Jeg har hermed den glæde at meddele, at en betydelig skare mennesker med dansk som
modersmål har til hensigt at danne Partiet det Sidste Skub ud fra følgende indsigter, der alle
opfattes som givne og uomgængelige:
1 – Analyse:
Kapitalismen svirrer ikke forvirret omkring mellem klimaknaphed og opstande, mellem de
superrige og de udvandrede. Kapitalismen vakler: Det er et vakkelvornt økonomisk system,
der ikke kan “producere sig ud” af noget som helst. Højst vil det kunne vokse sig endnu mere
ud af menneskeheden, hvor 5 milliarder mennesker allerede er overflødige ud fra et
“nationaløkonomisk” synspunkt: Kapitalophobningen har fået global forstoppelse.
2 – Perspektiv:
Dannelsen af Partiet Sidste Skub sker med henblik på at skabe et revolutionært ståsted for
alle, der ønsker, at pengeøkonomien ophører så hurtigt som muligt. Dvs. at lønformen,
profitformen og prisformen afskaffes, mens verdens befolkning går over til en anderledes
fordeling af verdens produkter og naturrigdomme, der kan komme alle 7,8 milliarder
mennesker til gode.
3 – Organisationen:
Partiet Sidste Skub er meget rummeligt: Alle kan være med. Også selvom man ikke har tænkt
sig at skubbe til værdiproduktionen hele tiden hver dag, men bare puffe eller nive, så er alle
tilhængere af sådanne benspænd meget velkomne. Og alle, børn, voksne og ældre, kvinder og
mænd og de øvrige kan alle gøre en indsats for, at det vakkelvorne tydeliggøres. De skal blot
være klar over, at denne indsats ikke vil være velkommen uden for partiets rækker.
Eksempelvis vil alle Christiansborgs partier, samtlige massemedier såvel de audiovisuelle som
de papirbårne plus naturligvis enhver bank være svorne fjender af det Sidste Skub. Ja, de vil
måske lægge det for had og beskylde dets medlemmer for at være undergravende, kanske
endog for at være islamister. Selvom Christiansborgpartierne, medierne og bankerne egentlig
godt ved, at såvel Lutherdommen som Jødedommen og Islam alle går ind for pengene,
familien, staten og ejendommen. Men løgnagtighed har aldrig forhindret kapitalismen i at
overleve.
4 – Valg:
Partiet Sidste Skub stiller ikke op til valg, hverken de nationale, statsbekræftende valg, de
kontinentale, europæiske eller de kommunale, lokale. Er partiets aktivister i tvivl, så er
tommelfingerreglen bare: støt aldrig den institution, der støtter nationen og dermed
voldsmonopolet. Derfor frarådes det at stemme ved valg til Folketinget. At stemme ved et
folketingsvalg skubber ikke til kapitalismen på nogen måde; en sådan stemmeafgivning
medvirker tværtimod meget let til at rejse et stillads omkring en i øvrigt aldeles tom
anordning, Christiansborg, samt styrke det voldsmonopol, der kun har stilladset at henvise til.
5 – Hvad skal der så gøres?
Siden de Gule Vestes opstand begyndte for et halvt år siden, har 28 politibetjente begået
selvmord af bare undertrykkelsesstress. Indenrigsministeriet i Frankrig oprettede ellers
hurtigt særlige indsatsenheder til den egentlige bøddelvirksomhed med at skyde hænderne af
og øjnene ud på folk. Dagbladet Le Monde, som udgør vores kilde her, har nok ikke fået adgang
til at undersøge sagen, for avisen er gået meget stille omkring emnet mytteri og faneflugt

inden for korpsene. I krigstid er der som bekendt altid dødsstraf for at desertere, og
desertering bliver altid identificeret med at gå over til fjenden. Under den syriske revolution
deserterede hele militærenheder fra infanteriet de første år 2011-2013, mens netop politi,
indsatsgrupper og luftvåben var politisk udvalgte og forblev loyale over for
magthaverfamilien i Damaskus. – En Gul Vest er blevet dømt for at have råbt “Begå selvmord!”
til nogle betjente, og to af dem har klaget til myndighederne! Den anklagede, der er 49 år
gammel, er blevet idømt 8 måneders betinget fængsel, 180 timers tvangsarbejde i
“samfundets tjeneste” og en bøde på 500€, som han skal betale til hver af de to betjente, der
klagede over hans slagord.
Dette er et af de ømme punkter i opstandene, og det har de Gule Veste og deres
allierede “black blocs” straks indset: De mange forsamlinger rundt om i Frankrig diskuterer
derfor også, hvordan de skal beskytte de personer blandt oprørere eller politifolk, der vil gå
under jorden.
Opstandene går efter staten. Den 18. november 2018 nåede de Gule Veste langt,
da de gik efter Elysée-palæet.
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