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Massivt angreb på lejere
Fotograf Carsten Andersen

Finanslovens kniv svinges over boligsikring,
ældre- og plejeboliger og byfornyelse
n Partierne bag finansloven
toner rent flag til fordel for
det rigeste mindretal. Mens
boligejerne får boligskattestop, får lejerne forhøjet boligudgifterne gennem massive
nedskæringer på boligsikring
og pensionisternes boligydelse.
For almindelige folke- og
invalidepensionister betyder
det, at de i løbet af fem år ikke
vil kunne få råd til en ældreeller plejebolig. For arbejdsløse der rammes af det indførte
kontanthjælpsloft vil der ikke
mere være råd til en almen
lejebolig.

Tilbage til fortiden
Med en kombination af nedskæring og loft over pensionisternes boligydelse vil
det ikke mere være muligt
at betale huslejen i ældre-

plejeboliger, der typisk ligger
på mellem 7.500–8.000 kr. om
måneden. Disse boliger vil så
være til rådighed for pensionister med en meget større
pension end folkepensionen
eller med formue, f.eks. efter
et solgt hus.
Loven om boligydelse blev
i 1970’erne kæmpet igennem,
så folkepensionister også
kunne få mulighed for at bo i
tidssvarende boliger. Udgangspunktet var at pensionisten max skulle betale 15% af
sin folke- eller invalidepension
i husleje. Den er hen ad vejen
blevet udhulet, og nu forsvinder den i praksis helt.

Tilbage til slum
Også byfornyelsen, kommunernes mulighed for at føre
den gamle utidssvarende
boligmasse op til nutidig stan-

Ældreboliger bygget så ældre kan blive i eget hjem længst muligt - har du penge så kan du få…
dard rammes. Det går især ud
over de store byer, da finansloven ikke alene skærer ned
på støtten til byfornyelse, men
prioriterer den ud i de små
byer. For København betyder
det f.eks. at lejerne i 4.000
boliger med toilet på køkken-

trappen og lejerne i ca. 23.000
boliger uden bad kan skyde
en hvid pil efter drømmen om
at få eget toilet og bad.
Regeringen nedlægger ”Rådet for samfundsansvar”, som
handler om samfundsansvar i
erhvervslivet. At regeringen

og dens støttepartier overhovedet ikke vil påtage sig et
samfundsansvar vidner finansloven om.
Læs mere side 6 og gennemgang af finansloven side 5
-bfc

Dropper sikkerhedskort i byggeriet
De borgerliges finanslovforslag rummer en lang række nedskæringer.
Det sker også på områder som arbejdsmiljø, social dumping
og kontrol med udenlandske virksomheders arbejde i Danmark.
Af Martin Jensen
n Som led i det nye finanslovforslag er regeringen, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og
de Konservative, blevet enige
om at skrotte den tidligere
regerings aftale med Enhedslisten og SF om indførelse af
et obligatorisk sikkerhedskort
på landets byggepladser.
Den tidligere aftale var
et resultat af ønsket om at
sikre, at der ikke fandt social
dumping sted på landets byggepladser. Også for at sikre
at udenlandske firmaer og arbejdskraft havde den fornød-

ne viden om sikkerhed, og at
der var tegnet den obligatoriske arbejdsskadeforsikring og
erhvervsforsikringsdækning.

Andre prioriteringer
Men nu vil de borgerlige bruge pengene til andre formål.
De er blevet enige om en fornyet prioritering af midlerne,
der ellers var afsat til det
obligatoriske sikkerhedskort i
byggeriet.
”Aftaleparterne er, i tråd
med den tidligere regerings
erfaringer, enige om, at det
er vanskeligt at pege på en
hensigtsmæssig model for

Sikkerhedskortet, som blev
vedtaget under den tidligere
regering, er nu blevet droppet
af de borgerlige til skade for
Arbejdsmiljøet.
implementering af det obli
gatoriske sikkerhedskort. Der
er på den baggrund enighed
om at omprioritere de afsatte

midler til en række initiativer,
som understøtter kontrollen
med ordnede forhold på det
danske arbejdsmarked,” hedder det i Finanslovsaftalen.
De borgerlige vil i stedet
bruge flere penge på at styrke
kontrolindsatsen i samarbejde
mellem Arbejdstilsynet, Skat
og Politiet. Det harmonerer
dog dårligt med de massive
nedskæringer der igen rammer Arbejdstilsynet.

Begrænser muligheden
for kontrol
Tanken bag Id-kortet var at
det skulle give bedre mu-

lighed for at holde øje med
uorganiseret arbejdskraft, og
uorganiserede arbejdsgivere,
og for at kontrollere arbejdsmiljøet. Samtidig ønskede
man at sikre at alle på en
byggeplads fik kendskab til
arbejdsmiljøloven for at undgå
nedslidning, ulykker og social
dumping.
Planen var at id-kortet
skulle have været indført
inden sommeren i år, men
det trak ud. Og nu har de
borgerlige altså valgt helt at
droppe det.
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Leder

Integration – et politisk spin

Skift spor

Vesten og Danmark ligger som der er redt

De velorganiserede massemord i Paris har rystet verden.
Ikke mindst den såkaldt vestlige. Unge der myrder andre
unge. Men angrebet kom ikke uventet. IS-terroristerne
har klart og tydeligt sagt, at de vil slå til mod europæiske
byer.

umuligt. Dertil skal lægges en
stigende fremmedfrygt, som
er tydeligst blandt folk, som
bor i områder med ganske få
fremmede.

Farlige konsekvenser
En umiddelbar konsekvens af denne terror har været, at
politistaten med nødlove bliver styrket, og at befolkningerne i større grad godtager overvågning og et stadig
mere autoritært styre, uden den retssikkerhed, der
tidligere har kendetegnet de fleste europæiske lande.
Det kombineres nu med en styrkelse af bombardementer
mod IS-stillinger i Syrien og Irak som hævn.
Men stopper terroren så med det? Stopper terroraktionerne i større byer mod tilfældige mennesker af øget
paskontrol? Af indrejseforbud mod kendte hadprædikanter? Af overvågning af Syrien-krigere og af undtagelses
tilstande og -love? Det er jo uomtvisteligt, at de eftersøgte
og kriminaliserede Syrienkrigere i stort antal kommer
fra de såkaldt vestlige lande, og at de jihadister der hidtil
har begået terrorhandlinger i Europa, selv er europæere.
Dertil kommer, at internettet er opfundet, og at det bruges dygtigt af diverse fascistiske hadorganisationer.

Ikke kun hvem, men hvorfor
Det bør påkalde sig langt mere omtanke at finde ud af
hvad – i stedet for kun hvem – der får unge mennesker til
at blive fascister, om det er som IS-terrorister, mordbrændere eller andet voldeligt.
Den norske filosof Arne Johan Vetlesen, der forsker i
disse problemstillinger, siger om dette, at de unge mænd
som bliver rekrutteret af IS er vokset op i et grundlæggende ‘udenforskab’. De har ofte meget få skolekundskaber, og bliver systematisk diskrimineret når de søger job,
alene på grund af deres navn. De søger et fællesskab, der
kan give dem identitet, og de vil have samfundet til at se
dem, og det gør vi jo når de står der med deres våben. De
er kort sagt drevet af noget så elementært som identitet,
tilhørsforhold, mening med livet, anerkendelse, at blive
set, og at der er nogen der har brug for dem. Det kan IS
tilbyde dem – i modsætning til vores samfund.

Selvkritik savnes
Det var i tråd med disse betragtninger at vi i nærværende
blads martsnummer opfordrede samfundet til at tænke
lidt dybere og mere selvkritisk, i stedet for at slå automatpiloten til. Opfordringen kom på baggrund af begivenhederne i København i februar i år, hvor en dansk ung
mand myrdede to mennesker under henholdsvis et møde
og foran synagogen i København og dertil sårede fem
betjente. Disse forbrydelser blev omgående karakteriseret som terrorangreb, formentlig på grund af forbryderens fremmedartede navn. Opfordringen blev ikke fulgt.
I stedet gik det løs med at opspore, hvem der kunne have
gjort ham ”radikaliseret” under et fængselsophold, hvem
der havde svigtet med at give besked om hans radikalisering osv. Omar, som han hed, var en såkaldt enlig ulv.
De seneste angreb i Paris er udtryk for en strategi, der
bredt skal ramme tilfældige mennesker. Skal det forhindres, skal der fokus på både de bagmænd som finansierer
terroristerne og de politikere som har ansvaret for at have
skabt de forhold, der får unge til at udvikle et så livsfarligt
had til samfundet, at de er villige til at sætte både deres
eget og andres liv på spil. Og sidst, men ikke mindst: Det
må erkendes, at Bush’s, Blair’s og Fogh’s erklærede krig
mod terror har været katastrofal og terrorskabende. Derfor er det på høje tid, at der skiftes spor.

Familiens betydning

Af Lilli Rodeck
n Danmark har gennem
årene modtaget flygtninge fra
mange forskellige lande, og
mange er vel integreret.
Vi har som samfund aldrig
lavet en undersøgelse over
hvordan man integrerer og
hvad der ikke virker. Dog er
der noget, som tydeligt viser
sig. Alle de flygtninge, som
har vores sympati, blandt
andet vietnamesere som flygtede fra kommunisterne, er
så velintegrerede, at vi aldrig
hører om denne befolkningsgruppe. Derimod har vores
samfund ikke samme sympati
for muslimske eller mellemøstlige flygtninge. De bliver,
inden de får en reel chance,
betragtet som ikke-integrer
bare. Mennesker har den
egenskab, at de opfylder andres forventninger.
Diverse regeringer har
gennem årene lavet regler for
flygtninge. Det gælder deres
sprogundervisning, hvor de
skal bo og hvordan de kan
komme ind på arbejdsmarkedet. Men problemet er, at
man ikke har nogen viden
om, hvordan man hjælper
udlændinge ind i et samfund,
som gentagne undersøgelser
beskriver som meget lukket.
Så selvom flygtninge gerne
vil have kontakt til danskere,
viser det sig at være stort set
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Dog ved man, hvad der kan
forhindre en god integration. Flygtninge vil gerne
ind på arbejdsmarkedet, og
flygtninge frygter fattigdom.
Men desværre er danske
arbejdsgivere ikke indstillet
på at ansætte flygtninge til
overenskomstmæssig løn. Det
får flygtninge til at køre rundt
i arbejdstræning uden at få
flere penge ud af det og uden
at blive integrerede.
Man ved også, at flygtninge, som frygter for deres
kæres liv og helbred ikke let
lærer sprog eller noget som
helst andet. Og alligevel vil
man fratage Syrerne familiesammenføring de første tre år.
Så den danske regering
skaber nu en gruppe flygtninge, som skal leve af SU, uden
mulighed for supplerende lån
som danske SU modtagere
kan få, uden mulighed for
lønnet arbejde, med sprogskole, som kræver penge til
transport, og som lever i frygt
for hvad der sker deres familie, hvilket er ødelæggende
for deres psykiske helbred.
Denne gruppe bliver så marginaliseret, at de kan ende med
at blive en trussel mod vores
samfund.

Fremmer radikalisering
Fra andre lande ser man, at
mange af de unge, som tilslutter sig ISIL og andre islami
stiske grupper, kommer fra så
ringe kår, at de bliver ligeglade med om de lever eller dør.
Vi skaber selv de mennesker
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vi kalder ”radikaliserede”.
Krig i dag går hårdest ud over
civile, og alligevel fortsætter
Vesten sin krig mod Mellemøsten. Det opfattes blandt fattige mennesker som en krig
mod Islam. Og det ligner det
også. Men jo flere bomber,
des flere fundamentalistiske
muslimer.
Vi bør kræve at FN starter
en fredsforhandling, så krige
kan stoppes og løses uden
bomber. Verden burde kunne
hjælpe med at løse kernen
i Mellemøstens problemer,
nemlig Israels besættelse
af Palæstina. Og der burde
gennemtvinges en afvæbning
af Israel og en reel to-stats
løsning. Med en løsning af
palæstinensernes problemer,
vil man kunne løse Syriens
problemer. Men det er vigtigt, at Vesten ophører med
at blande sig i andre landes
interne sager.

Erkend ansvaret
Vesten, og deriblandt Danmark ligger som de har redt.
Selv den måde flygtninge må
flygte, har EU skabt ved at pålægge afgifter på flyselskaber,
som transporterer flygtninge
til Europa uden visa. Vi er i
gang med et langsomt folkemord. Enhver, som drukner
i Middelhavet er vi medskyldige i.
Og så længe vi ikke tager
det ansvar, så længe vil især
børn og kvinder drukne.
Og med regeringens sidste
udspil, vil syrerne føle sig
tvungne til at medbringe kvinder og børn på den livsfarlige
flugt. Så man må håbe, at V
og S er klar over, at de direkte
bliver medskyldige i de druknedødsfald, som fortsætter i
en uendelighed.
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Farlige pladespillere
”Hvilken plade skal jeg sætte på, den nationale, den sociale eller den sentimentale,
jeg har nemlig dem alle i min kuffert.” (J. Goebbels)
dan finanslov, og den regering
som fremlægger den, skal
bekæmpes med alle midler.

Nødlov

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark
n Overnævnte citat har dannet skole blandt regerings
politikere og alle andre magt
havere i kapitalens EU. I dag
hedder det Spin og bruges flittigt i alle sager der skal glide
ned uden for megen ballade.
Eksempelvis finansloven, hvor
regeringen har lagt op til stor
fest for arbejdsgiverne. Sjældent er der lavet en finanslov,
som så entydigt lægger op til
at give til dem der har, og til
fulde lægger sig på maven for
den herskende økonomiske
klasses interesser.
Nu har vi ellers -lige siden
det såkaldte kasseeftersyn–
hørt at der manglede penge
i statskassen, og at det var
nødvendigt at spare. Men
altså ikke når det gælder om
at forgylde velhaverne.

Guldregn
Registreringsafgiften på
større biler sænkes. Jo større
bil, des mere spares der. Det
skulle koste statskassen 350
millioner kroner.
Grundskylden fastfryses i
2016 på samme niveau som i
år. Pris 570 millioner kroner.
Skal boligejeren have sit
hus forbedret, have sin have
passet, få udført rengøring, er
der fradrag at hente via den
såkaldte bolig/jobordning.
Pris 410 millioner kroner.
Og så bliver det billigere at
sende børnene i privatskole.
I dag får elitens skolebørn
dækket 71 procent af udgiften
fra det offentlige, det hæves til
73 procent. Pris 120 millioner
kroner.
Foruden boligejere og bilejere er der selvfølgelig også
noget til erhvervslivet. En
række afgifter afskaffes helt
eller sænkes, blandt andet

Nox- og reklameafgiften. Pris
380 millioner. Familieejede
virksomheder tilgodeses
også, så det bliver billigere at
overdrage et firma til et familiemedlem. Pris 560 millioner.
Alle disse ”herligheder”
samt politiforlig og planlagte
skattelettelser betales med
besparelser på ulandshjælp,
uddannelser, forskning og
kraftig forringelse af kommunernes økonomi, så de kan gå
i gang med at fortsætte nedskæringerne på borgernære
nødvendigheder. Dertil kommer besparelser som følge af
at flere sættes på den lavere
såkaldte integrationsydelse,
kontanthjælpsloftet og mindre
boligstøtte til lejerne. En så-

Men for at finansloven ikke
skal være nok, hastebehandler Folketinget her og nu love
som ikke kommer til folkelig
debat – eller til debat i det
hele taget, og det er love der
fjerner retssikkerheden og
indfører politistatsmetoder.
To døgn gik der, fra regeringens asylaftale var fremsat
til den var vedtaget. 101 sider
lovtekst skulle læses igennem
på under et døgn.
Det har indtil nu været
et retsprincip at en dommer
skal tage stilling til længere
tids frihedsberøvelse. Men
sådan er det ikke længere i
Danmark. Asylaftalen betyder,
at mennesker der flygter fra
krig og terror, nu kan blive
spærret inde på ubestemt
tid, uden anden grund end at
ministeren beslutter det. Her
er ikke tale om kriminelle,
men om helt almindelige
mennesker på flugt fra krig
og terror, mennesker som har
allermest brug for hjælp og
tryghed.

Nazi nødlov
Da politikerne og Folketinget i august 1941 hastede en
anden særlov igennem, stred
det også imod de grundlæggende borgerlige retsprincipper. Dengang var det kommunisterne, der blev fængslet og
senere udleveret til de tyske
nazistiske magthavere. Også
dengang, som det sker i dag,
talte man om nødsituation.
Også dengang handlede regeringen på diktat fra monopolkapitalens mørke kræfter.
Regeringen og Socialdemokraternes asylaftale betyder
også, at familiesammenføringer kommer til at tage
markant længere tid, og at
kravene til flygtninges boliger
lempes. Flygtninge skal flytte
ind i beredskabsstyrelsens
telte, netop nu hvor vinteren
rammer landet.
De fryser næppe ihjel, selv
om manøvren virker pervers
al den stund, at der er masser
af tomme skoler og ejendomme at tage i brug med rigtige
vægge og fjernvarme.
Kommunistloven kostede
mange livet i kz-lejrene, og
ramte mange på liv og sjæl.

Hvad bliver prisen for regeringens og Socialdemokraternes
asylstramninger?

Gå til modstand
De 13 asyllove er ikke bare
usle i al almindelighed. De er
direkte ondskabsfulde. At formålet er at gøre Danmark så u
attraktivt som muligt, vedkender regeringen. Enhver er sig
selv nærmest er opfattelsen i
den borgerlige/socialdemokratiske blok. De har med
andre ord ikke nogen særlige
anfægtelser med at sidde i
deres lune parcelhuse eller
Strandvejsvillaer og henvise
nødstedte mennesker til at bo
i telte, mens de løfter benene,
så au pair pigen kan støvsuge
under yndlingsstolen. Det
er nu engang nødvendigt
siger de. Nødvendigt at gøre
Danmark så u attraktiv som
muligt, ikke kun for flygtninge
men også for arbejderklassen.
Men sidstnævnte typer brokker sig jo altid, som de siger.
Befolkningen skal ikke lade
det blive ved brok, kampen
må tages op, og i den klassekamp vil man altid finde
kommunisterne.
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Fagforening stiller krav
til dagpengereform
Et arbejdsmarked vi kan leve med et helt liv

n På generalforsamlingen i
3F fagforeningen BJMF gik
diskussionerne om de mange
forringelser på arbejdsmarkedet og i livsbetingelserne når
man bliver arbejdsløs.
– Vores arbejdsmarked fungerer kun, hvis 3 ting fungerer
i samspil. Vores overenskomster, vores dagpengeordninger og vores sociale
sikkerhedsnet. Piller man ved
et af benene bryder systemet
sammen. Det er det der er ved
at ske.
Vores arbejdsmarked er
sammensat af hundredvis af
forskellige typer arbejdsvilkår.
Kernen i vores arbejdsløshedsforsikring var og skal
være en økonomisk dækning
i tilfælde af arbejdsløshed for
alle typer ansættelse.

Sådan siges det indledningsvis som en vigtig kommentar
til dagpengekommissionens
forfejlede udspil. Videre siger
de:

Vejret og det
hårde arbejde
Inden for vores fagområder
er vi f.eks. dybt afhængige af
vejret, og det meste af vores
arbejde er hårdt og fysisk nedslidende. Vi står til rådighed
for mange forskellige typer
arbejde.
Derfor skal et dagpenge
system dække os, når
konjunkturerne skifter, når
vi bliver fyret om vinteren,
når materialemangel sætter
arbejdet i stå og det sociale
system skal dække os, hvis vi
kommer til skade eller bliver
nedslidt.

Vi ønsker et arbejds
marked, der står til rådighed for os. Vi ønsker et
arbejdsmarked, vi kan leve
med et helt liv. Vi kan ikke
acceptere, at vi bliver fravalgt
når vi er under 30 år, fordi vi
er uerfarne og bliver vraget
når vi er over 50, fordi vi er for
gamle.
Vi kan ikke leve med et
arbejdsmarked, der ser på
arbejdskraften som noget,
man kan bruge og smide væk
– for så at sende regningen til
samfundet.

Derfor kræver vi
• Et dagpengesystem der
dækker leveomkostningerne og giver tryghed
• Et genoptjeningssystem
der sikrer, at de, der står til
rådighed for arbejdsmar-

•

•

•

•

•

kedet ikke kan falde ud af
systemet.
Et konkret tilbud om genoptjening for de mindst
60.000, der allerede er
faldet ud.
Et supplerende dagpengesystem, der muliggør de
mange jobskift og vikar
ansættelser, der er typiske
for vores fagområder.
At positivlister og uddannelsespakker suppleres
med mere fleksibel efter
uddannelse, der muliggør
opkvalificering f.eks. under
vinterledighed.
En dimittendordning, der
dækker de nyuddannedes
leveomkostninger.
Et socialt system, der dækker leveomkostningerne
i tilfælde af sygdom eller
ulykke og som har en varig-

3F BJMF
hed, der svarer til den tid,
sundhedssystemet bruger
til at helbrede eller afklare
forløbet.
• Et udvidet arbejdstilsyn,
der kan bidrage til et sundt,
ustresset og sikkert fysisk
og psykisk arbejdsmiljø.
• At arbejdsgiverne lever op
til deres ansvar og sikrer
uddannelse af fremtidens
arbejdsstyrke.
Hvis dette gennemføres,
behøver der hverken blive
mangel på arbejdskraft eller
rette kvalifikationer inden for
vores fagområder i de kommende år.

NYT FRA ARBEJDSMARKEDET
Dårlig sikkerhed
i byggeriet
Byggefagforeningerne i BAT
har besøgt 64 byggepladser
landet over. Resultatet er nedslående.
På op mod 2/3 dele af de
besøgte byggepladser blev
der konstateret brud på
arbejdsmiljøloven i form af
dårlig sikkerhed med risiko
for ulykker.
Listen over fejl og mangler
er lang:
•	Manglende sikring ved
arbejde i højden, kritisable
stilladser og risiko for faldende genstande.
•	Rod, uorden og mangelfuld
rengøring.
•	T unge løft og dårlige
arbejdsstillinger, f.eks. arbejde over skulderhøjde.
• Risiko for skæreskader
• Elkabler i vand
Fagforeningerne påtalte de
værste situationer. En del af
byggepladserne kan se frem
til at få et nyt besøg.

En række byggepladser,
hvor der var overhængende
fare, er blevet meldt til Arbejdstilsynet.
Sikkerheden er generelt
bedre, hvor der er valgte
arbejdsmiljørepræsentanter.
Men desværre mangler de
på mange byggepladser,
også hvor loven stiller krav
om det.
BAT-kartellet

Skærer 400 mio. kr. på
beskæftigelsesindsats
Den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne bliver allerede efter nytår slanket med
400 millioner kr.
Det sker som konsekvens
af finanslovsaftalen mellem
regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Konservative.
Beskæftigelsesminister
Jørn Neergaard Larsen
(V) har nu fremsat et lovforslag, som løfter sløret for,
hvilke dele af beskæftigelses-

indsatsen, der skal holde for.
Som allerede annonceret
i finanslovsudspillet skal
mentorordningen begrænses.
Konkret vil den nuværende
ret og pligt til ét ugentligt
møde med en mentor blive
halveret, så aktivitetsparate
ledige, som ikke er i aktivering, fremover kun skal have
kontakt med deres mentor
hver anden uge.
Ud af de 400 mio. kr. hentes
110 mio. kr. på mentorindsatsen, mens der spares 144 mio.
kr. på vejledning og opkvalificering.
Regeringen har ikke lagt
skjul på, at de ønsklede at
begrænse mentorstøtten. Men
fremover skal kommunerne
selv til lommerne, hvis ledige
har brug for opkvalificering
og vejledning.
Det sker efter at kommunerne har vedtaget deres
budgetter.
Altinget

Dokumentation
fylder for meget
Tre fjerdedele af alle pæ
dagoger og ledere mener, at
de bruger for meget tid på
praktiske opgaver, administration og dokumentation,
som ikke tjener pædagogiske
formål.
76% af pædagogerne mener,
at der stadig er brug for forenklinger. Næsten alle mener,
at arbejdet med dokumentation fylder mere eller det
samme som sidste år. Det er
blandt andet dokumentation
af læreplaner, direkte målbar
dokumentation til forvaltningen, inklusionsopgaver og
beskrivelse af specialbørnene,
projektbeskrivelser praksisfortællinger og billeddokumentation.
Som en pædagog beskriver
det:
”Nu skal vi beskrive helt
almindelig dagligdagspædagogik i skemaer for at vise,
at vi laver det, vi er uddannet

til. Pædagogernes arbejde må
kunne bruges mere rationelt.
Børn og Unge

Stuepiger snydes
Stuepiger på danske hoteller får løn pr. værelse, de gør
rent. Men ikke for de minutter, de går fra værelse til værelse eller fylder vognen op.
3F forbereder faglig sag.
Stuepigernes aflønning
er benhård. Rengøringen er
skemalagt ned i mindste detalje og minuttal. Og tempoet
er tårnhøjt. De har helt ned
til fem minutter til at gøre
værelset rent. Og der er ingen
løn, når de bevæger sig rundt
i gangene fra værelse til værelse. Eller hvis de skal tage
elevatoren op på næste etage
eller gå i kælderen for at fylde
rengøringsvognen op. Det
betyder, at mange stuepiger
er på arbejde flere timer end
de får løn for.
3F Aalborg oplever denne
problematik.
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Sparekniven svinges
over Arbejdstilsynet
Af Martin Jensen
n Indtil nu har Arbejdstilsynet
kunnet vejlede bygherrer, så
byggerierne kom ordentligt
fra start, og man derved undgik potentielle ulykker. Det
arbejde ser dog ud til at være
slut nu. For tilsynets midlertidige bevillinger er udløbet,
og tilsynet må derfor klare sig
med omkring 80 millioner kr.
og 125 ansatte mindre end tidligere. Det er konsekvensen
af de borgerliges aftale om
finansloven.

Uvidende bygherrer
giver ulykker
”Når Arbejdstilsynet ikke kan
hjælpe byggeriet godt på vej,
vil det med sikkerhed give
flere ulykker,” siger fællestillidsmand i Arbejdstilsynet,
Søren Kristensen.
Og han fortsætter:
”Mange bygherrer er slet
ikke klar over hvad deres
ansvar er. Derfor bliver planlægningen og koordineringen
heller ikke ordentlig, og så
opstår der uforudsete proble-

Arbejdstilsynets
rådgivning spares væk
De særlige indsatser for
nedslidningstruede brancher
bliver sparet væk med den
nye finanslov.
Det vil ramme tusindvis
af fødevarearbejdere. Blandt
andet medarbejderne på
Jensens Køkken i Struer. Her
producerer man Jensens sau-

Af Bo Møller

Finansloven for 2016
Regeringen har indgået finanslovsforlig med Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Som altid har
der været meget pressedækning omkring indgåelsen af forliget.
Men det er kun en meget lille del af den samlede finanslov,
der overhovedet bliver diskuteret. I alt indebærer finansloven
samlede statslige udgifter på omkring 660 milliarder kr. Så de
omkring 5 milliarder kr., der indgår i finanslovsforliget, er nærmest peanuts. Alligevel skal en række af de nye tiltag have nogle
ord med på vejen.

Skattelettelser
Der er mange store statslige byggerier på vej. Femernbroen er en af
dem. Det er afgørende at bygherren med hjælp fra Arbejdstilsynet
bliver i stand til at forebygge ulykker.
mer, der kan føre til alvorlige
ulykker.”

Mange statslige
byggerier
Staten har mange store byggerier på vej. Der skal blandt
andet bygges supersygehuse
og Femernforbindelsen. Men
samtidig sparer man på den
indsats, der skal forebygge
ulykkerne.
”Jeg synes, det er et helt
forkert tidspunkt, at spare
på,” siger Søren Kristensen.
I Byggeriets organisation,
Dansk Byggeri, anerkender

man, at planlægningen af byggeri er meget vigtigt.
”Det er forudsætningen for
et godt og sikkert arbejdsmiljø – helt fra tegnefasen og
til byggeriet er slut.
For nogle bygherrer har
det været en øjenåbner, når
Arbejdstilsynet har gjort dem
opmærksom på deres ansvar,”
forklarer Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk
Byggeri.
Hun mener dog ikke, at indsatsen vil falde sammen, hvis
Arbejdstilsynet dropper deres
rådgivning af bygherrer.

Redigeret af Martin Jensen

3F København møder
mange stuepiger, som er ansat
på minimumstimer – for eksempel 40 timer om måneden.
Og så skal de stå standby, hvis
der kommer mere arbejde.
Mange arbejder mere end
deres minimumstimer, men
planlægningen foregår fra dag
til dag, og det er svært at få
det til at harmonere med et
familieliv.
Arbejdsgiverne kalder
det fleksibilitet. Vi kalder
det uanstændighed, siger 3F
København.
Fagbladet 3F

ØKONOMI

cer, dressinger, spareribs og
færdigretter til supermarkeder og Jensens Bøfhus.
”Vi har haft et rigtigt positivt samarbejde med Arbejdstilsynet, som har fået lov til at
se det hele og efterfølgende
har medvirket til at finde
løsninger på de problemer, vi
havde. Nu har vi fået systematiseret vores arbejdsmiljøarbejde,” siger Lars Thulstrup,
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på Jensens
Køkken i Struer.
Arbejdstilsynets særlige
tilsynsindsatser skal beskæres med 31 millioner kroner
i 2016 og fjernes helt i 2017,
fremgår det af finansloven.
Dermed ryger de 50 millioner kroner, som den tidligere
regering havde afsat til de
særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher.
”Det er dejligt at se, når Arbejdstilsynet og en fødevarevirksomhed sammen skaber
gode resultater. Derfor er det

også helt absurd, at regeringen vil spare på Arbejdstilsynets indsats. Det er netop her
der skal sættes ekstra ind,”
siger Tommy Jensen, arbejdsmiljøkonsulent i NNF.
Fødevareforbundet NNF

Tusinder har
sygedagpenge til gode
Tusindvis af mennesker kan
have sygedagpenge til gode,
fordi deres sager er blevet
forkert behandlet. Men Ankestyrelsen vurderer, at det kan
være for besværligt at finde
frem til sagerne.
Så de enkelte skal selv
sørge for at få deres sager
genoptaget.
”Det er fuldstændigt
utilstedeligt. Beskæftigelses
ministeren må sætte sine folk
på plads. Det er en regulær
skandale, at man selv skal opdage, at man er blevet snydt,”
siger Mona Strib, næstformand i FOA.
FOA

Der er sørme fundet plads til nye skattelettelser i finanslovsforliget:
• De dyreste biler skal blive billigere, ved at registreringsafgiften nedsættes. En mellemstor familiebil vil blive op mod
20.000 kr. billigere. De, der ikke har råd til at købe en dyr bil,
får intet ud af det.
• Ejendomsskatten (grundskylden) fastfryses i kroner og ører,
hvilket reelt betyder en nedsættelse til gavn for de, der ejer
de store og dyre grunde.
• BoligJob-ordningen giver fradrag for en række boligforbedringer og ’hjemmeservice’. Igen er det de velstående boligejere, der får gavn heraf. SF er besynderligt nok med i den del af
forliget.
• Der gennemføres lempelser i virksomhedernes skatter, fx en
nedsættelse af gaveafgiften ved overdragelsen af en erhvervsvirksomhed til et familiemedlem og ved begrænsning af afgiften på kvælstofoxider, hvilket vil øge forureningen.
Samlet nedsættes skatterne med omkring 2,5 milliarder kr. i 2016.

Men hvem skal betale?
Generelt er det ’naturligvis’ de svage og mindst velstående, der
skal betale gildet:
• Den såkaldte ’faste udlændingepolitik’ indebærer bl.a., at flere
skal fratages kontanthjælpen og i stedet kun have den væsentligt lavere integrationsydelse. For at kunne få kontanthjælp
skal man have boet i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8
år. Ironisk nok vil denne nye regel især ramme pæredanske,
der har været på et længerevarende studieophold i udlandet.
Besparelserne ved den lavere integrationsydelse skal anvendes til at nedsætte skatten i 2017!
• Det nye kontanthjælpsloft, der drastisk vil nedsætte kontanthjælpen, træder i kraft i løbet af 2016. De sparede midler skal
også gå til skattelettelser i 2017.
• Boligydelsen til pensionisterne forringes.
• Der skæres på ungdomsuddannelserne, for pengene skal
i stedet bruges til at styrke politiet. Socialdemokraterne er
med i den del af forliget.
• Ulandsbistanden forringes kraftigt - og en større del af bistanden, der egentlig burde gå til ulandene, skal gå til drift af
asylcentre her i landet.
• Der skæres generelt 2 pct. i alle offentlige udgifter, hvilket
medfører serviceforringelser og fyringer af offentligt ansatte.
Fx skal Arbejdstilsynet fyre 125 mand eller hver 6. ansatte,
hvilket vil ramme arbejdsmiljøet hårdt. I 36 af landets kommuner skal der spares på børnepasningen.

Andre tiltag
• Der indføres et nyt begreb - ’En værdig ældrepleje’. Hertil
overføres der 1 milliard kr. til kommunerne. Det lyder fint,
men er det ikke, for denne ene milliard svarer præcis til den
ældremilliard, der blev afskaffet tidligere på året.
• Tilskuddet til privatskolerne øges. Det gavner de bedre stillede, der har råd til at sende børnene i privatskole.
• Som noget positivt får sundhedsvæsnet flere penge.
• Specielt til glæde for Dansk Folkeparti gives lidt håndører til
at restaurere runesten, til en børnebog om Danmarks historie, til markeringen af årsdagen for salget af de dansk-vestindiske øer og til en lille pulje, der skal styrke dyrevelfærden.
Alt i alt nok den sorteste finanslov i mange år!
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Pensionister og enlige får
kontanthjælpsloftet i hovedet
Er du enlig med barn og på kontanthjælp, kan du miste over 2.000 i boligsikring om
måneden og et pensionistpar i ældrebolig har i løbet af få år samme triste udsigt.

Af Allan Nielsen
n I ly af skrækscenarier om
flygtningebølger og terrorhandlinger har regeringen
indledt et lusket generalangreb på den individuelle
boligydelse. Det er formodentlig i håbet om, at der
nu er folkelig forståelse for,
at der må strammes op på
begrænsninger i integrationsydelser og kontanthjælp. Men
selv om forslagene fremgår
af regeringens lovkatalog af
8. oktober, så stammer de fra
regeringsgrundlaget fra 15.
juni, før flygtningebølgen for
alvor tog fat.
Det hele gælder en revision
af boligydelsen, kontanthjælpsloftet og en ny lav integrationsydelse. For at sløre
ugerningen gør regeringen
boligsikringen til det centrale
instrument i reguleringen, der
har til hensigt at begrænse
den enkelt families rådighedsbeløb.
Ifølge Boligselskabernes
Landsforening (BL) vil de
fremlagte forslag om kontanthjælpsloft set i den rette sammenhæng kunne medføre at
en enlig med et barn vil gå fra
en årlig boligydelse på 38.600
til 10.800 kr. Altså en reduktion på 27.800 kr. Det skal ses
i lyset af, at rådighedsbeløbet
ved kontanthjælp efter skat er
97.500 kr.

Tages ved næsen
Skiftende regeringers tradition med at tage pensionisterne ved næsen fortsættes
i ro og mag. Her gælder det
om at holde de nuværende
pensionister i ro på bagsmækken. Derfor skal ændringerne
i boligydelsen*) først for alvor
slå igennem for de pensionister, der anvises en ældreeller plejebolig i 2020, hvor
det er tanken, at det såkaldte
beregningstekniske tillæg *)
skal være afskaffet.
Det er derudover tanken
at den årlige regulering af
boligydelsen skal ske ud fra
prisindekset i modsætning til

om kontanthjælpsloftet. Men
alle detaljerne i forhold til
de øvrige sager, der hænger
sammen med finansloven var
ikke endelig på plads. Der
regnes fra regeringen med
en besparelse på omkring en
halv milliard betalt af de fattigste, der skal bruges til senere
skattelettelser.

nu, hvor lønindekset benyttes,
hvilket BL har anslået til en
halvering fra 3,0 til 1,5%.

Ingen billige boliger
Den største ubekendte er nok
planen om at indføre loft over
boligydelsen til ældre- og plejeboliger, så det svarer til forholdene i øvrige lejeboliger.
Det skal dog også først ske for
ældre, der er anvist en sådan
bolig i 2020. Det er i denne
situation, at BL anslår, at et
par pensionister i ældrebolig
i år 2025 vil kunne miste op
til 27.500 nutidskroner årligt i
deres rådighedsbeløb.
Her lurer en bolig-katastrofe for de økonomisk svage
lige om hjørnet. I dag er maksimum for støtteberettiget
husleje ca. 85.000 kr. og det
niveau har 15% af de eksisterende almene ældreboliger
allerede nået.

”De nye fattigdomsydelser
under ét – og senest kontanthjælpsloftet – peger
desværre alle i i retning af
et mere opdelt Danmark”
Jan Sjursen, Rådet for
Socialt Udsatte, formand

Mest interessant bliver det
at se, hvordan Dansk Folkeparti vil blive bedømt for
deres medvirken til forlig, der
endnu engang rammer deres
kernevælgere.
Det skal også noteres, at
det er en utrolig grumset
optræden Socialdemokratiet
indtil skrivende stund har
udvist ved positivt at forlade
forligsbordet, men samtidig
holde sig totalt tavs om de
samlede konsekvenser, trods
deres viden herom.
I den sag er det rart at
opleve, at interesseorganisationer, som Ældresagen og
Rådet for Socialt Udsatte, har
taget ”bladet” fra munden.

”Ældre som kun har folkepensionen, der i dag ligger
på 12.258 kr. pr. måned før
skat, får så ikke råd til at
flytte i plejebolig fra 2020”
Michael Teit Nielsen,
Ældresagen, underdirektør

BL anslår nu, at hele 40% af
ældreboligerne vil være over
støttegrænsen i 2025.

Ikke kun de ældre
Men ”husleje-lavinen” rammer ikke kun de ældre. Den
rammer også de mange unge
under uddannelse, der søger
ind til de større byer.
Oveni kommer de mange
på kontanthjælp, som ikke
længere har råd til at blive boende i deres lejlighed. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
har skønnet, at vi i Danmark
i dag har ca. 14.000 enlige
kontanthjælpsmodtagere med
børn, der modtager boligsikring.
Uden at det fuldstændiggør problematikken, skal det
også erindres, at den almene
boligsektor står foran milliard-

*) FAKTA om

boligstøtte:

Plakat fra 1960’rne til kommunisternes kampagne for byggeri af
flere billige almene boliger.
renoveringer. Uanset om
der her ydes milliardstøtte
fra Landsbyggefonden, står
lejerne tilbage med betydelige huslejeforhøjelser i de
kommende år for at få deres
boliger ført op til nutiden.
Mange steder er behovet
for boliger med lave huslejer
så stort, at kommunerne er
begyndt at bremse op med

at bidrage til forbedringerne.
I Helsingør Kommune har
man netop afvist at godkende
renovering af køkkener i små
lejligheder over den kollektive
råderet.

Grumset politisk spil
Fredag den 18. november
indgik Venstre og de øvrige
borgerlige partier et forlig

Boligydelse er for lejere,
der er folkepensionister
samt førtidspensioner efter regler før 1. jan. 2013.
Beregningsteknisk tillæg
er et tillæg der p.t. er på
6.400 kr. om året, hvoraf
man alt efter indkomst
kan få udbetalt 75%.
Boligsikring er for
øvrige lejere, herunder
førtidspensionister efter
reglerne 1. jan. 2003.
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Retsusikkerhed

UD AF EU

Ved EU-udvalget

Demokratisk retssikkerhed styrtdykker
n Det folketingsflertal,
der angiveligt skal være
danskernes sikkerhed for at
landet ikke skøjter længere
ud over suverænitetskanten
på retssikkerhedsområdet,
har lige begået et eklatant
brud på retssikkerhed. Med
hastebehandlingen af loven
om nye stramninger i asyllovgivningen (L62) forringes
endnu engang udlændinges
retssikkerhed.
Loven suspenderer
bestemmelsen om, at en udlænding der frihedsberøves
skal for en dommer indenfor 72 timer. Ministeren får
nærmest beføjelser til at
indføre undtagelsestilstand,
lyder det fra Amnesty. Også
dommerforeningen har advaret mod loven, som ifølge
dommerne strider imod alt,
hvad vi hidtil har stået for i
Danmark.

Private vagtværn
Med loven kan dele af Udlændingestyrelsens opgaver
nu overgå til private vagtværn. Vagtværnene får ret
til at bruge f.eks. ”fysisk
fastholdelse” og håndjern.
Hermed kan man ikke gøre
staten ansvarlig for eventuelle overgreb i forbindelse
med frihedsberøvelse. Risikoen for overgreb og krænkelser øges hermed.
Politiet får lov til at tilbageholde asylansøgere for at
fastslå deres identitet og får
lov til at standse tog-, busog færgedrift over danske
grænser.

Stærke protester
Aktivister fra organisationen
Asylret demonstrerede i
folketinget under lovens 2.
og 3. behandling og siger
i en pressemeddelelse, at
hastebehandlingen kvæler
al demokratisk debat. Civil
samfundet berøves dermed
muligheden for at kunne påvirke den demokratiske proces til gavn for samfundet.
Videre udtaler de protesterende mod, at så stor en
del af Danmarks folkevalgte
gennemfører udemokratiske og lovløse lovforslag.
Hvorfor gebærder magten
sig som om flygtningene
kommer her for at bekrige
os – og som om vores eneste

Arbejdsmarkedets EU-pas

Hjælpes eller dobbeltbekriges?
svar på deres lidelser er at
frihedsberøve dem? Er den
ikke krigsramte del af vores
verdenssamfund i krig med
de krigsramte, og trækker
Danmark sig fra alt internationalt ansvar der ikke kan udleves i et bombefly, spørger
Asylret de folkevalgte, som
dog ikke lod sig berøre af de
mange både juridiske, humanitære og moralske protester
fra blandt andre organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Asylret, Den danske
dommerforening, Amnesty,
IMR og Cepos, som nåede
at sige fra i den alt for korte
høringstid.

Fort Europa
Som det siges fra EU, handler flygtningeproblemerne
ikke om flygtningenes
problemer, men at EU bruges til at medlemslandene
”solidarisk” beskytter Fort
Europa, EU’s ydre grænser,
mod de flygtninge Europa og
EU skaber og har skabt. Et
af midlerne er at bruge EU
borgernes skattepenge til at
bestikke den tyrkiske fascist
og islamist, Erdogan, til at
forhindre at flygtninge slipper ud af Tyrkiet til Europa.
Han er jo kendt for at kunne
benytte sig af forskellige
mørklagte metoder.
Dertil kommer nu et forslag fra EU om overstatslig
EU-overvågning af borgerne
i EU-medlemslandene.

Overstatsligt
efterretningsvæsen
EU-Kommissionen vil have
oprettet et nyt fælles europæisk efterretningsagentur.
EU-kommissæren for
indre anliggender, Dimitris Avramopoulos, har stil-

let forslag om det på Justitsministermødet i Bruxelles, hvor landene diskuterede et styrket samarbejde
om sikkerhed efter forbrydelserne i Paris. Efter angrebet på det satiriske franske
ugemagasin Charlie Hebdo i
januar foreslog EU-Kommissionen, at der skulle oprettes
et nyt antiterror-center hos
Europol, og det sker fra 1.
januar.
– Nu er tiden inde til at
tage endnu et skridt fremad
og skabe fundamentet for
skabelsen af et europæisk
efterretningsagentur, siger
Avramopoulos. Om James
Bond skal til at operere i
Danmark med det samme er
dog usikkert. Endnu mener
for eksempel Tysklands indenrigsminister, Thomas de
Maiziere, at forslaget er for
vidtgående.
– Vi skal koncentrere os
om at forbedre udvekslingen
af informationer mellem de
institutioner, der allerede findes. Det vil virkelig være til
gavn for sikkerheden, siger
den tyske indenrigsminister.

Snæversyn
At der er et problem, do
kumenterede begivenhederne i Paris. Men som i
diskussionerne om Europol
er grænseoverskridende
kriminalitet og terror ikke
begrænset til at foregå inden
for EU’s ydre grænser. At
det kunne lykkes Jihadister at placere en bombe i
et turistfly fra Egypten til
Rusland, og med ét slag slå
224 tilfældige mennesker
ihjel burde have mindst lige
så stor medie- og politiker
opmærksomhed.
-bfc

Det skal gøres lettere for virksomheder og arbejdere i EU at
kunne arbejde i alle EU-lande. EU-kommissionen vil indføre et
EU-pas, der skal give adgang til arbejde, uden at de nationale
myndigheder skal kunne blande sig.
Det særlige EU-pas skal udstedes af hjemlandets myndigheder. Med passet garanterer hjemlandet, at virksomhederne
og lønmodtagerne skal leve op til de regler og love, der er i det
land, hvor arbejdet skal udføres.
Det skulle så ikke være nødvendigt med dokumentation for,
at reglerne overholdes. De faglige organisationer er betænkelige ved et sådant arbejdsmarkedspas. Hvad ved bulgarske
myndigheder om det svenske arbejdsmarked? Det nye særlige
pas fører til nye pres på arbejdsmarked og er reelt en opfordring
til social dumping.

UBER
Uber er en ”forretningsmodel”, hvor hvem som helst kan tilbyde
persontransport via en app mod at aflevere en del af indtægten
til selskabet. For at undgå anarki på taxiområdet og sikring af
arbejdsforhold, har en del lande i EU forbudt Uber.
Sådanne forbud ses der ikke på med milde øjne i EUkommissionen. Den finske kommissær Jyrki Katainen, der er
næstformand i kommissionen, kalder det maskinstormeri og
sammenligner det med hesteejernes modstand mod biler. Hvis
national lovgivning gør det muligt at forbyde Uber, er landenes
lovgivning ikke i overensstemmelse med EU. Disse udtalelser
kommer samtidig med, at Uber har en sag kørende ved EUdomstolen, om det er et transportfirma eller en digital service.

Vil gennemtvinge reformer
I EU er man nu gået i gang med EU-parlamentets behandling
af EU’s vækstforudsigelser for 2016. Indtil videre ser det ud
til en fortsættelse af marginal vækst, massearbejdsløshed og
forøgelse af fattigdom. Man har givet EU-kommissionen ret
til at genoprette økonomien med mulighed for at detailstyre
medlemslandenes budgetter og økonomi. Alle landes forslag til
finanslove skal godkendes af EU-kommissionen, inden de forelægges de nationale parlamenter, og de skal holde sig indenfor
EU’s konvergenskrav. Mange lande overholder ikke EU-kommissionens krav.
I 2014 blev kun 6,4% af EU’s specifikke henvisninger fulgt.
Det er kommissionen utilfreds med, så der lægges op til en reform. EU ønsker flere muskler til at tvinge medlemslandene til
reformer. En reform af det europæiske semester vil betyde traktatændringer, der fastslår kommissionens ret til at bestemme
medlemslandenes finanspolitik.

Postkassevirksomhed
En ny type selskabsform er på vej. Det skal være muligt at oprette en virksomhed for en euro eller, for de lande der ikke er
med i euroen, for 1 af landets valuta, i Danmark 1 kr. Det er ikke
såkaldte ”arme- og benfirmaer” det handler om, men virksomheder med ansatte.
Det skal gøre det muligt for virksomhederne at høste det fulde udbytte af det indre marked og gøre det nemmere og mindre
omkostningskrævende at oprette datterselskaber i andre lande.
Der skal skabes legale muligheder for at undgå, at arbejderne
kan kræve ordentlige løn- og arbejdsforhold. Konsekvensen
er, at der oprettes ”postkassefirmaer” og falske selvstændige,
samtidig med at der banes vej for nye former for skattemæssig
og social svindel.
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17. årsmøde i den internationale
kommunistiske bevægelse
n Den internationale kommunistiske bevægelse har afholdt
sit årlige møde. Denne gang
i Tyrkiet. Det var tredje gang
mødet blev afholdt i Mellemøsten, og Lilleasien er netop
et knudepunkt for nogle ganske særlige manifestationer af
politisk klassekamp.
Mødet fandt sted midt un
der det tyrkiske parlaments
valg, hvori værterne for mø
det, Tyrkiets Kommunistiske
Parti, deltog trods kraftig
undertrykkelse fra regeringen. Partiet femdoblede sit
stemmetal i forhold til valget i
forsommeren.
Delegerede fra 58 kommunistiske partier deltog mens
seks partier var forhindret
og havde sendt hilsner og
skriftlige indlæg til debatterne
om de kommunistiske partiers opgaver i styrkelsen af
arbejderklassens kamp mod
kapitalistisk udbytning, imperialistiske krige og fascisme
og i kampen for arbejdernes
og folkenes frigørelse og for
socialisme, som var årets
tema.

Fascisme og krige
Mødet var en lejlighed til
at udveksle meninger og
oplysninger om den seneste
udvikling i den imperialistiske

genopbygning, om den farlige
fremvækst af fascistiske bevægelser i forskellige regioner
og om befrielsesbestræbelser, som kræver en energisk
kamp fra arbejderklassens
side. Deltagerne drøftede
perspektivet for udviklingen af
fælles og samlet handling og
vedtog en fælles arbejds- og
aktivitetsplan.
Partierne orienterede
om deres aktiviteter i deres
respektive lande, hvor flere
udtrykte deres bekymring
over tiltagende forbud, forfølgelser og diskrimination mod
kommunistiske partier og
kommunister.
I løbet af mødets tre dage

havde de deltagende partier
lejlighed til at udvikle deres
indbyrdes forbindelser, kontakte andre partier og udveksle synspunkter og regionale
aktiviteter.

Stormagternes
rivalisering
Det internationale møde
understregede de kommunistiske partiers ansvar for
at styrke arbejderklassens
kampe i regioner, der trues
af imperialistisk intervention.
Også bekymringen over de
kapitalistiske stormagters
rivalisering, blev påpeget. Der
blev gjort opmærksom på de
farer, som militariseringen

udgør, og mødet udtrykte
behovet for at styrke antiimperialismen i de regioner,
hvor stormagterne kappes om
indflydelse.
Mødedeltagerne behandlede konsekvenserne af
interkontinentale konfrontationer og alliancer mellem de
imperialistiske centre. Natos
planer om at åbne nye militærbaser i Ungarn og Slovakiet,
Ruslands interventionspolitik
over for Syrien og konfrontationen i Ukraine er udtryk for
ændringer i magtbalancen.
De nødvendiggør en styrkelse af den anti-imperialistiske kamp og viser med øget
klarhed nødvendigheden af, at

kommunister holder sig fri af
den almindelige magtpolitik.
Liberale regeringer støtter bevidst fascistiske paramilitære
kræfter, kampen flyttes over
på identitetspolitikkens område, og dermed pustes der liv
i et dilemma mellem verdensborgerskab og nationalisme,
som kan svække arbejderklassens internationalistiske
holdning.

Kampdagsorden
Mødet gjorde desuden opmærksom på forhandlingerne
om TTP-frihandelsaftalen
for stillehavsområdet og den
transatlantiske TTIP-aftale,
som vil danne grundlag for en

Imperialismen skal stoppes
I KPiD’s hovedindlæg på det internationale møde sagde partiet blandt andet:
n Vi lever i en tid hvor kapitalens
magtpositioner udvides til alle samfundslivet områder, samtidig med at
mange af kapitalismens veletablerede
magtpositioner vakler, og trangen til
protest for at opnå ændringer vokser i
arbejderklassen og folket.
Det er også en periode hvor kampen skærpes, og hvor en omfattende
verdenskrig kan blive resultatet af
imperialismens ønsker og planer.
En sådan situation stiller øgede krav
til arbejderklassen og dens allierede,
og den stiller krav til de kommunistiske partier om vedholdenhed, klarhed,
dristighed og organisering.
Udviklingen retter hårde slag mod
forestillingen om at der uden et konkurrerende samfundssystem, som

tidligere udgjordes af den socialistiske
verdens styrke, kan være ”velfærdssamfund” under kapitalismen. Den
herskende klasses politikere påstår at
velfærdsstaten stadig består. Men disse
illusioner slår revner under presset fra
en stigende og mere afklaret utilfredshed med misforholdet i den særlige
parlamentariske kunst, som er kunsten
at regere mod folket ved hjælp af folket.
Snesevis af mekanismer tjener til
at etablere denne situation, der sikrer
den herskende klasse genvalg efter
genvalg. Ikke nødvendigvis med de
samme partier, men generelt altid
med den samme politik. Kapitalismens
kontrol med medierne og økonomiske
ressourcer til valgkampe, den almindelige løftepolitik med bedraget om
partiernes virkelige hensigter eller
gerninger – alt dette gør det borgerlige demokrati formelt, og rettigheder

bliver mere symbolske, end reelle.
Vi mærker også i Danmark hvordan
EU og NATO præges af en ustabilitet,
der er meget dybere og mere vidtrækkende end under de forgående årtier.
Vi kan se at fredsbevægelserne overalt
på kloden udvikler sig, og tager del i
den politiske kamp, og at årvågenheden overfor og modstanden mod imperialismens krige og øvrige manøvrer,
intriger og undertrykkelsen af folkene
stiger. Det gælder krigene i Mellemøsten og Nordafrika, den israelske
stats undertrykkelse af det palæstinensiske folk, oprettelsen af et fascistisk
regime i Ukraine, undertrykkelsen af
de afrikanske lande, og planerne om
”regime” skifte i en række latinamerikanske lande.
Forståelsen for at kampen mod imperialismen er afgørende for at sikre
klodens overlevelse, og for at sikre

samfundsmæssige fremskridt stiger.
Undergravningen af det borgerlige demokrati, overvågning og kontrol, viser
at det kapitalistiske system, ikke løser
kriser, men skaber kriser.
I de sidste måneder har EU`s flygtningepolitik været øverst på den politiske dagsorden i Danmark, men vores
svar på den danske regerings flygtningepolitik er ikke at Danmark deltager
i en EU dikteret kvoteordning. Et
nationalt udsalg er ikke løsningen.
EU har ikke og får ikke en progressiv
flygtningepolitik. EU landene – herunder Danmark – er aktive deltagere i de
krige i Mellemøsten, som millioner af
mennesker flygter fra.
Den eneste måde at stoppe strømmen af krigsflygtninge er at stoppe
imperialismens krige og tvinge ikke
mindst USA og EU ud af Mellemøsten
og Afrika.
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ny bølge af angreb på arbejderklassen; disse aftaler bør
efter mødets mening indgå
i kampdagsordenen for den
kommende periode
Flygtningekrisen kom
på dagsordenen, og mødet
påpegede behovet for at
fremme ikke blot den internationale solidaritet og
humanisme, men også klassebevidstheden i kampen
mod politisk diskrimination
og forfejlet beskyttelses
politik.
Under indtryk af gen
opbygningen af den krisenedslidte kapitalisme og
genetableringen af imperialisme i de opståede regionale tomrum gjorde mødet
opmærksom på, hvordan
der opstår fejlagtige forventninger om, at det kapitalistiske system kan reformeres
til folkets fordel, og at der
kan skabes fred under imperialismens beskyttelse.
Der var enighed om, at
der er et aktuelt og påtrængende behov for at fremme
socialismen som det eneste
svar på folkenes kamp mod
barbari og forarmelse. Det
blev understreget, at de
kommunistiske partier og
arbejderpartier må koordinere deres indsats på alle
disse områder.

De europæiske
folks kampe
Mødet så nærmere på de
europæiske folks kamp mod
deres regeringers imperialistiske politik, udbytningen
af arbejdere og de slavelignende forhold for migranter.
Man hilste det velkommen,
at den græske arbejderklasse beslutsomt har nægtet
at bøje sig for EU’s, Den
Europæiske Centralbanks
og Den Internationale Valutafonds afpresning og afvist
at forhandle med trojkaen.
Der er et voksende behov for at styrke kampen
mod borgerlig ideologisk
infiltration i arbejderbevægelsen. I den kunstigt
genoplivede socialdemokratisme, som næres af populisme, er modstanden mod
neoliberal politik, forældede
diktaturer og militær ag-
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gression skrumpet ind.
Ikke blot er det af afgørende vigtighed at protestere mod alle forsøg på at kriminalisere kommunister og
frakende dem deres historiske berettigelse; der er også
et øget behov for at markere
den revolutionere og klassebaserede grænselinje, der
adskiller de kommunistiske
partier og arbejderpartierne
fra de konformistiske og
opportunistiske tendenser
i uensartede oppositionsbevægelser, som har fokus
på forandringsmuligheder i
vore dages kapitalisme.

Jihad kræfterne
Mødet fastslog, at jihadkræfterne og den israelske stat udgør en dobbelt
trussel i Mellemøsten
og Nordafrika, og at de
begge repræsenterer en de
facto-koalition vendt mod de
ikke-religiøse og patriotiske
kræfter. Ikke kun ISIS, men
også andre reaktionære
islamiske grupper, især elementer i Den Frie Syriske
Hær, har kontrarevolutionær karakter, og deres rolle
i legitimeringen af fremmed
militær intervention må
afkodes.
Mødet fordømte på det
kraftigste Golfstaternes støtte til jihadister, Saudi-Arabiens angreb i Yemen og den
israelske stats trussel mod
Syrien. Endnu mere oprørende er den israelske stats
tiltagende angreb på det
palæstinensiske folk med
bombninger af boligområder og arrestationer. Mødet
udtalte sin solidaritet med
de folk, der går til modstand
mod disse angreb, særligt i
Palæstina og Syrien, og opfordrede til kompromisløs
kamp mod imperialisme og
fundamentalisme.
Årets internationale
møde bidrog til at befæste
de kommunistiske partiers
politik, så de kan aktivere
arbejderklassebevægelsen
i deres respektive lande og
iværksætte fælles handling mod imperialismen og
fascismen og fremholde socialismen som det konkrete
middel til frigørelse.

Kommunistisk initiativ
for beskyttelse af Arktis
n Kommunistiske partier
i Norge, Sverige, Finland,
Danmark, Rusland, Canada og
USA har besluttet at arbejde
sammen om at sikre en fredelig og økologisk bæredygtig fremtid for den arktiske
politik.
Partierne mødtes bilateralt
under årets internationale møde i den kommunistiske bevægelse og offentliggjorde den 1.
november 2015 det ”Arktiske
Initiativ”, som kræver en ændring af den førte politik, stop
for den kapitalistiske udnyttelse og stop for imperialistiske
krige og fascisme.
I stedet for NATOs ønske
om at militarisere det arktiske
område foreslår de kommunistiske partier en anden
udviklingsvej med fredeligt
samarbejde og økologisk bæredygtige planer for hvordan
naturressourcerne i Arktisk
kan udnyttes.

For fred og en
bæredygtig økologisk
fremtid
De kommunistiske partier i
Norden har fælles interesser i

at kæmpe for arbejderklassen
mod kapitalistisk udnyttelse,
imperialistiske krige og fascisme, for frihed for arbejderklassen, for socialisme.
Vi kæmper under forskellige forhold. Ny liberalisterne
har sat en global plan i gang.
Offentligt producerede og
ejede tjenesteydelser konkurrerer nu med den private
sektors forretningspolitik. I
alle vores lande kæmper kommunistiske partier for bedre
rettigheder for arbejderklassen og for en bedre offentlig
service.
Vi deler bekymringen om
den arktiske natur, som er
specielt sårbar. For at maksimere profitten til private
selskaber er der udarbejdet
planer om ny mineindustri
og boring efter olie og gas på
bekostning af naturen. Med
kapitalistisk udbytning i det
arktiske område stiger mulighederne for naturkatastrofer
og samtidig tilsidesættes de
oprindelige beboeres rettigheder.
Vi er meget bekymrede
for den voksende militære

aktivitet i NATO i det arktiske
område. Det er NATOs mål
at få alle de nordiske lande
med i militære øvelser og
som medlem og til at deltage
i kampagnen med at opbygge
et billede af, at Rusland er
den mest sandsynlige næste
krigsfjende.
I stedet for den militære
konfrontation og udnyttelse af
naturen i det arktiske område
kræver vi fredeligt samarbejde og økologiske udviklings
planer for hvordan vi kan
udnytte Arktis’ naturlige ressourcer.
Kommunistisk Parti i Danmark
Danmarks Kommunistiske
Parti
Canadas Kommunistiske Parti
Finlands Kommunistiske Parti
Norges Kommunistiske Parti
Den russiske Føderations Kommunistiske Parti
Sveriges Kommunistiske Parti
USA’s Kommunistiske Parti

Fælles opgaver
Det 17. internationale møde opfordrer partierne til at udvikle fælles initiativer på følgende
vigtige områder:
•	International solidaritet og støtte til arbejderklassens kamp for arbejdsrelaterede-socialefaglige og demokratiske rettigheder
•	Solidaritet med forfulgte kommunister og partier. Aktivitet mod antikommunisme og antikommunistiske angreb, forbud og forfølgelser som i Ukraine
•	Forsvar af demokratiske friheder og rettigheder. Mod Fascisme, nynazisme, racisme og
militarisme
•	Modstand mod og forsvar af flygtninge, mennesker som oplever diskriminering, minoriteter og mod kønsdiskriminering
•	Aktiviteter mod NATO, atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben og udenlandske
militærbaser. Initiativer mod NATO topmødet i Polen 8.-9. juli 2016
• Kamp mod miljøødelæggelser
•	Solidaritet med det palæstinensiske folk, det syriske folk og alle andre arabiske folk som
bliver udsat for imperialistiske krige, flygtninge og immigranter
•	For ophævelse af USA’s ulovlige blokade af Cuba og ophævelsen af EU’s ”common position”
•	Solidaritet med den Bolivarianske republik Venezuela og alle latinamerikanske folk der
kæmper mod imperialisme, undertrykkelse og uretfærdighed
•	Solidaritet med progressive kræfter over hele verden som kæmper mod imperialismen, for
de undertrykte og det arbejdende folk.
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Af Martin Jensen

Stjerneskud og ildkugler
Helt frem til 10. december kan der opleves ekstra mange stjerneskud og ildkugler på aften- og nattehimlen. Det skyldes, at
jorden passerer meteorsværmene Tauriderne og Leoniderne.
Tauriderne har været ekstra spektakulære i år. Det var for eksempel en Tauride, der fik Danmark på den anden ende den 31.
oktober, hvor en stor ildkugle blev observeret over København.
Måske vil der ikke være så mange som når vi passerer Perseiderne i august. Måske helt ned til fem stjerneskud i timen.
Meteorerne kan ses på hele himlen, især hvis man opholder sig
et mørkt sted.

C-vitamin dræber kræftceller
Det er en kendt sag, at C-vitamin styrker immunforsvaret.
Men nu indikerer ny forskning, at store doser af C-vitamin kan
dræbe kræftceller ved bestemte former for tarmkræft ved at øge
mængden af ’frie radikaler’ i cellerne. De frie radikaler deaktiverede et enzym, som cellerne skulle bruge til at forbrænde
sukker, og dermed havde kræftcellerne ikke længere nogen
energikilde, fortæller forskerne.
Det er allerede dokumenteret, at høje doser C-vitamin er ufarlige for mennesker, så forskerne regner ikke med, at de vil have
problemer med at starte forsøg med mennesker.

Slik dine sår
Dine sår heler hurtigere, hvis du slikker på dem, viser en ny
dansk-svensk undersøgelse.
Hvide blodceller findes blandt andet i mundens slimhinde, og
de udgør kroppens første forsvarslinje mod patogener. Spyttet
i munden får de hvide blodlegemer til at kaste et ’net’ ud, der
fanger bakterier.
Det lader til at være slimen i spyttet, der stimulerer de hvide
blodceller til at forme de effektive net af DNA og proteiner, der
opfanger bakterierne og dermed begrænser infektioner i munden.

Sex og rødvin skærper hjernen
Hjernen bliver sammen med vores krop ældre, men det er
faktisk relativt let at holde hjernen frisk. Det kræver blot lidt
lagengymnastik og noget god rødvin.
Hjernens hippocampus sørger blandt andet for, at vi kan huske minder og lære nye ting, men den styrer også vores humør
og følelser. Alt det kan den, fordi der inde i hippocampus bliver
produceret nerveceller, også kendt som neuroner.
Der produceres ca. 700 nye neuroner om dagen. De er vigtige
for vores hjerne, hvis vi vil lære nye ting, huske og styre vores
humør. Læring, sex og motion sammen med sund kost og lidt
rødvin kan styrke produktionen af neuroner i hjernen.
Et lavt kalorieindtag vil påvirke hukommelseskapaciteten
positivt, mens en diæt med højt fedtindhold kan give symptomer
på depression. Omega-3 fedtsyrer derimod styrker produktionen
af nye neuroner og sænker samtidig risikoen for depression.

Snoede ledninger
Hvorfor ender en perfekt oprullet ledning altid med at ligne en
fuglerede?
Processen, hvor ledninger går fra en pæn tilstand til en rodet
og sammenfiltret tilstand, starter med, at ledningen bliver snoet.
Og det er svært at bevæge ledninger uden at sno dem.
Når du løfter røret på din fastnettelefon, skal du i princippet
lægge det på igen i den nøjagtigt modsatte bevægelse for at
undgå, at ledningen er snoet. Det samme gælder for hårtørrere,
strygejern, høretelefoner og så videre. Det er praktisk talt umuligt ikke at sno ledninger, når man bruger dem.
Snoninger er altså tæt på uundgåelige, og de er samtidig begyndelsen til enden for den pæne og rolige ledning.
Entropi er et mål for graden af uorden i et system. Men da
en ledning kun kan ligge pænt på få måder, mens den kan ligge
uordentligt på mange flere måder, er sandsynligheden for, at
den ligger rodet meget større, end at den ligger ordentligt.

Gymnasieelever
fordømmer finanslov
Af Martin Jensen
n Regeringen er blevet enig
med Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance
om en ny Finanslov.
Ifølge aftalen skal der
fjernes op mod 9 milliarder
kroner fra uddannelse og
forskning. 2,3 milliarder
kroner tages fra gymnasierne
alene.
Ifølge beregninger fra Danske Gymnasier betyder det, at
alle gymnasier i gennemsnit
må fyre hver 10. lærer. Mange
skoler bliver lukningstruede
fordi de bliver ramt så hårdt af
besparelserne.

Mister arbejdspladser og
uddannelsespladser
Det betyder at man vil miste
både arbejdspladser og uddannelsespladser i landdistrikter, som regeringen ellers gik
til valg på at styrke.
Besparelserne vil betyde at
lektiecaféer vil blive udryddet,
som ellers skulle gavne de
udfordrede elever. Skolernes
støtteordninger til elever med
for eksempel Aspergers Syndrom eller ordblindhed bliver
sparet væk. Lærerne får mindre forberedelsestid og skal
påtage sig flere hold, til skade
for den enkelte elev.
Ellen Trane Nørby, Undervisningsminister (V), mente
allerede for flere måneder
siden, at der skal ske en mil-

I Aarhus og København samledes 40.000 uddannelsessøgende til
demonstrationer mod venstreregeringens bebudede nedskæringer
på 8,7 milliarder kroner. Det svarer til at hver uddannelsesinstitution skal spare 2% i de næste 4 år. Foto: Dagbladet Arbejderens netavis.
liardbesparelse på administration i skolerne. På trods af
protester fra lærere, rektorer,
elever og andre interesseorganisationer i mange måneder
har peget på at dette ikke kan
lade sig gøre, har regeringen
alligevel gennemført besparelserne.

Der skal spares mere
end der bruges
Flere steder skal der spares
flere penge end der bruges
på administrationen alene.
Derfor er det usandt når
ministeren melder ud at hele
besparelsen kan lægges på
administrationen uden at det
går ud over kvaliteten i undervisningen.
En undersøgelse foretaget
af Epinion, som er en sammenslutning af 38 uddannelse

organisationer og fagforeninger og som DGS også er en
del af, har vist, at 3 ud af 4
danskere er imod nedskæringerne.
Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning vil kæmpe
videre sammen med de
mere end 40.999 personer
der deltog i demonstrationen
mod nedskæringerne i sidste
måned, som var arrangeret af
uddannelsesalliancen.

De må ikke ødelægge
uddannelserne
Regeringen og de øvrige borgerlige partier, skal ikke have
lov til at ødelægge fremtidens
samfund ved at lukke skoler,
fjerne støttetilbud, talentudvikling og meget andet, som
har en vital betydning for
undervisningskvaliteten.

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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Om konflikten mellem Tyrkiet og
Rusland ved den syriske grænse
Om NATO, der snor
Tyrkiets regerende reaktionære bande om sin lillefinger,
spillede en rolle i dette angreb, og om Erdogan havde
godkendt det, vil inden længe
være uden betydning.
Om Putin, der handler ud
fra sine egne planer og interesser, virkelig er en befrier
for folkene i regionen, er
uden betydning.

”Vi afviser kategorisk, at vi
skulle være ude efter noget område tilhørende et andet land.
Men efter gentagne advarsler i
henhold til de folkeretlige regler
for militær magtanvendelse er
det vor internationale ret og
pligt at træffe alle forholdsregler mod enhver, der krænker
tyrkisk territorium eller luftrum.”
Ahmet Davutoglu,
Tyrkiets premierminister

Tyrkiske kommunisters
svar: Du er selv den
største trussel
Tyrkiet regeres af en bande
– en hjerneforladt, irrationel
og amoralsk bande. Det har vi
igen været vidner til.
Der sker grove krænkelser
af Tyrkiets sydlige grænse.
Bander fra Islamisk Stat krydser grænsen; olietransporter,
der finansierer formørket
islamistisk vildskab og Erdogans familie krydser den;
jihad-grupper, der er blevet
rekrutteret i vores byer, krydser den; TNT-ladninger, som

vil blive sprængt på pladserne
i vores byer, krydser den;
sårede psykopatiske jihadkrigere krydser den for at blive
behandlet på vores hospitaler
… imens premierministeren
snakker om at stoppe “enhver,
der krænker tyrkisk territorium eller luftrum”.
Alle statsorganer i Tyrkiet, lige fra toppen og ned
til lokale distrikter, er blevet
mobiliseret med henblik på at
udvide krigen og massakrer-

ne i vores naboland Syrien.
Alligevel er vores premierminister fræk nok til at påstå,
at Tyrkiet ”ikke er ude efter
noget område tilhørende et
andet land”.
Vores land er så sandelig truet. Truslen udgøres af den reaktionære koalition, der tror,
at tyrkisk udenrigspolitik går
ud på at værne om islamistiske bander, og bilder sig ind,
at Tyrkiet udviser ”selvstæn-

dighed” ved at lade sig trække
ind i det ene eventyr efter det
andet. Den største trussel
mod Tyrkiet udgøres af det
regerende retfærdigheds- og
udviklingsparti AKP i forbund
med Islamisk Stat, arabiske
sheikdømmer, al-Qaeda og et
større antal efterretningstjenester.
Derfor er det irrelevant,
om det russiske jagerfly
krænkede tyrkisk luftrum
eller ej.

Hvad der derimod er af betydning, er det syriske folks
og dets legitime politiske
samfundssystems ret til at
forsvare sig mod islamistisk
terror.
Hvad der er af betydning,
er det tyrkiske folks ret til at
skaffe sig af med krigsmagere
og forbryderiske bander.
Hvad der er af betydning,
er at bekæmpe imperialisme
og reaktionære kræfter – at
forandre det nuværende
system. Det er klart, hvad
truslen er. Det er også klart,
hvordan den kan afværges.
Det Kommunistiske Parti
i Tyrkiet

Flere USA-våben i Syrien
n USA er nu på åben kurs i
retning af en stedfortræderkrig mod Rusland. Knapt 2
uger efter starten på aktionen
fra det russiske flyvevåben
og marine, nedkaster USA
ammunition til sine allierede
jihadister. Amerikanske militære transportfly skal have
smidt geværer og ammunition
ned over nord-Syrien for at
hjælpe de såkaldt moderate
oprørere i kampen mod IS,
hedder der fra militært hold i
Washington. Men reelt drejer
det sig om at prøve at opruste
krigen mod den syriske regeringshær. Oprørerene, som er
allieret med Vesten og arabiske feudal-diktaturer, er under
pres efter regeringsstyrkerne,
med hjælp fra russiske luftangreb, har startet sin offensiv.
Den London-baserede
SOHR; (Syrian Observatory
for Human Rights) (Observatører for menneskerettigheder i Syrien) er i lang

tid blevet kritiseret fordi de
kun fokuserede på voldelige
aktioner fra regeringen mod
oppositionen de første 2 år af
SOHRs eksistens.

Hvor havner våbnene
Nu hævder det Londonbaserede observatorie for menneskerettigheder at ‘gode
oprørere’ styrker sine stillinger ved fronten med hjælp og
tilførsler af tropper og våben,
blandt andet panserværn-ra-

ketter, for at modstå stormen
fra Damaskus. Det drejer sig
først og fremmest om nye
jihadister.
Disse våbennedkastninger
er en del af en ny kurs. I de
sidste uger af november måtte
USA opgive et mislykket uddannelses- og udrustningsprogram for ‘moderate oprørere’.
Hvem som nu konkret kan
tage imod ammunitionen, og
hvad det nøjagtigt drejer sig
om, blev der ikke sagt noget

om. ‘En stor del af våbenleverancerne kommer til at havne
hos terrororganisationer’,
siger den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov i følge
nyhedsbureauet RIA.

samarbejder med USA og har
militær fremgang, er kurdernes milits, YPG. Den har kontrollen i den autonome zone af
Nordsyrien.

Øje for øje

Ruslands præsident Putin
anklager USA for manglende
vilje til at samarbejde i Syrienskrigen. Putin understreger
at Rusland først bad USA om
en liste på angrebsmål. Det
afvistes af USA. Washington
anklager samtidig Moskva for
at angribe fejlagtige mål.
– Derfor har vi tænkt over
det nok en gang, siger Putin,
og vi har derfor stillet et nyt
spørgsmål: Kan de ikke hellere fortælle os hvad vi ikke
skal angribe?
Men heller ikke det har
Moskva fået svar på fra Washington.

Al-Nusra-fronten, – i realiteten
Al-Qaida i Syrien – opfordrer,
parallelt med de amerikanske hjælpetiltag, jihadister i
Kaukasus til at iværksætte
hævnaktioner: ’Hvis de russiske stridskræfter tager livet
af befolkningen i Syrien, opfordrer vi til at tage russiske
liv! Og dræber I vore soldater,
så tager vi livet af russiske soldater! Øje for øje’, heder det i
appellen fra Al-Nusra-chefen
Abu Mohammed Al-Dsjolani, i
en videopubliceret melding.
Der er blevet affyret to
raketter mod den russiske
Damaskus-ambassade uden at
personer dog blev skadet.
Den eneste gruppe som

Bombemålene

– BFC/ Kilde: AFP / Reuters /
JWs Arnold Schölzel
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Grafik fra 50’erne
Af John Poulsen
n Grafik er en forholdsvis
billig kunstform, som er
tilgængelig for mange flere
mennesker end f.eks. malerier, og dermed også giver
kunstnerne mulighed for at
få deres arbejder ud i større
oplag.
Kobberstiksamlingen
på Statens Museum for
Kunst har en enorm samling,
men desværre er det kun en
meget lille del, der kommer
frem på de få årlige udstillinger. Dette efterårs udstilling
har fået titlen ”At rejse sig
i mørket – menneskeskildringer i 1950’ernes danske
grafik”.
Når man bevæger sig ind
i den, er det første man ser
Dan Sterup Hansens plakat
fra 1950 med opfordring til at

skrive under på Stockholm
appellens krav om forbud mod
atomvåben. Netop angsten for
atombomben er kendetegnende for 1950’erne og går igen i
en række af datidens grafiske
arbejder.
Det andet grafiske arbejde
man ser, er et af Aksel Jørgensen (1883-1957), som var
leder af den grafiske skole på
kunstakademiet, og det er ikke tilfældigt, for han var lærer
for mange af de 13 kunstnere,
som har værker med på udstillingen, og han har præget
dem meget, ikke mindst med
at sætte mennesket i centrum
i kunsten. At kunstnere også
tog aktiv del i det politiske og
kulturelle liv fremgår af en
montre med numre af tidskriftet Dialog, som flere af dem
ydede bidrag til.
De tre kunstnere Dan

Sterup Hansen, Sven Wiig
Hansen og Palle Nielsen dominerer udstillingen, sidstnævnte har fået et helt rum
med sin store serie Orfeus
og Eurydike. Man kunne
have ønsket sig, at nogle af
de øvrige ti kunstnere, f.eks.
Gunnar Hossy, Per Ulrich og
Jane Muus, havde fået flere
værker med, så man kunne
få et bedre indtryk af deres
kunst.
En del af dem deltog i 1956,
58 og 59 i udstillingen ”Mennesket” i Clausens Kunsthandel, som frem til 19. december
med udstillingen ”Byen –
Mennesket og begivenheder”
viser tegninger, grafik og
akvareller af Palle Nielsen.
”At rejse sig i mørket”.
Statens Museum for Kunst.
Slutter 17. januar 2016.

Dan Sterup-Hansen: Kun din skygge bli’r tilbage.
Underskriv Stockholmappellen, 1950. Designmuseum Danmark.
Fotograf Pernille Klemp.

Slut med ”kommunistisk” kulturliv
Men private hverken kan eller vil dække nedskæringernes huller
Af John Poulsen
n Finansminister Hjort Frederiksen har uden tvivl gnedet
sig i hænderne, hvis han har
læst hvad Erlend Høyersten,
direktør for ARoS Aarhus
Kunstmuseum, udtalte til
den norske avis Aftenposten,
nemlig at dramatiske nedskæringer til museerne ville føre
til mere spændende udstillinger, for så måtte de lægge
sig mere i selen for at skaffe
private midler.
Det er der dog nok ikke
mange ledere af danske kulturinstitutioner der vil skrive
under på, og Høyerstens
løsning på nedskæringerne
kan de godt opgive. Søren
Kaare Andersen fra Bikubenfonden har klart udtrykt at ”vi
hverken kan eller vil dække
de huller, det offentlige efterlader”.
Det samme har repræsentanter for andre fonde udtalt.

Så kan man selvfølgelig som
Heart, Herning Kunstmuseum, appellere til kunstnerne
om at donere et værk som
bortloddes for at skaffe penge
til en særudstilling eller Designmuseum Danmark, som
netop har lanceret en indsamling til fordel for indkøb af
nyerhvervelser til udstillingen
Dansk Design Nu, som skal
åbne til marts. Men det løser
ikke på langt sigt problemerne.

Advarer mod
konsekvenserne
Høyersten udtalte også, at
det næsten er kommunistisk
med et kulturliv, som er 100
procent statsligt finansieret.
Hvis 100 procent statsstøtte
var kommunistisk, kan det
være at der var mange, der
sagde ja tak til den form for
kommunisme, så de var fri for
at bruge tid og kræfter på at
skaffe sponsorer og fonds-

støtte, men i stedet kunne
bruge dem på spændende
udstillinger, forestillinger og
arrangementer.
Kasper Wilton, der er
formand for Danske Teatres
Fællesorganisation, advarer
imod, at det kan ende som
med Londons teatre, der ”i
dag reproducerer sig selv i en
uendelighed” fordi de i stor
udstrækning drives for private
penge.
Allerede inden finansloven
med de kulturelle besparelser
er vedtaget, har Nationalmuseet meddelt at det aflyser de
to særudstillinger om Carsten
Niebuhrs arabiske rejse og
om Dansk Vestindien for at
undgå personalenedskæringer.
Sidste gang de borgerlige
skar i kulturen, måtte museet
afskedige 15% af sine medarbejdere og gå fra to til en årlig
særudstilling. På Det kgl. Teater er man i gang med at fyre

musikere fra kapellet, hvad
der kan indebære, at man må
gå over til at bruge båndmusik til balletforestillingerne.

Prioriteringerne
I forbindelse med besparelsesforslagene fik Politiken lavet en opinionsundersøgelse,
som viste at 51 procent gik ind
for at spare på kulturstøtten,
mens 43 procent ville bevare
den på nuværende niveau.
At man især er villig til at
spare på finkulturen, f.eks.
opera og ballet, er ikke overraskende, da de færreste går
til dens slags, men når nedskæringerne rammer mere
bredt, så reagerer folk anderledes. Som da man gik i gang
med at nedlægge en bunke
biblioteker, hvad der mange
steder udløste protester.
Noget andet er at man
får svar, som man spørger.
Hvis valget er mellem kultur
og sundhed, vil svaret sole-

klart blive anderledes, end
hvis det er mellem kultur og
militær.
Nogle partier har udtalt, at
i stedet for grønthøstermetoden bør man prioritere, men
man kan også vende spørgsmålet om. Hvorfor skal der
overhovedet spares på kulturen, når vi har råd til at bruge
milliarder af kroner på politi
og militær?
Hvis man har lidt sort
humor, kan man i denne for
kulturen så svære tid more
sig over, at Dansk Folkeparti,
som en af deres betingelser i
finanslovforhandlinger, og til
mandens egen overraskelse,
ønskede at entertaineren Sigurd Barrett skulle på finansloven. Det skete dog kun indirekte, ved at der på Statens
Kunstfonds bekostning blev
afsat et beløb til formidling af
Danmarks historie for børn
og unge, som er et af Barretts
gebeter.
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Kampen for kvinders stemmeret
Af Margit Andersen
n Efter at engelske kvinder
i et halvt århundrede havde
kæmpet med fredelig dialog
for at få stemmeret, mistede
en lille gruppe, med sagførerfruen Emmeline Pankhurst i
spidsen, i 1903 tålmodigheden
og dannede ”Women’s Social
and Political Union” (WSPU)
under sloganet ”Handling –
ikke ord”.
De begyndte med at arrangere demonstrationer
og rette henvendelser til
politikerne om, udover at
give dem stemmeret, også at
rette op på kvindernes sociale
forhold. De fik f. eks. en langt
lavere løn end mænd for det
samme arbejde og var retsligt
nærmest at betragte som
umyndige, idet deres mænd
havde hals- og håndsret over
dem, deres børn og eventuelle formue.
Det eneste suffragetterne,
som de nedsættende blev
kaldt, opnåede var, at politiet
med hård hånd slog ned på
demonstrationerne og fængslede udvalgte og tilfældige,
som blev udsat for ydmygende behandling. Som svar
på det gav fangerne sig til at
sultestrejke og blev derfor
tvangsfodret, indtil myndighederne fik den geniale ide at
løslade dem og så hente dem
ind igen, når de var kommet

til hægterne. For enhver pris
skulle det undgås, at bevægelsen fik en martyr. Det lykkedes dog ikke.
I 1912 kulminerede kampen og udviklede sig til regulær krig, hvor bevægelsen gik
over til at sætte ild i tomme
bygninger eller sprænge dem
i luften, afbryde kommunikationslinjerne ved at klippe
telefontråde over og sprænge
postkasser, smadre vinduerne
i de fine forretninger, og hvad
man ellers kunne finde på for
at skabe opmærksomhed om
sagen.
Det var kvinder fra det
bedre borgerskab, der førte
an, men en generalstab dur jo

ikke til noget uden et fodfolk,
og filmen ”Suffragetter”, der
foregår i 1912, har valgt at
fortælle historien fra fodfolkets side.
Maud (Carey Mulligan),
der arbejder i et vaskeri,
bliver lidt modvilligt – hun
har nok at gøre med arbejde,
mand og barn – trukket ind i
bevægelsen af en arbejdskammerat, men engagerer sig mere og mere i den, hvad der får
katastrofale følger for hende.
Mauds mand forstår simpelthen ikke, hvad hun har gang i
og kan ikke acceptere, at hun
skandaliserer ham overfor
naboer og kammerater ved at
deltage i demonstrationer, der

gang på gang bringer hende i
fængsel. En ordentlig kvinde
passer sit arbejde og sin familie og render ikke rundt og
laver optøjer på gaderne. Politiinspektøren, der flere gange
forhører hende, forstår heller
ikke, hvad der driver den lille
kvinde, men får efterhånden
sympati og respekt for hende.
Filmen viser fint, at mændene
ikke er onde, men et produkt
af deres opdragelse.
Voldsomme scener med
hundredvis af statister, stejlende heste og rasende slagsmål mellem kvinder og politi
illustrerer, hvor brutalt det gik
for sig på slagmarken, men
der er lagt vægt på at skildre,

hvor meget større omkostningerne var for kvinderne
downstairs end for damerne
upstairs, og det diskuteres stadig om Emmeline Pankhurst’s
strategi var den rigtige.
Filmen slutter i 1913 med
autentiske optagelser af den
storslåede begravelse af bevægelsens første martyr, Emily
Wilding Davison, der blev
dræbt, da hun med et banner
løb ud foran kongens hest
under Epsom Derby’et.
Da en anden krig, den 1.
verdenskrig, brød ud i 1914,
afblæste fru Pankhurst, der
spilles af Meryl Streep, kampen til fordel for en patriotisk
indsats på hjemmefronten,
mens hendes datter, Sylvia,
brød med WSPU, fordi hun
ikke ville have lod eller del i
en krig, der ofrede arbejderne
på kapitalisternes alter. Dermed splittedes bevægelsen
og familien Pankhurst.
I 1918 fik formuende
kvinder over 30 år stemmeret som en anerkendelse af
deres patriotiske indsats,
hvad der i realiteten mest
gjaldt de arbejderkvinder,
der altså ikke blev belønnet.
Det skete først i 1928, da der
blev indført almindelig stemmeret.
Suffragette
Instruktion Sarah Gavron.
Manuskript Abi Morgan.

Dario Fo om vores tossede konge
Af Margit Andersen
n Den italienske teatermand
Dario Fo er en fortæller af
guds nåde, både mundtligt
og på skrift. Han er med sine
egne ord også en tyveknægt,
som stjæler med arme og ben
allevegne fra for derefter at
fabulere over stoffet og gøre
det til sit eget.
Det seneste tyveri er et
stykke af den mere spektakulære del af danmarkshistorien, det der handler om
den tossede konge, der gav
magten til en tysk læge, der
forsøgte at gennemføre reformer, som ville gøre Danmark
mere civiliseret og dermed
til et bedre land at leve i for
andre end konge, adel og præster. Derudover lå han i med

dronningen, hvad kongen
ikke kerede sig om, men det
gav hans modstandere grundlag for at lave et statskup og
kappe hovedet af ham. Den
historie kan vi udenad, tror vi,
men tro bare om igen, for Fo’s
udgave er ny og anderledes.
”Der er en skør konge i
Danmark” hedder den veloplagte bog. En roman kan man
vel næppe kalde den, for forfatteren har i årevis forsket i
det historiske emne og fundet
frem til hidtil ukendte kilder i
form af dagbøger, hemmelige
breve og notater fra hovedpersonerne. Hvor kilder ikke findes, vil de sikkert snart dukke
op, og noget har det været
nødvendigt at rekonstruere,
fordi censuren i tidens løb har
fjernet det.

Nu er der bare det ved det,
at Fo også om sig selv har
sagt, at han er en professionel
løgnhals, så man kan ikke helt
sætte lid til ham. Som når han
et sted skriver, at han ikke
vil trække nutidens magtpersoner ind i billedet, samtidig
med at underforståede hib
tydeligvis spejler den nutidige
virkelighed i den historiske.
Illustrationerne i bogen er
også fra forfatterens hånd,
og minsandten om de ikke
er en slags tyveri, for det er
portrætter fra den tid, som Fo
har malet over og ændret, på
samme måde som han i fortællingen tager udgangspunkt
i de faktiske begivenheder,
men ”maler dem over” med
sin fantasi, hensigt og satiriske lune.

Der veksles virtuost mellem det realistiske og det
groteske, og effekten af at
lade personerne tale i nutidigt
sprog forhøjer morskaben.
I anden halvdel af bogen er
ordet overladt til forskeren,
som beretter om, hvad der
skete efter statskuppet, der
fældede Struense. Den tossede konges søn, Frederik VI,
kupper senere igen, overtager magten og gennemfører
en del af Struenses ideer,
hvorved Danmark, ifølge Fo,
får gennemført en ublodig
revolution på højde med den
mere blodige i Frankrig.
Konklusionen er, at Frederik og hans håndgangne
mænd ikke nødvendigvis var
særlig gode mennesker, men
de var så fornuftige, at de

indså, at uden reformer ville
det måske ende helt galt.
Dario Fo:
Der er en skør konge i Danmark
Oversat af Bent Holm.
Forlaget Multivers.
199 sider. 300 kroner.
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Demokratisk Palæstinensisk
Forbund i DK (DPFD)

SPALTEN
Kære Nete
En aktiv kammerat fylder år.
Tillykke med de 75 år den 1.
januar 2016.
Nordvest afdeling

Kære Joan
Du ønskes hjerteligt tillykke
med din 60 års fødselsdag
Med kammeratlige hilsner
fra Indre By afdeling

inviterer hermed til en halvdags WORKSHOP i.f.m Den
Internationale solidaritetsdag med det palæstinensiske folk
“Hvordan udvikler vi og koordinerer solidaritets
arbejdet med Palæstina i Danmark”
Søndag den 6. december 2015 kl. 14.00–18.00

Lis Andresen
Tillykke med de 90 år seje
kammerat og tak for dine
mange års aktive indsats for
vores parti.
Kammeratlig hilsen
Vestegnens afdeling

Gode kammerat
Lis Andresen
De kammeratligste hilsner til
dig gamle kæmper i anledning
af din 90 års dag. En stor tak
for dit mangeårige arbejde
først i DKP siden med både
Forum og Kommunistisk
Parti i Danmark.
Partisekretariatet

Michael Mikkelsen
Et stort tillykke med 80 års
dagen til vores utrættelige
mand i Skive og omegn, trofaste nattevagt på Festival og
meget andet.
Kammeratlig hilsen
Landsledelsen

Joan
Kammeraterne på kontoret
ønsker dig stort tillykke med
din runde fødselsdag. Vi håber, I kommer godt igennem
flytteriet, så vi kan få mulighed for at fejre dig.
Kammeratlig hilsen
sekretariatet

MINDEORD

Kulturhuset Indre by
Charlotte Ammundsens plads 3
1359 København K

Fodterapeut – Rikke G.F. Carlsson
Jeg kommer hjem og ordner dine fødder
Ring 61 16 50 09 eller skriv: rgfcarlsson@gmail.com
(Er der optaget, eller bliver der ikke svaret? – send sms med
navn og nummer, så ringer jeg tilbage)

Frederikssundsvej 82A, København NV. Tlf. 3888 2833.

Julegaver – så kik ind i bogcafeen
Ny åbningstid:
Mandag – fredag 14.00–17.30. Tirsdag kun 11.00–14.00.
Lørdag 11.00–14.00
Se en del af vores udvalg på www.kommunisterne.dk under
bogcaféen Ny-Tid

Radio ”EU i hverdagen”
Studievært & tilrettelægger Jan Vogel.
Albertslund Nærradio, Bytorvet 31, 2 sal, A
 lbertslund.
Sender direkte hver tirsdag – mellem 15:00–16:00.
Genudsendes lørdag samme tid.
Samsendes på – www.albertslundradio.dk
Radioprogrammet sendes også på FM 94,5 – Hybrid 104,5.

Radioprogramoversigten for december 2015
Gæster i december:
3/12 Lave K. Brock, Folkebevægelsen mod EU
Niels Hausgaard, entertainer
Palle Bendsen, Noah
Pia Aaes Møller, Folkebevægelsen
8/12 Esben Madsen, turleder Folkebevægelsen
Per Bregengaard, tidl. Socialborgmester
14/12 ca. 15-16: Julestue med Poul Gerhard Kristiansen, FB
Erik Clausen og musiker Fin Alfred
15/12 Lars Emanuel, Kasserer Stilladsarbejderklubben
Ole Gleerup, Oktober koret, FB Østerbro
22/12 Jan Hoby, Næstformand LFS
Finn Østrup, økonomiprofessor
29/12 Kenneth Haar, forsker
Christian Harlang, højesteretsadvokat

Bladfond 2015
28/10–27/11 2015
Amagerland..............................................................
300,00
Nordsjælland............................................................
Nordvest.................................................................... 1.225,00
Vest............................................................................
557,00
Vestegnen..................................................................
Århus......................................................................... 1.900,00
Bladfond i alt

Film værd at se
El Club
Mediteranea
Perlemorsknappen
Taxi Teheran
Under sandet

Loginchikane

En sidste hilsen til vores gode
ven og kammerat
Paul Jørgensen
Vores tanker går til Vibeke og
familien
Jette og Tommy

I mindet om vores gode kammerat lige fra DKU-tiden
Paul Jørgensen ”Budjonny”
med vores varmeste tanker til
Vibs og familien.
Betty og Martin

KULTURLIV

3.982,00

Reparation og salg af c
 omputere – kører også ud!
Rantzausgade 37A, 2200 Kbh. N. Tlf. 5046 2832
Mail: kimfahnoe@gmail.com – www.pcmissing-link.dk
Åben man.–fre. 13–19. lør. 11–16

www.kommunisterne.dk

Danske Medier, der er dagbladenes interesseorganisation,
føler, at Danmarks Radios
hjemmeside med nyheder
er en konkurrent til dagbladene. De har foreslået, at
DR ligesom en række blade,
skal have en login, hvis man
ønsker at læse artikler. Det
skulle ske i form af, at man
skal bruge sit licensnummer.
Af mange opfattes det som
ren chikane, da alle der har en
pc skal betale licens til DR.
I gamle dage gik der den
vittighed, at hvis man ringede
til DR og klagede over en
udsendelse, så skulle man opgive sit licensnummer, for at
DR kunne være sikker på, at
man havde ret til at klage.

Religionsforskrækkelse
Det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov
mener, at det er fantastisk, at
muslimer beder fem gange
om dagen, og at det er udtryk
for, at de er blevet mere religiøse. Det er åbenbart ikke
gået op for ham, at der er
tilhængere af andre religioner,
herunder kristne, der også beder mange gange om dagen.
Han er af den opfattelse, at
det viser at integrationen ikke
virker. Det er tydeligt, at han
lider af religionsforskrækkelse, for undersøgelser viser, at
de mest religiøse muslimer er
dem, der er bedst integrerede. Hvordan ”problemet” med
de mange bønner skal løses,
har han dog intet forslag til,
for han forestiller sig vel ikke,
man lige frem ved lov skal forbyde muslimer at bede mere
end en gang om dagen.
Måske er hele sagen kun
rejst for at skabe opmærksomhed om hans egen person,
ligesom han også har medvirket i Vild med dans. Her viste
det sig, at han heller ikke
havde megen forstand på at
danse, så han røg ud allerede
i anden runde.
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Indsamling 2015:
Målet er nået – og mere til

En Clausen i hopla fik
stemningen i top

n Der var jubel på den store
fest i København, da Partiets
kasserer Elsebeth Kaufholz
kunne meddele, at målet
på 425.000 kroner var nået.
Festen var kulminationen på 5
ugers indsamling til udgivelse
af KOMMUNIST.
Også rundt omkring i
landets afdelinger fejredes
afslutningen af indsamlingsperioden med afregning af
indsamlingslisterne.
Stemningen var høj til den
københavnske afslutningsfest.
Det skyldtes ikke alene de

sats for at indsamle de mange
penge, tak til bladets læsere,
der har sendt bidrag, og tak til
faglige klubber og fagforeninger for bevillinger. Vi vil gøre
alt det vi kan for at leve op til
forventningerne om et vedkommende blad, der står fast
på at varetage arbejderklassens og fredens interesser.
Der kommer stadig beløb
ind, så det endelige resultat foreligger januar 2016.
Opsamling og aflevering af
indsamlingslisterne skal være
afsluttet inden årets udgang.

Stor tak!
mange flotte resultater fra de
storkøbenhavnske afdelinger,
men ikke mindst en yderst
veloplagt Erik Clausen, der
med sin optræden fik stemningen på kogepunktet. Ingen
gik ram forbi i hans satiriske show, og musikgruppen
Batman, Bliksen og Bjørn
sørgede for, at stemningen
holdt ved.
Kommunistisk Parti i
Danmark og redaktionen af
KOMMUNIST takker varmt
de mange kammerater, der
har gjort en enestående ind-

Enhed mod krig
og fascisme

Kampen for arbejderklassens enhed
Også i Aarhus var der stor interesse for det offentlige møde om enhed i arbejderklassen mod fascisme
og krig, som de tre kommunistiske partier afholdt i anledning af 80-året for den kommunistiske internationales 7. kongres, der i 1935 vedtog parolen om enhed.

Nytårsannoncer
Nytårsannoncer eller -hilsner skal være r edaktionen i hænde senest den 11. december.
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82, 2400 NV
eller kpid@kommunisterne.dk

n Fangeorganisationen
Horserød-Stutthof foreningen
og den danske afdeling af de
europæiske fangeorganisationer FIR, havde i weekenden den 21.-22. indkaldt til
konference om samling af alle
gode kræfter mod racisme og
fascisme.
På trods af snestorm blev
konferencen en succes. Konferencen blev åbnet af tyske
Heintz Siefritz fra FIR International , og herefter kom en
lang række gode oplæg om
problemstillingerne og den
aktuelle udvikling, som naturligvis afstedkom gode diskussioner om emnerne.
Konferencen sluttede med
at vedtage en udtalelse og en
plan for at styrke samarbejdet mellem alle anifascister,
antiracister, antimilitarister og
fredsforkæmpere. Arbejdsplanen skal sikre et øget samarbejde og en bedre koordinering af arbejdet på følgende
fem områder:
1.	Kampen for fred imod

militariseringen. Øjeblikkeligt stop for dansk krigsdeltagelse
2.	Stop for udviklingen
hen imod politistaten og
overvågningssamfundet.
Terrorlovene skal rulles
tilbage og retsprincipper
genindføres
3.	Kampen mod den hastigt
voksende fascisme, nationalt og internationalt.
Styrkelse af den internationale solidaritet for at sikre
flygtninges rettigheder
4.	Den sociale kamp. Kampen for arbejde til alle, for
social retfærdighed og
menneskeværd kan kun
vindes, når den bygger på
forståelse og aktivitet i de
bredeste kredse af dansk
arbejderbevægelse. Vi
skal genrejse den sociale
indignation
5.	Kampen for at bevare
Danmark som et suverænt
og frit land. Det gælder
vor frihed – det betyder et
opgør med EU og NATO.
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Hasek og Svejk i krig
ter i Fjernøsten, og de gik
sammen med de hvide for
at skaffe sig kontrol over
Sibirien. Bl.a. besatte de
byen Samara, men den blev
befriet af en afdeling af
den røde arme, som Hasek
tilhørte.
I den tid Hasek opholdt
sig i Sovjet-Rusland, indtog
han en række poster, især i
den røde arme. I en periode
var han adjudant for kommandanten i Bugulma, som
han har skildret i en historie. I 1919 blev han leder af
hærens trykkeri i UFA og
var redaktør af tre aviser,
der udkom på tysk, ungarsk
og mongolsk. Karrieren
sluttede i Irkutsk, hvor han
blev medlem af bysovjetten.

Af John Poulsen
n Den tjekkiske forfatter
Jaroslav Hasek (1883-1923)
er blevet verdensberømt for
sin bog om den gode soldat
Svejk, der er blevet oversat til 58 sprog, opført som
teaterstykke og filmatiseret
flere gange. I hans hjemland
støder man på Svejk overalt
i landet. Der er en masse
værtshuse, som er opkaldt
efter ham, hvilket ikke er
tilfældigt, da både Svejk og
ikke mindst Hasek var en
hyppig gæst disse steder.
Men engang var han ikke så
populær. I 1925 blev bogen
fjernet fra hærens biblioteker, og nogle år efter mente
et konservativt parlamentsmedlem, at Svejk var en
trussel mod den nationale
sikkerhed.
Mange tror, at Hasek
opfandt figuren Svejk i
begyndelsen af 20erne, men
allerede i 1911 skildrer han
i fem fortællinger, hvordan
Svejk har meldt sig til den
østrigsk-ungarske hær, for
at tjene kejseren til sidste
åndedrag. Fortællingerne er
udkommet på dansk med titlen ”Den gode soldat Svejks
første eventyr”. Inden Hasek
gik i gang med den egent
lige Svejk, skrev han tre
historier: ”Kommandanten i
Byen Bugulma”, ”Svejk hos
bolsjevikkerne” og ”Svejk i
russisk fangenskab”, som
bygger på hans egne eventyrlige oplevelser i Rusland
fra 1916-20.

Soldat Hasek
Ligesom Svejk blev Hasek i 1915 indkaldt til den
østrigsk-ungarske hærs 91.
kompagni, og endte ligesom
Svejk flere gange i kasjotten
for drukkenskab. I september 1915 blev han taget
som krigsfange og sendt til
Rusland. Her meldte han
sig til det tjekkoslovakiske
regiment, der senere bliver
til den tjekkiske legion sammensat af frivillige krigsfanger og medlemmer af den
tjekkiske koloni i Rusland.
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Hjemme igen
Haseks medlemsbog i RKP(B)
rede han i Kiev ”Det tjekkoslovakiske revolutionære
arbejder- og sovjetråd”,
der skulle være med til at
forhindre overførslen. Det
lykkedes ikke, så i stedet
meldte de sig til den røde
armé for at være med til at
forsvare den socialistiske
revolution.
Hasek i den røde armé

Hasek i den røde arme

Dens mål var sammen med
russerne af befri Tjekkoslovakiet fra østrigsk overherredømme, og på sit højdepunkt havde den 30-40.000
soldater.
I 1916 blev Hasek anklaget for faneflugt og majestætsfornærmelse, fordi han
var blevet medarbejder ved
en tjekkisk avis i Kiev, og
det var ikke den eneste gang
han blev tiltalt for faneflugt.
Det samme skete, da han
meldte sig til den røde armé.
Det tjekkiske nationalråd
ville i marts 1918 have det
tjekkiske regiment overført
til Frankrig. Det var Hasek
modstander af, og sammen
med venstreorienterede
socialdemokrater organise-

Samme år blev Hasek
medlem af Ruslands kommunistiske Partis (RKP)
tjekkoslovakiske sektion,
der havde næsten 10.000
medlemmer, og han deltog i
den stiftende kongres i maj.
At Hasek blev kommunist
var imidlertid ikke tilfældigt.
Lige fra sin barndom havde
han oplevet det kapitalistiske samfunds uretfærdigheder, og allerede som
skoleelev havde han i 1897
deltaget i en anti Østrigsk
demonstration i Prag. Han
var en stor beundrer af Gorki og havde lært sig russisk,
hvilket var en stor hjælp for
ham senere i Rusland.
Sidst i maj 1918 igangsattes en antisovjetisk opstand
blandt de tjekkiske solda-

På Kominterns II kongres
i 1920 bad den tjekkiske
delegation RKP om at Hasek
skulle vende tilbage til sit
hjemland for at arbejde i
byen Kladno. Han var ikke
meget for det, for han var
faldet godt til i landet og var
blevet gift med en russer,
hvilket ikke var så smart, da
han aldrig var blevet skilt fra
sin tjekkiske kone. En anden grund var, at han havde
ændret levevis og var holdt
op med at drikke. Alligevel
forlod han familie og arbejde
og rejste den 26. november
på falske papirer til Kladno
for at fungere som illegal
leder. I december kom det
over hele landet til omfattende strejker og opstande
og også i Kladno. Lederne i
byen, bl.a. mange kommunister, blev arresteret og tiltalt
for højforræderi. Hasek undslap til Prag, hvor han trådte
ind på sit gamle værtshus
”Union”, som om han kom
direkte fra Rusland. Så snart
politiet blev klar over hans
tilbagekomst, begyndte de
at overvåge ham i den hensigt at bringe ham for retten
som desertør. Det blev dog
umuliggjort pga. folkelige
protester.
Hasek begyndte igen at
leve som boheme, og for at

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

overleve skrev han artikler
og noveller til forskellige
aviser. Der findes i alt 1.200
noveller fra hans hånd. Det
vides ikke, om han deltog
i Tjekkoslovakiets kommunistiske Partis stiftende
kongres den 15. maj 1921,
men han skrev en artikel
om 1. maj i partibladet Rude
Pravo. Meget tyder på, at
han holdt op med at være
politisk aktiv og i stedet
helligede sig Svejk. I juni
1921 slog han sig ned i byen
Lipnice, hvor han inden
sin død den 3. januar 1923
nåede at skrive de tre bøger
om Svejk, der senere blev
samlet i én bog.
Ligesom mange andre
kunstnere blev Hasek først
berømt efter sin død, men
til gengæld skabte han den
verdensberømte figur, som
lever videre den dag i dag,
ligeså kendt som Cervantes’
Don Quijote.

