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VKO Regeringen må træde tilbage
Denne regering har gjort ubodelig
skade med sin rolle i karikatursagen,
med den grundlovsstridige beslutning
om at sende nationen ud i en ulovlig krig
og besættelse af Irak og Afghanistan,
med den intensiverede afmontering
af velfærden gennem privatisering og
centralisering og med underminering af
retsstaten.
Det er et spørgsmål om liv og død for vores demokratiske, åbne, venlige og kloge
tradition med fælles ansvar for de svage.
Den siddende og den tidligere statsminister og forsvarsminister mfl. lyver åbenlyst uden nogen konsekvenser. Regeringen og regeringens støtter er uværdige
til hvervet som nationens tillidsfolk.
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 danske tropper i Afghanistan
De
og andre lande skal hjem nu
De danske soldater deltager med eller
uden eget vidende i strafbare krigsforbrydelser, og vi støtter dem bedst ved at
de trækkes hjem øjeblikkeligt. Irak krigen
var en krigsforbrydelse i strid med FN’s
beslutninger og dermed i strid med den
danske grundlov. Den var rammen om
utallige andre, allerede beviste krigsforbrydelser - mord, terror, tortur, ødelæggelser og overgreb mod befolkningen og
dens installationer og institutioner.
Danmark fortsætter med ulovlige krigshandlinger og tropper i Afghanistan og
vil udvide engagementet til andre krige,
uanset om de forbryder sig mod FNs
charter. Vi kan - efter vores oplevelser under den tyske besættelse - ikke leve med
at være en del af en besættelsesmagt, og
da slet ikke blandt de allermest ihærdige.
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De fremmedfjendtlige love skal
trækkes tilbage
De fremmedfjendtlige love skal trækkes
tilbage, og der skal fremlægges forslag
til andre, der bryder helt med diskriminationen og er i tråd med dansk demokratisk og humanistisk tradition. Racisme,
fremmedhad, diskrimination, forfølgelse,
udvisning til usikre forhold og brud på
menneskerettigheder hører ikke hjemme
nogen steder.
Asyllejrene må lukkes øjeblikkeligt og
asylsøgerne tilbydes arbejde, uddannelse
og bolig.
Det er tragisk ironi, at H. C. Andersens
fædreland i hans fødselsår - allerede
inden Jyllandspostens selvmordsbombe
- blev genstand for foragt i hele verden
som et racistisk og fremmedfjendtligt
land. Den danske “neocon”-bevægelse
har gjort skaden nærmest uoprettelig.
Racisme og had ødelægger desuden
også den nation og de grupper, der udøver den, og får sjælen til at rådne.
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 errorlovene skal trækkes
T
tilbage inklusive deres indgreb
i ytringsfriheden
Terrorlovene og senest lømmelpakken
er født grundlovsstridige og er helt ude
af trit med dansk demokratisk tradition
og kultur. Med fjernelse af retssikkerhed, med ukontrolleret overvågning og
carte blanche til politiet tilsidesættes
fundamentale menneske- og borgerrettigheder uden at bidrage det mindste
til at reducere terrorisme – tværtimod,
hermed indføres politistatens redskaber.
På punkter, hvor vi er under diktat fra
EU, må vi aktivt bryde diktatet i overhol-

delse af den danske grundlov, menneskerettighederne og andre internationale
konventioner.
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 afhængig undersøgelse af
U
Fogh-regeringens baggrund for
at trække DK ind i Irak-krigen
Der skal iværksættes en grundig, uafhængig undersøgelse af Fogh-regeringens baggrund for at trække Danmark
ind i krigen, og en anden undersøgelse af
den rolle, Fogh-regeringen har spillet ved
udlevering af fanger til USA’s torturlejre
og torturflyvninger gennem Danmark.
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F orbyd dansk misbrug af
underbetalt arbejdskraft og
slaveri i de fattige nationer
De økonomiske og militære kriges
resultat er økonomisk undertrykkelse og
slaveri. Vi skal forbyde dansk misbrug af
underbetalt arbejdskraft og slaveri i de
fattige nationer.
Mange danske selskaber fristes af billig
underbetalt arbejdskraft og bilder sig
selv ind, at de nærmest gør en filantropisk indsats. Dette gælder også
udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft i
Danmark og andre EU-lande. De foreviger tværtimod slaveri i en målestok, der
overgår “slavetiden”. Desuden bliver en
nation uden egen produktion før eller
senere en syg, svag, afhængig nation,
også når det er Danmark.
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 rivatiseringen skal ophøre
P
og rulles tilbage
Privatiseringen af al offentlig virksomhed, hvad enten det er vandforsyning,
statens it, hospitalerne, den offentlige
transport og post eller andet må ophøre
og føres tilbage til offentlig virksomhed.

Det er dødbringende angreb på velfærden og det fælles ansvar for de svage,
udelukkende til fordel for den herskende
klasse.
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 delæggelsen af miljøet,
Ø
grundlaget for liv på jorden skal
ophøre
Alt hvad der gavner vores jord og den
naturlige cyklus, i harmoni med naturen
må have forret. Moder jords rettigheder
skal respekteres og forbrydelser mod
hende må dømmes for en domstol.
Principperne ”bæredygtighed” og ”forureneren betaler” bruges som målestok
for, hvad der produceres og hvordan.
Målet er at ethvert produkt er bæredygtigt.
Danmark skal ikke godkende stoffer
alene fordi de er godkendt i EU. CO2handel må forbydes og fossile energikilder erstattes med vedvarende energi. De
enorme krigsbudgetter må bruges til at
rette op på de ødelæggelser krigene har
forvoldt mod jordens klima.
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 er skal startes en grundig,
D
oplyst, folkelig debat om
Danmarks medlemsskab af EU
Det er afgørende at denne debat kommer op som en ægte folkelig debat uden
økonomisk skævvridning. Vi er blevet en
umyndig brik i et stort spil om militær,
supermagtsillusioner, oliekrige, fascisering af samfundet og arbejdsforholdene
- og forgiftning af vores mad, vores klima
og vores miljø. Alle “imperier” betyder
ødelæggelse og død, også for “imperiernes” egne befolkninger.
Med kærlig hilsen til alle i Danmark
uanset hudfarve, tro og køn

