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Samlet byråd vil plyndre
lejere for ekstra 170 millioner
Rødt flertal sender ekstra regning til 2.400 almene familier
n Mens Socialdemokratiet,
SF og Enhedslisten på Christiansborg indgår aftale, der skal
lette adgangen til billigere almene boliger i storbyerne, går
samme partier den modsatte
vej i Albertslund.
Det sker trods et komfortabelt absolut flertal på 14
ud af 21 pladser, og så er de
radikales end ikke medregnet.
Der var så at sige fuldt hus,
da både DF, Venstre og konservative også stemte for at
afkræve lejerne en lille kvart
milliard kr. for at komme ud af
såkaldte tilbagekøbs-klausuler
ved et byrådsmøde den 23.
september. Det var ca. 170

Fakta
I Albertslund er følgende
afdelinger berørt af frikøbssagen:
Vridsløselille Andelsboligselskab: 4. Række, 4
Nord, 4 Syd, Galgebakken
og Banehegnet.
Albertslund Boligselskab: Albertslund Syd.
Boligkontoret Danmark:
Boligselskabet Rådhusdammen
25.000 boliger i 91 boligafdelinger beliggende
i kommunerne Ballerup,
Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre,
Lyngby-Taarbæk, Roskilde
og Rødovre er berørt af
tilbagekøbs-klausuler.
Forfaldsdato: Regningen
ventes betalt inden 1. april
2015.
Husleje: Højeste huslejestigning 10 kr. pr. kvm. p.a.
i år 1, 2 og 3. De fleste –
afdelinger med driftsstøtte
- kan søge Landsbyggefonden om lån og begrænse
stigningen til 2, 3 og 4 kr.

mio. mere end et forhandlingsudspil lagde op til.

Går enegang
Flere omegnskommuner slås
med tilbagekøbs-klausuler
og har derfor på initiativ af
Boligselskabernes Landsforening (BL) indledt en fælles
forhandling om en løsning.
Men Albertslund er åbenbart
gået enegang, fordi de kunne
se ”millioner af fordele”.
Klausulerne har historisk
baggrund og blev bl.a. indført
for at modvirke spekulation i
samfundsskabte værdistigninger og sikre jord til fremtidige
boliger. Derfor har især Københavns Kommune masser
af arealer med klausuler i
omegnskommuner, såvel som
de enkelte kommuner også
har ejerskab eller 2. prioritet i
forhold til København.

Københavnermodel
I København blev der for år
tilbage indgået forlig mellem
kommunen og boligorganisationerne. Løsningen var groft
sagt den aktuelle ejendomsværdi fratrukket grundkøbesum og en tilbagediskontering i forhold til klausulens
restløbetid. Den model blev
senere også brugt ved en sag
i Albertslund. Grundet en stor
renovering i Kanalens Kvarter
skulle kommunen sikres
midler, så den kunne klare sin
andel af udgifterne til renoveringen.
Men siden har papirværdierne udviklet sig katastrofalt og ikke mindst grundet
SKATs fejlvurderinger, der
rammer den almene sektor
med milliardbeløb.

Albertslunds socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen.
Foto: Jeppe Carlsen

en model for frikøb af klausulerne, der giver det dobbelte i
rabat til beboerne i forhold til
beslutningen i Albertslund.
Da de berørte Albertslundbyggerier tæller omkring
2.400 boliger venter der disse
familier en ekstra byrde på
godt 70.000 kr. i gennemsnit uden at de får noget som helst
for pengene.

Ingen undskyldning
Det kan måske være, at nye
og uerfarne lokalpolitikere
ikke kan gennemskue, hvad
der sker på boligfronten i
Albertslund – eller at de har
sovet i timen. Men overordnet
set er der ingen undskyldninger for det planlagte røveri af
lejernes penge.
Den socialdemokratiske

Forlig udarbejdet
Midt i november blev omegnskommunerne og BL enige om

De berørte Albertslund-byggerier tæller omkring 2.400 boliger

borgmester Steen Christiansen er blandt dem i Danmark,
der har størst ekspertise i
tilbagekøbs-klausulerne, og
SF’s udvalgsformand Leif
Pedersen har som tidligere
medlem af Boligselskabernes
Landsforenings bestyrelse
og formand for Albertslund
Boligselskab fuld viden om
de økonomiske sammenhænge.
De berørte boligselskaber
forventes at behandle sagen
på deres møder i december
og er næppe indstillet på at
betale de store beløb, hvilket
kan give Albertslund Kommune et pænt hul i det nys vedtagne budget. De involverede
kommuner skal tage stilling til
forliget inden jul.
BL har på vegne af de
almene selskaber opnået en
bemærkelsesværdig minimering af tilbagekøbs-regningen
fra 9,5 til 1,45 mia. kr. De to
milliarder er hentet alene via
anker over SKATs ejendomsvurderinger.
Alni
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Ud af NATO
Kampen om råstoffer, først og fremmest olien, har skærpet modsætningerne mellem de forskellige kapitalistiske
centre, hvor den såkaldte ”vestlige” imperialisme, der
har NATO i spidsen som sin væbnede magtfaktor, er den
mest aggressive på nuværende tidspunkt. Interventionskrige og iscenesatte oprør har kostet og koster dagligt
tusinder af menneskeliv og enorme ødelæggelser, ligesom den øgede militarisme koster dyrt og betyder store
nedskæringer på de involverede landes sociale budgetter.
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En indrømmelse af skyld
Kommunerne er fremkommet med et forslag, som ved
første øjekast kan se besynderligt ud. Men ved nærmere
undersøgelse, kan man se meningen med galskaben

Blod for olie
NATO fik gennem krigen mod det tidligere Jugoslavien
revet Kosovo løs, og fik dermed endnu en militærbase.
Det er – endnu – ikke lykkedes på Krim, hvor befolkningen havde forudset, hvad kuppet i Kiev skulle bruges til
på Krim, der huser en russisk base. Det er både logisk
og forudsigeligt, at den russiske kapitalisme ikke vil
slippe sin vigtige base på Krim og dermed kontrollen
over indgangen til Rusland og adgangen til oliekilderne i
de tidligere sovjetrepublikker.
Når den nye generalsekretær for NATO i sin tiltrædelsestale erklærer, at NATO ikke vil tolerere det han kalder Ruslands annektering af Krim, sår han kimen til en
omfattende krig. Sideløbende optegnes der i vores land,
og formentlig også i andre NATO-lande, et fjendebillede
af Rusland, hvor vi dagligt i massemedierne præsenteres for billeder af påståede russiske ubåde ved Sveriges kyst, billeder af russiske jagerfly der dagligt skulle
krænke europæisk luftrum og russisk cyberhacking.
Alt sammen kendt fra forberedelser til tidligere stor
krige, samtidig med at det bruges til at få folk til at acceptere NATOs krav om en kraftig forøgelse af militærbudgetterne.
Vi lever på en krudttønde der kan betyde, at endnu en
storkrig skal udgå fra Europa.

Krigsforberedelser
I Mellemøsten har USA trænet og bevæbnet religiøse
terrorister til at styrke oprøret mod de regeringer, som
NATO, ifølge planen for et nyt Mellemøsten, vil have
væltet. Men kontrollen med disse oprørere er atter
engang gledet dem af hænde, og dermed magten over
Irak og dets olie. Disse grupper bruges nu i stedet i argumentationen for nye krige og oprustning. Det gælder
genoptagelsen af krigen mod Irak og senest USA’s beslutning om at blive i Afghanistan. Endelig blev der også
en anledning til at bombe i Syrien. Lobbyen for Dødens
købmænd har vundet endnu engang.
NATO-landene er ikke alene aktivt krigsførende i Mellemøsten og Afrika for at sikre sig kontrollen over olieproduktionen. NATO provokerer også. Således med den
nyligt afholdte Cyberhacking øvelse, ligesom der forberedes den største NATO-øvelse nogen sinde: Trident
Juncture, som skal finde sted fra den 21. oktober til den
6. november 2015. Øvelsen vil omfatte 25.000 tropper.

Stop imperialismen
NATO repræsenterer lande, herunder Danmark, hvor
arbejdsløshed er eksploderet, hvor den sociale nød sammen med uligheden er voksende, hvor der skæres ned
på alle sociale sikkerhedsnet og hvor spekulation har
afløst produktion med stagnation på grænsen til recession til følge. NATO’s oprustning og krise er ikke i folkets
interesse og skal bekæmpes. Kommunisterne vil gøre sit
til at afsløre de mange løgne, der dækker over storkapitalens imperialistiske interesser.

Af Lilli Rodeck
n Kommunernes forslag går
ud på at arbejdsprøve 180.000
arbejdsløse, for at finde
den enkeltes arbejdsevne.
Kommunerne mener, det er
enklere end det nuværende
system med virksomhedspraktik, løntilskudsjob, akutjob, skåne- og flexjob. Ved at
lave én arbejdsprøvning, ville
det være nemmere at få den
enkelte i gang med et arbejde,
som vedkommende kan klare.

Jobcentrenes overgreb
Når et menneske mister sit
arbejde, møder det op på
jobcenteret med en fornemmelse om, at de vil få et tilbud
om et nyt arbejde. Men stor
bliver overraskelsen, når
den arbejdsløse oplever, at
jobcentrene ikke er jobformidlende, men snarere har til
opgave at kontrollere, om den
arbejdsløse nu også er aktivt
jobsøgende. Den arbejdsløse
befinder sig pludselig i en
situation som klient.
Og efter kort tid oplever
den arbejdsløse, at jobcenteret bliver til modstandere
frem for medspillere. Den
arbejdsløse bliver mødt med
mistro, underlige spørgsmål,
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som føles grænseoverskridende for den enkelte. Langsomt
og sikkert bliver den arbejdsløse frataget selvtillid og troen
på, at der findes et normalt
arbejde til overenskomstmæssig løn.

man oplever hos soldater, som
har været i krig. Den stærke,
stolte arbejdsløse er borte og
tilbage står et menneske med
nul selvtillid, frygt for fremtiden, dårlig søvn og nedsat
arbejdsevne.

Virksomhedspraktik,
billig arbejdskraft

Erkendelsen

Efter et halvt år tvinges den
arbejdsløse i virksomhedspraktik, hvor man kommer
ud og arbejder fuld tid for
dagpengene. Ofte, alt for ofte,
oplever den arbejdsløse, at
virksomheder, og især de offentlige arbejdspladser spekulerer i deres usle betaling.
Den arbejdsløse oplever
pludselig, at de regler, som
skal beskytte den enkelte,
ikke gælder dem. Ansættelsespapirer er undtagelsen
frem for normen, og udsigt til
et fast job efter praktikken er
meget lille. Virksomhedspraktik er omkostninger for den
arbejdsløse og er yderligere
med til at underminere den
arbejdsløses psyke.

Posttraumatisk
Belastnings Syndrom
Når den arbejdsløse nærmer
sig de to år, og dagpengene
ophører, er mange tæt på at
krakelere. De økonomiske
udsigter er skræmmende,
ægteskabet vakler, hvis den
arbejdsløse er gift. Og ejer
den arbejdsløse hus og bil
truer tvangsauktionen.
Og nu har jobcentrene og
det offentlige system skabt
en borger med psykiske
problemer meget lig dem,

Kommunerne må have set
denne udvikling hos arbejdsløse flere gange, så derfor
dette forslag. At man kunne
ændre jobcentrenes funktion
til jobformidlende, falder på
intet tidspunkt kommunerne
ind.
At behandle borgere som
klienter har jo gennem tiderne været socialforvaltningernes fornemste opgave, selvom
netop klientgørelse har den
bivirkning at fastholde folk i
den dårlige situation.

Kommunisterne vil...
Kommunistisk Parti i Danmark kan slet ikke forstå,
hvorfor kommuner og jobcentre ikke koncentrerer sig om
at skaffe arbejde, at sikre den
arbejdsløses mentale sundhed
og forebygge social deroute.
Historien har lært os, at
ødelægger man mennesker,
ender mange med at blive
vrede og gå mod højre. Er
man trykket ned i mudderet,
ender de fleste med at finde
syndebukke, ofte flygtninge
og indvandrere. Og det er
en farlig udvikling, som bør
bekæmpes med alle midler.
Det burde være en menneskeret at have et arbejde så man
kan opretholde en rimelig
levestandard!
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Danmarks overførsler
Hvem overfører hvad og til hvem

800.000 er imidlertid et
forkert skræmmebillede.
Det reelle tal er mindre end
halvdelen.

Ukorrekte tal

Af Betty Frydensbjerg Carlsson
Kommunistisk Parti
i Danmark
n Det sociale sikkerhedsnet,
som er indeholdt i vores samfundsmodel gennem betaling
af en relativt høj indkomstskat
og høje afgifter, udsættes
ustandseligt for angreb med
manipulerende talmagi som
argument. Hovedangrebet rettes mod ofrene for den førte
politik, de arbejdsløse og nedslidte, ikke mod de skyldige i
arbejdsløshed og nedslidning.
Konkurrenceevnen, altså
retten til maksimal profit, er
hellig.
Men jo flere der fyres, des
mere skal de tilbageværende
arbejde og des hurtigere
nedslides de. Svaret på dette,
at hæve pensionsalderen og
ødelægge efterlønsordningen,
har gjort ondt værre. Ordningen med seniorførtidspension
i stedet for viser sig at være
ubrugelig.

Skræmmebilledet
Både politikere, reaktionære
tænketanke og medier hiver
med jævne mellemrum et
skræmmebillede frem om de
800.000 danskere, der er på
overførselsindkomster. Det
kan ”vi” ikke leve med, og det
skal der gøres noget ved. Lyder det igen og igen. Det der
”gøres ved” er som bekendt
nedsættelse af ydelserne og
deres realværdi, besværliggørelse af at få tilkendt ydelser,
halvering af dagpengeperioden, aldersbestemte satser
osv. osv.
Det misbrugte tal på de

Går man bag tallene, som
arbejdsmarkedsforsker Goul
Andersen har gjort, viser
det sig, at 50.000 af de 800.000
er folk på barsel eller børne
pasning, et tal der gerne måtte være større, da der fødes
for få børn i disse år. 62.000
er syge, i øvrigt et fald fra tidligere 83.000. Et samfund hvor
ingen er syge eksisterer ikke.
Dernæst kan vi trække
100.000 fra som går på arbejde. Når de figurerer under
overførselsindkomster er
det fordi deres løn fastsættes
og betales af det offentlige.
Egentlig burde de figurere
under offentlige lønudgifter,
men da disse arbejdere ikke
har overenskomster, men
arbejder for en løn der svarer
til enten dagpengesatsen
eller kontanthjælpssatsen,
altså statsautoriseret løntrykkeri, står de opført, som om
de var passive pengemodtagere. Det handler om de
mange arbejdsløse der er i
løntilskudsjob, i virksomhedspraktik, fleksjob og lignende
jobs. Nu er vi nede på 588.000.
Men så kommer ca. 220.000
på førtidspension med alle
former for invalidering. Så er
vi nede på 350.000, der kan og
vil arbejde, men intet arbejde
kan få.

Seniorførtidspension
De 220.000 invaliderede på
førtidspension kan ingen
tryllestav gøre raske, men politiske tiltag kan forebygge en
del invalidering. Det gælder
f.eks. arbejdstempoet, sikkerheden og tilbagetræknings
retten ved nedslidning. Det
er der dog ingen planer om at
gøre noget ved, tvært imod.
Som et plaster på såret da
VKO ødelagde efterlønsordningen, indførtes en seniorførtidspension. Ordningen
trådte i kraft i januar 2014.
Beregningen lød på, at ca.
8.500 personer ville komme
på seniorførtidspension frem
til 2020. Tallene viser imidler-

tid at kun 102 personer frem
til nu er bevilget denne form
for pension. Loven er nemlig
fuld af begrænsninger. Reelt
er det sværere at få tilkendt
denne pension end at få bevilget almindelig førtidspension, selvom denne er blevet
næsten umulig at få, hvilket
ses på det voldsomme fald i
antallet af tildelte førtidspensioner.
Seniorførtidspensionen
tildeles kun til folk fem år
før vedkommendes folkepensionsalder, og man skal
have været i fuldtidsarbejde
i mindst 20 år. Det rammer
f.eks. nedslidte i rengøringsbranchen og arbejdere i ældreomsorgen, som ofte er på
nedsat tid. Dertil kommer, at
man skal være så nedslidt at
man ikke kan stå ud af sengen
mere. Er man bare i stand til

2 timers arbejde om ugen, får
den nedslidte afslag.

Hvem overfører
Det er altid godt at gå bag om
skræmmetal, og Goul Andersen skal have tak for at have
rejst debatten om overførselsindkomstmodtagerne.
Men lad os også se på,
hvem der egentlig overfører
hvad og til hvem. Aktuelt et
par eksempler: Et vist olierelateret firma er lige gået konkurs efter fejlslagne spekulative investeringer. De arbejdsløse, der er konsekvensen af
konkursen, overfører de til
samfundets, skatteborgernes
varetægt. Det koster dem ikke
en krone.
De mange kapitalfonde
som skiftende regeringer
velvilligt har overladt vores
arvesølv – store offentlige

virksomheder – har tømt
virksomhederne for værdier
og har eksekveret massefyringer. De udgifter overfører de
til skatteborgerne. Selv har de
ikke betalt skat, det har overJunckeren for EU sørget for at
de kan slippe for.
EU kræver 2% årlige
nedskæringer inden for den
offentlige sektor. De deraf følgende arbejdsløse overføres
fra lønomkostning til overførselsomkostning. Og sådan har
offentlige og private virksomheder overført ca. 350.000
mennesker til ikke at kunne
få et arbejde, men til at måtte
nøjes med de fattige overførselsindkomster.
Det kan virksomhederne
ikke blive ved med at gøre
gratis. Det har vi ikke råd til.
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Finansloven:

Indsats mod social dumping
Af Martin Jensen
n Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en finanslovsaftale for 2015. De tre
parter mener, at det er den
rigtige vej at betræde.
Fagbevægelsen roser
finansloven, især de punkter
der handler om social dumping, men mener samtidig at
der burde sættes flere penge
af til formålet.
Der er sat 120 millioner
kroner af over de næste 3 år
til bekæmpelse af snyd med
løn- og ansættelsesvilkår på
byggepladser og i transportsektoren.

Penge til kontrol
Målet er at styrke kontrollen via arbejdstilsynet, SKAT
og politiet. Der bliver indført
ID kort i byggebranchen. Og
det undersøges nu, om det
kan udbredes til rengørings-,
hotel og restaurationsbranchen samt på det grønne
område.
Der er sat 10 millioner ekstra af til styrket kontrol med
udenlandske lastbiler og ind-

sats mod ulovlig piratkørsel.
Der indføres lovindgreb
mod løndumping i transportbranchen, så datterselskaber
i andre lande og udenlandske
chaufførvikar-firmaer ikke
kan bruges til løndumping i
danske lastbiler.
Der indføres stikprøvekontrol af ID-kort i byggeriet,
hvor det skal dokumenteres,
at udstationerede lønmodtagere er socialt sikrede i
hjemlandet.
Ved store offentlige
infrastruktur-arbejder skal
der føres en særlig tilsynsindsats. Det skal sikres, at de
ansatte på disse projekter har
ordentlige vilkår. Blandt andet
ved at skabe bedre forhold for
indkvartering.
Samtidig skal godsloven justeres, så løn og arbejdsvilkår
forbedres for bud-, pakke og
kurerbranchens chauffører i
lastbiler, der vejer mellem 2,8
og 3,5 ton.

Dobbelt fradrag
Fradraget for fagforeningskontingent fordobles til maksimalt 6.000 kroner. Det vil

Det sker med dels 1 mil
liard kroner til flere pædagoger i børnehaverne over de
næste fire år. Dels med 525
millioner kroner til klippekort
til ældre. Det betyder, at de
får en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, ud over
den hjælp de modtager i forvejen. Her er der frit valg om
tiden skal bruges til gåture,
biografture, madlavning eller
lignende.
Finansministeren præsenterer finansloven for 2015. Store dele af
fagbevægelsen mener, at det langt fra er en perfekt finanslov.
give 3F’s medlemmer
en gevinst på 540 kroner om
året.

Den nye kontantydelse
bliver koblet til kommunernes
kontanthjælpssystem.

Hjælp til ledige

Klima og grønne job

Der indføres en ny kontantydelse til ledige, der mister
retten til dagpenge, og som
ikke kan få kontanthjælp.
Kontantydelsen afløser den
nuværende Arbejdsmarkedsydelse. Økonomisk er satserne de samme: 80 procent
af dagpengesatsen, hvis man
er forsørger, og 60 procent af
dagpengesatsen, hvis man er
enlig.

En milliard kroner afsættes til natur, klimaindsats og
økologi. Det kan skabe nye
grønne job, men det er endnu
ikke aftalt, hvordan de skal
udmøntes.

sen: ”At passe syge børn, er
at drage omsorg for sit barn.
Men det er jo ikke samvær
med sit barn. Den sjette
ferieuge er aftalt, for at de
ansatte kan rekreere sig fra et
stadig større arbejdspres.”
Avisen.dk

er for få. For mange er netop
det, at de får løn underuddannelsen afgørende,” siger Per
Petersen, der er uddannelsessekretær i Dansk Metal.
Og han fortsætter:” Det er
ikke politikerne, der bestemmer, hvor meget lærlingene
skal have i løn. Det fastsætter
vi faktisk i overenskomsterne,
som arbejdsgiverne selv har
forhandlet. Og vi har altså ikke hørt, at lønnen skulle være
et problem. Faktisk tværtimod. Mange arbejdsgivere
vælger at giver deres lærlinge
højere løn end satserne, fordi
de værdsætter deres arbejde.”
Dansk Metal

Børn og ældre
Der afsættes 1,5 milliarder
kroner til en velfærdsaftale,
der er rettet især mod børn
og ældre.

Behersket ros
Enhedslisten mener, at 17.000
danskere får permanent mere
at leve for. Der sikres flere
jordemødre til fødeafdelingerne. Man har sikret, at der
bliver flere voksne til at tage
sig af børnene i vuggestuer og
børnehaver. Det er der brug
for efter mange års nedskæringer.
Enhedslisten mener desuden, at det langt fra er en
perfekt finanslov. Der er en
lang række mangler, og mange ting kunne gøres bedre.
Samme holdning har store
dele af fagbevægelsen.

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
3F’ere hårdest ramt

Bedre i Sverige

4.600 medlemmer af 3F’s akasse har været arbejdsløse
i mindst et år. Det viser nye
tal fra Danmarks Statistik.
Dermed er 3F’s a-kasse den
a-kasse, hvor medlemmerne
er hårdest ramt af langtidsledighed.
”Det giver en stor utryghed og usikkerhed at være
arbejdsløs så længe. Risikoen
for at ryge ud af dagpengesystemet er stor. Særligt for
medlemmerne af 3F’s a-kasse
er det vigtigt, at der findes
en løsning på dagpenge
problemet. To års dagpenge
er kort tid, hvis man mangler
uddannelse, eller hvis man
har været mange år på samme
arbejdsplads og har brug for
at omstille sig til noget helt
nyt,” siger forretningsfører for
3F’s a-kasse, Eva Obdrup.
Fagbladet 3F

Svenskerne har ret til at gå
hjemme hos deres syge børn
60 dage om året. Danskerne
skal bruge deres feriefridage
i stedet.
De svenske arbejdsgivere
får udgifterne til lønnen refunderet af et svensk statsejet
forsikringsselskab, som både
lønmodtagere og arbejdsgivere betaler til gennem en
social afgift.
Svenskerne er generelt
langt foran når det gælder
børne- og familiepolitik.
”Derfor vil det nok være en
god ide, hvis Danmark lod
sig inspirere af den svenske
model,” mener Dennis Kristensen, forbundsformand for
FOA.
Arbejdsgiverne afviser
kravet. Og peger på, at forældrene kan bruge deres fem
feriefridage til at tage sig af
deres syge børn.
Hertil siger Dennis Kristen-

Vanvittige forslag
De forskellige ”tænketanke”
kommer med mere eller
mindre vanvittige forslag. Senest har ”tænketanken” DEA
barslet med et forslag om at
sænke lærlingelønningerne,
eller helt afskaffe dem.
”Det er et meget uheldigt
forslag, som DEA bringer
på banen, jeg er ikke i tvivl
om, at det vil have den stik
modsatte effekt – nemlig at
vi får uddannet langt færre
smede, industriteknikere og
værktøjsmagere. I forvejen
er det under 20 procent af en
årgang, der i dag vælger en
erhvervsuddannelse – og det

Kludder i lønsedler
Der er fejl på alt for mange
lønsedler i landets kommuner. Sådan lyder meldingen
fra FOA, der har gennemført
stikprøver, hvor nogle kommuner har fejl i over halvdelen af deres lønsedler for

social- og sundhedsarbejdere.
I Frederikssund har man
det seneste år behandlet
omkring 30 sager med fejl,
og i alt har lokalafdelingen
hentet en million kroner hjem
til sosu-ansatte, fordi der har
været fejl i lønnen i forhold til
den gældende overenskomst.
”Lige nu arbejder vi på 90
sager, og der er fejl i langt
de fleste af dem, vi får ind,”
fortæller Irene Møller Buus,
der er i social- og sundhedssektoren i FOA Frederikssund. Sagerne svinger mellem
småfejl, hvor kommunen
skylder mindre end 10.000
kroner, til den største, Irene
Møller Buus har haft for nylig,
hvor en medarbejder havde
200.000 kroner til gode.
Der er således god grund
til at kontrollere lønsedlen, og
hvis du er i tvivl, så gå til din
fagforening.
DKNYT
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Forslag mangler
kædeansvar og kontrol
landsk arbejdskraft ansat i
danske virksomheder, og som
har et retsligt tilgodehavende.
Det betyder, at uorganiseret arbejdskraft ikke har krav
på deres tilgodehavende,”
siger Per Olsen
Hvis arbejdsgiverne hellere
vil betale til en fond til dækning af manglende løn, så mener Per Olesen, at man skal
indgå i sådanne drøftelser.
Af Martin Jensen
n Senest om to år skal der
være indført kædeansvar på
arbejdsmarkedet. Det skal
sikre, at skyldig løn i første
led mellem en hoved- og en
underentreprenør dækkes ind
af den første part. Det har EU
bestemt i sit håndhævelses
direktiv.

Imødekommelse
af EU-krav
Det har fået Dansk Industri og
CO-industri til at udarbejde en
model, der skal imødekomme
EU-kravet, uden at der laves
lovgivning.
Industrimodellen går ud på,
at der oprettes en fond, som
alle danske virksomheder

skal bidrage til. I fonden skal
udenlandske arbejdere kunne
hente deres skyldige løn, hvis
firmaet ikke betaler.
Det er ikke kædeansvar,
som det fagbevægelsen har
efterlyst, nemlig at der skal
være dækning hele vejen ned
gennem byggekæden.

Forslaget har flere
mangler
Per Olsen, formand for
Byggefagenes Samvirke, siger
i en kommentar, at det har
flere mangler og ikke er det
rigtige værktøj i sin nuværende form.
”Forslaget handler for det
første kun om udstationerede
virksomheder og forholder
sig dermed ikke til uden-

Udgangspunkt i
kædeansvar
”Men fonden skal helt klart
tage udgangspunkt i et kædeansvar, sådan som det også er
udformet i EU’s håndhævelsesdirektiv, og det skal være
helt og fuldt dækkende for de
kollektive overenskomster.
“En anden mangel ved
modellen er kontrollen,” siger
han videre.
”Hvis det skal give mening,
skal der endvidere være mulighed for en effektiv kontrol,
altså skal såvel arbejdsgivere
som fagbevægelse have retten
til at udbede sig den tilstrækkelige dokumentation for løn
og ansættelsesforhold for den
enkelte medarbejder.

Redigeret af Martin Jensen

Slut med pirattillæg
Siden 2008 har søfolk på danske skibe fået dobbelt hyre
i den tid, de sejler gennem
piratfarlige farvande. Men det
er slut nu. Med kun en dags
varsel har Danmarks Rederiforening besluttet at droppe
det såkaldte hardship-tillæg,
som kompenserer søfolkene
for gener,
Beslutningen er truffet
uden forudgående forhandling med de søfarendes faglige organisationer.
Avisen.dk

Dyneløfteri
fortsætter 1 år
Politisk slingrekurs om forsørgerpligt har allerede kostet
dyrt. Men de kommunale
sagsbehandlere er tvunget til
at fortsætte dyneløfteriet i et
år mere, selvom regeringen
opgiver gensidig forsørgerpligt for samlevende.
Kommunale sagsbehand-

ØKONOMI

Af Bo Møller

Ulighed og fattigdom
For nyligt udkom en interessant rapport med titlen Ekstrem
Ulighed, udarbejdet af den internationale organisation Oxfam,
der arbejder med at bekæmpe fattigdom i hele verden. Den danske udgave er udgivet af udviklingsorganisationen IBIS.
Blandt rapportens mange rystende tal skal nævnes:
• Syv ud af ti mennesker bor i lande, hvor kløften mellem rige
og fattige er vokset de sidste 30 år.
• I 2014 ejede de 85 rigeste personer i verden lige så meget
som den fattigste halvdel af verdens befolkning tilsammen.
• Antallet af dollarmilliardærer er mere end fordoblet siden den
aktuelle krises start. Nu er der 1.645 dollarmilliardærer. En
dollarmilliardær har en formue på mindst ca. 6 milliarder kr.
• I lande syd for Sahara lever 358 mennesker i ekstrem fattigdom – men alligevel bor der 16 dollarmilliardærer i området.
• Ikke kun i de fattige lande er uligheden enorm. I Storbritannien tjente de 100 bedst aflønnede erhvervsledere 131 gange
så meget som deres ansatte i gennemsnit.

Børnefattigdom
På ca. samme tid udkom en rapport om specielt børnefattigdom
udgivet af FNs børneorganisation, UNICEF. Rapporten dækker 41 af verdens rigeste lande. UNICEF benytter en internationalt meget anvendt fattigdomsgrænse, der går på, at man er
fattig, hvis man tjener mindre end 60 pct. af den almindeligste
indkomst i det land, man bor i. Tallene viser, at den økonomiske
krise i høj grad har ramt børn og unge.
• Mellem 2008 og 2012 steg børnefattigdommen målt på denne
måde i Danmark fra 9,1 pct. til 10,2 pct. Det var dog ikke i alle
lande, at situationen blev værre. F.eks. faldt børnefattigdommen i Norge fra 9,6 pct. i 2008 til kun 5,3 pct. i 2012. I alt steg
fattigdommen i 23 ud af 41 lande og faldt i 18.
• Omkring 76,5 millioner børn lever i dag i fattigdom i de 41
rigeste lande. Det er 2,6 millioner flere end før krisen.
• I Danmark var der i 2012 6 pct. af alle unge mellem 15 og 24
år, som hverken var under uddannelse eller i arbejde. I hele
EU var der 7,5 millioner af sådanne unge mennesker, der er
røget helt ud af systemet. De ser en grum fremtid i møde!
• Andelen af børn i Danmark, hvor ingen af forældrene er i job,
blev næsten tredoblet i forbindelse med krisen.

Men ikke alle blev fattigere
lere har ligget vandret, og
tusindvis af arbejdsløse er
flyttet fra kæresten, eller har
fået halveret deres indtægt
siden nytår.
Med finanslovsaftalen
mellem regeringen, SF og
Enhedslisten slås der en
streg over de nye regler om
gensidig forsørgerpligt for
samlevende.
Kravet om gensidig forsørgerpligt for samlevende
blev indført i forbindelse med
kontanthjælpsrefiormen, og
betyder at pligten til at forsørge ægtefælle uden arbejde
udvides til at gælde samlevende. Det har betydet, at
12.000 danskere blev trukket i
kontanthjælp.
Mads Samsing, næstformand i Fagforeningen HK,
Kommunal siger: ”Det er
rigtig rart, når politikerne har
indført noget lort, at de så
også erkender, at de har lavet
noget skidt.”

Men de nye gamle regler
kommer først til at gælde fra
1. januar 2016.
Avisen.dk

Slut med tvangspension
Der er bred enighed i Folketinget om et lovforslag, der vil
afskaffe muligheden for automatisk at tvinge lønmodtagere
til at forlade deres arbejde,
når de fylder 70 år.
Kun De Konservative er
imod lovforslaget Regeringen
vil med forslaget sløjfe en
undtagelse i loven om forbud
mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet. Dermed vil
det fremover ikke være muligt
at lave individuelle ansættelseskontrakter eller kollektive
overenskomster, hvor de ansatte automatisk ryger ud, når
de fylder 70 år.
Fagbladet 3F

Samlet viser alle disse mange tal, at det er en bindegal verden, vi
lever i. Specielt efter krisens start i 2008 er fattigdommen vokset
kraftigt, og ikke mindst er børn og unge ramt. Men samtidig har
rigmændene kunne forøge deres formuer, så de er ikke ramt af
krisen – tværtimod.
De danske aktiekurser raslede ned omkring krisens start
i slutningen af 2008 og nåede sit lavpunkt i marts 2009, hvor
aktieindekset var på 207. Men så begyndte det hurtigt at gå
meget bedre, så nu er aktieindekset helt oppe på 623 (september 2014). Det er en stigning på lidt over 200 pct. Faktisk har
aktiekurserne ikke været højere siden indekset første gang blev
beregnet i 1996.

Hvad burde der gøres?
I Danmark var svaret på krisen styret af EUs diktater. Det indebar som i alle EU-lande alvorlige nedskæringer i de offentlige
budgetter, forringelser af den offentlige service, udhuling af
overførselsindkomster osv. På den anden side indebar det også
nedsættelse af selskabsskatten og andre skattelettelser til virksomhederne og til de rigeste. Resultatet af en sådan politik var
i høj grad med til at øge uligheden og fattigdommen i Danmark
og i mange andre lande.
En helt anden politik er nødvendig, og meget kunne have
været gjort meget bedre. Men tilbagevendende kriser er nu
engang noget, som hører kapitalismen til. For at undgå kriser i
fremtiden skal der ske et opgør med det kapitalistiske system.
Kapitalismen er problemet. Socialismen er løsningen.
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Urent trav i rengøringen
n Det rumler fortsat i flere
kommuner med rod i rengøring og pleje, selv om advarselslamperne burde blinke
overalt efter TV2’s afsløringer
af Tryghedsplejen i eftersommeren 2013. Her var der tale
om brug af underleverandører, som aflønnede sort og
snød med de ansattes uddannelsesniveau. Det er uforståeligt, at omsorg skal udsættes
for privat profit jagt. Vi kan
her notere et par nye sager.

Erstatningskrav i Viborg
Viborg Kommune overvejer
et erstatningskrav, efter at
kommunens samarbejde med
rengøringsfirmaet Absolut
Rengøring ophørte i uge
46. Viborgs konservative
borgmester Torsten Nielsen
(K) er vred over, at Absolut
Rengøring med få timers varsel fyrede alle ansatte og lod
kommunen stå tilbage med
alle problemerne.
Ifølge Viborg Stifts Folkeblad vil kommunen se, om
den kan rejse erstatningskrav
mod Absolut Rengøring for de
mange udgifter, firmaet påførte kommunen ved opsigelsen
af medarbejderne. Kommunen vil også afprøve, om det
juridisk er i orden, at Absolut

Rengøring har udskilt aktiviteterne i Viborg i et selvstændigt selskab for at slippe for
de økonomiske forpligtelser
over for kommunen og deres
nu fritstillede medarbejdere,
oplyser borgmester Torsten
Nielsen til avisen.

de øvrige bud.
Nu svinger timeprisen mellem 399 og 419 kr. Attendo
begrunder over for dknyt.dk
prishoppet med, at de kun fik
syv borgere og havde regnet
med 200-250 borgere ved det
første udbud. Andre vil sikkert kalde det et underbud for
at komme ind på markedet.

Stopper ikke uden videre
Selv om Absolut Rengøring
har opgivet al rengøring i
Viborg Kommune og er på vej
mod betalingsstandsning, fortsætter selskabet med at gøre
rent i andre kommuner.
Firmaet arbejder lige nu på
at overføre de øvrige kontrakter, selskabet har, til et nyt
selskab. Det gælder rengøring i både Svendborg og i
Nordfyns Kommune.
Absolut Rengøring er absolut et interessant fænomen på
den liberale stjernehimmel.
Firmaet har til DR Fyn oplyst,
at det var et lønkrav fra 3F på
to-tre millioner kr., der tvang
Absolut til at standse aktiviteterne i Viborg.
Absolut Rengøring blev
fyret af Viborg Kommune i
september. Firmaet havde på
det tidspunkt modtaget hele
65 bøder for et års elendig
rengøring af omkring 150 institutioner, skriver dknyt.dk

Farvel i Randers

Plejepris op i Kolding
I Kolding er der gennem længere tid gennemtræk i hjemmehjælp og hjemmepleje. Her
går kommunen hurtigere til
nye private udbydere grundet
kontraktopsigelse i uge 45 fra
Trekantens Rengøring og Pleje A/S, fremgår det af dknyt.
dk. Firmaet har serviceret 502
ældre i Kolding.
Nye på området bliver
Kære Pleje og Svane Service,

mens det svenske Attendo
fortsætter.
Kolding har selv sagt
kontrakter op med to andre
private virksomheder efter
konkurser i foråret.
Når svenske firma Attendo
i det nye år sender regninger,
så bliver de 25% dyrere, end
da de i efteråret 2013 bød
ind på pleje og rengøring i
Kolding. Timeprisen lå på
323 kr. i snit. Dengang lå de
forunderligt nok 25% under

Det private Fjordens Service har besluttet at stoppe
sit samarbejde med Randers
Kommune. Det sker efter prisfald på serviceydelser i kommunen, lyder det fra Randers
Kommune.
Samarbejdets ophør skyldes, at Randers Kommune har
valgt at sænke timepriserne
på visiterede rengøringsopgaver.
– Det er ikke længere rentabelt. Derfor ønsker vi fremover at rette vores fokus mod
privat- og erhvervskunder,
siger Heidi Lundberg, indehaver af Fjordens Service, der
har 13 fastansatte medarbejdere ifølge dknyt.dk.
Firmaet servicerede 168
borgere. I Randers kan borgerne fremover vælge imellem fem private og den kommunale hjemmepleje. Alni

Forsvundne penge
Ved sidste finanslov fik kommunerne 1 milliard ekstra
til ældreområdet. Hvad er der sket med disse penge?

Dalende service
Den store nyhed i begyndelsen af oktober handler om
ældremad. Det viser sig, at
mange plejehjem får vakuumpakket mad, som bare lige
skal varmes i mikroovnen.
Det sparer plejehjemmene,
og derved kommunerne en
masse penge.
Det sære er, at beboerne
betaler dels husleje og dels
kost ud af folkepensionen.
Samtidig er mange ældre
underernærede, fordi appetitten ofte daler med alderen.
Og den vakuumpakkede mad

er ofte sammensat ud fra en
sundhedsopfattelse frem for
kalorier, som meget vigtige
for at forebygge underernæring og for tidlig død.

Hjemmehjælpen,
der forsvandt
Kommunerne har også fundet
ud af, at der kan spares på
hjemmehjælp ved at give
hjemmeboende ældre vakuumpakket mad til en uge. Det
gælder både varm mad og
smørrebrød. Også her betaler
de ældre selv for maden, og
der er de samme problemer

Mad til hele ugen
med underernæring blandt
kunderne.
I mange kommuner har
man desuden et krav om,
at ældre medborgere skal
genoptrænes, før der evt.
kan bevilges hjemmehjælp.

Det giver nok lidt livskvalitet
mens genoptræningen pågår,
men det er på grund af den
menneskelige kontakt, ikke
træningen. Efter genoptræningen kan den ældre se frem til
endeløse dage uden kontakt
til nogen som helst, kun det
ugentlige madbud, som serverer mad, der ofte er så ringe,
at den ikke bliver spist.

Nærende mad,
en menneskeret,
også for ældre
De ældre, som vi i dag sjofler,
er de ældre, som har gjort

det muligt for nutidens yngre
middelklasse at leve relativt
sorgløst. De har ved deres
flid opbygget vores velfærd.
Og som tak får de mad, som
ikke engang politikerne selv
vil spise.
God hjemmelavet mad, renlighed og medmenneskelig
kontakt burde være en menneskeret. Vi må kræve en tryg
alderdom. Det var noget af det
den milliard skulle sikre. Men
hvor den milliard er forsvundet hen, vides ikke. Den er da
ikke gået til at øge livskvaliteten for de ældre.
lr
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Anbefaling til nedskæringer
n For 7 år siden nedsatte
den tidligere formand for
EU-kommissionen Jose Manuel Barroso et udvalg der
skulle finde ”regelforenklinger” eller sagt med andre
ord: der skulle findes tiltag
der skal betyde administrative lettelser for små og
mellemstore virksomheder
i EU. Små og mellemstore
virksomheder er virksomheder med under 500 ansatte.
Der drejer sig om 92% af alle
virksomheder i EU.
Til at lede udvalget udpegede Barroso den tidligere
leder af Bayern, Edmund
Stoiber. Udvalget er herefter
kendt som Stoiber-udvalget.
Sammensætningen af udvalget har været både erhverslivet: arbejdsgivere og lønmodtagere, bruger-organisationer og finansverden. Som
sædvanligt har der været
2/3 flertal af repræsentanter
fra finans og arbejdsgiver
siden. (Sammensætningen
er gældende for alle udvalg i
EU-regi)
I midten af oktober
fremlagde Stoiber-udvalget
endelig deres rapport til
EU-kommissionen. Efter 7 år
var udvalget ikke nået frem
til enighed, og EFS fremlagde deres egen rapport.
Efter Stoiber-rapportens
fremlæggelse. Barroso er
af den opfattelse, at den nye
EU-kommission har fået et
meget stærkt grundlag for
kunne arbejde videre med en
regelforenkling.

Den nye formand for EUkommissionen Jean Claude
Juncker har udpeget den
tidligere tyske udenrigsminister Frans Timmerman som
sin højre hånd, der skal varetage denne regelforenkling.
Indholdet i rapporten er et
oplæg til fjernelse af de fleste
administrative byrder, der
kan forhindre ”merværdi”.
Der skal ikke længere være
et maks. antal arbejdstimer,
løn og div. tillæg skal være
et anliggende mellem den
enkelte virksomhed og den
ansatte (der må ikke oplyses
om løn- og arbejdsforholds
aftaler), sikkerhed og
arbejdsmiljø skal indskrænkes så det ikke forhindrer
”merværdi”. Som et eksempel kan ses, at den tidligere
EU-kommission forhindrede
en aftale mellem frisører og
deres ansatte om brug af kemiske stoffer ved ”hårpleje”.
Der var ingen merværdi i
aftalen.
Som forbrugere kan der
ventes mindre mulighed for
at gennemskue de forskellige produkter, der skal ikke
være mærkning af varer. I
medicin skal der ikke være
brugsanvisning og vejledning om brug og evt. bivirkninger.
Hvis der fremover skal
indføres en ny regel, kan det
kun ske ved, at der fjernes
en anden regel. Princippet
kaldes ”one-in-one-out”. Forbrugerbeskyttelse af køb og
salg på internettet, betyder

ikke automatisk, at andre
forbrugerbeskyttelser ikke
er nødvendige.
Der er samtidig et forslag
fra udvalget om, at små
virksomheder (under 250
ansatte) så vidt muligt skal
fritages for al EU-lovgivning.
Stoiber-udvalgets rapport
er helt i overensstemmelse
med de såkaldte 4 friheder
i EU. Kapitalen kan etablere sig hvor de vil, deres
varer kan sælges i hele EU,
arbejdskraften skal flyttes
derhen, hvor kapitalen har
behov for den, og alt i samfundet skal gøres til en vare.
Der må ikke være noget
der forhindrer merværdi
(profit).
Udvalgets forslag passer
også godt sammen med de
forhandlinger, der er sivet ud
fra de hemmelige forhandlinger mellem EU og USA om
en transatlantisk handelsaftale: TTIP med løn og arbejdsforhold der er gældende i
USA.
Den europæiske faglige organisation: EFS (der
finansieres af EU) har taget
afstand fra Stoiber-udvalgets
rapport og er kommet med
sin egen rapport. I den er
det opfattelsen, at løn- og
arbejdsforholdsaftaler er det
enkelte lands kompetence.
De er dog stadig af den
opfattelse, at det er EU’s 4
friheder, der er grundlaget
for EU.

UD AF EU

Ved EU-udvalget

Uro i Belgien
Arbejdsmarkeds- og sociale nedskæringer er nået til hovedstaden i EU. Den belgiske regering er i gang med at følge EU’s
nedskæringspolitik, hvilket har skabt uroligheder hos landets
befolkning. Pensionsalderen skal hæves, og nedskæringer på
og sundheds- og det sociale område er en del af den førte EUpolitik. 100.000 belgiere var på gaden i Bruxelles i starten af november i protest mod regeringens forslag til nedskæringer. Der
lægges op til aktioner over hele landet, med en landsdækkende
aktion/demonstration den15. december. Desværre har hverken
den belgiske fagbevægelse eller EFS (den europæiske faglige
sammenslutning) erkendt at det ikke er den enkelte regerings
politik, der er bestemmende, men at EU er kapitalens Europa!

Grønne tiltag?
EU-kommissionens nye vice-formandskommisær Frans Timmermans har fået til opgave at finde områder, hvor der kan
skæres i regler, der giver mindre profit. Han lægger op til at en
luftkvalitetspakke, affaldsregler, anvendelse af kemi og energibeskatningslovgivning ikke vil være en del af den nye EU-kommissions politik. Selvom forurening, gennem luften er grænseoverskridende, skal der ikke laves minimumskrav. Bortskaffelse
af affald skal overlades til private, kontrollen af kemien i de enkelte produkter skal bestemmes af de enkelte virksomheder og
det skal ikke være muligt at lave en beskatning på overforbrug
af energi. Skyklapperne for kommissionens øjne kan undre, når
klimaet gang på gang reagerer på den overdrevne profit med
katastrofer som oversvømmelser, skovbrande og sult.

Skattely!
Formanden for EU-kommissionen, Jean Claude Juncker, er
tidligere statsminister i Luxemburg. I Luxemburg har der altid
været er afslappet forhold til virksomheders skattebetaling. Det
har nu vist sig at internationale firmaer, gennem skattelovgivning i Luxemburg, har kunnet slippe for at betale skat i de lande,
virksomhederne har tjent deres profit. Jean Claude Juncker har
i sin regeringstid sikret dette. Som formand for EU-kommissionen har han udtalt, at det må være et spørgsmål om, at der skal
være mere EU. Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EUparlamentet forsøger at samle stemmer fra EU-parlamentet til at
stille et mistillidsvotum til Jean Claude Juncker, men det har vist
sig at den socialdemokratiske gruppe sammen med den konservative gruppe har fredet formanden for EU-kommissionen. De
multinationale firmaer er sikret en 5-årsperiode uden skattebetaling i EU.

Vægtet stemmeafgivning
EU er en ”sammenslutning” af 28 lande i Europa, der demokratisk skal være et fælles handels- og økonomisk samarbejde,
med respekt for de enkelte landes kulturelle og arbejdsmæssige
forskelligheder. I mangel på respekt for forskelligheder er det
besluttet at beslutninger skal træffes ved vægtet stemmeafgivning. Det skal være antallet af borgere i det enkelte land der
bestemmer indflydelsen. Det lyder meget demokratisk, men
afstemningssystemet er indrettet på den måde, at 1/4 af landenes antal af stemmer betyder, at hvis Tyskland og Frankrig er
uenige, kan der ikke træffes en beslutning. Samtidig betyder det
at Danmark, der er ca. 2% af EU’s befolkning ikke har nogen indflydelse. EU vil ikke kunne eller være en demokratisk samling af
Europas nationer. Det er en kolos på lerfødder, der er skabt på
undertrykkelse af mennesker til et forsøg på fastholdelse af det
kapitalistiske system.
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Kapitalen i det 21. århundrede
En ambitiøs og seriøs omfortolkning af de sidste århundreders økonomiske historie

Af Arne Cheller
n I dag har alle efterhånden forstået at der er krise:
økonomisk krise, finanskrise,
gældskrise, arbejdsløshedskrise, boligkrise, energikrise,
fødevarekrise osv. Kun få har
dog endnu indset, at alle disse
kriser udgør en strukturel
krise, dvs. en krise i kapitalismens bærende dele. Det er en
krise der har udviklet sig over
flere årtier, og som ikke må
forveksles med de tilbagevendende cykliske kriser, som
den både nærer og får næring
fra.
Det er en universel krise,
som omfatter alle grene af
økonomien. Det er en global
krise, som ikke blot berører nogle få lande. Det er en
langvarig og permanent krise,
som udvikler sig gradvist og
snigende. Og det er samtidig
en krise, der får følgeskab
af andre strukturelle kriser,
klimakrise, miljøkrise, råstofkrise, institutionskrise, sikkerhedskrise, værdikrise osv.
Alt sammen kriser der kan
føres tilbage til kapitalismen
og dens irrationelle produktionsmåde.
Det drejer sig om en systemkrise, som vidner om en
kapitalisme, der i stigende
grad ramler mod de absolutte
skranker som Marx – i en
anden tidsalder – beskrev i
Kapitalen.

Kritik af lærebøger
I den situation er Thomas Piketty bog ”Kapitalen i det 21.
århundrede” en ambitiøs og
seriøs omfortolkning af de sidste århundreders økonomiske
historie, og bogen er da også

blevet modtaget med den
helt store virak. Den fik efter
få ugers udgivelse i engelsk
oversættelse ryddet bestsellerlisterne, og har overtaget
den politiske og økonomiske
debat. Er det en bog om voksende fattigdom, eller en bog
om voksende rigdom? Der er
dem der taler om den som en
dødsdom over kapitalismen,
andre mener, at det snarere
er et eftersyn med henblik på
reparation af kapitalismen.
Den 43-årige forfatter, har
ikke en baggrund som radikal
barrikadekæmper. Han er uddannet i matematisk økonomi
i Frankrig og var som ung i
USA på et lektorat, men kom
tilbage og arbejder i dag på
Paris’ School of Economics.
Bogens altdominerende hovedpointe er at beskrive, hvordan kapitalismens naturlige
tendens er at koncentrere indkomst og formue i hænderne
på det lille mindretal, der ejer
kapital. For at underbygge
sin teori, er der i bogen en
lang række data og ligninger,
som jeg ikke her vil berøre.
Men pointen kommer når han
skriver, at forholdet mellem
kapital og lønindkomst ikke er
stabilt, som mange økonomer
og økonomiske lærebøger antager. I stedet har det varieret
ekstremt meget.

Kapitalafkastet
Går man tilbage til 1800-tallet betød introduktionen af
industriproduktion, at andelen
af indkomsten der gik til kapital steg betragteligt. I årene
før første verdenskrig var
værdien af kapital i lande som
Frankrig og England vokset
til 7-800 % af den årlige natio-

nalindkomst. Det 20 århundredes historie med national
som international klassekamp
ramte også kapitalejerne.
To verdenskrige, den store
depression, samt en markant
inflation (et ukendt fænomen
i 1800-tallet) betød at store
formuer blev ødelagt eller
udhulet.
Det betød så en massiv
destruktion af kapital, at man i
1950’erne så en samlet kapitalmængde, som var faldet til 2-3
gange den årlige nationalindkomst (kan ses i bogens figurer) Derfor spillede afkastet
på kapital pludselig en langt
mindre rolle i den samlede
nationalindkomst.
Det er samtidig den periode som bliver kaldt de
gyldne år, hvor udbygningen
af fabriksproduktion i Europa
og USA betød høje økonomiske vækstrater, der oversteg
afkastet på kapital. Sammen
med en øget beskatning af
de højeste lønninger, betød
det faldende ulighed i denne
periode.
I de næste årtier begyndte
kapitalen at akkumulere, og
ejerskabet over kapital kom til
at spille en central rolle. Samtidig så vi i USA, med England
og andre lande tæt derefter,
en massiv stigning i uligheden
i indkomst.
Især i USA betyder opkomsten af supermanagers, at den
øverste 1 % nu sidder på 20 %
af nationalindkomsten. I modsætning til tidligere betyder
det, at vores dages overklasse
er arbejdende rige (working
rich), der ikke blot lever af
renterne af opsparet kapital,
men også supplerer med tårnhøje lønindkomster. Pikettys

hovedforslag til at undgå at de
rige bliver rigere og at endnu
flere bliver fattigere er en generel, global skat på kapitalen
for at bremse akkumulationen. Konkret foreslår han en
rate på 1 % på formuer over 1
mio. euro, stigende til 2 % på
formuer over 5 mio.

Ikke en ny Marx
Et værk, der har som ambition at beskrive de sidste 200
års økonomiske historie og
sammensætte lange datasæt
af meget varierede kilder, vil
selvfølgelig løbe ind i problemer.
Eksempelvis har Piketty ingen måde at måle de milliardbeløb der gemmes i skattely
på, hvorfor den reelle ulighed
i disse år sikkert er undervurderet. Derfor er der grund til
et kritisk blik på analyserne i
bogen.
Det væsentlige problem er
fraværet af magt og politik i
beskrivelsen af den historiske
udvikling.
Den mest iøjnefaldende
mangel er det fuldstændige
fravær af arbejderklassen
og arbejderbevægelsen. På
næsten 700 sider optræder
fagforeninger kun tre gange.
Bogen er blevet sammenlignet med Marx’s Kapitalen,
og det er nok at tage munden
for fuld. Men Pikettys bog er
meget bedre end så mange
andre Mainsstream økonomibøger.
Hvor bogens analyser af udviklingen i fortiden er strengt
strukturalistisk og drevet af
matematiske forhold, så bliver
analyserne af fremtiden drevet af en tro på at rationelle
argumenter og fornuftige

politikker, som den globale
skat på kapital, sagtens kan
forandre de historiske sammenhænge.

Glemmer klassekampen
For et værk der beskriver 200
års udvikling som at være
drevet af nogle simple materielle sammenhænge, virker
det naivt at antage, at de
næste årtier vil være drevet af
rationel dialog. Her ville en historisk materialisme, der også
medtager politiske processer
og klassekamp, kunne hjælpe
til med at give en analyse der
ikke er blåøjet naiv, som det at
tro at rationaliteten vil vinde
over kapitalismens jernlove.
Pikketty fremdrager gode
data for den ulighed kapitalismen har skabt, og hvad den
går ud på. Men fordi han ikke
ønsker et andet samfund, foreslår han blot en beskatning
af den herskende klasses rigdom. Problemet er, at denne
klasse kontrollerer politikken,
finansverdenen, medierne og
universiteterne.
Kapitalen bliver koncentreret via kreditsystemet og
finansieringen af økonomien
med en ekspansion af værdipapirer og monetær kapacitet.
Det er her den herskende
klasse har overtaget.
Tænk bare på den voldsomme kommercialisering af
naturen, ved at udstyre selv
de fineste porer af celler og
gener med bytteværdier. Det
kunne ønskes, at de mange
miljøbevægelser ville være
mere anti-kapitalistiske.

Mangler modstand
og alternativ
Men der er en utilfredshed
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Til kurdernes kamp mod IS
Vi vil fra Århus mod Krig og Terror gerne sende en hilsen
til Kobani og til kurdernes kamp mod IS
blandt arbejderklassen og
andre. Det er som magma i en
vulkan, der rumler og bryder
ud af til. Vi ser det i Grækenland, Spanien og England,
hvor det er kapitalens EU
der bekæmpes, men der har
også været opstande i mange
byer som Istanbul, Cairo og i
Brasilien som vi så ved sommerens WM i fodbold. Det vil
fortsætte.
Alligevel er for mange
sociale bevægelser og fagforeninger nærmest i dvale. Man
kan spørge med rette: har
arbejderbevægelsen udviklet
visioner for alternativer til kapitalismen. Folk spørger: hvad
er jeres bud?
Bevægelserne i dag skal
have karakter af kamporganisationer, hvor de er båret af
fagbevægelsen, solidaritetsbevægelser og ikke mindst
de kommunistiske partier.
Lige nu spiller NGO’erne en
stor rolle, men de kan ikke
udfordre rigdommen. De
kan kun afhjælpe problemer
relateret til fattigdom eller
miljøforhold. I dag er der alt
for stor fokusering på identitetspolitik med en overvægt af
særinteresser, som ofte sker
på bekostning af analyser af
klasser og klassekamp. Der
må findes veje til at bryde
med denne ramme, veje som
afviser magtesløsheden, når
det kommer til solidaritet,
massebevægelse og reel udfordring af magten.
Trods disse bemærkninger
er bogen en god historisk
gennemgang, underbygget af
mange data og analyser. En
ambitiøs og seriøs omfortolkning af de sidste århundreders økonomiske historie,
med spørgsmål om kapital og
fordeling i centrum.
Thomas Piketty besøger
København 11. december
2014. Om aftenen kl. 20.00 er
Thomas Piketty i samtale på
engelsk med kulturredaktør
Rune Lykkeberg om ”Kapitalen i det 21. århundrede” ved
et arrangement i Den Sorte
Diamant.
Thomas Piketty: Kapitalen i
det 21. århundrede.
Forlaget Gyldendal.
676 sider. Pris: 399,95 kr.

n IS er forfærdelig terror.
Vi har i mere end 3 år
gjort opmærksom på, at den
forenede vestlige og arabiske
reaktion gennem sin indblanding i Syrien skabte et
monster.
I flere år har Danmark
gennem Syriens venner nærmest været allieret med IS.
Arbejdsdelingen i Syriens venner har været, at
Villy Søvndal opretholdt den
demokratiske facade, mens
Saudi-Arabien og Qatar støttede fundamentalisterne i
Al-Nusra og ISIL, Tyrkiet og
USA støttede den frie syriske
Hær og Tyrkiet blokerede
for forsyninger til Kurderne.
Indtil for 4 mdr siden var
de danske politikere, TV og
aviser ikke interesserede i
oplysninger om terroristernes overgreb mod kurdere,
alevitter, kristne, shia-muslimer eller andre grupper i
Syrien.
Det er ikke fordi, der
manglede dokumentation for
overgrebene. Der er forfærdige billeder af fanger, som
blev hængt op i benene og
fik hovederne skåret af.
Det passede bare ikke
ind i propagandaen, at det
var oprørerne i Syrien, der
begik overgreb, så det ville
medierne ikke omtale. Det
var vigtigere for danske politikere og for pressen at støtte
destabiliseringen af Syrien.
Det ændrede sig plud-

seligt, fordi ofrene ikke
længere bare var folk fra
mellemøsten, men nu var
hvide amerikanere. Samtidig
kunne USA nu bruge IS som
påskud til at deltage mere
åbenlyst i krigen i Syrien.
Nu er Danmark officielt
i krig i mod IS, og med i en
alliance der kaster bomber i
Irak og Syrien.
Det er en underlig halvhjertet alliance.
Med i alliancen er SaudiArabien og Quatar, der er
IS’s vigtigste støtter. Med
i alliancen er også Tyrkiet,
der fortsat gør, hvad de kan,
for at forhindre kurderne i at
bekæmpe IS.
Det virker ikke som om
alliancen reelt ønsker at
fjerne IS, og i hvert fald som
om alliancen ikke ønsker, at
kurderne skal sejre. Der er
ingen tvivl om, at bombningerne at IS-enheder omkring
Kobani har gavnet kurderne,
men overordnet kan bomber
ikke besejre IS.
Derfor har fredsbevægelsen protesteret mod at
regeringen igen vælger krig
og militære midler, bare fordi
amerikanerne kalder.

Politisk løsning er
nødvendig
Den opbakning IS har i de
sunnimuslimske områder i
Irak skyldes, at den Irakiske regering, vi har været
med til at indsætte, regerer

uden hensyn til sunnier og
kurdere.
Irak må tilbyde deres
sunnimuslimske befolkningsgruppe en bedre fremtid end
IS tilbyder dem.
En politisk løsning i Irak,
hvor alle befolkningsgrupper,
shia’er, sunnier og kurdere
får del i magt og indflydelse,
så de alle kan få håb om
en bedre fremtid i Irak, vil
effektivt kunne fjerne den
base, som IS har til at hverve
krigere i Iraks sunnitrekant.
Nye bombardementer af
de sunnmuslimske områder
vil derimod blot skabe mere
håbløshed og flere desperate
terrorister.
I Syrien er løsningen heller ikke mere borgerkrig,
men en politisk løsning.
Danmark må stoppe støtten til fortsat borgerkrig
og i stedet arbejde for den
brede fredskonference med
deltagelse af alle parter, som
vi og vore Allierede hidtil har
blokeret fordi USA ikke ville
have Asad og Iran med ved
forhandlingerne.
Hvis man ikke vil forhandle med dem, man er i krig
med, så får man ikke fred.
Og Syrien har brug for
fred. Der har været død og
ødelæggelse nok.
For at kurderne skal
kunne drive IS tilbage fra
de kurdiske områder, må
Tyrkiet åbne grænsen for
forsyninger til de syriske

kurdere, det gælder både for
nødhjælp, militære forsyninger og frivillige kurdiske
krigere fra Tyrkiet.
Men Tyrkiet ønsker ikke,
at kurderne skal sejre. De vil
hellere se på, at kurderne og
IS slår hinanden ihjel. Der er
brug for at regeringen lægger pres på Tyrkiet, og som
minimum trækker de danske
soldater hjem fra Tyrkiet.
Det er ikke PKK men Tyrkiet, der støtter terror.
Enhedslisten har foreslået,
at de danske fly kaster forsyninger ned til kurderne, men
folketinget sagde nej.
Folketinget vil hellere
støtte deres NATO partner
Tyrkiet.

Støt Kobani, fordriv IS
Stop samarbejdet med IS’
støttre og bagmænd.
Danmark skal arbejde for
politiske løsninger i stedet
for at vælge militær indsats,
hver gang chancen er der.
Danmark skal stoppe
krigspolitikken og i stedet
helhjertet bekæmpe IS politisk.
Lad os kræve en politisk
løsning i Irak med rettigheder og politisk indflydelse for
også sunnier og kurdere.
Lad os kræve våbenhvile
og en bred fredskonference
for Syrien, for at finde en
politisk løsning, der også respekterer kurdernes ønsker
om selvstyre.

Er Palæstina på vej mod selvstændighed?
I de forløbne uger har der været fokus på især Sveriges anerkendelse af staten Palæstina
Af Elin Søborg
n Denne medførte megen
medieomtale og Israels midlertidige hjemkaldelse af sin
ambassadør i Sverige. Men
Sverige er ikke det eneste
EU-land, der har gang i det
diplomatiske arbejde omkring Palæstina-konflikten.
I parlamenterne i både
Spanien, Frankrig og England er der for nylig blevet
vedtaget anerkendelser af
den palæstinensiske stat, dog

på betingelse af en positiv
udvikling i fredsforhandlingerne mellem Israel og palæstinenserne, men regeringerne har endnu ikke taget det
endelige skridt. Også i Norge
og Finland arbejdes der på
en anerkendelse.
Faktisk har en række
lande rundt om i verden,
heriblandt også flere østeuropæiske lande, der nu er
optaget i EU, uden den store
opmærksomhed gennem
årene anerkendt Palæstina.

Det er vigtigt, at nogle af
de toneangivende EU-lande
nu går ind og på trods af deres traditionelle støtte til USA
og dets politiske og militære
fremfærd i Mellemøsten og
andre regioner melder deres
støtte til tostats-løsningen og
et frit Palæstina ud.
For det palæstinensiske selvstyre har brug for
en bred støtte til det diplo
matiske projekt, det har
lagt ud for 2015. Endnu en
gang vil det ansøge om at

blive fuldgyldigt medlem
af FN.
Dette vil ske i begyndelsen af året i Sikkerhedsrådet,
som med udskiftningen af
de ikke-permanente medlemmer godt kunne vise sig
mere positivt overfor forslaget end sidste gang, ansøgningen blev afvist.
Det er dog overvejende
sandsynligt, at USA i sidste
ende nedlægger veto mod et
fuldt medlemskab til Palæstina.
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Af Martin Jensen

Overhalet af virkeligheden
FN’s klimapanel er netop nu ved at afslutte en ny rapport om
klimaet under et møde i København. Men virkelighedens CO2udledning har allerede overhalet det værste scenarie i rapporten, siger forskere.
I 2014 ventes der at blive udledt 37 milliarder ton CO2. Ifølge
professor Jørgen Olesen viser kurverne i FN’s nye klimarapport imidlertid, at vi på nuværende tidspunkt kun skulle have
en CO2-udledning på ca. 36 milliarder tons årligt, hvis vi skulle
følge det ’værste’ scenarie.
På Aarhus universitet mener professor Jørgen Olesen, at FN’s
klimapanel har sat deres ’værste’ scenarie på et lavt niveau, fordi
panelet ikke ønsker at fremstå urealistisk.
Formålet med scenarierne er, at politikerne kan bruge dem
som en guide, når de skal tage beslutninger om, hvad de skal
gøre ved klimaet. Når panelet ikke afspejler virkeligheden, vil
politikernes forslag og beslutninger heller ikke modsvare virkeligheden.

Forældede
svendebreve
Af Martin Jensen
n Det er et stort problem, at
nyudlærte må vende tilbage til
skolebænken. Det sker fordi
erhvervsskolerne ikke har
de nye maskiner der skal til
for at eleverne kan begå sig i
industrien, der har det nyeste
udstyr.

40 år gamle maskiner
Erhvervsskoleelever må
opkvalificere sig kort tid efter

endt uddannelse. De bliver
uddannet på maskiner, der er
op til 40 år gamle.
Op mod halvdelen af eleverne på landets erhvervsskoler oplever, at maskiner
og udstyr på deres skole ikke
modsvarer virkelighedens
krav. Det viser en undersøgelse fra Dansk Metal.
Et af de steder, hvor de oplever problemer med utidssvarende udstyr, er på erhvervsskolen Selandia i Slagelse.

Sæt maskiner på
finansloven

Flintedolk undrer
Arkæologer på Lolland er både begejstrede og forundrede over
en unik flintedolk, der er dukket op øst for Rødbyhavn.
Området øst for Rødbyhavn blev i stenalderen brugt til fiske
ri, og den aktuelle udgravning har afdækket masser af rester fra
ældgamle fangstredskaber. Men flintedolken passer ikke ind i
det billede. Den er fra bronzealderen og den er mindst 1000 år
yngre end de øvrige fund.
Har den været placeret der bevidst f.eks. i forbindelse med en
ofring, eller er den blevet tabt?
Mysteriet bliver ikke mindre af, at der er fundet forbløffende
få menneskerester. Kun en enkelt lårbensknogle er det blevet til
indtil videre, og den synes ikke at have det fjerneste at gøre med
dolken. Så arkæologerne leder videre.

”Det er afgørende, at eleverne
arbejder med materiel og
maskiner, som overordnet
svarer til det de møder i virksomhederne. Når man som
industritekniker skal betjene
en cnc-maskine, kan det ikke
nytte noget, at man på skolen
har stået ved en gammel drejebænk,” siger Lone Folmer
Berthelsen.
Dansk Metals uddannelseschef, Per Påskesen påpeger,
at det er de seneste års automatisering i industrien, der
har gjort at skolerne ikke kan
følge med. Og han mener, at
regeringen må sætte penge
af til skolernes maskiner og
udstyr på finansloven.
Man sætter jo heller ikke
eleverne til at foretage komplicerede udregninger med
en kugleramme, mår regnemaskiner og computere er
opfundet.

Ting og sager under mulde
Det er ikke, fordi stenaldermanden gik og gravede sine økser
ned i jorden. Næh grunden er ganske enkelt, at der hele tiden
sker en tilvækst på grund af affald.
Arkæologerne graver ned gennem alt fra komøg til potteskår
og køkkenaffald, når de graver i fortiden. Middelalderens danskere smed nemlig uden videre alt deres affald på gaden. Og det
fortsatte de med frem til engang i 1700-tallet. Det ved arkæologerne på baggrund af deres fund, men også fra skriftlige kilder
om sporadiske forsøg på at lave fælles regler for, hvordan man
skulle skaffe sig af med affald.
Jordlagene gemmer ikke så mange spor fra 1800-tallet, fordi
danskerne havde fundet ud af at lave systematiske affaldsordninger.
Når vi har gravet ca. en meter ned under fliserne på gaden og
under sandet og gruset, så rammer vi 1600- og 1700-tallet.

Behov for mere D-vitamin
Danskerne får slet ikke nok D-vitamin, og vi har brug for mere,
end myndighederne har anbefalet.
Kræft, diabetes, forhøjet blodtryk, dårlig sædkvalitet, depression og knogleskørhed – der er tilsyneladende ikke grænser for,
hvilke dårligdomme D-vitamin har en effekt på. Men vi får langt
fra nok D-vitamin gennem kosten, og i Norden har vi brug for
mere end det, myndighederne hidtil har anbefalet. Så nu anbefales det, at man får 10 mikrogram om dagen, i stedet for de 7,5
mikrogram man hidtil har anbefalet.
Man får en stor del af sit behov for D-vitamin dækket af solen,
men det særlige ved de nordiske lande er, at solen ikke skinner
en stor del af året. Derfor skal D-vitamin tilføres gennem kosten.
Danskerne indtager i snit allerede nu under halvdelen af de
7,5 mikrogram, som myndighederne anbefaler.
For at får dækket sit behov, bør man få sol på huden nogle
minnutter hver dag og spise fed fisk som laks eller makrel et par
gange om ugen.
Kilde: www.videnskab.dk

Her står maskiner, der er 35
til 40 år gamle. Og uddannelseschef Jens Olsen oplever
flere nybagte svende, der kort
efter endt læretid bliver nødt
til at opkvalificere deres allerede forældede svendebrev.
Lone Folmer Berthelsen,
der står for uddannelsen i
Dansk Industri mener at
det er et problem, at udlærte
med et dugfrisk svendebrev
må vende tilbage til skole
bænken.

Jeg vil gerne tegne abonnement på

n 1/1 år (275 kr.)
n 1/2 år (165 kr.)
n Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år
n Jeg vil gerne være medlem af Kommunistisk Parti i Danmark
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 Kbh. NV
E-mail: kommunist@kommunisterne.dk – Hjemmeside: www.kommunisterne.dk
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Dronekrigene
Droner massedræber tilfældigt, og fremtidens droner beslutter selv ofrene

n NRK 2 TV viste den 6.
august 2014 beundringsværdigt nok det norske folk et
skræmmende dokumentar
program “skjult drone-krig”
om sandheden om USA’s
tilfældige og hensynsløse
drab rundt om i verden med
sine moderne ubemandede
luftbårne droner.
Den samme type af dræber
droner bruges også flittigt
af Israel mod den hjælpeløse civile palæstinensiske
befolkning ud over at denne
krigeriske nation også anvender missiler, fighter bombefly,
kampvogne og kanoner. I
NRKS dokumentar program
blev det oplyst, at i den Islamiske Republik Pakistan har
disse amerikanske droner
dræbt mere end 3.300 personer i løbet af de sidste 3 år.
Pentagon indrømmer nu,
at kun omkring 5–6% af disse
har været sandsynlige ter
rorister i følge CIA’s efter
retninger. USA har optrappet drone krigen i de sidste
8 år, men under USA’ nuværende præsident Obama (vinder af Nobels fredspris), er
antallet af drone angreb steget
meget og foregår nu dagligt
både i den Islamiske Republik

Pakistan, Yemen, Gaza og i
Irak.

Styres af privat firma
Når det kommer til den
Islamiske Republik Pakistan, styres disse førerløse
amerikanske dræber droner
fra et kontrolcenter i Nevadaørkenen via et kombineret
jord/ubåd kabel til en base
station i Tyskland, og så trådløst derfra videre til dræber
dronerne, som kan opnå en
supersonisk hastighed.
NRK 2 TV’s program viste
desuden, at USA’s dronekrig
ikke bliver ført af US air force,
men af et statsautoriseret privat firma, SAIC, med næsten
20.000 ansatte, som modtager
50 millioner dollars om året
for drabsforsøgstjenester.
Med andre ord et statslig
udbud og udlicitering af udenlandske mord missioner for
den amerikanske nation!
General Atomic i USA er
producent af disse Reaper droner, og Norge er en stor vigtig
producent af både motorer og
sprængstoffer til Hellfire missiler, der ligesom droner har
en meget lille træfsikkerhed
og som ofte rammer meget
tilfældige mål på jorden.

Hellfire missiler med norske motorer og ditto sprængstoffer er effektive mordvåben. Foto: Chemring Nobel AS
Norge har nu en voksende
militær droneindustri og producerer og leverer sprængstoffer til Reaper fly fra Chemring Nobel AS på Hurum.
Hellfire er det mest anvendte
missil i dagens drone krig og
norske Nobel Chemring er
langt den største udbyder af
dette højeksplosive våben.
Men den norske Kongsberg gruppen leverer også
mange væsentlige dele til
disse amerikanske dræber
droner. Norge er nu blevet
verdens 7. største eksportør

af våben.

Maskinel dødsdom
NRK 2 programmet viste
meget skræmmende, hvad
man har i butikken, når det
kommer til fremtidig droneudvikling. På General Atomic
i USA er man nu kommet
meget langt i opbygningen og
udviklingen af en ny generation af droner, der er fuldt ud
selvstyrende med indbygget
GPS og en meget avanceret
computer, der selv vil finde
mål og derefter også overveje,

om det rent faktisk bør affyre
missiler mod disse mål.
Ingen mennesker, eller de
såkaldte dronepiloter i USA,
har mulighed for at fjernstyre
disse droner. Robotcomputere har ingen samvittighed,
så man må antage, at antallet af civile og helt uskyldige
mennesker, der i fremtiden vil
blive ofre for sådan en drone
krig, vil stige voldsomt, hvis
denne type af dræber droner
kommer på vingerne.
Red. / Kilde: NRK 2 TV

Norges kommunister:

Nej til kvindelig værnepligt
Af Runa Evensen,
formand NKP
n Fra nytår ser det ud til at
Norge indfører “kønsneutral”
værnepligt, som det første
land i Europa, og vedtagelsen
omtales som enestående i
verden.
Argumenterne fra social
demokraterne og de borgerlige er blandt andet ligestilling.
Hvordan kan staten sige, at
krigspligt handler om ligestilling? Det har ingenting med
ligestilling, eller med “modernisering” af Forsvaret at gøre.

Modernisering betyder
som regel altid forringelser
for arbejderklassen. Arbejderklassen skal være kanonføde.
Det spiller ingen rolle om
det er piger eller drenge som
bliver soldater for krigsprofitmagerne. Arbejderklassen
narres til at tro, at det handler
om, at kvinder og mænd bliver lige meget værd, side om
side i krig.
Arbejderpartiet sammenligner til og med kønsneutral
værnepligt med indføringen af
stemmeret for kvinder for 100
år siden. I 200 år har alle bor-

gere haft pligt til at forsvare
fædrelandet Norge.

Er ikke ligestilling
Forsvaret har som mål at have
20 % kvinder med inden 2020.
Kun 10 % af kvinderne søger

ind efter frivillig session efter
dagens regler, og 20 % af disse
stopper igen på grund af mobning eller seksuel chikane.
Dette er ikke ligestilling.
At kvinder og mænds liv er
lige meget værd har ingenting

at sige når livene går tabt i
krig. Dette er hverken ligestilling eller menneskeværd.
Krig er foragt for liv, fred er
at skabe.
Ligestilling her er misforstået. Havde overskrifterne
i medierne været, at Norge i
2015 som første land i verden
havde indført ligeløn for lige
arbejde for kvinder og mænd,
havde det været noget, vi
kunne være stolte over. Det
havde været enestående!
Det er kun gennem økonomisk ligestilling der kan blive
reel ligestilling.
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Bille August med stærkt familiedrama
Af Margit Andersen
n Den portugisiske digter,
Fernando Pessoa, har engang
skrevet noget om, at man skal
føle med tanken og ikke tænke med følelsen. Det må være
den mekanik, der medvirker
til, at Bille Augusts familiedrama, Stille hjerte, undgår
at havne i sentimentalitetens
klamme kløft. Ganske vist
sidder man tilbage med en
klump i halsen, men ikke af
den slags, som kommer af, at
man har ondt af nogle andre,
men derimod af en følelse der
giver næring til en ubehagelig
eftertanke.
Filmen er overordnet en historie om retten til at fravælge
livet, men også om familierelationer med alt, hvad det indebærer af godt og ondt. Esther
(Ghita Nørby) er, som der står
i dødsannoncerne, hustru,
mor og mormor. Hun lider af
en sygdom, ALS, der efter at
have invalideret patienten til
grøntsag, uundgåeligt ender
med døden.
Esther har derfor besluttet, at hun vil herfra, inden
elendigheden tager fart, og

hun har fået sine nærmestes
accept til beslutningen.
En efterårsweekend samler
hun og hendes mand (Morten
Grunwald) familien og husets
veninde, Vigga Bro, i deres
hus på landet, for at de kan
tage afsked under hyggelige
former med god mad, drikke
og afslappet samvær. Da de
således ikke som sædvanlig

vil kunne være sammen juleaften, bliver julen flyttet lidt
frem med andesteg og hvad
dertil hører.
Afslappet bliver det nu
langt fra, for det, der var ud i
fremtiden, er nu rykket faretruende tæt på og viser sig at
være sværere at håndtere end
forventet. Nerverne kommer
på højkant, og gamle kon-

flikter blusser op. Som i alle
familier har hvert medlem sin
rolle, men i løbet af weekenden er der roller, der byttes
om, stærke bliver svage og
omvendt, utilpassede bliver
lynafledere og misforståelser
opstår og opløses.
Ghita Nørby er meget fint
både stærk og skrøbelig, og
der er ikke noget Olsen-Ban-

den-agtigt tilbage i Morten
Grunwalds afdæmpede og
tyngede ægtemand, der har
skaffet pillerne, og som skal
holde i hånden til sidst.
De to søstre, Paprika Steen
og Danica Curcic, spiller begge overbevisende, men det er
ikke for ingenting, at Paprika
Steen på San Sebastian Film
Festival modtog Sølvmuslingen for Bedste kvindelige
skuespiller. Sjældent har man
oplevet en så rædselsfuld,
dominerende møgharpe, som
man modvilligt kommer til at
kunne lide, i hvert fald en lille
smule.
Bille August har skabt et
stærkt og intimt drama, som
indrammes af et diset efterårslandskab. Et konstrueret
drama, men konstruktionen
holder, fordi filmen ikke kun
handler om denne familie,
men om noget alment og
uundgåeligt, nemlig vores forhold til sygdom og død.
Stille Hjerte
Instruktion Bille August.
Manuskript Christian Torpe
Kan ses i biografer over hele
landet

Marianne Faithfull stadig i fin form
Af Arne Cheller
n Swinging London, som
byen kaldtes i sidste halvdel
af 1960’erne, kan ses som en
europæisk ouverture til det,
der populært går under betegnelsen ungdomsoprøret. Det
var samtidig et tegn på det
gryende ”velfærdsamfund”
oven på 1950’ernes mådehold
og koldkrigsklima i slipstrømmen fra Anden Verdenskrig.
Mange af de ting der forbindes med Swinging London
(mode, smarte små biler,
stoffer, design, frisørsaloner,
filmstjerner, gallerier, popmusik) kan stadig sætte en dagsorden i den kulturelle debat.
Kombinationen af ungdom
(de store årgange) og højkonjunktur skabte en speciel form
for hedonisme, som kapitalen
også forstod at udnytte.
De nye idoler udgjordes i
høj grad af rockmusikere, der
meget ofte kom fra arbejder-

klassen, men selv om de fire
medlemmer af The Beatles
var datidens uimodsigeligt
største navne, stammede
de fra Liverpool og var ikke
Londondrenge som f.eks.
medlemmerne af The Kinks,
The Who og især The Rolling
Stones. Sangeren i sidstnævnte gruppe var Mick Jagger.
Det var ham, der til en fest
”opdagede” Marianne Faithfull og i 1965 lancerede hendes karriere ved at give hende
sangen ”As Tears Go By”.
Afsunget med en stemme så
ren som af en pige opvokset i
et kloster blev den et stort hit,
og efterfølgende blev hun et
af Swinging Londons kendteste ansigter med flere hits til
følge.
Der er løbet meget vand
gennem åen siden 1965, og
trænger man nu om dage
til noget mere krasbørstigt,
mere virkeligt og mindre pop,
er der Marianne Faithfull, der

efter overnævnte solokarriere
i 60’erne fulgte en anden vej.
Hun blev hjemløs og junkie,
med alt hvad det indbefatter af deroute og personlige
omkostninger, og op igennem
1970’erne var de historier,
der nåede offentligheden, af
så trist karakter at de fleste
afskrev hende.
Stor var overraskelsen derfor, da hun i 1979 fik et seriøst
comeback med pladen ”Broken English”, der passede
perfekt til tidsånden og gjorde
hende til ikon for punkgenerationen. Måske fordi hendes
engang så rene og melodiske
stemme var smadret af cigaretter, kokain og skørlevned
og dens klang nu dyb, rå og
uskøn. Tættere på undergang
viste den sig til gengæld som
et voldsomt, ekspressivt instrument, der kunne tackle et
stilistisk bredt repertoire.
Et Kurt Weills tonale univers lå lige til hende, som man

kan høre på hendes 1997-indspilning ”20th Century”, der
indeholder sange som ”Alabama Song”, ”Pirate Jenny”
og ”Mack The Knife”, alle
skrevet af Weill og Brecht.
I 1998 udkom mesterværket ”The Seven Deadly Sins”,
en sønderlemmende kritik af
kapitalismen, nok den bedste
af hendes udgivelser som
fortolker, som hun indspillede
sammen med Wiens Radios
Symfoniorkester og ligeledes
med tekst og musik af Brecht
og Weill.

Her i 2014 er hun igen på
banen i fin form med den nye
plade ”Give My Love to London”, hvor hun atter er tilbage
som sangskriver i samarbejde
med andre, men det er nu
bonkammeraten Nick Cave,
der leverer pladens højdepunkt med den gribende og
voldsomme ”Late Victorian
Holocaust”. Det er erfaringens stemme, man lægger øre
til, og Marianne Faithfull lyder
som de 67 år, hun har rundet.
Det er ikke musik for børn
og skønhedssøgende æsteter.
Det er derimod lyden af en
sjæl, der har set og prøvet det
meste, men ikke mistet livsgnisten af den grund.
Men illusioner og rosenrøde drømme er der ikke mange
tilbage af. En fin og væsentlig
udgivelse af et sandt klenodie.
Marianne Faithfull: Give My
Love to London (Naive/Playground). Pris 150 kr.
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50 års tavshed er blevet brudt
Af John Poulsen
n Da jeg i 2012 så dokumentarfilmen ”The Act of Killing”
(anmeldt i KOMMUNIST
12-2012) om folkemordet i
Indonesien i 1965-66, kom jeg
til at tænke på de to DDR- dokumentarister, Heynowski og
Scheumann, som i 1965 optog
filmen ”Den leende mand”
(Congo Müller).
Det var lykkedes dem at få
lejesoldaten Siegfried Müller
til at tro, at de kom fra en vesttysk fjernsynsstation, og ved
at optræde venligt og forstående fik de ham til pralende
at fortælle om, hvordan han
i Congo havde medvirket til
mord på uskyldige mennesker.
På samme måde lykkedes det
Joshua Oppenheimer at vinde
de indonesiske bødlers tillid og
få dem til at fortælle om deres
deltagelse i nedslagtning af
sagesløse indonesere, fordi de
troede, at han havde kontakter
opad i systemet.
I hans nye film ”The Look of
Silence”, hvor ord og billeder
supplerer hinanden, bliver
sagen set fra ofrenes side.
Det var lykkedes Oppenheimer
at finde frem til en familie, hvis
søn var blevet myrdet, og vise

dem optagelser, hvor sønnens
mordere fortæller om, hvor
brutalt de myrder ham, skærer kønsdelene af liget og til
sidst smider det i floden sammen med tusindvis af andre.
Broderen til den myrdede,
optikeren Adi, som blev født
to år efter mordet, beslutter sig, selv om det kan være
farligt, til sammen med Joshua
at møde op hos morderne,
stille dem spørgsmål og vise
dem Joshuas optagelser. De
bliver overrasket over hans
spørgsmål, fordi de er helt
anderledes end dem, Joshua
tidligere har stillet, de beder

om at kameraet bliver slukket,
og beskylder Adi for at være
kommunist, ja ligefrem truer
ham med samme skæbne
som hans bror. For dem er
det stadigvæk den naturligste
ting i verden, at kommunister
simpelthen skal udryddes.
Adi optræder anonymt, for
han ved, at han er i fare, og da
optagelserne er slut, skifter
man bil for ikke er at blive sporet. Sandheden er ilde hørt,
og den skal ikke frem. Det er
ikke kun bødlernes holdning,
men noget der præger hele
samfundet, at man ikke skal
grave op i fortiden. Selv over-

levende ofre vil ikke tale om,
hvad der er foregået.
Men med disse to film vil
det forhåbentlig lykkes at
åbne Indonesiens og resten af
verdens øjne for den fortiede
forbrydelse. Det gælder også
Danmark, for når man går ind
på Undervisningsministeriets og DIIS’ hjemmeside om
folkedrab, nævnes Indonesien
ikke med et ord, selv om der
foregik et af de værste folkedrab siden Anden Verdenskrig. Jeg har tilladt mig at
spørge om hvorfor, men har
endnu ikke fået noget svar.
Til at begynde med blev

”The Act of Killing” kun vist
privat, men sidenhen er den
blevet vist tusindvis af gange
og er tilgængelig gratis online.
Da den blev nomineret til en
Oscar, gik det så vidt, at den
indonesiske præsidents talsmand erkendte, at folkedrabet var en forbrydelse mod
menneskeheden. Den nye film
blev den 10. november vist
to gange for fulde huse i en
af landets største biografer i
Jakarta.
Optagelserne til ”The Look
of Silence” blev foretaget før
”The Act of Killing” havde
premiere, fordi Oppenheimer
ikke følte, at det efterfølgende
ville være sikkert at vende tilbage til Indonesien. At det var
farligt at deltage i optagelserne
fremgår også af rulleteksterne, hvor der for mange af de
medvirkendes vedkommende
står anonym gang efter gang.
Det er en film, man bliver
dybt bevæget af, og man kan
kun være enig med Per Juul
Carlsen fra DR’s filmland, som
udtalte at, det er ”en af den
slags film, man aldrig får ud af
kroppen igen”.
The Look of Silence
Instruktør Joshua Oppenheimer

Et spøgelse går gennem Danmark...
Af John Poulsen
Antikommunismen og angsten for kommunisme er ikke
af ny dato, men har eksisteret
ligeså længe som begrebet
kommunist og kommunisme har været brugt. Her
i landet går det helt tilbage
til 1840’erne, selvom der
hverken fandtes kommunister
eller var udgivet nogen kommunistisk litteratur. Angsten
var især blevet importeret fra
Frankrig.
Historikeren Bertil Ny
gaard har beskæftiget sig
med emnet og skrevet om
det i sin bog ”Det røde spøgelse – kommunismen og
1840’ernes danske politiske
kultur”. Forfatteren har gennemlæst aviser, tidskrifter og
bøger fra perioden, og med
citater påviser han, hvordan
angsten for kommunismen

langsomt bredte sig også her
i landet.
Til at begynde med bragte aviserne artikler oversat
fra fransk og tysk og som
væsentligst refererede til
begivenheder i Frankrig.
Senere, efter at danske journalister havde sat sig ind i
sagen og læst udenlandske
bøger, blev det til selvstændige artikler, men der var
ingen som viste sympati for
kommunismen.
Især det konservative blad
Dagen bragte nogle grove
artikler, hvor det f.eks. angreb
Kjøbenhavnerposten, fordi
den beskæftigede sig med sociale problemer og anklagede
den for at have ”opkastet sig
til talsmand for folkets laveste
klasser, for proletarerne, eller
de individer af folket, som står
på det laveste trin af dannelse
og oplysning, som intet har og

derfor heller ikke have noget
at tabe, men derimod kun kan
vinde ved hvilken som helst
forandring i forholdene...”
Ja, man skulle næsten tro, at
Marx og Engels havde skrevet slutningen af til det kommunistiske manifest.
Det tog mange år, før der
overhovedet udkom bøger
af Marx og Engels på dansk,
og der var i 40’erne meget
lidt omtale af deres skrifter,
dog blev Engels’ bog ”Den
arbejdende klasses stilling i
England”, som udkom i 1845,
refereret i en avis, men da
Marx og Engels senere fremtrådte mere konsekvent med
deres kommunistiske hold
ninger, blev de ikke længere
rost.
Både de liberale og konservative kredse var bange
for kommunismen. De
konservative frygtede, at hvis

almindelige mennesker fik
stemmeret, så ville de stemme
kommunistisk og fratage dem
deres ejendom. Nogle konservative betragtede ligefrem
kommunisme som en sygdom, en ondartet svulst. De
liberale mente til gengæld, at
det var vigtigt, at de fik stemmeret, for ellers ville de lave
revolution.
Det kommunistiske spøgelse blev også bragt med ind i
den grundlovsgivende forsamling i 1848-49, hvor man skulle
diskutere bl.a. valgret.
Antikommunismen løjede
af i 50’erne for senere at opstå
som socialistforskrækkelse,
da arbejderbevægelsen gik i
gang med at organisere sig
fagligt og politisk.
Bent Nygaard har fortalt
en spændende og interessant ”spøgelseshistorie”, men
spøgelset er ikke afgået ved

døden, som nogle mener, men
lever i bedste velgående.
Bertil Nygaard:
Det røde spøgelse – Kommunismen og 1840’ernes danske
politiske kultur.
Selskabet til Forskning i
Arbejderbevægelsens Historie
(SFAH).
234 s. 199 kr.
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MINDEORD
Mette Sørensen
1960-2014
Vi har alt for tidligt mistet en
god og trofast kammerat til
alvorlig sygdom.
Æret være Mettes minde.
Vore tanker går til Nick.
KPiD Aarhus Afdeling

En sidste hilsen
til Gerd Fuglsang
Tanker går til Dirk og børnene.
Kjeld Richter Mikkelsen

Film værd at se

En sidste hilsen
til Gerd Fuglsang
Vi har mistet et aktivt bestyrelsesmedlem og en dejlig
kammerat efter lang tids
sygdom.
Æret være hendes minde.
Horserød-Stutthof foreningen

I mindet om vores stærke og
gode kammerat
Gerd Fuglsang
Et stort tab for os alle.
KPiD Vest-Himmerland

Horserød-Stutthof Foreningen
afholder bogpræsentation
af foreningens udgivelse af

Anton Nielsens
”Byd Magtens
Trods”
– Om magt uden moral – krig
– folkemord – udbytning – undertrykkelse – statsterrorisme
i perioden fra 1933–2014

Fasandræberne
Før vinterkulden
Kvinden der forsvandt
Min lejlighed i Paris

Mosfilm 90 år

Kære Gerd Fuglsang
Så skete det, der ikke måtte ske. – Som du selv formulerede det
“du glemte at vågne en morgen”.
Men ringen er alligevel sluttet: Vi slutter op om hinanden,
fortsætter kampen for det, som du skrev i dine sidste ord til os:
“Må I andre kæmpe for og opnå en bedre jord at overlade til
vores børn og børnebørn ...“
Kære Gerd, du gik bare lidt før os, gode kammerat og bedste
veninde, du vil altid være en del af vores handlinger og tanker i
den tid, vi nu har tilbage.
Sejren bliver vores til sidst - No Pasaran!
De bedste hilsner til Dirk og familien.
Fra kammeraterne i
KPID Nordjylland

Bladfond 2014

Fredag den 5. december kl. 14.00–16.00
i Nordvest Bogcafé, Frederikssundsvej 64, 2400 NV.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Årets julegaveide
De tre brødre Harald, Kaj og Aage Nielsen var de første
danskere, som sammen med Hans Petersen drog til Spanien i august 1936. Gennem brødrenes breve og fotografier,
hvoraf de fleste aldrig tidligere har været trykt, følger vi
deres rejse gennem Europa og opholdet i Spanien.

Indsamling
28/9–2/11
Amager
1.110,00
Amagerland
300,00
Fredericia
1.850,00
Indre By
1.025,00
Midt-Vestjyland
200,00
Nordvest
985,00
Sydvestsjælland		
Vest
320,00
Vestegnen
825,00
Vesthimmerland
175,00
Bladfond i alt

HUSK

367 sider..................................................275 kr. (spar 25 kr.)
Kan købes i Bogcafeen Ny Tid, Frederikssundsvej 82, 2400 NV
Åbent mandag-fredag 15.00 – 17.30. Lørdag 11.00-14.00

dead-line for
nytårshilsener
i KOMMUNIST
nr. 1-2015 er
8. december!

6.790,00

23/9–24/11

300,00

685,00
225,00
255,00

1.465,00

Reparation og salg
af computere

Efter oktoberrevolutionen var
bolsjevikkerne opmærksomme på betydningen af at arbejde med film, og kort efter
revolutionen blev der under
”Folkekommissariatet for uddannelse” oprettet en statslig
filmorganisation. Filmindustrien blev nationaliseret i 1919,
og samme år åbnedes verdens
første statslige filmskole i
Moskva. For bedre at kunne
organisere den samlede produktion og distribution af film
oprettedes i 1922 Goskino.
Samme år udtalte Lenin under
hensyn til de mange, der ikke
kunne læse, at ”af alle kunstarter er filmen den vigtigste
for os.”
En af Goskinos første opgaver var at opbygge studier til
filmoptagelser, og de kom til
at hedde Mosfilm. I 1924 blev
den første spillefilm færdig,
og siden da er det det blevet
til over 2.500 film.
Selskabet eksisterer stadig,
og i anledning af dettes 90
årsdag viser Cinemateket i december en række af Mosfilms
produktioner. Der lægges ud
den 11. december med den
kritikerroste antikrigsfilm
”White Tiger” fra 2012, instrueret af Karen Shakhnazarow,
som vil være til stede ved
visningen.
I de følgende uger vises 9
film, bl.a. ”Moskva tror ikke
på tårer”, ”Dersu Uzala”, ”Historien om en soldat” og ”Ivan
den Grusomme” fra 1945,
instrueret af den berømte Sergej Eisenstein. Sidstnævnte
film er nu blevet nyrestaureret af Mosfilm og får verdenspremiere søndag den 14.
december kl. 15.00.
Det samlede program kan ses
på www.cinemateket.dk.

Rantzausgade 37A, 2200 N.
Tlf. 5046 2832
Mail: kimfahnoe@gmail.com
– www.pcmissing-link.dk
Åben man.–fre. 13–19.
lør. 11–16

www.
kommunisterne
.dk
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Tak for
436.000
kroner
Aftenens konferencier
n Med en helt forrygende
søndag, der afsluttede fem
ugers indsamling, kunne
formanden for Kommunistisk
Parti i Danmark meddele de
mange fremmødte, at målet
var nået.
Den sidste indsamlingssøndag blev festligholdt i København, hvor indsamlingskontoret modtog de mange gode
resultater fra landets afdelinger. Salen i fagforeningshuset
i Mølle Alle var propfuldt med
glade folk, der nød koncerten med Mikael Wiehe, som
skabte en fantastisk stemning
inden den store auktion, hvor
Leo Vikkelsø udbød de mange
flotte tilbud. Bl.a. et billede
af Hans Scherfig og en guitar
doneret af Michael Wiehe. En
helt fantastisk afslutning på
indsamlingen.

Flot slutspurt
Fra alle landets afdelinger
strømmede pengene ind, og
der blev indsamlet 180.000
kroner den sidste uge, så vi
kom i mål.

Hører jeg et bud...?

Der skal lyde en tak til de
kammerater der sikrede, at
der var mad og drikke til de
mange gæster samt stod for
opstilling og oprydning, der
sikrede en dejlig afslutning på
Indsamlingen.

Penge til kamp
Kommunistisk Parti i Danmark og bladet KOMMUNIST udtrykker en dybfølt
tak til de mange ydere, til
partiets medlemmer, bladets
abonnenter og venner, til
klubber og fagforeninger, der
i en svær tid med faldende
realløn og stigende fattigdom
har været med til at sikre
den stemme, der anklager de
ansvarlige for kapitalismens
krise og de politikere, som
vælter dens konsekvenser
over på arbejderklassen, og
som fremholder socialisme
som alternativ til spekulanternes menneskefjendske
samfundssystem.

Mikael Wiehe skabte en fantastisk stemning på sidste indsamlingssøndag.

Møde mellem De europæiske kommunistiske
Partier, oktober 2014
Udtalelse
De kommunistiske partier og
arbejderpartierne i Europa,
som deltog i Det Europæiske
Kommunistiske Møde 2014,
der blev afholdt i Bruxelles
den 2. oktober, diskuterede
udviklingen i Europa og
internationalt og udvekslede
synspunkter og erfaringer fra
deres aktiviteter.
I dag står Europas arbejdere og andre folkelige lag
overfor den kapitalistiske
udviklingsvejs spærrebomme,
som f.eks. den arbejdsløshed,

der plager millioner af arbejdere og især rammer unge og
kvinder. De usikre ansættelsesformer bliver mere og
mere almindelige, kollektive
arbejdsaftaler bliver – ligesom
velfærdsydelser – afskaffet,
fattigdommen vokser.
Modsigelserne mellem de
imperialistiske magter og de
imperialistiske unioners aggressivitet, først og fremmest
EU og NATO, fører til nye
ynglepladser for krige, som
starter i Afrika, i Mellemøsten
og områderne deromkring og

i Europa, som udviklingen i
Ukraine demonstrerer. Nationalistiske, racistiske og endda
åbenlyst fascistiske kræfter
bliver i mange europæiske
lande styrkede, med de borgerlige klassers støtte.
Vor fælles vurdering er,
at under disse betingelser må
arbejderklassen, de folkelige
lag og ungdommen skærpe
deres kamp mod EU og
NATO, mod kapitalismen,
som fremkalder økonomiske
kriser og krige.
Kapitalismen er et råddent

udbytningssystem, som der
ikke kan repareres på. Den
kan ikke give løsninger på
folkenes problemer, den har
nået sin historiske grænse.
Arbejderklassens og folkenes
kampe vil blive mere og mere
effektiv og vil nå det stade,
hvor den er rettet mod omstyrtelsen af kapitalismen.
Arbejderne må beslutsomt
fordømme de imperialistiske
krige, undertrykkelsespolitikken, anti-kommunismen og
de fascistiske organisationers
kriminelle aktiviteter.

Vore partier vier og vil i
fremtiden vie deres kræfter
til at styrke folkenes kamp og
udvikle arbejderklassens solidaritet. Vi vil stædigt blive ved
med at organisere arbejderklassen og opbygge sociale
folkelige alliancer, så kampen
for at stoppe den kapitalistiske
udbytning bliver mere effektiv
og arbejderne kan nyde de
rigdomme, de selv producerer.
Tiden er inde til socialismen. Den er nødvendig.

Nr. 12. December 2014
Pris kr. 20,-

Prisuddeling
taknemlig for den anerkendelse, der lå i at få tildelt
denne pris. Han sluttede af
med at konstatere at ”vi skal
stemme – men også bruge
stemmen fysisk”. Altså ytre
os.

Af Margit Andersen

Gelsted-KirkScherfigfondens pris
er siden 1980 blevet
uddelt årligt til en
række kunstnere,
der på hver deres
måde har fulgt i de
tre kammeraters
åndelige og politiske
fodspor.
n Dette års uddeling stod
i ytringsfrihedens tegn, og
den første modtager var Roj
TV, repræsenteret af kanalens direktør Imdat Yilmaz.
Søren Søndergaard (tidligere MEP for Folkebevægelsen mod EU) begrundede
valget med Roj TV’s store
betydning for kurdernes
kamp, og satte deres situation i relief ved at sammenligne med, at det var os danskere, der blev frataget det,
som i sin essens udgør vores
nationale kultur – sproget og
traditionerne.

Roj TVs direktør, Imdat Yilmaz, takker for prisen.
Der blev også trukket
ytringstråde til vores hjem-

Søren Søndergaard begrunder prisen til Roj TV

lige politikere, der hellere
tager mundkurv på end lægger sig ud med Tyrkiet.
Imdat Yilmaz sagde i
sin takketale, at prisen på
25.000 kr. ville blive brugt i
kampen for at omstøde inddragelsen af Roj TV’s sendetilladelse.
Derefter var der optræden
af den kurdiske duo, Nûpelda, der sang og spillede
om ytringsfrihed, kærlighed
og om alle børns ret til at
have deres egne sange og
melodier.
Næste prismodtager var
stand-up komikeren, Omar
Marzouk, som ikke behøvede den store præsentation,
da de fleste kender hans
humoristiske kamp mod
racisme fra fjernsynet. I den
korte begrundelse understregede Poul Henrik Jensen
da også humorens betydning i den politiske kamp.
I takketalen kom Omar
Marzouk ind på, at hans
optræden også vækker
meget had fra mange sider,
og at han derfor var meget

Så blev det Niels Skousens tur til at motivere valget af Peter Ingemann. Det
syntes han egentligt var
unødvendigt, men alligevel
blev det til en underholdende snak om kollegaens
og vennens kvaliteter som
menneske, musiker og
snusfornuftig bogholder.
Som en mand med organisationstalent, en skabende
kraft på mange områder og
altid styret af sit indbyggede
sociale instinkt.
Peter Ingemann kom
i sin takketale hele vejen
rundt fra Karl Marx over
den perverterede ejendomsret til Røde Mor, og som
regnskabsmand sluttede han
med at give et økonomisk
råd til de mange fremmødte,
nemlig af den mest profitable investering får man i
fælleskabet.

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.

Poul Henrik Jensen begrunder prisen til Omar Marzouk.

