
 
 

Europas kommunistiske partiers og arbejderpartiers appel ved de europæiske valg i maj 2019 
For styrkelse af arbejdernes – folkenes kamp mod kapitalistisk udnyttelse og den Europæiske 
Union – For Folkenes Europa, for socialisme  
 
 
Arbejdere, selvstændige I byerne og på landet, kvinder, ungdom, pensionister, mennesker med handicap 
 
Vi de kommunistiske partier og arbejderpartier, som har underskrevet denne deklaration, henvender os til 
jer i anledning af de europæiske valg i 2019 
 
EU fungerer som et europæisk imperialistisk center og er fortsat et værktøj for den europæiske storkapital, 
så dens profit kan øges og dens dominans garanteres. EU tjener ikke og kan aldrig tjene de behov, som de 
arbejdende folk har.  
 
Forestillingerne om, at EU kan reformeres i en “for folket” retning har vist sig at være illusioner. Der er ikke 
baggrund for de dyrkede forventninger om en ændring i retning af folkenes interesser gennem en såkaldt 
demokratisering. 
 
Europas arbejdere, befolkningerne kan gennem deres kamp vinde over vore dages negative samling af 
kræfter og skabe de betingelser, der åbner vejen til et socialistisk Europa, som vil garantere retten til 
arbejde, sociale rettigheder, social sikkerhed og indkomst, arbejdende folks fremtid. Vore partier forsvarer 
arbejderklassens interesser, folkenes interesser, rettighederne for ungdommen, og folkets kvinder. 
 
Vi kæmper dagligt mod de anti-folkelige metoder, som de borgerlige regeringer og EU bruger, imod 
nedskæringer i løn og pensioner, mod forringelser af arbejderrettigheder, sociale rettigheder og social 
sikkerhed, mod at fattigdom og arbejdsløshed igen vokser, mod privatiseringen af såvel sundhedssystemet 
som uddannelsessystemet, mod forringelse af demokratiske rettigheder og friheder. Vi forlanger, at der 
sættes ind overfor arbejdsløshed. Vi kæmper sammen mod det EU, som manipulerer folk for at øge 
kapitalisternes profit. Vi fordømmer antikommunisme, undertrykkelse og begrænsninger af landenes 
selvstændige rettigheder. 
 

Vore partier star for: 

 Væsentlige stigninger I løn og pensioner. 

 Offentlig og gratis sundhedsvæsen og uddannelse. 

 Støtte til arbejdernes kampe og de arbejdsløses for varige jobs på fuld tid. 

 Demokratiske rettigheder på arbejdspladserne, arbejderrettigheder, sociale rettigheder og social 
sikkerhed. 

 Immigrantarbejdernes rettigheder og kampen mod de årsager, der tvinger folk til at forlade deres 
lande. 

 Støtte til de små og mellemstore landbrugere. 

 Den vigtige beskyttelse af miljøet, som ofres til fordel for storkapitalens profit. 
 

 Vi fordømmer de imperialistiske krige og interventioner. Vi kæmper for fred, for nedlæggelse af 
US/NATO baser, mod ”Partnerskab for fred” og den europæiske hær, mod PESCO(*) og deltagelse i 
imperialistiske krige og interventioner. 

 Vi kæmper mod direkte angreb på de arbejdere, der er ramt af såvel følgerne af den kapitalistiske 
krise som følgerne af den kapitalistiske ”udvikling” 



 Vi stiller os på samme side som arbejderklassen og almindelige familier, der oplever de dramatiske 
følger af den kapitalistiske produktionsmåde, som på afgørende måde forværrer situationen for 
arbejderklassen og befolkningerne. 

 

Vi opfordrer arbejderklassen og folkene til 

 at forstærke deres kamp mod den europæiske union, mod den forenede kapital, som skader 
folkenes rettigheder. 

 At forstærke deres modstand mod kapitalens angreb, mod de partier, som varetager kapitalens 
interesser, at forstærke deres kamp for løsning af befolkningernes problemer. 

 På alle mulige måder støtte de kommunistiske partier og arbejderpartier, som fordømmer EU I 
slaget om de europæiske valg I maj 2019, at svække de partier, som støtter EU og dets politik, som 
forsvarers EU's ensrettede vej for kapitalen og den såkaldte demokratisering af EU. 

 
 
Disse skridt vil styrke den folkelige kamp I hele Europa, Arbejderne vil kæmpe fra et bedre udgangspunkt. 
 
EU tjener ikke befolkningerne, EU varetager kapitalisternes, monopolernes, kapitalkoncentrationens 
interesser.  EU forstærker sin funktion som imperialistisk økonomi, som politisk og militær blok i modstrid 
med arbejderklassens og befolkningernes interesser. Der er al mulig grund til at befolkningerne bekæmper 
den gennemførte manipulation som EU, dets mekanismer, dets regeringer og de partier, der støtter denne 
imperialistiske union, udøver. 
 
De lover, at EU kan garantere os retten til arbejde, vore arbejdsrettigheder og sociale rettigheder. De 
ønsker, at overbevise befolkningerne om, at de kan garantere dem en bedre levestandard. Det er en stor 
løgn. 
 
Lad os minde om kendsgerningerne. I EU er der 16,6 millioner arbejdsløse. Der bliver stadig flere, der ikke 
har et fuldtidsjob. Det drejer sig om 21% af arbejdsstyrken, svarende til 43 millioner mennesker. Der er 
mere end 110 millioner,der lever på eller under fattigdomsgrænsen. Ungdommens fremtid undermineres. 
Arbejderklassens og befolkningernes grundlæggende rettigheder ophæves. Der bliver flere og flere 
masseafskedigelser, retten til at strejke begrænses, pensionsalderen hæves, og pensioner bliver forringet, 
den private sundhedssektor styrkes. De fattige landmænd knuses med gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, de selvstændige ødelægges af konkurrencen fra de store monopoler, ulighed og 
diskrimination på kvindernes bekostning bliver stadig værre. Indvandrere forfølges, mens den politik, der 
tvang dem til at forlade deres lande, forstærkes.  
 
Undertrykkelsen af arbejderklassen og befolkningen forstærkes, nye overvågningsmekanismer bliver skabt 
løbende. 
 
Politisk, økonomisk og militært samarbejde med den israelske stat, som myrder det palæstinensiske folk, 
bliver stadig mere omfattende. 
 
“Stabilitetspagten”, ”finanspagten”,”bankunionen” og andre værktøjer vendt mod befolkningernesupplerer 
de værktøjer, EU allerede anvender mod befolkningerne; der bliver skabt en ny dramatisk situation vendt 
mod befolkningerne. 
 
EUs såkaldte “Globale Strategi”, “Den fælles sikkerheds- og forsvars politik” og ”PESCO” udgør farlige 
muligheder for krig og interventionerog understøtter imperialistisk aggressivitet. 
 



Drivkrafteni den kapitalistiskeforening er de europæiske monopolers interesser. EU udvikler sig mere og 
mere i en reaktionær retning vendt mod befolkningerne. 
 
Som konsekvens af alt dette, er det indlysende, at hverken den forenede kapitalistunion, Den europæiske 
Centralbank eller EU-Parlamentet kan gavne befolkningerne, som de europæiske partier, der støtter EU-
strategien, ellers påstår. 
 
Derudover kan EU heller ikke udvikle sig til at blive en stærk modspiller til NATO og USA, som alle mulige 
EU-tilhængere fremfører. 
 
EU samarbejder tæt med NATO og USA mod befolkningerne mens de imperialistiske modsætningerviser sig 
både indenfor EU, som i dannelse af grupper af lande og med udtræden af EU som f.eks. Brexit. 
 
Kappestriden med såvel USA som med Rusland og Kina om kontrol med markederne forstærkes. 
 
De kommunistiske partier og arbejderpartier som underskriver denne deklaration: 

 Understreger, at kapitalens offensiv er fælles for og bakkes op af alle EU’s medlemsstater og af 
resten af de stater, der ligger på det europæiske kontinent, og derfor er det nødvendigt at 
forstærke de kommunistiske partiers og befolkningernes kamp for at udvikle solidaritet med 
arbejdernes kampe såvel i Europa som i hele verden.  

 Understreger, at der en anden udviklingsvej for befolkningerne. Alternativet – et andet Europa, 
vokser ud af arbejdernes kamp, det betyder fremgang for befolkningerne, sociale og demokratiske 
fremskridt, ligeværdigt samarbejde, fred og socialisme. 

 Tror på retten for hver enkelt befolkning til selv at vælge sin udviklingsvej, herunder retten til 
melde sig ud af EU, NATO og alle andre imperialistiske organisationer, til at kæmpe for en 
socialistisk udviklingsvej. 

 
Dette er det rette svar på de organiserede forsøg på at bedrage befolkningerne. Europas befolkninger har 
ingen interesse i at følge kapitalens verdensomspændende kræfter,som fanatisk støttes af EU og USA. De 
har heller ingen interesse i de nationalistiske kræfter, som også tjener andre klasseinteresser og ikke 
befolkningernes, når de bruger protektionisme og EU-skepsis som drivkræfter. Desuden har befolkningerne 
intet til fælles med de nationalistiske fascist-nazi partier, som kun vil anvende befolkningernes modstand og 
problemer til at styrke de kræfter, der allerstærkest forsvarer monopolernes diktatur. Støtte til de 
kommunistiske partier og arbejderpartierne er det eneste virkelige svar, der gavner befolkningerne og 
forholder sig til globalisering og den såkaldte EU-skeptisisme. Det er det rette svar vendt mod 
antikommunisme og den reaktionære, ahistoriske ligestilling af kommunisme og fascisme, som kun er det 
kapitalistiske systems ævl. 
 
Vi opfordrer arbejderklassen, Europas befolkninger til at svare positivt på denne appel fra de 
kommunistiske partier og arbejderpartierne. 
 
Hvert enkelt parti organiserer arbejdernes kamp i deres eget land. Kommunisterne og arbejderpartierne 
kæmper mod EU, herunder mod de imperialistiske unioner. Deres engagement i alle politiske kampe 
bidrager til at udvikle befolkningernes kampe.  
 
Vi opfordrer befolkningerne til på enhver tænkelig måde at svække de kræfter, som støtter EU og 
bekæmpe alle illusioner om, at EU kan ”fixes” 
 
Nej til monopolernes, kapitalens og krigenes EU! 



Fremad for et Europa med fremgang for befolkningerne, for fred, for social retfærdighed og 
demokratiske rettigheder, for socialisme. 
 
Underskrevet af følgende partier: 
Party of Labour of Austria 
Belarusian Republican Organization‐ CPSU 
New Communist Party of Britain 
Union of Communists in Bulgaria 
Party of Bulgarian Communists 
Socialist Workers’ Party of Croatia 
Communist Party in Denmark 
Communist Revolutionary Party of France (PCRF) 
Pole of Communist Revival in France 
Communist Party of Macedonia 
Unified Communist Party of Georgia 
Communist Party of Greece 
Hungarian Workers' Party 
The Workers' Party of Ireland 
Communist Party, Italy 
Socialist Party of Latvia 
Socialist Party, Lithuania 
Communist Party of Malta 
People’s Resistance Moldova 
Communist Party of Norway 
Communist Party of Poland 
Communist Workers' Party of Russia 
Communist Party of Soviet Union 
New Communist Party of Yugoslavia 
Communist Party of Slovakia 
Communist Party of the Peoples of Spain 
Communist Party of Sweden 
Communist Party of Turkey 
Union of Communists of Ukraine 
The Appeal is open for further endorsements. 

 

* PESCO: EU-samarbejdsaftale fra 2018 om sikkerheds- og forsvarsforhold, som Storbritannien, Danmark og 

Malta har valgt at stå udenfor. 

 


