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personer har søgt om optagelse på Københavns Universitet gennem kvote 2 i år. De håbefulde
ansøgere har sammenlagt sendt 10.651 ansøgninger til universitetets 71 bacheloruddannelser.
Det svarer til et fald på 5,2 procent i forhold til 2016, men en stigning på 1,8 procent i forhold til
2015. Selvom Københavns Universitet generelt oplever et fald i antallet af kvote 2-ansøgninger, er
forholdet mellem ansøgere og studiepladser i kvote 2 stadig meget skævt. Universitetet har cirka
1000 studiepladser i kvote 2, og dem er der således 8094 ansøgere, der skal kæmpe om.

BAGSIDEN
MENER

7-12°C

Først skyet med lidt regn,
men senere tørt med lidt eller
nogen sol. Svag til frisk vind.

Dagens foto

Af Dagbladet Arbejderen

Stop hetzen
mod Rusland
Om kort tid skal den danske regering og Folketinget
tage stilling til, om man vil lade en gasledning – Nordstream 2 – fra det russiske Gazprom løbe igennem
dansk farvand i Østersøen. Projektet skal føre gas fra
Rusland til Tyskland. Denne gasledning er en vigtig
brik i stormagternes magtspil.
Rusland er længe blevet dæmoniseret i Danmark og
resten af den vestlige verden. EU og USA har indført
økonomiske sanktioner mod Rusland efter et langvarigt og vedholdende pres fra USA.
USA, som ikke har større samhandel med Rusland,
end det har med Irland, ønskede disse sanktioner for at
presse Rusland og lade sine europæiske allierede betale regningen.
Danmark har sammen med andre NATO-lande opbygget en stadig stærkere ring af militærbaser tæt ved Ruslands grænser, og der gennemføres og planlægges historisk store militærøvelser i
Ruslands nabolande. USA
og NATO presser på for en
markant øget oprustning
– også i Danmark. Senest har Trump dikteret,
at USA's baser i Tyskland
skal udbygges. Danmark
og de øvrige lande i regionen har ingen interesser i denne udvikling.
Anders Fogh Rasmussen har bedt regeringen om at sige nej til rørledningen.
Han fortsætter med at spille USA's spil, i dag som den ukrainske præsidents personlige rådgiver. For Ukraine står der
meget på spil, fordi Rusland i dag har en rørledning igennem Ukraine, der sikrer magthaverne milliardindtægter.
USA ønsker kontrol over Europas energiforsyning.
En del af striden i Syrien skyldes, at USA ønsker at
bygge en rørledning fra Qatar igennem Syrien. Rusland
har interesser i en anden rørledning, der planlægges
igennem Syrien fra Iran. Bygges den nye rørledning i
Østersøen, vil det betyde, at USA's greb om EU's energiforsyning vil blive markant afsvækket. Derfor er Tyskland interesseret i samarbejdet med Rusland.
Hidtil har det været et ynkeligt syn at se de danske
politikeres optræden i denne sag. Regeringen har udskudt sin stillingtagen og bedt EU afgøre rørledningens
skæbne. Man frygter tydeligvis, at komme i klemme
mellem USA's og Tysklands modstridende interesser.

USA's greb
om EU's
energiforsyning vil blive markant
afsvækket, hvis Nordstream 2 bygges.

Bolivia kræver adgang til havet. Chile tilegnede sig med en krig i 1879 den del af Bolivia, som ligger ud til Stillehavet. Krigen blev
indledt den 23. marts og denne dato går bolivianerne på gaden for at kræve adgang til havet – ”Mar para Bolivia”. Den manglende
adgang til havet har koster landet 1,5 milliarder dollars hvert år. Her fra en manifestation på Bolivias ambassade i Danmark.

Sudoku

DAGENS CITAT

Udfyld alle tomme
felter med tallene
fra 1 til 9. Overhold
følgende regler: Et
tal må kun bruges
én gang i hver
vandret række, i
hver lodret række
og i hver 3 x 3 boks.
Dvs. at alle tal fra
1 til 9 skal indgå i
hver af de ni bokse.
Der er kun én
løsning på en
sudoku.

Jeg har forstået, at når der er noget særligt at fejre herinde på Christiansborg, så
bager man kager. I dag er der kage hos SF. En stor
lagkage hvor vi siger farvel til Uber.
Karsten Hønge, transportordfører (SF), om Ubers beslutning om at
lukke sin pirat-taxatjeneste i Danmark, dr.dk, 28. marts.

et stort sort hul

Forskere har for første gang bekræftet, at de har fundet et supertungt sort hul,
som er blevet slynget ud af sin galakse. Det sorte hul har en masse, der er én
milliard gange større end Solens. Det er det største sorte hul, som forskere har
observeret uden for centrummet af en galakse, hvor de normalt
findes. Et sort hul er et objekt i rummet. Det har så
stor en massekoncentration, at intet, end ikke lys,
kan undslippe dets klør, når først det er indfanget.
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Stop hetzen mod Rusland

Kommunistisk Parti :

Portræt :

side 2 og 9

side 3 og 5

Stem nej til
overenskomsterne

USA's greb om EU's energiforsyning vil blive markant afsvækket, hvis Nordstream 2 bygges. Derfor er Tyskland
interesseret i samarbejdet med Rusland.

Man skal kæmpe
for det, man tror på
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Tagdækkerne i USA kæmper selv mod en lang arbejdstid
på op til 47 timer om ugen.
Ed Edahl/Wikimedia Commons

Hilsen til dansk OK17-kampagne

Da solidariteten brød grænser
Bygningsarbejdere i USA støtter dansk
kamp imod de nye overenskomster, der
giver arbejdsgiverne ret til i perioder at
pålægge ansatte en arbejdsuge på 42
timer.

usa
ah@arbejderen.dk

S

elv om afstanden er præcis 8702 kilometer mellem Californien og Danmark,
når den internationale solidaritet alligevel frem.
Bygningsarbejdere i den
amerikanske delstat Californien sendte mandag en hilsen til den danske kampagne
mod 42 timers arbejdsuge
med ønsket om en god kamp.

Mod længere
arbejdstid
Cliff Smith, formand for den
lokale afdeling 36 af tagdækkernes fagforening i det syd-

lige Californien (The United
Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers)
bakker varmt op om den danske kampagne.
"Vi viser vor klare solidaritet med vore brødre og søstre
i dansk arbejderklasse i deres
kamp mod pålagt overtid og
udvidet ugentlig arbejdstid", skriver Cliff Smith til
kampagnen "Nej til 42 timer
OK17".
Han hentyder til, at resultatet af de netop overståede
overenskomstforhandlinger
giver arbejdsgiver ret til at
pålægge ansatte fem timers
ugentligt systematisk overarbejde i op til seks måneder.
Overtimerne skal så afspadseres i andre perioder. En

række fagforeninger i Danmark vil ikke acceptere de
længere arbejdsdage og opfordrer derfor til at stemme
nej til overenskomsterne.
Cliff Smith forstår også
godt utilfredsheden med, at

bejdsuge, så viser en Gallupundersøgelse fra 2014, at
fuldtidsansatte i gennemsnit
arbejder 47 timer om ugen i
USA.
Jacob Jespersen, formand
for Stilladsarbejdernes Lands-

Vi sender vor klare solidaritet til vore brødre og søstre
i dansk arbejderklasse i kampen
mod udvidet ugentlig arbejdstid.
der i det danske byggeforlig
ikke er kommet det ønskede
kædeansvar med. Og at arbejdsgiverne får ret til at
diktere op til fem ugentlige
overarbejdstimer.
Selv arbejder afdeling 36
i Californien imod længere
arbejdstid. På trods af, at de
fleste virksomheder i USA
officielt har en 40-timers ar-

Cliff Smith

klub, er voldsomt imponeret
over amerikanernes hilsen.
– Solidariteten betyder
alt. At vor kamp betyder noget for andre end os, varmer
rigtig meget. Det viser, at de
måske også roder med de
samme problemer, som danske arbejdere, siger Jacob Jespersen til Arbejderen.
Han tilføjer, at det bety-

der ekstra meget, at den internationale solidaritet ikke
nødvendigvis kommer fra et
stort, "forkromet og overordnet forbund", men en tilsyneladende meget aktiv lokalafdeling.
Jacob Jespersen er involveret i "Nej til 42 timer" og initiativets underskriftsindsamling på Facebook og www.
nejtil42timer.dk.
Cliff Smith skriver på vegne af afdeling 36, at det er
grundlæggende forkert, at
arbejdsgiverne gang på gang
profiterer på arbejderne, der
"skaber værdierne i samfundet".
"Selvsamme arbejdere betaler gildet i form af dårligere
forhold, mens kapitalen øger
sin velstand", skriver han.

Trump mod
fagforeninger
Cliff Smith er i øvrigt en velkendt fagforeningsmand i
USA.

I 2013 blev han således
anholdt af politiet i Californien sammen med 53 andre
for at forsvare de ansattes
rettigheder i den multinationale supermarkedskæde,
Walmart.
Afdeling 36 er også i gang
med aktiviteter mod præsident Donald Trump, der
ihærdigt prøver at skrotte og
erstatte sundhedsreformen
Obamacare og samtidig angribe fagforeninger.
Jacob
Jespersen
giver
håndslag til solidariteten fra
afdeling 36 i The United Union of Roofers, Waterproofers
and Allied Workers.
– Megafedt! Det viser, at
arbejdere ikke er ligeglade
med, hvad andre på den
anden side af kloden slås
med. Vi står ikke alene. Så
virker hele kampen, siger
den århusianske stilladsarbejder, inden han hanker
op kassen med de endnu
fugtige OK17-foldere fra
trykkeriet.

