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Ude efter almene boliger
Mere spekulation – ud med det sociale
Af Betty F. Carlsson
n Sidste år vedtog SR-regeringen sammen med SF og
Enhedslisten en ændring af
planloven, der giver kommunerne ret til at kræve op til 25
procent almene boliger i nye
boligområder. Loven er et redskab til at få bygget flere og
billigere boliger, ikke mindst i
de dyre byer.
Loven har selvfølgelig mødt
skarp modstand fra private
udlejere, byggespekulanter og
pensionsselskaber. Det støtter regeringspartiet Venstre,
som nu vil have et opgør med
loven, og de støttes ivrigt af
Liberal Alliance.

Rod i argumenterne
“Loven er et angreb på den
private ejendomsret, og det
bliver aldrig god liberal politik,” siger Venstres bolig

politiske ordfører, Britt Bager.
Joachim B. Olsen fra Liberal
Alliance puster sig op til at
mene at det er ekspropriation, og peger på at nogen nu
står til at miste mange penge.
Begge vil have loven ”rullet
tilbage” hurtigst muligt.
Nu handler planloven ikke
om at tage noget fra nogen,
men om at kommunerne med
planloven kan bestemme at
de almene boligselskaber skal
have mulighed for at købe og
bygge på 25% af nye områder
udlagt til boligbyggeri.
Dermed får kommunerne en lille mulighed for at
kunne løse det enorme og
voksende behov for en bolig,
som mennesker med almindelige indtægter kan betale.
Naturligvis kan nogle byggematadorer gå glip af en profit,
de gerne ville have haft.
Spørgsmålet er så, hvem der

skal hjælpes: De der i forvejen
bader sig i profit, eller de som
har et desperat behov for en
betalelig bolig.

af de væsentlige årsager til
kollapset i 2008. Der kan
således ikke være tvivl om

at det nu gælder om at gå til
kamp for de almene, profitfri
boliger.

Samfundsproblem
Boligpolitikken, og ikke
mindst finanssektoren omkring den, indtager en central
stilling i det kapitalistiske
samfundsøkonomiske spil.
De høje priser på nybyggeri
og de kunstigt stigende priser
på ejerboliger er et samfundsproblem. Det gælder for de
unge nye, som skal have en
bolig, og som så må ind på
”markedet”, det gælder for
de mange der på grund af
arbejdsløshed, sygdom og
andre sociale begivenheder er
gået konkurs med deres ejerboliger, og for det stigende
antal hjemløse.
Spekulationen omkring
ejerboligsektoren var en

Størst behov for mere privat spekulationsbyggeri?
Eller mere alment profitfrit boligbyggeri?

Krigenes dobbeltspil
n Natolandet Tyrkiet støtter Islamisk Stat betydeligt.
Blandt andet ved at lade
dem transportere fremmede krigere, våben, udstyr og
ammunition gennem Tyrkiet til Syrien. Også den
tyrkiske efterretnings-

tjeneste MIT har transporteret våben til IS på egne
lastbiler.
Man skal være naiv, på
grænsen til det utilladelige,
for at tro at Natolandet Tyrkiet gør dette, uden at Nato
har godkendt det. USA vidste

allerede i 2012, at IS ville lave
en stat i Syrien.
IS, eller Den Islamiske Stat,
opstod tilsyneladende ud af
ingenting. Pludselig havde
den en større hær som drønede ind i Irak med en kolonne
hvide Toyota SUV’ere og fik

den irakiske hær til at fordufte
som vand fra ørkenen.
I en veldokumenteret artikel i The New York Times fra
2013 blev det påvist, hvordan
våben og udstyr blev fløjet ind
fra Saudi Arabien og Qatar via
Tyrkiet, Jordan og Kroatien.

Det er ikke småtings
afdelingen der snakkes om.
Operationen omfattede 160
flyvninger med store transportfly. Ifølge Times lades der
da heller ingen tvivl om CIA’s
rolle i projektet.
Læs side 8 og 9
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Borgerligt EU-dilemma
Det er kommet helt bag på såvel EU-medlemslandene som
de danske krigspartier, at så mange flygtninge kommer
til Europa. Havde man vidst, at dette ville ske med alle de
diskussioner og politiske problemer, det har afstedkommet, havde regeringen nok ikke udskrevet folkeafstemningen om ophævelse af undtagelsen fra den fælles EU-retspolitik til afholdelse den 3. december i år.
For hver dag der går, og for hvert møde der afholdes i
EU om akutte tiltag i situationen, klamrer regeringspartiet Venstre sig til retsundtagelsen, – forbeholdet som det
kaldes – og fremhæver det positive i deres frivillige tilbud
til en fælles europæisk løsning. Samtidig støttes EU beslutningen om tvangsfordeling af flygtninge i de andre EU
medlemslande, som har afvist at ville deltage i fordelingen
af flygtninge, og det fremhæves, at EU-systemet jo har
magtmidler for at gennemtrumfe beslutninger og direktiver. Hele situationen har udviklet sig til en tragik-komisk
farce, og fra den konservative avis, Berlingske, er det da
også blevet foreslået, at regeringen udsætter folkeafstemningen...

Vildledende formulering
Allerede inden flygtningeproblemerne afslørede de uovervindelige modsætninger mellem EU’s Schengenaftale om
fri bevægelse over grænserne til gavn for kapitalens behov
for billig og konkurrerende arbejdskraft, og konsekvenserne af krige og udbytning af tidligere kolonier, var der problemer med folkeafstemningen. Det går på selve formuleringen af, hvad det er, danskerne skal stemme om. Ganske
smart og manipulerende har de EU-underdanige partier
formuleret afstemningstemaet efter den formulering de vil
give lovforslaget, der vil følge efter et eventuelt ja. Lovforslaget er formuleret ”Forslag til lov om omdannelse (vores
fremhævelse) af retsforbeholdet til en tilvalgsordning”.
Det er direkte vildledende. Forudsætningen for en ”tilvalgsordning” er, at retsundtagelsen (forbeholdet) afskaffes. Herefter kan Danmark – på baggrund af flertalsbeslutning i folketinget – forhandle en aftale om tilvalg. Men
undtagelsen fra den fælles retspolitik er væk for stedse.

Politisamarbejde
Som hovedargument for at ophæve retsforbeholdet har
grænseoverskridende kriminalitet været brugt, idet man
fremhæver, at Danmark ikke fremover kan være en del af
Europol, med mindre retsforbeholdet afskaffes. Europol
skal fremover være et overstatsligt politi. At acceptere
dette betyder afgivelse af suverænitet, ikke afgivelse af
muligheden for at samarbejde over grænserne. Det har
18 andre europæiske lande allerede indgået en aftale om.
Dertil kommer, at grænseoverskridende kriminalitet ikke
holder sig indenfor EU’s indre og ydre grænser. Den aktuelle skandale sag i SKAT, hvor kriminelle kræfter ude fra
den store verden har svindlet sig til mange milliarder gode
danske kroner, er et eklatant eksempel herpå. Dansk politi
arbejder da også sammen med politi over hele verden gennem Interpol.

Færre penge til
sundhed i hele EU
Vi skal kræve at en øget del af BNP bruges til Sundhedssektoren

Af Lilli Rodeck
n Ifølge OECD skrumper
udgifter til sundhedsområdet
pr. indbygger i hele Den Europæiske Union. Udgifterne
er nu under 2009-niveauet,
og udgifterne til sundhed
fortsætter med at skrumpe i
lande som Grækenland, Italien, Spanien og Portugal. Det
skal ses i sammenhæng med,
at udgifterne til sundhed er
vokset med 2,5% siden 2010 i
landene uden for EU.
EU praler gerne af den
økonomiske udvikling i unionen, så det er ret påfaldende,
at netop det borgernære sundhedssystem år efter år udsættes for besparelser.
Vore skiftende regeringer
lover et sundhedssystem i verdensklasse, mens der år efter
år kommer besparelser på
varme hænder og sengepladser. Det virker meget ulogisk,
når de selvsamme regeringer
ønsker at udvide antallet af
arbejdsklare mennesker.

Nye opgaver
Danmark har i de sidste mange år baseret vores velfærd og

EU en hæmsko

24. årgang

I den aktuelle situation har EU blottet sig som et ubrugeligt redskab til at takle akutte menneskelige problemer og samarbejde. EU er et stærkt redskab til at styrke
kapitalens magt i området og omdanne medlemslandene
fra såkaldte velfærdsstater til neoliberalistiske konkurrencesamfund. Men EU er en hæmsko for at kunne takle
konsekvenserne af dette, og for at sikre freden, beskæftigelsen og miljøet, som EU-tilhængerne forsøgte at sælge
EU som. Vi er enige med Berlingske i at stoppe folke
afstemningen den 3. december. Ikke i at udsætte den, men
at droppe den helt.
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samfund på ”de frie markedskræfter”. Men erhvervslivet
er kun optaget af næste års
profit. Visioner for vores fremtid giver ingen profit.
I historietimerne er der
nok mange, som har spekuleret på, hvordan Romerrigets
Fald føltes for de mennesker,
der levede dengang. Men nu
behøver vi ikke mere spekulere over det. Vi er vidner
til Romerrigets (EU’s) fald.
Velfærdssystemer udsultes,
medmenneskeligheden forsvinder, og krige er nu mere
reglen end undtagelsen.
Så når EU nu står over
for en folkevandring, som
ikke er set siden Kimbrerne
og Teutonerne i Romersk
Jernalder, er det vigtigt, at
sundhedssystemerne kan
forhindre de sygdomme, som
måske følger med, når mennesker presses ud i en umenneskelig flugt.

Al velfærd udsultes
Skiftende regeringer gør
meget ud af at prale med særligt øremærkede bevillinger
her og nu til Regionerne. Men
så længe man taler om engangssummer, bliver resultatet at man bruger færre penge
af BNP til sundhedsområdet.
Generelt udsultes alle velfærdsområderne for at stille
EU tilfreds med finanslovene.
Menneskers sundhed,
det være sig fysisk og psykisk, er grundlaget for en
udvikling mod en forhåbentlig
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bedre fremtid. Men så længe
sundhedssystemerne i EU
deler folk op i A og B hold, så
længe vil uligheden og problemerne vokse. At nå mål om
bedre uddannelse og længere
arbejdsliv kræver et sundhedssystem, som både formår
at behandle sygdomme, men
også har ressourcer til at
forebygge.

Vejen til kollaps
I Danmark ser vi skiftende
regeringer lave kræftpakker,
men nye undersøgelser viser,
at den danske befolkning
har ondt i psyken. Og netop
psykiatrien har siden slutningen af 1970’erne oplevet så
kraftige besparelser, at det
er svært at blive indlagt. Og
skulle man være heldig at få
en sengeplads, så er chancen
for at nå at blive færdigbehandlet inden udskrivning
meget dårlige.
Vi skal kræve, at en øget
del af BNP bruges til Sundhed, ikke bare til somatiske
sygdomme, i høj grad også
til psykiatrien. Som det er
nu, udsættes alle områder,
– sundhed, uddannelse og
socialområderne – for 2 procent besparelser år efter år.
Hvornår vi ender på nul, kan
jeg ikke regne ud, men følgen
er udsultede borgernære
områder, med øget fattigdom
og flere kroniske sygdomme
til følge.
Det ligner Romerrigets
Fald!
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Flygtningeproblemer
Stop krigene – send nødhjælp – ikke bomber

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark

n EU-landene sejler rundt i
en synkende båd fuld af huller. Årsager og forebyggelse
er ikke på dagsordenen. I
stedet forsøger regeringen og
næsten alle partier febrilsk
at finde metoder til at stoppe
eller reducere den voksende
flygtningestrøm.
At NATO og EU med USA
i spidsen har ført, og fører
krig, og har ødelagt Afghanistan, Somalia, Irak, Libyen og
Syrien, og nu, gennem deres
stedfortræder Saudi-Arabien,
er ved at smadre Yemen som
land, indgår overhovedet ikke
i debatten. Så længe USA og
NATO bomber landene sønder og sammen, vil flygtningestrømmen blive ved. Børn,
kvinder og mænd sætter ikke
livet på spil i små gummibåde
over Middelhavet, uden at
deres liv var på spil.
Løkke Rasmussen-regeringen har valgt at sende en
gøende lænkehund på banen,
integrationsminister Inger
Støjberg, med det formål at
vise handlekraft og afskrække
verdens flygtninge fra at søge
til Danmark. Missionen er delvist lykkedes, dels ved at flygtningene ønsker at komme videre til andre lande, men også
ved at man har skabt frygt i
befolkningen, som man pådutter at kortsigtede løsninger
kan løse globale problemer
med et snuptag. Problemer
der i sin yderste konsekvens
kun kan løses af et andet samfundssystem.

Forgiftet atmosfære
Samtidig hermed er det et
signal til ekstremister med en
fascistisk og racistisk dags
orden om at vejen er banet for
handling. Handlingen er, ligesom hos partierne der forsva-

rer det kapitalistiske system,
camoufleret som et forsvar for
nationen og knytter an til en
nationalistisk grobund, som
har fået øget gennemslagskraft med EU-kapitalismens
øgede centralisering og
undergravning af de nationale
borgerlige demokratier.
I Tyskland og andre lande,
herunder Danmark, ser vi en
skræmmende udvikling som
et aftryk af det kaos, som EU
har bidraget til. Mennesker,
som søger beskyttelse, mødes
med en voldelig form for
racisme.
Organiserede fascister
optræder under dække af
”bekymrede borgere” og
mobiliserer overalt. Krigsflygtninge bliver fremstillet
som økonomiske flygtninge.
Atmosfæren er forgiftet med
angst, og man fremstiller
nedbrænding af asylbeboelser
som ”drengestreger”.
EU ønsker at sætte flygtninge i lejre, ikke mindst i
nærområderne. Afskrækkelsesretorik bruges højlydt ikke
mindst af indenrigspolitiske
grunde. Krise og kronisk
arbejdsløshed sender tusinder
af sted for at forbedre deres
tilværelse, selv om de har meget ringe udsigt til at få asyl.
En situation som minder om
situationen ved USA’s grænse
mod Latinamerika.

Militære svar
At bygge mure og lejre som
et forsvar mod flygtninge er
blevet første prioritet i den
permanente beskidte kamp,
som kendetegner det kapitalistiske system. Et system som
er blevet kaldt udviklet, men
snarere er et system, som hvis
det ikke bliver bekæmpet og
afviklet, vil bane vejen for nye

skærpede former for overvågning og kontrol, ikke kun på
flygtningeområdet, men på
alle områder af samfundslivet.
EU-regeringernes politiske svar på det eksplosive
flygtningepres bygger på, at
EU-kapitalismen må forsvares gennem oprustning. Man
bruger et sprog, som er vendt
mod de slaveforhold flygtninge oplever, men i praksis
er EU’s indsats primært optaget af at bygge barrierer og
forhindringer for flygtninge.
Samtidig ønsker man også
en åbning for endnu billigere
arbejdskraft til at holde den
kapitalistiske profit i gang.

Udbyttet arbejdskraft
Helt grotesk bliver det, når
EU taler om at være for belastet og oversvømmet set i forhold til Libanon, Jordan, Irak,
og Tyrkiet, som har mere end
20 gange det antal, som er
flygtet til EU-lande.
I den sammenhæng taler
man også om, at den arbejdskraft, som flygtninge kommer med skal udnyttes. At de
skal arbejde gratis eller for
en meget lav løn, og at der
skal oprettes et system, hvor
flygtninge ikke får samme
rettigheder som den lokale
befolkning, men fastholdes i
en slavelignende Apartheidrelation.
Tænk på tidligere statsminister Helle Thornings udtalelse

om at flygtninge skal arbejde
fra dag et. Er der nogen med
bare lidt omtanke i hovedet,
der tror på, at det ville være til
en overenskomstmæssig løn?
Problemet har vi set længe
gennem de ringe vilkår som
østeuropæiske arbejdere tvinges til under social dumping.
Et forbillede kunne være
Qatar, som er kendt for sin
hensynsløse udbytning af
fattige migranter, der totalt er
berøvet alle rettigheder til at
organisere sig og protestere.
Disse fattige ses som et uudtømmeligt reservoir af billig
arbejdskraft. Problemerne i
de fattige lande er ikke de rige
landes ansvar, siger de politiske magthavere. Kynikerne,
som findes i den herskende
politiske klasse, hævder
ligefrem, at afrikanske slaver
i Amerika fik et bedre liv end
i Afrika.
Fakta er, at tusinde omkommer, og at Europa – ikke
mindst EU – står med den
største flygtningekatastrofe
siden Anden Verdenskrig.
Monopolkapitalen og den
nationalistiske højrefløj kan
finde sammen i krav om at der
er brug for arbejdskraft, men
denne arbejdskraft skal aldrig
kunne opnå fulde rettigheder
og skal sendes retur, når staten beslutter det.
Racismen trives på denne
baggrund. Tidligere positioner, ikke mindst for socialde-

mokratismen, forlades til fordel for fremmedfjendske og
kulturfjendske positioner. Pia
Kjærsgaard har udtrykt det
klart: Der er kun en civilisation, og det er vores. I dag er
samme Kjærsgaard formand
for Folketinget.

Imperialismens kaos
Imperialismen ønsker at
fastholde og udvide de gamle
kolonialistiske relationer. I
den sammenhæng omtales
flygtningeproblemet mere
og mere militariseret, som
trusler der kræver aktioner,
hvor droner anses for det
mest lovende til stor glæde for
”dødens købmænd”, våbenindustrien, som er en af de
hurtigst voksende brancher i
verdensøkonomien.
Men bag ved flygtningestrømmen ligger et kaos i
Afrika og Mellemøsten, som
EU-imperialismen har skabt
gennem krige og underudvikling. Udviklingen i Ukraine
med borgerkrig, fascisme og
voldsomt stigende fattigdom
kan ikke kun udløse den næste store indvandringsbølge
mod EU. Den kan også udløse
en verdenskrig.
Kommunisterne siger at
det arbejdende folk må gøre
sig fri af det imperialistiske
NATO, og arbejdere i alle
lande må kæmpe for samme
mål: Fred!
Bekæmp storkapitalens
allierede NATO og EU.
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Udtalelse fra 3F Ungdom
Kære Danmark
I 1986 udgav det danske band,
Gnags, en sang kaldet ‘Danmark’, i den sang er der et
vers der lyder:
”Danmark, det banker på
din dør. Har aldrig set dig så
selvisk og ensom nogensinde
før. Danmark, pas nu på du
ikke dør. Du trænger til nogen,
der kysser din næse og nulrer
dine ører. Lige meget hvem du
er, lige meget hvor du er, så
velkommen her.”
Måske skulle vi, som danskere, som de, der har mere
end de fleste, åbne vores rige
og frie land og hjælpe de, som
har brug for det – både vores
egne og de, som er på flugt
fra de krige, der ødelægger
og hærger landene i Mellemøsten.

Krisen vil kun
blive værre
Krisen vil kun blive værre,

det er nu vi er nødt til at vise
vores gode sider og hjælpe
til. Ingen fortjener, at blive
behandlet på denne hårde og
kyniske måde, som den flygtningene bliver behandlet på.
Vi skylder verdens flygtninge,
at hjælpe dem.
Som krigsførende nation,
må vi tage det ansvar, der
følger med de krige, der sker
i verden omkring os, som vi
selv er en del af.
Verden står lige nu med
det største antal flygtninge
siden 2. verdenskrig, og
meget tyder på, at vi absolut
intet har lært af det, der skete
dengang.

Vi skal hjælpe med
at skabe fred
Når vi sidder her i Danmark
og følger flygtningekrisen på
tv, når vi ser billederne af folk,
der er villige til ofre deres liv i
håbet om at komme til et land,
hvor der er fred, så skal vi

hjælpe dem til fred.
Danmark er efter sigende
et af verdens rigeste lande.
Lad os opføre os sådan. Vi
hører vores politikere bruge
mere tid på at bekymre sig
om Europas grænser, end de
gør på at hjælpe de mange på
flugt fra krige, som de selv
samme politikere har skabt.
Nok er nok. Disse krigs

forbrydere må stilles til
ansvar for det kaos, som i
disse tider rammer de mange
flygtninge.

ske og hjerteløse, at vi ikke
hjælper dem, der har mindre
end os.
Det er en naturlov for mennesker at hjælpe andre mennesker, det mener vi i 3F Ungdom. Trods en folkefjendtlig
lovgivning som mener det
modsatte, er der rundt om i
landet rigtig mange som alligevel sætter ting på spil for at
hjælpe vore brødre og søstre
som er i knibe, det sætter vi
i 3F Ungdom pris på. Det er
sådan vi ønsker, at øjne udefra
ser på os.
Kære Danmark, det banker
på vores dør, det er nu vi skal
åbne og hjælpe. Det er vores
pligt at åbne vores arme nu.
Verden har brug for os!

Er vi blevet kyniske

På vegne af 3F Ungdom

2007, samtidig med at normeringerne er historisk dårlige.
”Der er brug for alle de
ledige pædagoger i institutionerne, så jeg deler den opfattelse at det er frustrerende
ikke at kunne få et reelt job
som pædagog. Men man bliver alene tilbudt meningsløs
aktivering,” siger Lasse Bjerg
Jørgensen.
Han kalder arbejdsmarkedsydelse og nyttejob for
politikernes desperate nødløsninger på et dårligt dagpengesystem.
BUPL

af. De vil øge uligheden i
Danmark.
DI vil afskaffe topskatten,
som kun de 10 procent rigeste
skatteydere betaler. Det mest
overraskende er, at DI siger
det vil øge incitamentet for
arbejdsløse til at få et job.
Topskat betaler man af en
indkomst, som langt de fleste
FOA-medlemmer kun kan
drømme om. Den seneste
opgørelse viser, at kun 4,5
procent af FOA’s over 150.000
medlemmer betaler topskat,
men arbejdsløsheden blandt
medlemmerne er fortsat kun
lige over 3 procent.
Det andet i planen er, at
danskerne skal blive endnu
længere på arbejdsmarkedet.
”DI begår samme fejl som
forligspartierne bag velfærdsaftalen. De betragter alene
danskerne som et gennemsnit
og hæver folkepensionsalderen for alle, når den gennemsnitlige levetid stiger.
Det vil øge uligheden
i samfundet markant. De
10 procent i toppen, der be

Kan det virkelig passe, at
vi i et frit, rigt og demokratisk land tillader os at be
handle flygtninge på den
måde? Er vi blevet så kyni-

Emil Olsen,
Formand 3F Ungdom

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
Syge ingen ret til ferie
13.000 syge er i ressourceforløb for mennesker på
grænsen til førtidspension.
Men for nogle af dem betyder
det et år bundet derhjemme
uden ret til ferie. Det får nu
flere partier bag indførelsen
af ressourceforløbene til at
ville ændre på reformen om
førtidspension og fleksjob.
Blandt andet Socialdemokraterne.
”Det er det, der sker ved
store reformer. Det kan være,
at man vedtager ting der
virker lidt tåbeligt, og det ser
det her ud til at være. Jeg vil
nu undersøge, om det var det,
partierne faktisk aftalte. Hvis
det er det, så må man bare
være ærlig og sige, at det er
noget skidt,” siger arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn
(S).
Formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit
Berlau siger, at man kan
diskutere, hvad der er ret og
rimeligt i forhold til at optjene
ret til ferie.

”Men ud fra en ren socialfaglig vurdering er det vigtigt
for alle mennesker, især for
syge, at have mindst fire uger
om året, hvor man er fri for
pligter og kan restituere,”
siger hun.
Avisen.dk

1001 pædagoger
mister job
Nye tal fra BUPL-A viser, at
1001 pædagoger fra januar
2013 til og med juli 2015 har
mistet dagpengeretten. Alene
i det første halvår af 2015 faldt
172 pædagoger ud af systemet.
Selv hvis arbejdets ophør
skyldes en arbejdsskade eller
sygdom, bliver mange af dem
henvist til midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 60% af dagpengene og sendes i nyttejob.
De skal udføre forskellige
arbejdsopgaver af samfundsnyttig karakter for ydelsen.
Formand for BUPL-A
Lasse Bjerg Jørgensen finder
det forrykt, at pædagogledigheden nu er den højeste siden

Reformplaner skaber
mere ulighed
Dansk Industri har fremlagt
en 2025-plan, der ifølge DI vil
skabe tusinder af job og masser af milliarder til samfundet.
Det er dog de sædvanlige
fugle på taget i form af modelberegnede ’fantasi-liarder’.
Men planens konkrete forslag
behøver man ikke økonomernes modelregnemaskiner for
at forudse konsekvenserne

taler topskat, vi få langt
flere penge mellem hænderne, mens resten af befolkningen ikke får noget. Den
højere pensionsalder vil blive
betalt af den del af befolkningen, der tjener mindst og
lever kortest.
FOA

VVS-branchen
svigter lærlinge
Der er igen fuld fart på beskæftigelsen i VVS-branchen.
Siden årsskiftet er antallet af
ledige styrtdykket, og ledigheden blandt VVS’erne er nu
under 3 procent på landsplan.
Flere prognoser peger på
at der mangler kvalificerede
håndværkere, og at problemet
vil vokse yderligere de kommende år.
Der seneste år er antallet af
ny-uddannede faldet kraftigt
og det er hovedårsagen til den
akutte mangel på faglærte. Og
selv om indtaget af lærlinge
er steget de seneste år er
bestanden af lærlinge med en
uddannelsesaftale i VVS-bran-

Nr. 10 – 2015

Side 5

Aktive arbejdere

ØKONOMI

Finske arbejdere slår igen, og danske er obs på dagpengereform

Men de finske arbejdere har
ikke tænkt sig at finde sig i
det. Strejker har lammet al offentlig trafik, og trods silende
regn, demonstrerede ca.
30.000 arbejdere mod regeringens forslag.
Den finske fagbevægelse
har varslet, at den fortsætter
kampen til forslagene trækkes
tilbage. Gennem forskellige
faglige netværk på internettet, har finnerne appelleret til

Absolut eller relativ fattigdom?
Skal man måle fattigdom som noget absolut eller som noget relativt? Skal man altså benytte den samme fattigdomsgrænse i hele
verden, eller skal man sammenligne med leveforholdene i det
enkelte land og så opgøre de fattige som de, der lever væsentligt
ringere end flertallet i landet? FN benytter en absolut fattigdomsgrænse. I følge FN er man fattig, hvis man har mindre end 1,25$
at leve for om dagen – dvs. lidt over 8 kr. Efter denne målestok
er der alt for mange fattige i u-landene, men i Danmark finder vi
ikke en eneste, der kan leve for så lidt. For at måle fattigdom i
Danmark er man nødt til at benytte et relativt mål.
solidaritet, og støttemails er
strømmet ind. Også fra Danmark, hvor der ellers ikke har
været megen kampvilje at se.

Dagpengeinitiativ
Det ser nu ud til at det, som
foreløbigt er sluppet ud fra
den nedsatte dagpengekommission om endnu en ændring
af dagpengerettighederne,
har fået dele af fagbevægelsen
op på dupperne.
Et initiativ taget af flere
fagforeninger og lokale LO-

sektioner har kaldt til fagligt
topmøde i København tirsdag
den 20. oktober, dagen efter
at kommissionen offentliggør
sine anbefalinger.
Af det, som er sluppet ud
fra den lukkede kommission,
er der ikke noget, der kan
afhjælpe de problemer, forringelserne og halveringen af
dagpengeperioden har skabt.
Både halveringen og fordoblingen af genoptjeningsperioden skal rulles tilbage.
mj

Redigeret af Martin Jensen

chen alligevel faldet med hele
34 procent siden 2008.
Blik & Rør

Fattigdomsgrænsen
lægges i skuffen
Kritikken vælter ned over
indenrigs- og socialminister
Karen Ellemanns beslutning
om at afskaffe den officielle
fattigdomsgrænse.
”Det var dog tåbeligt. Regeringen lægger den officielle
fattigdomsgrænse i skuffen.
Den officielle fattigdomsgrænse har åbnet for mulighed for
direkte at følge udviklingen
for de aller svageste i det danske samfund. Når antallet, der
lever under fattigdomsgrænsen er blevet fordoblet på
10 år, så giver det signal om
behovet for ændringer. Fattigdomsgrænsen ligger på lidt
over 100.000 kroner om året i
tre år,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.
Enhedslisten mener, at
Venstre forsøger at skjule fattigdom med det nye forslag.
Avisen.dk

Fattigdom
De fleste – bortset fra forbenede venstremænd eller medlemmer af Liberal Alliance – vil nok erkende, at der findes fattigdom
i Danmark. Men hvor mange fattige er der egentlig? Det er et
kompliceret spørgsmål.

n Ligesom i Danmark udsættes nu også finske arbejdere
for forringelser af de tilkæmpede rettigheder på arbejdsmarkedet. Der handler det
også om lovforslag om at forringe forholdene ved sygdom,
idet sygedagpengene foreslås
direkte forringet. Samtidig
går det ud over de offentlig ansatte, der skal miste 8
feriedage, fjernelse af fridage
og beskæring af forskellige
tillæg.

Strejke og
massedemonstration

Af Bo Møller

Grøn satsning
Investerer man i grøn energi,
er det godt for klimaet og
skaber masser af nye job.
Sådan lyder det i rapporten
’grøn omstilling – vejen til
nye job og bedre klima’, som
3F’s grønne tænketank har
fremlagt. Men regeringen er
på vej i stik modsat retning,
mener 3F.
”Regeringens meldinger er
meget bekymrende. Det er
afgørende, at vi fastholder ambitionsniveauet i klimapolitikken. Danmark er spydspids.
Det tiltrækker investeringer
og dermed job. Hvis de først
ryster på hånden, risikerer vi
at sætte det hele over styr”,
siger Per Christensen, forbundsformand i 3F.
20 erhvervsledere, organisationsfolk og politikere
har i løbet af et år udarbejdet
en række forslag til, hvordan vi kan skabe grønne job
her i landet. Det drejer sig
blandt andet om at udvikle
vandteknologi, vindenergi og
fjernvarme.

På baggrund af rapporten
har Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd lavet et notat,
der peger på, at de grønne
initiativer kan skabe op til
15.000 permanente og 58.000
midlertidige job.
Fagbladet 3F

Den officielle fattigdomsgrænse
Den tidligere regering nedsatte et ekspertudvalg omkring måling af fattigdom. Udvalget kom frem til en fattigdomsgrænse,
som senere blev accepteret som officiel. Efter denne fattigdomsgrænse er man fattig, hvis man har en indkomst, der er mindre
end halvdelen af den typiske indkomst. Samtidig må man ikke
have en likvid formue over 100.000 kr. Familier, hvor der indgår
studerende, tælles ikke med, og endelig skal man have haft den
lave indkomst 3 år i træk. Især betingelsen om, at man skulle
have haft den lave indkomst i 3 år, var meget restriktiv. Resultatet blev, at der i 2010 kun var 42.000 fattige. Det harmonerer
ikke med det, man får indtryk af, når man bevæger sig rundt i
samfundet. Selv om metoden kunne have været bedre, så var
alene det, at man lavede en grænse, et stort fremskridt. Med en
fattigdomsgrænse kan man jo år for år tælle, om der bliver flere
eller færre fattige.

Fattigdomsgrænsen skrottes
Det var netop det, der var den nye venstreregerings problem:
Regeringen har allerede gennemført kraftige nedskæringer i
de ydelser, som flygtninge og indvandrere kan modtage, og den
planlægger store nedskæringer i kontanthjælpen. Hvis vi havde
en officiel fattigdomsgrænse, ville resultatet være, at antallet af
fattige pga. regeringens politik ville stige i de årlige opgørelser.
Det ville ikke se godt ud, så socialministeren besluttede, at der
ikke mere skal eksistere en officiel fattigdomsgrænse. Hendes
argument var, at fattigdom ikke kun har noget med penge at
gøre, men at meget andet spiller ind. Men har man ikke penge
nok til at kunne leve et almindeligt liv, så har man det altså ikke
godt!

Berigtigelse

EUs beregning

I sidste nr. under ”Nyt fra
arbejdsmarkedet” bragte vi en
lille notits under overskriften
”De sorte smede”.
Vi har aldrig ment, at de
danske smede er sorte.
Vi citerede en udtalelse,
som formanden for Dansk
Metal Claus Jensen var
kommet med i anledning af
folkeafstemningen om retsforbeholdet.
Dansk Metal tager efter
vores mening mere hensyn
til arbejdsgivernes interesser
end til de danske lønmodtageres. Det er den holdning vi
mener er ”sort”.
Vi beklager

EU beregner en relativ fattigdomsgrænse i alle EU-landene.
EU kalder det dog ikke fattigdom, men at være i risiko for fattigdom. Her betragtes man som værende i risiko for fattigdom,
hvis ens indkomst er under 60 pct. af den typiske indkomst i
landet. Efter denne beregningsmetode er 12,3 pct. af den danske
befolkning eller 682.000 i risiko for fattigdom.

Hjemløse
En anden måde at måle fattigdom på er ved at se på, om man
har den samme adgang til forskellige materielle goder, som
det er normalt i det omgivende samfund. Det nationale forskningscenter for velfærd, SFI, har netop offentliggjort sin nyeste
hjemløsetælling. Ikke at have et hjem må betragtes som den
ultimative mangel på materielle goder. Efter denne optælling er
der i dag 6.138 hjemløse, og det er en stigning på 23 pct. siden
2009. Særlig trist er det, at den største stigning er sket blandt de
25-29-årige, hvor 799 i dag er hjemløse.
Uanset hvor mange fattige, der er i Danmark, er det åbenlyst
for enhver med øjne i hovedet, at fattigdommen er reelt eksisterende, og at fattigdommen skal bekæmpes – ikke udvides.

Side 6

Nr. 10 – 2015

Privathospitaler suger fed profit
ud af det offentlige
Private operationer kan være mere end dobbelt så dyre som offentlige

n Der var godt med borgerlige klap i hænderne da
nyhedsbrevet Altinget først i
september kunne oplyse, at
der i år var rekordmange danskere, der var blevet behandlet på private hospitaler for
det offentliges regning. Hele
72.000 var det blevet til i første
halvår. Det var en stigning på
en fjerdedel eller ca. 14.000 i
forhold til året før ifølge Regionernes egne tal.
Glæden i de borgerlige
kredse blev blandt andet
begrundet med, at der skete
indhug i ventelisterne og der
var villighed til at lade de
private få en endnu større del
af kagen.

Medaljens bagside
Bagsiden af medaljen er

imidlertid, at de offentlige sygehuse ved at øge kapaciteten
kan udføre operationer helt
ned til den halve pris i forhold
til de private. Det kom frem i
DR Fyn, der kun en uge efter
midten af september kunne
oplyse, at udviklingen gik den
stik modsatte vej i Region
Syddanmark.
I forhold til 2010 – hvor der
henvistes 13.541 – er henvisningerne til private sygehuse
faldet med knap 1.500 i første
halvår i år. Det svarer i femårsperioden til et fald på 20%
på årsbasis.

Udnytter ressourcer
Succesen i Syddanmark skyldes at de offentlige hospitaler
bliver tilbudt at tage flere
patienter til en lavere takst,

der sender færrest patienter videre, mens Region
Hovedstaden sender flest.

Forhindringsløb
Det hører dog med til billedet af det forhindringsløb, som de offentligt
ansatte møder i det libera-

end de private får. Og det har
hospitalerne mulighed for at
gøre, når operationsstuerne
alligevel står tomme.
– Vi tilrettelægger tingene
bedre, så vi får mere ud af ressourcerne. Det er med til at
forøge produktiviteten på vores sygehuse, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark
Jens Elkjær til DR Fyn.
Syddanmark er den region,

liserede Danmark, at det skal
dokumenteres, at der er tale

om en ekstra operation, før
hospitalet kan modtage betaling for en sådan operation.
Men tilbyder det offentlige
en operation, der er billigere
end den faste takst, regionerne skal betale til de private,
kan de overtage operationen.
Det kan betyde mange penge.
Eksempelvis koster det 24.000
kr. at fjerne en galdeblære på
privatklinik mens regionen
kan gøre det for 11.600 kr.
Med til forståelse af omfanget af den private ”fedtsugning” på skatteborgerne hører
også, at det ikke er unormalt,
at behandling af følgerne ved
operations- og behandlingsfejl
på private klinikker ender på
de offentlige operationsborde
igen.
– Alni

Privatiseringer med problemer
Flertal villig til at overlade aktiemajoritet til en privat partner
n Et borgerligt flertal i Haderslev byråd har gennem et år
arbejdet på at overdrage kommunens driftsafdeling til en
privat partner. Tilsyneladende
var det kun juridisk usikkerhed og klare advarsler fra A
og Ø der fik sinket liberaliseringen på byrådets møde i
september.
Planen om at tromle privatiseringen igennem e ndte med
et ændringsforslag fra En
hedslistens Svend Brandt, der
lagde op til at der arbejdes videre med at undersøge to modeller. Det samlede hele byrådet, bortset fra – interessant
nok – liste Ø’s Claus Larsen,
der stemte imod.
Nu skal en ekstern konsulent se nærmere på, hvad
juraen siger til et forslag om
helt at overlade majoriteten
af ejerskabet af en kommunal
driftsafdeling til en privat partner via den såkaldte partnering-model.

Dårlige erfaringer
A og Ø vil bibeholde den

kommunale driftsafdeling.
Tidligere borgmester Jens
Christian Gjesing (A) talte
klart imod partnering på byrådsmødet:
– Mig bekendt er Greve
Kommune den eneste kommune, der i dag har brugt
den, og de ting, jeg har hentet
hjem på den sag, frister i
hvert fald ikke.
Han gav ligeledes – ifølge
dknyt.dk – udtryk for, at kommunen ville miste fleksibilitet,
når den ikke længere selv at
kunne disponere over driftsafdelingen ved særlige situationer. Han var heller ikke glad
for at miste en kommunal
arbejdsplads, hvor der kan
tage sociale hensyn.
Han var i tvivl om, om
det overhovedet er lovligt at sælge størsteparten
af en driftsafdeling til en
privat entreprenør – og stillede en sag ved Statsforvaltningen i udsigt på det spørgsmål. Sluttelig bad Gjesing hele
byrådet læse høringssvaret
fra medarbejderne igennem

mindst tre gange, skriver
dknyt.dk.

Ikke småpenge
Et kig i sagens bilag fortæller,
at MED-udvalget i forvaltningen naturligvis ikke er
begejstrede for den yderligere
liberalisering. Det er da heller
ikke småpenge det drejer sig
om. Driftsafdelingen havde
ifølge forvaltningen opgaver
for 94 mio. kr. i 2014-kroner.
Og over halvdelen udføres allerede af private firmaer.
Konkurrencen med de
private bruges til at presse de
kommunalt ansatte til øget
effektivitet, Af MED-udvalgets

udtalelse til sagen fremgår
det, at de ansatte siden 2010
har tilbageført 5,5 mio. kr.
til Teknik og Miljø-udvalgets
budget. I det lys kan man
også tolke MED-udvalgets
konstatering af, at Haderslevs
driftsafdeling hører til blandt
de lavest bemandede i forhold
til befolkningstal.

Mister indflydelsen
Greve skulle være eneste
kommune, der hidtil har lagt
vej og park ud i et fælles aktieselskab i den omtalte form
for at opnå ”konkurrence
udsættelse”, som det så smukt
hedder. Hvori konkurrencen

består, er svært at se. Arkil
A/S var den eneste der bød
og fik arbejdet, der nu udføres
af et A/S, der ejes af Arkil
og Greve Kommune med en
startkapital på 500.000 kr.
hver. Greve kommune har tre
pladser i A/S-bestyrelsen.
Med aktieselskabsdannelsen er beslutningerne rykket
fra folkevalgte politikere til
direktion – og aktier kan jo
afhændes helt.
Et andet interessant aspekt, beskrives i øvrigt af
forvaltningen i Haderslev i
forbindelse med belysning af
fordele og ulemper ved partnering. – Partnering gør det
vanskeligere at tage opgaver
hjem igen!
Og det er jo ikke helt ulogisk. Hvis man først har sagt
farvel til personalet, solgt maskinerne og lejet bygningerne
ud, så er der lang vej ”hjem”.
Nu venter Haderslevs
ansatte og byrødder spændt
på, hvad en ekstern juridisk
konsulent kommer frem til.
– Alni
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UD AF EU

Ved EU-udvalget

EU og menneskerettigheder

EU’s militære udvikling
n Med Maastricht-traktaten
i 1992 overgik det europæisk fællesmarked (EF) til at
blive en union. Det udløste
panik, at danskerne stemte
nej. Med Edinburgh-aftalen
året efter fik EU-tilhængerne
så et ja til Unionen igennem
ved at undtage Danmark fra
Maastricht-traktaten på fire
punkter: 1. Fælles valuta
(Euro), 2. Fælles EU forsvar,
3. Fælles EU rets- indenrigsog indvandringspolitik og
4. EU borgerskab fremfor
dansk borgerskab.
Da undtagelserne er
vedtaget ved en folkeafstemning, kan de kun ophæves
ved en folkeafstemning. Det
blev forsøgt med undtagelsen fra Euroen ’Den Økonomisk Monetære Union’, men
det blev et nej til at ophæve
undtagelsen ved folkeafstemningen i 2000.
Undtagelserne kaldes
’forbehold’, og danskerne
skal for anden gang til folkeafstemning om ophævelse af
et af de 4, denne gang den
fælles retspolitik.

Kampen om
undtagelserne
Der har længe været udtrykt
politisk ønske om at få ophævet den militære undtagelse,
og havde det ikke været for
EU-beslutningen om nu at
gøre Europol til et unionspoliti, var den militære undtagelse nok kommet i første
række. Vi ser derfor på EUmilitærets udvikling:

1992 Maastrichttraktaten
Med Maastricht traktaten
indleder EU ”udformningen på lang sigt af en fælles

forsvarspolitik, som med
tiden kunne føre til et fælles
forsvar” (citat traktaten).
EU-militæret rettede sig
mod de såkaldte ’Petersberg
opgaver’, som blev defineret
på et møde i Petersberg i
Tyskland i 1992. De præsenteres ofte som humanitære
opgaver, men omfatter også
militære og såkaldt freds
skabende operationer.

1998 Amsterdamtraktaten
Amsterdam-traktaten fastslår, at EU skal have en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder gradvis
udformning af en fælles forsvarspolitik, som vil kunne
føre til et fælles forsvar. Med
Amsterdam-traktaten går EU
samtidig fra enstemmighed
til delvis flertalsafgørelser.

1999 Nice-traktaten
Nice-traktaten oprettede en
stående udenrigs- og sikkerhedspolitisk komite, som
under ministerrådets ledelse
udarbejder og iværksætter
unionens forsvarspolitik.
Traktaten opstiller styrkemål
for, hvad medlemslandene
skal stille til rådighed for EUmilitæret: 100.000 tropper,
100 skibe, 400 fly. Planen var,
at fra 2003 skulle EU kunne
udsende 60.000 soldater i
et år.

2003 Sikkerhedsstrategi
EU vedtager en sikkerheds
strategi, der definerer inter
ne og eksterne trusler mod
Unionen. Strategien definerer blandt andet, at unionens
energiforsyning er en del af
trusselsbilledet.
EU beslutter at oprette 13

kampgrupper på hver 1500
mand, der kan rykke hurtigt
ud. 2 af disse kampgrupper står permanent klar til
udrykning.

2004 Forsvarsagentur
EU opretter det europæiske
forsvarsagentur, som skal
stå for at udvikle militær
kapacitet, fremme forskning
i militær og i militær teknologi. Dertil skal det fremme
våbensamarbejde, skabe et
konkurrencedygtigt marked
i EU for militært materiel,
og styrke EU’s militære- industrielle- og teknologiske
basis.

2007 Lissabon-traktaten

Alle lande, der er medlemmer af EU, har tiltrådt Den europæiske menneskerettighedskonvention. Den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg hører under Europarådet
og er ikke underlagt EU. I EU-parlamentet ønskede medlemslandene at opfylde, hvad der står i Lissabontraktaten. EU-domstolen har også efterfølgende besluttet, at EU ikke kan tiltræde
den europæiske menneskerettighedskonvention. Den vigtigste
begrundelse fra dommerne er, at EU ikke vil overlade beføjelser og fortolkninger til nogen udestående part. Der er intet ved
siden af eller over EU-domstolen.

Social protokol
Med udstationeringsdirektivet i EU er den sociale dumping
blevet til et angreb på det faglige system. Arbejdsvilkårene på
arbejdsmarkedet undermineres ved, at EU’s 4 grundlæggende
”rettigheder” sikrer, at udenlandske virksomheder kan underbyde lokale virksomheders bud på et arbejde. Direktivet forhindrer,
at arbejdere bliver behandlet ens. Den mindst mulige betaling,
enten gennem lovbestemt eller overenskomstbestemt mindsteløn skal være gældende. Der må ikke stilles krav om højere løn
og tillæg. Laval-sagen fra 2007 fastslog, at der kun kan forlanges
en mindsteløn. Den svenske regering og det svenske LO har derfor taget initiativ til indførelse af en social protokol i EU-systemet,
der skal sikre at arbejdere behandles lige i det enkelte land. Sammen med 9 andre EU-lande har de afholdt et møde for at sikre
lønmodtagerne et mere retfærdigt arbejdsmarked og en stærkere socialdimension i EU. Danmark er ikke blandt de 9 lande.
Kravet om en social protokol har omgående ført til en modreaktion fra 9 østeuropæiske lande, der ser Sveriges initiativ som
en trussel mod underbetalte rejsende arbejdere fra Østeuropa.

Med denne traktat og EUforfatning får EU-militæret
sit eget budget. Traktatens
§ 42 slår fast, at medlemsstaterne forpligter sig til gradvis
at forbedre deres militære
kapacitet.
Traktaten udvider også de
såkaldte Petersberg-opgaver
med en række situationer,
hvor EU-militæret kan
sættes ind. Det gælder nu
også ”støtte til tredjelande i
bekæmpelse af terrorisme
på deres område”. Traktaten
stiller ikke krav om, at der
skal ligge et mandat fra FN’s
sikkerhedsråd.

Norge og EØS

2013

Tog, busser og fly stod stille, da Finland fredag d. 18. september
gennemførte den hidtil mest omfattende strejke i mands minde.
De 3 finske faglige organisationer havde i fællesskab arrangeret
en protestdag mod regeringens indgreb på de faglige overenskomster. Den finske højreregering har i august fremlagt lovforslag, der direkte forringer arbejdernes rettigheder. Der skal
fjernes 2 fridage, offentligt ansatte mister 8 feriedage, sygedagpenge reduceres, og forskellige tillæg beskæres.
Der varsles flere protester, hvis ikke den finske regering vender tilbage til normale tilstande med respekt for de aftaler, der
er indgået mellem arbejdsmarkedets parter.

EU vedtager at udvikle førerløse dronefly og anskaffe sig
fly til optankning af jagerfly
i luften.
Havde det ikke været for
undtagelsen, havde Danmark været tvunget til at
følge med i denne udvikling
af endnu en militær supermagt.
ac

Efter Norges nej til EF i 1972 blev der indgået en handelsaftale
mellem Norge og EF. Denne handelsaftale blev ændret i 1994,
hvor EØS trådte i kraft. Den betyder, at Norge skal underkaste
sig EU’s regler og lovgivning: Det indre marked og regler for
varer, tjenester, kapital og arbejdskraft, den frie etableringsret
og konkurrencelovgivningen. Norge kan i princippet fravælge
enkelte områder i EU’s regler, men det norske Storting har som
EU-ivrige politiske partier gennemført alt, hvad EU kommer
med. Eksempelvis postdirektivet, der vil give forskellige posttakster i det langstrakte Norge. Den forrige såkaldte rød-grønne
regering afviste direktivet. Afvisningen er efterfølgende blevet
fjernet af højre-Frp regeringen. Da 80% af den norske befolkning
er imod et medlemskab af EU, har den norske Nei til EU startet
en underskriftsindsamling for at få Norge ud af EØS-aftalen og
tilbage til den oprindelige aftale. Store dele af den norske fagbevægelse bakker op om kravet.

Faglige rettigheder i EU
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Krigenes dobbeltspil
IS-terrorister er både fjender og allierede for NATO

Af Brian Olsen
n Selvmordsaktionen i den
tyrkiske grænseby Suruc 20.
juli i år dræbte 32 unge mennesker fra det socialistiske
ungdomsforbund. Tyrkiske
myndigheder hævder, at det
var Islamisk Stat i Syrien, der
stod bag, men det kan ikke
nægtes, at terroraktionen
kom belejligt for præsident
Recep Erdogan.
En ”Ankara insider”, som
kalder sig Fuat Avni, hævder
i avisen Todays Zaman (TZ),
at aktionen blev gennemført
efter ordre fra præsidenten.
Avisen drives af den religiøse
Gulen-bevægelse og er den
største engelsksprogede avis
i Tyrkiet. Avni hævder, at
ordren om at gennemføre terroraktionen i Suruc kom fra
Hakan Fidan, chefen for den
tyrkiske efterretningstjeneste
MIT, som en del af Erdogans
plan. ISIL-celler under Fidans
kontrol blev sat i aktion i
Suruc.
Men hvorfor skulle Erdogan og MIT gennemføre en
så blodig og grusom aktion?
Det er kendt, at Tyrkiet i lang
tid har støttet IS, så hvorfor
udføre en bombeaktion som
giver Tyrkiet et påskud til
at angribe IS? Avni hævder
at hensigten var at få folkelig opbakning til en militær
intervention i Syrien og for at
vinde det kommende valg i
Tyrkiet.

Påskud for invasion
Interventionen kom allerede
24. juli, altså bare fire dage
efter terrorbombningen, hvor
Tyrkiet indledte sit flyangreb
mod den kurdiske bevægelses baser inde i Syrien, hvor
kurderne er i en blodig kamp
mod IS. Kurdernes kamp mod
IS havde vundet international
respekt og beundring, og der
var stærke kræfter imod den
gældende ”terrorbetegnelse”
af PKK. Tyrkiets angreb på de
kæmpende kurdere kostede
mange dræbte, og deres forsvar og reaktion har betydet,
at den indgåede fredsaftale
mellem Kurderne og Tyrkiet
er skudt i sænk.
Terror bombningen i Suruc

blev et påskud for Tyrkiet til
at angribe IS i Syrien, men
blev brugt til et angreb på
PKK i Syrien. Et andet resultat af terror bombeaktionen
er at USA, efter langvarigt
pres mod Tyrkiet, pludselig
har fået tilladelse til at bruge
flybasen i Incirlik som base
for bombeangreb mod Syrien.
Endnu engang har IS fungeret
som et nyttigt påskud for
mere krig.

Afledende terroraktioner
På samme dag blev verdens
befolkninger vidne til tre terroraktioner til i juni måned: I
Kuwait, Tunesien og i Frankrig, som Islamiske Stat står
bag. Stillet over for sådanne
afskyelige handlinger er det
vigtigt at være klar over en
ting: Disse terrorrister er
reelt vores allierede.
Den Islamiske Stats strategi med terroraktioner er
afskyelig, men det er også
meningen. De har gjort det
klart, at de vil videreføre
Jihad (udbredelse af islam ved
hjælp af krig) på denne måde,
og terroraktionerne fandt
sted tre dage efter at IS havde
erklæret at de ville bruge
ramadanen i år til at udøve
terror. Tidligere i år har de
erklæret at de vil slå til mod
europæiske hovedstæder,
som for eksempel Rom. Alle
de store aviser i Italien har
haft truslen fra det islamiske
kalifat (Islamisk Stat) på forsiderne: ”Siamo Al Sud Roma”:
”vi befinder os syd for Rom” –
underforstået: Vi kan angribe
når vi vil.

IS i Libyen
USA-eksperter konstaterer at
Islamisk Stat har konsolideret
sig i Libyen, og har oprettet
det der kaldes kalifatet Tripoli. Libyens ambassadør i de
Forenede Emirater siger i et
interview:
”På grund af sine resurser
er Libyen blevet en minibank,
en benzinstation og en flyveplads for IS. Det er en ulykkelig situation og en fornægtelse
af dette er ekstremt farligt.
IS har en forbløffende evne
til at etablere sig og sikre
kontrol over nye områder. Da

Ud af intet kom pludselig en større IS- invasion i biler.
jihadisterne fik hjælp af Nato
til at aflive Gaddafi, blev de
den vigtigste rekrutteringskilde til det som skulle blive
IS i Syrien og Irak. Nu hvor IS
er konsolideret i Libyen, kommer mange af jihadisterne
tilbage til Libyen, hvor de har
fordrevet regeringen og parlamentet fra hovedstaden.
Den Islamiske Stat har for
nogle måneder siden erklæret
at den annekterer territorier i
Algeriet, Libyen, Sinai, Saudi
Arabien og Yemen. Det er
sandsynligt, at de vil bruge
samme model i Afghanistan
og Pakistan.

Et vandfald af
våbenleverancer
Natolandet Tyrkiet støtter
Den Islamiske Stat betydeligt.
Bl.a. ved at lade dem transportere fremmede krigere, våben,
udstyr og ammunition gennem Tyrkiet til Syrien. Også
den tyrkiske efterretningstjeneste MIT har transporteret
våben til IS på egne lastbiler.
Man skal være naiv, på
grænsen til det utilladelige,
for at tro at Nato-landet Tyrkiet gør dette uden at Nato
har godkendt det. USA vidste
allerede i 2012 at IS ville lave
en stat i Syrien.
IS, eller Den Islamiske Stat,
opstod tilsyneladende ud af
ingenting. Pludselig havde
den en større hær som kom
ind i Irak med en kolonne
hvide Toyota SUV’ere og fik
den irakiske hær til at fordufte
som vand fra ørkenen.
I en veldokumenteret artikel i The New York Times fra

USA fik base mod at beholde PKK på terrorlisten.
2013 blev det påvist hvordan
våben og udstyr blev fløjet ind
fra Saudi Arabien og Qatar via
Tyrkiet, Jordan og Kroatien.
Det er ikke småtingsafdelingen der snakkes om. Operationen omfattede 160 flyvninger
med store transportfly. Ifølge
Times lades der da heller
ingen tvivl om CIA’s rolle i
projektet.
“Et konservativt gæt på
hvad disse transportfly havde
i lasten er omkring 3500 ton
militært udstyr”, siger Hugh
Griffiths fra det svenske freds
institut Sipri, og fortsætter:
“Det omfang og den hyppighed viser, at det drejer sig om
en veltilrettelagt og koordineret hemmelig logistisk
operation.”
Våbentransporten var så
enorm, at en tidligere amerikansk tjenestemand omtalte
den som et vandfald af våben.
Den konservative gruppe
Juridical Watch har fået
rettens kendelse for at få
udleveret dokumenter fra

USA’s militære efterretningstjeneste. Dokumenterne, der
er fra 7. januar 2012, viser, at
samarbejdet med jihadisterne
ikke er nogen tilfældighed.
Det er bevidst og målrettet.
USA ved, hvad de gør og ser
med tilfredshed på at skabe et
islamisk kalifat i Syrien.
Dokumentet er på syv
sider, og på side fem kan man
læse, at Pentagon forudså at
Den Islamiske Stat ville opstå
som følge af USA’s strategi,
og at Pentagon vidste at disse
salafister fik våben fra vores
allierede islamister i Libyen.

Hjalp IS i kampen
om Libyen
Nato, EU’s og USA’s krig i Libyen, hvor Danmark storskrydende sendte sine bombefly i
spidsen, ødelagde et af Afrikas
mest velfungerende lande
og skabte ideelle betingelser
for jihadisterne, der frem til
da var blevet holdt i skak af
Gaddafi. Nato, og ikke mindst
Danmark, fungerede som
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Skandaløs udnævnelse
Udenrigspolitisk rådgiver med fortiet blakket fortid
Af Betty F. Carlsson

jihadisternes flyvevåben og
sørgede for at de kunne rykke
frem og sikre sig kontrollen over strategiske steder
i landet. Det seneste år er
denne magt konsolideret og
jihadisterne har erklæret at
de har oprettet Den Islamiske
Stat Libyen.
Under Gaddafi havde
jihadisterne et fodfæste i de
østlige libyske byer Benghazi
og Dherma. Derfra sendte de
krigere til Syrien. I løbet af
2014 og 2015 har IS i Libyen
konsolideret sig i Benghazi,
Dherma og Sirte og har rettet
angreb mod Tripoli. Der er op
til flere islamiske grupperinger i Libyen, og den internationalt anerkendte regering har
ikke fuld kontrol nogen steder
i landet.
Fra Libyen kan der sendes
våben og jihadister hvor som
helst i Nordafrika, både for at
styrke Boko Haram, men også
for at styrke jihadisterne i det
nordlige Mali eller Algeriet.

Stop dette vanvid
Størstedelen af pengene til
krigen i Syrien, som har
ødelagt store dele af Syrien,
drevet 3 millioner mennesker
på flugt fra landet og yderligere 6,5 millioner mennesker på
flugt inden for landets grænser, kommer fra arabiske olie
diktaturer som Qatar, Kuwait
og Saudi Arabien.
Tilhængerne af Den Islamiske Stat, Tyrkiet, Saudi Arabien, Kuwait og Qatar-og bag
dem USA- er vores allierede…
Naturligvis rystes befolkningerne overalt af den
grusomme terror, vi var
vidner til i Kuwait, Tunesien
og Frankrig, og vi har allerede
set at det stopper ikke der,
men at vi med garanti kommer til at se mere af samme
slags andre steder. Dette bør
få fuldt fokus.
Det kapitalistiske systems
barbari og kyniske dobbeltspil
skal sættes på dagsordenen
og der må skabes en national
og international fredsbevægelse så stor, at dette vanvid
stoppes. Kommunisterne vil
sætte alle kræfter ind på at få
denne dødbringende strategi
afsløret og stoppet.

n Slagsmålet i og omkring
den nedsatte kommission, der skulle undersøge
lovligheden af Danmarks
deltagelse i invasion og krig
mod Irak, har medvirket til
forstærke opfattelsen af en
betændt beslutning, der kunne få uønskede konsekvenser for såvel den borgerlige
regering og – ikke mindst –
for daværende statsminister
Anders Fogh Rasmussen,
Venstre, og hans rådgiver.
Daværende statsminister, Fogh Rasmussen, blev
som bekendt takket af USA
med posten som general
sekretær for NATO og gik af

som statsminister, inden han
kunne stilles til ansvar. Han
overlod statsministerposten
til Lars Løkke Rasmussen.

Gemt men ikke glemt
Nu er Lars Løkke Rasmussen igen statsminister i en
Venstreregering, støttet af
partier der var medansvarlige for folketingets flertalsbeslutning om Irakkrigen.
Som en af regeringens første sager kom beslutningen
om at nedlægge Irakkommissionen og feje de uønskede
konsekvenser ind under det
statsministerielle gulvtæppe,
sådan som de borgerlige
regeringer har for vane.
Men statsministeren er

ikke blevet klogere. Ikke så
snart var Irak-kommissionen
lukket, før han har udnævnt
en ”Udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver”, der skal
lægge linjen for de kommende 10–15 års danske udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Rådgiveren er ikke en hvem
som helst.

Gav grønt lys til
Irakkrigen
Valget af rådgiveren er faldet
på Lars Løkkes personlige
ven Peter Taksøe Jensen,
ambassadør i Indien, som nu
kaldes hjem til topstillingen.
Hvad der er mere inter
essant er, at det netop var
denne Taksøe Jensen, der

gav Anders Fogh Rasmussen
den juridiske ”carte blanche”
til, at Danmark skulle gå
sammen med USA i den ulovlige krig mod Irak!
Venstres udenrigsminister
Kristian Jensen siger til udnævnelsen, at Taksøe Jensen
skal lave de analyser, som
han så som udenrigsminister
kan basere udenrigs- og sikkerhedspolitikken på.
Selv siger den nyudnævnte
Taksøe Jensen, at han skal
sikre, at udenrigs- og sikker
hedspolitikken formes på
”et ordentligt grundlag”…
hvorefter han med slet skjult
stolthed nævner, at han kaldes
”oraklet fra Delhi”. Gad vide
hvad de mener om det i Irak?

Løkke-regeringens dinglende sejlads
Statsministerens løfte til sit støtteparti Dansk Folkeparti den 9. august
om garanti for et lavere asyltal i Danmark, faldt med et brag, da han
den 17. september på et pressemøde lovede adgang for 1.000 flygtninge

andet arbejde, men sådan er
det åbenbart ikke, når taburetten i forvejen vakler.

Af Jørgen Madsen
n I den mellemliggende periode udfoldede regeringens
udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg,
sin fantasi med at indrykke
annoncer i mellemøstlige
aviser, hvor hun meddeler,
at Danmark har forringet
vilkårene og det økonomiske
grundlag for at opnå asyl i
Danmark.

Ombudsmandens nej
Efter af have fået kritik af
annoncen, der var optaget i mellemøstlige aviser,
havde ministeren hævdet,
at oplysningerne i annoncen
var ‘100 procent faktuelt korrekte.’ Men det passer ikke,
vurderer to jurister med stor
indsigt i udlændingeret iflg.
Information 25/9.
“Jeg er ikke enig med
ministeren i den vurdering”
siger Jesper Lindholm, der er
adjunkt ved Juridisk Institut
på Ålborg Universitet og
ekspert i udlændingeret.
Dermed går han længere
end annoncens kritikere
tidligere har gjort. Ombudsmanden gik for nylig ind i
sagen og har bedt ministeriet

svare på, hvorvidt annoncen
er vildledende.

Nej i Bruxelles
Dagen før skulle Støjberg
deltage som minister i et
møde i EU, hvor hun skulle
udrede Danmarks særlige
position overfor de andre
EU-lande. Det skulle jo ikke
være så svært, eftersom
hun dagen før i regeringens
såkaldte koordineringsudvalg sammen med Hjort og
Lars Løkke, var enig i, at
Danmark skulle tilbyde at
modtage 1000 flygtninge.

Fra Ja til Nej
På et pressemøde dagen
efter forklarede Lars Løkke
V-regeringens beslutning:
Danmark var nødt til at sætte
strøm til en politisk proces
i EU ved at tage lidt flere
flygtninge – ellers ville der
på sigt komme endnu flere til
Danmark.
Normalt ville det vel være
sådan, at en minister, der så
åbenlyst trodser sin statsminister, må se sig om efter

Støt indsamlingen til

Støjberg fører i måling
Politiken viste 25/9 resultatet
af en meningsmåling, hvor
Inger Støjberg fører med 20%
som den mest populære minister – foran Søren Pind med
16% og Lars Løkke med 15%.
Med den placering måtte
Lars Løkke åbne et højt profileret ‘integrationstopmøde’
på Marienborg, med deltagelse af Arbejdsgiverforeningen
og en række store danske
virksomheder, fagforbund og
civile organisationer, for at
drøfte, hvordan de nye flygtninge kan blive integreret.
Imens tilkendegav Dansk
Folkeparti, at de slet ikke
mener, at flygtninge skal
integreres, og de konservative, at de hellere vil have
nye stramninger end praktisk
integration.
Dem der havde energi
til at følge ‘Debatten’ med
Clemens på DR 2 vil vide,
at Støjberg fik lejlighed til
at love, at hun allerede i de
kommende dage vil stille
forslag om yderligere stramninger.

n I dagene fra søndag
den 27. september til
søndag den 1. november er der indsamling
over hele landet til
månedsbladet KOMMUNIST.
Målet er at indsamle
425.000 kroner.
Vi appellerer til vores
blads abonnenter og
læsere om at støtte
indsamlingen.
Alle beløb, småt som
stort modtages med
glæde. Støttebeløb kan
overføres til bankkonto
5322 0311328, Arbejdernes Landbank eller
giro nr. +73 – 82865799.
Alle abonnenter og
læsere er ligeledes velkommen til at deltage
i de forskellige indsamlingsarrangementer,
der finder sted landet
over.
På forhånd tak!
Redaktionen
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Af Martin Jensen

Rejse i tiden
Danmarks første astronaut kan glæde sig over, at han på sin 10
dages mission til rumstationen ISS, er blevet en smule mindre
ældet end vi andre, der har benene plantet solidt på Jorden.
Albert Einstein fandt i 1905 ud af, at tiden går langsommere,
når man bevæger sig hurtigt. Ved hjælp af Einsteins specielle relativitetsteori kan man regne sig frem til, at Andreas Mogensen
er ældet et kvart millisekund mindre end os andre.
Anderledes forholder det, sig hvis han havde kunnet rejse
med lysets hastighed. Hvis astronauterne kunne flyve af sted i
et ekstremt hurtigt rumskib, der fløj med 99% af lysets hastighed, ville der være gået syv gange så lang tid på jorden som i
rumskibet.
Andre ting spiller også ind, for eksempel tyngdekraften der
har indflydelse på krumningen af rummet.

Hurtigere end lyset
Mens vi er ved det, kan man stille det spørgsmål: Hvorfor kan
man ikke flyve hurtigere end lysets hastighed?
Svaret er, at Einsteins specielle relativitetsteori siger, at det vil
kræve uendelig meget energi at accelerere en partikel – eller et
rumskib til lysets hastighed.
Det er essensen i teorien. Man skal bruge mere og mere
energi for at øge farten. Når man kommer op i nærheden af
lysets hastighed, skal man bruge uendelig meget energi for at
kunne accelerere yderligere, og derfor er det umuligt. At lyset
kan flyve med lysets hastighed skyldes, at lyspartikler ikke har
nogen masse.
Uden masse kræver det ingen energi at accelerere dem, og
derfor kan de komme op på den maksimalt opnåelige hastighed.
Bevægelsesenergien af et objekt er defineret som en halv
gang masse af objektet gange objektets hastighed ganget med
sig selv. Det ser sådan ud på en formel: E=½mv2.

Vi dør af grin
Nogle mennesker kan godt dø af grin, men så skal de være meget uheldige. Latter består af to dele: fysiske handlinger og lyd.
Når vi griner, aktiverer vi en række ansigtsmuskler og muskler
i kroppen, særligt maven. Samtidig udløser hjernen en masse
gode stoffer. Derfor bliver vi glade og veltilpasse af at grine.
Når man griner, holder man luften tilbage og skaber et højt
tryk i brystkassen og hjernen. Det betyder at der ikke løber
tilstrækkeligt blod tilbage til hjertet og resten af kroppen. Det
udløser en refleks der får blodtrykket til at falde. Det kan føre til
at man besvimer.
Det er meget usandsynligt at dø af grin. Men forskere er
enige om at latter og fysiske problemer i meget sjældne tilfælde
kan være en dræbende cocktail.

Dårlig økonomi truer
erhvervsuddannelserne
Af Martin Jensen
n Ambitionerne med erhvervsuddannelsesreformen
er truet af kollaps efter regeringens sparekrav.
Alene næste år vil regeringen spare 130 millioner kroner. Men det strider direkte
imod de politiske målsætninger om at forbedre uddannelsen, frygter erhvervsskolerne, der mener at det bliver
sværere at tiltrække dygtige
elever.
Intentionerne var ellers at
danske unge skal have mulighed for en erhvervsuddannelse af høj kvalitet.
Frafaldet skal begrænses
og erhvervsuddannelserne
skal være så tillokkende at
hver fjerde i en ungdomsårgang vælger en praktisk uddannelse i stedet for en boglig. Sådan var ambitionerne,
da et bredt flertal i Folketinget vedtog reformen.

Kornfede uddannelser
Når det kommer til likviditet,
egenkapital og overskudsgrad, mister skolerne økonomiske kræfter.
De kommende år frygter
skolerne at blive endnu mere
økonomisk svækket. Regeringen vil spare to procent om
året på uddannelsesområdet.
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde
Larsen (V) sagde til Politiken
i august: ”Der er ingen, der

skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, ikke også kan stramme
op.”
Men Danske Erhvervsskoler har svært ved at se,
hvordan små og dalende
overskud rimer på ’kornfede
uddannelser’.
”Vi har ikke det berømte
fedtlag, ministeren taler om,”
siger Lars Kunov, direktør i
Danske Erhvervsskoler og
oplyser, “at skolernes økonomi de seneste år har været
under pres, fordi færre elever
har valgt erhvervsuddannelserne.”
Han pointerer også, at man
under ingen omstændigheder
kan hente besparelserne fra
overskuddet eller på egenkapitalen. ”Vi kan kun finde
pengene i undervisningen,”
fortsætter han.

Ingen overskud til at
gennemføre reformen
Erhvervsskolerne har svært
ved at se , hvordan de skal få
råd til at gennemføre reformen. I 2012 og 2013 var overskudsgraden et rundt 0. Sidste år fik man et underskud på
5,9 mio. kroner i København,
og også i år forventer man et
underskud.
”Vi er presset på økonomien, og det bliver endnu værre
de næste år, når besparelserne kommer. Måske kan vi
hutle os igennem et stykke
tid, men det er ikke løsningen.

Det er en stor udfordring at
spare, når man samtidig skal
gennemføre mere undervisning, udvikle nye undervisningsforløb, og ledere og
lærere skal have udviklet deres kompetencer,” siger Lone
Hansen, direktør for TEC.

Krav til uddannelser
koster
Da reformen af erhvervs
uddannelserne blev vedtaget
fulgte der ikke penge med. I
stedet blev reformen ligesom
folkeskolereformen finansieret ved en ny arbejdstidsaftale, hvor lærerne skulle
undervise mere til samme
løn. Det betyder, at når
besparelserne træder i kraft,
forsvinder gevinsten, man fik
gennem arbejdstidsaftalen.
Men udgifterne til reformen
hænger ved.
Skal de tekniske skoler
finde besparelser, er de helt
store poster i regnskaberne
løn til ansatte, der sidste år
rundede 2,1 milliarder kroner,
udgifter til bygningsdrift på
794 millioner kroner, mens
ledelse og administration sammenlagt kostede 464 millioner
kroner.
Samtidig ser vi at erhvervsskolerne har brudt reglerne
og fråser med cheflønninger,
repræsentation og tjenesterejser. Rigsrevisionen skærper
tilsynet med skolerne efter fejl
og brud på regler om chefernes løntrin.

Aftenkaffe udskyder din nat
Ny forskning indikerer, at kaffe før sengetid forvirrer kroppens
indre ur. Døgnrytmen forstyrres, og det kan potentielt have betydning for udviklingen af kræft og hjerte- karsygdomme.
Et af de vigtigste ’nat’-hormoner er melatonin, som kroppen
allerede begynder at udskille i timerne op til sengetid. Omkring
klokken 2-3 topper udskillelsen af melatonin, og når den er på
det højeste, er det mest ’nat’ for dig og din krop.
Forskerne fandt ud af , at en dobbelt espresso før sengetid
skubbede til forsøgspersonernes biologiske ur, så melatoninen
startede 40 minutter senere.

Migranter og flygtninge
Migrant er en slags overkategori, som simpelthen betegner en
person, der forlader sit eget land for at bosætte sig i et nyt. Alle,
der er udvandret fra deres oprindelsesland, er derfor migranter.
En flygtning er en migrant, der er flygtet fra sit hjemland. For at
blive anerkendt som flygtning, kræver man normalt, at man nærer en velbegrundet frygt for at blive udsat for forfølgelse eller
mishandling, hvis man vender hjem.

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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Tyrkiets Kommunistiske Parti:

Freden kan ikke tilvejebringes
af imperialismen
Krig og ”fred” i Mellemøsten er basale redskaber for imperialistisk politik
n Bevæbnede grupper, der
er blevet oprettet, støttet eller
tålt af imperialisterne, har
altid brugt deres kampstyrker
til at vinde tillid hos imperialistiske regeringer eller de
besiddende klasser i regionen. Det er en art lejesoldat
service, og fra og med de
islamiske slagterbander har
forskellige kræfter i Mellemøsten, bl.a. visse regeringer,
ydet denne service. Det har
aldrig skortet på beskidte aftaler om krige i denne region.
Som vi har set i Palæstina og
Irak, har imperialismen længe
brugt fred som et af sine forhandlingskort.
Imperialismens fred har
aldrig været andet end en
gulerod, der er blevet svinget
med ved møder, internationale konferencer og to- eller
tresidige forhandlinger. Kræfter, der står under de imperialistiske centres indflydelse
eller er direkte styret af dem
og først og fremmest af USA,
trækker sig til sidst tilbage,
når imperialistiske regeringer
i egenskab af ”befriere” tager
initiativ til at ”tilvejebringe
fred”, og regionens fattige
tvinges som følge heraf til at
underkaste sig.

Ulægelige sår
Dette spil er blevet spillet igen
og igen i Palæstina, og det har
ikke tilvejebragt andet end
nye ødelæggelser for Palæsti-

nas folk og de arabiske folk
som helhed.
Samme mekanismer er
aktive, hvad det kurdiske problem angår. Der kan ikke herske tvivl om, at det kurdiske
problem er et politisk problem
og hænger sammen med broderskab mellem folkene og
deres længsel efter fred.
Undertrykkelsen af kurderne, konflikten og de ulægelige
sår, den har skabt, og den
beskidte krigs realitet i vores
land peger på et grundlæggende politisk-samfundsmæssigt problem.
At imperialismen holder
nøje øje med det kurdiske
problem, er ikke nogen hemmelighed. Imperialisterne har
brugt det som et af påskuddene for besættelsen af Irak,
og undertiden bliver det også
brugt som redskab med henblik på imperialistisk intervention i Iran.
Omvendt er det heller ingen hemmelighed, at Tyrkiet
gør imperialismen tjenester
til gengæld for, at imperialismen vender det blinde øje til
Tyrkiets undertrykkelse af
kurderne.
Hovedansvarlig for denne
situation er selvfølgelig den
tyrkiske stats årtier lange
fornægtelses- og ødelæggelsespolitik og den ligeledes
statsdrevne tyrkiske nationalisme, der har gjort kurdere
og tyrker til fjender.

Forbliver på terrorliste
En anden kendsgerning, der
heller ikke længere kan fornægtes, er at elementer i det
kurdiske bourgeoisi har taget
lederskabet for det kurdiske
folks længsel efter frihed og
fred.
Imperialismens rolle og
ustandselig skiftende initiativer komplicerer billedet yderligere. Imperialisternes indflydelse i det kurdiske spørgsmål har været voksende.
Endnu en gang er imperialismen blevet beslutningstager i et vigtigt regionalt
spørgsmål.
Endnu en gang har imperialisterne erobret nøglen til fred
efter lang tids krigsmageri.
Denne situation bærer
mere brænde til konflikternes
og krigens bål.
Tyrkiets regering gør alle
mulige indrømmelser for at
opnå de store imperialistiske
landes fulde støtte. Mens USA
får adgang og fortrinsret til
flybasen Incirlik, som igen
kan gøre Tyrkiet til brændpunkt og mål for et internationalt angreb, jubler Tyrkiets
islamisk-fascistiske regering
over mulighederne for at
”PKK vil forblive på USA’s liste over terrororganisationer”
eller at ”PKK’s Qandil-base
flyttes til Syrien”.
For ikke at blive kørt ud på
et sidespor i det spil, der her
er under udvikling, tager PKK

sine forholdsregler og undlader ikke at svare på krigsmanøvrerne fra den islamistiske
og ekspansionistiske neo-ottomanske militarismes side.
Igen viser der sig et billede,
hvor det er imperialisterne,
der skal forhandle den med
længsel ventede fred på plads.

Freden kan ikke tilvejebringes af imperialismen.
Et kapitalistisk Tyrkiet har
ingen mulighed for at løse det
kurdiske problem på fredelig
vis. Uden samarbejde i arbejderklassen og dens partier, og
uden at de får magten, er der
ingen mulighed for fred.

Imperialismens
manøvreområde

Parlamentsvalget

Der er ingen tvivl om, at alle
de iagttagelser, der kan fremlægges om dette emne, og alle
de fænomener og processer,
der lige nu kan konstateres,
pludselig kan forandre sig,
helt forsvinde eller forvandle
sig til deres egne modsæt
ninger.
Kun én ting står fast: i Mellemøsten ligger såvel krig
som fred inde på imperialismens manøvreområde.
Imperialismens fred kan
aldrig være permanent og kan
aldrig føre til fremgang for
folkene i regionen. Hovedreglen for imperialisternes tiltag
i Mellemøsten er, at der skal
føres krig; fred er blot en undtagelse fra reglen.
Det kommunistiske Parti er
loyalt over for folkenes længsel efter fred og frihed. Det
er vores pligt at advare vores
folk om, at denne længsel
kan blive misbrugt af imperialisterne ved tiltag, der vil
skubbe mulighederne for fred
og frihed endnu længere væk.

Det Kommunistiske Parti
erklærer nu kamp for freden
– en kamp, hvor arbejderklassen i alle lande fra Balkan
over Mellemøsten til Kaukasus tager initiativet, og hvor
arbejderne organiserer sig
omkring klassens fortrop.
Den 1. november skal der
igen holdes valg i Tyrkiet.
Tilbage står så løgnene.
Tilbage står Incirlik flybase. Tilbage står de uophørlige
trusler fra Islamisk Stat og det
brutale pres til at samarbejde
med islamistiske organisationer. Tilbage står imperialistiske besættelser.
Tilbage står Tayyip Erdogans provokationer. Tilbage
står USA’s imperialisme, som
ser med tålmodighed på disse
provokationer og bruger dem
til at udvide sin indflydelsessfære.
En og samme kraft kan
gøre en ende på diktatorens
styre og skabe varig fred i
vores region.
Det handler om socialisme
– eller barbari.

Finske kommunister klar til fælles handling
n I maj i år udsendte Centralkomitéen i Kommunistisk Arbejderparti (STP) en generel
opfordring til alle kommunister om at øge det gensidige
samarbejde og danne en samlet front i kampen mod kapitalismen og skabe betingelserne for socialisme. I tilslutning
hertil foreslog Kommunistisk
Arbejderpartis forretningsudvalg Finlands Kommunistiske
Parti (SKP) og Kommunisternes Forbund, at man skulle
indlede forhandlinger om et
samarbejde.

Finlands Kommunistiske
Parti (SKP) hilser i en udtalelse invitationen og deraf kommende drøftelser velkommen
og tror på, at samarbejdet er
tiltrængt. Samarbejde mellem
kommunister er nødvendigt,
fordi de voksende trusler fra
den internationale kapitalismes side kræver, at der
dannes en modkraft, og fordi
kommunister i alt væsentligt
har de samme mål.
SKP mener også, at tiden nu er inde til at søge
muligheder for samarbejde

baseret på konkrete spørgsmål og til en debat, der hviler
på tilliden mellem kommunister. Fælles udtalelser, forslag
til aktioner eller kampagneinitiativer er nogle af mulighederne for konkrete fælles
tiltag.
Sipilä-Soini-Stubb-højrefløjsregeringens nedskæringspolitik, en social kontrakt,
modstand mod NATO og den
generelle krigstrussel kan for
eksempel være spørgsmål,
hvor det må være muligt at
finde et fælles ståsted.

Udvikling af bred
modstand
Den samfundsmæssige
situation kræver, at de kommunistiske kræfter mødes og
analyserer, hvad der foregår.
Et samarbejde kan blive et
vigtigt element i udviklingen
af en bredere massebevægelse og vil kunne bidrage til
at føre arbejderbevægelsens
kræfter sammen til modstand
mod højrefløjens angreb,
udtaler SKP og understreger,
at for at sikre at indsatsen og
samarbejdet lykkes, er det

vigtigt, at alle kommunister
indgår som jævnbyrdige aktører, og at der ikke opstår en
situation, hvor én fløj dominerer de andre. De forskellige
partiers og gruppers identitet
må respekteres.
Finlands Kommunistiske Parti tror, at det vigtigste
lige nu er at etablere fælles
handling mod kapitalismen
på basis af klare og konkrete spørgsmål. Aktiviteter må
opbygges ikke blot ovenfra, men også blandt lokale
aktører.
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Barndom i det koloniale Kenya

familier og venner. I forfatterens egen familie sluttede en
bror sig til Mau Mau, mens en
anden valgte kolonihæren.
Ngugi wa Thiong’o voksede
op i en landsby, hvor hans far

ejede fem hytter og havde fire
koner og 24 børn. Altså en
efter forholdene ret velstillet familie, som fungerede
godt efter et fastlagt mønster.
Faderen var patriarken, der
blev serviceret af konerne
på skift, og konerne styrede
hver deres børn, men alle
hjalp hinanden. De tilhørte
kikuyu-folket, hvis traditioner
og ritualer beskrives set i barnets perspektiv, men med den
voksnes viden.
Der var en stor fortællertradition, og om aftenen samledes man om bålet, fortalte
historier og myter og digtede
sange om vigtige begivenheder. Her blev Ngugis kærlighed til fortællingen grundlagt,
senere suppleret med læsning
af biblen, hvad der mærkes
i hans stil, for, da han havde
lært tilstrækkeligt engelsk, at
blive udvidet med klassikere
som Dickens og Stevenson.
Viden om hvad der foregik
i den store verden skaffede
han sig gennem samtaler med
voksne og læsning af gamle
aviser, som han fandt hist og
her.
Han var en rigtig læsehest og indgik en pagt med
sin mor om, at han måtte
gå i skole, mod at han altid
gjorde sit bedste. En pagt der
krævede meget af dem begge,
for det kostede penge at gå i

horderne sydfra ude, nu hvor
der ikke er nogen grænsekontrol mere. Det er imidlertid så
som så med horderne, men
en gang i mellem lykkes det
dem at indfange en enkelt
udenlandsk kvinde, som de
har oprettet et helt særligt
asyl til, som egnens mandlige
befolkning kan nyde godt af.
Men en dag dukker den
mystiske Christian op, der
påstår, at han forsker i H.C.A.,
og derfor indlogerer sig på
kroen. Det er noget, der
tiltrækker kromandens datter, Kirstine, der i sit intense
selvstudium af dansk litteratur
netop er nået til H.C.A. Endelig er der en ud over bibliotekaren, hun kan snakke med
om sin store interesse.
De andre i byen tror ikke
rigtigt på, at Christian ikke

har noget andet i ærmet, og
det er ikke helt ved siden af.
Han er der godt nok for at forske, men i noget andet, og da
han får lirket skabsdøren op
vælter skeletterne ud. Magtbalancen i byen ændres, alt
vendes på hovedet undtagen
den gamle ånd, der siger, at
hvad der er godt for en selv,
er godt for Bramstrup.
I denne højaktuelle samfundsroman om fremmedfrygt og fremmedgørelse,
begge dele noget der har
gødet jorden for det seneste
valgresultat, skruer Jepsen
helt op for sin surrealistiske
og onde humor, men selv om
Bramstrup er set i et forstørrende troldspejl, så er den
alligevel genkendelig. Det
er en skræmmende historie,
som på trods af humoren er

Af Margit Andersen
n For de fleste er den kenyanske forfatter Ngugi wa Thiong’o (f. 1938) en hvid plet på
litteraturkortet, men måske er
der blandt dette blads læsere
nogle, der nikker genkendende til navnet.
I 1990 udgav Forlaget Tiden nemlig romanen ”Matigari”, som skulle være en af
forfatterens bedste. Det er en
poetisk, satirisk og spændende fortælling om en mand,
der kommer ned fra bjergene
for at kræve sin ret til at bo i
det hus, han har bygget, og
til at leve af de afgrøder, han
dyrker.
Det lyder ganske rimeligt,
men i det koloniale Kenya,
hvor de hvide havde taget jorden og magten og tvunget de
indfødte til at føre en pauver
tilværelse som underbetalte
daglejere, var der ikke noget,
der hed rimelighed. Sproget
tog de også fra dem, kulturen
blev undertrykt og selv deres
navne blev europæiserede.
Om dette kan man læse i
Ngugi wa Thiong’os erindringer, hvoraf første bind ud af
tre netop er udkommet på
dansk.
”Drømme i krigens tid”
hedder dette bind, og drømmene handler om at skaffe sig
viden og uddannelse, noget

der betyder en bedre fremtid,
men også at rødder bliver
kappet. Krigen er Mau Mauoprøret mod kolonimagten i
50’erne, der lå som en skygge
over dagligdagen og skilte

skole, og moderen havde det
økonomisk meget svært efter
at være blevet skilt fra faderen, og for drengen betød det
hårdt arbejde og afkald på oplevelser, der ellers trak godt i
ham. Da bogen slutter, er han
nået til en milepæl og forlader
sit trods alt trygge hjem for
at begynde på gymnasiet, der
ligger i en anden by.
I 1964 blev Kenya selvstændigt, men udmærkede
sig derefter heller ikke ved
demokrati, og da Ngugi wa
Thiong’os bøger blev forbudt
og han selv idømt et års fængsel på grund af dem, forlod
han i 1982 landet og bor i dag
i USA. Hans hjerte er imidlertid forblevet hos kikuyu’erne,
og han skriver altid om dem
og på deres sprog, hvorefter
han selv oversætter bøgene
til engelsk. Således også med
erindringerne, hvor han i en
saglig, stilfærdig og usentimental tone fortæller om sit
liv og om sit folks historie, om
hvordan landet blev okkuperet af europæere, som har invaderet flere lande end nogen
andre, men nødigt ser det ske
omvendt.
Ngugi wa Thiong’o:
Drømme i krigens tid.
Oversat af Ellen Boen
C & K Forlag.
240 sider. 249 kroner.

Grum samfundskritik
Af Margit Andersen
n Selv om H.C. Andersen
digtede så smukt om det land,
hvor han var født og havde sin
rod, så var han ikke blind for,
at Danmark ikke var en Edens
Have befolket med engle.
På et tidspunkt skrev han i
sin dagbog, at ”de danske
er onde, kolde, sataniske, et
folk der passer for de skimmelgrønne øer”. Man skulle
næsten tro, at han havde
været i Bramstrup, og det har
han også ifølge Erling Jepsens
nys udgivne roman ”Hjertets
dannelse”.
Den foregår i en landsby få
kilometer fra grænsen, og her
er der ikke mange, der er benådet med hjertets dannelse,
det vil sige evnen til at tro på
det gode i mennesker og til at

opføre sig derefter. De har da
også i tidens løb været udsat
for lidt af hvert. I krig og
ufredstider lå de først for ved
fjendtlig indtrængen, og ellers
var de røven af fjerde division
med deres beliggenhed helt
derude, hvor kragerne vender, derude hvor husene står
tomme og forfalder, hvor forretningerne og skolen lukkes,
og hvorfra folk flygter, hvis de
har mulighed for det. Tilbage
at hæge om er kun deres
danskhed, og det gør de.
Der er dog stadig en kro,
hvor H.C.A. ifølge overleveringen har overnattet, og en kirke, hvor man af kirkebøgerne
kan erfare, at der har foregået
mærkelige ting. Kromanden,
der bærer stedets førertrøje,
har dannet et privat grænseværn, der prøver at holde

alvorligt ment, og dog med
det lyspunkt, at der er et par
retfærdige sjæle i byen, der
ejer hjertets dannelse.
Erling Jepsen:
Hjertets dannelse
Gyldendal. 304 sider. 300 kr.
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Taxatur i Teheran
Af John Poulsen
n Da den iranske filmmager Jafar Panahi i 2011
lavede ”Dette er ikke en
film”, sad han i husarrest på
grund af sine systemkritiske
film.
Derfor blev filmen ude
lukkende optaget i hans
lejlighed med ham selv som
hovedperson, og som en
gammel fængselsvittighed
smuglet til Cannes i en kage.
Nu er husarresten ophævet,
men ikke det 20-årige arbejdsforbud mod at lave film i hans
hjemland.
Ikke desto mindre har han
igen drejet en film, der består
af flere film, som ikke er film,
og som denne gang foregår uden for hjemmets fire
vægge. Panahi har her skiftet
job, han er blevet taxachauffør og kører rundt i Teherans
gader og samler folk op, som
deles om taxaen, måske fordi
det er billigere, eller måske
fordi der ikke er taxaer nok til
at dække behovet.
Uanset grunden så kan

der komme små dramaer ud
af det, når gemytterne ikke
stemmer overens, som f.eks.
når den ene passager giver sig
til at brokke sig over alle de
tyverier, der sker, og mener at
løsningen er at få tyveknægtene hængt uden diskussion,
mens damen på bagsædet
mener, at det er en umenne
skelig holdning, og at de
fleste stjæler af nød og ikke af
lyst. Bølgerne går højt, uden

at nogen af de to debattører
rokker sig.
Panahi har installeret et videokamera over forruden og
filmer sig selv og kunderne
under påskud af, at kameraet
er der for at forhindre tyveri
og vold. Taxaen er pænt slidt,
og det er chaufførens tøj også,
men alligevel bliver han undertiden genkendt, som f.eks.
af den lille mand, der sælger
forbudte film og er leverings-

dygtig i alt, endog i film der
endnu ikke er produceret.
På et tidspunkt må chaufføren ekspedere to damer, der
ellers har meget travlt med et
livsvigtigt projekt, over i en
anden taxa, da han skal hente
sin niece fra skolen. Den unge
dame kører med resten af dagen, og hun kører også åndeligt rundt med sin onkel, for
hun er lidt af en udspekuleret
strigle. Også hun er udstyret

med et lommekamera, som
hun hele tiden har gang i, for i
skolen har de fået til opgave at
lave en film. De har selvfølgelig også fået nogle retningslinjer, de skal følge. Personerne
skal helst have islamiske
navne, kun de onde må have
slips på, kvinderne skal bære
tørklæder, og så skal der i det
hele taget fokuseres på det positive. Både onklen og niecen
filmer således hinanden og
passagererne, og hvad der er
iscenesat og ikke er det, må vi
selv gætte os til, men resultatet er i hvert fald instruktørens valg.
På en humoristisk, under
fundig og til tider absurd
måde hudfletter han endnu en
gang det politiske klima i Iran
og viser med den dramatiske
slutning, hvordan regimet bruger alle midler for at hindre
ham i at komme ud med hans
kritik. Ud kom den dog også
denne gang, og filmen vandt
Guldbjørnen i Berlin i år.
Taxi Teheran
En film af Jafar Panahi

Paris under besættelsen
Af Margit Andersen
n Da den franske forfatter Patrick Modiano (f. 1945) i 2014
fik Nobelprisen i litteratur, tog
akademiet fusen på offentligheden. For mange var han
totalt ukendt, og de få, der
havde læst noget af ham, havde for de flestes vedkommende glemt, hvad det handlede
om, og det er egentlig ikke så
mærkeligt. Hans romaner er
nemlig en egenartet blanding
af erindringer, detaljerede
sansninger og formodninger.
I akademiets redegørelse for
valget blev de da også betegnet som mindernes kunst, der
afdækker skæbner og livet
under besættelsen.
I løbet af 50 år har Modiano
skrevet en række romaner,
der kan sammenlignes med
det samme stykke kammermusik med variationer. Som
regel er udgangspunktet en
gåde, som han minutiøst går
til som en detektiv, men uden
at den bliver løst i sidste ende.
Det tilbagevendende tema er
tiden under besættelsen, som

på visse områder var en skamfuld tid for Frankrig og stadig
er noget af en betændt byld.
Den har mærket ham og er
blevet en besættelse for ham,
selv om han først er født i juni
1945. Faderen var jøde, men
det lykkedes ham at undgå at
blive registreret som sådan,
og han gik ind i noget lukrativt sortbørshandel i samarbejde med tyskerne. Moderen
var skuespillerinde og engageret af et tysk selskab, og da
begge forældrene var omrejsende, blev drengen anbragt
hos forskellige mennesker og
på kostskoler. Det kom der
ikke noget godt ud af, men
som ung var han så heldig at
komme i kontakt med mennesker, der fik ham på rette vej,
så han fik en uddannelse og
altså nu en Nobelpris.
Prisen har givet anledning
til, at en del af hans bøger er
blevet udgivet på dansk, og
den seneste, Dora Bruder,
er en isnende anklage mod
franskmændenes samarbejde
med nazisterne i forbindelse
med udryddelsen af jøderne,

ikke en direkte fordømmelse,
men indirekte ved at beskrive
detaljeret og dokumenteret,
hvad der foregik.
Det begynder med, at
forfatteren falder over en
annonce i en avis fra 1941,
hvor nogle forældre efterlyser
deres 15-årige datter, Dora
Bruder. Det sætter ham i
gang med detektivarbejdet.
Hvem var denne Dora, hvem
var forældrene, hvorfor var
hun forsvundet, og hvor
gemte hun sig i et Paris med
spærretid, razziaer og fimbulvinter? Lidt efter lidt samles
der brikker til puslespillet ved
hjælp af forespørgsler, diverse
dokumentation fra offentlige
instanser, politirapporter og
ikke mindst forfatterens fantasi og indlevelse.
Dora var ikke-registreret
jøde og anbragt på en kostskole, hvor barmhjertige søstre
opfostrede fattige børn. De
var dog ikke mere barmhjertige, end at det var derfra Dora
flygtede. Efter et halvt års tid
bliver hun indfanget, og vi følger hende fra Tourelles-lejren

til Drancy og derfra til endestationen Auschwitz. Også
forældrene, men alle tre hver
for sig, ender deres liv der.
Modiano er en litterær forfører, det er så virkeligt, det
han skildrer, men mon ikke
Dora er en fiktiv skikkelse?
Det er til gengæld ikke
fiktion, at de franske myndigheder i fuldt mål og mere til
opfyldte tyskernes ønske om
at støvsuge landet for jøder. I
1940 begyndte registreringen,
derpå fulgte jødestjernen, og
til sidst blev det småmaskede
net kaster ud, og fangsten gik
fra Drancy til Auschwitz. Det
dokumenteres også, hvordan
nogle politifolk berigede sig
ved tyveri af de få værdier,
fangerne havde på sig, og at
Paris’ politidirektør arkiverede alle forespørgsler fra pårørende uden at besvare dem.
Orden skulle der være.
”Dora Bruder” er af format
en lille roman, der er skrevet
enkelt, klart og koncentreret.
Det er en ikke helt ”typisk
Modiano”, der kan anbefales
som indgang til forfatter

skabet, fordi den er nemmere
at holde sammen på, end
mange af hans andre bøger.
I romanen siger forfatteren, der hele tiden er nærværende, at han skriver den for
at komme med et opråb, en
slags glimt fra et fyr, som han
håber vil være i stand til at
oplyse natten.
Patrick Modiano: Dora Bruder
Oversat af Karsten Nielsen
Lindhardt og Ringhof.
144 sider. 200 kroner
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Indsamlingsfest for KOMMUNIST
Lørdag den 3. oktober afholder Aarhus Afdeling
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.

KULTURLIV

Afsluttende indsamlingsfest
for bladet KOMMUNIST
Søndag den 1. november kl. 14
Dørene åbner kl. 13

Irrational Man
Jeg er Ingrid
Krigen
Marshland
Phoenix

El-forbundet København, Tikøbgade 9, København NV
v/ Lundtoftegade og Bregnerødgade

MULT udstiller

Underholdning:
– Erik Clausen
– Musikgruppen Batman, Bliksen
og Bjørn

Af hensyn til mængden af mad ønskes tilmelding på telefon
5150 7107 eller e-mail masu@webspeed.dk senest fredag den
25. september.

Stor indsamlingsfest
til fordel for KOMMUNIST
Lørdag den 24. oktober Kl. 17.00 i Murergårdens
festlokaler Korsgade 9-11 (gennem porten)
– Buffet – Lotteri – Auktion
– Festtaler: KOMMUNISTs redaktør, Betty Frydensbjerg
Carlsson
– Underholdning: Helle Reumert og Eddie van Lüthje
– Pris: 100,00 kr.
Tilmelding til John Poulsen senest onsdag den 22. oktober
E-mail: margit-john@mail.dk eller telefon 32 57 97 43

Stor auktion, mad og drikkevarer.
Pris 60 kr.
Billetbestilling:
Tlf. 2067 9644 – 3388 2833

Nord-Vest afdelings
store indsamlingsfest
afholdes fredag den 23. oktober kl. 18.00
i Partilokalerne, Frederikssundsvej 82, NV
– Middag pris 100,- kr.
– Lotteri og brætspil.
Tilmelding senest den 19. oktober på 2190 5797 til Elsebeth
eller 3871 2579 til Birthe.

Kommunistisk Parti i Danmark, Indre By afdeling

Lars Emanuel
Verdens og Amar’s bedste
Lars. Stort tillykke med det
runde tal. Din indsats i partiet, din humor og klogskab
gør Amar’ afdeling til et godt
sted at være.
Kammeratlige hilsner
fra din afdeling

Traditionen tro arrangerer kommunisterne i Afdeling Vest
en indsamlingsfrokost til fordel for den årlige indsamling til
vores blad.

Gode kammerat Lars
Tillykke med den runde dag,
og tak for vores mangeårige
samarbejde om Festival, Sct.
Hans og mange andre ting.
Jeg håber vi også fremover
kan forvandle alle vores snakker til handling.
Kammeratlig hilsen Martin

Festivalledelsen ønsker vores
stilladschef Lars Emanuel
hjerteligt tillykke med din
runde dag.

Lars Emanuel
Et stort og kammeratligt tillykke med din 60 års fødselsdag og tak for din store og
vedvarende indsats på alle
fronter for vores parti siden
dets stiftelse.
Landsledelsen

Glemte du noget
på K-Festival?
På partikontoret Frederikssundsvej 82, NV har vi forskelligt liggende, som er glemt
på K-Festival. Du kan komme
og se om vi har noget, du har
glemt, indtil 1. november.

Vindernummeret på mødetegns badget K-Festival blev
127. Vinderen kan afhente 1
fl. Cubarom på KPiD’s kontor,
Frederikssundsvej 82, NV.

Frokosten finder sted lørdag den 17. oktober kl.13.30
på Frederikssundsvej 82, NV
Det store kolde og lune bord står klar,
og Fin Alfred spiller op til sange og viser, såvel de røde som nye og gamle fra
gyder og gader.
Frokosten koster 100 kr. inkl. kaffe, og
der er øl, vin og snaps til folkelig enhedspris på 10 kr. – og cognac/rom til 15 kr.
Tilmeld dig ved at ringe eller sende en SMS til Betty på
28 55 71 95 eller send en e-mail: betty.f.carlsson@gmail.com

Bladfond 2015

28/8–28/9
Amagerland................................................................ 300,00
Indre By...................................................................... 665,00
Nordvest...................................................................... 1.420,00
Vestegnen.................................................................... 500,00
Bladfond i alt:

Hvert år udstiller kunstnersammenslutningen MULT i
Helligaandshuset i de første
uger af oktober. 9 medlemmer og 6 inviterede gæster
står for årets udstilling. Dette
års gæster er billedhuggeren Palle Lindau og maleren
Mogens Kischinovsky, der
har været med de seneste år,
mens Carin Larsen genbesøger udstillingen efter en
længere årrække. Både Niels
Larsen og Pernille Mejlslov
er nye i MULT-sammenhæng.
De faste MULT’erer er Poul
Frederiksen, Katrine Ring,
Jan Kiowsky, Barbara Rütting
Schweitz, Carsten Rütting
Schweitz, Eskil Hauchrog,
Lise Ring, Grethe Tranberg
og Jeff Ibbo.
Kunstnersammenslutningen
MULT udstiller i Helligaandshuset den 30.9. - 11.10.2015

Minutvalsen
på 55 sekunder

Musikalsk frokost!
SPALTEN

Film værd at se

2.385,00

Der går rygter om, at de studerende på musikkonservatoriet, for at vænne sig til de nye
nedskæringer på to procent
om året, skal lære at spille
Chopins Minutvals hurtigere.
Første år to procent, andet år
fire procent og så videre.
Hvordan man på andre
kulturelle uddannelses
institutioner vil forberede de
studerende på nedskæringer
vides ikke på nuværende tidspunkt, men man kan frygte
det værste.
Da den blå regering tidligere havde magten, blev
der også skåret meget på
kulturområdet, hvad der f.eks.
medførte, at en række museer
måtte skære antallet af årlige
udstillinger ned, fordi man
ikke kunne skære mere på det
administrative område. Det
kgl. Teater har allerede bebudet, at nedskæringerne kan
medføre, at der bliver færre
forestillinger.
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Kom til den store afslutningsfest
for årets indsamling
n Traditionen tro afsluttes den årlige indsamling til
nærværende blad med en
fest, hvor der er god underholdning, musik og den store
auktion, mens indsamlingskontoret modtager meldinger
og afregning fra partiets afdelinger om de lokale resultater.
Også mange af Partiets gode
sympatisører lægger vejen
om til festlighederne med
donationer og deltagelse i den
store auktion.
Indsamlingen slutter søndag
den 1. november, og i år afholdes festlighederne i El-forbundets lokaler, Tikøbgade 9 ved
Nørrebro station.
(Se annonce).
Blandt de mange flotte effekter der sættes på auktionen
viser vi nogle enkelte.

Har du noget du vil donere
til auktionen, modtager vi det
med glæde frem til den 26.
oktober. Kontakt Partikontoret, Frederikssundsvej 82, NV,
telefon: 38 88 28 33.

På gaden i lokalområdet
Rundt om i by og land arrangeres der særlige dage, hvor lokale
partier og foreninger og lokalbefolkningen mødes til en snak
og kulturelle begivenheder. Til ’Christianshavner dagene’ og
’Valby dagene’ var de lokale kommunister tilstede med boder.

s Christianshavnerdag
Det er blevet en tradition at
Kommunisterne på Christianshavn tager del i Christianshavnerdagen bod og trykker
en løbeseddel som beskæftiger sig med lokaleproblemer.
I år var emnet nedlæggelsen
af busslusen på Holmen og
ønsket om at få forlænget linje
9 A til Margreteholmen og
evt. Refshaleøen.

t Valbydagene
Selvom vejret ikke var lige
godt i de tre dage som begivenheden varede, var der
masser af snak og besøg i
KPiD’s bod, som vi delte med
den lokale KP afdeling.
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Pris kr. 20,-

KOMMUNIST, Frederikssundsvej 82, 2400 København NV

Organ for Kommunistisk Parti i Danmark

Aylan, kaldet Kurdi
Brændingens lyd kommer nærmere
og bølgerne skvulper blidt
op på kysten.
Den hvidhovedede havørn er atter på togt.
I det nordlige Syrien
i en ørken
for enden af Silkevejen
fuld af guld
ved Citadellet
malkede en bonde sine får.
Aleppo, kaldet Halab
Abraham, kaldet Ibrahim
den sandfærdige,
blev i et drømmesyn hér
befalet at ofre sin førstefødte
søn.

Et menneskebarn er skyllet i land
langt herfra
på en halvø
i en bugt
ved Middelhavet
i det sydvestlige Tyrkiet
Aylan, kaldet Kurdi.
Du blev kun tre år gammel.
Brændingens lyd kommer nærmere
og bølgerne skvulper blidt
ind under din lille krop
som ligger forladt og livløs
i vandkanten.

Helle Nielsen

Krigen i Syrien og Mellemøsten
n De seneste 24 år har USA
igen og igen bombet Irak,
og siden 2011 er bomberne også faldet i Syrien
med hjælp fra Nato og EU,
herunder Danmark som
bomber med kampfly.
Hverken Irak eller Syrien

har nogensinde angrebet
USA /EU eller USAs/EUs
befolkning.
Denne endeløse krig er
ulovlig og igen et udtryk for
USAs og Vestens imperialisme. Hovedformålet er at
sikre Vesten kontrol med

Mellemøstens olie, gas og
rørledninger.
Krigen i Syrien har ifølge
FN frem til 2015 kostet
mere end 250.000 livet,
mange civile.
Alene antallet af flygtninge fra Syrien er ca. 4 mio.

og mennesker på flugt fra
krig og nød menes at være
det største siden Anden
Verdenskrig: Ca. 60 mio.,
hvoraf mange omkommer i
Middelhavet som bådflygtninge på vej til Europa for at
overleve.

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

