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1. maj i unionskampens tegn

Forberdelserne til de seneste års klart
største 1. maj-markering på Fyn, Rød
1. Maj i Munkemose, er i fuld gang.
Der er som sædvanligt tale om et klart
alternativ til den socialdemokratiske,
“faglige” 1. maj i byen. Dette er det
største træf, hvor unionsmodstanderne
på Fyn og de faglige aktive mødes. 

John Jeppesen fra 1.-maj-komiteen
udtaler over for KP, at grundlaget vil slå
fast, at ØMU, Eu7roland og den Euro-
pæiske Union er storkapitalens værk.
Det er deres interesser, der varetages. 

ØMU´en, den økonomiske og
monetære union og euroen betyder
større arbejdsløshed, yderligere priva-
tisering og faldende realløn, mere flek-
sibel arbejdstid og løn m.v. samt for-
ringede pensioner og sociale ydelser.
Det er et skidt mod mere Union, min-
dre demokrati og mindre national selv-
bestemmelse. Et kæmpeskridt mod
unionstaten med fælles regering, fælles
lovgivning, fælles hær, fælles politi.

Det slås fast, at USA stadigt er ver-
dens førende imperialistiske super-
magt, selvom EU ruster sig til at tage
kampen op om verdensherredømmet -

økonomisk, politisk og militært.
Samtidig oplyser John Jeppesen, at

Rød 1. Maj aktivt bakker op om  6.
Internationale Faglige Træf, der skal
afholdes i Odense til sommer,  og hvor
hovedparolen bliver “Fælles kamp
mod kapitalen” og hovedtemaerne
“kampen for de kollektive rettigheder”,
“kampen mod moderne slavearbejde”
og “EU’s undergravende rolle”. Den
fortsatte OK-kamp efter de nyligt ind-
gåede minusoverenskomster vil også
indgå i 1. maj-grundlaget.

På nuværende tidspunkt ligger
musikken næsten fast, mens talerne
ikke er fastlagt. Valentin & Co vil som
sidste år spille forrygende verdensmu-
sik, mens Brødrene Sindssyg synger
arbejdersange og dansk og irsk fol-
kemusik, og et band vil spille mere
rock-prægede numre.

Du kan stadigt nå at deltage i forbe-
redelserne og melde dig som aktivist
op til, efter og ikke mindst på selve
dagen. Så sæt kryds i kalenderen og
ring til Oktober Bogbutik, Skibhusvej
100, Odense på tlf.: 66 14 89 83 eller
mobiltlf.: 20 95 32 17

Det holdt hårdt. Men i år lykkedes det:
der bliver en plads til kommunister og
Kommunistisk Politik i Fælledparken
på arbejderklassens internationale
kampdag. Ikke på en central plads -
men alligevel til at finde: På pladsen
bag Frimurerlogen ved Blegdamsvej.

- Det har været vanskeligt at få en
egnet plads, siger Franz Krejbjerg,
landssekretær for Oktober. 

- De sidste par år har man prøvet at
spise os af med helt marginære steder -
og derfor har Oktober og Kommuni-
stisk Politik ikke afholdt et selvstæn-
digt arrangement. LO i Storkøbenhavn
får pr. automatik tildelt en meget stor
del af Fælledparken - også adskillige
områder, som slet ikke bruges til dets
1. maj-arrangement. Eller kun til
‘rekreative formål’, som de siger. Det
vil sige, at folk slår sig ned i græsset
uden at være deltagere på dette arran-
gement. Men i år har vi altså fået plad-
sen bag Frimurerlogen med indgang
fra Blegdamsvej.

KP: - Hvad vil der ske på arrange-

mentet?
FK: - Der bliver et program fra sce-

nen, der endnu ikke er helt fastlagt,
med politiske og faglige talere. Kam-
pen for et Nej ved folkeafstemningen
om Unionen den 28. september står
centralt. Der bliver også på og udenfor
scenen musik og kulturindsalg. Der
kommer derudover et telt på pladsen -
bl.a. med café og bogbutik. Der kom-
mer også boder fra forskellige organi-
sationer.

- 1. maj i Fælledparken bliver selv-
følgelig også et fremstød for kommu-
nisterne, for arbejderklassens kommu-
nistiske parti - og for bladet Kommuni-
stisk Politik. Og for DKU. De unge vil
sætte deres præg på begivenheden.

Det kræver mange kræfter at få
arrangemenet op at stå. Og der vil
være brug for masser af aktivister, der
vil give en hånd med i forberedelserne
eller på selve dagen. Alle interesserede
opfordres til at henvende sig til Okto-
ber København eller Oktober Bogbutik
i Willemoesgade.

Rød 1. Maj i Munkemose i Odense - 
nej til ØMU og unionsstat

I Fælledparken med
Kommunistisk Politik

Efter flere års forgæves anstrengelser er det lykkedes i år at få
plads i Fælledparken 1. majUnionspolitikernes front er samlet og

gået ind i en fælles kamp for at omstø-
de Nej’et til ØMUen, euroen og Unio-
nen fra 92 og 93. Den borgerlige oppo-
sition har erklæret borgfred overfor
Nyrup og Co. En blok spændende fra
regeringspartierne og LO-toppen til det
borgerlige skyggekabinet over racisten
Glistrup og Fremskridtspartiet til
Dansk Arbejdsgiverforening og de
øvrige arbejdsgiverorganisationer og
størstedelen af medierne, har svoret sig
sammen om at sikre et ja den 28. sep-
tember. 

Også arbejderklassens internationale
kampdag skal bruges til propagandere
for et ja. Forvandles til et fremstød for
de europæiske monopoler og deres uni-
onsprojekt. International solidaritet til
solidaritet med kapitalens internationale.
Nyrup og med ham hele toppen af soci-
aldemokratiet og hele fagtoppen vil bru-
ge alle midler til fra talerstolene rundt
om i landet at påvirke en genstridig
arbejderklasse til at stemme mod sine
interesser.

Unionsmodstanden, som repræsente-
rer flertallet af arbejdernes standpunkt,

bliver marginaliseret eller helt klemt ude
fra disse arrangementer.

Men der vil også være steder, hvor
arbejdernes Nej til ØMU, euro og Union
kommer rent frem. På Rød 1. maj i
Munke Mose i Odense, i Fælledparken i
København ved Kommunistisk Politiks
arrangement og også en del andre steder
og andre byer rundt om i landet.

1. maj skulle være dagen, hvor en samlet
arbejderklasse fremsætter sine krav over
for de herskende. Der er nok at tage fat
på: kamp imod flekstiden og det 3.
arbejdsmarked, for en genoprettelse af
normalarbejdsdagen og kampen hen
imod en 30-timers arbejdsuge, imod den
voksende uligeløn, imod arbejdsløshe-
den o.s.v. Selvom den borgerlige presse
år efter år siger, at klassekampen er død
og 1. maj en historisk overlevering. Pud-
sigt nok hører arbejderne ikke efter - og
kommer til 1. maj alligevel. Men ikke
for at høre på monopolernes håndlange-
re.

Lad arbejderklassens modstand mod
ØMU, euro og Union blive det, der sæt-
ter sit klare præg på årets 1. maj!

Arbejderklassens internationale kampdag kommer i det ny
årtusindes første år i Danmark til at stå i unionskampens tegn. De
socialdemokratisk styrede fællesorganisationsarrangementer vil

blive brugt som en platform for mobilisering til et ja ved
folkeafstemningen. Selvom et flertal i arbejderklassen, de unge

indbefattet, siger Nej.


