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Aktioner og aktionsformer 
 

Af Anton Nielsen 

 

 Ved Folketingets åbning ridsede statsministeren sine 

visioner for det Danmark han ønsker sig op. Folketingets 

flertal slutter mere eller mindre helhjertet op bag regerin- 

gens politik. Reelt har man erklæret krig – social krig – 

mod sit eget folk, ligesom man har bundet vort lands 

fremtid op på EU og på ”alliancen af de villige”, som 

bomber land efter land i demokratiets misbrugte navn, 

men reelt for at sikre sig magten over verdens svindende 

råstoffer. 

Man taler nu om den permanente krig – krigen uden ende. 
 

Den sociale krig 
Samfundet i dag er kendetegnet ved, at man giver til de 

store og sparker til de små. Derfor skal vi endnu engang 

spænde livremmen ind. Med ”vi” mener man befolknin- 

gen – ikke spekulanter og børshajer. Monopolerne er fre- 

det i klasse A. Bankerne skal polstres, og landets rigeste 

have skattelettelser. 

På det grundlag rimpes den ene reaktionære lov sam- 

men efter den anden: 

Indskrænkninger i befolkningens købekraft, realløns- 

udhuling, forringelse af arbejdsforholdene for de som har 

arbejde, kamuflerede prisstigninger (mindre for samme 

pris), skattestigninger for de mindst bemidlede, husleje- 

stigninger, forringelse af social- og sundhedssektoren gen- 

nem asociale nedskæringer i stat, regioner og kommuner, 

udhuling af pensionerne, lukning af institutioner – eller 

privatisering af samme, angreb på hævdvundne rettighe- 

der som strejkeretten og retten til at demonstrere – og 

sidst men ikke mindst en fortsat cementering af arbejds- 

løsheden – følgesvenden hedder social dumpning. 

Nu i 2015 er man i fuld gang med snigmordet på den 

danske arbejdsløsheds-lovgivning. 60.000 er foreløbig 

blevet frataget retten til den understøttelse, som de igen- 

nem et langt arbejdsliv har betalt til. De er foreløbig ble- 

vet kørt ud på et sidespor, som hedder kontanthjælp, men 

som rettelig burde hedde “Nådsens brød”. Daglige udråbt 

til samfundssnyltere. Det har ført til øget fattigdom i Dan- 

mark. Derfor har man nu fjernet fattigdoms-grænsen. 

Så er man i egen selvforståelse det problem kvit. Eller er 

det ikke snarere billedet af et samfund hvis moralske, 

menneskelige og politiske grundlag er ved at smuldre? 

Dengang som nu breder fascismen og højrenationalismen 

sig over hele Europa – også i Danmark. 
 

Krig, fascisme og racisme 
Men der er områder, som undgår sparekniven. 30 milliar- 

der kroner til nye krigsfly, så Danmark kan fortsætte 

bombningerne af andre mennesker i lande, som aldrig har 

truet vort land. Men for hver bombning skabes nye flygt- 

ninge. Men de skal naturligvis ikke komme her og ligge 

”velfærdsstaten” til byrde. “De skal hjem til nærområder- 

ne”. Med bombningerne gør vi kun vor internationale 

pligt i kampen mod ”terrorismen”. Det foregår i praksis 

sådan, at når overhunden i Washington knurrer, så logrer 

de små danske køtere med halen. 

Det er galskab, men der er system i galskaben. Derfor 

er det også nødvendigt, at der kommer mere system, orga- 

nisation i det, vi antifascister, antiracister, antimilitarister 

og freds-forkæmpere foretager os. Hvis vi skal blive en 

magtfaktor, som magthaverne er nødt til at regne med, og 

som befolkningen har mere tillid til end til de politikere, 

som har løjet for dem gang på gang. Derfor skal der ska- 

bes en fælles platform – et samarbejdsorgan – for alle an- 

tifascister, antiracister og freds-forkæmpere. Et kordineret 

og koordinerende fællesskab, hvor vi – på trods af eventu- 

elle politiske og andre meningsforskelle – tilrettelægger 

den fælles kamp. 

Det er ikke fordi, der er mangel på initiativer, demon- 

strationer m.v., men ofte – alt for ofte – falder de over hin- 

anden, og virkningen af dem bliver minimal. Langsomt 

men sikkert ebber bevægelsen ud – og forsvinder hurtigt i 

glemslen. 

Det spørgsmål melder sig helt naturligt, skal hver ny 

generation begynde forfra hver eneste gang? Eller skal vi i 

stedet drage lære af historien? Fra Korea-krigens rædsler 

til Vesttysk genoprustning i 50-erne og dem dansk-tyske 

fælleskommando, kampen mod atomvåben i 60-erne, 

Vietnam-krigen i 60-erne og 70-erne, kampen mod EU fra 

72 til dags dato, kampen mod opstillingen af atomraketter- 

ne i 80-erne og kampen mod folketingets flertals såkaldte 

”aktivistiske udenrigspolitik” – som har sendt Danmark i 

krig i nu – næsten – 14 år. 

Det er derfor vores mening, at det endnu engang bliver 

nødvendigt med en højere grad af koordinering af den fæl- 

les indsats. Ikke for at tage initiativet fra nogen, men for at 

styrke den fælles kamp på udvalgte hovedområder. Hen- 

sigten er kort og godt, at give vor fælles kamp mål og ret- 

ning. Vi må skabe forudsætningerne og lægge grundlaget 
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for en ny politik i vort land til gavn for befolkningens fler- 

tal. Men det skal gøres konkret. Kort og godt drejer det sig 

om at gå til modstand! 

”At skabe er at gøre modstand. At gøre modstand er at 

skabe.” (Stéphane Hessel). 

 
For de første: Frihed er ingen selvfølge, og freden ingen 

given ting. Derfor er kampen for freden mod krig og un- 

dertrykkelse vor vigtigste opgave. For uden fred ingen 

fremtid. I øjeblikket spreder krigens brand sig fra konti- 

nent til kontinent. Brandstifterne er hver gang de samme – 

supermagten USA og dens vasaller. 

Fra 1945 til 2015 har USA i lange perioder bombet an- 

dre lande: i alt 27 gange! Blodet og olien har flydt og fly- 

der stadig i strømme. Men når oliebrønden er tom efterla- 

des de ulykkelige til deres egen skæbne i et totalt ødelagt 

land. Kampen for freden mod militariseringen af vort land 

er derfor en hovedopgave. 

Opbygningen af en slagkraftig fredsbevægelse er i 

denne sammenhæng en nødvendighed. Det betyder et op- 

gør med NATO og EU, hvis vi ikke skal ende som en op- 

rustet fattiggård. 

 
For det andet: Vi anklages ofte – og ind imellem med ret- 

te – for at være for passive og stort set usynlige i den of- 

fentlige debat. Kritikerne glemmer blot en ting, at de sam- 

me kritikere i årevis og med alle midler, har forsøgt at hol- 

de os ude af medierne. 

De vedtagne terrorlove – en kopi af den amerikanske 

”Patriot Act” – og som kan bruges imod enhver, der har en 

anderledes mening om samfundets indretning en den på 

Bjerget gældende. 

Politistaten, overvågningssamfundet og terrorlovene er 

ikke længere et fremtidigt skræksenarie, men en realitet i 

vor tid, som bliver stadig mere omfattende og undertryk- 

kende. Hensigten er at skabe angst i befolkningen – angste 

mennesker handler ikke. Så der bliver brug for civilkura- 

ge, mod, fantasi og en organiseret modstand for at komme 

uvæsnet til livs. Det er statsmagten – systemet – vi er op- 

pe imod, og de slår igen, når de føler deres magt antastet – 

men vi skal ikke lade os skræmme. 

 
For det tredje: I kølvandet på den økonomiske krise er fa- 

scismen blomstret op i hele Europa og der er umiskende- 

lige lighedstegn mellem 30-erne, og det vi ser i vore dage. 

Behandlingen af flygtningene – ofrene for vore krige – er 

et aktuelt eksempel. 60 millioner flygter ifølge FN fra 

nød, sult, fattigdom og krig. Krige, som ikke mindst EU 

bærer et tungt ansvar for. Nu løber selv samme EU som 

sædvanlig fra ansvaret. 

De søger i hundredetusindvis mod vore kyster, for at få 

et bedre liv for deres familier – et liv i fred og tryghed – men 

de møder et Fort Europa, som hellere ser deres hæl end de- 

res tå. Som sædvanlig løber de danske politikere fra ansva- 

ret, når regningen for Danmarks krigspolitik skal betales! 

Samtidig lægger man op til nye konfrontationer denne 

gang i Europa – mere præcist i Ukraine – hvor man hel- 

hjertet slutter op bag de nynazistiske magthavere i Kiev. 
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Der er allerede flere en en million ukrainske flygtninge i 

Rusland – de interne flygtninges antal er ukendt. Vor store 

allierede, USA fører nu tunge våben ind i Ukraine, NATO 

rykker helt frem til den russiske grænse – en åbenlys pro- 

vokation. 

Samtidig kastets Grækenland for de økonomiske rov- 

dyr: Den Internationale Valutafond, IMF, Den Europæiske 

Centralbank og EU/ ved kansler Merkel. Solidariteten 

med det græske folk i deres eksistenskamp, med kurderne 

og det palæstinensiske folk, er og vil fortsat være en af de 

vigtigste opgaver i kampen. 

 
For det fjerde: Vi må rejse den sociale indignations stem- 

me. Vreden skal organiseres, sådan at der udvikles de nød- 

vendige kræfter til at rejse den sociale modstand. Danske 

arbejdere har aldrig fået noget foræret. Det får de slet ikke 

i dag. Kun gennem fælles organiseret kamp, kan der opnås 

resultater. 

Der må et opgør til i fagbevægelsen – passiviteten må 

høre op. Det klares ikke med administrative ændringer – 

ved f.eks. at lægge LO og FTF sammen – det kræver et 

politisk kursskifte mod venstre. Kampen for arbejde til al- 

le, social retfærdighed og menneskeværd kan kun vindes, 

hvis den bygger på forståelse og aktivitet i de bredeste 

kredse i dansk arbejderbevægelse. Bygges modstanden op 

fra bunden, er muligheden til stede for for at skabe den 

kraft i det danske folk, som ikke alene fjerner den nuvæ- 

rende OV-regering, men giver plads for langt mere vid- 

trækkende samfundsforandrende perspektiver. 

 
For det femte: Det gælder ikke mindst i kampen for be- 

varelse af Danmark som en suveræn nation. Det gælder 

vor frihed som mennesker i vort eget land. Det betyder 

et opgør med EU og NATO-politikken. Skiftende regerin- 

ger og faglige pampere har gjort hvad de kunne for at 

bryde solidariteten ned mellem almindelige mennesker. 

For at kunne vinde den kamp vi står over for, skal solida- 

riteten genopbygges. Nationalt som internationalt. For 

som vi siger hos os: Håbet lever, så længe mennesker 

husker! Vi går ikke på kompromis i kampen mod fascis- 

me, racisme, krig og undertrykkelse. Dér er der ingen 

mellemløsninger. 

 

 

Medier og ytringsfrihed 2015 
 

Oplæg til Antifascistisk konference 
21.-22. november 2015 

 
Af Birthe Sørensen, 

ansvarshavende redaktør, Arbejderen 

 
 ”Der er ytringsfrihed i Danmark. Alle har ret til at 

købe aktiemajoriteten i A/S Politiken”. 

 
Sådan sagde forfatteren Hans Scherfig, som i mange år 

også skrev til kommunisternes avis Land og Folk. Han 

fastholdt gennem alle årene, at ytringsfriheden under kapi- 

talismen fundamentalt er beskåret, fordi den afhænger af 

dem, som ejer ytringsmidlerne. 

Jeg er grundlæggende enig med Hans Scherfig, selv 

om meget har ændret sig på mediefronten siden da. I dag 

har vi internettet med en række sociale medier, blandt an- 

det Facebook, som har givet mange mennesker mulighed 

for at komme til orde på en helt ny måde. Vi har fået me- 

get mere ytringsfrihed, vil nogen måske sige. Men 

ytringsfrihed er jo også at være en del af samfundsdebat- 

ten, at komme til orde for alvor og blive hørt. 

Den side af ytringsfriheden har trange kår i dag, hvor 

den herskende klasse investerer millioner og milliarder i 

at påvirke og styre folk gennem medier, som bliver større 

og større – og ofte er ejet af store kapitalfonde. Det er en 

gammel sandhed, at jo mindre et samfund baserer sig på 

voldelig undertrykkelse, desto større bliver propagandaens 

betydning. ”Propaganda er for et demokrati, hvad vold er 

for et diktatur,” har den amerikanske professor Noam 

Chomsky udtalt. 

 

Hvordan står det så til med den formelle 
ytringsfrihed i Danmark? 
Ytringsfriheden er truet. Det mener i hvert fald Pia Kjærs- 

gaard, som i et interview i BT i 2013 sagde: “Der er 

desværre en vis form for selvcensur, og det er vældig trist, 

at mange går og tænker over, hvorvidt der kan ske noget i 

forhold til vold eller trusler, når de siger eller skriver 

noget. Det er godt, at vi begynder at gøre op med og tale 

om det”. 

Men er den største trussel mod ytringsfriheden virkelig 

selvcensur, vold og trusler, som Pia Kjærsgaard hævder? 

I øvrigt den Pia Kjærsgaard, som tre år tidligere gjorde sig 

til talsmand for, at ikke alle skal have ytringsfrihed. Forlø- 

bet omkring Muhammedtegningerne for 10 år siden blev 

og bliver brugt til at sige, at vores ytringsfrihed er truet. 

“Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes! Den skal bruges 
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til at provokere og kritisere autoriteter”, sagde statsmini- 

ster Anders Fogh Rasmussen dengang, da debatten om 

tegningerne gik hedest for sig. Men i virkeligheden mente 

han jo ikke autoriteter, men muslimer, som skulle bruges 

til at skabe nye fjendebilleder. 

I virkeligheden kommer den alvorlige trussel et helt 

andet sted fra. I den samme periode er der nemlig sket et 

skred i vores frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden. 

Og det startede ikke i 2005 med Muhammed-tegnin- 

gerne, men i 2001 med angrebet på World Trade Center 

den 11. september – og de efterfølgende terrorlove, som 

blev indført i både USA, EU og Danmark. Den første ter- 

rorlov blev vedtaget i 2002. Mange advarede dengang om 

konsekvenserne. En af dem var tidligere folketingsmed- 

lem Preben Wilhjelm, lic.jur, som sagde: ”Anti-terrorpak- 

ken er en ændring i forholdet mellem statens magtbeføjel- 

ser og den enkelte borgers retssikkerhed, som er mere 

vidtgående end summen af alle de ændringer, som er fore- 

taget siden den danske retsstat blev grundlagt med rets- 

plejereformen i 1919.” 

 

 Siden er fulgt endnu en terrorpakke. Her i år – sidst i okto- 

ber – nedlagde Venstre-regeringen nemlig det syv mand 

store udvalg, som med uvildige eksperter for første gang 

skulle granske den danske indsats mod terror og terror- 

lovenes konsekvenser for danskernes retssikkerhed. 

På Arbejderen har terrorloven haft sin helt egen kon- 

sekvens. Den 24. februar 2006 gik det danske politi nemlig 

i aktion og censurerede avisen. Det skete ved, at avisens 

internetudbyder modtog et brev fra Københavns Politi, 

hvori de krævede, at et dokument straks blev fjernet fra Ar- 

bejderens hjemmeside – ellers ville firmaet risikere en 

straffesag. Dokumentet var den internationale appel, som 

foreningen Oprør havde udsendt, hvor de opfordrede til at 

udfordre terrorloven ved at samle penge ind til Farc og 

 

 

Offentlighedsloven 

PFLP, og som politiet, med en kendelse fra både byret og 

landsret, havde fået fjernet fra Oprørs egen hjemmeside. 

Men Oprørs hjemmeside og Arbejderens hjemmeside 

er omfattet af to forskellig slags lovgivning. Arbejderen er 

en avis og dermed omfattet af Medieansvarsloven. Det be- 

tyder, at hverken politi eller andre myndigheder har ret til 

at blande sig i, hvad der står i avisen og på avisens hjem- 

meside. Men hvis myndighederne har indvendinger imod 

avisens indhold, skal de henvende sig til den ansvars- 

havende redaktør og efterfølgende til domstolen. 

Vi klagede naturligvis over politiets aktion til politi- 

advokaten, til statsadvokaten og til statsministeren, An- 

ders Fogh Rasmussen, som også var pressens minister. Vi 

orienterede samtlige partier i Folketinget, og sagen har 

været rejst i flere spørgsmål til både statsministeren og ju- 

stitsministeren. Fælles for alle de svar, vi har modtaget, er, 

at de undgår at svare på kernen i spørgsmåket, men et svar 

skilte sig ud og det var fra justitsministeriet som hævdede 

at politiet havde ret til at tilsidesætte Medieansvarsloven? 

Medieansvarsloven blev ud af funktion, fordi Terrorloven 

har en straframme på ti år. 

 

 Men efterfølgende fik en noget større sag, nemlig lukningen 

af den kurdiske Roj TV. Da Østre Landsret i 2013 fratog 

den kurdiske tv-station Roj TV retten til at sende fjernsyn 

til millioner af kurdere verden over, blev terrorloven for 

første gang ved en dansk domstol sat over ytringsfriheden, 

Tv-stationen blev samtidig idømt dagbøder på i alt 10 mil- 

lioner kroner. Højesteret stadfæstede dommen i 2014. Roj 

TV var anklaget af Justitsministeriet for ensidigt at lade 

den kurdiske befrielsesbevægelse PKK komme til orde. 

Og Østre Landsret begrunder dommen med, at PKK er en 

terrororganisation, og at Roj TV har fremmet bevægelsen 

gennem sine udsendelse. Det er helt op til de enkelte re- 

daktioner at tilrettelægge, hvad og hvordan de vil dække 

bestemte begivenheder. Dommen piller ved det helt 

grundlæggende, at redaktionerne skal være uafhængige af 

statsmagten og domstolen. 

Det er også værd at bide mærke i, at da mediestøtten, 

skulle genforhandles i 2011, blev det for første gang fore- 

slået at indføre et såkaldt ejerskabskriterium, som betyder, 

at et medie ikke længere kan få støtte, hvis det bliver ud- 

givet af et politisk parti. Da der kun er en avis i Danmark, 

som bliver udgivet af et parti, var det en lov, som kun 

ramte Arbejderen. Ejerskabskriteriet blev ikke gennem- 

ført. Arbejderen får stadig mediestøtte – men om et års tid 

skal mediestøtten genforhandles – og jeg vil ikke blive 

overrasket, hvis forslaget dukker op igen. 

I det hele taget må vi sige, at siden 2004 er Arbejderen 

skridt for skridt blevet presset mere og mere økonomisk 

på grund af statens dispositioner. Før 2004 havde alle avi- 

ser ret til at blive omdelt meget billigt via postvæsenet. 

Det krævede EU ændret – det var konkurrenceforvriden- 
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Politi på motorvej 

 
de. Så i 2004 blev portoen voldsomt forhøjet – og i stedet 

blev der indført en portostøtte, som siden er blevet omlagt 

til en mediestøtte. Det har ramt Arbejderen, men også en 

lang række forenings- og fagblade. 800 er lukket eller 

overgået til kun at udkomme på internettet. 

 

 Gennem de sidste 10 år har vi i det hele taget set en sni- 

gende udvikling, hvor alternative medier og kritisk jour- 

nalistik gradvist får indskrænket råderummet. Et eksempel 

er den nye offentlighedslov, som trådte i kraft 1. januar 

2014, og som har gjort det sværere for medier at se politi- 

kerne over skulderen og følge med i lovgivningsarbejdet. 

Et andet eksempel er, at justitsminister Søren Pind (V) har 

varslet markant højere straffe i sager, hvor medier krænker 

privatlivets fred eller bringer ærekrænkende eller urigtige 

historier, eller overtræder referatforbud og navneforbud. 

Markant højere straffe kan betyde, at medier bliver mere 

tilbageholdende med at bedrive kritisk journalistik Vil for 

eksempel afsløringer fra en whistleblower komme under 

denne kategori? 

Og netop det med mediernes ret til at bringe lækkede 

historier, har man også kig på i EU. Her er et nyt direktiv 

på vej – det forhandles netop nu bag lukkede døre – som 

vil gøre det svært for journalister at lave kritiske historier 

om virksomheder. Ifølge EU-kommissionen skal direkti- 

vet hjælpe små og mellemstore virksomheder med at hem- 

meligholde vigtig forretningsinformation. 

Men ifølge journalisten Edouard Perrin, som var pri- 

mus motor bag et tidligere læk, der viste, at Luxembourg 

har hjulpet multinationale virksomheder til skatteunddra- 

gelse, bliver det nærmest umuligt at få og bruge informa- 

tioner om virksomheder, som de ikke selv ønsker skal 

frem. 

 

 Retten til at få viden og information, til at sætte spot på alle 

sider af magten i samfundet, er et andet grundlæggende 

aspekt af presse- og ytringsfriheden. Her er tendensen 

klar. Magten lukker sig om sig selv. Og beskytter sig selv. 

Og vi har såmænd et helt friskt eksempel – fra motor- 

vejen E45, hvor en større gruppe flygtninge først i sep- 

tember begyndte at vandre. Billederne fra motorvejen 

gik Danmark rundt og vakte massiv opmærksomhed. 

Specielt husker mange nok billedet af en lille pige, som 

leger med en politibetjent. 

Men da situationen spidsede til – og politiet forsøgte at 

fjerne nogle af de vandrende, blev billederne måske knap 

så pæne. Politikens fotograf Martin Lehmann fotografere- 

de episoden og sendte billeder hjem, som kort efter kunne 

ses på Politikens netavis. Efterfølgende modtog betjentene 

på motorvejen ordre om, at pressen skulle forlade motor- 

vejen ved den næste afkørsel. Martin Lehmann insisterede 

på sin ret til at passe sit arbejde. Det førte til, at han blev 

anholdt og kørt til politistationen i Aabenraa, hvor han 

måtte tilbringe de næste to timer. 

 

 Hovedparten af den journalistik, som bedrives i Danmark, er 

nemlig ikke særlig kritisk, men ser verden gennem de 

samme blå briller, som magthaverne gør. Danmark er ken- 

detegnet ved, at vi – med enkelte mindre undtagelser, som 

Arbejderen – kun har borgerlige medier. 

Ganske vist har medier som Ekstra Bladet, Politiken 

og Information på visse områder en anden holdning end 

regeringen. Men man skal bestemt ikke tage fejl af, at 

aviserne i deres grundsyn er borgerlige og samfunds- 

bevarende. 

Adskillige undersøgelser har da også vist, at politikere 

og presse i høj grad er enige i synet på, hvad der er vigtigt 

og mindre vigtigt, og at forskellige medier dækker de 

samme politiske historier, og generelt behandler dem på 

samme måde. Ser vi ud i verden, ser flertallet af de danske 

medier også verden på præcis samme måde, som den poli- 

tiske elite i Danmark, EU og USA. Fjendebillederne er de 

samme, og villigt videreformidles – som vi senest har set 

det efter terrorangrebet i Paris – at løsningen er mere krig 

og flere bomber. Og så er der jo iøvrigt alle de andre ter- 

rorangreb i verden, som kun bliver nævnt i forbifarten, 

mens alt fokus sættes på Paris. 

Det siger alt sammen noget om, at store dele af journa- 

liststanden deler værdier med samfundets magthave Den 

ene dag journalist, den næste dag informationsmedarbej- 

der i en stor koncern. Næste karriereskift går måske til et 

job som spindoktor eller endog politiker. 

Den herskende klasse investerer millioner og milliar- 

der i at påvirke og styre folk gennem medierne. Medie- 

kamp er en ideologisk kamp om sjælene på alle niveauer i 

samfundet: “Kampen om, hvad vi skal tænke, tro og me- 

ner”. Dermed er vi igen tilbage ved Hans Scherfig og 

Noam Chomsky. Og derfor vil jeg som redaktør for Arbej- 

deren slutte med en opfordring til, at I støtter, læser og 

bruger de alternative medier, vi har i Danmark – det være 

sig Arbejderen som andre. 
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“Kampen om historien” 
 

Af Jan Mathisen / 3F København 

 

 Det kan gøres meget kort: “For at vinde fremtiden bliver 

vi også nødt til at vinde kampen om historien”. 

Historie er ikke kun årstal, kongerækker, vigtige begi- 

venheder eller symboler. Historie er politik, ideologi og 

verdenssyn. Men det er ikke bare en politisk idelogisk for- 

tælling eller fortolkning om det der engang skete. Histori- 

en er en nøgle til at forstå og fortolke den tid vi lever i, 

men den er også med til at forme fremtiden.Det hedder 

sig, at det er sejrherrerne der skriver historien. Det er mere 

korrekt at sige, at magthaverne ikke kun skriver historien. 

De fortolker den så den retfærdiggøre den politik som fø- 

res, både i nutiden og i fremtiden. Nutiden og de kampe vi 

står overfor er ikke neutrale uafhængig af klasser og øko- 

nomi, men kan i sidste ende kun kan forstås i et klasse- 

kamps perspektiv. Hvad er det for en historie vi kæmper 

for? Det er historien om arbejderklassens og folkenes 

kamp for demokrati, social retfærdighed og lighed. Det er 

kampen imod krig og fascisme. Det er kampen imod kapi- 

talens barbari. 

I denne tid, hvor vi er vidner til forfærdelige terroran- 

greb i Libanon, Paris, Irak, Syrien og Gaza, oplever vi 

massivt hvordan historien bliver misbrugt. Læg mærke til 

hvordan retfærdiggørelsen af det som sker i den såkaldte 

krig imod terror – og ikke mindst det som skal ske – bli- 

ver forbundet med historien og fortolkningen af denne. 

Udsagn som Nasar Khadars: ”bombe dem tilbage til sten- 

alderen” eller Dansk Folkepartis opfordring til folkemord 

og massakre på civile, kan ikke stå alene. Netop derfor har 

kampen om historien sin betydning.Mange politiske kræf- 

ter står på nakken af hinanden med lovsang af menneske- 

rettigheder og især den franske Menneskerettighedserklæ- 

ringen af 1789. Alt sammen for at retfærdiggøre krig og 

krigen imod terror. Men magthaverne fokuserer på to arti- 

keler i menneskerettighedserklæringen, artikel 10 og 11. 

I artikel 10 står . ”Ingen skal forulempes for sine me- 

ninger – selv religiøse – forudsat at deres tilkendegivelse 

ikke forstyrrer den offentlige orden.” 

I artikel 11 står: ”Den frie tanke- og menings tilkende- 

givelse er en af menneskets dyrebareste rettigheder; 

enhver kan tale, skrive og trykke frit, men skal ved mis- 

brug af denne frihed stå til ansvar i de tilfælde, loven be- 

stemmer”. 

Men der er 15 andre artikler i den franske menneske- 

rettighedserklæring som bla.: 

– Retten til modstand mod undertrykkelse. 

– Friheden består i at kunne gøre det, som ikke skader 

næsten 

– Grundlaget for al magt hviler hos folket. 

– Lovene kan kun forbyde handlinger, der er skadelige for 

samfundet. 

– Loven er udtryk for folkeviljen. 

 

 Det giver en helt anden indfaldsvinkel og forståelse af 

menneskerettighederne og dermed også en anden forståel- 

se af kampen for social retfærdighed og kampen imod krig. 

Selv Nordal Greig bliver nu gjort til genstand for hi- 

storieforfalskning, med det formål at at udstille antikrigs- 

bevægelsen og andre progressive bevægelser som rene tå- 

ber og blottet for enhver form for politisk indsigt. Hvordan 

kan med brug af pacifisme bekæmpe IS? Men Nordal 

Greig var ikke pacifist, Han var erklæret kommunist. Han 

indså nødvendigheden af at bruge både ord og våben i 

kampen imod fascismen og nazismen. Og digtet ”Kringsat 

af fjender”, er en fantastisk hyldest til mennesket og den 

revolutionære humanisme. Når vi synger ”Kringsat af fjen- 

der”, så synger vi imod krigens og fascismens foragt for 

menneskeliv, og vi hylder den revolutionære humanisme. 

Præcist af disse grunde hylder Marie Karup op som en 

gal hund af antikrigsbevægelsen. Hun deler fascismen for- 

agt for menneskeliv. Ikke af hendes eget liv, eller hendes 

”næstes liv”. Men af alle andre! Hun har selv formuleret 

dette med hendes erklæring af ”næsten” ikke gælder de 

fremmede eller flygtningene. 

Den danske arbejderbevægelse har store historiske tra- 

ditioner for at kæmpe for demokrati og social retfærdig- 

hed og imod krig og fascisme. Historisk har den danske 

arbejderklasse aldrig sparket nedad, men altid rettet kam- 

pen imod dem der har magten, indflydelsen og pengene. 

30’ernes voldsomme begivenheder med nazismens 

magtovertagelse i Tyskland, borgerkrigen i Spanien og fa- 

scismens sejr i en række andre europæiske lande, udgør en 

vild inspirerende kilde til erfaring og læring af historien. 

Årsagen er, at den nuværende udvikling på en række om- 

råder minder om det som skete dengang. 

Ikke mindst spørgsmålet om enhed i arbejderklassen, 

samt kampen imod krig og fascisme står centralt. Hvordan 

udvikler vi enheden, hvordan opbygger vi enhedsfronten 

og folkefronten i dag? Erfaringerne er mangfoldige fra 

denne periode, og jeg er ikke i tvivl om at en mere syste- 

matisk tilegnelse af disse erfaringer på den danske ven- 

strefløj, vil virke som en tiltrængt vitaminindsprøjtning på 

vores tids bevægelse.Men for at holde arbejderklassen fra 

disse erfaringer, gør historieforfalskerne arbejderklassen 

og den kommunistiske bevægelses kamp mod krig og fa- 

scisme, til et spørgsmål om en ”kamp imellem to diktatu- 

rer”, til et spørgsmål om ”pest eller kolera”. Os der kom- 



l 15 Antifascistisk Forum – december 2015  

  Antifascistisk konference 21.–22. november 2015  
 

 

 

 

mer fra arbejderklassen bliver beskyldt for at være ”nytte- 

løse idioter for Kommintern”, og de intellektuelle for at 

udvise en ”ukritisk fascination af stalinismen”. 

 

 Besættelsestiden udgør en særlig historisk periode. Mod- 

standen imod besættelsen og især den væbnede kamp bli- 

ver gang på gang fremhævet, selv af Anders Fogh Ras- 

mussen, tidligere statsminister og generalsekretær i NA- 

TO.Det giver stof til eftertanke. Ingen snak om ”terroris- 

me”, kun helteroller. Det hele som påskud for nødvendig- 

heden af den aktivistiske udenrigspolitik, som gjorde Dan- 

mark til en krigsførende nation – nu på 14. år. Danmark 

var under besættelsen offer for aggression. I dag er Dan- 

mark er aggressoren. Besættelsesmagten og den danske 

regering var enige om, at de som var aktive i modstands- 

bevægelsen var terrorister, og opfordrede til stikkeri. Det 

kostede mange modtandsfolk livet. Begivenhederne i au- 

gust 1943, som førte til samarbejdsregeringen afgang, 

blev betragtet som farlig eventyrpolitik drevet frem af an- 

tidemokratiske og systemnedbrydende kræfter. At reduce- 

re modstandsbevægelsen til en væbnet kamp, er at udøve 

vold på historien og forhindre at vi kan lade os inspirere af 

brugbare erfaringer. Modstandsbevægelsen evnede at for- 

binde kampen imod besættelsen og den danske regerings 

samarbejdspolitik, med den økonomiske og sociale kamp. 

Det skabte en sammenhængskraft i arbejderklassen – som 

var ganske stærk – og var forudsætningen for den enhed 

der i sidste ende fejede samarbejdspolitikken til side. 

Et andet forhold som også gjorde sig gældende i denne 

periode – og som vi også oplever i dag – er afmonteringen 

af det borgerlige demokrati og indskrænkningen af al- 

mindlige demokratiske rettigheder. Folketinget udgør ikke 

et værn for demokratiet, men kan tværtimod fratage os 

rettigheder, som vi ellers troende var urørlige. Sådan var 

det da det kommunistiske parti blev forbudt i 1941 og 

med forbuddet interneringen af mange kommunister. Det 

samme oplever vi lige nu, når et flertal i folketinget bryder 

med retsstatsprincipper om at alle anholdte – også børn – 

skal stilles for en dommer og ikke kan tilbageholdes på 

ubestemt tid. Og dette er bare et enkelt eksempel. 

Dette er en vigtig historisk erfaring, som ikke alene 

understrejer betydningen af den demokratiske kamp, men 

også at alt forandring kommer fra neden. 

Selv om den kolde krig er forbi og magthaverne har er- 

klæret sig selv som sejrherrer, trives og anvendes den om- 

fattende og massive historieforfalskning fortsat. Den røde 

tråd i den kolde krigs historieforfalskning er løgnene om 

”demokratiet kamp imod diktatur”, ”frihed imod undertryk- 

kelse”, samt ”ytringsfrihed imod censur”. Men slagmarken 

for historieforfalskningerne er blevet udvidet efter afslut- 

ningen af den kolde krig. Lige nu oplever vi hvordan den 

målrettes og tilpasses til den tid vi står i. Derfor ser vi hvor- 

dan historieforfalskningen i dag udvides til områder og til 

spørgsmål, vi for få år siden ikke drømte om skulle komme 

i spil. Magthaverne, højrefløjen og de fascistiske bevægel- 

sen påstår, at den kolde krig nu er afløst af ikke mindre end 

en ”ny verdensorden” kendetegnet af ”civilisationernes 

krig”, eller opgøret mellem ” civilisation og barbari”. Civi- 

lisation er naturligvis den vestlige verden og dens værdier. 

Barbari er resten af verden! Men vi står ikke overfor en ny 

verdensorden. Vi lever med den sammen verdensorden: 

“Imperialismens og de transnationale selskabers evige 

kamp for magt, indflydelse og maximal profit”. For at un- 

derstøtte udsagnet om den nye verdensorden, gøres reli- 

gion, varianter af raceteorier og nye historiske spørgsmål nu 

til genstand for ivrig debat og historieforfalskning. 

 

 Af alle disse grunde er kampen om historien en del af den 

antikrigs- og antifascistiske kamp. Min opfordring skal 

være, at vi bliver nødt til at tilbageerobre historien, samt 

være aktive i kampen mod magthavernes og højrefløjens 

historieforfalskning. Kampen om historien er en del af 

kampen for enhed i arbejderklassen, i kampen imod krig 

og i kampen mod fascismen. 
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Ukraine 
 

Af Aksel Carlsen 

 

 Da vestlige journalister for to år siden, i december 2013 

pludselig opdagede Ukraine, og stillede op med mikrofon 

i hånden på Kievs Majdan-plads, kunne de ikke undgå at 

se de store fotos af Stepan Bandera. Hans portrætter var 

overalt. På barrikaderne, på soklen af den væltede Lenin- 

statue og ved indgangen til Kievs Rådhus, som paramili- 

tære højrebander havde besat. Og sidst, men ikke mindst – 

på Majdans hovedscene. Disse journalister kendte næppe 

hverken Bandera, den moderne ukrainske nazismes ånds- 

fader og ideolog, eller de rød-sorte nazi faner, der hang 

overalt. Stepan Bandera vender vi tilbage til – fordi selv 

om han blev dræbt i 1959 – har han haft stor betydning for 

ukrainske højre-nationalister frem til idag. 

Forud for Majdan, havde en vifte af højrenationalisti- 

ske små-grupper virket legitimit siden 1991. For disse høj- 

re-ekstremister blev ukrainsk nationalisme en vigtig fæl- 

lesnævner. Når man siger ”ukrainsk nationalisme og na- 

tionalfølelse” – berører man et fænomen, der er svært at 

definere. Det skyldes Ukraines komplicerede historie. 

Ukraine har i nuværende form ikke nogen lang fælles hi- 

storie som nationalstat. Historisk-etnisk kan man tale om 

et tre-delt Ukraine: Vest-ukraine var siden 1500-tallet en 

del af den romersk-katolske verden, og har tilhørt Polen 

og Østrig-Ungarn. Nord- og centralukraines historie er 

knyttet til de frie kosakkers kamp mod polakkerne og til 

den russisk ortodokse verden. Denne del var siden 1654 

forenet med Rusland. Og endelig er der en tredje del, som 

kan kaldes den russisk-sindede del i Syd-Øst (eller Don- 

bass). Det var en del af Rusland, som indgik i Katerina 

den Andens projekt i 1700-tallet om et Ny-Rusland, og et 

område, der senere, som industricenter – efter oktoberre- 

volutionen – af sovjetmagten blev overført til Ukraine, for 

at give det et mere proletarisk / industrialiseret islæt. 

Den ideologi, der blev udviklet på dette nationale 

grundlag, hverken var eller er homogen. Der kan tales om 

tre strømninger: en humanistisk national-romantisk og en 

national-liberal, der begge stammer fra 1800-tallet samt 

en radikal nationalisme. Sidstnævnte blev siden 1920-erne 

udviklet i Vestukraine – som reaktion mod sovjetmagten. 

Kernen i den radikale nationalisme er forestillingen om 

Ukraine som et center for en europæisk civilisation – uden 

russere, jøder og polakker. Denne tankegang deles idag 

både af ekstremister, og eksempelvis af Julia Timoshenkos 

national-liberale Fædrelandsparti. 

Publicisten Dontsov fordømte både den ukrainske na- 

tional-romantiske og national-liberale tradition, som væ- 

rende russervenlige og kosmopolitiske. Selv idealiserede 

han middelalderens dyder, hvor vilje står over intellekt. 

Aggresivitet og handling – over passivitet. Og tro – over 

viden. Og væsentligt var det, at værne om den hvide races 

renhed. 

Dontsovs racistiske handlingsfilosofi fik stor betyd- 

ning for Organisationen af Ukrainske Nationalister, som 

blev stiftet i 1929. Dens radikale fløj, der ville legitimere 

terror i kampen for Ukraines uafhængighed, samledes om- 

kring nationalisten Stepan Bandera (1909-1959), der stif- 

tede Ukraines Oprørshær (UPA). UPA samarbejdede med 

den tyske besættelsesmagt ved oprettelsen af Waffen-SS 

division Galicien, der kæmpede mod sovjet-ukrainske par- 

tisaner og aktivt deltog i jødeudryddelser i Vestukraine. 

 

H Som led i bestræbelserne for at oprette en nazi-ukrainsk 

stat skrev Bandera 9. december 1941 i et brev til den tyske 

raceideolog Alfred Rosenberg: ”De tyske og ukrainske in- 

teresser i Østeuropa er identiske. For begge parter er det 

livsnødvendigt at konsolidere og normalisere Ukraine på 

bedste og hurtigste måde, ved at integrere det i et europæ- 

isk ånds-, økonomisk og politisk system”. Dontsov og 

Bandera advarede mod raceblanding og fordrede til at be- 

vare en ren ukrainsk nation og kultur. Deres racistiske 

ideologi opfatter mange ukrainere idag – ikke som natio- 

nalisme eller nynazisme. De kalder det ”ukrainsk patrio- 

tisme”. Banderas UPA-styrker stod efter krigen bag terror 

mod den sovjet-ukrainske civilbefolkning. Blandt Østu- 

kraines russisk-sindede befolkning har de vestukrainske 

nationalister siden krigen været synonym for bestialske 

mord og for samarbejde med Nazityskland. Stor var derfor 

forfærdelsen i Østukraine i 2010, da Ukraines daværende 

præsident, den provestlige, national-liberale Viktor Jusjen- 

ko – udnævnte Bandera til Ukraines Helt og 19 vestu- 

krainske byer gjorde ham – post hum – til æresborger. 

Dette altså – inden at Bandera blev gjort til noget nær et 

ikon på Majdan. 

Ukrainske højre-nationalister og nynazister begyndte 

at få medvind i 00-erne. Dels svarede deres historiefortæl- 

ling til præsident Jusjenkos fortælling – og den kom til at 

præge kulturlivet og undervisning. Og dels blev den soci- 

al-økonomiske situation forværret, med arbejdsløshed og 

korruption. Det var i denne periode det ny-nazistiske Soci- 

al-Nationale Parti tog navneforandring til det nuværende, 

mere stuerene: Svoboda (Frihed). Partiets leder Oleh 

Tjahnibok hyldede i 2004 de Bandera- (UPA)-soldater, der 

efter 2.verdenskrig kæmpede mod sovjetmagten. 

På Majdanpladsen – hvor dette Svoboda-parti var do- 

minerende på talerstolen – stod aktionsgruppen Højre 

Sektor for vagtværn og var – med et velorganiseret korps 
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på flere tusind mand – drivkraften bag besættelsen af 10- 

12 officielle bygninger på Majdan. Og det var deres mili- 

tante holdning der var udslagsgivende, da kuppet blev 

gennemført. Det var hverken det ukrainske folk som så- 

dan, eller Majdans middelklasse, men helt andre – mili- 

tante kræfter fra Majdan, der satte dagsordenen. 

Det var resolutte højrenationalister og nynazister fra 

Svoboda og Højre Sektor, som var kommet frem på arena- 

en – takket være Poroshenko og andre ukrainske pro-vest- 

lige oligarker, der i sidste ende havde opbakning fra esta- 

blishment i USA og EU. Allerede inden barrikaderne på 

Majdan var fjernet og inden højre-ekstremisterne modvil- 

ligt forlod de ministerier, rådhus og LO-hovedkvarter, de 

havde besat i Kievs centrum – viste denne allliance af pro- 

vestlige rigmænd, højreliberale og nynazister – deres san- 

de ansigt. 

På den ene side afviste denne alliance – Donbass’ mo- 

derate krav om en sprogreform og om føderalisering. Man 

afviste dialog og startede i stedet en blodig konflikt, der 

fik form af regulær borgerkrig, som p.t. har kostet over 

8000 dræbte og medført ødelæggelse af dette industricen- 

ters infrastruktur. Og endelig stod alliancen for udbredelse 

ikke blot af patriotisme, men af ekstrem nationalisme. 

Efter Majdan fremstår Ukraine som en fejlslagen stat. 

Centralmagten har ikke monopol på legitim vold. Landet 

er uden retssikkerhed. Man mistede det Krim, der egentlig 

aldrig har følt sig ægte ukrainsk. Nynazister og andre høj- 

renationalister blev en reel faktor. 

Siden Majdan har Arsenij Jatsenjuk stået i spidsen for 

to regeringskabinetter. Det første sad i 9 måneder, fra fe- 

bruar til november 2014. Her havde Svoboda-partiet 4 mi- 

nisterposter. Andre nationalister fik 6-7 top-poster. Af eks- 

tremister var det i den periode, kun Svoboda, der var re- 

præsenteret i parlamentet. 

Jatsenjuks nuværende, andet kabinet er i mindre grad 

præget af højrenationalister, men derimod af udlændinge 

på nøgleposterne. Svoboda-folkene fra først regeringska- 

binet er enten helt blevet udskiftet, eller også har de for- 

ladt deres parti og tilsluttet sig Poroshenko eller Jatsen- 

 

juks partier. Derimod er tilstedeværelsen af højrenationali- 

ster, herunder nynazister, i parlamentet øget. Dette er der 

flere forklaringer på. En af dem er Kiev-styrets direkte 

støtte til dem. 

Eksempelvis blev Andrej Biljetskij i 2014 som løsgæn- 

ger valgt til parlamentet i en Kiev-valgkreds. Han havde i 

1990-erne stiftet de nynazistiske partier Ukraines National 

Sociale Forsamling og Ukraines Patrioter, hvis idealer er 

race-renhed og imperie-tænkning i form af et Storukraine. 

Da krigen mod Østukraine startede, opretttede Biljetskij 

det berygtede ny-nazistiske Azov-regiment. At han ved 

parlamentsvalget fik 33 pct af stemmerne og altså vandt et 

mandat, skyldtes bl.a. at Poroshenko og Jatsenjuks partier 

i denne valgkreds havde trukket deres lokale kandidater 

tilbage. 

 

H Ved de lokalvalg og direkte borgmestervalg der fornyelig 

fandt sted, gik partiet Svoboda og Det Radikale Parti un- 

der et – frem fra 12 procent af stemmerne ved parlaments- 

valget i 2014 – til nu, 13,5 procent af stemmerne. Svobo- 

da-partiet vandt borgmesterposter i et par vestukrainske 

byer. Det samme gælder det højreekstremistiske Radikale 

Parti. Ved borgmestervalget i Kiev vandt systemets mand, 

mesterbokseren Klitjko. Men han måtte først ud i en 2. 

runde mod en vis Borislav Berjoza. 

Denne Berjoza var frem til sidste år pressechef i Højre 

Sektor. Han opstillede sidste år på Højre Sektors liste ved 

parlamentsvalget og vandt et kredsmandat, kendt som ak- 

tiv leder af væbnede overfald på uautoriserede spillekasi- 

noer og kiosker, der ikke betaler kommunalafgift. Da han i 

år forlod Højre Sektor, gav oligarken Ihor Kolomojskij 

ham penge, for at få ham til at stille op for denne oligarks 

nye parti UKROP. Berjoza tog imod pengene, men stifte- 

de i stedet sit eget højre-populistiske parti: De Beslutsom- 

me Borgere. Han tabte i 2. runde til mesterbokseren, men 

fik immervæk som protest-kandidat (og altså som beslut- 

som borger) hele 34 % stemmer i Kiev. 

Uden for parlamentet er højre-ekstremisterne i løbet af 

de to år ligeledes styrket. På Østfronten i Donbass har 

Azov-regimentet og Højre Sektor ofte vist sig mere effek- 

tive end den hær, som Kiev-styret ikke helt har kontrol 

over. Og i baglandet, i Centralukraine og Vestukraine – er 

højreradikale paramilitære grupper enten inkluderet i offi- 

cielle strukturer, eller står bag vilkårlig selvtægt. 

Eksempelvis i Vestukraine var Højre Sektor-folk i 

sommer i ildkamp i byen Mukatjevo med lokale kriminel- 

les privathær. Det drejede sig om deling af indtægter fra 

omfattende cigaretsmugleri i grænseområdet. På grund af 

kaos i politiet, slås ny-nazister og kriminelle bander om 
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markedet med smuglergods. Lokale Højre Sektor-grupper 

overtager – med eller uden legitim baggrund – funktionen 

som lovens håndhæver i baglandet. Gang på gang møder 

disse frontkæmpere op i Kiev og andre ukrainske storbyer. 

Enten reagerer de i vrede mod de civilister, der fiser den 

af på kaffebar og restaurant, mens krigen fortsætter i Don- 

bass. Eller også står de bag aktioner ved regeringsbygnin- 

ger i Kiev og protesterer mod styrets manglende støtte til 

frontkæmpere og for at presse styret til en mere militant 

politik. 

Udtalelse 

 Nynazisterne er altså ikke kommet til magten. De har ikke 

samme masseopbakning som nazisterne i 30-ernes Tysk- 

land. De ukrainske nynazister har formået at sprede en 

brun voldskultur og bidrage til militarisering af massebe- 

vidstheden. 

Disse kræfter har siden Majdan medvirket til at sprede 

Stepan Bandera og Dmitry Dontsovs racistiske ideologi. 

Den rammer ikke kun Rusland og russere, men også deres 

russisk-sindede landsmænd i Østukraine.

fra Antifascistisk- og antiracistisk konference 21.–22. november 2015 

I anledning af terrorangrebet i Paris udtaler vi: 

 

 Vi er imod enhver form for terrorisme. Herunder statsterro- risme som den kommer til udtryk i de krige, som de vest- lige 

stormagter – og deres allierede, herunder Danmark – fører snart sagt overalt på kloden. De ultimative terrorister er de 

politikere, som slipper krigen løs. Den ultimative terrorhandling er krigen. I øjeblikket er man i gang med ikke en krig, 

men mange krige. 

De som starter krigene, og de som ”bare” parerer or- dre, er de hovedansvarlige for terrorismen. Terrorister fø- des 

ikke, de skabes. De er et produkt af vore krige. Var der blot en smule retfærdighed, så skulle politikerne – sam- men IS-

bødlerne – sættes for en krigsforbryderdomstol anklaget for forbrydelse mod menneskeheden. Vi erklærer os solidarisk 

med ofrene for terrorens grusomheder over- alt. Det bedste svar på disse grusomheder, er at bekæmpe krigenes 

ophavsmænd med alle til rådighed stående politi- ske midler – internationalt som nationalt. 

 Samtidig vender vi os på det skarpeste mod regeringen og folketingsflertallet, som – under dække af at bekæmpe ter- 

rorismen – undergraver befolkningens demokratiske og grundlovssikrede rettigheder. I denne weekend hastes nye 

stramninger af terrorlovgivningen igennem Folketinget. 

De skal træde i kraft fra mandag d. 23. november. 

Hensigten er at gøre livet umuligt for de tusinder af krigsflygtninge, som i øjeblikket søger mod Europa – her- under 

Danmark. Alle midler tages i brug for at gøre deres ophold i vort land så kort som muligt, fra fængslinger på ubestemt 

tid, til tre års ventetid på familiesammenføring, økonomisk pression og racistiske propaganda, hvis eneste formål, er at 

skabe angst for ”de fremmede” i befolknin- gen. Vi opfordrer den danske befolkning til at tage flygt- ningenes sag i 

egen hånd. Kort sagt til civil ulydighed. Hjælp dem når regeringen ikke vil. 

H For at styrke samarbejdet i mellem alle antifascister, anti- racister, antimilitarister og freds-forkæmpere, har konfe- 

rencen besluttet, et øget samarbejde og sikre en bedre ko- ordinering af vort arbejde på foreløbig fem punkter: 

 

1. Kampen for fred mod militariseringen. Øjeblikkeligt stop for videre dansk krigsdeltagelse, og hjemsendelse af alle 

danske soldater og officerer udstationeret i uden- landske konfliktområder. 

2. Stop for udviklingen hen imod en politistaten og over- 

vågningssamfundet. Terrorlovene skal rulles tilbage og demokratiske retsprincipper genindføres. 

3. Kampen mod den hastigt voksende fascisme – nationalt 

og internationalt. Den internationale solidaritet skal styrkes for at sikre flygtningenes rettigheder. 

4. Den sociale kamp. Kampen for arbejde til alle, social 

retfærdighed og menneskeværd kan kun vindes, når den bygger på forståelse og aktivitet i de bredeste kredse i dansk 

arbejderbevægelse. Vi skal være med til at rejse den sociale indignations stemme, for få sat en stopper for 

nedskæringspolitikken. 

5. Kampen for bevarelse af Danmark som et suverænt og 

frit land. Det gælder vor frihed – og det betyder et op- gør med EU og NATO. 

Vi betragter denne udtalelse som forpligtende i vort videre samarbejde. 

Udtalelsen er behandlet og vedtaget på den antifascistiske og antiracistiske konference den 21. og 22. november 2015 i 

København. 
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