gælder både personskatten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften for
erhvervsejendomme. Kun
fem kommuner hæver skatten
med omkring 113 mio. kr.,
hvilket giver en samlet skattesænkning på cirka 186 mio.
kr. Da kommunernes samlede
indtægter på de samme skatter ligger i en størrelses
orden på 250 mia. kr., er den
gennemsnitlige årlige lettelse
pr. dansker uanset alder og
indtægt under 40 kr.
I 2014 nedsatte 26 kommuner skatten, mens fem
hævede den.

Dropper dækningsafgift
Reelt set er personskattelettelsen kun pebernødder til borgerne, ifølge Dansk Byggeri
betyder nedsættelsen af dækningsprocenten, at erhvervslivet får en skattelettelse på 144
mio. kr. næste år. En tendens,
der allerede var i gang i fjor,
hvor 19 kommuner nedsatte
dækningsafgiften for 2014.
I år fjernede Holbæk
helt dækningsafgiften, og i
2015 går Halsnæs, Sorø, Søn-

derborg og Silkeborg samme
vej.
Ingen kommuner øger
dækningsafgiften, der i år giver kommunerne en indtægt
på i alt 2,4 mia. kr. Dækningsafgiften giver kommuner mulighed for kompensation for
mistede personskatteindtægter på arealer, der benyttes til
erhverv.

Salami-taktik
KL-formand, Kalundborgs
Venstre-borgmester Martin
Damm, kan se to årsager til,
at de 31 af landets 98 kommuner sætter skatten ned:
”For det første har kommunerne gennem flere år effektiviseret deres drift og dermed
sparet penge. For det andet
indgik det i økonomiaftalen
for 2015, at staten giver tilskud til kommunale skattenedsættelser, så kommunerne
de første fire år kun mister en
del af deres provenu,” siger
han i en pressemeddelelse.
Heri kan han have ret, men
han kan ikke være uvidende
om andre årsager. De nærmest symbolske person-skattelettelser blæses lokalt op for
at få de større skattelettelser
til erhvervslivet til at glide
ned, og det skal samtidig
mindske borgernes opmærk-

somhed på serviceforringelserne, der generelt søges
pakket ind i effektivisering og
hjælp til selvhjælp. En salamitaktik, der på sigt udhuler
velfærden voldsomt.

Færre penge pr. ældre
Og forbundet FOA er ikke i
tvivl om, at velfærden er truet,
efter Epinion har rettet forespørgsler til 70 økonomichefer i kommuner, der har lagt
budgettet for 2015. Her siger
godt fire ud af 10 kommuner,
at de forventer at bruge færre
penge på service i 2015, end
de gør i år.
Og de ældre er en af de
grupper, som kommunerne
har fokus på. 38 af 70 kommuner svarer, at de forventer
færre udgifter pr. ældre. Kun i
fire kommuner vil udgifterne
pr. ældre stige.
Og diskussionen mellem
KL og FOA går netop på beregningen – om der skal tages
udgangspunkt i de samlede
udgifter eller udgiften pr.
næse.

Vil opleve nedgang
Selvom kommunernes samlede udgifter til ældreområdet
i 2015 stiger, så vil mere end
halvdelen af kommunerne
bruge færre penge pr. ældre

til næste år, hvilket ærgrer
Dennis Kristensen.
”Den enkelte ældre borger
kan jo ikke mærke, at kommunerne tilsammen bruger flere
penge på ældreområdet, for
det er blot et udtryk for, at der
er kommet flere ældre. Hvis
kommunerne ikke bruger lige
så meget mere, som den demografiske udvikling lægger
op til, så falder den mængde
penge, der bliver brugt pr. ældre jo. Og så bliver oplevelsen
for den enkelte ældre en nedgang i servicen,” siger Dennis
Kristensen.

Ældre er blevet sundere
KL svarer igen med, at vores
ældre er blevet sundere, og
derfor har de brug for mindre
hjælp. Samtidig sparer kommunerne penge på effektiviseringer.
Sådan lyder forklaringen
fra kommunernes organisation KL på, at de 38 kommuner
sparer på serviceydelserne
”Generelt så tager jeg
det som udtryk for, at vi er
blevet bedre til genoptræning
og rehabilitering af de ældre,
så de klarer sig bedre i eget
hjem. Og så er de ældre også
blevet sundere og har brug
for mindre hjælp end tidligere,” siger den nye formand

for KL’s social- og sundhedsudvalg Thomas Adelskov til
Ritzau.

Ingen forklaring
FOA-formanden mener ikke,
at KL-forklaringen holder
vand:
”Det er ikke rimeligt, at
kommunerne år efter år
kan skrue ned for service
niveauet. Kommunerne siger,
at de kan spare, fordi de har
succes med rehabilitering og
velfærdsteknologi. Og begge
dele kan være fint. Men det
kan ikke forklare, hvorfor
kommunerne vil skære på det
samlede serviceniveau, siger
Dennis Kristensen.
– alni

Fakta:
De 23 kommuner, som
sænker eller fjerner dækningsafgiften i 2015, er
Halsnæs, Vejle, Silkeborg,
Frederikssund, Kolding,
Kalundborg, Sorø, Nyborg, Ringsted, Horsens,
Sønderborg, Middelfart,
Frederiksberg, Ishøj,
Furesø, Greve, Roskilde,
Helsingør, Gladsaxe,
Odense, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.

SOSU’er erstattes af fysioterapeuter
n Kommunernes satsning på
hverdagsrehabiliteringen af
ældre fører også til fagpolitiske gnidninger mellem FOA
og fysioterapeuterne.
44 pct. af kommunerne
regner nemlig med at ansætte
flere fysioterapeuter i 2015,
og kun 2% forventer færre.
Samtidig er det kun 13%, der
forventer at ansætte flere
SOSU’er, mens 28% satser på
færre.
Det viser en undersøgelse
blandt 60 af de kommunale
ældrechefer, som fagforenin-

gen Danske Fysioterapeuter
har lavet, skriver Avisen.dk.

7.000 færre
SOSU’erne udgør stadig den
største faggruppe i ældreplejen, men i de sidste fem år
er gruppen trods flere ældre
skrumpet ind med 7.000 til
78.000. I samme periode er
det sundhedsfaglige personale, som dækker over sygeplejersker, fysioterapeuter, ernæringsassistenter og ergoterapeuter vokset med 3.500.
Fysioterapeuternes for-

mand er naturligvis glad for
udviklingen med flere job til
medlemmerne og mener, det
er den rigtige vej at gå for
både kommunernes økonomi
og de ældres trivsel:
– Der bliver 50 pct. flere
ældre frem mod 2030, og hvis
ikke vi hjælper dem til at blive
så aktive som muligt, har vi
ikke ressourcer nok til at pleje
dem, der virkelig trænger, siger formand Tina Lambrecht
til Avisen.dk.
FOA-formand Dennis Kristensen er ikke tilsvarende

begejstret og understreger,
at SOSU-personalet faktisk
er uddannet til at varetage

mange af de opgaver, som nu
lægges i andre varme hænder.
– alni
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Skifergassen

UD AF EU

Ved EU-udvalget

Udenlandsk kapital i gang med at udplyndre dansk
undergrund med alvorlige konsekvenser

Nye EU-kommissærer
De fleste af de nye kommissærer er blevet godkendte, trods deres mere eller mindre uldne politiske fortid. Der er dog enkelte,
der ikke har været tilfredshed med i EU-parlamentet ud fra
forskellige vinkler. For at give EU-parlamentet et skær af indflydelse blev et kommissæremne trukket tilbage.
”Godkendelsen” af EU-kommissærer er en ”studehandel”
mellem de politiske grupper i EU-parlamentet.

Den slovenske kommissær

de indledende faser til sådanne er allerede påbegyndt
i Frederikshavn Kommune
i samarbejde med Nordsøfonden. Beboerne har her
protesteret mod, at sådanne
undersøgelser igangsættes,
da de er bekymret for de
miljømæssige konsekvenser
en fremtidig udvinding af
skifergas kan have for lokalområdet.

udføre sine
aktiviteter og at
det jo ikke vil give
meget mening hvis
Danmark alene prøvede at
stoppe verdens udbud af fossile brændstoffer.
Man forsikrer dog, at en
endelig tilladelse til udvinding af skifergas kun gives,
i fald det kan gøres miljø
mæssig forsvarligt. En
forsikring vi nok skal regne
med går fløjten, hvis først
Total mener, at der er penge
at hente i den danske undergrund.

Profithunger

Stop op nu

Dette er en langt fra ubegrundet bekymring. Måden
hvorpå man øger skiferets
gennemstrømningsevne,
er ved benyttelse af såkaldt
frakturering, dvs. ved at
pumpe en blanding af vand,
salt, grus og kemikalier ned
i undergrunden, således at
skiferet krakelere. Det står
på ingen måde klart, hvilken
skade på naturen og miljøet
en sådan udvinding kan afstedkomme.
Hvad der derimod står
lysende klart er, at stærke
kapitalkræfter står på tæerne
for at starte en grisk og
hensynsløs udplyndring af
danske naturressourcer, og
at denne proces allerede er
i fuld gang uden den danske
befolknings samtykke.
Fra regeringen lyder det,
at man ikke vil stå i vejen
for selskabernes ”ret til at

Al forberedelse til udvinding af skifergas bør omgående stoppes. Ikke kun fordi
det er uklart hvilke miljømæssige konsekvenser udvindingen kan få, men også
fordi selve afbrændingen af
denne gas ligesom afbrænding af kul og olie bidrager
til CO2-udledningen, og altså
passer dårligt ind i regeringens egen klimamålsætning
om omstilling til mere grøn
energi.
Hvis man mod fornuften
alligevel vælger at forsætte,
bør al udvinding alene være
et anliggende for den danske
stat. Ingen private selskaber skal have udbytte af
skifergassen i den danske
undergrund, ingen skal
stjæle vores naturressourcer
og frarøve os de værdier,
som kan bruges på velfærd
for Danmarks befolkning.

Af Boris Jelstrup
n Skifergas er naturgas lig med den gas, som
vi henter fra undergrundens
øvre jordlag. Forskellen er,
at skifergas ligger oplagret i
skiferlagene, som findes i ca.
4.000 meters dybde under
jordens overflade.
Skifer er en bjergart med
en ringe gennemstrømningsevne, hvilket gør, at det kan
være teknisk vanskeligt
at få gassen til at sive fra
skiferet til gasbrønden. Hvis
udvinding af skifergas skal
være rentabelt, er det derfor
nødvendigt at øge skiferets
gennemstrømningsevne
kunstigt.

Ukendte konsekvenser
Skiferlagene i den danske
undergrund er udpeget som
måske egnede til udvinding
af naturgas. Mere præcist er
Nordjylland og Nordsjælland
udpeget som de områder i
Danmark, hvor man regner
med, at betingelserne for
skifergasudvinding er de
mest optimale.
Der er på det seneste
fra udenlandsk side vist
interesse for at undersøge
mulighederne for udvinding af skifergas fra den
danske undergrund. Det
internationale selskab Total,
der i forvejen ejer 80 % af
licenserne for udvinding af
gas og olie i Nordjylland og
Nordsjælland, er ivrige efter
at starte prøveboringer, og

Den tidligere statsminister i Slovakiet, Alenka Bratusek, benyttede den sidste mulighed, efter at have lidt et svidende nederlag
ved det nationale valg, til at indstille sig selv til posten som den
slovenske kommissær i EU-kommissionen. Jean-Claude Juncker
havde forstillet sig, at hun skulle være næstformand i kommissionens udvalg for en energi-union, men Alenka Bratusek vidste
intet om miljø og industrien og formåede ikke at svare på flere af
de spørgsmål, der har relation til området. Juncker var tvunget
til at finde en ny kandidat fra Slovakiet. Den nye kandidat er den
slovenske vicestatsminister Violeta Bulc, der kun har siddet en
måned i det slovenske parlament som sin eneste politiske erfaring. Til gengæld er hun uddannet som shaman (åndemager),
hvilket bringer hende fint i tråd med de andre virkeligheds
fjerne kommissærer, der skal bestemme over EU’s befolkninger
de næste fem år.

Den græske krise er ovre!
Ifølge den tyske kansler Merkels grafer og regneark er den
græske krise ovre. Den økonomiske nedskæringspolitik fra
Trojkaens side har frelst landet, og Grækenland er nu på vej
fremad, hedder det. I Grækenland ses der anderledes på den
økonomiske situation. Nedskæringerne på social- og sundhedsområdet har været så dramatiske, at selv den internationale
Valutafond og EU-kommissionens repræsentanter erkender at
have begået fejl, og at konsekvenserne for befolkningen har været for voldsomme. Som mange andre steder i EU har Trojkaen
behandlet krisen og bagefter stillet en diagnose. Den græske
overklasse (kapitalen) har ikke bidraget til nogen løsning, men
har fastholdt retten til profit. Grækenland er nu et korrupt
system, hvor der med opbakning fra EU’s Trojka er få som er
blevet rigere og mange som er blevet fattige. Der er stadig 28%
arbejdsløse i Grækenland. Over 60% af de unge under 25 år er
uden arbejde eller uddannelse. Tre millioner grækere er uden
adgang til lægehjælp. Antallet af hjemløse vokser. Det er på tide,
at den samlede græske fagbevægelse kræver: arbejde, brød og
social sikkerhed.

Nedskæringer af faglige rettigheder
Stoiber-udvalget har nu fremlagt en rapport, hvor der, som forventet, peges på administrative lettelser for de små og mellemstore virksomheder i EU. 92% af EU’s virksomheder betegnes
som omfattet af begrebet små- og mellemstore virksomheder.
Lige så forventet foreslår rapporten, at der skal skæres ned
på faglige rettigheder, og virksomheders social- og sundhedsomkostninger skal skæres ned eller fjernes. Forbrugernes
mulighed for viden om produktet, både om kemisk indhold
og produktionsmæssigt, skal fjernes. Der kan kun indføres ny
lovgivning, hvis en anden lov fjernes. EU’s såkaldte 4 friheder:
varer, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser skal beskyttes.
Læs næste nummer af KOMMUNIST, hvor der vil være en
større artikel om Stoiber-udvalgets rapport og konsekvenserne
for de danske arbejdsmarkeds- og socialpolitiske forhold.
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Ny verdensorden
bydende nødvendig
Tale på FNs generalforsamling den 27. september 2014
af Cubas udenrigsminister,
Bruno Rodriguez Parrilla
n Vi lever i en globaliseret
verden, der bevæger sig imod
multi-polaritet, og i en tid,
der præges af truslen mod
menneskeracens overlevelse.
Hverken USA’s regering eller
NATO ville være i stand til at
vende denne udvikling gennem en væbnet nyordning af
verden.
Men der er alvorlig risiko
for, at alene forsøget på at
gennemføre sådan en nyordning kan gøre verden umulig
at regere.
De akkumulerede kæmpe
arsenaler af kernevåben
og konventionelle våben,
de årlige militærudgifter
på 1750 milliarder dollars
(10,325 billioner kr.) og den 2
procents forøgelse af militær
udgifternes andel af brutto
nationalproduktet, som NATO
har pålagt sine medlemsstater,
er nytteløse, når det gælder
om at imødegå eller udrydde
fattigdom, sult, epidemier
og migrationsbølger eller at
afværge vand-, energi-, fødevare- og miljøkriser og globale
økonomiske kriser.
Det er allerede blevet
demonstreret, at hvor såkaldt
“ukonventionel krigsførelse”
(beskrevet i træningscirkulære 18 01 for specialindsatsstyrker og den firårlige oversigt
over USA’s forsvarsstrategi,
begge udgivet i 2010) bliver
anvendt, er resultatet et kaos,
skabt ved destabilisering eller
ødelæggelse af stater, spredning af voldelige og ekstremistiske grupper, sønderlemmelse af nationer, kulturer og
religioner, hvilket altsammen
vil afføde alvorlige trusler
mod regional og international
fred og sikkerhed.
Det er nødvendigt at
forkaste militariseringen af
cyberspace: såvel den ulovlige
og hemmelige intervention
i informationssystemerne i
visse lande med det formål
at bruge systemerne til at
begå aggressive handlinger
mod tredjelande og anstifte
konflikter, som den globale

Bruno Rodriguez Parrilla, Cubas udenrigsminister
spionage mod regeringer og
hele samfund.
Håndhævelsen af amerikansk lov uden for USA’s
grænser til skade for andre
selvstændige nationer bliver
stadig mere aggressiv; unilaterale sanktioner, især på det
økonomiske område, benyttes
i voksende omfang som udenrigspolitisk værktøj. Brugen
af amerikanske domstole til
at idømme selv USA’s egne
allierede millionbøder, baseret
på retsafgørelser, der er i strid
med Folkeretten, er blevet et
redskab til at straffe, true og
på falsk grundlag sikre sig
økonomiske ressourcer.
Hvis regeringer afviser
at forsvare deres uafhængighed og at håndhæve deres
egne love, der har til formål
at værne om retningslinjerne
for det internationale økonomiske system og deres egne
landes, virksomheders og
borgeres interesser, skaber de
betingelserne for at udbrede
en praksis, der bringer alle
staters uafhængighed og hele
Folkerettens princip i fare.
Medie-imperierne bliver
stadig tættere knyttet til Vestmagternes hegemoniske mål.
De vedbliver med at iværksætte deres misinformationskampagner. De manipulerer
kendsgerninger på en skamløs og kynisk måde og presser
den offentlige meningsdannelse ned i en støbeform, som
fremmer aggression.
Der er behov for en ny
verdensorden, som ikke giver
plads til krigstænkning og

plyndring af naturressourcer.
Den udenlandske intervention i Syrien må høre op. Det
er ufatteligt, at vestlige magter
kan støtte, finansiere og bevæbne terroristiske grupper
og sætte dem ind mod én stat
og samtidig bekæmpe deres
forbrydelser i en anden, sådan
som det lige nu er tilfældet i
Irak.
USA’s regering krænker
Folkeretten, når den med
foragt for De Forenede
Nationer foretager ensidige
bombardementer og komplet
ignorerer selvstændige staters
landegrænser, også selv om
disse bombardementere sker
under dække af tvivlsomme
koalitioner.
Bestræbelsen på at føre
NATO helt frem til Ruslands
grænser vil få alvorlige følger
for international fred og sikkerhed og Europas stabilitet.
De sanktioner, der er iværksat
mod Rusland, er både umoralske og uretfærdige. USA’s
strategiske tilstedeværelse i
Asien og Stillehavsområdet
bringer selvstændigheden
i fare for alle lande i disse
områder.
Israels forbrydelser mod
det palæstinensiske folk,
senest i Gazastriben, bør ikke
forblive ustraffet i ly af et veto
i Sikkerhedsrådet. Palæstina
bør allerede nu optages som
medlem af De Forenede
Nationer og oprettes inden
for 1967-grænserne og med
Østjerusalem som hovedstad.
I den nuværende farlige og
ustabile internationale situa-

tion, som er fyldt med trusler
og udfordringer, må FN’s Generalforsamling benytte sig af
de beføjelser, FN-pagten har
udrustet organisationen med.
Sikkerhedsrådet må genopbygges på grundlag af demokrati, gennemskuelighed, retfærdig repræsentation blandt
permanente og ikke permanente medlemmer for de
lande på den sydlige halvkugle, som der nu diskrimineres
imod, troværdighed og streng
overholdelse af FN-pagtens
ordlyd – uden dobbeltmoral,
uklare procedurer eller det
utidssvarende veto.
FN har behov for, at
organisationen bliver gennemgribende reformeret, og
at der bliver værnet om dens
principper.
De 1,2 milliarder mennesker, der lever i yderste fattigdom, de 842 millioner, der
lider under kronisk sult, de
774 millioner voksne analfabeter og de 57 millioner drenge
og piger, der ingen skolegang
får, er en bekræftelse på, at
FN’s 2015-mål, som også ud
fra et metodologisk synspunkt
var tvivlsomme, kun var et
fatamorgana.
Der har manglet og mangler stadig politisk vilje hos
regeringerne i de industrialiserede lande, hvor blind og
ineffektiv egoisme dominerer.
Ejerskabet af enorme ressourcer koncentreres i stadig
højere grad hos glubske transnationale imperier. Den ulige
fordeling af velstanden er
mere brutal end nogensinde.
En ny økonomisk verdensorden er en bydende nødvendighed.
Under disse omstændigheder tør man knap nok
håbe på en samordning af de
nye udviklingsmål, som post
2015-agendaen sætter. Ikke
desto mindre må forsøget på
at få den i stand være vores
mest presserende opgave.
Den skal løses ved inkluderende forhandlinger mellem
regeringer. Slutdokumentet
skal ikke være nogles fortolkning af den opnåede aftale,
men selve aftaleteksten.

Det haster med at få rykket
Afrika syd for Sahara opad på
dagsordenen. Beslutsomt og
i fællesskab, gennem et tilstrækkeligt og ægte samarbejde, må vi imødegå den ebolaepidemi, der har ramt nogle
lande i denne verdensdel.
Cuba har besluttet at opretholde sit lægelige samarbejde
med alle de 32 afrikanske
lande, hvor over 4.000 cubanske specialister nu arbejder,
og under Verdenssundheds
organisationen WHO’s ledelse
at udvide det til andre af de
hårdest ramte lande. Dette
har vi allerede meddelt. Vores
læge- og paramedicinermandskaber vil arbejde på frivillig
basis.
Vi opfordrer det internationale samfund, især de
industrialiserede lande med
deres rigelige ressourcer, til
at reagere energisk på FN’s
og WHO’s appel, således at
det bliver muligt omgående at
drage nytte af de økonomiske,
sundhedsmæssige og videnskabelige ressourcer, der er
nødvendige for at udrydde
denne svøbe og forhindre, at
den kræver endnu flere menneskeliv.
På samme måde bør alle
nødvendige ressourcer stilles
til rådighed til støtte for den
Agenda 2063, som Den Afrikanske Union har fremlagt
som handlingsplan for udviklingen af denne verdensdel.
I fem årtier har 325.000
cubanske sundhedsarbejdere
ydet bistand til 158 nationer
på den sydlige halvkugle, heriblandt 39 afrikanske lande,
hvor 76.000 udviklingsarbejdere har gjort tjeneste. I alt
er der gratis blevet uddannet
38.000 læger fra 121 lande; af
dem var 3.392 fra 45 afrikanske nationer.
Hvis et lille og blokaderamt
land som Cuba har været i
stand til at gøre dette, hvor
meget mere kunne der så
ikke gøres til Afrikas bedste,
hvis vi allesammen, især de
rigeste lande, arbejdede sammen?
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Venner og fjender
ISIS, USA, AKP Tyrkiet, er de alle blevet skøre?

Af Kemal Okuyan
Tyrkiets Kommunistiske Parti
n Man fortæller os, at processen er kommet ud af kontrol,
at hovedaktørernes handlinger ikke mere følger en
rationel linje, og at der kan
opstå uventede alliancer og
konfrontationer. Og det er
ISIS, der fører an. Man erklærer, at denne bloddryppende
organisation er et produkt af
manglende perspektiv, manglende planlægning, af imperialismens kortsynethed og af
fanatisme. Det siges, at den
skuespiller, nemlig ISIS, der
egentlig blev sendt på scenen
i en anden rolle, er begyndt
at improvisere, og at instruktøren, manuskriptforfatteren,
scenograferne og kostumedesignerne alle er lamslåede.

Kontrolleret kaos
Når der tales om USA’s politik
i regionen, støder vi meget
tit på begrebet ”kontrolleret
kaos”. Man skal selvfølgelig
ikke fortolke dette begreb
som en i alle detaljer planlagt
skabelse af kaos. Det er en
region, hvor destruktiv energi
kan blive ved med at regenerere sig selv, og USA leverer
input til at frigøre denne energi i et bredt anlagt forsøg på
at skubbe et stort geografisk
område ud i en ny tilstand,
hvor forskellige elementer
begynder at bevæge sig i forskellige retninger og konfrontere hinanden. Det gør USA
ved at etablere åbenlyse eller
hemmelige relationer med
alle disse elementer og ved
uafbrudt at åbne nye kanaler
for sig selv til at intervenere.
Kort sagt er det i dag uden
mening at påstå, at bestemte
aktører er ude af kontrol
eller umulige at styre. Har
der nogensinde været styr
på disse aktører i gængs
forstand? Vi taler hele tiden
om de islamistiske grupper
Al-Qaeda, Taleban, Al-Nusrah
og nu ISIS og prøver at finde
ud af, hvornår disse grupper
har været USA’s venner og
hvornår de har været USA’s
fjender. Lad os anskue det
fra en anden side. Tag f.eks.
Saddam Hussein, som blev
væltet ved den amerikanske

besættelse af Irak. Blev han
ikke styret ind i en krig mod
Iran af USA? Og fik han ikke
grønt lys af Washington til
at besætte Kuwait? Og kom
han ikke umiddelbart efter på
USA’s liste over fjender? Var
Saddam ude af kontrol, eller
fulgte USA’s imperialisme en
dynamisk ”strategi”, som var
modnet i så hurtigt et tempo,
at andre i den komplicerede
region ikke kunne følge med?

Forudsigeligt
En strategi, der ustandselig
rammer muren, kan sammenlignes med de legetøjsbiler,
som skifter retning, hver gang
de støder ind i en forhindring.
På den måde kan USA have
kontrol med banen, indtil en
eller anden træder på legetøjsbilen eller slipper en kraftigere bil løs i denne region, der
er som et minefelt.
ISIS er hinsides kontrol,
Tyrkiet regeres af galninge,
USA er målløs …
Er det virkelig muligt at
forklare alt det, der foregår, på
den måde?
Hvis man ser godt efter, vil
man opdage, at ISIS optræder
på en forudsigelig og logisk
måde. Er det meningen, vi
skal tro, at deres ledere er
psykopater? Ja, det er selvfølgelig muligt. Men de er ikke
mere psykopater end dem
i Washington eller Ankara!
Hvad er det så, der bestemmer, hvordan ISIS opfører sig?
Religiøs fanatisme … mest
i de lavere lag, mindst i de
højere. Penge … i enorme
mængder. Ønsket om at regere, herske … mere og mere
for hver dag, der går.
Udenlandsk indflydelse …
det er der slet ingen tvivl om!
Men her bør man stille sig
selv det spørgsmål, om ISIS’s
seneste aktiviteter kom som
en overraskelse for USA.
Lad mig komme med et
svar. Den amerikanske regerings reaktion på ISIS’ erobring af Mosul ligner premierminister Davutoglus reaktion
på angrebet på Reyhanlı. (I
grænsebyen Reyhanlı mellem
Tyrkiet og Syrien blev over
50 sidste år dræbt ved et bombeangreb. Da Davutoglu fik
stillet spørgsmål om drabene,

var hans svar et lille smil.)
USA’s regering er yderst
tilfreds med ISIS’ dagsorden.
På længere sigt kan den føre
til uønskede følgevirkninger
eller uventede resultater,
men det vil USA’s regering så
tænke over til den tid. Har det
ikke altid været sådan?

Tyrkiets rolle
Netop her dukker der så et
andet spørgsmål op. Hvad er
Tyrkiet ude på? Spiller det
den nye rolle, det har fået som
led i USA’s omfordeling af
aktørernes roller, eller følger
Erdogan-Davutoglu-holdet en
vanvittig vej, som vil bringe
det i et modsætningsforhold
til USA?
Ingen af delene, eller mere
præcist: spørgsmålet er ikke
rigtigt stillet.
Tyrkiet manøvrerer ikke
i regionen alene ud fra et
program, det har fået af USA.
Tyrkiet er en vigtig stormagt,
og i sine beslutningsprocesser giver det også plads til
sine egne ideologiske og
politiske prioriteringer. Disse
beslutninger behøver ikke
altid stemme overens med
USA’s dynamiske strategier,
og det ville i øvrigt også være
umuligt.
Lad os grave lidt dybere i
ISIS-spørgsmålet. En række
lande har tilsluttet sig den
USA-ledede koalition mod
ISIS, men er det ikke sådan,

at nogle af disse lande stadig
støtter ISIS økonomisk? Jo,
det er det. Hvis Saudi Arabien,
Qatar og Jordan standsede
strømmen af penge og våben
til ISIS, ville det ikke tage
en uge, før hele balladen var
overstået. Men bortset fra
nogle få symbolske foranstaltninger er der ikke blevet gjort
noget væsentligt på den front.
Med andre ord fortsætter
nogle deltagere i den reaktionære koalition med at fodre
den organisation, de selv har
udråbt til ”fjenden”. Kan man
så tro på dem mere? Det vil
de imidlertid have os til. ISIS
er ude af kontrol (!). Så må vi
konstatere: det var ønsket, at
ISIS kom ud af kontrol!

Brugbare
ideologiske bånd
Når AKP-regeringen i Tyrkiet
først tøvede med at tilslutte
sig koalitionen mod ISIS, ikke
ville erklære ISIS for en terrororganisation og flere gange
kom i modsætning til USA’s
regering, var der en grund til
det. Det er alment bekendt,
at Tyrkiet og ISIS er knyttet
sammen af militære, økonomiske, politiske og ideologiske
bånd. Der kan ikke rejses tvivl
om eksistensen af disse bånd;
spørgsmålet er kun, hvor
omfattende og dybtliggende
de er.
Hvordan får Erdogan så
stor manøvrefrihed?

Jo, hvis USA ud af dette
kaos skal smede et kontrollerbart ”system”, har det brug
for en overordnet aktør, der
kan tale samme sprog som
de islamistiske stammestater.
AKP ved, at denne overordnede aktør ikke kan være andre
end AKP selv. Ingen anden
magt egner sig til denne rolle.
En verdslig tyrkisk regering,
der var villig til at samarbejde
med USA, ville også kunne
spille forskellige roller, men
den ville ikke kunne tale det
samme reaktionære ideologiske sprog, som AKP kan tale.
Hvis AKP-regeringen vil blive
ved magten, må den holde
hånden over ISIS og de andre.
Det forstår USA godt. Og for
at USA fortsat kan have en
undskyldning for at intervenere i regionen, må ISIS støttes
og forblive stærk, i hvert fald
for en tid. Det forstår USA
og vender det blinde øje til
situationen.
Og alt imens alt dette foregår, graver AKP sin egen grav.
I sit ønske om at blive den
centrale neo-osmanniske magt
i en eventuel ”Mellemøstlig
union” (læs: union af stammestater) har AKP-regeringen
vovet sig længere ud i eventyret, end det har kapacitet til.
Og den har ikke indkalkuleret
risikoen for, at den ”dynamiske strategis” herrer en dag
siger: ”Nu er I vores fjender.”
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Af Martin Jensen

Hvidt LED-lys
Nobelprisen i fysik er i år gået til en japansk trio, der 1990’erne
opfandt den blå LED-pære. Med den blå pære kunne de skabe
hvidt, energieffektivt lys, som lige nu overtager de gamle
lyskilder. Inden den blå LED-pære blev opfundet, havde man
grønne og røde pærer, men uden den blå kunne forskerne ikke
fremstille hvidt lys.
En almindelig glødepære kan holde i 1.000 timer og lysstofrøret 10.000. En LED-pære derimod 100.000 timer. Evnen til at lyse
så længe, skyldes, at de ikke producerer særligt meget varme.
De små lysdioder bruges blandt andet som baggrundsbelysning i dit TV og på din smartphone, juletræskæder og til belysning i hjemmene.
Dertil kommer den kæmpefordel, at de kan drives af solenergi, og dermed gavne 1.5 milliarder mennesker, der mangler
elektricitet.

Danmarks klima
Kraftig regn, flere perioder med tørke og stigende havniveau.
Det vil være en del af Danmarks klima i fremtiden. Siger DMI i
en ny rapport, som netop er offentliggjort.
Ud over mere kraftig regn, vil Danmark også opleve en
stigning i middeltemperaturen på 1,2–3,7 grader. Det vil også få
konsekvenser for, hvilke sorter af landbrugsprodukter der kan
dyrkes.
Når temperaturen stiger globalt, bliver atmosfæren varmere.
Det betyder, at den kan indeholde meget mere vanddamp, som
senere vil falde som regn. Herhjemme er den årlige mængde
nedbør steget med 100 millimeter de seneste 150 år. Og den
stigning vil ifølge rapporten fortsætte.
Dertil kommer, at havisen og gletsjerne smelter, og det vil
betyde at havniveauet omkring Danmark vil stige helt op til 0,6
– 0,9 meter.

Mindre uddannelse – mindre forskning
Uddannelsesministeren har fremlagt en plan, hvor der skal
skæres 4.000 uddannelsespladser på tværs af de videregående
uddannelser. Mellem 2015 og 2017 nedlægges en række videregående uddannelser i hele landet.
Det er især de humanistiske fag som fremmedsprog, æstetiske fag og medie og kommunikation. Det betyder, at nogle uddannelser helt vil forsvinde, fordi der er for få studerende. Men
det vil også have den konsekvens, at der bliver færre penge til
forskning på de fakulteter, som skal skære mange studiepladser.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)
mener at planen er, at færre færdiguddannede skal gå direkte ud
i arbejdsløshed, når de er færdige med deres uddannelse.
Uddannelsesforsker Palle Rasmussen siger: ”Uddannelses
taxameteret er størstedelen af universiteternes finansiering – og
det er klart, at når der bliver skåret i studiepladserne, så skal
man skære ned på personalet som forskere og undervisere.”

Insekter i kosten
Insekter bliver en del af vores kost i fremtiden, for de er både
klimavenlige og næringsrige. Og de findes allerede i din mad
og drikke. Det lyder umiddelbart ulækkert. Der er blandt andet
små insekter i spinat, peanutbutter og hele 258 små insekter,
såsom thrips og mider, per 100 gram øl. I det hele taget er det
utænkeligt at have en fødevareproduktion, der ikke er eksponeret for insekter. Forskere mener, at insekter er en uudnyttet
ressource, der kan løse alvorlige problemer i områder, hvor flere
mennesker må leve uden rent drikkevand.
Der bruges kolossale mængder vand til landbruget. Der skal
bruges 22.000 liter vand til at producere et kilo oksekød. Et kilo
svinekød kræver 3.500 liter vand, og til samme mængde kyllingekød skal der bruges 2.500 liter vand. Til gengæld kræver det kun
en liter vand at producere den samme mængde fårekyllinger.
Der er mange fordele ved at producere insekter. Men de fleste vi nok foretrække en burger med oksekød frem for en med
fårekyllinger.

Uddannelsesudspil for
humanistiske fag
Arbejdsløshed skal bestemme uddannelserne
Af Dea Petersen
n Vores uddannelses- og
forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, bryster sig af at
påtage sig ansvaret for, at de
unge kun uddanner sig inden
for uddannelser med lavest
arbejdsløshed, størst lønindkomst, og sidst men ikke
mindst, de områder Dansk
Erhverv og arbejdsmarkedet
mest efterlyser. Desuden vil
hun sikre en øget kvalitet på
uddannelserne.
Dette leder til mange
spørgsmål. Hvordan ved
man, hvor mange tyskfagkyndige, antropologer og andre
humanister, der er brug for i
fremtiden? Hvor er vores uddannelsespolitik på vej hen?
Når Sofie taler om kvalitet,
tænker hun på at indrette
uddannelserne, så uddannelserne er bedre tilpasset
arbejdsmarkedet. Hvis man
kigger på den udvikling der
er i gang, så tyder alt på at uddannelsespolitik i højere grad
vil blive styret af det private
erhvervslivs ønsker.

Skæres væk
I alt skal der skæres 4000
studiepladser væk. Man har i
denne sammenhæng udelukkende kigget på dimittendledigheden, hvor man ser
på hvor mange dimittender
(nyuddannede), der er ledige
indenfor de første 4–19 måneder efter endt uddannelse på
fem år. Institutlederne, Mette
Sandbye for Kunst- og Kultur,
og Maja Horst for Medier,
Erkendelse og Formidling,
udtaler, at dimittendledigheden inden for deres faggrupper har været stærkt faldende
over de seneste ti år. Så
hvorfor skære ned på antallet
af humanistiske studerende
i en tid, hvor man faktisk har
levet op til kravet om faldende
arbejdsløshed efter endt uddannelse?

Et smalsporet samfund
Frem til 2013 har politikerne
presset universiteterne til at

øge optaget på de videregående uddannelser. De ønskede
konkret, at 25 procent af alle
unge skulle tage en lang videregående uddannelse.
I et interview med rektor
for Københavns universitet,
Ralf Hemmingsen, udtaler
han sin frustration over den
pludselige kursændring. Han
siger, deres krav har været
svære at opfylde gennem tiden, og han har selv påpeget,
at optaget var for højt på visse
uddannelser. Dengang ville
man ikke lytte til universiteterne, man kom derimod med
krav om flere optag kort før
studiestart.
Ralf Hemmingsen påpeger,
at det især er sprogfagene det
går ud over. Han forklarer, at
hvis man ikke skærer i nogle
af de større sprogfag, som
tysk og engelsk, så vil man
skulle lukke de små fag som
indologi. Fag som indologi
bliver lukket hvis man skærer
i det, da det jo i forvejen er
et lille fag. Han mener, at
det er en katastrofe at skære
så meget på de områder, og
sætter spørgsmålstegn ved
hvor smalsporet et samfund
regeringen ønsker.

Teknokratiets
anbefalinger
Regeringens kvalitetsudvalg
har udarbejdet en skræmmende rapport, som bl.a. foreslår,
at bacheloruddannelserne
skal ændres fra tre til fire år,
og at kun den tredjedel med
det højeste gennemsnit kan
sikre sig en kandidatgrad,
som vil være på et i stedet for
to års længde. Man understreger her, at kun de dygtigste
studerende skal have krav
på en kandidatuddannelse.
For at kompensere for denne
uhyrlighed vil de sørge for
at erhvervsrette sidste år af
uddannelsen, så dem med
en fire års bachelor også får
mulighed for at få et arbejde
bagefter.
En anden skræmmende
ting, som kvalitetsudvalget
foreslår, er, at uddannelser

med færre end 30 studerende
bør lukkes ned! Det vil sige,
at man vil fjerne alle små
humanistiske og kulturelle uddannelser, som i sidste ende
vil gavne mangfoldigheden i
vores samfund. Nogle af de
lukningstruede fag inkluderer
kinesisk, brasiliansk og portugisisk og arabiske studier.
Hvad ville Danmark være
uden disse kompetencer?
Danmark vil komme til at
mangle en hel del kompetencer i fremtiden, hvis ikke
vi stopper denne udvikling.
Helt konkret vil dette forslag
betyde, at 26 ud af 83 bache
loruddannelser vil blive lukket
ned. Hvis der findes uddannelser, hvor der bliver optaget
mindre end 60 studerende om
året på landsplan, så mener
udvalget, at uddannelserne
skal samles på et universitet.
Derudover mener udvalget, at
regeringen bør droppe fremdriftsreformen og i stedet lade
det være op til det enkelte
universitet at få de studerende
hurtigere igennem uddannelserne.

Værdier for hvem
Alle de reformer og juste
ringer på uddannelsesområdet, der er gennemført
i denne regeringsperiode,
fokuserer på, hvordan uddannelsessystemet kan tilpasses arbejdsmarkedet. Man
tænker produktion, vækst og
profit ind i uddannelserne,
og hvordan det målrettet kan
implementeres så virksomhederne får størst gavn af de
færdiguddannede.
De humanistiske kompetencer ønsker man at nedprioritere, og man ser ikke på de
faglige kompetencer som ligeværdige i forhold til f.eks. de
videnskabelige kompetencer.
Jeg vil afslutte med en
kommentar fra Ralf Hemmingsen, som beskriver denne
absurde frasortering: ”Det er
ikke alt, som kan tælles, som
er værd at tælle, og det er
ikke alt, der har værdi, som
kan tælles”.
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Krigen mod IS
Har krigene mod terror gjort verden tryggere?
25 mennesker siden august
2014. Blandt de ”forbrydelser”
som straffes således, er trolddom og narkohandel.
Over 2000 mennesker
har det kongelige ”kalifat”
henrettet siden 1990. Tortur
for at frembringe tilståelser er
hverdagskost, Shiamuslimer
diskrimineres og kvinder har
ikke selv de mest basale rettigheder, f.eks. skal de først
havde tilladelse fra en mand,
før de kan rejse eller påtage
sig lønarbejde. At tale om
ateisme er kategoriseret som
terrorhandlinger.

Af Arne Cheller
n Højstemt retorik og en ny
krig fra de politiske magthavere i NATO og EU om terror
og trusselbilleder, er igen
kommet øverst på dagsorden,
med udviklingen i Mellemøsten i den seneste tid, hvor
ikke mindst gruppen ISIS (IS)
er kommet på alles læber.
Den såkaldte krig mod
terror, blev proklameret for
13 år siden, med angrebet på
USA 11. september 2001, en
krig som ville vare evigt, som
daværende præsident Bush
formulerede det. Men hvilket
menneske med sin fulde
fornuft vil påstå, at denne terrorkrig har gjort verden til et
bedre sted.
Der er skabt terrorlove
overalt vendt mod landenes
befolkninger, overgreb på borgerrettigheder, pressens og
politiske partiers oppustede
dæmonisering af muslimer
og militærinterventioner med
død og ødelæggelse til følge.
Hvad er der kommet ud af
dette? Er der blevet mindre
terror? Nej tværtimod, kapitalismen gennemfører det ene
overgreb efter det andet, og
bekæmper ofte de Jihadister
de i går var allierede med.
Jihadister styrer dele af Irak
og Syrien. Et land som Libyen
har imperialismen ødelagt,
og islamistiske militser har
frit spil.

Allierede diktaturer
Mens NATO og EU opgraderer trusselsbilledet, og påtænker endnu mere drastiske
terrorlove, kalder situationen i
stedet på en form for selvran-

Hykleri

sagelse. Der er nemlig mindst
et væsentligt element man
overser eller gemmer bort
hos de vestlige ledere, at når
den islamiske fundamentalisme har fremdrift, hænger det
også sammen med det nære
forhold NATO og EU har
til en række mellemøstlige
diktaturer. Faktum er, at man
militært, økonomisk og diplomatisk er allieret med flere af
disse regimer.

Qatar
Tag Qatar. Der findes en
masse dokumentation for at
Qatars økonomiske og militære rundhåndethed har fundet
vej til ISIS. Fornyligt blev den
tyske udviklingsminister kaldt
til orden, fordi han havde
antydet at Qatar er med til at
finansiere Islamisk Stat (IS).
Forligger der ikke bevis for at

Qatar-regimet direkte skulle
medvirke til at finansiere IS,
så ved vi, at magtfulde privatpersoner inden for denne stat
leverer en sådan støtte.
Alligevel hører vi aldrig
præsident Obama, statsminister Helle Thorning-Schmidt,
eller premierminister David
Cameron udpege Qatar som
medskyldig. Man tier, fordi
dødens købmænd, våbenindustrien har lukrative handler
med Qatar. Landet har købt
crowd-control ammunition og
missiler for millioner af euro
og pund, ligesom Qatar har
væsentlige kapitalinteresser i
EU, ikke mindst i Storbritannien.

Kuwait
Så er der Kuwait, kendt for
sine mishandlinger af demonstranter og diskrimination af

kvinder. Kæmpe pengebeløb
er af pengestærke kuwaitere
blevet kanaliseret til ISIS i Syrien. Nogle betegner Kuwait
som epicentret for fundraising
til grupper som ISIS, og man
har støttet grupper som ISIS
og gør det ved at indsamle
penge via tv-programmer.
Kuwait er en vigtig allieret i
regionen for NATO og EU, og
dødens købmænd gennemfører hundredvis af våbenhandler.

Saudi Arabien
Og så er der ”kalifatet” SaudiArabien. En stor del af verden
var chokeret da IS halshuggede tre vestlige personer for
åbent tæppe. Hele propagandamaskinen blev sat i højeste
alarmberedskab. Der blev
ikke skrevet et ord om at
Saudi-Arabien har halshugget

Selv om Saudi-Arabien har
givet 100 millioner dollars til
FN`s anti-terror-program, og
landet har fordømt IS som
”fjende nr. et” modtager salafister i Mellemøsten ideologisk
og materiel opbakning fra
kongeriget. I følge et lækket
notat udgør Saudi-Arabiske
donorer ”den mest betydelige
finansieringskilde til Sunnimuslimske terrorgrupper
verden over”. Al-Qaeda´s
tilstedeværelse blev tolereret
i Saudi-Arabien så længe de
pissede ud af teltet og ikke
ind i det.
Saudi-Arabien er også en
stor våbenaftager fra bl.a. den
britiske våbenindustri, som
har solgt krigsmateriel for
milliarder af pund.
Disse NATO og EU allierede er ligesom NATO og
EU viklet ind i terrorisme,
som har det forhold til politisk
magt, at bestræbelser for endnu højere profitter er til stede.
Så længe der er penge at tjene
er det politiske underordnet.

Kurdere er ikke terrorister – mere
n De 10 danske kurdere, der
var tiltalt efter den særlige
terrorlov for at have indsamlet
penge, der angiveligt skulle
gå til PKK, som står på den
danske udgave af de såkaldte
terrororganisationer, blev frifundet. Tillykke med det.
Sagen startede voldsomt
med, at specialudstyrede styrker stormede lokalerne i den
kurdiske kulturforening. Den
udviklede sig til en hyklerisk

farce, da fjender blev til venner på flere plan.

Roj-TV
En del af studehandlen med
Tyrkiet for at få valgt tidligere
statsminister Anders Fogh
Rasmussen som chef for
NATO, var at få lukket den
kurdiske TV-station, Roj-TV,
som sendte fra Danmark.
Efterfølgende terroranklagen
mod de 10 kurdere.

Udviklingen i ”kampen
mod terror” gjorde imidlertid,
at de tidligere venner i oprørsstyrkerne mod Syrien kom ud
af kontrol, og kurdiske styrker, inklusive PKK-styrker,
blev allierede i kampen mod
disse de tidligere venner, nu
fjender IS. Danmark sendte,
ved udenrigsministeren,
støtte til de kurdiske styrker,
og så blev udenrigsministeren
anmeldt for at støtte terrori-

ster. Skal de 10 anklages, må
der være lighed for loven!

Danmark-Tyrkiet
Sideløbende er der opstået et
diplomatisk uvenskab mellem
de tidligere venner og allierede i NATO, Danmark og Tyrkiet, som har ladet en dansk
statsborger løbe, selvom han
var anklaget for mordforsøg
på en dansk anti-islamist. Han
var blevet fængslet i Tyrkiet

og krævet udleveret til Danmark.
Hele sagen har været en
skandale fra starten, og konsekvensen må være, at Danmark dropper de dikterede
lister og ”pt fjender” og fører
en selvstændig politik.
Fjender og venner skifter
hurtigt i det imperialistiske
fremstød, alt efter aktuelle
interesser.
–bc
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Ellen & Adam
Af John Poulsen
n I juni 1934 rejste Ellen
Schou (1908–1997) fra København til Sovjetunionen for at
arbejde som maskinskriverske på Forlaget for udenlandske arbejdere i Leningrad, der
i 1935 flyttede til Moskva. Hun
var i december 1931 blevet
medlem af DKP og havde
siden december 1932 arbejdet
på den sovjetiske handels
delegation. Ellen havde
desuden været involveret i
partiets forlagsvirksomhed,
og det var måske årsagen til,
at partiet sendte hende afsted.
Et par år før var den unge
nordmand Adam Egede Nissen (1911–1997) også rejst til
Sovjet, men for at uddanne
sig til læge. Han kom fra en
kommunistisk familie og var
allerede som barn medlem af
pionerorganisationen og blev
senere medlem af NKP. Hans
far, der blev kaldt den røde
postmester, var i en periode i
30’erne formand for det norske parti. I 1937 mødtes Ellen
og Adams veje i Moskva, de
blev forelsket og gift senere
samme år, og i 1938 blev deres datter Gerd født.
Ved en tilfældighed mødte

historikeren Mogens Møller, som tidligere har skrevet
biografier om Mogens Fog og
Børge Houmann (begge anmeldt i KOMMUNIST) Gerd
Egede Nissen, og hun fortalte
om, at hendes mor havde
arbejdet i Sovjet i 30’erne og
havde sendt en række breve
om opholdet hjem til familien
i Nykøbing Falster. Det vakte
Mogens Møllers interesse, og
senere kom han i kontakt med
Adams familie i Oslo. Det viste sig, at den lå inde med tre
dagbøger på over 600 sider,
som han havde skrevet under
opholdet i Moskva. Dette blev
udgangspunktet for Mogens
Møllers bog ”Ellen og Adam”,
som udkom i begyndelsen af
oktober.
I Kominterns arkiver i
Moskva fik han fat i Ellens
personsag, en af de mange
danske sager, som netop i
kopi er blevet overdraget til
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA). Heraf
fremgår det, at Ellen under sit
ophold i Sovjetunionen havde
foretaget en del rejser rundt i
Europa, men den del af arkivet, der indeholdt oplysninger
om denne aktivitet, var der
ikke adgang til. Det kunne

den engelske efterretningstjeneste, der i 30’erne havde
brudt Kominterns kode, til
gengæld fortælle om og afsløre en side af Ellens liv, som
hun aldrig havde fortalt andre
om, end ikke sin datter, nemlig at hun havde været kurer
for Komintern og rejst rundt
med betydelige pengesummer til kommunistiske partier
i Europa.
Historien om de to unge
menneskers liv i Moskva i en
tid, hvor frygten for fjender
og spioner udviklede sig til
paranoia med katastrofale
følger, om hvordan de ikke
et øjeblik mistede deres politiske entusiasme og tilliden
til partiet, selv om mange
mennesker omkring dem forsvandt på mystisk vis, og om
deres kærlighedsforhold, som
blev brudt af verdenskrigen,
indeholder alt det, der er brug
for i en spændende roman,
men er altså den veritable
virkelighed.
Paradoksalt nok bliver det
bogens problem. Forfatteren
er historiker og behandler
som sådan stoffet fagligt
upåklageligt, men vil samtidig
gøre det levende og dramatisk, og her kikser det. Det

er irriterende, at han lader
sin egen person få en stedse
nærværende rolle, for hvad
kommer det læseren ved,
hvad han føler og tænker, og
hvordan vejret var under udforskningen af sagen.
Desuden er der er alt for
mange gisninger og spørgsmål og underlige direkte
henvendelser til de to hovedpersoner. Møller undrer
sig f.eks. meget over, at
bankdirektørens datter blev
kommunist, men hun var nu
ikke noget enkelttilfælde. Der
kunne nævnes mange andre
unge mennesker fra borgerlige familier, der meldte sig
ind i DKP og trofast blev der
til deres dages ende. Og når
han gentagne gange spørger
om, hvorfor hverken Ellen
eller Adam åbenbart så, eller
måske ikke ville se, hvad der
foregik omkring dem, så må
det indlysende svar være,
at man ikke kan forlange, at
mennesker skal kunne se
deres nutid med eftertidens
øjne, eller at de simpelthen
tav om det, de så.
Et tilbagevendende
spørgsmål er også, hvordan
det kunne være, at Ellen og
Adam i 1938, i modsætning til

end Lauritz, og konerne, Ingeborg og Christa, er, trods det
at de selv er tyskere, dem der
tager stærkest afstand til det,
der foregår, bortset fra Lauritz’
to døtre, der engagerer sig
aktivt i modstandskampen. Penibelt for hele familien er det,
at Lauritz’ ældste søn er gået
ind i SS og i den egenskab bliver udstationeret i Oslo efter
okkupationen af Norge.
Guillou forsvarer ikke, at
nogle holdt med tyskerne,
men prøver at forklare,
hvordan det var muligt med
den viden, man havde om,
hvad der foregik i Tyskland.
Eller måske ikke havde? Det
spørgsmål har med udgivelsen af bogen skabt megen
debat i Sverige. For Lauritz’
vedkommende ligger der
både økonomi og følelser til
grund, men også det ”ikke at

ville se”. Han afviser at læse
andre aviser end den tysk
financierede Dagsposten, for
de er fulde af antitysk propaganda, og i det hele tiden
stikker han helst hovedet i
busken, hvad den sag angår
ligesom i mange andre sager,
der indeholder konfliktstof.
Lauritz har nok at gøre
med sit arbejde, og så er han
blevet op i årene og vender i
stadig højere grad sine tanker
mod fortiden. I skildringen af
det og af hans møde med døden i egne rækker er det som
om Guillou, måske fordi han
også selv er blevet en ældre
herre, vover sig lidt længere
ind i sjælelivet, end vi er vant
til fra hans side. Der kommer
en vemodig og mere følsom
tone frem, som klæder den
ellers i persontegningen lidt
tørre forfatter.

mange andre udlændinge, frit
og uden besvær kunne forlade
Moskva for at slå sig ned i
Norge. Det kan ikke besvares,
men de var jo dog ikke de
eneste, og så fintmasket var
nettet vel heller ikke.
Uanset disse indvendinger
er det en interessant bog, der
giver et indblik i de udenlandske partikammeraters liv i
Moskva i denne dramatiske
tid, og de to hovedpersoner,
den følsomme og lidt højstemte Adam og den jordnære
Ellen, er bestemt et bekendtskab værd.
Morten Møller: Ellen & Adam
Gyldendal. 376 sider. 300 kr.

Ikke at ville se
Fjerde bind om ”Det store århundrede”
Af Margit Andersen
n Jan Guillou har udtalt, at
da han var ung, troede han,
at han var et litterært geni,
men med alderen har han fået
mindre selvtillid. Han er da
heller ikke en oplagt kandidat
til Nobelprisen, men han kan
sit håndværk, nemlig at belyse
specifikke politisk-historiske
problemer og rundt om dem
skabe handling og persontegning. Således også med
hans krønike om ”Det store
århundrede”, hvis ledetråd er,
at historien skrives på den vindende parts premisser, men at
taberen også bør høres for at
få alle nuancer med i billedet.
I 4. bind med den sigende
titel ”Ikke at ville se” er han
nået frem til den 2. verdenskrig. De tre norske brødre
Lauritzen har slået sig ned i

Sverige, og deres ingeniørvirksomhed går som smurt.
Den ældste af dem, Lauritz,
som har hovedrollen i dette
bind, er blevet 65 år, men bygger stadig broer med liv og
lyst, hans kone arbejder som
læge, og børnene er voksne.
Men så kommer krigen,
og selv om Sverige ikke er
direkte involveret i den, kommer den til at berøre familien
alvorligt.
Lauritz er i bund og grund
tysksindet og håber, at Tysk
land vil vinde. Som den retskafne mand han er, bryder
han sig dog ikke om Hitler,
men ræsonnerer, at denne jo
ikke lever evigt, og når han er
væk, vil Tyskland vende tilbage til sit gode gamle jeg som
kulturens højborg i Europa.
Brødrene er også protyske,
men noget mere klartskuende

Bogen slutter forventeligt
med krigens afslutning, men
med et så uventet indslag, at
det er svært at vente på næste
bind.
Jan Guillou: Ikke at ville se.
Modtryk. 352 s. 300 kr.
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Gode efterårstilbud
Af Margit Andersen og John Poulsen

Så er dørene blevet slået op til efterårets mange kunstudstillinger,
hvoraf vi i første omgang har valgt at omtale to fine, nordiske
klassikere, som fortjener at blive set af mange.

Det gode liv
n På Ordrupgaard er det Carl
og Karin Larsson, der har indtaget vægge og gulve. Der vil
nok være dem, der rynker på
næsen af Carl Larsson (18531919), for det er jo ham med
det hyggelige hjem og alle de
rødkindede børn, som man
har set rigeligt af på julekort
og kagedåser. Men lad os
lægge fordommene bort, for
Larsson er meget mere.
Udstillingen viser hans
alsidige virke som friluft- og
historiemaler, illustrator,
monumentalkunstner og
portrætmaler. Et af portrætterne viser en gammel mand,
der sidder i en gyngestol og
kigger på os med stikkende
øjne. Det er Larssons far, som
sønnen af gode grunde ikke
havde meget til overs for, men
tolererede og hjalp af hensyn
til sin mor, der altid havde
måttet sørge for familiens
udkomme.
Larsson voksede op i yderste fattigdom i Stockholm, og
legetøj var der ikke noget af i

hjemmet, men en saks fandtes, og med den og nogle af faderens få bøger begyndte han
som papirklipper sin kunstneriske løbebane. Det med
legetøjet kunne også være
lige meget, for allerede som
lille dreng måtte han spæde til
den elendige økonomi ved at
påtage sig forskelligt arbejde.
I sine erindringer har han
skrevet ”jeg er folkelig og
underklasse”, og han kom
gerne sammen med jævne
folk. På udstillingen kan man
se portrætter af to af hans
nære venner i Sundborn, egnens snedker og maler. Men
han var selskabeligt anlagt og
omgikkes folk fra alle lag, dog
helst ikke de skinhellige og
afholdsfolk.
Akvarellerne fra hjemmet
i Sundborn kom til ved en
tilfældighed. De var fra begyndelsen ment til privat brug,
som en slags familiefoto
album, men blev hurtigt populære hos andre og udviklede
sig til en række billedalbum,

Alexander Reichstein: At home (installation).
som kom til at give inspiration til en ændring af tidens
boligindretning fra de støvede
klunkestuer til lyse, luftige
rum med funktionelle, enkle
møbler.
Larsson var overbevist om,
at mennesker fik det bedre
og blev bedre, hvis de levede
i pæne og rene omgivelser.
Møbler og tekstiler, som også
kan ses på udstillingen, var
fru Karins gebet, og er inspireret af almuekunst, japanske

træsnit og den engelske Arts
and Crafts bevægelse, som
socialisten William Morris var
en hovedkraft i.
For børn og barnlige sjæle
har den russisk-finske kunstner Alexander Reichstein
lavet en installation, hvor han
ved hjælp af fotostater har
skabt rum magen til Larssons
stuer, hvori der er anbragt
møbler, legetøj, tøj og tæpper,
så det føles som at gå rundt i
hjemmet.

Larsson fik skabt et godt liv
for sig og sin familie, men det
indeholdt også depressioner,
sorger og skuffelser. Når det
ikke mærkes i hans kunst, er
det ganske bevidst, for han
mente, at ”det er enhvers pligt
at sprede glæde om sig”.
Ordrupgaard: Carl Larsson –
Det gode liv. Slutter 8. februar
2015.

Det nære og det fjerne
n I 1859 foretog H.C. Andersen en rejse til Skagen og
har beskrevet de strabadser,
det var forbundet med. Men
den slags kunne ikke holde
maleren Martinus Rørbye
(1803-1848) tilbage. Allerede
i 1830 havde han gjort rejsen
derop og kom tilbage med en
mængde tegninger af fiskerne
og deres dagligliv. Rørbye var
usædvanligt rejselysten og i
korte liv nåede han videre omkring i verden end de fleste af
hans samtidige.
Drivkraften var nysgerrighed, interesse for mennesker
og så det ikke uvæsentlige,
at han tidligt blev anerkendt
som maler og derved fik midlerne til det. Det var ikke kun
besværligt, langsommeligt og
til tider farligt, men også dyrt
at gøre de rejser, som Rørbye
foretog til Italien, Grækenland
og Tyrkiet.

Dengang var der jo ikke
nutidens teknik til at fastholde, hvad man så, og Rørbye
benyttede derfor breve,
tegninger og dagbøger til
det formål. Heldigvis, for det
betyder, at vi dag har et hav af
tegninger og skitser fra hans
hånd, både fra rejser i Danmark og i udlandet. En del af
dem blev senere til malerier
hjemme i København. Hans
livsværk er så omfattende,
at det kan fylde to museer,
hvad det gør i øjeblikket. På
Øregaard Museum viser man
hans arbejder fra Danmark og
det øvrige Norden, og på Nivaagaard Malerisamling dem
fra rejserne til det sydlige
Europa og Tyrkiet.
Rørbye malede ligesom de
andre guldaldermalere billeder af det københavnske borgerskab i deres pæne stuer,
men i modsætning til sine kol-

Martinus Rørbye: En græsk skrædder (ca. 1846)
leger havde han også øje for
de store sociale uligheder, der
var i landet. Det ses bl.a. i maleriet af veletablerede borgere,
der på vej til kirken passiarer
hyggeligt, mens en herre stikker den siddende tigger en
skilling uden at se på ham.

Hans mange detaljerede
malerier og tegninger fra
København er som fotografier af virkeligheden med alle
slags mennesker på gaden
– fine folk, gadehandlere,
tjenestepiger og forhutlede
eksistenser. Og ligesom han

var grænseoverskridende i
bogstavelig forstand, kunne
han være det i overført betydning, som med portrætterne
af straffefanger fra Christianshavn tugthus. Det var
ikke den type, der plejede at
interessere malerne.
Ganske uretfærdigt har
Rørbye altid stået lidt i skyggen af Lundbye og Købke.
I højere grad end dem satte
han aftryk på eftertidens
kunst med sine nye motiver
og vitale malemåde og ved at
åbne vinduet til en ukendt verden, og for os, der lever 200
år senere, åbner hans værker
et vindue, både kulturelt og
socialhistorisk til den verden,
han levede i.
Øregaard Museum/Nivaa
gaard Malerisamling: Martinus Rørbye – Det nære og det
fjerne. Slutter18. januar 2015.
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5 års fødselsdag!
Ungkommunisterne fejrer, at der i november er gået fem år
siden vi stiftede vores organisation i 2009.
I den anledning inviteres alle kammerater til fest lørdag d. 22.
november kl. 18.00 i Nansensgade 32, 1366 København K.
For tilmelding til spisning og mere info, skriv til
ungkommunisterne@gmail.com

Kære alle sammen – tak
n Jeg vil gerne takke alle, der
var med til at lodse mig frem
mod de næste 70 år.
Tak for alle talerne, sangene, hilsnerne, gaverne,
og fordi jeg måtte låne jeres
koner/kærester og børn til en
svingom.
Tak til de to orkestre: Sjakket og Travelling Band, der
leverede musikken.
Tak til de 3 medlemmer af
Kok-A-Mok, der havde stablet
en fantastisk menu på benene.
Hvis der var nogle tørre ganer
eller tomme maver, var det
folks egen skyld.
Ligeså stor en tak til alle
de aktivister, der gjorde det
muligt at få det hele klart på

rekordtid, og som også fik
ryddet op og gjort rent.
En særlig tak til Eva, der
holdt mig i ørerne, så jeg ikke
sprang over, hvor gærdet var
lavest.
Jeg glæder mig til at ryge
og rejse. At smage på forskellige slags honning, sprut og
andre lækre sager.
Jeg glæder mig også over
at der blev samlet et flot beløb
ind til min indsamlingsliste, så
Bladet KOMMUNIST også får
noget ud af det.
Kort sagt: Tak alle sammen.
Kammeratlig hilsen
Martin

Erklæring fra Israels
Kommunistiske Parti,
7. oktober 2014
Gode kammerater –
n Israels kommunistiske parti
fordømmer på det kraftigste
den USA-ledede imperialistiske intervention i Irak og
Syrien.
Vi kan selvfølgelig kun
være enige i, at det er nødvendigt at bekæmpe og standse
de barbariske grusomheder
og forbrydelser, som organisationer som ISIS, Jabhat
al-Nusra og lignende begår.
Ikke desto mindre kan kampen mod disse folkedrabsorganisationer ikke føres, og
de kan ikke besejres totalt, af
imperialistiske magter, hvis
eneste ambition er at erstatte
én undertrykkelse med en
anden.
Under dække af at forsvare
”demokratiet”, ”menneskerettighederne” og ”friheden” har
USA, NATO, EU og andre
imperialistiske kræfter og deres støtter forsøgt at forfølge

deres snævre interesser, typisk ved at understøtte deres
egne marionetdiktatorer på
bekostning af folkene. I de
fleste tilfælde er det imperialismen selv, der nærer netop
de fascistiske og morderiske
organisationer, som senere
– når de har vendt deres imperialistiske partnere ryggen
– bliver fordømt og angrebet
af de selvsamme partnere. Således er det også nu med ISIS
og deres med-bøller.
På den ene side slår mange
borgerlige demokratier sig
sammen med det imperialistiske USA om at bombardere
ISIS. På den anden side bør
man aldrig glemme, at det var
netop USA og dets allierede,
som faktisk skabte ISIS – bevæbnede denne organisation,
udrustede den, finansierede
den og omhyggeligt byggede
den op.
Med sin invasion i Irak
og senere sin intervention i

SPALTEN

KULTURLIV

Gode kammerat Edmund
Christensen
Stort tillykke med de 85 år
den 4. november.
Fra kammeraterne
i Nordvest afdeling

Film værd at se

Kjeld Chr. Krarup
Nordvest afdeling ønsker dig
tillykke med de 70 år den 2.
november.

Annoncer som desværre faldt
ud i sidste nr.:
Kære morfar Martin.
Kæmpe stort tillykke med de
70 år den 2.10.
Vi glæder os til at fejre dig.
Kærlige hilsener fra
Mejse, Freja, Mille, Mickey,
Julie og Eva

Gode kammerat Martin.
Stort tillykke med de 70 år
2. oktober. Tak for tiden med
vore musikinstrumenter i selskab med ”lille louise”, røde
sange m.m.
Også en stor tak for din indsats i parti og afdeling.
Kjeld
Også et stort tillykke fra Raija.
Vi glæder os til festen

Kammerat Martin
ønskes tillykke med 70 års
dagen 2. oktober.
En aktiv kommunist fylder år
– en kammerat der overkommer de mest utrolige ting for
partiet.
Nordvest afdeling ønsker tillykke med dagen.
Afdelingsledelsen

Syrien har USA forsøgt at destabilisere disse lande og slå
dem i stykker. Ligesom i sin
tid med Taleban troede USA,
at dets støtte til ISIS og beslægtede bevægelser ville føre
til dette mål og give styrke til
dets overordnede imperialistiske plan. Men ak! Den ”drøm”
viste sig at blive et mareridt.
Nej til imperialisme!
Nej til ISIS!
For solidaritet med Iraks og
Syriens folk!
For ægte demokrati og retfærdighed for alle!

Boyhood
Den usynlige kvinde
Diplomati
Ekstra Bladet uden for citat
Fasandræberne
Magic Moonlight

Urigtig påstand
Pia Kjærsgaard har i forbindelse med Ole Bornedals tv-serie
”1864” udtalt, at hun er dybt rystet over, at der i en scene
vises, hvordan en sigøjnerfamilie bliver mishandlet af en
nationalistisk dansker. Det kalder hun demagogi, for så vidt
hun ved, var der ikke sigøjnere i Danmark i 1864. Pia Kjærsgaards uvidenhed, hvad angår dansk kultur og historie, er
også rystende.
Især i Jylland levede der dengang et omvandrende, mørklødet folkefærd, der opretholdt livet ved at udføre arbejde,
som andre helst ikke ville have fingrene i, f.eks. som natmænd, og sandsynligvis også ved mere lyssky gesjæfter. De
blev kaldt henholdsvis sigøjnere og tatere.
1800-tallets kunstnere var fascineret af disse eksotiske
mennesker, som bl.a. optræder i flere af St. St. Blichers noveller, og som har været motiv for malerier af Hans Smidth.
I den lettere afdeling inden for litteraturen kan man møde
dem i Carit Etlars ”Gyngehøvdingen”, hvor den forræderiske Kulso og hendes vatnisse af en mand er tatere.
Noget andet er, at fru Kjærsgaard åbenbart ikke har været
særlig vågen, da hun så afsnittet, for det er ikke sigøjnere,
men én sigøjner, der bliver afstraffet, og ikke fordi han er
sigøjner, men fordi han har stjålet et stykke fjerkræ.

Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen
Dette års pris overrækkes søndag den 9. november traditionen tro i Krudttønden. I år bliver prisen givet til ROJ-TV,
komikeren og debattøren Omar Marzouk og musikeren og
sangeren Peter Ingemann.
I forbindelsen med uddelingen vil der være kulturelle
indslag med Omar Marzouk og Sebastian Dorset, og der
rundes af med Skousen og Ingemann. Arrangementet varer
fra kl. 14 til 17 og foregår i Krudttønden, Serridslevvej 2, Ø.
Alle er velkomne.

Cinemateket
Venstres kulturpolitiske ordfører Michael Ågård har det
med at komme med ”geniale” indfald. For nogle år siden, da
tilskuddet til fregatten Jylland og andre kulturinstitutioner,
der ligger i hans valgkreds, blev foreslået beskåret kom han
med det forslag, at al støtte til Arbejdermuseet skulle fjernes, da ”Museets udstillinger er ensidige og ren reklame for
venstrefløjen. Det er fint, hvis LO og Socialdemokratiet vil
have et museum, men så må de selv betale”, som han sagde
den gang. Inden da havde han kritiseret, at udstillingen af
politiske plakater fra arbejderbevægelsen ikke indeholdt
Venstreplakater. Han påstod, at Venstre også var et arbejderparti.
Nu har han fået den geniale ide at nedlægge Cinemateket og dermed spare 7,5 mio. kr. for at skaffe flere penge til
produktion af danske film. Samtidigt foreslår han, at hele
Danmark skal have glæde af de film Cinemateket plejer at
vise, ved at de bliver sendt rundt til landets biografer. Men
her har han gjort regning uden vært, for som der blev gjort
opmærksom på i et læserbrev, så er der ikke ret mange biografer, der længere har apparater til at vise 35 mm film, og
da de fleste af de film, det drejer sig om, netop er 35 mm, så
er det et slag i luften at komme med et sådant forslag.
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Nu gælder det
slutspurten

Indsamlingsfest
for bladet KOMMUNIST
Søndag den 2. november kl. 14
Fagforeningen Mølle Allé 26, kld., Valby
Dørene åbnes kl. 13

Indsamlingen til KOMMUNIST kører i højeste gear.
Spændingen om det endelige resultat er stor. Hvilken
afdeling opnår det bedste resultat i forhold til deres mål?

Af Martin Jensen

Det går forrygende

n I foråret blev det besluttet
i KPiD’s landsledelse, at der
skulle samles 425.000 kr. ind
til KOMMUNIST i perioden
fra den 28. september til den
2. november.
Uge for uge er der blevet
udfoldet et væld af initiativer,
der havde til formål at skaffe
penge til bladet Der er blevet
holdt fester, sammenkomster
og almindelig præsentation af
indsamlingslisterne over for
venner, familie, arbejdskammerater og andre, der så ud til
at have lidt i baglommen.

Og indtil nu er det gået forrygende. Pengene er strømmet ind hver søndag, så vi i
skrivende stund er landet på
247.012 kr. Det svarer til 58,1
procent af vores mål.
Søndag den 2. november
holder vi den store afslutningsfest i Fagforningslokalerne hos BJMF i Mølle Alle
26 i Valby.
Dørene åbnes kl. 13, og
festen starter kl. 14. Til festen
har den kendte svenske musiker, sanger og antifascist
Mikael Wiehe lovet at underholde. Der vil blive serveret
mad og drikke til sædvanlige

indsamlingspriser. Der vil
blive solgt lotterier og afholdt
en auktion over forskellige effekter, blandt andet god kunst
og uldne vinterbøjler.

Spændingen stiger
Spændingen stiger: Hvilken
afdeling skal løbe med sejren
for at opfylde deres mål bedst
muligt? Lige nu er der flere
om buddet. Tre afdelinger har
rundet de 100 procent, og Fredericia, Midtjylland og Skive
ligger på over 90 procent. Så
alt kan ske endnu.
Billetter kan bestilles på
20 67 96 44 eller 38 88 28 33,
og de koster 140 kr.

Underholdning
ved Mikael Wiehe
Mad – lotteri – auktion – drikkevarer
Pris 140,- kr.
Billetter kan bestilles på 2067 9644 / 3888 2833

Solidaritet med gevinstchance
Årets store Cubalotteri er startet
n Igen i år ruller solidaritetslotteriet med de gode præmier
og det gode formål: Solidaritet
med Cuba. I år går overskuddet fra Cuba-lotteriet til et
møde mellem den danske og
den cubanske folkeskole – til
gensidig inspiration. Cuba er
anerkendt for sit skolevæsen.
Uddannelse er så at sige revolutionens kronjuvel.
Sådan skriver Dansk-Cubansk Forening, der i over
20 år har gennemført dette
solidaritetslotteri, hvor hovedpræmien er to flybilletter til
Cuba.

Få besøg af
cubanske lærere
Cuba er noget i retning af verdensmester i undervisning.
Dansk-Cubansk Forening
vil benytte anledningen til at
fortælle danskerne om uddan-

nelse og skolevæsen i Cuba
To cubanske folkeskolelærere
inviteres til Danmark, hvor
de i foråret 2015 skal turnere
og deltage i arrangementer,

hvor danske lærere, elever og
forældre møder dem.
Din by og din skole kan
også få besøg, lyder det fra
Dansk-Cubansk Forening.

Hjælp med at sælge
Men først skal de 7.000 lodsedler sælges, og de 70.000
kroner i kassen.
Derfor hjælp med at sælge

lodsedler. Køb til dig selv og
bestil 10-20-50-100 eller flere
til salg omkring dig. Det er
nemt. De koster en 10’er og
går som ‘varmt brød’, lyder
appellen fra cubavennerne.
Ud over hovedpræmien er
der 45 andre gevinster; rom,
cigarer, medlemskaber af
DCF og gavekort til foreningens butik.
Vindernumrene offentliggøres ved Verdensjulemarkedet i Casa Latinoamericana,
Høffdingsvej 10 i Valby. Det er
søndag den 7. december (kl.
13-19). Vindernumre offentliggøres også i Cubabladet samt
i Arbejderen, SKUB, KOMMUNIST og på foreningens
hjemmeside: cubavenner.dk.
Interesserede kan bestille
lodsedler ved at sende en mail
til: post@cubavenner.dk
Eller ved at henvende sig
til Dansk-Cubansk Forening,
Høffdingsvej 10, 2500 Valby
(kontortid: onsdage kl. 17-19.)
Telefon: 38101550
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65-årsdagen for DDR’s
grundlæggelse
– 25 års dæmonisering af et forsøg på
at bryde fri af kapitalismen

n ”Et spøgelse går gennem
Europa – kommunismens
spøgelse.” Disse ord skrev
Marx og Engels i ”Det
Kommunistiske Manifest”
for knap 170 år siden. ”Alle
magter i det gamle Europa
har sluttet sig sammen til
en hellig klapjagt på dette
spøgelse ...”
Men ”spøgelset” var
ikke til at få has på, selv om
mange prøvede. Bismarck
forbød det dengang revolutionære Socialdemokrati, og
Hitler ville udrydde hvert
gran af marxisme; efter 1945
fortsatte kansler Adenauer
i den kapitalistiske del af
Tyskland med forbud mod
kommunistpartiet, og under
Willy Brandt blev det nydannede kommunistparti udsat
for tusindvis af politiske processer og Berufsverbot.
De tyske kapitalister rasede mod den lille og fattige
del af Tyskland, der i 1949
var blevet til den antifascistiske og socialistiske Tyske
Demokratiske Republik –
alternativet til det monopolernes, bankernes, rustningsbossernes og krigsspekulanternes herredømme,
der havde finansieret Hitler
siden 1933.
Denne svage socialistiske stat prøvede alle det
gamle Europas kapitalistiske
magter at fjerne fra landkortet med økonomisk boycot,
politisk isolation og kvælning. Det lykkedes dem ikke
i 40 år.

Svær opbygning
DDR havde ikke Wall
Streets milliardærer ved
sin side. Sovjetunionen, der
havde sejret militært, men
var komplet udmattet, måtte
for at overleve i de første
efterkrigsår opkræve erstatning af DDR for de skader,
Nazi-Tyskland havde anret-

tet. Det rige Vesten betalte
ikke en skilling.
Forbundsrepublikken
blev udbygget som Vestens
udstillingsvindue og fik via
Marshall-planen 1.412 mia.
dollar.
De tyske og sovjetiske
kommunisters mål var at
opbygge et nyt, udelt, demokratisk og fredeligt Tyskland
uden fascister, krigsspekulanter og kapitalister. Det
var også sigtet med Potsdam-aftalen mellem de fire
sejrsmagter.
Men Adenauer så et
spaltet Tyskland som et mindre onde. Sovjetunionens
forslag om en fredstraktat
med et demokratisk og
anti-fascistisk Tyskland blev
afvist til fordel for Tysklands
indlemmelse i det kapitalistiske Vesten og NATO. USA
ville gøre Vesttyskland til et
bolværk mod Sovjetunionen
og kommunismen.
I den nye vesttyske stat
indtog nazistiske generaler,
dommere og militærøkonomer snart igen lederstillinger. Opbygningen af det
socialistiske alternativ i øst
blev derimod til under store
anstrengelser. Den generation, der byggede DDR, bestod
af politisk uerfarne sønner og
døtre af arbejdere og bønder,
ikke af folk fra den borgerlige
elite. Men de opbyggede et
antifascistisk modstykke til
det kapitalistiske Vesten.
De gjorde det lille DDR til
et af verdens ti største industrilande. Med et holdbart
socialistisk alternativ som
mål skabte de en internationalt anerkendt stat, som
arbejdede for internationalisme og fred, blev respekteret for sin støtte til folk, der
kæmpede for deres frihed,
og blev et tilflugtssted for
mange af fascismens og imperialismens forfulgte.

Social tryghed
DDR flød ikke med mælk
og honning, men landet var
beviset for, at arbejderne
også uden kapitalister kunne
udrette store ting. De brede
masser var ikke blot sikret
de enkle livsfornødenheder,
men også et højtstående uddannelses-, kultur- og sundhedsvæsen, der selv i dag er
uden sidestykke.
DDR virkeliggjorde
ligestilling for arbejdende
kvinder og mødre. Det var
en stat, hvor ingen behøvede
at være bange for at mangle
en varm og betalbar bolig eller et erhverv at udøve.
I DDR var ikke millionærerne, men folkemillionerne
målestokken for regeringens
politik. Det engagerede sig
ikke i nabokrige eller neokolonialistiske krige, som det
nye forenede Tyskland har
gjort siden 1990.
Det var ikke et ”arbejderparadis”, som den antikommunistiske propaganda hånligt kaldte det. Der var ingen
overflod. Meget forblev
ufuldendt, og mange progressive impulser strandede,
ikke kun pga. ”de objektive
betingelser”. Alligevel kunne
DDR fremvise noget, som
fik de vesttyske kapitalister
og imperialister til at ønske
DDR væk fra landkortet
igen:
De store produktionsmidler var ikke længere kapitalisternes privatejendom;
junkerne sad ikke mere på
deres storgodser. Virksomhederne var i hænderne på
folket, og jorden tilhørte
dem, der dyrkede den.
Krupps, Siemens’ og
Henkels milliardærer regerede ikke mere; det gjorde
derimod jævne mennesker.
I DDR lå magten i arbejdernes hænder, ikke i de riges.
Derfor kunne der opstå

en ny demokratisk statsform
med andre målestokke for
økonomisk politik, social- og
uddannelsespolitik, retsvæsen, kultur og forholdet
mellem kønnene og generationerne, end kapitalismen
tillader. Hvad der ikke var i
DDR, var millioner af langtidsarbejdsløse og universitetsuddannede på sulteløn.
Derfor var DDR en torn i
kødet på den tyske kapitalisme.
DDR blev offer for en
studehandel mellem de to
supermagter i det imperialistiske Vesten og det socialistiske Østen. Det skyldtes
forræderiet fra den daværende sovjetiske ledelse under
M. Gorbatjov, at DDR og
Europas øvrige kriseramte
socialistiske stater blev ofret
i det strategiske spil mellem
Sovjetunionen og USA, der
selv kæmpede med kriser.
Og i dag? Ud fra dagens
medier skulle man tro, at
DDR var lige så levedygtig i
dag som ved ”Murens fald”
for 25 år siden. Trods alle
forsøg er det ikke lykkedes
at slette de 40 års socialisme
på tysk jord af hukommelsen.
Tysklands Kommunistiske Parti har flere gange
siden 1990 fastholdt, at DDR
var den revolutionære tyske
arbejderbevægelses største
dåd.
Denne vurdering ser vi
bekræftet af kapitalismens
dybe krise siden 2007 og
den tyske imperialismes
skæbnesvangre rolle i politiske og militære konflikter.

Tyskland for fred
Stillet over for de truende
situationer i Østeuropa og
Mellemøsten er mindet om
DDR’s 40 år og 65-året for
DDR’s grundlæggelse grund
nok til at holde DDR’s anti-

KOMMUNIST, Frederikssundsvej 82, 2400 København NV

Organ for Kommunistisk Parti i Danmark

Køb og læs
KOMMUNIST
Abonnement:
1 år…………………… 275,- kr.
1/2 år………………… 165,- kr.
Studerende 1/2 år…… 50,- kr.

militaristiske og antifascistiske forbillede levende:
Ingen militær trussel
mod andre folk må længere
udgå fra tysk territorium;
den militære udbygning
af tysk udenrigspolitik må
høre op, og alle soldater i
udlandet beordres hjem;
Tyskland må træde ud af
den imperialistiske militærpagt NATO.
Alle DDR-borgere, der
pga. ”særlig nær tilknytning
til parti og stat” har været
udsat for politisk, erhvervsmæssig og social chikane
eller indespærring, må rehabiliteres og ligestilles med
alle andre borgere.
DDR’s 65-års dag husker
os på forpligtelsen: Aldrig
mere fascisme, aldrig mere
krig.
Fremtiden hedder
socialisme!

