Kongreshilsen til NKP’s 30. Kongres
Kære kammerater
Mange tak for invitationen til jeres 30. Partikongres.
Jeg har den store fornøjelse på min første rejse til Norge nogensinde at overbringe en kort hilsen til jeres
kongres fra landsledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti.
Som to kommunistiske broderpartier er vi forbundet i fælles kamp for fred, folkemagt og socialisme.
Undervejs udkæmper vi i Danmark og Norge mange af de selvsamme delkampe, det gælder lokalt, nationalt
og internationalt.
Lokalt kæmper vi de samme kampe mod kapitalens markedslogik, hvor reformer er blevet synonymt med
privatisering, udlicitering og nedskæring. Det er kampe, som både kræver mobilisering i de faglige
organisationer og som kræver lokale beboerprotester såvel som en lokal parlamentarisk indsats.
Nationalt kæmper vi begge for frigørelse fra kapitalens overnationale instrumenter. For jeres
vedkommende er det EØS - og for vores vedkommende er det EU, som vi slås for frigørelse fra. I vort
tilfælde gør vi det ikke mindst gennem vores mangeårige og loyale arbejde i Folkebevægelsen mod EU – en
bevægelse, som på et tværpolitisk grundlag frem til det netop afholdte EU-parlamentsvalg har
repræsenteret den danske EU-modstand i EU-parlamentet. Det lykkedes desværre ikke for
Folkebevægelsen at genvinde sit mandat i en situation, hvor diskussionerne har været præget af en
sideløbende valgkamp til Folketinget, klima-ændringer, Brexit, den yderste højrefløjs fremmarch i ind- og
udland samt en ændret vælger-sammensætning, hvor stadig flere vælgere aldrig har oplevet et Danmark
udenfor EU - og som derfor har svært ved at forestille sig et alternativ til EU. Men EU-modstanden i
bredeste forstand er ikke død. Det viste Folketingsvalgkampen, hvor hele to borgerlige EUmodstanderpartier, Nye Borgelige og Stram Kurs, som noget nyt denne gang var stillet op - og det ene af
dem endda trodsede spærregrænsen på 2 % og opnåede repræsentation i Folketinget. Det kunne man sige
meget om, men først og fremmest afliver det myten om at EU-modstand i Danmark kun er et progressivt
venstrefløjsprojekt. Kampen mod EU kræver tværtimod - nu som før - en bred alliance.
Internationalt samarbejder vi med alle gode kræfter om at bekæmpe NATO-imperialismens militarisering af
såvel Arktis, som af Østersø-området. Dæmoniseringen og krigstruslerne vendt mod Rusland er en trussel
mod verdensfreden. På samme måde må USA’s forsøg på at bevare den militære dominans i Asien
vurderes, hvor en manglende vilje til for alvor at nedtrappe situationen i Korea samt gentagne
provokationer vendt mod Kina i blandt andet Taiwan-strædet er blandt de mest akutte trusler. I
Mellemøsten kan det samme siges om USA’s ubetingede støtte til Israel - og i Latinamerika om den
evindelige, amerikansk-ledede kampagne mod det socialistiske Cuba og mod det anti-imperialistiske
Venezuela.
Konkret og politisk-organisatorisk er vi begge engagerede i de fælles nordiske kommunistiske sommerlejre,
hvor kammerater fra vort parti har haft muligheden for at møde kammerater fra Norges Kommunistiske
Parti og de øvrige nordiske kommunistiske partier

Til slut vil jeg ønske jer en god kongres og held og lykke med det fremtidige arbejde. Vi håber fortsat at
kunne styrke samarbejdet mellem vore partier. Længe leve den internationale solidaritet. Længe leve
socialismen. Længe leve Norges Kommunistiske Parti.
Tak

