Nr. 2
Februar 2015

Organ for Kommunistisk Parti i Danmark

Boligforlig sætter skub
i renoveringerne
Nu kan der for alvor stilles krav om praktikpladser til håndværkerelever
n Efter månedlange forhandlinger lykkedes det før nytår
at få et nyt og frem for alt
bredt forlig i land om de næste års boligpolitik. Forliget
sikrer, at der i år og i 2016 er
4,2 mia. kr. til renoveringer.
Det er hele dobbelt så meget,
som regeringen havde spillet
ud med.
Det er vist heller ikke
tidligere sket, at et boligforlig
først er blevet indgået, efter
finansloven er vedtaget. Det
fortæller noget om det pres,
der måtte lægges på regeringen.

V ville lurepasse
Bag forliget står udover den
socialdemokratiske og radikale regering et noget utraditionelt makkerskab bestående af
Enhedslisten, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti.
Venstre og Liberal Alliance,
der ikke er begejstrede for
almene boliger, holder sig
uden for forliget. Især Venstre
har forsøgt at lurepasse ved
at forsøge at presse et meget
kortsigtet etårigt forlig igennem, så de fik mulighed for at

lave det hele om, hvis de får
held til at overtage statsministeriet efter næste valg.
Imidlertid lykkedes det
ikke mindst for Boligselskabernes Landsforening (BL) at
overbevise de øvrige partier
om nødvendigheden af en
længere forligsaftale, så de almene boligorganisationer kan
få mere arbejdsro og mere
stabil udvikling i en tid hvor
der er behov for at renovere
den ældre boligmasse for snesevis af milliarder.
Det forventes dog, at der
i slutningen af 2016 vil blive
foretaget en vurdering af køen
af ansøgninger til Landsbyggefonden og af prisudviklingen på byggeri, hvor forligets
parter i princippet kan justere
renoveringsforløbet. Men
ellers er der lagt op til, at
der i de efterfølgende fire år
2017–2020 kan renoveres for
omkring det halve beløb.

Sugerør i fonden
Regeringen vil fortsat have
sugerøret nede i Landsbyggefonden, der finansieres af lejerne i den almene sektor. Det

foregår ved, at de lejere, der
bidrager til fonden, skal refundere 25% af den ydelsesstøtte,
som staten giver til alment
nybyggeri – herunder også
ungdoms- og ældreboliger.
Det er bl.a. med henvisning
til den uskik, at boligtillidsfolk
på Københavns vestegn ofte
udtaler, at lejerne her betaler
for ældreboligerne i rig
mandsenklaverne i Nordsjælland.
Forliget afsætter også
penge til boligsociale opgaver (465 mio. om året) hvoraf
halvdelen kan bruges til
huslejenedsættelser samt 160

mio. kr. til infrastruktur.
Det er en fastholdelse af
den tidligere ramme blot
fremskrevet med den forventede prisudvikling.

Som noget helt nyt og særdeles godt i dette boligforlig er
der enighed blandt partierne
om, at der i forbindelse med
udbud af entrepriser nu kan
stilles krav om praktikpladser
til lærlinge. Hidtil har det kun
været muligt at lave hensigtserklæringer.
Partierne er enige om, at
mindst 12 pct. af de beskæfti-

gede ved nybyggeri og renoveringer skal være lærlinge.
Denne enighed burde
kunne skabe resultater, da
det allerede i 2013 og -14 har
vist sig, at det er lykkedes de
almene bygherrer at indgå
frivillige aftaler med entreprenører, der har givet praktikpladser i et antal, der svarer
til omkring 12% af jobbene i
byggerierne.
En udvikling der kan styrkes yderligere med planerne
om at oprette virksomhedsskoler direkte på byggepladser efter succes med forsøg
om dette i Aarhus.
alni

formand, Dimitris Koutsoumpas, at valgresultatet er et
udtryk for det græske folks
utilfredshed og vrede mod de
tidligere regeringspartier, der
sendte folket ud i fattigdom og
arbejdsløshed under den økonomiske krise. Det udtrykker
også det store omfang af forhåbninger om en ny politik til
gavn for folket. Men Syriza vil,
alene eller sammen med andre

partier, følge den allerede
forkastede sti: EU vejen med
dens taktik: begrænsninger,
tilbagegang og kompromisser,
forpligtelser overfor storkapitalen og monopolerne, EU og
NATO, udtaler partiet.
Videre udtrykker partiet
bekymring for at det nazistiske parti, Gylden Daggry,
trods en lille tilbagegang på
0,64 %, har opnået 6,28 %. –bc

Plads til lærlinge

Oprør mod EU-politik
Det græske valg var folkets protest mod
Finanskapitalens og EU’s diktater
n Som forventet blev det venstrefløjspartiet Syriza, der med
en fremgang på 10% blev det
største parti i det græske parlament efter valget søndag den
25. januar. Dermed sikrede de
sig 149 mandater ud af 300.
Partiet gik til valg med
løfter om et opgør med stor
kapitalens ”Trojka”, der kynisk har dikteret en politik, der har dømt det græske

folk til at betale for speku
lanternes fest og kapitalismens krise. Mandatmæssigt
vil der nu være flertal for et
opgør med EU’s nedskæringspolitik, men om det vil
ske, står der tvivl om. Syriza
har på forhånd meddelt, at de
ønsker at Grækenland fortsat
skal være med i den fælles
Euro-politik, der har klare
diktater for medlemslande-

nes økonomi, understreget af
finanspagten.

Fremgang til KKE
Også Grækenlands kommunistiske Parti, KKE, fik fremgang ved valget med 60.000
flere stemmer. De gik 3 mandater frem, fra 12 til 15 medlemmer af parlamentet. KKE er
konsekvent mod EU. I en pressemeddelelse udtaler partiets
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De marcherer igen
Kapitalismen i krise og fascisme hører sammen. I 70-året
for sejren over nazismen og fascismen er kapitalismen
igen i dyb krise, og fascismen er igen på fremmarch. Som
system med stigende statslig og overstatslig styring af
arbejdsvilkår, stigende fattigdom og ulighed, oprustning
og krige. Til krigene hører både de officielle – uanset hvad
man kalder dem – og de individuelle. Sidstnævnte omfatter individuelle mord på enkeltpersoner udført af ubemandede droner, bestilt og fjernstyret af landes regeringer, og
individuelle mord på en eller flere personer, institutioner,
foreninger og lignende, kaldet attentater. Det er set før i
historien. Forskellen ligger i udviklingen af våben og teknologi.

Retssikkerheden
Ophævelse af retssikkerhed er en tro følgesvend. Det har
været påfaldende, så få af de påståede terrorister, der har
været igennem retssystemet og er blevet dømt, før de døde. Fra Bin Laden, Guantánamo-fangerne til de nyligt nedskudte attentatfolk i Paris. Borgerlige politikere fra begge
blokke, sågar vort lands justitsminister, skræpper op med
krav om at dømme borgere, der har været i f.eks. Syrien
eller Irak for landsforræderi. Det, selvom Danmark gør sig
store anstrengelser for at nedtone vor militære deltagelse i
krigene, som ikke må hedde krig. Helt uden for retssikkerhed skal staten nu kunne fratage danske statsborgere deres pas, hvis en clairvoyant, formentlig fra PET, har skaffet
sig adgang til en borgers hjerne, ved at idømme ham eller
hende pasfratagelse på grund af tanker om at ville drage i
såkaldt jihad-krig.

Hævn
Hvervning af stormtropper til individuelle mord- og terrorhandlinger er historisk set foregået blandt de største ofre
for kapitalistisk u
 dbytning og undertrykkelse. De mest
udstødte og forhånede. Hævn er udløsningen af al fornedrelsen. Men hævnen udløses ikke over de skyldige i deres
fornedrelse. Med endnu et fornedrende ord kaldes de nyttige idioter. I den betegnelse ligger, at de slås mod deres
egne interesser, misbrugt af stærke kræfter. Derfor kunne
det samme bruges mod de medløbere, der nu marcherer
igen under paroler som ’Stop islamiseringen i Europa’.
Pegida-bevægelsen kalder de sig i Tyskland, og bevægelsen vokser. Selvom demonstrationerne mod dem er langt
større, påberåber Pegida-bevægelsen sig, at ”de er folket”.
De ekstreme fremmedhadere i Danmark har også forsøgt at skabe en lignende bevægelse med en demonstration, der bestemt ikke var ”folket”, men et mindre sammenrend af Trykkefrihedsselskabet og nynazister.

Mere krig
Den ekstreme højrefløj behøver ikke at demonstrere for at
få lovgivningen til at ”stoppe islamiseringen”. Flygtninge
og indvandrere i EU og Danmark fra lande i Mellemøsten
og Afrika har svære vilkår for at komme ind og for at overleve anstændigt i EU-landene. Lovgivningen mod denne
befolkningsgruppe, religiøs eller ej, strammes i en uendelighed og langt udover internationalt vedtagne konventioner. At få folk til at slå ihjel i guds navn er ikke noget nyt i
historien. Både nationers og stormtroppers terrorhandlinger har mørke og unavngivne bagmænd. Senest lyder det
fra ”specialister” (?) at ’vi’ nu er nødt til at udvide bombardementerne i ikke-krigen mod IS med en landkrig. De der
vil stoppe ”islamiseringen af Europa” kan så passende, og
uden at miste deres pas, melde sig og komme hjem igen
uden at miste deres pas, men nok i enten plastikposer eller
som fysisk og psykisk nedbrudte.
Tiden er nu til marcher og krav mod krig og social nød.
Det er læren, vi skal huske i 70-året.
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Menneskerettighederne
Abstrakte, politiske rettigheder og økonomiske rettigheder

Af Lilli Rodeck
n Danmark har underskrevet
Menneskerettighedskonventionen sammen med landene
i EU, USA, Canada, SEAS
og medlemslandene i FN. Vi
hører ofte om disse menneskerettigheder i forbindelse
med hjælp til U-lande, eller
i forbindelse med kritik af
stater med en anden politisk
holdning end den fremherskende i Vesten.
Men de menneskerettigheder som omtales, er de politiske og abstrakte. Danmark
har været i krig flere gange
med begrundelsen, at udsprede de abstrakte, politiske
menneskerettigheder.

Håndgribelige
rettigheder
Men der findes faktisk et
afsnit om økonomiske menneskerettigheder, som en
del af menneskerettighedskonventionen. Dette afsnit
indeholder: retten til bolig,
til social sikring, forsørgelse
og arbejde, beskyttelse mod
arbejdsløshed, ret til fritid,
ret til ferier med løn, ret til
sundhed og ret til uddannelse.
Det er ret så håndgribelige
rettigheder, som næsten alle
de underskrivende lande overskrider og overser.
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Ansvarlig over for presseloven:
Jørgen Madsen.

Man kan undre sig over,
hvorfor man ikke inkorporerer disse udmærkede rettigheder. Men den politiske
virkelighed vi lever i, vægter
kapital og markedet frem for
de økonomiske menneskerettigheder. Kapitalen og markedskræfterne ønsker adgang
til ubegrænsede mængder af
billig arbejdskraft mere noget
andet.
At det så er at skyde sig
selv i foden, er en anden sag.
Indførte man disse økonomiske rettigheder, ville købekraften stige, men nok også
timelønnen. Og det er hvad
kapitalen frygter. Kapitalen
taler meget om fremtid og
vækst. Men i virkelighedens
verden opererer kapitalen
kortsigtet og ud fra det øjeblikkelige behov for profit.

Skjulte politiske angreb
Men så skulle man tro, at
kapitalen også bekæmpede de
abstrakte politiske menneskerettigheder. Det gør de da
også i det skjulte. Lige nu sidder EU og USA og forhandler
en frihandelsaftale, som vil
påvirke de politiske menneskerettigheder ved at tvinge
amerikansk lovgivning ned
over andre lande.
EU mener, at de forhandler med et såkaldt demokratisk land, men i USA har alle
voksne ikke stemmeret, og
man kan ikke forvente at
menneskerettigheder kommer før profit, og de økonomiske menneskerettigheder er
fraværende. Den voldsomme
politiske kamp mod retten til
sygebehandling er et aktuelt
eksempel.

Grundlæggende
rettigheder
Det er ganske deprimerende
at så mange lande har underskrevet en så smuk konvention, og så ikke retter sig efter
den, eller tager den alvorligt.
Danmark er stolt af vores
Grundlov, som indeholder en
række rettigheder. Men når
EU kræver det, så overtrædes
Grundlovens bestemmelser.
Det ses i terrorlovene og i
sociallovgivningen. Retsplejelovens bestemmelser sættes
ud af kraft i udlændingespørgsmål (tålt ophold) og
terrorlovene. Grundlovens
bestemmelse om, at det offentlige skal forsørge dem,
som ikke selv kan, overtrædes også i Lov om Dagpenge,
Sygedagpengeloven og Lov
om kontanthjælp.
Så i stedet for at kæmpe
for at opfylde de politiske og
økonomiske menneskerettigheder, fjerner Danmark sig
længere og længere fra målet.
De økonomiske rettigheder, vi
engang havde, har skiftende
danske regeringer og EU ødelagt for at tilfredsstille kapitalen og markedskræfterne.
KPiD kæmper for at de
økonomiske menneskerettigheder bliver indføjet i dansk
lovgivning. De er nemlig
grundlaget for de politiske
og abstrakte menneskerettigheder. For er man hjemløs
og/eller sulten, betyder de
politiske menneskerettigheder ikke så meget i forhold til
en seng at sove i og et måltid
mad.
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Det vi genkender
Den hjerteløse verdens ofre

Danmark har igen fattige og
hjemløse; straf er blevet en
fremherskende metode i flere
af livets forhold.
Sådan kan man blive ved.
Det er det Danmark vi kender.

Krige

Af Betty Frydensbjerg Carlsson
Kommunistisk Parti
i Danmark
n ’Det Danmark vi kender’
er det slogan som Socialdemokratiet har udvalgt som
reklame for partiet i den forestående valgkamp. Med god
grund ryster mange voksne
danskere på hovedet; de kan
ikke genkende det nye Danmark. Danmark har forandret
sig mærkbart i forhold til ’det
Danmark vi kender’.
Den såkaldte nordiske
model harmonerer ikke med
EU’s neoliberale model, og
underlagt EU er modellen
blevet til, at ’vi’ skal skære
ned i velfærden for at beholde
velfærden, hvem af kommunikationseksperterne der så har
fundet på denne forvrøvlede
parole.

Det Danmark, vi kender
Den ideologiske krig mod
kollektivitet og solidaritet har
kørt over en længere periode.
Frihed for kapitalen, som beskrevet i EU’s grundlov, blev
omskrevet til frihed til ikke at
være medlem af en fagforening; uddannelse er ikke mere for livet, men for erhvervslivet; solidaritet er afløst af
offentlige portaler hvor man
anonymt kan stikke hinanden;
i international solidaritet skal
man passe på ikke at komme
ind under de særlige terrorlove, hvis solidariteten omfatter nogen som magthaverne
ikke ønsker vi skal være
solidariske med; reformer er
blevet forringelser i stedet for
fremskridt; uligheden vokser,

Krig er foragt for liv, skrev
digteren Nordahl Grieg. Siden
1991, hvor vores økonomiske mullaher fortalte os, at vi
skulle acceptere den globaliserede (kapitalistiske) verden,
er verden blevet sønderrevet
af krige. Danmark har på
USA’s bud deltaget aktivt hver
gang de kaldte.
Propagandaen har gjort
meget ud af ikke at kalde krig
for krig, men har brugt forskellige ord som kampagne,
mission, hjælpeaktion m.fl.
Uanset ordene har det betydet
at de udsendte soldater har
ret til at slå mennesker ihjel,
og til at ødelægge og dræbe i
flæng gennem bombardementer. Som altid i krige tegnes
der groteske fjendebilleder
på begge sider. Angst og had
styrker volden.

Terror
Der går en lige linje fra den
sociale udstødningspolitik og

-ideologi til krigsvolden. Den
evindelige kamp om magten
og profitretten koster dyrt
i ofre. Kapitalen udøver sin
magt diskret, hvor det kan
lade sig gøre. Hvor det ikke
kan lade sig gøre, har de
deres stormtropper til det beskidte arbejde. Deres metoder
er fascistiske, uanset om de
bruger religion eller anden
ideologi som begrundelse for
deres handlinger.
Formålet er at sprede angst
og panik for dels at holde arbejderklassen og modstanden
nede, og dels for at begrunde
stramninger i folkelige rettigheder. Begge dele er lykkedes ganske godt. Nu som før
rekrutteres de fascistiske, terroristiske fodfolk blandt udstødte, og deres angreb sker
på almindelige mennesker,
progressive og revolutionære;
ikke på de mere ukendte økonomiske magthavere. Del og
hersk-strategien.

Plat
Det var smukt og stærkt, som
det franske folk reagerede på

nedslagtningen af redaktionen
på Charlie Hebdo. Men usmageligt, at EU’s statsledere og
toppolitikere iscenesatte sig
selv i spidsen for den store
demonstration i Paris, for at
hjælpe på deres manglende
popularitet, og endnu værre at
Obama fortryder, at han ikke
også forstod at der kunne scores popularitetspoint.
Netop den nu myrdede
tegner, Wolinski, advarede
for årtier siden mod udviklingen bl.a. med tegningen
af en indvandrer i en retssal:
Hr. indvandrer, hvad har De
at sige til Deres forsvar? Svar:
At hvis I ikke havde mig, var I
nødt til at opfinde mig!”

Det genkender vi
Fascistiske terrorhandlinger
foregår dagligt rundt omkring
i verden, uden at pressen
døgndækker jagten på gerningsmændene. Det handler
om ikke-religiøse fascister
i blandt andet Ukraine, der
overfalder det kommunistiske
partis ledere og raserer deres
partikontorer. Det handler om
fundamentalistiske muslimers

overfald og drab på folk i
Asien, Mellemøsten og Afrika,
og det handler om hvide fundamentalistiske kristne i USA
og mange andre lande, der
begår terrorhandlinger.
I det Danmark, vi nu kender, er den politiske reaktion
på Christiansborg en debat og
forslag om straf til muslimske
danskere, der tager til Syrien
for at deltage i en krig, der
ikke må hedde krig, og seriøse undersøgelser af mulighederne for at lukke en religiøs
moské. Med sådanne tiltag,
der gang på gang har vist sig
ubrugelige, er forslagsstillerne ikke bedre end bagmændenes nyttige ”fodfolk”, der sparker nedad og slås mod sine
egne potentielle forbundsfæller ud fra en påduttet illusion
om at det vil skabe lykke og
fred. Det er det, vi genkender
fra historien.
I indledningen til ’kritik af
den Hegelske retsfilosofi’ formulerede Marx problemstillingen således: ”Den religiøse
elendighed er på en gang
udtryk for – og protest mod
– den virkelige elendighed.
Religionen er den betrængte
skabnings suk, den er en
hjerteløs verdens hjerterørelse, den er åndløse tilstandes
åndsindhold. Den er folkets
opium.”

Side 4
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Virksomhedspraktik ligner
statsfinansieret slavearbejde
Metalarbejdere kalder praktikken for ren parkering
n De kommunale jobcentre
og landets politikere sender
årligt tusinder af ledige i
såkaldt virksomhedspraktik,
fordi det skulle være en god
vej til at komme i job igen.
Men ifølge en undersøgelse
blandt Metals arbejdsløse finder kun hver fjerde smed, at
praktikken har bragt dem tættere på et arbejde. Og det var
endda kun hver tiende, der fik
job i virksomheden, hvor de
var i praktik, mens dobbelt så
mange fik job et andet sted.
Det fremgår af Nyhedsbrevet
A4’s omtale af undersøgelsen.

Nul kompetence
Det er heller ikke tilfældigt,
at nogle arbejdsløse opfatter praktikken som stats- og
a-kasse-finansieret slave
arbejde, fordi ledige drives
ud som gratis arbejdskraft i
private virksomheder i typisk
en måneds tid uden egentlig
aflønning.
Et eksempel er en klejnsmed fra Randers-egnen, der
sendtes ud hos en forhandler

af campingvogne, hvor hans
praktik bestod i pedelarbejde
og vaskning af campingvogne.
Det var der ikke meget kompetencegivende i. Perspektiv
var der heller ikke meget af,
da jobbet mest af alt bestod af
sæsonarbejde.

Stå op kursus
Torben Poulsen, leder af Metals a-kasse, har en klar holdning til, hvad der går galt, når
smede sendes i praktik. Til A4
nævner han tre ting:
”Oprindeligt var virksomhedspraktik tiltænkt ledige,
der havde svært ved for
eksempel at komme op om
morgenen og indgå i fællesskabet på en arbejdsplads.
Men det har alle Dansk
Metals medlemmer erfaring
med, så praktikken gør ingen
forskel for dem.
Derudover mener han, at
”indholdet af praktikken er
for dårligt” og som det tredje,
at “jobcentrene har for travlt
med at få ledige aktiveret på
den billigste facon.”

Kun hver fjerde smed finder, at praktikken har bragt dem tættere
på et arbejde.

Frygter eksplosion
Metals a-kasseleder frygter
en eksplosion i brugen af
virksomhedspraktik i år, fordi
ledige under 30 og over 50 nu
skal aktiveres allerede efter
tre måneder.
Og noget tyder på, at han
får ret, da beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen
(S) over for A4 oplyser, at
ministeriet ”tilskynder de forskellige initiativer til et særligt
fokus på virksomhedsrettede
tilbud.”
Ifølge Jobindsats.dk var der

knap 36.000 dagpengemodtagere i praktik i første halvdel
af 2014.

Ingen positiv effekt
Der er endnu ikke foretaget
dybtgående analyser af, om
virksomhedspraktik er en god
investering set med samfundets briller.
Senest har Kommunernes og Regioners Analyse
og Forskning (KORA) set på
virkningerne af virksomhedspraktik påbegyndt i årene
2005 til og med 2010, hvor der

både var fuld fart i økonomien, kraftig nedgang og til slut
tomgang.
KORA har set på, hvordan personer, der har været
i praktik, har klaret sig i to
år bagefter. ”For deltagerne
i virksomhedspraktik er der
på intet tidspunkt i løbet af de
fem år, vores måling spænder
over, målt en positiv effekt på
graden af selvforsørgelse,”
siger forsker Hans Hummelgaard til A4.
Det har Metals a-kasseleder et konstruktivt svar
på: “Vi kan få nogle bedre
praktikforløb, hvis man
kombinerer dem med job
rettet opkvalificering. Eksempelvis med en uge på kursus,
en uge på virksomheden, en
uge på kursus og så videre
efter behov. Ordningen skal
gøres mere dynamisk,” siger
Torben Poulsen til nyhedsbrevet.
alni

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
Øget opbakning til
fagbevægelsen
Mens tilslutningen til fagbevægelsen faldt i perioden fra
1992 til 2002, er den igen steget fra 2002 til i dag. Hele 85
procent af LO’s.og 89. procent
af FTF’s medlemmer. er helt
eller delvist enige i at fagforeninger er nødvendige for
at varetage lønmodtagernes
interesser,
Det fremgår af undersøgelsen “fællesskab før forskelle
– lønmodtagere og interesser
i forandring,” foretaget af forskere ved Aalborg Universitet
blandt 2856 lønmodtagere.
“Det glæder mig at medlemmerne i den grad er klar
over, hvor vigtigt det er, at
fagbevægelsen varetager
deres interesser. Gode løn og
arbejdsforhold kommer ikke
af sig selv, så jeg ser undersø-

gelsen som en anerkendelse
af fagbevægelsens daglige arbejde for at forbedre deres løn
og arbejdsforhold,” siger LO’s
formand Harald Børsting.
Blik & Rør

Nulløsning på elområdet
I forhold til sidste år er elektrikernes gennemsnitsløn
snit steget med beskedne 0,5
procent i 2014.
Forbundssekretær i Dansk
Elforbund Ole Tue Hansen,
kalder det en kedelig nulløsning, som er meget påfaldende i situationen, hvor branchen oplever fremgang og
stabilitet med en rimelig høj
beskæftigelse.
“Det er ellers slemt nok i
sig selv, at lønnen er stagneret. Det er jo i virkeligheden
en reallønsnedgang i forhold
til prisudviklingen, “konsta-

terer Ole Tue Hansen. Om
faldet på akkordområdet
siger han: “Det virker meget
besynderligt, at der netop
på akkordområdet sker en
drastisk reduktion i lønnen,
når vi ved, at det i virksomhedernes tilbudsberegning
er muligt at beregne lønomkostningerne meget præcist
i kraft af priskurantsystemet,
som DEF og installatørerne
i Teknik i fællesskab råder
over. Priskurantens satser er
i 2014 steget med 1,4 procent,
hvilket slår igennem i installatørens tilbudsberegning for
lønomkostninger. Med andre
ord burde lønnen på akkordområdet være steget med
mindst 1,4 procent.
Dansk El-Forbund

1,5 millioner i bod
Det danske vikarselskab

Jobco er i en faglig voldgiftsret blevet dømt til at betale
1,5 millioner kroner i bod i en
sag hvor polske og italienske
arbejdere på metrobyggeriet
er blevet snydt for løn.
3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes fagforening i
København har ført sagen på
vegne af fem polske medlemmer, der i mere end et halvt år
ikke har fået betaling for overarbejde på metrobyggeriet i
København. Ifølge medejer af
Jobco, Anders Ullersted, skyldes det forvirring i hans firma
om de rigtige dokumenter og
ikke ond vilje.
Anders Ullersted blev
i august dømt til at betale
125.000 kroner i en anden sag
om underbetaling i sit vikarselskab Pluspol. De penge har
han endnu ikke betalt.
3F kræver at ledelsen i Me-

troselskabet i stedet går ind i
sagen og dækker boden.
Plan og Byg Transport

Kommuner fravælger
dagpleje
2015 ser ud til at blive et hårdt
år for dagplejerne. Hele 61
procent af kommunerne vil
reducere dagplejernes andel
af den samlede børnepasning
i 2015. Kommunerne prioriterer dermed daginstitutionerne
frem for dagpleje, når de skal
skære i antallet af ansatte.
“Det er beklageligt at der
vil blive reduceret yderligere
i dagplejen. Man kan ikke fortænke kommunerne i, at de er
nødt til at nedlægge daginstitutionspladser, når børnetallet
falder, men når der skæres så
hårdt i dagplejen, så risikerer man mange steder helt at
fjerne forældrenes mulighed
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12 timers vagter
og færre tillæg
Kommunernes Landsforening
fortsætter angreb på arbejdstiden
n OK 15 for det offentlige
område ser ud til at blive en
gyser for kommunalt ansatte. Det katastrofale diktat
for lærernes arbejdstid ser
nu ud til at skulle fortsætte.
Denne gang mod pædagoger
og plejepersonale. Aftenen
skal starte en time senere.
Ansatte skal arbejde 12 timer i
træk. Og en fridag risikerer at
blive annulleret med få dages
varsel.
Sådan lyder nogle af de nye
krav, som kommunerne går
efter at kunne stille til deres
ansatte.

Stryger tillæg og varsler
Mere ens og smidige regler
for forskellige faggrupper står
højt på kommunernes ønskeseddel – og det gælder især
ansatte på plejehjem, institutioner og bosteder, hvor det er
nødvendigt at arbejde aften,
nat, weekend og helligdage.
Efter KL’s ønske skal ansatte fremover kunne kaldes på
arbejde med ned til et døgns

ØKONOMI

Af Bo Møller

Rig og fattig
Den rigeste ene procent af verdens befolkning ejer nu 48 pct.
af den samlede formue i verden. Modsat må de resterende 99
pct. deles om 52 pct. af verdens rigdomme. De 80 pct. fattigste i
verden deles om 5,5 pct. af formuen. Hvis udviklingen fortsætter – og det tyder alt på, at den gør – så vil den rigeste pct. om et
par år eje mere end de resterende 99 pct. tilsammen. Disse tal
fremgår af en rapport fra Oxfam/IBIS. I denne måneds Økonom
vil tal fra denne rapport blive krydret med andre tal.

De 80 rigeste

varsel uden ekstra tillæg. De
kan også blive pålagt overarbejde med kort varsel, og
vagternes maksimale længde
vil stige fra 10 til 12 timer.

Skader helbredet
Jakob Sølvhøj, der er formand
for den pædagogiske sektor i
FOA, påpeger, at noget sådant
vil gå ud over mange af de ansattes helbred og familieliv.
Det er også ved denne
overenskomstforhandling

”lock-out”-Michael Ziegler
(Konservativ), der som formand for løn- og personaleudvalget i KL skal søge disse
forringelser gennemført.
Vi har så til gode at se, om
regeringen i et valgår, og med
daglige beviser på de negative
konsekvenser af indgrebet
mod lærernes arbejdstidsregler, endnu engang vil turde
give arbejdsgiverne en håndsrækning.
–bc

De 80 rigeste mennesker på jorden har på 4 år siden 2010
forøget deres formue med 3.800 milliarder kr. eller næsten 50
pct., så den nu udgør 12.000 milliarder kr. For den øvrige del af
verdens befolkning har der derimod været tale om et fald i den
samlede formue. De 80 rigeste ejer mere end de 3,5 milliarder
fattigste mennesker tilsammen. Kun 10 ud af de 80 rigeste er
kvinder, og kun 7 er under 50 år gamle.
Verdens rigeste mand er ejeren af Microsoft, Bill Gates, der
har en personlig formue på 483 milliarder kr. Nummer 2 er
mexicaneren Carlos Slim Helu med en formue på 457 milliarder kr. tjent især i teleindustrien. På 3. pladsen findes spanieren
Amancio Ortega med en formue på 406 milliarder kr., der er
tjent på især modetøj syet af underbetalt arbejdskraft. Blandt de
80 rigeste er de 35 fra USA. Der er en enkelt svensker på listen,
nemlig Stefan Persson, ejeren af Hennes & Mauritz. Den rigeste
dansker er Kjeld Kirk Kristiansen, der ejer 60 milliarder kr., der
er tjent på især at eje Lego og tjene på Lego-ansattes arbejde.
Han ligger på en 123. plads på verdensranglisten, og det er da
også meget flot!
Omkring 1 milliard mennesker må hver dag leve for under
den tit benyttede fattigdomsgrænse på 1,25 dollars om dagen –
det svarer til 8 kr. – mens Bill Gates har en årlig indkomst på ca.
3,7 milliarder dollars. Det svarer til 65 millioner kr. hver dag året
rundt, så Bill går næppe sulten i seng.
Antal dollarmilliardærer der ejer det samme
som de 3,5 milliarder fattigste
400
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for at vælge dagpleje til deres
børn,” siger Jakob Sølvhøj
formand for FOA’s pædagogiske sektor. Han frygter,
at kommunerne vil sende
dagplejerne ud i ledighed, og
han opfordrer derfor til uddannelse.
FOA

Hold jer fra
fødevarebranchen
Hårdt fysisk arbejde, og usikkerhed om fremtiden betyder,
at kun 24 procent af de ansatte
i fødevareindustrien vil anbefale deres børn at uddanne
sig og arbejde i fødevarebranchen.
“Det er bekymrende, når
så mange siger, at de ikke vil
anbefale jobbet til børnene.
Jeg ved, at langt de fleste slagteriarbejdere er stolte af deres
fag. Men vores branche er

presset. Mange frygter, at deres job forsvinder til udlandet,
eller at de bliver slidt ned,”
siger Jim Jensen, forbundssekretær for slagterindustriområdet i Fødevareforbundet
NNF.
Han understreger, at le
digheden blandt nyuddannede slagtere er lavere end
i mange andre brancher,
eksempelvis kontor eller byggebranchen.
“Det kan absolut betale
sig at få en uddannelse i føde
varebranchen, uanset om det
er som slagter eller mejerist,”
siger Jim Jensen.
NNF.dk/nyheder

EU dropper
liberalisering
En ny forordning fra EU
om liberalisering af ‘ground
handling’ i Europas lufthavne

bliver alligevel ikke til noget.
Det sker efter længere tids
tovtrækkeri mellem Europaparlamentet og Ministerrådet.
Var det gået igennem
ville bagageportører, rengøringsfolk og mekanikere i
lufthavne kunne risikere at
få nye arbejdsgivere i tide og
utide. De ansatte ville dermed
få sværere ved at sikre sig
ordentlige arbejdsvilkår.
Udviklingen glæder medlem af Europa – parlamentet
Ole Christensen (S):
“Vi var meget skeptiske, da
Kommissionen kom med det
oprindelige udspil. Her var
der lagt op til en meget stor
deregulering og liberalisering.
Det er heldigvis pillet af bordet nu,” siger han.
Fagbladet 3F

2010

2011

2012

2013

2014

I 2010 skulle der 388 personer med en formue på mindst 1 milliard dollars til at eje det samme som den fattigste halvdel af
jordens befolkning. Dette tal er faldet til kun 80 stenrige.

Ulighed i Danmark og USA
Det er ikke kun på verdensplan, at uligheden øges. I Danmark
er indkomstuligheden med få undtageler steget hvert år mellem
2002 og 2013. I USA ejer den rigeste tusindedel af befolkningen
nu 22 pct. af USAs samlede formue. I 1979 ejede de ’kun’ 7 pct.
Tilsvarende tal kan findes i mange andre lande.

Løsningen på problemet
Hvis der ikke bliver gjort op med den helt vanvittige ulighed i
verden, vil det uundgåeligt føre til en eksplosion i antallet af døde pga. sult og ubehandlede sygdomme. Kommunisternes svar
på situationen er, at de kæmpestore private formuer nationaliseres, og at det kapitalistiske system erstattes af et socialistisk.
Indtil vi når så langt, støtter vi naturligvis de mange bestræbelser på at indføre en skat, der især rammer de allerrigeste, og
hvor skatteoverskuddet benyttes til at udrydde fattigdom. I første omgang kunne man tage fat på for alvor at afskaffe de store
koncerners skattespekulation og skattesnyd.
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Kampen om lejernes penge
fortsætter i Albertslund
Enhedslisten afviste at sende påbud til BO-VEST
n Albertslunds socialdemokratiske borgmester Steen
Christiansen har ikke længere hele byrådet bag sig i
sine forsøg på at rage millioner af almene kroner til
kommunen.
Ved et møde i byrådet i begyndelsen af december sagde
Enhedslisten nej til at være
med til at sende boligadministrationen BO-VEST et påbud
om at indgå en betalingsaftale
for at få afviklet de såkaldte
tilbagekøbsklausuler.

Forlig var i sigte
BO-VEST, der administrerer hovedparten af de 2.400
boliger i Albertslund, der
er belagt med klausuler om
tilbagekøb, har ikke haft travlt
med at svare kommunen,
fordi et enigt byråd i Albertslund gik enegang uden om en
samlet forhandling mellem
Landsbyggefonden og alle øvrige kommuner med tilbagekøbsklausuler i Københavns
omegn.
Det er tilsyneladende
klogt af BO-VEST, fordi der i

midten af november blev indgået et forlig, som samlet set
giver omkring 24.000 almene
familier en rabat på 80,5 pct.,
så regningen for tilbagekøbet
minimeres fra ca. 9,5 til 1,45
mia. kr. inklusive omvurderinger fra SKAT. I første oplæg
fra Albertslund var der kun en
rabat svarende til 40 pct.

Svært at finansiere
Årsagen til at boligafdelingerne presses til at købe sig
fri af klausulerne er, at det er
umuligt at optage 30-årige lån
til store planlagte renoveringer, når afdelingerne overskrider 30-året med datoen for
tilbagekøbet.
Det ville formodentlig medføre, at huslejerne ville eksplodere med et brag. Det er
også årsagen til, at Landsbyggefonden kræver klausulerne
væk, før den vil bidrage med
store beløb til nødvendige
renoveringer.
Da renoveringsplaner også
kræver kommunal medfinansiering af udviklingen i lokalområdet, har forligsforhand-

lingerne også haft til formål
at lette kommunernes bidrag
hertil. I Albertslund har borgmesteren imidlertid ment, at
han gerne vil rage dobbelt så
mange af lejernes penge til
sin kommune i forhold til de
øvrige kommuner.

Vil doble op
Groft sagt forsøger flertallet
i Albertslund at score mere
end det dobbelte af det, de har
brug for. Tidligere har alle
partier i byrådet – hvor A, F
og Ø har et bekvemt flertal
på 13 ud af 21 af medlemmer
– været enige om at score
beløbet. Nu er Ø dog blevet
klogere og har sagt nej til
sende påbuddet til BO-VEST,
der administrerer Albertslund
og Vridsløselille Andelsboligselskab.
På mødet i byrådet virkede
det – ifølge en lokal boligtillidsmand – som om især de
borgerlige nærmest var fornærmede over, at beboernes
administration ikke var vilde
med at betale de mange millioner ved ”kasse 1”.

Tillidsfolk forundrede

Nu ”kun” 136 mio. kr.

Både ledende kommunalpolitikere og almene boligtillidsfolk
er modsat forundrede over, at
netop Albertslund, der gennem mange år har været en
særdeles visionær kommune,
hvad angår almen boligpolitik, i denne sag optræder som
en elefant i glasbutik. Derfor
udtaler de håb om, at brevet
med påbud ikke er det sidste
ord, der sagt i denne sag.
Forliget betyder i kontanter, at en række boligafdelinger over tre år får sat deres
husleje op med 30 kr. pr.
kvm., uden de får noget som
helst for det. Det berører dog
ikke afdelinger i Albertslund.
Afdelinger der får driftsstøtte fra Landbyggefonden og afdelinger, der står umiddelbart
foran renoveringer slipper
over tre år med en stigning på
4 kr. pr. kvm. Boligorganisationer, der af den ene eller anden årsag har sparet mere op
i deres dispositionsfond end
loven kræver, skal bruge det
overskydende beløb til frikøb,
før de kan optage lån.

Oprindeligt var kravet fra
Albertslund kommune 228
mio. kr. Det er nu nede på 136
mio., men var det omfattet af
det fælles forlig, havde lejerne
i Albertslund sluppet med at
skulle betale omkring 70-75
mio. mens den kommunale
medfinansiering kun forventes at koste 35-40 mio. kr.
Der har løbet et rygte
om, at Landsbyggefonden
giver tilskud til betalingen af
regningen til kommunerne.
Det rygte holder imidlertid
ikke. Landsbyggefonden kan
formidle lån på favorable vilkår, men det er udelukkende
beboerne i de berørte afdelinger, der kommer til at betale
hele beløbet. Det vil sige, at
de berørte lejere i Albertslund
– hvis ikke byrådet besinder
sig – kommer til at betale
huslejeforhøjelsen på 4 kr.
pr. kvm. i mere end dobbelt
så mange årtier, som lejere i
andre kommuner.
alni

præstationsledelse er ikke
den rigtige vej at gå,” siger
han til Jyllands-posten med
den begrundelse, at mere
kontrol demotiverer folk.

ner er helt på omgangshøjde
med Bjarne Corydons, da en
KL-analyse viser, at kommunerne i 2015 budgetterer med
at spare hele tre mia. kr. på
effektiviseringer. Det er den
højeste effektiviseringsgevinst
siden kommunalreformen i
2007, skriver FTF.
Ifølge KL har kommunerne siden reformen i 2007
effektiviseret for i alt14,8 mia.
kr. Der bliver effektiviseret
på stort set alle kommunale
områder, men administrationen er dog det område, som
bidrager mest til den samlede
gevinst viser KL-analysen,
der blev offentliggjort på det
Økonomiske Forum.
alni

Løbetid i det offentlige
Offentligt ansatte skal kontrolleres og effektiviseres mere i det nye år
n Hvis store grupper af offentligt ansatte følte sig presset i det tilbagelagte år, skal
de næppe forvente, at 2015
bliver bedre. Hverken i staten
eller kommunerne. Her står
der nemlig mere kontrol og
effektivisering på dagsordenen.
I staten vil de 185.000 ansatte løbe ind i en ny ledelsesstil med utallige målinger. Det
er Moderniseringsstyrelsen,
der har købt konsulentfirmaet
McKinsey til at udarbejde en
model for hvad staten mener
er god ”arbejdsgiveradfærd”.
Og den går ud på, at lederne gennem stribevis af
resultatmålinger og vurderinger skal veje og måle den
enkelt medarbejder der så

”belønnes” med en præstationsløn. Det vil sige mere
registrering, flere møder og
samtaler.

Nul tillid
Udviklingen vækker ikke
begejstring i faglige kredse.
Claus Oxfeldt, formand for
Politiforbundet kalder det
kort og godt i Jyllands-posten:
”Kontrol, kontrol, kontrol. Og
ikke tillid. Det peger fuldstændig i modsat retning af
moderne ledelse. Det målbare
er interessant, mens det ikkemålbare er uinteressant. Det
er skræmmende,” siger han
og kritiserer samtidig brugen
af konsulenter til opgaven. De
offentligt ansattes hovedorganisation FTF er også kritiske

over for oplæggets mange
målinger.
Den nye model består
blandt andet af standardiserede rapporter om de ansattes
resultater og løn og forfremmelsesmuligheder kobles
herefter til en årlig vurdering
af, om medarbejderen præsterer tilfredsstillende i forhold
til både sin egen udvikling og
afdelingens mål.
Finansminister Bjarne
Corydon (S) har givet udtryk
for, at denne form for personalepolitik har til formål at sikre,
at vi får mest mulig velfærd
for pengene.
Professor Jacob Torfing,
Roskilde Universitetscenter,
er ikke enig med finansministeren. ”Resultatmålinger og

Så langt øjet rækker
Også i landets kommune skal
der fortsat løbes efter den
corydonske fløjte. Finansministeren udtalte således
på Kommunernes Landsforenings (KL) årlige Økonomiske Forum i januar, at behovet
for effektivisering i kommunerne vil forsætte, ”så langt
øjet rækker”. Han opfordrede
samtidig kommunerne til at
bruge endnu flere kræfter
på at effektivisere i de kommende år.
Og kommunernes ambitio-
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Valget i Grækenland

UD AF EU

Ved EU-udvalget

Af Kim Holm
n Den 25. januar var der valg
i Grækenland. Valget blev
udskrevet, efter at det ikke
var lykkedes for den forrige
regering at få valgt deres
mand til præsident. Den græske præsident vælges af den
græske parlament, og efter
3 mislykkede forsøg på at få
valgt Stavros Dimas, skulle
der udskives valg.

EU-indblanding
Straks efter at valget var
udskrevet, begyndte EU at
blande sig i valget. Det var
nødvendigt at fastholde de
aftaler, som Trojkaen (ECB,
IMF og EU-kommissionen)
havde pålagt Grækenland for
at landet kan deltage i den
europæiske valuta (eurozonen).
Skarpest kom indblandingen til udtryk, da den tyske
kansler Merkel 14 dage før
valget sagde, at ”EU godt
kunne undvære Grækenland, men Grækenland ville
have svært ved at undvære
EU.”
Hvad Grækenland skulle
have svært ved at undvære
var den virkelighed, som
Trojkaen har udsat grækerne for med en arbejdsløshed på 27%, over 50%
af de unge uden arbejde,
gentagne nedskæringer i
social-og sundhedssektoren.
Det er Trojkaens politik med
forringelser af almindelige

Businessdagsorden

Fra valgkampen i Grækenland
menneskers levevilkår, som
er blevet for meget for det
græske folk.

er kynisk. Den kan man ikke
appellere til.

Venstrefløj

For at ”få gang i økonomien”
har ECB (Den europæiske
centralbank) besluttet at
lade seddelpressen rulle.
Virksomheder skal gennem
ECB’s opkøb af statsobligationer have mulighed for få
kapital til at skabe arbejdspladser. Dette gælder ikke
Grækenland. Med en gæld
på 175% af BNP vil EU hellere
lade Grækenland ”sejle deres
egen sø” end skabe muligheder for vækst i samfundet.
Både til skræk og advarsel.
EU-udviklingen går kun
i en retning: Sammen med
USA (TTIP) at opbygge et
overnationalt kapitalistisk
samfund, hvor alt er en vare,
profitten er afgørende, og
alle folkelige krav og rettigheder som kan stille sig i
vejen for det elimineres. EU
skal bekæmpes.

Syriza, det borgerligt de
mokratiske venstrefløjparti, blev valgets vinder, og
sammen med det græske
kommunistiske parti får de
flertallet i det græske parlament. Men blot at være et
venstrefløjparti betyder ikke,
at samfundet skal forandres.
Syriza er af den opfattelse, at
Grækenland stadig skal være
medlem af EU, og de vil dermed fastholde det kapitalistiske system.
Men man kan ikke både
blæse og have mel i munden.
Som fortsat medlem af EU
bliver det det græske folk,
der kommer til at betale for
de aftaler om udsættelser og
længere løbetid for gælden
som de vil forhandle.
Der vil ikke blive eftergivet en øre. Finanskapitalen

Kapitalens EU

Dyster fremtid for Europa
n FN’s arbejdsorganisation,
ILO advarer om stigende
arbejdsløshed de næste
fem år og spår en dyster
fremtid for EU og Eurozonen. Voksende ulighed er
en vigtig forklaring på den
fortsatte jobkrise, påpeger
ILO. Krisen i Euroområdet
er blevet mødt med finanspolitiske stramninger, som har
mindsket den indenlandske
efterspørgsel. ILO peger på,
at den voksende økonomiske
ulighed er en vigtig forklaring på, at der ikke bliver
skabt flere jobs.
Arbejdsløsheden vil blive
ved at vokse de kommende
år, hvor den globale økonomi
er gået ind i en ny periode

med langsommere vækst,
voksende ulighed og turbulens, advarer ILO.
Rapporten fra ILO forventer, at arbejdsløsheden på
verdensplan vil stige fra 201
million i dag til 212 millioner
i 2019. Der er tabt mere end
61 millioner job siden starten
på den globale krise i 2008,
og vores prognose viser, at
arbejdsløsheden vil fortsætte med at vokse frem til
2019. Jobkrisen er langt fra
ovre, der er ingen grund til
selvtilfredshed, siger ILO’s
generalsekretær Guy Ryder
ifølge EU-fagligt Netværk.

Indkomstkløft
Den fortsatte og voksende

ulighed og manglen på
investeringer i virksomhederne gør det svært at
komme ud af krisen, hedder
det i rapporten. Uligheden i
indkomst i nogle udviklede
lande er nu nået højder, som
ses i visse udviklingslande.
Men der er modsat eksempler på udviklingslande,
som har gjort fremskridt i at
mindske uligheden, hedder
det. Og ILO forventer at uligheden i indkomst vil vokse,
de rigeste 10 procent vil tjene mellem 30 og 40 procent
af indkomsterne, men de
fattigste 10 procent vil tjene
mellem to og syv procent af
den totale indkomst.
fb

Den nye formand for EU-kommissionen, Jean Claude Juncker,
har fremlagt kommissionens forslag til EU’s politik de næste
5 år. De vil blive hårde år at komme igennem for lønmodtagere,
forbrugere og miljøet. Der skal gennemføres lettelser for erhvervslivet i EU. I god tråd med forslagene fra Stoiber-udvalgets
rapport skal det ske gennem fjernelse af regler og lovgivning,
der kan være til gene for arbejdsgiverne. Der skal ikke længere
være nogen begrænsning for arbejdernes arbejdstid. En hidtil
fastsat max. ugentlig arbejdstid på 48 timer og en fastholdelse af
11 timersreglen skal fjernes.
Samtidig er det meningen at strukturen på arbejdsmarkedet
skal ændres, så arbejdernes fleksibilitet gør det muligt for virksomhederne at indføre deltidsjob, brug af flere vikarer og ansættelser i tidsbegrænsede perioder.
Regler for arbejdsmiljø har i mange år været en torn i øjet på
arbejdsgiverne, og trods massiv lobbyisme var det ikke lykkedes at fjerne dem. Nu ser arbejdsgivernes påvirkning ud til at
bære frugt. Der skal fjernes irriterende ”små ting” der generer
virksomhederne, og fremover skal der fokuseres på en ”vækstvenlig finanspolitisk konsolidering”, så investeringer kombineres med strukturreformer. Når EU og de forskellige toppolitikere taler om vækst, er det ikke for at skaffe arbejdspladser til
de mange millioner arbejdsløse, men et forsøg på at finde en
yderligere mulighed for øget profit.

Strejkeretten
Det svenske LO vil sammen med de faglige hovedorganisationer
i Tyskland og Østrig forsøge at lave en alliance med de faglige organisationer i EU for at få ændret vilkårene for at kunne
strejke. Lavaldommen satte den mulighed ud af kraft til fordel
for arbejdskraftens frie bevægelighed. På linje med EFS skal der
arbejdes for, at der indføres en socialprotokol i EU-traktaterne.
I Portugal, Holland og Frankrig er diskussionerne i gang i de
faglige organisationer. Der kan i den forbindelse spørges om,
hvor dansk LO er henne?
Selv om det kan konstateres, at fagbevægelsen er utilfreds
med, at strejkeretten er blevet beskåret, er den ikke kommet
frem til, at EU er et liberalistisk produkt, der på ingen måde
ønsker, at der skal være mulighed for at forhindre profit til kapitalen. De 4 såkaldte friheder er grundloven i EU. Et reformistisk
socialdemokratisk kapitalistisk EU er utopi.

EØS i Norge
Selv om Norge ikke er med i EU, påvirkes de i høj grad af
beslutninger i EU. Med deres EØS-aftale kan de tilslutte sig de
forordninger, der vedtages i EU. Selv om over 80% af den norske
befolkning ikke vil være med i EU, sidder der et flertal af EUivrige politikere i Stortinget. Der har betydet, at de har tilsluttet
sig de fleste krav, der er kommet fra Bruxelles.
Store dele af den norske fagbevægelse er utilfredse med den
udvikling og forlanger EØS-aftalen opsagt og erstattet af et samarbejde mellem Norge og EU.
Den norske Trondheim-konference, der består af progressive faglige organisationer og græsrodsbevægelser, har formået
at sætte EØS-aftalen til debat og til en vis grad at kunne presse
Norsk LO til at afvise flere direktiver fra EU. F.eks. vil jernbane- og postdirektiverne betyde opsplitning af Norge. Et brev
fra og til Oslo vil koste 10 kr., mens et brev til Nordnorge nemt
kan komme til at koste 50 kr. Det samme vil gøre sig gældende
for jernbaner. En privatisering vil skabe forskellige priser eller
direkte lukning af strækninger.
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Internationalt:

Fælles kamp for forandring
Det 16. internationale møde for kommunistiske partier afholdtes i
november i Ecuador. Emnet for diskussionerne var de kommunistiske
partiers og arbejderpartiernes rolle i kampen mod den imperialistiske
og kapitalistiske udbytning, som forårsager kriser og krige og styrker
de fascistiske og reaktionære kræfter, og for arbejdernes og folkenes
rettigheder, for national og social frigørelse, for socialismen.

n Under mødet analyserede
man de ødelæggende virkninger af den kapitalistiske
og imperialistiske udbytning, som i dag er årsag til
et stigende antal regionale
konflikter, øger faren for en
ny verdenskrig og fører til en
ny fremkomst af fascistiske og
neo-fascistiske strømninger,
gennem hvilke oligarkierne
og de imperialistiske kræfter
søger at fastholde den uretfærdige verdensorden.
Mødet noterede sig, at den
neoliberale proces, som er
blevet påtvunget folkene, er
uholdbar og forværres med
den økologiske krise og fødevarekrisen. Det forårsager
dybe og komplekse forandringer i verden i dag og fremkalder stadig flere nye aktører
på den internationale scene,
mens de traditionelle magtcentre har tabt indflydelse.
Igen og igen kommer den
imperialistiske aggression til
udtryk forskellige steder på
Jorden, det være sig gennem
konventionelle krige eller på
anden måde. Imperialismen
sætter sig hele tiden nye
geopolitiske mål, der kan
sikre den øget kontrol med
den såkaldte Tredje Verdens
ressourcer og de internationale handelsveje. Vi er derfor
vidner til en offensiv, der har
til hensigt at forhindre, at
tendenserne til multipolaritet
får fodfæste.
Mødet noterede sig, at USA
i stadig stigende grad benytter
militær magt for at bevare sit
unipolære lederskab, kombineret med mediemæssige, politiske, ideologiske, kulturelle
og økonomiske redskaber,
som fremkalder konflikter.
Udfaldet af denne situation
afhænger bl.a. af verdens
kommunistiske, demokratiske, progressive og revolutionære kræfters evne til på
afgørende vis at tage del i den
politiske og ideologiske dis-

kurs til fordel for samfundsmæssig forandring og en ny
verdensorden.
I debatterne indgik bl.a.
analyser af situationen i de
forskellige verdensdele.

Latinamerika
Det blev påpeget, at denne
krigeriske og reaktionære
bølge er rammen omkring
den neoliberale kontra
offensiv mod Latinamerika
og Caribien. Denne offensiv
sigter primært mod at fjerne
de progressive regeringer
i regionen, som fremmer
socialpolitiske mål, forsvarer
deres landes suveræne interesser og arbejder for en ny
type økonomisk, politisk og
social integration.
Man noterede sig også, at
der fra imperialistisk side var
udviklet forskellige undergravende tiltag på basis af de
traditionelle indblandingsredskaber lige fra CIA til
USAID; i disse tiltag deltager
de enkelte landes borgerlige
sektorer, som er tæt forbundet med nordamerikansk
kapital. Hensigten med denne
undergravende virksomhed er
at destabilisere samfundene
og fremkalde scenarier, der
kan berettige anvendelsen af
voldelige midler til at fjerne
progressive regimer.
Mødet blev informeret
om de erfaringer, som progressive og revolutionære
regeringer i Latinamerika
har gjort, om de betydelige
fremskridt med hensyn til
at reducere fattigdommen
og fremme integrationen i
Latinamerika og Caribien,
og om landenes generobring
af deres suverænitet. Denne
udvikling har fremkaldt en
voldsom reaktion fra de
nationale oligarkier, som har
fordoblet deres anstrengelser for at genopbygge deres
neoliberale projekter i denne
del af verden.

Signaler om håb
Man konstaterede, at Latinamerika i dag oplever en klart
progressiv udvikling, som er
resultatet af regionens folkelige bestræbelser og kampe
for at bevare national suverænitet, af indsatsen for at opnå
økonomisk uafhængighed,
af styrkelsen af staten og afviklingen af neoliberalismen,
og af skabelsen af regionale
økonomiske organer; på det
sidste område søger man
uafhængighed og jævnbyrdig støtte gennem UNSAUR,
MERCOSUR, SPUTH BANK
og CELAC. Det er en proces,
der bl.a. består af krav, af
kamp mod kolonialisme og
af modstand mod økonomisk
udbytning.
De nævnte erfaringer
har gjort det muligt for
denne verdensdel at sende
nye signaler om håb i sin
stræben efter social retfær
dighed, og der er nu også
folkelig politisk opbakning til
ønsket om forandring til den
mulige verden, vi taler
så meget om.
Der blev i særdeleshed
henvist til den næsten enstemmige internationale afvisning
af den økonomiske, handelsmæssige og finansielle
blokade af Cuba, – en politik,
som stadig er i kraft i åben
modstrid med FN-pagten og
desuden øver chikane mod
kommercielle og, finansielle
institutioner og banker, der
har forbindelser med Cuba.
Herved forstærker den sin
ekstraterritoriale karakter og
berører også Cubas nærmeste
allierede.

af det, der i sin tid blev kaldt
velfærdsstaten.
Sammen med den såkaldte
finanspolitiske stramning,
med hårde nedskæringer og
komplet afvikling af social
politiske programmer, har den
europæiske storkapital, som
en vej ud af krisen, forlangt
iværksættelsen af ”konkurrencedygtig produktion”.
Opfyldelsen af dette krav
har ført til massefyringer,
utryghed i ansættelsen og en
tiltagende udhuling af arbejdernes købekraft.
Man mærkede sig, at krisen fortsat påvirker regionens
politiske kræfter ved yderligere at forringe den politiske
kultur, vanskeliggøre den
politiske styring og øge den
samfundsmæssige ustabilitet – elementer, som beviser
sårbarheden i den borgerlige
liberaldemokratiske samfundsmodel.

Nyfascismen
Støttet af USA-imperialismen
søger den europæiske kapitalisme i sin grådighed at udvikle en tvangspolitik baseret på
økonomisk afpresning, som
har til hensigt at blokere import- og eksportmarkederne.
Denne politik kaldes ”sanktioner” og skader folkene i de
berørte lande.

Men i dette vanskelige scenarie vinder den neoliberalistiske ideologi terræn og fører
til en kraftig fremvækst af ultra reaktionære kræfter, som
indfanger betydelige segmenter af vælgerbefolkningen.
Deltagerne i mødet fordømte også den europæiske
deltagelse i de af NATO
anførte konflikter, som er
blevet indledt under påskud af
bl.a. ”hensyn til menneskers
sikkerhed” og ”pligten til at
forsvare”.
Det blev understreget, at
NATO fortsætter presset for
at udvide sine grænser, især
i det østlige Europa, og involverer sig i konflikter i dette
område.
Mødedeltagerne udtrykte
solidaritet med de ukrainske
kammerater, som er blevet
direkte konfronteret med neofascismens stormløb i deres
land. Mange kommunister har
været udsat for drabsforsøg,
og der er rettet voldelige angreb mod deres hjem og mod
organisationens hovedsæde.
Ligeledes fortsætter massakren mod folket i Donets
og andre regioner, som har
udtrykt ønske om politisk og
territorial uafhængighed.
Denne konflikt, hvis enorme menneskelige omkostninger de såkaldte vestlige

Europa
Der var også omtale af den
økonomiske og finansielle
krise, som i Europa er blevet
brugt som berettigelse for og
et dække over, at magteliten
i denne imperialistiske blok
har intensiveret ødelæggelsen

Bo Møller og Betty Frydensbjerg Carlsson sammen med generalsekretær for Ecuadors Kommunistiske Parti, Winston Alarcón Elizalde.
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Det afrikanske kontinents
naturlige rigdom har gjort det
til et strategisk vigtigt område
for imperialistiske interesser.
Kampen om markeder og
indflydelsessfærer har skærpet modsætningerne mellem
de imperialistiske magter og
deres indbyrdes konkurrence
om førerpositionen. Øst-, Vestog Centralafrika står over for
aktiviteter fra al Qaeda-sympatiserende jihad-grupperinger
som Boko Haram i Nigeria og
al Shabaab i Somalia.
NATO-landene udnytter
disse realiteter til at retfærdiggøre en øget militær tilstedeværelse i Afrika. For storkapitalen er der et skærpet kapløb
om de enorme økonomiske
ressourcer på det afrikanske
kontinent, der kan karakteriseres som et af de rigeste og
samtidig fattigste områder på
Jorden.
Opstilling til demonstration i mindet om politiets nedskydning af 2.000 strejkende arbejdere.
demokratier har ignoreret,
er det groveste udtryk for
fascismens genopblussen på
europæisk jord og for krig
som kapitalismens redskab til
at opretholde sin udbytningspolitik. Ustabilitet og kaos er
en frygtelig realitet i store
områder.

Mellemøsten
Mødedeltagerne fordømte de
nylige zionistiske bombardementer af Gaza som værende
en del af imperialismens overordnede strategi for regionen.
Målet er at bryde de palæstinensiske kræfters enhed, nedbryde modstanden og opretholde okkupationspolitikken i
de besatte områder, og det er
helt i overensstemmelse med
USA’s interesser.
Regionens geopolitiske betydning gør den til slagmark
i den påståede kamp mod terrorisme på et tidspunkt, hvor
der er stigende behov for at
sikre de sejlruter, som er afgø-

rende for udviklingen af handelen og dermed sikringen
af stormagternes nationale
sikkerhed.

Lejesoldaterne
Mødet analyserede de forbryderiske bander af lejesoldater, som er oprettet af CIA
og NATO og er tilladt, støttet
og finansieret af reaktionære
regeringer i Mellemøsten.
De vedbliver med at dræbe
mænd, kvinder og børn og
oprindelige folk i massivt
omfang og har fremtvunget en
folkevandring, som ledsages
af sult, fattigdom og diskrimination og knap nok levner håb
om overlevelse.
Den nye situation i Irak
of Syrien efter udråbelsen af
Islamisk Stat, som er plantet
af USA, Vesten og en gruppe
reaktionære arabiske stater,
har følger langt ud over det
nationale plan. Den er knyttet
til udenlandske interesser,
som presser på for at ændre

den regionale geopolitiske
balance, og det indgår i strategien at opretholde krisen
i Syrien for at vælte Bashar
al-Assad, om-konfigurere
magten i Irak og bremse Irans
regionale indflydelse. Truslen
fra Islamisk Stat har gjort det
muligt for USA at retfærdig
gøre tiltag, der tilgodeser
amerikanske interesser i
regionen.
Udbredelsen af jihad-grupper og manipulation med det
religiøse element er en del af
det nordamerikanske spil.

Afrika
Mødet understregede, at de
politiske, økonomiske og
samfundsmæssige problemer,
som er det subarabiske Afrikas arv efter kolonialismen og
neokolonialismen, som kombineret med den enorme globale krise og imperialismens
politik er årsag til ustabilitet,
konflikter og imperialistisk
intervention.

Asien
Obama-regeringen har erklæret Asien og Stillehavsområdet, verdens mest dynamiske
økonomiske område, for et
”politisk omdrejningspunkt”.
Det betyder en forstærket
USA-tilstedeværelse her, fordi
denne region indgår både i
USA’s nationale sikkerhedsstrategi og i bestræbelserne
på at kontrollere Kina og
Rusland.
I denne sammenhæng er
de kommunistiske partiers
kamp for at sikre fortsatte
socialistiske processer i Kina,
Vietnam, Laos og Den Demokratiske Republik Korea
og garantere disse landes
styring, stabilitet og suverænitet af særlig vigtighed, både
indenrigspolitisk og med henblik på den globale politik.

Fælles opgaver
Den kaotiske internationale
situation er præget af verdensimperialismens systemkrise,
et stigende antal væbnede

konflikter i alle verdenshjørner og udviklingen af neofascistiske strømninger, og
det blev understreget, at det
kræver af de kommunistiske
partier, arbejderpartierne og
progressive og revolutionære
kræfter, at de indgår i åben,
fordomsfri og inkluderende
debat.
Vi må i fællesskab og
i overensstemmelse med
vores virkelighed opbygge
et alternativ med socialistisk udvikling, som folk kan
forstå og se som vejen til en
løsning på deres alvorlige
problemer. Det er den opgave, der må prioriteres højest, ikke blot af kommunistiske partier og arbejderpartier,
men også af andre politiske
kræfter og samfundsbevæ
gelser i verden.
Kun socialistiske forslag,
som skaber basis for at forandre den moderne verdens virkelighed, vil være i stand til at
redde menneskeheden fra krigens katastrofer, ukontrolleret
udnyttelse af naturressourcerne og en farlig styrkelse af
neofascismen, som vildleder
og manipulerer millioner af
mennesker.
De partier, der var forsamlet i Guayaquil, bekræftede,
at det eneste levedygtige
alternativ til kapitalisme er socialisme, og det betyder fuld
uafhængighed – en uomgængelig forudsætning for udvikling, social retfærdighed, lige
muligheder for alle, ligelig fordeling af velstanden, medmenneskelig solidaritet, respekt
for miljøet og for folks ret til at
vælge frit og på demokratisk
vis at udforme det samfund,
de beslutter sig for.
Fra KPiD deltog partiformand
Betty Frydensbjerg Carlsson
og Bo Møller, international
sekretær. Partiets tale på mødet
kan læses på www.kommunisterne.dk
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Af Martin Jensen

År 0
Det er en meget almindelig talemåde, at man siger, at vores tidsregning begynder ved år 0. Men år 0 eksisterer slet ikke. Vores
tidsregning går direkte fra år minus til år 1.
Det forekommer måske ulogisk, at der ikke er noget år 0,
men det er kun, fordi vi forveksler intervaller – som for eksempel år – med punkter, såsom det punkt i tiden, hvor vi skifter fra
år 2014 til år 2015.
Intervallet fra jeg bliver født og til min 1-års fødselsdag, kalder vi jo mit første leveår, og ikke mit livs år 0:
Når astronomer beregner planeters baner og så videre, kan
de naturligvis ikke bruge vores almindelige kalender, som har
skudår, så årene ikke er helt lige lange. I den astronomiske tidsregning nummererer man ét af årene som 0.
Hvis en astronom tæller baglæns fra år 5, vil han tælle 4, 3, 2,
1, -1, og så videre, mens en historiker vil opremse talrækken 4,
3, 2, 1, -1. Det viser bare, at tidsregning ikke er defineret af nogen naturlov. Det er systemer, vi selv har fundet på for at holde
rede på naturen.

Søvnsnak
Hvorfor taler man nogle gange i søvne? Søvnsnak er formentlig
et udtryk for de hjerneprocesser, som sker, mens vi sover mens
vi sover. En form for automatadfærd, hvor vi udfører bestemte
handlinger. Som vågen etablerer man en række input, som så
bearbejdes, mens man sover.
Når man sover, foregår der i hjernen en aktiv hæmning af motoriske udtryk. Det er den hæmning der gør, at vi for eksempel
ikke begynder at bevæge os, når vi sover, og den forhindrer os
også i at tale.
Men nogle gange svigter den hæmning, og så kan kroppen
komme til at gøre nogle af de ting, den ellers ikke burde.
Almindelig søvnsnakken sker i non-REM-søvn og derfor ikke
i drømmesøvnen. Snakken og bevægelserne under søvnen er
som regel udtryk for automathandlinger, som styres i i basale
dele af hjernen og ikke udleven af drømmene.
Hvis man forsøger at få noget, der giver mening ud af folk,
der snakker i søvne, kan man lige så godt opgive.

Store rovdyr trives
Et nyt studie slår fast, at ulve, bjørne og losser er på fremmarch,
selvom de i Europa må leve side om side med os mennesker.
Vi bliver flere mennesker i Europa, men det lader ikke til at
være et problem, for rovdyrene klarer sig fint blandt mennesker,
så længe de ikke bliver jaget.
Ulven er på vej tilbage til Danmark, og vi ved, at den breder
sig i Europa. Ulven behøver blot et ordentligt fødegrundlag og
områder, hvor den kan opholde sig uforstyrret for at trives. Den
behøver ikke store sammenhængende uforstyrrede skovområder, men kan fint krydse en motorvej.
Rovdyrene klarer sig godt, fordi vi i EU generelt har lavet lovgivning og et habitatdirektiv, som beskytter specifikke arter. Og
det gælder især de store rovdyr, fordi det er dem, mennesket
har skudt, indtil for 30-40 år siden.

Solvarme
Hvorfor bliver det varmere, når man kommer længere væk fra
Solen? Det ville svare til, at luften omkring en varmeovn er meget varmere, end der er inde i selve ovnen.
Solens overflade kaldes for fotosfæren og er omkring 6.000
grader. Ovenover ligger kromosfæren, hvor temperaturen stiger, og yderst ligger koronaen, som er en ekstremt varm gassky,
der bliver over 1 million grader.
Hvorfor koronaen er så meget varmere end overfladen, er et
mysterium, som forskere har diskuteret lige siden, man opdagede fænomenet i slutningen af 1930’erne.
Lige nu studerer man, hvilke fænomener der gør, at koronaen
bliver varmet op.
Man har opdaget nogle magnetiske ”rør” som går op langs
solens atmosfære, hvor igennem der transporteres energi.

Reform svækker
naturfag
I rækken af nedskæringer kommer nu en gymnasiereform
n En reform af gymnasierne forhandles for tiden på
Christiansborg mellem de
tidligere forligsparter. Ud
over at ville begrænse de
unges mulighed for at komme
på gymnasiet med karakterkrav, byder også denne
reform på nedskæringer, der
bekymrer faglærerne. Endnu
engang skal der trækkes en
skrivebordsreform ned over
hovedet på såvel elever som
lærere, uden at de har været
inddraget i udspillet.

Færre timer til mere
I gymnasieudspillet lægger regeringen op til, at de 60 timer,
der i dag er til grundforløbet
i de tre naturvidenskabelige
fag, skal bruges til et ekstra
fag på såkaldt c-niveau. Som
det er i dag, er der afsat 225
timer til de tre naturvidenskabelige fag på c-niveau og 60
timer til et naturvidenskabeligt grundforløb. Grundforløbet skal nu dækkes ind i de
225 timer.
Formanden for kemilærerforeningen, Johanne Jensen
påpeger, at eleverne så ikke
vil kunne nå de læringsmæssige mål, der er for fagene,
hvis timetallet samtidig bliver
beskåret. Derudover vil det
betyde, at de elever, der skal
løfte faget til b-niveau, vil være

Ingen penge med reform

klædt fagligt dårligere på,
siger hun.

Trylleri
Derfor opfordrer Kemilærerforeningen, sammen med
de andre lærerforeninger,
regeringen til at fastholde
det nuværende timetal for de
naturvidenskabelige fag. Foreningerne siger derudover,
at hvis timetallet skæres ned,
bør der ikke indføres særskilte prøver i det naturvidenskabelige grundforløb.
Men politikere ved bedre!
Den socialdemokratiske ordfører, Ane Jørgensen, påstår
at regeringens ”gymnasiejustering” vil styrke det naturvidenskabelige niveau på
gymnasierne. Hun fremsætter
sågar det synspunkt, at den
nye grundforløbsprøve, efter
nedskæringen, ”forhåbentlig
vil betyde, at eleverne vil prioritere forløbet højere end de
gør i dag”.
Man må efter en sådan
bemærkning overveje, om det
er en strafekspedition overfor
eleverne.

Hos gymnasieelevernes organisation, DGS, er der tilfredshed med dele af reformudspillet, men regeringens udspil
med et karakterkrav på de
gymnasiale uddannelser er
dybt problematisk.
Det vil dels ramme en
masse gymnasier på pengepungen, og dels har det en
stor social slagside, der modarbejder elever, der forsøger
at bryde med deres familiers
uddannelsesmønstre, udtaler
de. Samtidig peger de på, at
er der også er en lang række
usikkerheder i forbindelse
med finansieringen af reformen.
Organisationen påpeger,
at regeringen selv har meldt
ud, at der ikke følger nye
penge med reformen. Og med
de 100 nye timers undervisning over de tre gymnasieår,
er det ikke muligt at holde sig
inden for budgetrammerne,
uden at lærerne bliver beskåret kraftigt i deres forberedelsestid.
Derfor er vi meget bekymrede for, at regeringens udspil
vil medføre flere undervisningstimer af dårligere kvalitet, lyder det fra DGS.
be

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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Ukrainsk militær ønskeseddel
Hackere afslører strategier og støtte USA-Ukraine
n Hackergruppen ”CyberBerkut” har afsløret og of
fentliggjort et dokument med
ønskelister fra Ukraine til
USA. Det indeholder krigsstrategi, våbenønsker og
andre ydelser til Ukraine fra
USA. Ifølge denne offentliggørelse, vil Ukraine satse på
en ”lille krig” i Donbass og
på et angreb på den russiske
Sortehavsflåde.
Listen med ønskerne
strækker sig fra våbenønsker
til en PC til et medlem af vicepræsident Joe Bidens delegation under hans nylige besøg i
Kiev. På tolv sider omtales alle
ønsker detailleret.
Det drejer sig bl.a. om
udstyr til undervandssvejsning, skiftenøgler og krypteret radioudstyr og teknisk
hjælp fra USA til at kunne
betjene avancerede dødelige
våben. Totaludgifterne beregnes af Kiev til 137 millioner US-dollar. 750.000 går til
sproglaboratorier og engelskbøger.
I dokumentet kan man se,
at Kiev ønsker sig en enhed
af 150 kampsvømmere, et
antal dykkerdragter, iltudstyr
og andet dykkerudstyr. På
våbensiden bestilles blandt
andet 400 skarpskyttegeværer, flere hundredetusinder
kugler, 2000 automatgeværer
og nogle hundrede kasser
granater.

Ønskesedlen er tydeligvis
udarbejdet af generalstaben
i Kiev, og har været gennem
USA’s ambassade i Kiev.

NATO-lejehær
Af dokumentet fremgår det
med pinlig tydelighed, at Kiev
end ikke kan finansiere egne
driftsudgifter til de planlagte
militære offensiver.
Der søges blandt andet
om dækning af rejseudgifter
for ukrainske officerer til
deltagelse i den forestående
store NATO-øvelse ”Rapid
Trident” (tidligere omtalt her i
bladet). Rejseomkostningerne
beregnes til 30–35 euro pr.
person pr. dag. En sådan økonomisk afhængighed og udenlandsk finansiering betyder, at
man må betegne hæren som
USA’s lejehær i Ukraine.
Kievs ønskeseddel falder
sammen med USA’s ønske
om et tæt samarbejde med
udvalgte enheder af lejetropper, som kæmper i Donbass.
Ifølge de lækkede dokumenter drejer det sig om den
materiel-tekniske side af
samarbejdet. I september-14
var Semjontjsenko, leder af
Donbass bataljonen, på en
ti-dages rejse i USA, hvorfra
han kom hjem med løfter fra
”pensionerede” medlemmer
af USA’s specialenheder. Det
var løfter om at de var villige
til at deltage i etablering af

en irregulær kampledelse af
bataljonen.
USA’s tillid til sin nye partner, Semjontjsenko, stod klart
i december, da han fik lov til
at tage to kommandanter med
på sin rejse til USA. Kommandanterne var fra Jasenjuks
”folkefront”. Dette blev kendt
af offentligheden fordi stiftelsen for ”forbindelser mellem
USA-Ukraine” finansierede
rejsen, og kom til at bestille
fly med for kort tid til flyskift
i Tyskland. Det kom til at
betyde at de tre måtte blive
siddende i lufthavnen i Frankfurt Am Main uden Schengen
visum. Med indgriben fra
Kievs generalkonsul kom de
dog videre.

Gang i stiftelser
At ønskesedlen er blevet
afsløret betyder dog ikke,
at USA vil efterkomme alle
ønsker. Men som bekendt er
Obama hårdt presset af højrefløjen og det republikanske
flertal i begge kamre. Disse
kræfter står for en forøgelse af
militærhjælpen til Ukraine.
En mulighed herfor går
gennem transithandel via østeuropæiske NATO-lande som
f.eks. Litauen og Polen.
Litauens præsident, Dalia
Grybauskaite har allerede
udtalt, at landet er parat til at
støtte Ukraine med våben,
og også Polens regering har
givet grønt lys for våbenleverancer.

Polen fremstiller en sådan
leverance som en ren business sag mellem Ukraine og
polske våbenhandlere. Flere
tusind skudsikre veste af tysk
fabrikat er allerede leveret
til nationalgarden i Kiev via
endnu en stiftelse – til dette
formål stiftelsen ”Åben dialog” i Warszawa.
Uanset hvilke kanaler
landene, der støtter Ukraines
hær benytter sig af, afslører
“ønskesedlerne” det hykleri,
der præger de “vestlige” landes forargelse over sanktioner
over for Rusland.
–bfc
Kilde: Artikel i Junge Welt,
bragt i NKPs Friheten

Cuba og USA forhandler nu
Efter festlighederne med løsladelsen af de sidste 3 af ”de fem”
forhandles nu om normalisering af de to landes relationer
Af Dansk Cubansk Forening
n Efter to døgn og tre møder holdt parterne presse
møde i Havanna, hvor
forhandlerne fra USA og
Cuba fortalte om de foreløbig
samtaler vedrørende genoprettelse af de diplomatiske
forbindelser mellem landene
og en række andre udvalgte
emner.
Begge parter udtalte, at
det går planmæssigt med
dialogen om genoprettelse
af diplomatiske forbindelser

i henhold til den såkaldte
Wiener-konvention.

Vigtige
samarbejdsområder
Cubas chefforhandler Josefina Vidal oplyste, at der
desuden er blevet talt om nyt
eller øget samarbejde på følgende områder:
• Lufttrafik og luftfartssikkerhed
• Indsats mod narkotikatransport
• Indsats mod terrorisme
• Samarbejde i bekæmpelse

af epidemier – konkret
ebola i Vestafrika
• Beskyttelse af havmiljøet i
nærområdet
• Miljøproblemer og klima
udfordringer
• Beredskab i forbindelse
med naturkatastrofer.
Endelig blev der talt om genoprettelse af postforbindelser
mellem de to lande.

Menneskerettigheder
Bemærkelsesværdigt blev
det, da en journalist spurgte
Josefina Vidal om USA havde

lagt pres på Cuba i spørgsmålet om menneskerettigheder.
Vidal svarede, at der ikke
var lagt pres på Cuba fra
USA’s side. Efter hendes
vurdering af to årsager: Fordi
parterne fører en dialog med
hinanden, og her er politisk
pression ikke en anerkendt
metode og for det andet, at
USA godt ved, at Cuba aldrig
bøjer sig for politisk pression.
Josefina Videal anerkendte,
at USA og Cuba har store
uenigheder, når det handler
om menneskerettigheder.

Og ja, USA havde anført en
række synspunkter herom på
mødet. Det havde Cuba også,
understregede Vidal. Hun
påpegede, at Cuba har store
bekymringer vedrørende
USA’s overholdelse af menneskerettighederne på en lang
række områder. Og Josefina
Vidal understregede, at Cuba
har erfaringer og en praksis
i arbejdet med at fremme
respekten for menneskerettighederne hjemme og ude i
verden, som man opfordrer
USA til at være åbne overfor.
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Byd magten trods
stort hul i dagens ”oplyste”
Danmark.
Artiklerne handler primært
om kampen for et reelt demokrati, socialt og politisk, som
er en kamp om ”sjæle” og et
opgør med ligegyldigheden.
Et opgør med de mennesker,
som har ladet sig købe til at
lyve og fordreje sandheden,
så magthaverne trygt kan
forsætte deres udplyndring af
arbejderklassen.

Af Allan Rasmussen
n Med ”Byd magten trods”
har Anton Nielsen leveret et
af de væsentligste politiske
opslagsværker, der er udkommet i mange år.
Bogen er opdelt i tre perioder. Den første, 1933–1945, er
som bekendt karakteriseret
ved den nazistiske magtovertagelse i Tyskland samt anden
verdenskrig. Den anden,
1946–1989, omhandler efterkrigstiden frem til murens
fald. Den sidste, 1990–2014,
starter med forræderiet mod
det russiske folk og går frem
til nutidens statsterrorisme.

Kampen for fred
Erkendelsen af at kampen for
fred og for socialisme ikke
kan vindes, uden at kapitalismen bringes til fald, gennemsyrer bogen, en kendsgerning, som mange unge i
dag desværre ikke er bevidst
om. Den henvender sig til
alle aldersgrupper, men netop
ungdommen har i dette værk
en helt utrolig mulighed for
at forstå, hvad der skal gøres.
For vi skal lære af historien,
for ikke at gentage dens fejltagelser.

Politisk forståelse
Gennem artikler på nogle få
sider får læseren væsentlige
oplysninger om emnet med
baggrund i en politisk forståelse.
På denne måde er bogen
en inspirationskilde til videre
læsning af mere specifik litteratur og udfylder således et

Gennemhuller løgnene
Denne bog, hvori forfatteren
har samlet egne og andres
skrifter, udtalelser og erfaringer, fortjener at blive læst af
mange, fordi den er baseret
på en politisk stillingtagen for
arbejderklassen og for socialismen, og fordi den gennemhuller alle løgnene, som vi i
dag bliver præsenteret for i de
borgerlige medier.
Som afslutning er der en
oversigt over højrefløjen i
Danmark 2014, der er interessant læsning for alle antifascister.
Bogen kan klart anbefales!
Anton Nielsen: Byd magten
trods. Udgivet af Horserød
Stutthof Foreningen. 244 s.
175 kr.
Kan købes ved henvendelse til
KPiD, Frederikssundsvej 82,
2400 København, telefon på
38 88 28 33, eller ved henvendelse til foreningens formand
Bodil Enoch enoch.bodil@
gmail.com

Fandens til krig
Af Margit Andersen
n Den første verdenskrig er
blevet kaldt ’den store krig’
og ’den store illusion’, og som
man har kunnet se i 100-året
for dens udbrud, er den noget, vi ligesom ikke kan blive
færdige med. Erich Maria
Remarques roman ’Intet nyt
fra Vestfronten’ har stået som
det ultimative, litterære værk
om den, men med Jacques
Tardis grafiske mesterværk
’Fandens til krig’ har den
fundet sit sidestykke, om end
i en anden form. Det er en
illustreret reportage, hvori vi
sammen med en fransk metalarbejder følger krigen fra dag
1 til afslutningen.
Tardi er en enestående dramatisk tegner, der i sin streg
og tekst formår at forene sort
humor med rasende indignation. Gennem en nøgtern
og detaljeret registrering,
som kommenteres af vores
”helt”, afsløres magthavernes
– kirke, konge, kejser og kapitals – kynisme og hykleri og
krigens groteske djævelskhed
i almindelighed.
Albummet er opdelt i fire

afsnit, et for hvert år, som
Jean-Pierre Verney følger op
bag i bogen med en historisk
gennemgang. Første afsnit,
1914, er tegnet i lyse farver.
Nu skal prøjserne have bankekød, og på Alexanderplatz
venter et glas øl. Det skal nu
vise sig at blive noget lunkent,
før det kan indtages. Vores
franske ven indser også snart,
selv om han ”ikke ligefrem er
akademiker”, som han siger,
at det her er noget idioti, han
helst ville have undværet.
Fjenden er jo ikke en bøhmand, og mord, der normalt
er strafbart, bliver man her
belønnet for. Året slutter med
mørkere tegninger af soldater,
der graver deres egne grave,
skyttegrave.
Sådan går det videre år
efter år og hele tiden værre
og værre. Afskudte legemsdele flyver rundt i luften, døde
soldater hænger som sprællemænd i pigtråden og rådner,
kulde og sygdom plager de
overlevende, der bliver beordret til at slås for at indtage
strategisk vigtige områder,
der i virkeligheden er totalt
ligegyldige. Nogle giver op og

bliver så skudt for mytteri.
Men der kommer hjælp
udefra. Fra fjerne kolonier
hentes der mænd, der får
æren af at gå i forreste række
og dø for ”fædrelandet”. Fra

USA kommer velnærede amerikanere med fine manerer,
der bruger lokumspapir og
børster tænder. Blandt dem
er også farvede folk, men de
bliver kun brugt som arbejds-

mænd for ikke at blive for
kæphøje. Russerne får nok og
danner soldaterråd, og vores
fortæller drømmer om at tage
med dem hjem for at se, hvad
en revolution er for noget.
Efter 1500 dage lukker slagteriet, og Tardi lukker med en
stribe chokerende tegninger af
mænd, der har fået skudt ansigterne i smadder. I Paris deler en general tingeltangel ud
til soldater uden arme og ben
og forrest i en glædesdemonstration går skrivebordsgeneralerne til akkompagnement
af klokkeklang og fædrelandssang. Den tyske kemiker, der
opfandt giftgassen, får tildelt
en Nobelpris. Vores hovedperson slap med at miste en hånd,
men må nu finde sig en anden
beskæftigelse.
Dette album på kun 134 sider er med sin kombination af
billeder, tekst og engagement
en enestående skildring af et
stykke verdenshistorie og af
krigens vanvid.
Jacques Tardi og Jean-Pierre
Verney: Fandens til krig
Oversat af Søren Vinterberg.
134 s. 348 kr. Faraos Cigarer
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Håbløshedens Rusland
Af John Poulsen
n Den prisbelønnede russiske
film Leviathan, instrueret af
Andrej Zayagintsev, foregår
i en mindre, forsømt by på
Kolahalvøen.
Byens situation symboliseres af skibsvrag og et stort
skelet af en hval. Her bor
mekanikeren Kolja, der har et
heftigt temperament og hang
til vodka, sammen med sin
yngre hustru, Lilja, og hans
teenagersøn fra et tidligere
ægteskab. Huset, som Kolja
selv har bygget, vil byens
korrupte borgmester ekspropriere for at bygge et forlystelsescenter på stedet. Byen
vil kun betale et ringe beløb
i erstatning, og det er Kolja
naturligvis ikke tilfreds med,
så han tager kontakt med en
gammel soldaterkammerat,
der er en erfaren advokat i
Moskva.
Sagen ender i retten, og da
Kolja mod al rimelighed taber
den, opsøger advokaten borgmesteren for at true ham med
at offentliggøre belastende
materiale om dennes lyssky
foretagender.
I første omgang bliver
borgmesteren bange og tyr
til flasken, men efter at han
er kommet sig over chokket,
lykkes det ham ved hjælp

af sine håndlangere at skræmme advokaten til at forlade
byen.
Situationen for Kolja bliver
heller ikke bedre, da han bliver klar over, at hans kone har
haft en affære med advokaten.
Herefter eskalerer handlingen, og Kolja bliver sin egen
værste fjende, tæt fulgt ad den
korrupte borgmester, som ved

hjælp af politi og domstole, får
sin vilje.
Leviathan er et havuhyre fra
det gamle testamente. Her er
uhyret det nuværende russiske samfund, hvor forholdene
er håbløse for mange almindelig mennesker, mens korrupte
borgmestre, politikere og
oligarker har tiltaget sig magten, efter at røverkapitalismen

rykkede ind i det tidligere
Sovjetunionen. På byen torv
står en statue af Lenin. Hvis
denne kunne se, hvad der er
sket i denne by og med hele
landet, ville den nok hellere
have været fjernet for ikke at
være vidne til det.
Filmen har fået en velfortjent Golden Globe som
bedste ikke-engelsksprogede

deporterede til Amerika med
en enkeltbillet.
Nogle kom hurtigt tilbage,
nogle klarede sig godt, nogle
gik det skidt. Dem, det gik
godt, kunne måske også
have klaret sig godt her i
landet, men de fik ikke nogen
chance, fordi de, som man
udtrykte det, var vanskelige
og besværlige personer. Selv
om der kun var tale om, at 26
ud af anstaltens 5.000 indsatte
blev sendt afsted, så er det alligevel beskæmmende, at man
brugte sådanne metoder for
at slippe af med dem. I bogen
gøres der rede for hver enkelt
af de bortsendte personers
baggrund og skæbne.
Rejsen kostede selvfølgelig
penge, men sognerådene var
ivrige for at skaffe dem, og i
flere tilfælde indsamlede man
private bidrag fra borgere i

sognet. Så var man kommet
af med en fattig og slap for at
betale hjælp til vedkommende
fremover, decideret kassetænkning.
Det nævnes også, at de
godsejere som i kraft af deres
magt, f.eks. i sognerådene,
var med til at sende folk på
fattiggården eller anstalten, i
1890erne begyndte at importere billig polsk arbejdskraft
og således medvirkede til at
skabe større arbejdsløshed på
Lolland. En situation som vi
alt for godt kender i dag.
Bogen er et stykke dansk
socialhistorie, som fint afdækker hvilke metoder der blev
brugt over for udsatte mennesker på den tid, som ikke
ligger så langt tilbage. Om
det samme skete i andre dele
af landet vides ikke, men det
skulle være mærkeligt andet.

film, i hård konkurrence med
andre gode film som f.eks.
den svenske Force Majeure,
og på Cannes Festivalen blev
den hædret med prisen som
bedste manuskript.
Leviathan.
Instruktion og manuskript
Andrej Zvjagintsev og Oleg
Negin.

Uønsket i Danmark
Af John Poulsen
n Det har aldrig været nemt
at være fattig og uden arbejde
i Danmark og især ikke før
1930.
Hvis man var så uheldig
at komme i den situation, så
var der to muligheder: enten
at blive sendt på fattiggården
eller på tvangsarbejdsanstalten. Begge steder kunne man
blive ”anbragt”, hvis f.eks.
sognerådet fandt det ”nødvendigt”, uden at der var mange
muligheder for at klage og
slet ikke med en domstolsprøvelse. Hvis en arbejdsløs
f.eks. nægtede at slå sten
for kommunen, som Jens
Vejmand, blev man straffet
og lagt for had, ligesom man
i dag gør med kontanthjælpsmodtagere, der i stedet for et
ordentligt arbejde får anvist et

ligegyldigt nyttejob. Bedre var
det ikke for dem der prøvede
at overleve ved tiggeri. De risikerede også at blive anbragt
et af de to steder.
Et af de steder, hvor man
kunne risikere at ende, var
på Maribos Amts Arbejds-,
Tvangsarbejde- og Daare
anstalt i Sakskøbing, som blev
åbnet i 1867. Forfatterne John
Bertelsen og Birgit Kirkebæk
har haft lejlighed til at gennemgå anstaltens arkiver fra
1867 til 1930, og resultatet af
disse undersøgelser er blevet
bogen ”Uønsket i Danmark
– bortsendt til Amerika”. Her
skildres, hvordan samfundets mest udsatte borgere
blev sendt fra fattiggården
til tvangsanstalten, og som
noget nyt fandt forfatterne
frem til 26 personer, som man
mere eller mindre ”frivilligt”

John Bertelsen – Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark –
bortsendt til Amerika.
Udgivet af Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens
historie (SFAH).
253 s. 199 kr.
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SPALTEN
Jørgen Iversen er død
Efter længere tids sygdom
som følge af asbestose er Jørgen ikke mere blandt os.
Jørgen vil blive husket for
sin indsigt og sit politiske og
praktiske engagement gennem mange år.
En god trofast kammerat
og spartakist.
Æret være hans minde.
Kammeraterne
i Spartakus Bogcafé

I mindet om Lene
sender vi vores varmeste hilsner til Leif og familien.
Afdeling Vest

Kortombytning
2015
På Amagerland
fornyer vi vores
medlemskort for 2015 den
28. februar 2015 kl. 13.00
Hos Sonja og Rene,
Vestavej 16, Kastrup
Det plejer vi at gøre i rart selskab med kammerater, venner
og andre, som er interesseret
i en hyggelig dag med god
mad, kaffe, kage og festlige
indslag. Det koster 125,- kr.
pr. person. Drikkevarer købes
særskilt.
Tilmelding: Sonja og Rene på
tlf. 3252 8413 eller
wroending@privat.dk
Eller
Jytte og Ib på tlf. 3253 2530
eller ib.jytte@mail.dk
Senest den 24. februar 2015.
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Sæt fred på dagsordenen
Tid til fred – aktiv mod krig, lørdag den 3. januar 2015
Lørdag den 7. februar kl. 11–16
i Folkets Hus, Stengade 50, 1. sal, København N.
Formålet med konferencen er at planlægge en fælles manifestation mandag den 6. april 2. påskedag. Demonstrationen
skal være formet som samling omkring nogle fælleskrav
(stop militariseringen af Danmark, stop krigsdeltagelse,
stop indkøb af jagerfly) og derunder alle organisationers
individuelle budskaber.
Indholdet af konferencen
– Kort præsentation af gruppen TID TIL FRED – aktiv mod
krig.
– Indledende tale om militariseringen af Danmark.
– Præsentation af demonstration i Påsken.
– Præsentation af de deltagende personer og organisationer
og deres relation til manifestationen.
– Idéudvikling i grupper.
– Referat fra grupperne, fælles diskussion og beslutning.
– Sammensætning af forberedelsesgruppen.
– Andre ideer, perspektiver og visioner om en fremtidig
fredsbevægelse.
Praktisk info: medbring noget spiseligt til fælles frokost (der
vil være brød, kaffe og the).
Tilmelding ikke nødvendig, men ønskværdig til følgende mail:
aktiv@tidtilfred.nu

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

Film værd at se
Bag fjendens linjer
Camp X-Ray
Force Majeure
Inuk
Mr. Turner
Vintersøvn

Maj 93
For at tilføre yderligere fornyelse er det en tradition for
kunstnersammenslutningen Maj 93 at invitere gæster til den
årlige udstilling i Helligåndshuset på Strøget i København.
I år er det blevet til fire, hvoraf Leo Scherfig, Henrik Schütze
og Erik Jørgensen tidligere har været gæster, mens den
polskfødte maler og eksperimentalgrafiker Lea Boruszek er
ny. Hun er uddannet på Det kgl. danske Kunstakademi og
har siden 1980 deltaget i talrige gruppe- og separatudstillinger i ind- og udland.
På udstillingen kan opleves alt fra maleri, grafik, billedvævning, keramik til skulpturer.
Af Maj 93’s egne medlemmer deltager i år Lena Bidstrup,
Jørgen Buch, Buller Hermansen, Søren Birk Pedersen, Christine Scherfig og Kirsten Antonie Sørensen.
Som sædvanligt er der udgivet en Kunstkalender med
værker af de udstillende kunstnere og en daglig markering
af en afdød billedkunstners fødsel.
Maj 93. Helligåndshuset. 28. januar – 8. februar 2015,
hver dag kl. 10-18.

Museum ”Kirkeby”

Frederikssundsvej 82.A, 2400 København NV.
Tlf. 3888 2833. Mail: kpid@kommunisterne.dk
Ny åbningstid: 14.00–17.30 alle hverdage.
Lørdag 11.00–14.00
Nye bøger:
Brødrene Nielsen, pris 275,Byd magten trods, pris 175,- af Anton Nielsen

Bladfond

Museum Jorn i Silkeborg er nu færdig med at markere
100-året for Jorns fødsel og er i perioden frem til 24. maj
blevet døbt om til Museum Kirkeby, fordi der udstilles en
komplet samling af Per Kirkebys raderinger Det drejer sig
om over 1500 værker, som han har doneret museet løbende
siden 1975.
Hvis man tager til Silkeborg bør man også besøge KunstCentret Silkeborg Bad, som udstiller 60 grafiske arbejder
og to malerier af Søren Hjorth Nielsen, hvoraf de fleste er
lån fra Museum Jorn. Asger Jorn omtalte Hjorts grafik ”som
noget af det bedste i Danmark”, og det kan man kun give
ham ret i.

Pris til Mikael Wiehe

Se en del af vores udvalg på www.kommunisterne.dk
Under bogcaféen Ny-Tid

Reparation og salg
af computere
– kører også ud!

KULTURLIV

Januar 2015

Amager.........................................................................    25,00
Amagerland................................................................ 300,00
Indre By...................................................................... 635,00
Nordjylland................................................................. 500,00
Nordvest...................................................................... 680,00
Vest.............................................................................. 1.094,00
Vestegnen.................................................................... 200,00
Århus........................................................................... 500,00
Bladfond i alt............................................................... 3.934,00

Den svenske sanger Mikael Wiehe har fået Jan Myrdal
selskabets Leninpris 2015. I motiveringen står der at ”i mere
end 40 år har Mikael Wiehe fra scenen og barrikaderne forenet musik og politik. Med hans konsekvente arbejde mod
imperialisme, racisme og fascisme, og hans ranke holdning
mod magtens mænd og kvinder, er han en foregangsmand
for os alle.”
Da Mikael Wiehe af Expressen blev spurgt, om han ville
modtage prisen, som tidligere er blevet tildelt bl.a. Roy Andersson, Maj Wechselmann, Maj Sjöwall og Jan Guillou, var
hans svar ”absolut og uden tvivl”. Prisen er finansieret af den
tidligere maoist og millionær, Lars Diding, og overrækkes i
Varberg Teater den 18. april.

www.
kommunisterne.dk
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Historien er ikke slut
Af Arne Cheller
n Tredje og sidste bind af professor Curt Sørensens storværk, ”Stat, nation, klasse”
er udkommet. Nu foreligger
der et trebindsværk på 3.000
sider om det moderne Europas historie. I modsætning til
mange andre fremstillinger
handler dette værk om hele
Europa, ikke kun Vesteuropa.
En grund til at læse dette
kæmpeværk er, at udviklingen i det vestlige og østlige
Europa analyseres med den
samme metode. I andre
fremstillinger anses Vesteuropas udvikling som den
naturlige og forståelige frem
for Østeuropas og særligt
Sovjetunionen/Rusland, som
ofte fremstilles med særlige
moralske og negativt ladede
begreber.
Værket er det mest grundige af sin slags, som er skrevet
i Skandinavien. Første bind
handler om århundrederne op
til Første Verdenskrig, hvor
nationerne og staterne blev
dannet, og hvor overgangen
fra feudalismen til kapitalismen tog form. Andet bind
omhandler mellemkrigsårene
og Anden Verdenskrig. Tredje
bind handler om Østeuropas
efterkrigshistorie med op-

bygning af socialismen og et
forsøg på at forstå Sovjetunionen og de andre socialistiske
lande under den kolde krig:
• Sammenbruddet eller kontrarevolutionen i de socialistiske lande.
• Vesteuropas kapitalismes
integration i en militær,
økonomisk og politisk blok
som vi kender som NATO
og EU.
• Og ikke mindst afslutningen, der kaldes moderniseringens problematik,
spørgsmålet om klassekampen, de sociale forandringer,
dens drivkræfter, paradokser, konflikter og løsninger.
Igennem alle tre bind forsøges det at forstå de sociale
og politiske klassekampe, og
de spændinger der igen og
igen slår ud i lys lue. Bogen
arbejder med et bredt klassebegreb, og prøver at forstå
den økonomiske og politiske
udvikling i forbindelse med
forandringerne i klassekræfterne.
I det tredje bind forsøger
forfatteren at sammenholde
den komplekse struktur i
udviklingen af klassekræfterne. Det er umuligt at forstå
alt i dets omskiftelighed,

men her lykkes det næsten.
Udviklingen er selvfølgelig
ikke slut, der er ingen afslutning hverken på historien eller tankerne om den. Men her
er der gjort et fint forarbejde
til videre analyse og refleksion.
Bøgerne kan være svær
læsning, men det skal man
ikke blive skræmt af. Udviklingen er forsøgt forstået
med baggrund i et marxistisk
udgangspunkt. Det skal dog
indvendes, at Curt Sørensen
i sin tilgang til de tidligere
socialistiske landes historie
anvender begrebet ”stalinisme” som forklaringsnøgle til
udviklingen.
Det kommer ikke som
nogen overraskelse, at
borgerlige historikere altid
har brugt begrebet ”stalinisme” som bevis for, hvad
socialisme fører til. Men at en
marxist som Curt Sørensen
i alle sine bøger og afhandlinger har anvendt dette
uvidenskabelige begreb er et
uheldigt minus.
Bolsjevikkerne (kommunisterne) var med opbygningen af socialismen båret af
dyb ideologisk erkendelse.
Denne ideologi var den de
facto ideologi i Sovjetunionen, indtil man sidst i 50`erne

begyndte at mene, at faren for
en kapitalistisk restauration
var udelukket. Staten blev
til ”hele folkets stat”, staten
skulle svæve over klasserne.
Hvad der senere skete, er velkendt af denne avis’ læsere.
De politiske partier er instrumenter i klassekampen, der
findes ikke noget parti, der
står ”over klasserne” eller er
”hele folkets parti”.
Side 82 til 250 omhandler
socialismens sammenbrud.
Staterne Sovjetunionen, DDR
og Polens interne udvikling er
godt beskrevet og analyseret,
mens lande som Bugarien,
Rumænien og Albanien primært bliver forstået som en
”omstilling af magt”.
Bøgerne har som udgangspunkt undersøgelse af de historiske begivenheder. Hvorfor skete det lige her og ikke
der og hvorfor forløb historien, som den gjorde? Tilfældigheder er ikke det samme som
kaos og forudsætningsløshed.
Sociale forandringer er åbne
og har struktur, og hvis man
ønsker at forstå dem dialektisk, så er det med udgangspunkt i de historiske fakta en
teoretisk refleksion.
Store samfundsmæssige
problemer vil forsat bestå.
Socialismen kan bedre hånd-

tere disse grundlæggende
problemer. Sammenfatning
af historien betyder også, at
tingene kan ske, derfor kan
det ske igen.
Men som der skrives i
bogens slutning så er det også
rigtigt, som Marx formulerede det i Teser om Feuerbach,
at ”Menneskene skaber selv
deres historie”. Derfor er en
anden verden mulig.
Curt Sørensen:
Stat, Nation, Klasse – bind 3 –
882 sider. Pris 399 kr.
Forlaget Frydenlund.

KNE kongres
Danske Ungkommunister besøgte
det græske kommunistiske
ungdomsforbunds kongres i
december.
n “Linjen var klar og optimismen stor,” siger Emil Olsen,
der repræsenterede Ungkommunisterne. Hundredevis af
unge græske kommunister fra
hele landet mødtes under parolen: Ungdommens fortrop
af KKE (Grækenlands Kommunistiske Parti) – kampklar
på vejen mod morgendagens
socialisme, – uden kriser,
krige og udbytning.
“Diskussionslysten fejlede
ikke noget,” fortsætter Emil.
“Den handlede først og frem-

mest om, hvordan organiseringen af den kommende generation af unge kommunister
skal formes, så hverdagenes
kampe på skoler, universiteter
og arbejdspladser bliver stærkere og mere konstante, så
ungdommen på den måde forbereder sig på opgøret med
kapitalismen og kampen for
morgendagens socialisme.”
KNE genvalgte Thodoris
Chionis som formand.
–emol

Nr. 2. Februar 2015
Pris kr. 20,-

Dobbeltmoral og hykleri
Af John Poulsen
n Den 24. november sidste
år iværksatte gruppen
”Guardian of Peace” et
hackerangreb på selskabet
Sony og hentede 33.000 dokumenter, manuskripter og
kopier af kommende film.
Man truede med at offentliggøre dem, hvis Sony ikke
trak filmen ”The Interview”,
som skulle have premiere
den 25. december tilbage.
Da Sony i første omgang
ikke ville indfri kravet, offentliggjorde gruppen den
16. december en række dokumenter og film, og truede
med at angribe de biografer,
som eventuelt viste den. Efter at 3.000 biografer derfor
frabad sig filmen, besluttede
Sony at standse den, men
valgte alligevel at lægge den
på nettet, og den blev også
vist i 500 større og mindre
biografer, uden konsekvenser.
Kort fortalt går filmen ud
på, at to amerikanske journalister rejser til Nordkorea
for under dække af et interview at myrde landets leder
Kim Jong-un.
Naturligvis skabte sagen
røre ikke kun i USA, men
over hele verden. USA
beskyldte Nordkorea for
at stå bag hackerangrebet,
og FBI påstod, at de havde
beviser for det. Indtil nu er
der ingen der har set disse
beviser.
Nordkorea har benægtet
at have noget med sagen at
gøre, ligesom en del eksperter har sat spørgsmålstegn
ved, om det overhovedet
har kapacitet til et sådant
angreb. Som det fremgik af
de beviser der blev lagt frem
i FN i forbindelse med angrebet på Irak og undskyldningerne for bombningerne
af Nordvietnam i 1964, har
USA et meget løst forhold til
beviser.
Præsident Obama
betragtede sagen som et
spørgsmål om national sikkerhed, og i begyndelsen af
januar beordrede han til en
udvidelse af blokaden mod
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Manuskriptforfatteren til filmen Jordens Salt, Michael Wilson, taler med medlemmer af mine
arbejdernes fagforening.
Nordkorea ved at tilføje tre
firmaer og ti personer på listen. Ironisk nok var det ene
”firma” Nordkoreas militære
efterretningstjeneste og det
andet et våbenindkøbsfirma.
Man må gå ud fra, at USA
aldrig har ”handlet” med
nogen af de to firmaer.
USA’s forargelse over
hackerangrebet er udtryk
for en dobbeltmoral i forhold til de mange afsløringer
af NSA’s ulovlige aflytninger
af statsledere rundt om i
verden, som uden tvivl går
for sig den dag i dag, uden
at USA vil indrømme det.
Det er også hykleri,
når Obama siger at ”vi
kan ikke have et samfund,
hvor en diktator påtvinger
censur her i USA”. Under
Mccarthyismen blev der
i allerhøjeste grad udøvet
censur, ikke udefra men
indefra.
I november 2001 havde
Bushs rådgiver, Carl Rove,
et møde med præsidenten
for de amerikanske filmproducenter, hvor han opfordrede dem til at bakke op
om kampen mod terrorismen, og det efterlevede man
i flere år ved ikke at lave
film, der var kritiske overfor
regeringens krigspolitik.
Efter invasionen i Irak
i 2003 blev filmfolk, der
kritiserede den, stemplet
som upatriotiske, og i lang
tid gav Hollywood sig selv

mundkurv på. Ingen bekymrede sig den gang om
ytringsfrihed. Først da folkestemningen i USA i 2007
begyndte at vende, kom der
mere kritiske film om krigene i Afghanistan og Irak.
Et eklatant eksempel
på ytringsfrihedens vilkår
i USA er filmen ”Jordens
Salt”, der handler om en 14
mdr. lang minestrejke i New
Mexico i 1951, og hvor alle
midler blev taget i brug for
at bremse den.
Flere gange blev opta
gelserne i 1953 forhindret
af politiet eller American
Legion. En række senatorer ville have den forbudt,
heriblandt Senator Donald J.
Jackson, som i kongressen
udtalte, at ”filmens titel er
mig i øjeblikket ubekendt,
men den finansieres af den
kommunistisk beherskede
‘United Mine, Mill and
Smelt Workers Union’...
Hvis denne film bliver vist
i Latinamerika, Asien og
Indien, vil den ikke blot
gøre ubodelig skade for
USA, men for alle frie menneskers sag. I virkeligheden
er denne film et nyt våben
for Rusland … Jeg vil gøre
alt, hvad der står i min magt
for at forhindre visning af
denne kommunistskabte
film i Amerikas biografer.”
Filmproducenten Howard
Hughes gav gode råd om,
hvordan den samlede film-

industri kunne forhindre
færdiggørelsen af filmen,
og mens det var minearbejdernes fagforening, der var
med til at finansiere den, så
var operatørernes fagforening med til at forhindre
filmens distribution.
De der stod bag filmen,
instruktøren Herbert
Biberman, produceren
Paul Jarrico og manuskriptforfatteren Michael Wilson,
var alle blevet blacklistet i
Hollywood, og det var svært
for dem at finde skuespillere, der turde medvirke i
filmen.
Derfor blev mange roller
spillet af minearbejdere,
men en af de få professionelle var den mexicanske
skuespillerinde, Rosaura
Revueltes, der spillede
hovedrollen. Hun blev arresteret, og under forhøret
blev hun direkte spurgt, om
hun var kommunist og om
filmen var kommunistisk.
Bagefter blev hun udvist af
USA og sortlistet i Mexico
og tog derfor i en periode til
Cuba.
For at gøre filmen færdig
måtte Biberman lave de
sidste scener i Mexico, og
da filmen skulle fremkaldes ville ingen af de store
laboratorier gøre det. Det
lykkedes alligevel af få den
færdig, men dermed var det
ikke slut. Da den endelig skulle have premiere i
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1954, var der kun en enkelt
biograf i New York, der ville
vise den og her kunne den
ses i 9 uger.
Der skulle gå mange år,
før den blev anerkendt og
kom på plakaten i USA, og
i Danmark skete det først i
1975 i Dagmar Teatret.
Filmen kan ikke lånes
på biblioteket, men købes i
Laserdisken i Ålborg.

