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KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

Arne Cheller,
formand KPiD

HVORFOR KOMMUNIST?
At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man
har taget stilling til det samfund, man lever i – at det skal laves om,
gøres bedre. Kort sagt, at man selv vil være med til at forme fremtiden gennem en aktiv politisk indsats.
Et menneske, der organiserer sig som kommunist, er et menneske,
der stiller spørgsmålstegn ved givne dogmer i samfundet, et menneske der erkender, at alene kan du ikke gøre meget, men at vi er
stærke, når vi står sammen.
I disse år rammes millioner af mennesker af endnu en krise i det
kapitalistiske samfundssystem. Det er aldrig lykkedes at tæmme
kapitalismens latente grådighed. Privat profit er drivkraften i det
system. De menneskelige omkostninger, eller omkostningerne for
vor klodes ressourcer, er uden betydning for pengemagten.
Helt grotesk blev det, da banker og finansverden brød sammen på
grund af umådeholden spekulation i hurtig profit. Den statskasse,
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som almindelige mennesker har fyldt op til brug for de behov, vi
har i samfundet. For uddannelse, sygdomsbehandling, omsorg og
alle de andre opgaver, som vi vil og skal løse for at leve i et godt
samfund. Statskassen blev tømt for at dække bankernes og finansverdenens spekulationstab. – Og de får uhindret lov til at fortsætte.

Spørgsmål
“Vi skal alle sammen betale regningen”, lyder det fra vores og
andre landes statsministre.
Hvis du, ligesom kommunisterne spørger: “Hvorfor det, det er jo
ikke os, der har skabt regningen, derfor vil vi heller ikke være med
til at betale den”,
– så er det en god ide at melde dig ind i Kommunistisk Parti i
Danmark.
Hvis du synes, at det er uacceptabelt, at virksomheder bare kan
lukke og flytte til lande, hvor de kan få en større profit, mens de
overlader regningen for de mange, de gør arbejdsløse, til det samfund, de forlader,
– så er det en god ide at melde dig ind.
Hvis du ikke vil være med til at Danmark styres mod et samfund
med massearbejdsløshed og stigende fattigdom, et Danmark hvor
vi hele tiden skal frygte for arbejdsløshed og nye nedskæringer,
– så er det en god ide at melde dig ind.
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Hvis du vil være med til at kæmpe for, at vores skattepenge går til
tryghed for vores børn, syge, handikappede og ældre, at ingen skal
tvinges fra hus og hjem på grund af uforskyldt arbejdsløshed, at alle har ret til arbejde og uddannelse, at folkets interesser stilles over
kapitalens interesser,
– så skal du organisere dig i Kommunistisk Parti i Danmark.

Sammenhold
I Europa har EU besluttet, at det er menneskenes sociale tryghed,
der skal betale kapitalens regning. Overalt lyder det: “Det vil vi
ikke”. Vi har de samme problemer og interesser. Kommunistisk
Parti i Danmark er et internationalt parti. Et parti der står på solidaritetens og internationalismens grund. Vi er en del af den internationale kommunistiske bevægelse, der jævnligt mødes på internationalt, europæisk og nordisk plan og analyserer situationen og
former svar på problemerne.
Vi vil et samfund, der bygger på folkenes demokratiske og solidariske værdier, på social tryghed, fred og omsorg for menneskene og
jorden, et socialistisk samfund. Et samfund, hvor folkemagten
afløser pengemagten.
Kapitalismen er problemet – socialisme er løsningen
– Derfor kommunist!

Arne Cheller,
formand for Kommunistisk Parti i Danmark
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Emil Olsen, 24 år,
murersvend,
Vesthimmerland.

Jeg er blevet opdraget til altid at tage de svages parti, dem der var
nederst i hierarkiet både i skolen, som lærling og til fritidsaktiviteter. Hvis det ikke var fordi, min far er kommunist, tror jeg aldrig, at
jeg var blevet introduceret for kommunismen som verdensanskuelse. Hele den borgerlige verden gør jo alt for at skjule den.
Derfor må vi som kommunister selv gøre noget for at vise, at vi er
her, og derfor er jeg som ung kommunist med i denne medlemskampagne. For det siger jo sig selv, at ungdommen hører fremtiden til.
Men det er ikke kun de unge, som har brug for et kommunistisk
parti, jeg mener det er hele menneskeheden, hvis vi skal overleve.
Det er ikke nok som ung bare at være rebelsk og så senere blive
bondefanget af det kapitalistiske system og få karriere i det. Hvis vi
allesammen skal være her, er vi nødt til at være solidariske, og det
er ungdommen jo et godt eksempel på.
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Jeg véd, der er rigtig mange unge, som har den samme politiske
overbevisning, som jeg har, men de ved bare ikke, hvor de skal gå
hen. Derfor er der brug for et kommunistisk parti som KPID med
en stærk ungdomsafdeling, så de unge kan se det kan lade sig gøre at bygge et samfund på sammenhold i stedet for egoisme og
udnyttelse af hinanden.
Lad os komme alle fordommene til livs – som ungkommunist og
medlem af KPID er der noget at kæmpe for!

Emil Olsen er murersvend og formand for 3F Ungdom.
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Carsten Stig Hansen,
specialarbejder,
Amager.

I min ungdom, først som ungarbejder, senere som tømrerlærling og
svend, har jeg altid opfattet mig som kommunist. Jeg har således
altid stemt kommunistisk (når det har været muligt), og jeg har fra
starten været indædt EU-modstander.
I starten af 90erne sad jeg i klubbestyrelsen, og der kom en ny
formand til. Hans engagement og gå-på-mod skærpede klubbens
profil og førte til et tæt parløb med Jord og Betonarbejdernes
Fagforening og de øvrige klubber.
Siden jeg i 1997 blev formand for klubben i KI, har jeg bestræbt mig
på at holde den skarpe profil, såvel overfor arbejdsgiverne, som ved
utallige demonstrationer – solidaritetsarrangementer og festivaler.
På et tidspunkt manglede jeg et forum at diskutere de faglige
spørgsmål i. Da jeg var velvidende om, at der i JBF var en velorganiseret KPID-fraktion, var valget ikke svært.
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Den borgerlige regerings udsalg af de samfundsskabte værdier, udlicitering – privatisering, hang mig på det tidspunkt så langt ud af
halsen, at jeg følte en forpligtigelse til at gøre noget. Nej – jeg er
d.d. ikke lykkedes med at vælte regeringen, men de mange diskus-

sioner i partiet har “klædt mig på” til at tage snakken med kollegaerne på arbejdspladserne, og styrket mine argumentationer i alle
de fora, jeg møder i.
Bladet KOMMUNIST og dets baggrundsstof er i den henseende
uundværligt, for det bliver alt mere tydeligt, at fejlinformation og
misinformation får man gratis 24 timer i døgnet.
Nordal Grieg skrev “krig er foragt for liv – fred er at skabe”. Jeg vil
være med til at skabe et samfund og en verden, hvor ingen er undertrykt – hvor ingen bliver udnyttet, hvor mennesker uanset race,
religion, køn og alder kan leve sammen i fred, og en verden hvor
værdierne fordeles ligeligt og retfærdigt.
Derfor er jeg medlem af KPiD.

Carsten Stig Hansen, specialarbejder og tillidsrepræsentant i
Københavns kommune for KI (Københavns Idrætsanlæg),
formand for den faglige klub, bestyrelsesmedlem i 3F Bygge-,
Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.
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Helle Nielsen, 61 år
gymnasielærer, digter,
Nordjylland

Som organiseret kommunist er man en del af et historisk, videnskabeligt og internationalt fællesskab, hvis kerneværdier et det
menneskelige, det medmenneskelige, kammeratskabet og solidariteten.
For mig er det at være kommunist lige så meget en dagligsdags
ting eller en livsholdning som et politisk standpunkt. En livsholdning, der konsekvent sætter de humanistiske traditioner og det
ægte folkelige demokrati højest.
At være kommunist er også at være antifascist. Kommunisterne har
altid været urokkelige kammerater i kampen mod racisme og fascistisk nationalisme.
Desværre er der kræfter, før som nu, der trækker i den forkerte
retning i dagens Danmark, og snart ved man ikke mere, hvad der
er borgerlig eller socialistisk politik.
I det lange løb kan man ikke stå med et ben i begge lejre, den borgerlige og den socialistiske, så bliver man splittet. Man må vælge
side for at blive et helt menneske.
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Selv er jeg kulturarbejder og blander mig i debatten med mine digte. Som samfundskritisk kunstner og antifascist har jeg valgt side
som organiseret kommunist i KPID. Jeg oplever at grundlaget for
partiets arbejde er alle kompromisløse kræfter, der tør stå åbent
og ærligt frem med et menneskeværdigt og humanistisk livssyn.
Et godt kollektiv, hvor man får mere tilbage end man giver.
Så tag og vælg side, kom med KPiD. Der er brug for det, du kan.
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Ib Petersen, 73 år
pensioneret murer,
Kastrup

Mindre end fem år efter anden verdenskrig begyndte det officielle
Danmark, det Danmark der ikke havde været med til at kæmpe
mod krig og besættelse, at råbe på oprustning og alliancer mod en
af Danmark og Europas befrier, Sovjetunionen.
Man dannede Atlantpagten – det senere Nato.
Kommunisterne gik på gaden med krav om fred og nedrustning,
og der blev samlet underskrifter til Stockholm apellen for fred og
afrustning. Jeg gik med og så, at sammenhold og organisering gav
resultater.
Jeg blev ungkommunist i 1954, for dem var jeg grundlæggende
enige med. Og det gav mig tillige mulighed for medindflydelse på
ungkommunisternes arbejde, for bedre vilkår for ungdommen.
Udlært som murersvend i 1959 og medlem af fagforeningen var
det naturligt for mig at organise mig i DKP – og senere at gå videre med de samme holdninger i KPiD.
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Fagbevægelsens samarbejde med de organiserede kommunister,
har været godt og respektfuldt overfor fagforeningens opgaver,
og til gavn for medlemmernes kamp for bedre løn- og arbejdsforhold.
Så ønsker du indflydelse og medbestemmelse i denne verden, så
organiser dig.
Sammen i KPiD kan vi skabe forbedringer og forandre.

13

n

Jeg ønsker optagelse i Kommunistisk Parti i Danmark

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

Sendes til:
Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV.
E-mail: kpid@kommunisterne.dk – Hjemmeside: www.kommunisterne.dk

Jeg ønsker at tegne abonnement på

n
n
n

1/1 år (275 kr.)
1/2 år (165 kr.)
Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

Sendes til:
Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV.
E-mail: kpid@kommunisterne.dk – Hjemmeside: www.kommunisterne.dk

Frederikssundsvej 82
2400 København NV
Tlf. 38 88 28 33

www.kommunisterne.dk
kpid@kommunisterne.dk
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