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Undervisningsministeriet
strammer kravene
Undervisningsministeriet har krævet at elever til erhvervsuddannelserne
skal bedømmes væsentligt hårdere. Det virker som om man bevidst
ønsker at skære et stort antal ansøgere fra.

Af Martin Jensen
n I sidste nummer af KOMMUNIST skrev vi, at man
her efter sommerferien
ville kræve, at ansøgere til
erhvervsskolerne skulle have
mindst 02 i dansk og matema
tik for at blive optaget. Alene
det ville gøre, at et stort antal
elever fra folkeskolen ikke
kunne opfylde adgangskra
vene.

2.000 klarede den ikke
I juni gik en lang række elever
til optagelsesprøve. Men nu
viser det sig, at ministeriet i
stedet for at stramme kravene
melder ud, at man synes
spørgsmålene til prøverne var
for lette, og det vel at mærke
efter at prøverne var afholdt.
En stor del af eleverne kla
rede ikke optagelsesprøven,
fordi Undervisningsministe
riet besluttede, at prøverne
skulle være sværere at bestå,
end der først var lagt op til.
Det har betydet, at over 2.000
unge i år ikke får opfyldt
drømmen om en erhvervs
uddannelse.
Efter afholdelsen af prø
verne sendte ministeriet en
mail til censorerne med be
sked om, at det ikke længere
var nok at få 11 ud af 40 point i
læsning og retskrivning for at
komme videre i systemet. Nu
skulle eleverne have mindst
21 point for at bestå.

Der skulle sorteres fra
”Det er fuldstændig hen i
vejret. Hvad var prøverne for
lette i forhold til? Det virker,
som om man for enhver pris
skulle forfølge tanken om at
sortere nogle fra,” siger Jacob
Sølvhøj fra Enhedslisten, som
vil forlange et svar fra mini
steren.
Kontorchef Rasmus Vang
gaard Knudsen fra Undervis
ningsministeriet oplyser, at
der er sket en fejl, så optagel
sesprøven var lettere end for
udset. Da prøven var gennem
ført, opdagede de censorer,
der gennemgik opgaverne og
lagde linjen i bedømmelsen, at
bemærkelsesværdigt mange
ansøgere så ud til at bestå læs
ning og retskrivning. Ministe
riet besluttede sig derfor for
at skærpe kravene.

Har lagt sig fast
”Problemet opstår når man på
forhånd har lagt sig fast på,
omtrent hvor mange der skal
bestå optagelsesprøven”. Det
mener Peter N. Allerup, pro
fessor ved Aarhus Universitet,
og han fortsætter:” Udgangs
punktet er, at ministeriet ved,
hvor mange man gerne vil
have igennem prøven, og så
regner man baglæns.”
Mange censorer har
dumpet elever efter, at rette
vejledningen blev strammet,
mener uddannelsesforbundet, som mener at det er uhel

En stor del af eleverne klarede ikke optagelsesprøven, fordi Undervisningsministeriet besluttede, at
prøverne skulle være sværere at bestå, end der først var lagt op til.
digt, at bedømmelsen blev
ændret.
”Det er ikke smart, at der
kan herske tvivl om, hvad der
skal til for at bestå. Politiker
ne har tydeligt tilkendegivet,
at de unge skal opfylde kravet
om 02 i dansk og matematik.
Det er det eneste, der skal
testes. Spiller andre hensyn
ind, er det stærkt kritisabelt,”
siger Hanne Pontoppidan,
formand for uddannelsesfor
bundet.
Det ville svare til, at man
accepterer køb af en vare

til en bestemt pris. Når så
leverandøren opdager, at man
er villig til at betale prisen, så
bliver den sat op.

Ikke forberedt på
erhvervsskoler
Undervisningen i folkesko
lens ældste klasser forbereder
ikke eleverne på at vælge er
hvervsskolerne. Kun omkring
hver femte elev i folkeskolen
vælger en erhvervsuddannel
se, og det er langt fra nok, me
ner politikere og erhvervsliv.
Ude på skolerne er det

særligt muligheden for at
komme på gymnasiet, som
bliver omtalt af lærerne. 60
procent af lærerne mener at
deres undervisning i høj grad
forbereder eleverne til en
gymnasial uddannelse, mens
kun 14 procent vurderer, at
de forbereder eleverne til de
erhvervsrettede ungdoms
uddannelser.
Når læreren præger
eleverne i retning af gym
nasiet, er det med til at gøre
erhvervsuddannelserne til det
”Ærgerlige andet valg.”

Nu starter den årlige indsamling til KOMMUNIST
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Et sygt menneskesyn
Nu ses de umenneskelige konsekvenser
af syge- og førtidspensionsreformen

Finansministeriet har afsluttet de årlige aftaler om øko
nomien for regionerne, og konsekvenserne løber nu ind
fra budgetterne i de fem regioner. Der bliver tale om nye
nedskæringer, afskedigelser og nedlæggelser af stil
linger. Dette sker i en situation, hvor der fremkommer
skræmmende mange sager om fejlbehandlinger, for tidlig
hjemsendelse og dødsfald, der kunne være undgået. Der
er simpelthen for lidt personale til at varetage de nødven
dige opgaver ordentligt på vores sygehuse.
Fra regionerne lyder det igen og igen, at det skyldes
den dyre medicin.

Profitabel sygdom
I pressen er der stor bevågenhed overfor aktiemarkedet
og om, hvordan situationen løbende ser ud for de større
virksomheder og deres investorer. For medicinalindustri
ens vedkommende ser det altid strålende ud. Både aktie
kurser og profit er i top. Det gælder ikke kun den danske
medicinalindustri, der jo også opererer internationalt,
men for medicinalindustrien globalt.
Medicinalindustrien er globalt blandt de største profit
givende investeringer. Ikke underligt: Disse monopoler
har en fast, stabil og voksende kundekreds. I Danmark er
betalingerne for medicinen oven i købet sikret ved at det
offentlige aftager til sygehusene, og giver visse tilskud til
brugerne. Derudover har ”erhvervsorienteringen” inden
for offentlig forskning og uddannelse, f.eks. af biologer,
betydet, at vi som skatteborgere giver en hånd med til
udviklingen af stadig ny og bedre medicin. Forskningsre
sultater, der kan give helbredelse uden brug af medicin,
nyder ikke særlig stor opmærksomhed.

Ikke råd til profitten
Nu hører Danmark vel nok til et af de lande, der er
dårligst til at forhandle med store virksomheder om
store dyre indkøb for offentlige midler. Skandalerne er
velkendte: IC-toge, Metro, EDB-systemer, postsorterings
bånd osv. osv.
Men de menneskelige og sociale konsekvenser af den
alt for dyre medicin kræver, at staten og regionerne tager
sagen alvorligt, og her og nu stiller priskrav til den medi
cin som industrien vil sælge.
Danmark er et rigt land, og Danmark huser nogle af de
største medicinalvirksomheder. Og i Danmark betaler det
store flertal med glæde skat til syge-sundhedsvæsenet.
Når så man begynder at diskutere om der er råd til at
give den bedst mulige behandling til alvorligt syge, som
f.eks. kræftpatienter, er den rivende gal.

Af Lilli Rodeck
n Efter Fogh Rasmussens
regering har synet på men
nesket ændret sig radikalt.
Fra at være unikke individer
er vi blevet til arbejdskraft, en
vare som er at sammenligne
med maskiner. Dette menne
skesyn gennemsyrer nu også
vores sundhedssystem, hvor
alt er opdelt i specialer, og
sygdomme bare er apparatfejl,
som skal repareres hurtigst
muligt, så personen kan op
fylde sin funktion, nemlig at
arbejde.

Trues på økonomien
Denne ændring i menneske
synet ligger bag de reformer,
den tidligere regering gen
nemførte, og som især ram
mer alvorligt syge ekstremt
hårdt. Dødsyge mennesker
presses til at arbejde, så læn
ge de har en puls. Mennesker

med stærke smerter tvinges i
den ene arbejdsprøvning efter
den anden. Førtidspension
bevilges først, når personen
er hinsides et menneskevær
digt liv. De sygedagpenge,
som skulle forhindre social
deroute, er nu så korte, at
mange alvorligt syge med
borgere må stå i et umen
neskeligt valg, nemlig valget
mellem betaling af husleje,
mad eller medicin. Oven i det
foreslår Krifa, som jo skulle
bygge på kristne værdier, at
sygedagpengene skal være
lavere.

Systemet krakelerer
Vores sundhedssystem er ved
at krakelere, dels på grund af
krav om høj ”produktion” dels
evindelige besparelser. Det
resulterer i uønskede hændel
ser, hvor borgere risikerer at
dø. Dette menneskesyn min
der meget om det syn man
havde i Tyskland før og under
2. verdenskrig. Der var nogle
mennesker at betragte som
enheder, og deres aflivning
som produktion.
Danmark ynder at betragte
sig som et foregangsland,
hvor ”få har for meget og fær
re for lidt”. Men den uhygge
lige sandhed er, at uligheden i

Finansloven
Finansloven for 2016 skal vi vente lidt længere på end
normalt. Den nye regering mente det var vigtigere, at de
penge der ligger i statskassen skulle tælles efter. Når nu
den ene skandale efter den anden indløber fra kommuner
og regioner på grund af EU’s og budgetlovens evindelige
krav til nedskæringer, samtidig med at fattigdom stiger
og stiger, så må muligheden for et folkeligt pres på at
få rettet op på situationen, med krav til den kommende
finanslov, udnyttes. Der kan også prioriteres, for eksem
pel kan man droppe købet af nye krigsfly. At satse på liv
i stedet for på død gavner både befolkningen og skaber
arbejdspladser.
Men det der står lysende klart for fremtiden er, at me
dicinalindustrien skal nationaliseres, når der ikke er råd
til at købe dens produkter på grund af krav til overdreven
profit.
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vores samfund øges hurtigere
end i lande, vi sammenligner
os med. Denne udvikling har
især ramt alvorligt syge men
nesker. Og med ændring i
pensionsalderen ender rigtig
mange mennesker med en
alderdom i fattigdom, blandt
andet fordi de trods nedslid
ning ikke kan få førtidspen
sion og så tvinges til at op
bruge deres opsparing.

Umenneskelige teser
Læger og socialrådgivere
prøver ihærdigt at råbe politi
kerne op, så syge mennesker
reelt kan få en chance til at nå
at blive raske, før de sendes
på arbejde eller i arbejdsprøv
ning igen og igen. Men poli
tikere er døve. Da mange af
de valgte politikere aldrig har
prøvet et reelt arbejde, bygger
de deres idé om arbejdets
gode virkning på menneske
kroppen på teorier, udviklet af
især Dansk Arbejdsgiverfor
ening. Men menneskekrop
pen er ikke bygget til kun
at arbejde, og man kan ikke
tvinge sygdom til at forsvinde
ved samlebåndet.

Kræv ret til
førtidspension
Vi kommunister kræver, at
syge borgere skal sikres mod
social deroute, så de ikke
skal komme i den situation
ikke at have råd til medicin,
sund mad og genoptræning.
Og hvis borgeren ikke har
arbejdsevne til at klare 37 ti
mers arbejde, bør det være en
rettighed at kunne få førtids
pension. Syge mennesker skal
have sikkerhed for, at de ikke
bliver udsat for de overgreb,
vores samfund i disse tider
udsætter dem for.

Redigering af september-
nummeret er afsluttet 31. august.
Afleveret til PostDanmark:
2. september.
Deadline kommende nummer:
Oktober – 18. september
Afleveres til Post Danmark:
30. september
Sats: Karen Hedegaard
Tryk: Kailow Graphic
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Forbyd atomvåben – stop NATO
Stop udviklingen mod endnu en verdenskrig

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark

n Fra d. 28. september til d.
6. november afholder NATO
militærøvelsen” Trident Junc
ture” 2015. Omkring 36.000
mand vil indgå, og både
landtropper, flåde, flyvevåben,
specialtropper, efterretnings
væsen og overvågningsenhe
der vil deltage. Udryknings
styrkerne skal gennemføre
et angreb på et fiktivt land
på Afrikas Horn og skal bl.a.
møde en guerillahær, træne
kemisk krigsførelse og hånd
tere sultkriser og flytning af
befolkningsgrupper.
I følge NATO skal der
bygges videre på erfaringer
fra bl.a. Afghanistan, Kosovo,
Irak og Ukraine. Øvelsen ret
ter sig mod NATO’s øst- og
syd flanke. Den vil udgå fra
Spanien, Italien og Portugal
og vil således rette sig bredt
mod Imperialismens aktuelle
interesseområder for aggres
sion – Rusland, Mellemøsten
og det nordlige Afrika.

Krig på to fronter
På NATO’s topmøde i Wales i
september 2014 blev strategi
en med offensiv på to fronter
lagt fast: Optrapning mod Rus
land og mod ”ekstremismen”
i Mellemøsten og Afrika.
Den påståede aggression fra
Ruslands side skal retfærdig
gøre NATO’s offensiv på den
front, mens terror fra IS, skal
retfærdiggøre indblanding og
krig i Mellemøsten og Afrika.
På NATO-mødet havde
EU en selvstændig repræ
sentation, og ligeledes deltog
ikke-NATO-medlemmer som
Ukraine og Finland, der er
NATO-partnerskab medlem
mer.

Spækket med
atomvåben
Mens næsten hele den kapita

listiske verden hylder USA`s
atomaftale med Iran – et land,
der ikke besidder atomvåben
og har underskrevet traktaten
om ikke-spredning af kernevå
ben – er Europa spækket med
atomvåben.
Atomvåben indgår som en
del af NATO’s krigsmulig
heder. Italien, hvor øvelsen
finder sted, er det NATO land

der huser flest atomvåben på
sit territorium. Landet har fle
re vigtige baser, som er blevet
brugt ved NATO’s bombarde
ment af Serbien, Afghanistan,
Irak og Libyen.
I Mellemøsten findes atom
våben i Israel. Desuden har
USA indgået en aftale med
Saudi-Arabien, Bahrain og De
Forenede Arabiske Emirater
om atomteknologi, der vil
gøre disse lande i stand til at
fremstille atomvåben.

Fredskrav
I alle tre lande hvor NATO
øvelsen finder sted har antikrigsbevægelser gennem
ført protester mod NATO
medlemsskabet og NATObaserne. Aktioner og demon

strationer finder sted under
parolerne ”Nej til NATO”, og
”Nej til NATO-baser”.
NATO er imperialismens,
ikke mindst USA’s, væbnede
gren. Et undertrykkelses- og
krigsinstrument på verdens
plan, og NATO’s oprustning
og krigsforberedelser, ikke
mindst i Europa, udgør en
stor fare for at endnu flere
dele af verden bliver sat i
brand.
I hvert medlemsland må
spørgsmålet om den konkrete
oprustning og NATO-medlem
skabet inddrages i fredsarbej
det med det mål at bidrage til
alliancens opløsning.

Gå med
Derfor er det glædeligt at
de kommunistiske partier

her i landet i august måned,
udsendte en fælles udtalelse
”Stop krigsvanviddet” (bragt i
august nummeret af KOMMUNIST), men udtalelser er ikke
nok. Der må og skal skabes
en større og mere slagkraftig
Fredsbevægelse, som inklude
rer kommunister, fagbevægel
sen, kulturlivet, ungdommen,
ældre, og alle som vil stoppe
kapitalismens forberedelser
af krig.
EU går hånd i hånd med
NATO om endnu mere op
rustning af Europa og for en
TTIP-aftale med USA, som
endegyldigt skal cementere
monopolkapitalens indflydelse
og magt.
NATO opruster mod Rus
land i Ukraine, i de baltiske
lande, i Polen og i Norden.
Hvis denne udvikling ikke
stoppes, kan det føre til en ny
verdenskrig.
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Mens vi venter...
På K-festival talte forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, om
den stadigt stigende ulighed der rammer den mest produktive og
fysisk arbejdende store del af befolkningen.

n Nedsættelsen af dagpenge
kommissionen var ikke
mindst resultatet af fagbevæ
gelsens stædige påpegning af
de helt urimelige konsekven
ser af dagpengereformen.
Den tidligere borgerlige
regering beregnede sig frem
til, at halveringen af dagpen
geperioden og den samtidige
fordobling af vejen tilbage
til dagpengesystemet, årligt
ville koste mellem 2 og 4.000
lønmodtagere retten til dag
penge.
Tallene stammer fra finans
ministeriets regneark, hvor en
af forudsætningerne er, at jo
mere man pisker de arbejds
løse, jo hurtigere kommer de
i job. Jobbene kommer så at
sige dalende ned fra himlen,
når lønmodtagere fratages ret
ten til dagpenge.
Den påstand måtte vi igen
og igen lægge øre til op til 1.
januar 2013, hvor reformen

trådte i kraft. Men hvad skete
der så?
Finansministeriets og be
skæftigelsesministeriets prog
noser revnede med et brag,
og den nye regering måtte
over flere omgange opjustere
prognoserne og gennemføre
en række lappeløsninger.
I dag godt 2½ år efter har
vi passeret 56.000 lønmodta
gere, som har mistet dagpen
gene, i stedet for de påstående
omkring 5-11 tusinde.
Og dermed må påstanden
om, at pisk skaber jobs for
stumme.

i samme periode fået 112.000
kr. mere mellem hænderne
hvert år, mens de 10 procent
fattigste er blevet 1.300 kr.
fattigere.
Den voksende ulighed ses
på rigtig mange områder.
De bedst stillede klumper
sig sammen i velhaver-ghet
toer rundt om København og
Aarhus.
Færre bryder den sociale
arv, når det gælder uddannel
se. Og på det mest ultimative
område – nemlig hvor længe
vi lever – er den helt gal.

Uligheden vokser

Færre år
som pensionist

Uligheden i det danske sam
fund vokser i disse år. De
bedst stillede er godt på vej til
at stikke af fra resten.
Antallet af fattige er vokset
fra 23.500 i 2002 til 47.300 per
soner i 2012.
De 10 procent rigeste har

Hos den rigeste fjerdedel
lever mændene 10 år længere
end den fattigste del. Og for
skellen er fordoblet de sidste
25 år.
For kvinder er forskellen
6 år.
Levetid er kun ét mål for

ulighed i sundhed. Et andet er
livskvalitet.
Den højtuddannede og der
med højtlønnede har udsigt til
15 år uden funktionsnedsæt
telser og dermed aktivitetsbe
grænsninger, når han fylder
60 år. Den ufaglærte eller
kortuddannede må nøjes med
at se frem til 10 år.
Med den nuværende hø
jeste pensionsalder på 67 år
betyder det, at udsigten til
gode pensionistår er næsten
tre gange bedre for akademi
keren end for de ikke- eller
kortuddannede.
Det var her, at efterløns
ordningen tidligere gjorde en
forskel, men den ordning er
stille og roligt ved at tjekke ud
af det danske velfærdssystem.
Og seniorførtidspensionen,
som skulle spænde et sikker
hedsnet ud under nedslidte
lønmodtagere, er i realiteter
nes verden et fatamorgana.

8.000 nedslidte lønmodtagere
skulle reddes af sikkerheds
nettets masker frem til 2020.
Der er ikke en kinamands
chance for, at det mål bliver
opfyldt. I det første år blev der
kun bevilget 102 seniorfør
tidspensioner.

vil opleve forringelser,” siger
forbundsformand i FOA, Den
nis Kristensen.
Og han fortsætter: ”Autori
seret sundhedspersonale er
stattes af piller, og med et øget
arbejdspres stiger risikoen for
utilsigtede hændelser, fejl og
dårligt arbejdsmiljø.”
Derfor opfordrer Dennis
Kristensen Folketinget til at
finde yderligere midler til
sygehusvæsenet ved de kom
mende finanslovsforhandlin
ger og til at adskille medicin
udgifter fra den øvrige drift.
FOA

et vigtigt værn mod social
dumping. Derfor er det er det
også en rigtig dårlig idé at af
montere den mulighed,” siger
LO’s næstformand Lizette
Risgaard.
”Social dumping kan kun
bekæmpes, hvis redskaberne
er til det. Og hvis virksom
hederne på en byggeplads
ikke skal give sig til kende, vil
det – igen – blive nemmere
for firmaer, der spekulerer i
social dumping, at flyve under
radaren;” siger hun videre.
Skats kontrolbeføjelser har
ellers haft rigtig god effekt i
forhold til at bekæmpe sort
arbejde og brugen af underbe
talt udstationeret, udenlandsk
arbejdskraft i Danmark.
Blik & Rør

Krav om
lige muligheder
Uligheden i pensionistårene
kommer naturligvis ikke ud
af det blå. Forudsætningerne
er bragt med fra tiden på ar
bejdsmarkedet. Ikke- og kort
uddannede har, allerede før
pensionsalderen nærmer sig,
flere smerter, mere ubehag
og flere langvarige sygdomme
end højtuddannede.
Og det ubehagelige bud
skab er, at dette forhold ikke
har ændret sig i perioden
1987–2010.
Folketinget skal snart tage
stilling til, hvornår folke

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
Dovne arbejdsgivere
Med jævne mellemrum be
klager arbejdsgivere sig over,
at de ikke kan få kvalificeret
arbejdskraft. Og den påstand
bliver lanceret i pressen, uden
at man først har henvendt sig
til det pågældende fagfor
bund.
Sidst var det bagerkæden
Bodenhoff og supermarkedet
i Hørsholm, der angiveligt
havde søgt arbejdskraft til
deres butikker. Men ingen
af de to arbejdsgivere havde
kontaktet Fødevareforbun
det NNF for at høre, om der
skulle være ledige medlem
mer af forbundet, der gerne
ville prøve kræfter med de to
arbejdsgivere.
”I stedt for at gå til medier
ne, kunne de været gået til os,
så kunne vi have hjulpet dem.
Vi har både ledige bagere,
konditorer og delikatesse
assistenter i Københavnsom
rådet,” siger afdelingsformand

for NNF Sjælland og Øerne,
Henrik Tonnesen.
Hver gang der opstår
sådanne historier, får det en
klang af, at de ledige er dovne,
mens det måske i virkelighe
den er arbejdsgiverne, der er
dovne og ikke gider henvende
sig til dem, der har fingeren
på pulsen.
nnf.dk/nyheder

Og hun fortsætter: ”Vi kan
ikke have en voksen til at stå
og vinke med et enkelt barn,
når der samtidig sidder en
enkelt voksen alene med 35
børn på en stue.”
De voksne skal bruge
tid på at trøste barnet, og det
er der også mindre ressour
cer til.
Børn og Unge

Vinkeritualer

Varme hænder vs. piller

Ressourcerne skal prioriteres
knivskarpt i daginstitutio
nerne, hvor nedskæringer
påvirker dagligdagen og der
med også de travle morgener.
Det betyder, at blandt andet
vinketraditioner er kommet i
farezonen for at blive skrottet.
”Man kan sige, at vi altid
har lagt op til, at der skal
vinkes farvel til far eller mor.
Nu skal vi lægge op til, at der
ikke skal vinkes,” fortæller
pædagog Berith Nørgaard
Pedersen.

Regionerne vil få råd til at
dække de stigende medicin
udgifter. Til gengæld vil man
se masseafskedigelser, og den
nye aftale om regionernes
økonomi giver ikke penge til
flere behandlinger og bedre
pleje.
Sådan lyder FOA’s analyse
af den nye aftale for 2016.
”Det er en pille-aftale. Der
er ikke penge til mange andre
ting end medicinen. Regio
nerne står over for masse
afskedigelser, og patienterne

Svækker kampen mod
social dumping
Regeringens forslag om at
fjerne kravet om, at virksom
heder på en byggeplads skal
skilte med deres identitet,
skal skrottes.
”Muligheden for at kunne
identificere, hvem der ar
bejder på en byggeplads, er

Rundtosset
skatteminister
Skatteminister Karsten Lau
ritzen (V) mener, at social
dumping ikke er ulovligt. Det
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Af Bo Møller

Hvad handler euroen egentlig om?
Euroen er den fælles valuta i de 19 euro-lande. Euroen er ikke
blot ens pengesedler, men et politisk redskab til at styre lan
dene. Her spiller den europæiske centralbank, ECB, en vigtig
rolle. Banken er en EU-institution, der som sit eneste mål har
at sikre euroens stabilitet, dvs. forhindre inflation. Derimod har
banken ingen interesse i at bekæmpe arbejdsløshed, voksende
fattigdom og den slags.

Problemer i Sydeuropa

Dennis Kristensen, FOA: – Påstanden om, at pisk skaber jobs, må forstumme.
pensionsalderen skal hæves
yderligere til 68 år, og derefter
skal der hvert femte år tages
stilling til nye forhøjelser.
Derfor er FOA gået på
banen med forslag om, at de
kommende årtiers forhøjelser
af folkepensionsalderen sker
langsommere for de, der lever
kortest. Det handler grund
læggende om lige muligheder.
Partierne bag tilbage
trækningsaftalen i 2006 tog
udgangspunkt i, at danskerne

gennemsnitligt skal have
14,5 år på pension. Men det
gennemsnitlige antal gode
leveår trækkes voldsomt
op af akademikeren og vold
somt ned af rengøringsassi
stenten.
Når folkepensionsalderen
løbende vil blive hævet for at
give os gennemsnitligt 14,5
år på folkepension, så får aka
demikeren mange flere gode
pensionistår end social- og
sundhedshjælperen, special

arbejderen og slagteriarbej
deren.
Det vil endnu engang uddy
be den ulighed, der i forvejen
er alt for stor.
Skal man i stedet skabe
mere lighed, så skal man gøre
noget forskelligt for menne
sker med forskelligt udgangs
punkt.
Det gælder også, når vi
skal skabe større lighed i
sundhed.

I forbindelse med den økonomiske krise fik især de sydeuropæi
ske lande store økonomiske problemer. Produktionen raslede
ned, arbejdsløsheden fløj i vejret og staternes underskud vok
sede. Det truede euroens stabilitet, og derfor var ECB villig til –
sammen med den internationale valutafond IMF – at yde landene
store lån, men naturligvis ikke uden meget skrappe betingelser.
For det første skulle de nye lån først bruges til at indfri lande
nes lån til bankerne i de øvrige eurolande, og ikke til at skabe
produktion og arbejdspladser. For det andet fik ECB med sine lå
ne’tilbud’ et stærkt magtmiddel mellem hænderne: ECB og IMF
kunne stille skrappe modkrav til skyldnerlandene for at bevilge
lånene. Spanien, Portugal og Italien bøjede sig ret hurtigt for
ECB-kravene om at gennemføre meget store nedskæringer på
det sociale område, og om at EU skulle have direkte kontrol med
landenes finanslove. Men Grækenland strittede imod.

Hvad skete i Grækenland
En folkeafstemning i juli i Grækenland viste, at der i befolknin
gen var meget stærk modstand mod at følge ECBs krav, idet 61
pct. stemte nej. Nye forhandlinger mellem den græske regering
og ECB og EU-kommissionen gik i gang og endte med stort
set samme resultat som op til folkeafstemningen, men nu følte
flertallet i det græske parlament sig så pressede, at parlamentet
med et stort flertal stemte Ja til EU’s krav. Bag dette ligger for
mentlig modvilje og angst for at blive smidt ud af Euroen.

ECB, EU-Kommissionens og euroens sande rolle
Redigeret af Martin Jensen

kom frem i TV2’s Deadline.
Her skulle han bl.a. diskutere
Venstres forslag om at for
byde SKAT adgang til private
haver uden dommerkendelse
for at undersøge, om der fore
tages sort arbejde eller social
dumping. Det foreslår han ud
fra Grundlovens paragraf om
boligens ukrænkelighed.
”Skatteministeren er godt
nok ny på posten, men han
kunne jo gøre sig den ulejlig
hed at læse definitionen på
social dumping på Beskæfti
gelsesministeriets Hjemme
side,” forklarer Søren Heisel,
forbundssekretær i 3F.
Fagbladet 3F

hold til EU på dette område,
og vi ser frem til en forhå
bentlig konstruktiv og saglig
debat med vores medlemmer
og danskerne generelt,” siger
Claus Jensen, forbundsfor
mand for Dansk Metal.
Folkeafstemningen er
af stor betydning for Dan
marks fortsatte deltagelse
i det europæiske fælles
skab. Dansk Metal har siden
1992 været modstander af
de danske forbehold, da de
udgør en begrænsning for
danske virksomheders kon
kurrencevilje.
Dansk Metal

Det sorte metal

En frifindelse ved byretten for
tyveri af medicin var ikke nok
til at Sønderborg Kommune
opgav at fastholde berettigel
sen af en bortvisning begrun
det i tyverimistanken.
Nu har en faglig voldgift
afgjort sagen, og kommunen

Dansk Metal er glad for, at
der nu er sat dato for, hvornår
danskerne skal stemme om
retsforbeholdet, og anbefaler
et klart ja.
”Det er godt, at vi hurtigt
får en afklaring af vores for

Dyr bortvisning

skal betale erstatning på knap
400.000 kr. Det skriver Fag
bladet FOA.
Den frifundne social- og
sundhedshjælper betegner
afgørelsen af at bortvisnin
gen var uberettiget som ’en
kæmpe sejr for alle mine kol
legers fremtid’. Erstatningen
på knap 400.000 kr. består af
244.728 kr. for løn i opsigel
sesperioden plus 150.000 kr. i
godtgørelse.
Afgørelsen kommer
næsten 2 år efter sagens start.
Bortvisningen fra jobbet i
Sønderborg Kommune skete
på grund af mistanke om
tyveri af morfinholdig medi
cin fra en beboer. Sidste år
frikendte byretten sosuhjæl
peren for tyveri, men Søn
derborg Kommune fastholdt,
at bortvisningen var på sin
plads, og beskyldte hende
blandt andet for at misligholdt
jobbet.
dknyt.dk

Situationen viser, at det ikke bare handler om at holde styr på
den fælles valuta. Nej, målet er at kunne dirigere de enkelte
landes økonomi og politik. Euroen er et stærkt våben i den cen
tralisering, der især gavner EUs stærkeste økonomiske magt,
Tyskland. Her skal i øvrigt bemærkes, at Tyskland faktisk har
tjent 750 milliarder kr. på den græske krise, fordi udenlandske
investorer i voldsom grad har valgt at investere i tyske obligatio
ner som det mest sikre.

Uden for euroen
Hvad ville der være sket, hvis det græske parlament ikke havde
godkendt det seneste lånediktat? Ingen ved det, men nogle ting
står klart: Grækenland ville nok være blevet smidt ud af euroen
og skulle derfor vende tilbage til sin tidligere valuta, drakmen.
Det giver i sig selv kun praktiske problemer. Men i den inter
nationale handel ville drakmen blive vurderet til en lav værdi i
forhold til euroen. Det svarer til dét, der sker ved en ’alminde
lig’ devaluering. Resultatet bliver i første omgang, at det bliver
lettere for græske virksomheder at eksportere, fordi de græske
produkter i udlandet bliver billigere målt i euro. Omvendt vil
den græske import af varer blive dyrere. At eksporten vokser,
er naturligvis glimrende – det giver penge i kassen og skaber
nye arbejdspladser. At importen bliver dyrere betyder i første
omgang, at befolkningens forbrug vil falde, da der ikke mere er
råd til at købe så mange importerede varer.
Men på lidt længere sigt vil virkningen være, at grækerne
selv vil efterspørge flere græskproducerede varer, hvilket sætter
gang i økonomien og skaber nye arbejdspladser. Hertil kommer,
at et Grækenland uden for euroen ikke er bundet af ECBs krav.
Grækenland ville altså kunne føre en meget mere selvstændig
politik. Fx kunne de gøre noget meget alvorligt for at inddrive
nogle af de usandsynligt mange milliarder, som græske rig
mænd har placeret i diverse skattely udenfor Grækenland.
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Skoleflugten
Advarselslamperne blinker for folkeskolen

Af Allan Nielsen
n Det må kræve en hel del
optimisme at fastholde eller
påbegynde et job i den danske
folkeskole. Selv om Danmark
har tusinder af fremragende
lærere og pædagoger såvel
som mange velfungerende
skoler, så er både ansatte og
skolesystem udsat for en nær
mest uophørlig trommeild af
dårlige rapporter og nedvur
deringer.

Flugt til private
Oveni det hele sker en vok
sende flugt til privatskoler.
Forældredeltagelsen ser ud til
at udvikle sig mere i retning
af øgede krav til skole og
ansatte end til et fælles socialt
medansvar og bidrag, der
gennem opdragelse og læring,
kan gøre børnene til velfunge
rende sociale individer.
I foråret konstateredes det i
en rapport, bestilt af Under
visningsministeriet, at kun
fire ud af ti af de elever, der er
blevet inkluderet i folkesko
lens normalundervisning, får
støtte i undervisningen.

Mangler støtte
Rapporten er udarbejdet af

Det Nationale Forsknings
center for Velfærd (SFI) og
konkluderede ganske enkelt,
at de svage elever, der ikke
længere går i specialklasser,
mangler støtte.
Og det selv om ordet ”in
klusion” i nogle år måske var
det mest anvendte ord i skole
og dagpleje.
Hovedforklaringen er ifølge
Danmarks Lærerforening,
at lærerne får stadig flere
nye opgaver samt konstante
besparelser på skolerne. In
klusion betyder, at alle elever

skal lære mere, men det lader
sig ikke gøre når en lærer har
24 elever i klassen, hvoraf de
tre er elever med diagnoser
og ikke får de nødvendige
ekstra lærerkræfter.

6.000 job væk
Ifølge Danmarks Lærerfor
ening er udgifterne til den
enkelte elev over en 10-årig
periode faldet 13%, og siden
2009 er der forsvundet over
6.000 lærerstillinger.
Men folkeskolen mister
også stadig flere elever, som

går til private skoler. Og ikke
alene grundet i forældrenes
religion og anden livsanskuel
se, men i stadig højere grad et
valg begrundet i karriereræs
og økonomiske muligheder.
Ifølge Dansk Friskoleforening
går 112.000 børn nu i privat
skole. Det svarer til 16% af alle
børn i grundskolealderen. For
40 år siden var der kun tale
om 6%.

Reformen gnaver
En del skyldes naturligvis
også folkeskolereformen, som

mange steder blev presset
ned over børn, forældre og
ansatte uden en fornuftig dia
log og indkøringstid, og med
oprettelse af kæmpeskoler
– nogle endda fordelt på flere
matrikler.
Følgevirkningerne heraf
vil nok også fortsat sætte
sig mange negative spor.
I Tårnby Kommune har
forholdet mellem lærere og
politikere været så stridbart,
at hver tredje af Tårnbys 450
lærere forlod kommunen før
sommerferien.
Mange skoler har derud
over haft problemer med, at
lærerstaben efter lockouten i
2013, har været tvunget til at
flytte hjemmearbejde ud på
arbejdspladsen og flere steder
under helt urimelige lokalevilkår. Det har betydet et
stigende sygefravær og stress
blandt de ansatte.
Her er der dog allerede
nogen, der er blevet klogere.
Ifølge en opgørelse fra DR er
det ved dette skoleårs start nu
kun 35 kommuner, der kræ
ver at lærerne skal tilbringe
al deres arbejdstid på skolen.
Forrige skoleår var det 54
kommuner af landets 98 kom
muner.

Kommunerne klynker og sparer
Århus-borgmester kalder regeringen ”en tyv i natten”
n En stor sparerunde er
ifølge Århus Stiftstidende
på vej i Aarhus. Det skyldes
den indgåede økonomiske
aftale mellem Kommunernes
Landsforening (KL) og rege
ringen.
– Kommunerne tvinges til
at spare, så regeringen får
penge til at fordele i finans
lovsforhandlingerne, siger
borgmester i Aarhus Jacob
Bundsgaard (S), der kalder
regeringen for ”en tyv i nat
ten”, der vælter kommunens
økonomi.

Penge øremærkes
Økonomiaftalen mellem
Venstre-regeringen og KL

betyder, at kommunerne
skal aflevere et såkaldt om
prioriteringsbidrag på én pct.
om året i de kommende fire
år. Det svarer til ca. 2,4 mia.
kr. om året, mens landets
kommuner kun får 1,9 mia.
retur, Penge som oven i købet
skal være øremærkede til for
mål, som regeringen ønsker
fremmet.
– Sagen er, at regeringen
skal bruge nogle penge til at
lave finanslov for, så de kan
give Dansk Folkeparti penge
til de ældre og give de konser
vative mere politi og skatte
lettelser til Liberal Alliance,
siger Jacob Bundsgaard ifølge
dknyt.dk.

En milliard
I landets næststørste kommu
ne Aarhus skal der i perioden
spares over en mia. kr. Det vil
sige at borgmesteren nu – ef
ter sigende ”modvilligt” – skal
fremlægge et sparekatalog for
2016 på 265 mio. for byrådet.
Hvor modvilligt ”spareriet”
er, kan sikkert diskuteres,
da samme borgmester ikke
er uden indflydelse i KL.
Kommunerne kunne jo for en
gangs skyld prøve med lidt ci
vil ulydighed over for de skif
tende regeringers overgreb
på nærdemokratiet.
Sidste år har kommunerne
endnu engang brugt færre
penge, end de selv havde

budgetteret med. Det viser
tal fra Danmarks Statistik, der
ultimo april viste, at kommu
nerne på servicesiden havde
et forbrug, der var 2,4 mia.
lavere end budgetteret, mens
anlægsudgifterne dog var 200
mio. kr. højere.

Også regionerne
I landets regioner ser det
heller ikke for lyst ud. Her
har sommerens agurketid fået
nyhedsmedierne til at frem
føre stribevis af indslag om
problemer med især at få styr
på de galopperende medicin
priser.
I Region Sjælland er der
eksempelvis en sparerunde på

vej i en størrelsesorden på en
halv mia. kr. Ifølge Dagbladet
Nordvestnyt er der udsigt til,
at mindst 375 stillinger vil for
svinde og dermed gøre livet
mere surt for både patienter
og ansatte på sygehusene.
Som minimum forventes
det, at der vil blive uddelt over
120 fyresedler. De resterende
stillings-besparelser søges
fundet i forbindelse med na
turlig afgang eller ved at lade
ledige stillinger stå ubesatte.
Regionen håber dog på at
få 220 mio. kr. ved årets øko
nomiaftale med regeringen,
der endnu ikke var forhandlet
færdig den 10. august.
–Alni
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Et rungende nej

UD AF EU

Ved EU-udvalget

Af Johanne Kristiansen,
Folkebevægelsen mod EU
n I sin tale på K-festivalen
appellerede Johanne Kristiansen, Folkebevægelsen mod
EU, til fælles aktivitet for at
sikre et rungende, et stensikkert nej til den kommende folkeafstemning. I sin tale sagde
hun videre:
Om lidt skal vi til stemme
urnerne igen. Denne gang
drejer det sig om vores
retspolitik. Det er et område,
der har direkte betydning
for helt almindelige men
nesker, og som hører til et
af de absolut mest vigtige
lovgivningsområder for en
selvstændig nation! Derfor
er det så meget mere vigtigt,
og derfor SKAL vi sikre et
nej. Hvad er et land, der ikke
selv kan bestemme, hvad der
dømmes i dets retssale?
At vi bevarer retsforbe
holdet er vigtigt for vores
demokrati. Det skal være
dansk lovgivning, som
bestemmer hvad straffe
rammerne for kriminalitet
skal være, hvad den krimi
nelle lavalder skal sættes
til, hvordan vores indsatte
skal behandles i fængslerne.
Det vil det ikke blive, hvis vi
tilslutter os den fælleseuro
pæiske lovgivning.

Et slag imod
retssikkerhed
Erfaringsmæssigt bringer
europæisk integration ikke
de dårligste lande op på
niveau med fx Danmark eller
Norge – men sætter niveauet
for laveste fællesnævner.
Er det virkelig det, vi vil?
Og ønsker vi yderligere et
overnationalt politi i EU? Det
kan meget vel blive konse
kvensen af en afskaffelse
af retsforbeholdet. Hvem
skal holde øje med Euro
pol? Hvem står det fælles
europiske politi til ansvar
for? Ikke en dansk justits
minister, men formentlig en
EU- kommissær, der ikke er
demokratisk indsat; der er
fjern fra virkeligheden, fjern
fra borgerne.
Også overvågning af
borgere må forventes at
blive overnationalt. Reglerne
for overvågning af sms’er,
e-mails og telefonopkald
kan besluttes af EU uden, at

Afprivatisering nu

Johanne Kristiansen, Folkebevægelsen mod EU, på K-festivalen
Folketinget vil kunne ændre
på det.
Danske borgere kan alle
rede udleveres til andre EUlande, hvor de ikke nødven
digvis vil have samme grader
af retssikkerhed, som de
har herhjemme. Så længe, vi
bevarer retsforbeholdet, har
Danmark mulighed for at
træde ud af denne europæi
ske arrestordre. Hvis vi af
skaffer den og arrestordren
bliver overnational, kan vi
ikke længere gøre det, men
må udlevere vores borgere
til retsforfølgelse i de øvrige
EU-lande. I disse tilfælde
vil alene sprogproblematik
kerne være et slag i maven
på retssikkerheden.

En åleruse
Forsvinder den danske kon
trol med retspolitikken, går
Danmark endnu en gang læn
gere ud ad vejen til at blive en
delstat i EU. En selvstændig
nation må naturligvis ligesom
finanspolitik og forsvarspoli
tik også have en selvstændig
politik på retsområdet. Det
betyder ikke, at vi ikke skal
samarbejde. Vi kan sagtens
bevare retsforbeholdet og
stadig samarbejde med EUlande såvel som med lande
udenfor EU. Vi vil forsat være
i Interpol, og vi kan etablere
samarbejde med Europol.
Det har også Norge, Island
og Schweiz, der slet ikke er
medlemmer af EU gjort.
En tilvalgsordning vil blive

brugt, det kan vi være sikre
på. Politikerne vil vælge til
og vælge til igen. Ligesom i
den gamle remse om “bytte,
bytte købmand, aldrig bytte
om igen”, kan vi, når et Fol
ketingsflertal har valgt til på
vores vegne, ikke vælge fra
igen. Tilvalgsordningen er
en åleruse – når man først er
kommet ind i den ene ende,
kommer man ikke ud igen.

Tilvalgs taktikken
Det er derfor, NEJ’et er så
vigtigt. Og det er derfor, vi
skal hjælpe hinanden i efter
året – vi skal fortælle vores
venner, kolleger og familier,
ja, enhver vi møder, hvorfor
tilvalgsordningen ikke er så
uskyldig som den lyder, og
som den præsenteres.
Vi vil de næste måneder
få at vide, at Danmark vil
blive et slaraffenland for
menneskehandlere og andre
kriminelle. Vi vil ikke have
en chance uden at stemme
ja til tilvalgsordningen. Det
er ikke rigtigt! Ved at bevare
retsundtagelsen, også kaldet
retsforbeholdet, vil vi kunne
vedblive at bestemme over
vores retspolitik, og vi vil
kunne samarbejde når og
med hvem det er relevant.
Vi må for demokratiets
og retssikkerhedens skyld
sikre ikke bare et nej, men et
rungende nej. Et stensikkert
nej. Et nej, der betyder stopikke længere! Det bliver
hårdt, men vi kan!

En væsentlig del af EU’s indre marked er, at virksomheder kan
byde på offentligt arbejde og projekter. Vi har oplevet, at især
rengøring og varetagelse af ældreplejen er blevet overtaget af
private virksomheder. Mange af de private virksomheder har
efterfølgende, og som regel i en sen nattestund, erklæret sig
konkurs. Da der stadig skal gøres rent, og de ældre skal pas
ses, har kommunerne måttet lavet hurtige løsninger, som regel
omkostningsfyldte. Mange kommuner har efterfølgende ikke
længere været interesseret i en privat ordning.
Som en del af den handelsaftale, der er ved at blive indgået
mellem USA og EU, vil det ikke være muligt at vende tilbage
til en offentlig ydelse. Hvis området eller arbejdet-projektet har
været på private hænder, skal det forblive på private hænder.
Der lægges op til, at den ene virksomhed efter den anden kan
trække penge ud af det offentlige og forsvinde ud i det uvisse.
De opgaver, der normalt er blevet betragtet i almenvældets in
teresse, skal betragtes som en øget mulighed for profit.

EØS og EU
Nogle europæiske lande har fornuftigt valgt ikke at været med
lem af EU. I Norge har befolkningen gang på gang trodset de
politiske partiers EU-ivrige holdning og fastholdt landets selv
stændighed. Det betyder dog ikke, at EU ikke har indflydelse på
den førte politik og lovgivning i Norge. Da den norske befolk
ning havde sagt nej, lavede de norske politikere en EØS-aftale,
der betyder, at Norge skal tilslutte sig der aftaler, direktiver og
direkte lovgivning, der besluttes i Bruxelles. De har dog mulig
heden for at sige nej.
Erfaringerne har vist, at på trods af befolkningens nej, æder
kapitalens håndlangere i de politiske partier alt, hvad der kom
mer fra Bruxelles.
Denne udvikling er blevet for meget for den norske befolk
ning. ”Når der er sagt nej til EU, er det ikke meningen, at EU
skal bestemme i Norge”. Folkebevægelsen Nei til EU kører i
øjeblikket en kampagne om opsigelse af EØS-aftalen. De har
stor opbakning i befolkningen, og flere af de store fagforbund
bakker op om en udtrædelse fra EØS. Selvom over 90% af den
norske befolkning ikke vil ind i EU, var over 80% af de valgte
politikere ved det sidste Stortingsvalg EU-ivrige.

Ringene i vandet
Efter den græske regering har opgivet den formodede mod
stand mod EU og har underkastet sig EU’s trojka totalt, er for
holdene i Grækenland blevet kaos for befolkningen. EU-trojkaen
bestemmer al lovgivning og den førte politik i Grækenland.
Trojkaen er udtryk for kapitalens diktatur.
Der skal skabes vækst i Grækenland. Det skal ske ved en
yderligere forringelse af forholdene på arbejdsmarkedet, ikke
ved at skabe flere jobs til de over 30% arbejdsløse, men ved
nedsættelse af en gruppe af uafhængige ”eksperter”, der skal
finde reformer på arbejdsmarkedet. Det græske arbejdsmarked
skal gøres mere fleksibelt. Det skal ske gennem liberalisering,
hvor arbejdstid, forhold og lønnen skal foregå efter ”udbud og
efterspørgsel”. Det skal være en individuel aftale mellem den
enkelte ansatte og virksomheden. Den lovgivning, der tidligere
blev vedtaget af regeringen for at sikre de kollektive overens
komster, skal fjernes.
Trojkaen er den sidste beslutningstager på det græske ar
bejdsmarked – hvis nogle skulle være i tvivl!
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Bag kulisserne om Sovjetunionens opløsning:

Mikhail Gorbatjov:
Min egen historie
I slutningen af firserne blev det politiske ordforråd udvidet
med to begreber: Glasnost og perestrojka – De blev præsenteret
af Gorbatjov som forslag til løsning af krisen i SUKP

Af Jørgen Madsen
n Nærværende udgave af
Gorbatjovs erindringer er den
første udgave på dansk. Den
første udgave på over 1200
sider udkom i 1995, men den
blev ikke oversat til dansk.
Bogen skildrer Sovjet
unionens udvikling set med
forfatterens øjne, og de er
suppleret med Jeltsins trø
stegave til Gorbatjov, da han
fyrede ham som præsident
for Sovjetunionen i december
1991. Gaven bestod i Gorbat
jov-fonden, en ‘tænketank’
med ham selv som chef, som
finansierede passende facilite
ter og personale med adgang
til de arkiver, han ønskede.
Med disse kilder som
baggrund kan det ikke undre, at Gorbatjov allerede
efter to års arbejde med ‘pe
restrojka’ ser lys forude. Da
han alligevel ikke forstod, at
‘samfundet ikke kunne for
døje det usædvanlige og nye,
der skete ‘ besluttede han at
skrive en bog til 70-året for
oktoberrevolutionen. I over
skriften kalder han bogen for
sit “credo” (trosbekendelse),
og bogen udgives med titlen
Perestrojka og nytænknin
gen for vores land og for hele
Verden.
Bogen udkom i et stort
oplag både i Sovjetunionen og
USA og i resten af verden i et
oplag på fem mio. eksempla
rer i 160 lande på 64 sprog.
Alligevel fornemmer Gorba
tjov, at der er uro i partiet,
skriver han, og ‘jeg gik igen
i gang med at læse Lenins
værker fra Sovjetmagtens
første år’. Hans konklusion af
denne læsning var bl.a. ‘Lenin
var foruroliget over, at de me
toder, der havde været brugt
i den uforsonlige kamp mod
kontrarevolutionen’ var blevet
rodfæstet. Brugen af vold og
“ekstraordinære tiltag”, som
“det proletariske bureaukrati”
havde tilegnet sig havde slået
dybe rødder’.

‘Lenin forkastede denne
arv fra Borgerkrigen og
fik behov for “en ny forståelse af socialismen”. Til grund
for denne forståelse lå en
forkastelse af troen på de vol
delige metoders almagt og en
satsen på reformer’, skriver
Gorbatjov, og fortsætter med
omtalen af NEP-perioden,
som samfundet havde accep
teret, men som blev’ afviklet
at det partibureaukrati, der
kom til magten efter Lenin’.
(Stalin).
Gorbatjov slutter sine
vurderinger af læsningen af
Lenin således:... alle mine kol
leger, der deltog i mødet i den
snævre kreds i slutningen af
april 1987, kunne af en eller
anden grund huske mine ord:
“Jeg tror, at den nuværende
ledelses skæbne er at dø eller
videreføre perestrojka.” Det
blev hurtigt aktuelt.

Den utilfredse Jeltsin
Mens Gorbatjov var på ferie,
fik han et brev fra Jeltsin, som
på daværende tidspunkt var
leder af den største parti
organisation i SUKP, nemlig
Moskva. ‘Han var meget util
freds med centralkomiteens
sekretariat og med Ligatjov i
særdeleshed. Denne behand
lede ham angiveligt som et
barn.’
Gorbatjov bad ham vente,
da de snart skulle ses igen,
men det var Jeltsin ikke
tilfreds med. Han lagde op
til ballade på ck-mødet, hvor
70-året for oktoberrevolutio
nen skulle forberedes. Mødet
godkendte Gorbatjovs forslag
til talen ved jubilæet, men så
begærede Jeltsin ordet og
erklærede sin utilfredshed
med politbureauet og bad om
fritagelse som kandidatmed
lem til politbureauet og som
førstesekretær for partikomi
teen i Moskva by.
Den 3. november sendte
Jeltsin et brev til Gorbatjov,
hvori han bad om at måtte
fortsætte arbejdet, og han

var tilstede på mausoleet ved
paraden den 7. november – og
lod som ingenting.
Den 9. november indløb
en melding fra Moskvas by
komite. I et hvilerum havde
man fundet Jeltsin med blod
over det hele. Senere viste det
sig, at han havde simuleret et
selvmordsforsøg med en kon
torsaks. Han bad om at blive
pensioneret og blev udnævnt
til 1. viceformand for USSR,
statskomite for byggeri – med
rang som minister.
Den rasende debat i partiet
fortsatte i de kommende må
neder, og Gorbatjov erken
der, at ‘den krise, der havde
ramt landet, var af systemisk
karakter.’

Alle havde sin grænse
I marts måned stod der i
avisen “Sovjetskaja Rossija”
en artikel med overskriften
“Jeg kan ikke opgive mine
principper”. Forfatteren var
en docent fra Leningrad, Nina
Andrejeva, og i sin ånd, stil og
terminologi var den et klart
antiperestrojka-manifest.
Da “Sovjetskaja Rossija” var
SUKPs centralkomites avis,
var artiklen en direkte udfor
dring af den linje, der netop
var vedtaget på CK-mødet i
februar.
I bogen slutter Gorbatjov
kapitlet om den hidsige debat
med at konstatere: ‘Historien
med artiklen blotlagde det,
jeg tidligere havde haft en
anelse om: Mine kammerater,
som sammen med mig havde
iværksat perestrojka oprig
tigt, samlet og enstemmigt og
taget de første skridt, – hver
af dem havde sin grænse.
Vanskelighederne og farerne
i perestrojka-processen havde
slukket den oprindelige entu
siasme, og mange foretrak at
lade det blive ved en kosme
tisk forskønnelse af det eksi
sterende system.’
Det skal vel også lige be
mærkes, at Nina Andrejeva –
under stor pressebevågenhed

– arrangerede et stort møde
på daværende hotel Sheraton
i København og med aktiv bi
stand fra Preben Møller Han
sen og Sømændenes forbund.
Nina Andrejeva vil også være
husket fra mange af de inter
nationale konferencer, KPiD
deltog i på det tidspunkt.

lnternational
anerkendelse
Gorbatjov forsømmer ikke
nogen lejlighed til at søge
international anerkendelse,
mens problemerne hjemme
voksede.
I februar 1988 fremsætter
Gorbatjov en erklæring om,
at Sovjetunionen trækker sine
tropper ud af Afghanistan.
’Præsident Ronald Reagan,
Helmut Kohl fra Tyskland,
Francois Mitterand, Frankrig
Rajiv Gandhi, Indien, Quian
Qichen, Kinas udenrigsmini
ster, og Willy Brandt, davæ
rende formand for socialistisk
internationale åbnede nye
kontakter, ‘støttende os til
perestrojkaens resultater – og
de var indlysende i 1988 trods
alle vore vanskeligheder og
problemer’.
Der blev uden blusel for
beredt en forelæggelse for
FNs generalforsamling i
1988, hvor den fik’ stormende
bifald’. Både den og hans
senere takketale ved mod
tagelsen af Nobelprisen er
trykt i bogen.

Nedturen begynder
Kampen for og imod pere
strojka blev skærpet i 1990,
efterhånden som den politiske reform nåede republik
kernes magtorganer. I dette
kaos spillede atomfysikeren
Dmitri Sakharov en vis rolle,
men ved hans død dukkede
Jeltsin op igen og kom til at
spille rollen som “rambuk
mod SUKP, Gorbatjov og pe
restrojkaen.”
SUKPs centralkomite og
RFKPs (Ruslands kommuni
stiske parti) kongres prøvede

at få iværksat en ‘rettergang’
over perestrojka og Gorbatjov.
Hertil svarede han, at han
trådte tilbage som general
sekretær og forlod mødet.
Efter forsøg på forlig skriver
Gorbatjov, ‘tog jeg af sted på
ferie på Krim, hvor jeg ville
forberede mig til at underskri
ve unionstraktaten. Forinden
havde han møde med bl.a.
Jeltsin, et møde der senere
viste sig at være aflyttet af
KGB.’

Med et pennestrøg
nedlagde man Sovjetunionen.
Dermed havde man heller
ikke brug for en præsident,
hvilket brutalt blev bekræftet
af Ruslands præsident, Boris
Jeltsin. Det hele var aftalt med
den amerikanske præsident
og ClA, der – uden at fortælle
det til Gorbatjov – havde ka
stet kærligheden på Jeltsin.
Ved valget til den russiske
Statsduma i 1995 stod SUKP
i meningsmålingerne som
det største parti med 27 pct.
af stemmerne, mens Jeltsins
parti kun fik 21 pct. og Gor
batjovs kun 1 pct.
For anmelderen, der er
jævnaldrende med Gorbatjov, har det været en blandet
oplevelse at læse bogen. Vi
har betrådt de samme stier i
Moskva, og jeg har ved flere
ophold og rejser i det davæ
rende Sovjetunionen fået et
noget andet indtryk af, hvad
Gorbatjovs ‘glasnost’ og ‘pere
strojka’ kom til at betyde for
den russiske befolkning.
Der står kun ganske få be
mærkninger om Jeltsins pul
verisering af ‘Det hvide hus’.
Arealet blev totalt afspærret,
og de mange ofre – flere tu
sinder – blev fjernet og uden
identifikationer lagt i en mas
segrav uden for Moskva.
Mikhail Gorbatjov
Min egen historie
Lindhardt og Ringhof
560 sider kr. 399,95
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Ruslands sorte oktober
Efter det åbne brud mellem Gorbatjov og Jeltsin som er omtalt i anmeldelsen
af Gorbatjovs erindringer på side 8, lykkedes det for Jeltsin helt at udmanøvrere
Gorbatjov. I al hemmelighed havde han sammensat en gruppe, der – uden
deltagelse af Gorbatjov – skulle forberede en konference for republikkernes
ledere i en regeringsresidens i Belavesj-parken i nærheden af Minsk.

Af Jørgen Madsen
n Bogens forfatter, Aksel V.
Carlsen, præsenterer sig selv
som
1. tilhænger af socialisme
– ikke som i den karrikerede
form som noget ’totalitært’ og
’blodigt’ som medierne fremstiller det, men som visionen om at
udvide folkets suverænitet... og
2. Jeg har en positiv-kritisk
vurdering af Sovjetunionens historie, især af den post-stalinske
periode, byggende på mit mere
end 30 år lange liv i Sovjet og
på den viden, jeg har fået som
samfundsforsker...
Bogen baserer sig på om
fattende, hovedsageligt rus
sisksprogede kilder, de vigtig
ste findes i litteraturlisten.

Statskuppet
Kl. 20.00 den 21. september
1993 sendte alle russiske
tv-stationer optagelsen af
præsident Boris Jeltsins
præsentation af sit dekret nr.
1400.
Kl. 12.00 samme dag havde
Jeltsin indkaldt sine magtministre samt Viktor Tjer
nomyrdin til et sidste møde.
De besluttede at afbryde alle
telefonlinjer til det hvide hus.
Jeltsins livvagt, Aleksander
Korshakov og Kremls kom
mandant, Mikhail Barsukov,
gav instruktion til alle Mo
skvas militærenheder og ville
samtidig have bekræftet deres
loyalitet overfor præsiden
ten. Tula-, Pskov-, Taman- og
Kantemirov-divisionerne blev
erklæret i kampberedskab.
Kl. 17.00 blev Jeltsins tale
optaget på bånd i Kreml. Den
blev kørt til Ostankino-tv,
hvorfra den blev udsendt kl.
20.00. Tv-holdet fik forbud
mod at forlade Kreml, men
blev godt beværtet.

Dekret 1400
Hovedindholdet i dekret
1400 ”om etapevis gennemfø
relse af en forfatningsreform”
var:

• Nedlæggelse af Folkekon
gressen og Den Øverste
Sovjet
• Forfatningskommissionen
og forfatningskonferencen
fik en frist til 12. december
til at udarbejde et fælles
udkast til en ny forfatning
ud fra anbefalinger fra
forfatningskommissionens
arbejdsgruppe
• Afholdelse af valg til det nye
parlament, Statsdumaen,
11.-12. december
• Forfatningsdomstolen an
modes indtil videre at holde
pause.

Jeltsins svar
Kl. 19.50 modtog formanden
for den Øverste Sovjets præ
sidium, Ruslan Hasbulatov
med ordonnans en forseglet
kuvert med dekretets tekst.
Kl. 21.00 indkaldte
Hasbulatov Folkekongressen til en ekstraordinær
samling. Mødet åbnede kl.
22.00, og Hasbulatov erklæ
rede, at Jeltsin ved at opløse
parlamentet havde begået
statskup, og i dette lys pegede
han på, at alle præsidentens
beføjelser blev standset
øjeblikkeligt, og ikke måtte
træde i kraft.
Der blev vedtaget en reso
lution om at ophæve præsi
dent Jeltsins beføjelser med
136 for, 0 imod og 3 undlod. I
alt deltog 139 af den Øverste
Sovjets 152 medlemmer.
Kl. 0.25 besluttede den
Øverste Sovjet, at vicepræ
sident Rutskoj med afsæt
i forfatningens artikel 121
skulle tiltræde som midlerti
dig præsident. Han aflagde ed
som præsident og redegjorde
derefter for sine motiver:
”Dekret 1400 afslørede
Jeltsins ambition om at etab
lere et autoritært diktatur.
Det var ikke blot en måde at
unddrage sig ansvaret for,
hvad der allerede var gjort
imod vort land, men en del
af et langsigtet projekt for at
smadre Sovjetunionen og det

russiske rige. Det var også
sidste chance for den såkaldte
reform-regering, der sad fast i
et hængedynd og korruption,
og som havde kastet befolk
ningen ud i fattigdom.
Bag Jeltsins forrykte
beslutning var der store og
beskidte penge tilhørende
personer, der fortsat ville
berøve Rusland og omdanne
et hidtil rigt land til Vestens
koloni, til Vestens råstofleve
randør og Vestens losseplads
for atomaffald... For os stod
valget mellem enten at bevare
folkemagt og skabe et retfær
digt samfund eller bane vej for
en rå kapitalisme...
Den Øverste Sovjet vedtog en henvendelse til ver
denssamfundet, hvori Jeltsin
blev omtalt som ”Ruslands
forhenværende præsident”.
Endvidere besluttede man
at indkalde 10. ekstraordi
nære Folkekongres med et
punkt på dagsordenen: ”Den
politiske situation efter stats
kuppet”.
Et par timer forinden havde
Jeltsin fået afbrudt Det Hvide
Hus’ interne telefonlinjer, og
ved 03-tiden også alle andre
telefonlinjer.
Den nyvalgte præsident,
Rutskoj måtte sende folk i
byen og skaffe radiotelefoner.

Belejring
Efter Jeltsins forfatningsbrud
fulgte en forholdsvis fredelig
periode i konflikten frem til
den åbne konfrontation.
Fra den 21. til 25. septem
ber var Det Hvide Hus omgi
vet af politiafspærringer. Et
første kompromis blev formu
leret af forfatningsdomstolens
formand Valerij Zorkin, men
da han tidligt havde fordømt
Jeltsins kup var han nu ’uøn
sket’ i Kreml.
Den 3. oktober begyndte
demonstranter at samle sig
på Kalugapladsen, indkaldt af
”Arbejdets Rusland” og ”Fron
ten af National Frels”. En time
efter var der anslået 10.000

samlet, omringet af soldater
og indenrigsministeriets styr
ker, iført stålhjelm, skudsikre
veste, knipler og metalskjolde.
Der herskede en euforisk
stemning. Belejringen var
brudt, men i de næste minut
ter bredte sig tvivl om, hvad
der så skulle ske.

Varm borgerkrig
Det var lettelse og glæde der
prægede dem, der omkring
kl. 16.00 nåede frem til det
hvide Hus. Men det var ikke
kun parlamentets tilhængere,
der ventede på demonstran
terne.

Mellem liv og død
Imens panservognene var i
gang med at beskyde de øver
ste etager, stormede special
styrker frem inde i bygningen.
Her mødte de modstand fra
parlamentets forsvarere, bl.a.
fra Stanislav Terehovs Of
ficersforbund, kosakker og
andre. De havde barrikaderet
sig på de nederste etager bag
skabe og pengeskabe. Angri
berne skiftede derefter taktik
for i stedet at trænge opad,
og begyndte de at rydde de
nederste etager.
Ved 15-tiden ankom Alfagruppens talsmænd til Det
Hvide Hus, og de blev med
stort besvær fulgt op til parla
mentets mødesal på 5. etage,
hvor parlamentsmedlemmer
ne var samlet. Den ene, der
præsenterede sig som løjtnant
”Sergej”, tilbød at følge alle
ud, men uden våben. Ellers
stormer vi bygningen og ar
resterer alle om 20 minutter.
Der kom ingen indvendinger,
heller ikke fra Hasbulatov og
Rutskoj.
Hasbutatov sagde til de
tilbageblevne deputerede:
-’Kære venner. Mine tro
faste venner. Og andre er
her ikke. Vi befinder os mel
lem liv og død. Det er på tide
at tage afsked. Vi har gjort,
hvad vi kunne for at forsvare
Rusland. Vi har ærligt udført

vor patriotiske pligt. Jeg beder
jer forlade bygningen. Pas på
jer selv i kærlighed til vort
store fædreland Rusland.
Med tiden vil russerne forstå,
at vores ofre ikke var for
gæves.

Præsidentvalg 1996
Efter gennemførelse af en ny
forfatning, økonomisk krise
og krig i Tjetjenien skulle
der afholdes præsidentvalg i
juni 1996. Jeltsins helbred var
svækket og hans opinionstal i
bund, imens Gennadij Zjuga
nov, KPRFs (Det kommunisti
ske parti)formand stod som
klar favorit.
Ruslands nye finanselite
tilbød derfor at være Jeltsins sponsor på betingelse
af, at en af de værste, Anatolij
Tjubajs, blev leder af valgkam
pagnen.
Der blev ydet bistand
af amerikanske PR-specia
lister og inddragelse af de
landsdækkende offentlige
tv-kanaler i den nye kampag
nestab. Og Jeltsin valgte plud
selig at mødes med cheferne
for de tre militære enheder,
der stod i spidsen for bombar
dementet af Det Hvide Hus,
der blev uddelt medaljer og
ekstra lønudbetalinger og nye
lejligheder.
Der blev udskrevet valg til
16. juni. Den Internationale
Valutafond ydede Rusland et
lån på 10 milliarder dollar, og
Jeltsin selv blev personligt
kastet ud i en hasarderet valg
kamp. En uge før valgdatoen
blev han ramt af et hjertean
fald, hvad vælgerne ikke fik
noget at vide om på valgda
gen.
Kort tid efter tog familien
initiativ til at forberede valget
af Putin – det omtales også i
bogen.
Aksel V. Carlsen
Ruslands sorte oktober
616 sider 160 kr.
Forlaget Solidaritet

Side 10

FRA VIDENSKABENS VERDEN

Nr. 9 – 2015

Af Martin Jensen

Intelligens og styrke
Ny forskning viser en markant sammenhæng mellem intelligens
målt ved militærsession, og hvor stærke mænd er senere i livet.
De intelligente bevarer tilsyneladende en bedre fysik gennem
årene.
I studiet har forskerne lavet fysiske tests af blandt andet
muskelstyrken på 2.848 midaldrende mænd. Der kan være flere
forklaringer på, at det er de intelligente, der beholder formen:
Det kan skyldes, at de med højere intelligens er bedre til at tolke
og forstå sundhedsbudskaber, og derfor dyrker de mere motion.
Der kan også være en biologisk sammenhæng mellem udviklin
gen af hjernen og en stærk fysik. Og endelig kan det skyldes,
at intelligens ofte hænger sammen med uddannelsesniveauet.
De med fysiske job, bliver hurtigere nedslidte og får dermed en
dårligere fysisk funktion.
Faktorernes orden er ikke ligegyldig her. Hvis man ser på det
omvendte, så skulle stor fysisk styrke indikere, at man var intel
ligent. Men Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance er ikke noget
bevis for påstanden.

Man må høre…
Der arbejdes på at udbedre problemet med hylen i høreappa
rater gennem en ny teknologiplatform. En stor del af de cirka
300.000 høreapparatbrugere kender til problemet med, at ap
paratet kan komme til at hyle. Og endnu flere har nok set deres
mormor, far, kone eller søn blive irriteret på høreapparatet, der
udsætter øret for den trættende lyd.
Det hylende problem går under navnet akustisk tilbagekob
ling, og det opstår, hvis apparatets mikrofon forstærker den lyd,
som kommer fra apparatets egen højtaler.
Det drejer sig om at få akustikken og mekanikken til at spille
sammen på den helt rigtige måde. Det kan gøres ved at bruge
helt nye materialer – båndgabsmaterialer, som er kompositmate
rialer, dvs. materialer, der er sammensat af mindst to elementer.
I modsætning til andre kompositmaterialer er båndgabsmate
rialer opbygget periodisk. De kan potentielt understrykke støj
vibrationsudbredelse i visse frekvensområder.
Det vil blive en stor lettelse hvis det lykkes at få apparaterne
til at opfange lyde og forstærke dem, uden samtidig at forstærke
uvedkommende støj.

Lad os sove på det
Vi siger tit ”lad os sove på det”. Nu har videnskaben understøt
tet idéen. Søvn er en aktiv proces og ikke bare hvile. Vi ved nu,
at søvn har omfattende betydning for flere menneskelige opga
ver. Søvn forbedrer vores hukommelse og lader os konsolidere
ny information med den viden, vi allerede har.
Søvn ændrer også kvaliteten af vores lagrede information. Vi
er mere tilbøjelige til at korrigere vores minder en smule, så de
passer bedre til vores tidligere oplevelser efter søvn. Og vi er
mere tilbøjelige til at undgå vildledende baggrundsinformation,
når vi tager beslutninger og vurderinger.
Men søvn har også en positiv effekt på problemløsning. Det
er almindeligt at føle, at man får inspiration til noget over natten.
Man er måske endda vågnet midt om natten med løsningen på
et problem, uanset om det var et trivielt eller livsforandrende
problem.

Børn kan ikke snydes
Strenge madkrav kan ikke lære børn at spise sundt. I stedet skal
de inddrages i madlavningen og selv finde glæden ved mad. På
den måde kan man styrke deres forhold til mad.
Det kan for eksempel ske i et undervisningsforløb, hvor sko
lebørnene selv dyrker deres egne grøntsager. Derhjemme kan
børnene deltage i madlavningen eller beslutte, hvad der skal stå
på middagsbordet. Når de så smager på maden, kan børnene
selv bruge deres smagssans til at tage stilling til, hvad de kan
lide, og hvad de ikke kan lide.
Formålet er at uddanne dem til kritiske bevidste forbrugere.

Faglige unge protesterer:

Dagpengekommissionen
viser sit sande ansigt
Hverken de nyuddannede eller andre udsatte målgrupper skal
være ofre for en kynisk politik vendt mod de arbejdsløse!
n Den seneste tids lækager af
det udspil, som den nedsatte
dagpengekommission er kom
met frem til, viser tydeligt,
hvilken politisk dagsorden,
der er sat på kommissionens
arbejde.
Endnu en gang skal der
forringes, hvilket efterhånden
ikke kommer bag på os. Men
det kommer bag på os, at vi
skal se vores faglige ledere
med Kim Simonsen i spidsen
udtale, at fagbevægelsen er
klar til at acceptere forringel
ser for de nyuddannede, for
at få det samlede dagpengesy
stem forbedret. Det mener vi,
som samlet ungdomsfagbevæ
gelse, er et skråplan.

Find midlerne
Der er ingen arbejder, ny
uddannet eller ej, der skal
betale for de forringelser, som
politikerne har lavet. Det er
i forvejen svært nok for de
nyuddannede at få et arbejde
efter endt uddannelse, og vi
ser ingen grund til at gøre det
endnu sværere for en nyud
dannet at få hverdagen til at
hænge sammen. Såfremt både
politikere og fagbevægelsen
ønsker at forbedre dagpen
gesystemet og dermed sikre
de danske arbejdere, når de

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

Politikernes egen skyld
Genoptjeningsperioden skal
halveres, det er der ingen tvivl
om. Alt for mange er faldet ud
af det dagpengesystem, som
skulle sikre arbejderens leve
vilkår, og præcis derfor skal
vores kollegaer ikke betale
for, at det system, som politi
kerne selv har forringet, skal
genoprettes og forbedres.
En samlet ungdomsfagbe
vægelse ønsker at melde klart
ud, at vi ikke accepterer for
ringelser for de nyuddannede

eller andre udsatte målgrup
per i deres erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste. Vi opfor
drer til, at forbundsledelserne
klart melder ud, samt går på
barrikaderne for at mobilisere
modkrav til den kolde og kyni
ske nedskæringspolitik!
På Vegne af Ungdoms
fagbevægelsen
Emil Olsen, 3F Ungdom
Kasper Bech Jensen,
El-forbundets ungdom
Simone Rasmussen,
FOA Ungdom
Karina Nicolaisen,
HK Ungdom
Martin Thomsen,
Metal Ungdom

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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Sort valg i Tyrkiet
Europa, EU, FN og medierne tier om mord og overfald
på kurdere op til valget

Af Annette Mørk
n Den 7. juni i år var tyrkerne
i stemmeboksen, og allerede
nu udskriver præsident Er
dogan valg igen. Det ventes,
at parlamentsvalget vil blive
afholdt d. 1. november
AKP er fortsat det største
parti, men med kun 40% af
stemmerne ved valget i juni,
fik AKP ikke mandater nok til
at fortsætte den gamle étparti
regering. Det var første gang,
at flertallet glippede for AKP,
siden partiet kom til magten
i 2002.
Koalitionsforhandlingerne
hen over sommeren har været
et rent skuespil, for målet har
hele tiden været at få et ny
valg. Det skal også ses i lyset
af, at hvis Erdogan og hans
parti AKP havde fået flertal, lå
der allerede et lovforslag om
at han skulle blive magtfuld
kommen – eller sagt på en an
den måde: Han ville få samme
magt, som de forgangne zarer
havde i Rusland!

Kurderne jagtes
Det lovlige og demokratiske
prokurdiske parti HPD fik ca.
13% af stemmerne, men sejren
og glæden er nu vendt til en
rædsel af politisk forfølgelse.
Tusindvis af HPD med
lemmer og støtter er blevet
arresteret for at stå i ledtog
med PKK og den 16. august
blev HPD’s partibygning i
Alanya angrebet af højrena
tionalister, som truede med
at brænde bygningen ned. 50

personer kunne ikke forlade
bygningen – heriblandt børn
– mens det tyrkiske politi så
passivt til.
Den 18. august blev den
kurdiske by Kocakoy angre
bet af Tyrkiets militær, hvor
huse blev afbrændt, mens fa
milierne var i dem. Dagen før
udspillede samme grusomme
scene sig i byen Sapatan.
Tyrkiets militær har an
grebet i distrikterne Varto,
Semdinli, Farqin, Yoksekova,
Nusaybin og Lice. I Varto blev
en kurdisk kvinde, Kevser
Eltürk, dræbt af det tyrkiske
militær. Hendes nøgne lig
blev derefter udstillet i byens
gader af tyrkiske soldater.
Den 19. august blev byen
Silvan omringet og angrebet
af de tyrkiske sikkerhedsstyr
ker og mange kurdere blev
dræbt og såret. Det nøjagtige
tal vides ikke, for det har ikke
været muligt at afhente ligene
eller komme de sårede til
hjælp. Dagligt er der angreb,
og afbrænding af kurdiske
landsbyer, bombetogter, mord
på civile og andre uhyrlighe
der, som vi ikke hører meget
om.

Forbryderisk brug
af frygt
EU har udvidede samar
bejdsaftaler med Tyrkiet og
udbetaler store økonomiske
tilskud hvert år. De kan lægge
pres på Tyrkiet og kræve, at
menneskerettighederne bliver
overholdt.
Tyrkiet bør stå til ansvar for

FN’s Internationale Domstol
i Haag for krigsforbrydelser.
Mord og afbrænding af civile
kurdere sker i disse dage.
Husundersøgelserne, ar
restationerne, chikane af
HDP medlemmer, samt vold
og forsvindinger er resultatet
af det flotte valg for det pro
kurdiske parti og HDP er i
stor risiko for at blive anklaget
for støtte til terrorisme (PKK)
og blive forbudt, på trods af
at partiet før valget d. 7. juni
ikke på nogen måde blev for
bundet med (frihedsbevægel
sen) PKK.
Ved at forbyde HPD skal
de 13%, som stemte på dem,
vælge et andet alternativ. Hvis
det ikke lykkes at få partiet
forbudt, har den aktuelle si
tuation – desværre – gjort, at
mange er bange for at støtte
HPD, være medlem af partiet,

eller bare at deltage i partiets
offentlige møder.

Farce om kamp mod ISIS
Efter årelange fredsfor
handlinger mellem Tyrkiets
regering og PKK, afspo
rer præsident Erdogan de
positive resultater, som var
opnået, og bruger den udspe
kulerede måde at “bede
Nato om et krisemøde” og
få tilladelse til at bekæmpe
“terroristerne” – både ISIS og
PKK – som begge er på ter
rorlisterne. Tyrkiet har stort
set ikke angrebet ISIS, men
deres forladte byer og tomme
våbenlagre. “Det grønne lys”
fra NATO skulle kun bruges
mod kurderne.
Tyrkiet har i årevis haft
åbne grænser for ISIS og
deres sympatisører, kendt til
ISIS-celler i Tyrkiet og be

handlet sårede ISIS-soldater
på deres grænsehospitaler. De
har ingen interesse i at føre
krig mod ISIS, som er tæt på
grænsen til Tyrkiet.
Det dobbeltmoralske i den
ne anmodning er, at PKK (og
andre) har været Vestens og
USA’s allierede mod ISIS på
landjorden og har fået våben
fra selvsamme to allierede.
PKK opnåede – i deres kamp
mod ISIS – en stor velvillig
hed hos mange af Europas po
litikere, som offentligt mente,
at PKK skulle fjernes fra ter
rorlisterne. Disse politikere er
nu også tavse.
Kurderne frygter en
situation som i starten af
1990’erne, hvor Sydøsttyrkiet
var i undtagelsestilstand, og
40.000. kurdere mistede livet
i kampe mellem oprørere
og stat, 4.000 landsbyer blev
brændt og tre millioner kur
dere var på flugt.
Kurderne er under angreb
fra to sider: Fra ISIS og fra
regimet Tyrkiet. I deres kamp
mod ISIS kalder vi dem helte,
men hvis de forsvarer sig mod
Tyrkiet er de terrorister!
Tyrkiet og USA har nu for
handlet en aftale, som betyder
at Tyrkiet bliver en del af den
internationale koalition, som
bekæmper ISIS i Syrien og
Irak. Den tyrkiske deltagelse
har – i USA’s øjne – været
sparsom, da det tyrkiske
militær har haft fokus på at
bekæmpe kurderne og det
kurdiske arbejderparti PKK.

Græsk nyvalg
n I en pressemeddelelse om
det bebudede græske nyvalg
understreger Grækenlands
Kommunistiske Parti (KKE)
bl.a., at det er velkendt, at
regeringspartiet Syriza, siden
det vandt det sidste valg i
januar i år, har bedraget arbej
derne ved at love ophævelse
af netop de anti-folkelige love/
reformkrav, som nu er ved
taget af regeringspartierne,
Pasok og ND, efter aftale med

EU, IMF og ECB.
Oven i dette har denne
”venstre-patriotiske” regering gennem sin regeringstid konsekvent arbejdet 
inden for rammerne af vores lands deltagelse i NATO
og EU i en ”strategisk alli
ance” med USA. Grækenland har deltaget i alle NATO
missioner og øvelser, selv
med Israel, har lovet USA og
NATO nye baser, har stemt

Styrk KKE

for EU’s udvidelse og styr
kelse af handelskrigen mod
Rusland osv.

KKE har i hele perioden
afsløret Syriza’s og de andre
borgerlige partiers rolle,
KKE har kæmpet for op
hævelsen af EU memorandaet og alle dets antifolkelige mål for at imødegå nye
anslag og for at udvikle arbej
dernes og folkets kamp for
at få dækket deres tab, og for
at opfylde deres fornøden
heder, hvilket er den eneste

alternative løsning til gavn for
arbejderklassen og de øvrige
folkelige lag.
KKE vægter kampens
linje og en styrkelse af KKE
i arbejderbevægelsen, og i
parlamentet, og vil uden at
vakle fortsætte kampen for ar
bejderklassens interesser og
befrielse fra den kapitalistiske
udbytnings lænker.
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Musik og kulturradikalisme
Af John Poulsen
n Vi kommer fra fabrikker, fra værksted og kontor.
I øret endnu drøner maskinernes kor.
Vi kommer fra vor kamp for frihed, løn og brød.
Vi kommer for at kæmpe mod fælles savn og nød.
I København og London, Prag, Paris og Wien.
I Moskva og Warschau, i New York og i Berlin.
RT – RT
Viser arbejdere i deres færden
RT – RT
Viser arbejdere i deres verden.
Soldater i arbejdernes armé
Det er hvad vi er – RT.
Sådan lyder første vers i
RT-sangen, Revolutionært
Teaters kampsang fra 1933,
der var oversat og bearbej
det fra tysk og sat i musik af
komponisten Otto Morten
sen (1907-1986), som især
er kendt for musikken til
Nordahl Griegs berømte digt
”Kringsat av fjender”.
Denne sang vil indlede
et stort arrangement med
titlen ”Musik og Kultur
radikalisme” i Det kgl. Bib
lioteks Dronningesalen fredag den 18. september kl.
20.00, hvor en række musik
numre fra 30’erne vil blive
præsenteret. Kulturradika

lismen, i bredeste forstand,
satte sig dybe spor i 30’er
nes kulturliv og også inden
for musikken, som Michael
Fjeldsøe dokumenterer i sin
bog ”Kulturradikalismens mu
sik” (Anmeldt i KOMMUNIST
nr. 6-7, 2013).
Poul Henningsen var en af
de mest kendte kulturradika
le, og da hans Danmarksfilm
havde premiere i 1935, skabte
den megen diskussion. Til fil
men var der komponeret mu
sik af Bernhard Christensen
(1906-2004), men lydsporet
var meget dårligt. Heldigvis
ligger Det kgl. Bibliotek inde
med det håndskrevne partitur,

så ved koncerten vil musik
ken blive genopført i den
originale besætning. Der vises
desuden en række klip fra
filmen med den oprindelige
musik.
Da Brechts teaterstykke
”Rundhoder og Spidshoder”,
om den nazistiske raceteori,
havde verdenspremiere på
Riddersalen i november 1936
med musik af Hans Eisler, var
der hverken plads eller økono
mi til at hyre de 19 musikere,
som musikken oprindeligt
var skrevet til, så i stedet for

transskriberede Børge Roger
Henrichsen den til to klaverer.
Eisler havde foreslået, at man
skulle spille musikken for fuld
besætning i bare 8 dage, men
det blev ikke til noget. Det
rådes der nu bod på ved dette
arrangement, hvor musikken
for første gang i Danmark vil
blive spillet for fuld besæt
ning.
Mens Brecht opholdt sig
i Danmark, skrev han også
”Svendborger Gedichte”.
Disse digte har svenskeren
Håkon Carlsson sat musik

til, og et udvalg af dem vil
Oktoberkoret synge. En af
sangene er med på korets CD
”Til Hjertets Rod”, der udkom
fornylig. (Anmeldt i KOMMUNIST nr. 8-2015).
”Musik og Kulturradikalisme”
fredag den 18. september
kl. 20.00 i Dronningesalen,
Det kgl. Bibliotek.
Udover Oktoberkoret medvirker
Helene Gjerris, mezzosopran,
FIGURA Ensemble og The
Orchestra.

Rundhoder og Spidshoder, Riddersalen 1936.

Fra roma til jøde
Af Margit Andersen
n I 1949 anerkendte og be
klagede den tyske regering
nazisternes folkedrab på jø
derne i tiden før og under den
2. verdenskrig. Det samme
skete først for romaernes
vedkommende i 1982, efter
at de havde sultestrejket
foran nogle KZ-lejre, selv om
mindst 200.000 og måske op
til 500.000, tallet er usikkert,
blev tilsvarende forfulgt og
dræbt i samme tidsrum.
Måske skyldtes dette, at de
blandt deres egne ikke tidlige
re havde haft nogen, der kun
ne tale deres sag, og at der
ikke var andre, der interes
serede sig for dem. Romaerne
nød ikke samme respekt i
Europa som de velintegrerede
jøder. F. eks. opretholdt man i
Sverige et indrejseforbud for
dem helt frem til 1954.
I 1938 udarbejdede nazi
sterne ”en endegyldig løsning
på sigøjnerspørgsmålet”, og
romaerne, både de fastboende

og de rejsende, blev indfanget
og sendt til Auschwitz, hvor
mænd, kvinder og børn af en
uransagelig grund ikke blev
adskilt, men anbragt i en så
kaldt familielejr.
Da de sidste overlevende af
dem i 1944 skulle hentes for
at blive gasset, skete der det
helt usædvanlige, at de gjorde
oprør og bevæbnet med
brædder og lignende ”våben”
drev SS’erne tilbage. Det blev
selvfølgelig kun til en stakket
frist, og likvideringen blev
gennemført, men det vidner
om en enestående selvophol
delsesdrift.
Om dette folkemord har
Majgull Axellsson skrevet
romanen ”Jeg hedder ikke Mi
riam”. Hende, der ikke hed
der Miriam, hed oprindeligt
Malika og voksede op på en
gård i Tyskland. Familien, der
var romaer, blev arresteret, og
i første omgang blev børnene
anbragt på et katolsk børne
hjem, men senere sendt til
Auschwitz. Malika, hendes lil

lebror og en kusine var stadig
sammen, men kusinen blev
skudt, og lillebroren tog Men
gele livet af med sine ekspe
rimenter. Herefter var Malika
alene og lærte sig, hvad der
var nødvendigt for at holde sig
i live. Senere bliver hun sendt
videre til Ravensbrück, men
da hendes kjole er blevet flået
i stykker undervejs, tager hun
en død, jødisk piges kjole på.
Fra da af er hun ikke roma,
men jøde og kalder sig ved
pigens navn, Miriam. Og det
bliver hun ved med, for hun
har lært, også fra de norske
piger, hun holder sammen
med, at de ringeste menne
sker, som alle ser ned på, er
romaerne.
Romanen strækker sig
overordnet over én dag, den
skønne midsommerdag hvor
Miriam, der efter en rejse
med de hvide busser, er endt
som en velsitueret enke efter
en svensk tandlæge, fylder 85
år. Hun bor sammen med sin
stedsøn og hans kone i et dej

ligt hus, og familien er samlet
for at fejre den gamle dame,
der engang skiftede identitet,
og aldrig har fortalt om det
til nogen. I hele sit lange liv
har hun levet bag en andens
facade og gjort alt for at falde
ind i det velordnede svenske
samfund. Hun ville bare for
enhver pris overleve, og det
krævede, at man tilpassede
sig. Men minderne fra lejrene
plager konstant, skammen
over det andre påførte hende,
det hun så omkring sig, og det
at hun har fornægtet sig selv
og sin afstamning. Det hele
trænger sig mere og mere på,
og denne dag går der hul på
forsvarsværket.
Personerne i romanen er
fiktive, men de historiske
begivenheder er autentiske og
bygger på et stort baggrunds
materiale, som det fremgår
af litteraturlisten bag i bogen.
Stoffet er formidlet enkelt
og klart trods krydsklippene
mellem fortid og nutid, og
så levende at det undertiden

næsten er for meget. Desuden
er romanen helt aktuel, for
godt nok er tiden en anden,
men verden er jo ikke holdt
op med at rangere mennesker
efter race, farve og baggrund,
og romaerne hører ikke til i
topklassen.
Majgull Axelsson:
Jeg hedder ikke Miriam
Oversættelse: Ninna Brenø
Forlaget Klim. 440 sider.
300 kroner
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Danskere i krig
Af Margit Andersen
n Om filmen ”Krigen” har
instruktøren Tobias Lindholm
udtalt, at han lavede den for
at fortælle om mennesker
i krig. Måske er det ikke
tilsigtet, men som tilskuer går
tankerne automatisk også til
menneskerne bag krigen, for
sådan en foreteelse er jo ikke
et naturfænomen men noget
menneskeskabt.
Kort fortalt handler filmen om soldaten Claus, der
er udstationeret som kom
pagnichef i Afghanistan, mens
konen derhjemme har nok
at gøre med at tage sig af
deres tre børn, der savner
deres far.
Claus og hans kompagni
har til opgave at sikre freden
ved at jagte talebaner, men
at det er en svær og farefuld
opgave viser sig, da en af
soldaterne træder på en land
mine og bliver dræbt. Værre
bliver det, da en deling på en
mission i en landsby bliver
voldsomt beskudt og kun red
der sig ved, at Claus tilkalder
et fly til at bombe den.
Desværre viser det sig, at
der var otte civile ofre, deri
blandt børn, og ingen taleba

ner. Det udløser en auditør
undersøgelse, og Claus bliver
kaldt hjem og tiltalt for at
være skyld i drabene.
Umiddelbart holder man
med Claus, selv om det selv
følgelig er forkert at dræbe
civile. Han troede jo, at tale
banerne var i landsbyen, og
når alternativet var, at han og
hans mænd ville være blevet
dræbt, så ville enhver vel have

gjort det samme. Men sådan
spiller klaveret ikke i en rets
sag. Det afgørende er, om han
kan fremlægge belæg for, at
beskydningen kom indefra og
ikke udefra, men det kan han
ikke, for det hele var noget
kaotisk.
Hvordan det ender, skal
ikke afsløres her, og det er
egentlig heller ikke så væ
sentligt. Det, der gør filmen

interessant er, at den viser, at
soldaterne er sat på en umulig
opgave. De vader rundt i et
stenlandskab og leder efter
fjender, der er hjemme på
stedet med alle de fordele, det
har, og de er så bange, at det
forhindrer dem i at opføre sig
ordentligt over for den befolk
ning, som det er meningen, at
de skal indgyde tillid og sikre
fred.

At civile bliver dræbt ved
en fejltagelse er en kends
gerning, vi kender fra det vir
kelige liv, men sagens kerne
er jo, at de egentlige skyldige
er de beslutningstagere, der
står bag vores deltagelse i
krigen og sender unge men
nesker ud på en mission, hvor
de i realiteten hverken kan
gøre fra eller til og risikerer at
miste liv, lemmer og sjæle
fred.
Claus spilles af Pilou
Asbæk, der må være en travl
mand i betragtning af, at
han som en anden Pimpernel er med både her og der
og allevegne, men han gør det
rigtig godt, så det skal være
ham tilgivet. Tuva Novotny
er et mere nyt ansigt, om
end hun har haft flere store
filmroller, og hun yder et fint
og troværdigt spil som hans
kone, der holder menagen kø
rende derhjemme under hans
fravær og står ham bi uden
slinger i valsen, da han bliver
anklaget for at være krigsfor
bryder.
Krigen.
Manuskript og instruktion
Tobias Lindholm
Premiere den 10. september

Engageret fotokunst:

En verden jeg kan tro på
Af John Poulsen
n Et fotografi er en fast
holdelse af en situation i et
forsvundet øjeblik, som i de
rette hænder kan bearbejdes
kunstnerisk og dermed, som
al anden kunst, blive en del af
den ballast, der er brug for i
forsøget på at ændre ver
den til det bedre. At Joakim
Eskildsen (f. 1971) er en af
de fotografer, der har de rette
hænder, kan man forvisse sig
om på Den Sorte Diamants
udstilling ”En verden jeg kan
tro på.”
Eskildsen, der er uddan
net som portrætfotograf hos
Rigmor Mydtskov, blev tidligt
interesseret i at lave fotobø
ger og tog til Finland for at
videreuddanne sig indenfor
dette område. Fotobogen kan
i højere grad end en udstil
ling fortælle en sammenhæn

gende historie, og den giver
mulighed for langt større
fordybelse.
På udstillingen får man et
indtryk af det store arbejde,
der ligger bag et sådant værk.
Eskildsen har i tiden fra 1995

til i dag lavet fem og er i gang
med to, og arbejdsprocessen
med dem kan følges fra den
første optagelse til det færdige
billede, fra skitsebøger og prø
vebøger til den færdige bog.
Geografisk er de spredt vidt.

De færdige bøger fra Norden
til Sydafrika, Portugal, USA
og med romaerne rundt i syv
europæiske lande. For de
igangværendes vedkommen
de er det Cuba og det nære liv
med familien, hvor det nu end
måtte udfolde sig.
Fælles for værkerne er, at
motiverne er udsatte menne
sker, der er truet af naturen
eller det menneskeskabte
som forfølgelse og ekstrem
fattigdom, som f.eks. i USA,
hvor den bliver forstærket
ved også at indebære kulturel
fattigdom.
For ca. 100 år siden fotogra
ferede Jacob A. Riis slummen
i New York med klar social
kritik, men med distance. Ja
cob Holdt rejste rundt i USA
i 70’erne og dokumenterede
med sine billeder fattigdom
men råt og hudløst.
Joakim Eskildsens tilgang

til stoffet er anderledes, og
måske derfor af en stærkere
virkning på tilskueren. For
ham begynder det med inter
esse, sympati og respekt for
det enkelte menneske, det ud
vikler sig til et personligt for
hold, som i resultatet udmøn
ter sig i en kritik af de sociale
forhold, eller hvad der skal
fortælles om. I stedet for den
rå reportage, der kan få os
til at lukke øjnene, taler hans
billeder uden sentimentalitet
til følelserne og medmenne
skeligheden for også at få os
andre til at tro på en bedre
verden, til at være optimister
trods krig, fattigdom og anden
elendighed.
Joakim Eskildsen.
En verden jeg kan tro på
Det Nationale Fotomuseum.
Den Sorte Diamant.
Indtil den 30. januar 2016
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INDSAMLINGSAKTIVITETER

KULTURLIV

Stor indsamlingsfest
til fordel for KOMMUNIST
lørdag den 26. september kl. 17
i Kapstaden Nansensgade 32

Film værd at se

Kommunistisk Parti i Danmark
Amager afdeling

Afholder utraditionelt bankospil
til fordel for KOMMUNIST
Fredag den 2/10-15 fra kl. 17.00

3-retters menu – Auktion – Lotteri. Pris: 100 kr.
Festtaler: KPiDs formand Arne Cheller

Matisse og eskimoerne

Spillet begynder kl. 18.00 i beboerhuset Vest
Kurvemagerstien 61 A.

Tilmelding senest søndag den 20. september til Preben Fogelstrøm, tlf.: 20 67 96 44 mail: acreation1@gmail.com
KPiD Indre By

Nordvest afdeling afholder:

Indsamlingsfrokost
i Partilokalerne søndag den 27. september kl. 13.00 til ?

Indsamlingsfest
for KOMMUNIST

Pris 75,- kr. Vi tømmer sparebøsser – og hygger.
Drikkevarer til indsamlingspriser og lotteri.

Lørdag den 3. oktober afholder Aarhus Afdelingen
den årlige indsamlingsfest i lokalerne, Kornbakke Allé
56-58, 8200 Aarhus N .
Festlighederne starter med kaffe og kage fra klokken 15.00
og byder desuden på tale af partiformand Arne Cheller,
musik og fællessang, festmiddag, lotteri, auktion og meget
andet i gode venners lag.
Pris for festmiddag 75 kroner (børn under 15 gratis).
Drikkevarer til overkommelige indsamlingspriser.
Af hensyn til mængden af mad ønskes tilmelding på telefon
5150 7107 eller e-mail masu@webspeed.dk senest fredag den
25. september.

Demonstration for fred
Fredag den 11. september kl. 14.30–17.30
Rådhuspladsen København
• Nej til dansk krigsdeltagelse
• Nej til nye kampfly
Musik og talere

Tilmelding på 21905797 til Elsebeth eller 38712579 til Birthe. Tilmelding senest den 21. september.
Afdelingens store indsamlingsfest afholdes fredag
den 23. oktober kl. 18.00 i Partilokalerne
Med middag, lotteri og brætspil. Pris 100,- kr.
Reservér dagen allerede nu.

Effekter til auktion
Søndag den 1. november slutter årets indsamling med
underholdningsprogram og den traditionelle auktion.
Effekter der skal sælges på auktionen bedes afleveret på
partikontoret, Frederikssundsvej 82, 2400 NV eller meddelt
pr. telefon til Preben Fogelstrøm, tlf. 20679644 – gerne med
billede – senest den 26. oktober.
Salgsprisen tilskrives giverens lokale partiafdeling.
På forhånd tak.

K-Festival 2015

Arrangører:
Kunstnere for fred, Tid til fred, Aktiv mod krig, Fredsvagten

Vinder af tipskuponen blev:
Ulla Møller, Lundgade 29, 4673 Stevns
Evt. gevinster vundet i kunstteltet på K-Festivalen, skal være
afhentet senest fredag den 11. september i forretningen Venders
gade 3 kld. v/Nørreport Station.

MINDEORD
Vores gamle aktive kammerat
Asfalt Leif, Smukke Leif
er efter længere tids sygdom
afgået ved døden.
Vi har haft glæde af Leifs
aktive medvirken i diverse ar
bejdskampe og fagforenings
arbejdet i mange år.
Du vil blive stærkt savnet.
Æret være dit minde.
Bisættelsen har fundet sted.
Kammeraterne
i Pensionist og efterlønsklubben
i Jord & Beton

I mindet om en trofast og
mangeårig kammerat,
Peter Bech
Hilsen til Chaja fra
kammeraterne i Nord Vest afd.

STOR TAK til alle kammerater, der med deres
kæmpeindsats var med
til at gøre årets K-Festival til en stor succes.

Bladfond 2015

29/7–28/8
Amagerland.................................................................... 300,00
Indre By.......................................................................... 585,00
Nordjylland..................................................................... 525,00
Nordvest....................................................................... 2.115,00
Vestegnen........................................................................ 450,00
Århus................................................................................. 25,00
4.000,00
Birthe Uhre.................................................................... 200,00
Bladfond i alt

Irrational Man
Marshland
Phoenix
Ruth & Alex

4.200,00

Mange, som kender den
franske maler Henri Matisse
(1869-1954), vil blive meget
overrasket, når man fortæller
dem, at han har beskæftiget
sig med eskimoer. Men at det
er tilfældet, dokumenterer
Ordrupgaard med udstillin
gen ”Matisse og eskimoerne
– Et overset kapitel i kunsten”
(Slutter 29.11).
Baggrunden for hans
interesse var, at svigersøn
nen Georges Duthuit (18911973) under sit ufrivillige
eksil i New York under anden
verdenskrig stiftede bekendt
skab med bl.a. eskimomasker
og Knud Rasmussens bog
”Across Artic America” (1927)
om den 5. Thuleekspedition.
Han blev så begejstret, at han
skrev et stort digt, ”En fest i
Cimmeria”, og bad Matisse
om at illustrere det. Matisse
studerede Knud Rasmussens
mange fotografier i bogen,
og derudfra skabte han ca.
30 tegninger med eskimo
portrætter, som blev trykt i
bogen, som er udstillet. Som
introduktion til udstillingen
vises udviklingen i Matisses
kunst, og vi bliver også præ
senteret for Knud Rasmussen
og nogle af de ca. 20.000 gen
stande, han havde med hjem
fra ekspeditionen.

Et overset geni
Man bliver helt rørt, når man
stifter bekendtskab med
festskriftet ”Streger til et
portræt”, som er udgivet i an
ledning af forfatteren Ole Hyl
tofts 80 års fødselsdag. Her
bliver han præsenteret som en
af ”Danmarks mest markante
forfattere og kulturpersonlig
heder”. En af portrættørerne
sætter ham ligefrem i klasse
med Kampmann, Bodelsen og
Stangerup. Højdepunktet er,
hvor hans naturbeskrivende
essays påstås at bringe ”ham
på linje med mestre som
Knud Sønderby og Johannes
V. Jensen”. Ingen udtrykker
dog, at han burde have fået
tildelt en Nobelpris for sit
forfatterskab.

Nr. 9 – 2015

Side 15

Mod regeringens flygtningepolitik
n Der var mange til demon
strationen som Bedsteforældre for asyl og Netværk for
demokrati og velstand havde
indkaldt til på Nytorv i Køben
havn.

Anledningen var regerin
gens lovforslag om yderligere
stramninger på flygtninge- og
integrationsområdet, som
samme dag var til 3. behand
ling. Loven vil blandt andet

medføre, at flygtningenes i
forvejen sparsomme under
holdsbeløb nedsættes til det
halve, ligesom reglerne for
familiesammenføring med
ægtefæller og børn strammes,

Kampen for
arbejderklassens enhed

n I anledning af 80-året for
den kommunistiske interna
tionales 7. kongres 1935, der
vedtog parolen om nødven
digheden af arbejderklassens
enhed i kampen mod den tru
ende fascisme og krig, havde
de tre kommunistiske partier,

KPiD, KP og DKP i fælles
skab indkaldt til et offentligt
debatmøde. Også i dag er
parolen brandaktuel.
Mødet lagde op til debat
om hvordan de tre partier i
fællesskab kan arbejde for
at samle arbejderklassen til

kamp for vores fælles interes
ser i at skabe en tryg fremtid,
mod krig og den voksende
fascisme.
Mødet var godt besøgt, og
emnet affødte gode diskus
sioner.

alt sammen for at afskrække
krigsflygtninge fra at flygte
til vores smukke og rige fæd
reland.
De vanvittige argumen
ter om at flygtninge skulle

”shoppe velfærd” og derfor
tage til Danmark, blev klart
tilbagevist med kendsgernin
gen: Flygtninge flygter ikke
til f.eks. Danmark, men fra
krig.

Indsamling til
bladet KOMMUIST
n Så er årets indsamling til
KOMMUNIST skudt i gang.
Målet er på 5 uger at indsamle
425.000 kr.
Første afregning af indsam
lingslister er søndag den 27.
september, hvor partikontoret
Frederikssundsvej 82 er åbent
fra kl. 14 til 16. Med undtagel
se af den sidste afregningsdag
den 1. november, skal afreg
ning i resten af indsamlings
perioden ske hver mandag i
partikontorets åbningstid.
Nummererede indsam
lingslister er udsendt til alle
partiets afdelinger. Medlem
mer, der ikke har modtaget en
indsamlingsliste, kan henven
de sig til afdelingens kasserer
eller direkte til Kommunistisk
Parti i Danmark, Frederiks
sundsvej 82, 2400 Kbh. NV.
Tlf. 38 88 28 33.

Vi appellerer til bladets
læsere om støtte. Lille el
ler stort beløb, alt er meget
velkommen. Du kan støtte
ved at indsætte et beløb på
bankkonto 5322 0311328,.
Arbejdernes Landsbank eller
på giro 1551-6563899. Husk
at mærke det ”Indsamling” og
eventuelt listenummer.
Indsamlingen slutter med
en stor fest med auktion,
underholdning, musik, mad
og drikke søndag den 1. no
vember. Sæt allerede nu X i
kalenderen.
red.

Nr. 9. September 2015
Pris kr. 20,-

K-Festival skabte optimisme
n Vejrguderne var os venligt
stemt, da den 20. K-Festival
blev afholdt i Nørrebropar
ken, København.
De hårdtarbejdende akti
vister som havde forberedt,
opbygget og gennemførte
festivalen havde god grund
til at glæde sig over succes
en og det store fremmøde,
som tog karakter af et sandt
folkemøde. Det hyggelige jy
ske telt, Madam Rød, bød på
både kaffe og lækre kager
og interessante og livlige
debatter.

KOMMUNIST, Frederikssundsvej 82, 2400 København NV

Organ for Kommunistisk Parti i Danmark

Ungdommen og
fagbevægelsen
Emil, formand for 3F ung
dom og Mia, formand for
erhvervsskolernes elevfor
ening lagde op til en ved
kommende debat om arbej
derungdommens problemer,
de mørke fremtidsudsigter
og den manglende opbak
ning fra fagbevægelsen. Un
ge undertrykkes og spilles
ud mod hinanden. De skal
slås om egne karakterer og
lærepladser. I erhvervsud
dannelserne er antallet af
lærlinge der kun får delafta
ler i praktik steget med 17%,
og på trods af pæne ord om
at alle skal have en uddan
nelse, er hver 6. ung uden
uddannelse. Lærlingelønnin
gerne er helt ude af trit med
virkeligheden.
Fagbevægelsen har ikke
magtet at tage problemerne
op. Alt for mange unge i
dag er ikke vokset op med
forståelsen af at være orga
niseret, og lykkes det at få
unge ind i fagbevægelsen,
får de ikke et ben til jorden.
”Ungdomskonsulenter” sæt
tes til at passe på at de unge
ikke tager for selvstændige
initiativer.
– Tag skeen i egen hånd,
lød appellen til de unge. Giv
os mulighed for at skabe en
de unges fagbevægelse, lød
appellen til fagbevægelsen.

Kaffe, kager og højt humør
af året i Cuba, lagde op til
debatten. Der var enighed
om at de mange års kamp
for normale diplomatiske
forhold, som nu er lykke
des er en sejr. Men det blev
også understreget at det var
en erkendelse i USA, at den
hidtidige politik med deres
mange agenter og terrorak
tioner var slået fejl, og de
understregede at cubanerne
udmærket ved, at USA ikke
vil deres samfund noget
godt.

Vedkommende talere
Festivalens talere satte
også gang i debatterne ved
bordene. Det gjaldt blandt

andre Carsten Andersen fra
bevægelsen ”Nej tak til nye
kampfly”, som høstede stort
bifald med sin appel om at
presse på for at opgive købet
af nye kampfly til brug for
bombenedkastning i fjerne
lande. Krigspolitikken er
alt for alvorlig til at vi skal
overlade den til politikerne
og erhvervslivet. Det er
da uetisk at tale for at slå
mennesker ihjel for at skabe
arbejdspladser, som han
udtrykte det.
Mikkel Nonbo fra fag
foreningen Prosa berettede
om den farlige udvikling og
overvågning indenfor det
digitale rum, og om Prosas

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

dene: ”Det græske folks seneste
dom (folkeafstemningen) udgør
ikke modstand mod, men støtte
til en fortsættelse og en styr
kelse af indsatsen for at nå en
social retfærdig og økonomisk
bæredygtig aftale..” Det blev til
den tredje nedskæringspakke…

Kulturfest

Cuba debat
Hvor går Cuba hen? Var
en anden debat i teltet,
hvor Henrik Theil og Bjørn
Petersen, der bor en del

initiativ for ”Digitalt selvfor
svar”.
Fra Grækenland talte
kommunisten Demos Di
mosthnis om det bedrageri
den nye såkaldte venstre
fløjsregering begår mod det
græske folk. Virkeligheden
har vist at den narrede
folk til at tro at den kunne
bane vej for progressive
forandringer indenfor EU’s
røveralliance, men den har
hverken ønsket eller villet
konfrontation mod EU’s og
Trojkaens diktater. Han op
lyste at regeringspartierne,
sammen med de borgerlige
partier har underskrevet
en fælles erklæring med or

Trylleri for børn og barnlige sjæle

Der var solidaritetsboder,
kunstudstilling hvor man kunne
vinde billederne, og der var
gang i den med de mange store
musikere, der udviklede lørdag
aften til en kæmpefest, og søn
dagens afslutning til en både
højtidelig og optimistisk afslut
ning, så formanden for KPiD,
Arne Cheller kunne afslutte den
gode festivalstemning med en
opridsning af de store opgaver
og kampe der skal udkæmpes i
fællesskab, og udtrykke vores
tak til de fremmødte og til akti
visterne.
-bfc

