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I debatprogrammet Søndagsfrokosten 18/5 glædede blandt andet Informations David Rehling sig
over, at Enhedslisten har fået nyt partiprogram. Nu mangler vi blot, at Enhedslisten også dropper
sine drømmerier om en anden samfundsmodel og modstanden mod EU, forlød det. Vi mangeårige
medlemmer kan så vælge, om vi vil tage imod komplimentet at være unge umodne drømmere eller
naive gamle fjolser, der ikke forstår noget.
Dels er en ukritisk accept af en verden, hvor de 100 rigeste kunne afskaffe fattigdom 4 gange, hvor
gælden i verden er 6 gange større end værdierne, hvor absurd det end lyder, hvor spekulation med
de samme penge i omløb 72 gange førte til en finanskrise, som der kun er befolkningen til at bøde
for, grundlaget for at undertrykkelse er muligt, selv om det forklædes i frihed og demokrati.
Dels er kampen mod det repræsentative værktøj i EU, hvor en lille folkevalgt skare sammen med
industrigiganterne kan te sig stort set, som de vil, en kamp for reelt demokrati, som handler om, at
mennesker kan få mest mulig indflydelse på eget liv der, hvor vi bor, arbejder og lever.
Enhedslisten er ikke imod samarbejde, åbne grænser og handel landene i mellem, men det skal
ske på egne præmisser, hvor vi selv kan bestemme, hvad vi vil acceptere af markedets skidt og
møg, social dumping og meget andet.
Så kære David Rehling og alle frihedselskende bør være glade for, at der stadig findes ”fjolser”,
der trods oddsene kritiserer det eksisterende og kæmper for værdier, hvor goderne og pligterne
fordeles mere retfærdigt. For det er den eneste måde at modvirke det absurde teater her og i nye
såkaldte demokratier, hvor befolkninger betaler med et liv i armod, for at magthavere kan leve i
luksus ud over, hvad der er til at fatte. Så kald os bare fantaster og drømmere, men uden vor kamp
ville meget se anderledes ud og næppe til det bedre, hvis man ser ud i verden, hvor kritikken ikke
får plads.
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