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Oldboys
netværk

Nyhedsmediet Altinget har den
11. januar afsløret at seks topofficerer de sidste seks år er gået
mere eller mindre direkte fra
Forsvaret til job i det private erhvervsliv, hvor de sælger produkter og tjenesteydelser til deres
tidligere kolleger eller bedriver
lobbyvirksomhed over for Forsvaret. Det viser en kortlægning
foretaget af Altinget Forsvar.
De seks pensionerede topofficerer, der er gået mere eller
mindre direkte til forsvarsindustrien, lobbybranchen eller
konsulentbranchen, tæller en
tidligere forsvarschef, to tidligere
chefer og en tidligere vicechef
i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt en
tidligere chef for Søværnet og en
tidligere chef for Flyvevåbnet.
Den seneste i rækken til at
marchere fra Forsvaret til lob-

byverdenen er Bjørn Bisserup,
der fra januar 2017 frem til 30.
november sidste år var forsvarschef. Efter kun 31 dage
som pensionist startede Bjørn
Bisserup den 1. januar i år som
”public affairs direktør” i lobbyfirmaet Rud Pedersen.
Bjørn Bisserup forsikrer dog
at “Selvfølgelig tager jeg erfaringer og kompetencer med mig
fra det, som jeg har lavet i rigtig
mange år. Jeg er dog også meget
bevidst om, at jeg har en livslang
tavshedspligt, som ikke kan
overtrædes. Og hvis den bliver
det, så er det strafbelagt.”
Således beroliget kan vi med
ro i sindet forsikre os om, at
tildeling af fremtidige fede kontrakter ikke sker på grund af
dette ”oldboys netværk” men
mellem anstændige uvildige folk
ud fra objektive kriterier.

Ulighed i verden stiger og stiger
Den 6. december 2020 udkom
Credit Suisse med en Global
Wealth rapport for 2020. Den
siger, at 0,1 % af verdens husstande (blot 175.000 mennesker)
ejer hele 25 % af verdens rigdom.
Mens 1 % (52 millioner mennesker) ejer 43 %. 10 % ejer 81 %.
Den nederste 50 % del af verdens
husstande ejer blot 1 %!
Ifølge rapporten fra 2020 steg
den samlede husstands formue
med 220 milliarder i løbet af
2019. COVD-19-pandemien
reducerede dog denne stigning
i 2019 med næsten halvdelen,
mellem januar og marts 2020.
Men fordi aktiemarkederne og
ejendomspriserne derefter steg
igen, takket være massiv støtte
til erhvervslivet fra regeringer og
centralbanker, regner Credit Suisse-forskerne med, at den samlede husstands formue stadig
var lidt højere i midten af 2020
sammenlignet med niveauet i
slutningen af sidste år.
Rigdom er ikke fordelt ligeligt
hverken geografisk eller internt
i de enkelte lande. I slutningen
af 2019 tegnede Nordamerika
og Europa sig for 55% af den
samlede globale velstand, med

kun 17% af verdens voksne befolkning.
Rigdoms forskellene inden for
landene er endnu mere markant.
De øverste 1% i et land ejer typisk 25% - 40% af al formue, og
de top 10% tegner sig normalt
for 55% - 75%.
I slutningen af 2019 ejede
millionærer over hele verden,
som udgør 1% af den voksne
befolkning, 43,4% af den globale
rigdom. Derimod mønstrede
54% af voksne befolkning en formue under 60.000 kr. (dvs. stort
set intet) tilsammen mindre end
2% af den globale rigdom.
Denne seneste analyse fra
Danmark - fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - med tal
fra 2019 siger præcis det samme.
Indkomsten efter skat steg til
knap 684.000 kroner for de 10
procent rigeste. Det er en real
indkomstfremgang på næsten
5,4 procent, som blot kan lægges
oven i den store vækst i indkomsterne, de rigeste har haft siden
finanskrisen (2010). Nemlig 25
%. Hvorimod gennemsnitsstigning er 12 % og for de 40 % fattigste er det kun 6 % siden 2010.
De rige stikker af.

De rige er skyld i klimakrisen
Oxfam har dokumenteret i rapporten ”Climate finance shadow
report 2020”, lavet i samarbejde
med Stockholm Environment
Institute, at klimakrisen drives
af verdens rige. Den rigeste 1 %
har siden 1990 udledt dobbelt så
meget som de fattigste 50 % af
verdens befolkning. Og de er nu
i gang med at opbruge verdens
samlede CO2 budget.
Ud over disse opsigtsvækkende
oplysninger kan rapporten også
konkludere at:
• Klimaets kritiske udvikling
drives fortrinsvist af verdens
rigeste 10 % (målt på indkomst) der gennem deres forbrug er ansvarlige for 50 %

af den samlede udledning af
CO2 fra 1990-2015.
• Verdens 50 % fattigste står
for kun 7 % af den samlede
udledning i samme periode.
• Den øgede mængde af CO2
i atmosfæren fra 1990-2015
hovedsageligt skyldes, at de
rigeste har øget deres forbrug
af fossile brændstoffer.
Trods vindmøller, klimaplaner
og ny grøn teknologi går det lige
nu kun den gale vej med CO2
udledningen. Når de rige bliver
rigere forbruger de også mere. Så
den stigende ulighed og ophobning af formue betyder endnu
mere CO2-udledning.

Det bliver tit fremstillet som
om, det er den voksende velstand
i Kina og Indien som er skyld i
den stigende CO2-udledning,
og derfor nytter det ikke noget
at Danmark reducerer sin fossile
afbrænding. Men det er ingenlunde rigtigt. Som Kristian Weise,
generalsekretær i Oxfam Danmark, siger ”Det er ikke kinesernes
fjernsyn eller indernes køleskab,
der har bragt os på kanten af
afgrunden. Og det er slet ikke afrikanernes landbrug. Det er de rige
i toppen af den globale indkomst
– dem og deres flyrejser, benzinslugende biler, luksusforbrug og
deres opvarmning og nedkøling
af store boliger.”

Stemmer fra Ellebæk

Hvad er Ellebæk? Udlændingecenter Ellebæk er placeret i Nordsjælland mellem Allerød og
Birkerød. Grunden er en gammel
militærlejr fra 1913. Der er plads
til op mod 36 beboer. Beboerne
er afviste asylansøgere og de er
internerede i Ellebæk for at motivere dem til en frivillig hjemrejse.

”2008 sad jeg i fængsel i Iran
fordi jeg var en del af det politiske
parti PDK. Her slog de mig, og jeg
havde ondt i min krop. Men i Ellebæk slog de mig ikke. Jeg er havde
ondt, ikke i kroppen, min i mit
hoved, i mit sind. Efter opholdet
i Ellebæk er jeg altid syg. Jeg har
det ikke godt. Jeg er meget bange.
Bange for at Danmark deporterer
mig tilbage til Iran.”
Parviz Atmani, Iraner, tidligere
frihedsberøvet i Ellebæk.

”Den eneste man oplever i Ellebæk er den konstante stress. Man
spiser med stress, sover med stress,
den er en konstant følgesvend.
Maden er dårlig – nogle gange
for gammel, og det er stort set
altid den samme, man får. Det
er fuldstændige som i et fængsel;
vagterne taler normalt ikke til de
indsatte – de taler til os som om
vi var kriminelle. Og vi er ikke
kriminelle, vi er flygtninge, som
ikke kan eller ikke vil deporteres
til vores hjemland.”
Safeer Hamid, Iraker tidligere
frihedsberøvet i Ellebæk.
”Mennesker som kommer ind
af døren stærke og håbefulde, forlader Ellebæk som indadvendte,
vrede, bitre og syge individer. Jeg
tager ikke stilling til deres specifikke sager, men jeg tager stilling

til det medmenneskelige; at folk
i den danske stats varetægt bliver
nedbrudte på den måde. Jeg synes
det er en unødvendig magtanvendelse.”
Per Bohlbro, arbejdet 13 år som
præst på Ellebæk
Citeret direkte fra Amnesty,
medlemsblad for Amnesty International Nr 3 2020.
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Overenskomst 21 - skulder ved skulder
eller hver for sig?
Af Jan Hoby

Forhandlingerne om en ny
overenskomst for alle offentligt
ansatte er i gang. Arbejdsgiverne
i Kommunernes Landsforening,
Danske Regioner og Staten går, i
modsætning til OK18, stille med
dørene. Og KL’s chefforhandler,
Zieler siger, at det blot handler
om at vedligeholde de bestående
overenskomster. Arbejdsgiverne
ønsker for enhver pris at undgå
såvel den musketered, solidaritets pagt og mobilisering, som
blev udviklet under OK18. Den
sikrede et langt bedre resultat
for de fleste, selvom lærere og
undervisere ikke kom i mål med

en arbejdstidsaftale. Der er siden
indgået en arbejdstidsaftale, A20,
som desværre hverken garanterer

et minimum af forberedelse eller
et loft over undervisningen.
Covid19 og lockdown lægger
godt nok en dæmper på mulighederne for at mødes, demonstrere
og aktionere. Samtidig kæmper
mange offentligt ansatte en brav
kamp i sundhedsvæsenet, ældreplejen og på børneområdet.
Offentlige ansatte viser hver
dag, hvor stor en betydning deres
arbejde har for hele samfundet.
Desværre mangler der både pædagoger, sundhedspersonale
og personale til at tage sig af de
ældre.
Det er et stærkt udgangspunkt
for de faglige organisationer at gå
til forhandlingerne med og de har
da også alle bedyret at de vil slås
til det sidste for medlemmernes
interesser. Den “sang” har vi hørt
før, især når krav og forventninger
ikke er tydelige. Så er det alene
forhandlernes vurderinger, som er
i spil. De har ikke indgået en musketered, men står “hver for sig”.
Fagbureaukratiet har desværre
ikke taget erfaringerne fra OK18
om at stå skulder ved skulder til
sig. Måske blev de skræmte af
den mobilisering og håb de vakte
denne gang.

“Vi står i frontlinjen – men får

ikke løn som fortjent”

Men heldigvis er der et græsrodsinitiativ som kan holde dem fast.
Et nyt fagligt initiativ som kræver
3000 kr mere i løn om måneden
til alle offentlige ansatte så dagens
lys i januar. Initiativgruppe: FOA/
KLS, Uddannelsesforbundet i Hovedstaden, Landsforeningen for
Socialpædagoger, PMF afd.1, men
det er åbent for alle. De har flere
punkter på programmet:
1. Selv om de offentligt ansatte

udøver livsvigtige og samfunds
nødvendige opgaver hver eneste
dag og time året rundt, så afspejles

det ikke i løn- og arbejdsvilkår.
Tværtimod. Samfundssindet når
ikke ud til store grupper af offentligt ansatte, som er lønnet lavt,
ulige og har en presset hverdag.
2. Offentlige ansatte betalte
dyrt for finanskrisen i 2008 med
efterfølgende tre dårlige overenskomster. Nu skal vi have løn som
fortjent, og politikernes rosende
ord skal omsættes til kontant
belønning.
3. Derfor har en række lokale
fagforeninger, FTF’ere, tillidsrepræsentanter og andre offentlige
ansatte gået sammen om et OK
21 græsrodsinitiativ: Løn som
fortjent. Med to krav: Alle offentlige ansatte er 3000 kroner mere
værd – hver eneste måned & 5
milliarder kroner til en lavt- og
ligelønspulje (som blev rejst ved
OK 2008). Kampagnen skal skabe
et pres på arbejdsgiverne og understøtte vores forhandlere i Forhandlingsfællesskabet og fagforbund.
4. OK18 lærte os, at sammen
kan vi nå meget, og alene når vi
kun lidt. Denne vigtige erfaring
skal vi tage med os i OK21 i form
af en solidaritetspagt, hvor vi står
sammen om fælles krav til krone-

stigninger og lavt- og ligelønløft.
5. Pga. coronakrisen vil kampagnen først og fremmest foregå
på de sociale medier. Så udbredelse
af budskabet kan kun ske ved at
rigtig mange deler budskabet om
at alle offentlige ansatte er 3000
mere værd – hver eneste måned.
Alle offentligt ansatte er inviteret
og vi håber på opbakning fra privatansatte kolleger og deres fagforeninger. Kun skulder ved skulder
kan vi få vores krav opfyldt.
Følg kampagnen her:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/3000merevaerd/
3500 har ved den 20.1.21 skrevet under på appellen. Du kan
også gøre det her: https://forms.
gle/4MX6FMGVuZqRLsgPA

Socialistisk Arbejderavis
opfordrer sine læsere til at
gå med i dette initiativ. Det
forsøger at tage de bedste erfaringer fra OK 18 med videre.
Det er for alle på tværs af fag
og faglig organisation.

Vi flytter ikke

Kampen mod Gettolovene fortsætter
Alle beboere i to blokke med i
alt 287 boliger i Bøgeparken,
Vollsmose har fornylig fået
opsigelser fra boligorganisationen Civica. De skal flytte og
genhuses permanent senest
den 1.oktober i år.
Af Lene Junker

Alle beboere i to blokke med i
alt 287 boliger i Bøgeparken, Vollsmose har fornylig fået opsigelser
fra boligorganisationen Civica. De
skal flytte og genhuses permanent
senest den 1.oktober i år.
Almen Modstand Odense er nu
igang med at kontakte beboerne

for at få dem med i en kollektiv
indsigelse mod opsigelserne.
Indtil nu har 27 lejemål/beboere
tilsluttet sig.
Socialistisk Arbejderavis har talt
med Rina Krøyer, beboer i Vollsmose og aktiv i Almen Modstand
Odense.
Hun fortæller: “Vi er 4 kvinder, som går rundt, ringer på og
taler med folk. Vi er veninder og
kender hinanden fra netværket
Bydelssøstre. Der er meget at
tale om, mange spørgsmål at
svare på og mange papirer, som
skal udfyldes for at Morten Tarp
kan køre sagen for os. Heldigvis
taler mine veninder også arabisk

og somalisk. Så vi bruger alle tre
sprog for at være sikre på at folk
forstår, hvad de skriver under på.
Det er et enormt arbejde, men vi
får mange med”
Én af de beboere, som har
skrevet under og som er klar til
at gå rettens vej er Said Hassan,
som bor med sin familie i Bøgeparken. Han siger til DR Fyn den
11. januar: “Det er ikke blot vores
hjem, de opsiger. Det er hele mit
liv. Vi har fem børn, der er vokset
op her. Vi kæmper til det sidste. Vi
går rettens vej”
Det er advokaten, Morten Tarp,
som tager beboernes indsigelser
i boligretten, hvilket vil få opsættende virkning, sådan at ingen
skal flytte mens indsigelserne
behandles i boligretten.
Ghettolovene skal også behandles i Folketinget igen. Det
sker, fordi det er lykkedes Almen
Modstand at samle godt og vel
50.000 underskrifter for deres
Borgerforslag. Ghettolovene er
først og fremmest Lars Løkke og
Inger Støjbergs værk, men de har
solid opbakning i folketinget og
støttes fuldt ud af Mette Frederiksens regering.
Alligevel var Almen Modstand
istand til at samle et par tusinde

til fakkeloptog mod Ghettolovene
i København den 5. december
sidste år. Det sikrede de sidste
underskrifter, så Borgerforslaget
kom i mål.
Ibrahim El-Hassan, som var forslagsstiller til Borgerforslaget og
aktiv i Almen Modstand Odense
fortæller til Socialistisk Arbejderavis, at Almen Modstand fortsætter med at samle underskrifter ind
og følge op på Borgerforslagets
behandling i folketinget.
Gennem oplysning, debat, aktioner og demonstrationer siden
2018 er flere og flere blevet klar
over, hvor vanvittigt det er at rive
gode, billige boliger ned, når disse
er en mangelvare. Hvordan lovene
er åbenlyst racistiske, fordi alene
kriteriet, ikke-vestlig indvandrer,

afgør om et boligområde stemples
som en hård ghetto. Og hvordan
lovene er åbenlyst diskriminerende fordi der gælder andre regler
for mennesker, som bor i de hårde
ghettoer. Ghettolovene skal væk
- kampen fortsætter i boligområderne og på gaden.
Almen Modstands fakkeloptog
den 5. december var enormt
opmuntrende og viser, hvad der
kan ske når “alle gode kræfter”
står sammen og står op mod
racisme og diskrimination. Socialistisk Arbejderavis opfordrer
til at vi gør det igen den 20. marts
på FN´s internationale dag mod
racisme og diskrimination som
Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination står bag.

Familien Hassan fra Vollsmose
Kredit: Henrik Michaelsen / DR
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Sig fra overfor racismen i din hverdag
- Byg solidariske fællesskaber og netværk i din fagforening
Af Lene Junker

I Danmark har Black Lives
Matter-bevægelsen bredt sig som
ringe i vandet ud i samfundet.
Racismen herhjemme er slået fast
som en pinlig kendsgerning, som
flere forholder sig til og ønsker at
lave om på.
Trods Covid-19-restriktionerne
har vi i efteråret 2020 set store
gadedemonstrationer for flygtningene i Moria-lejren på Lesbos,
protester mod politikernes racistiske retorik og et fakkeloptog,
som samlede tusinder mod “Ghettolovene”.
Det står i skærende kontrast
til at Mette Frederiksen i sin nytårstale, igen igen talte de etniske
minoriteter ud af samfundet og
fællesskabets ligning. Tværtimod
var det vigtigt for hende at slå fast,
at flygtninge skal aktiveres/arbejde 37 timer om ugen for deres
usle “hjemrejseydelse”. Når man
ved hvilke urimelige og umenneskelige krav som arbejdsløse
og syge bliver mødt med for at få
kontanthjælp, så er dette endnu
et “motivationsfremmende” tiltag
for at få flygtninge til at give op
og rejse tilbage. Samtidig giver
det alle de grådige arbejdsgivere
på det grå-sorte, og parallelle, arbejdsmarked kronede dage.
Men afgørende er det, at de
faglige organisationer, som jo i alt
organiserer 1,3 millioner lønmodtagere, for alvor er begyndt på at
sætte racismen på dagsordenen.
Fagforeningerne har en vigtig
opgave og gode muligheder for
at bekæmpe racismen. Først og
fremmest ved at stå op for deres
medlemmer med anden etnisk
baggrund, når de møder racisme
eller diskrimination både på arbejdspladsen og i lovgivningen.
Men også ved at række ud til de
etniske minoriteter og invitere
dem ind i et fagligt fællesskab.
Mange fagforeninger har længe
arbejdet målrettet mod social
dumping ved at organisere især
østarbejderne. De udgiver infomateriale på mange sprog og
ansætter organizere, som taler
østarbejdernes sprog.

3F og Fagbladet sætter
racisme på dagsordenen

Fagbladet 3F iværksatte i november 2020 en stor undersøgelse om
racisme på jobbet. 8.280 3F’ere
er blevet spurgt, og 37 procent
svarer, at racismen er ’blevet mere
udbredt i løbet af de seneste 10
år`.
838 af de adspurgte i undersøgelsen har enten selv indvandrerbaggrund, eller er efterkommere,
og er samtidigt i job. Ud af denne
gruppe nikker 35 procent til, at
de har oplevet, at kollegaer eller andre på arbejdspladsen har
kommenteret eller sagt vittigheder med udgangspunkt i deres

sprog, etniske ophav, hudfarve
eller religion. Omvendt siger hele
80 procent af de adspurgte med
dansk baggrund, der samtidigt er
i job, at de ikke har oplevet den
slags kommentarer eller vittigheder om deres kollegaer.
At flere noterer sig en stigende
racisme kommer ikke bag på Mira
Skadegård, der er adjunkt ved
Institut for Kultur og Læring på
Aalborg Universitet.
“Det er blevet mere legitimt, også
fra regeringens og politikeres side,
at være mere åbenlys i det diskriminerende sprog. Og så ser resten
af samfundet også en legitimering
af det”, siger Mira Skadegård, der
blandt andet forsker i, hvordan
diskrimination optræder i hverdagssituationer.

racisme i hele dit liv, for du er jo
adopteret fra Sri Lanka?
Lisbet Bro Clausen: “Helt fra
min barndom har jeg oplevet
racisme. Men jeg har først ytret

alene, uden nogen hjælper og jeg
føler det som et stort menneskeligt
svigt.”
SAA: Hvorfor tænker du at
racismen i hverdagen, mellem

mig om det, da jeg blev voksen og
har blandt mange oplevelser også
fortalt om, da jeg som 14-årig, blev
stoppet på cykel af to noget ældre
fyre, som bad sådan en perker som
mig om at skride hjem, hvor det
så end var, for mit hjem er jo her
i Danmark. De væltede min cykel,
holdt mig tilbage, tog fat i mig og
lod mig først gå, da jeg selv sagde,
at jeg ikke hører til her i landet,
som de ville tvinge mig til at sige.
Det er hårdt at være alene med sin
angst uden nogen til at hjælpe med
at forsvare sig. Det går som en rød
tråd for alle mine oplevelser, at stå

kollegaer, naboer osv. er blevet
så massiv?
Lisbet Bro Clausen: “Det er jo
blevet legalt rent politisk gennem
de sidste 25 år. Jeg har da stor tillid til at man gennem dialog og
oplysning kan nå langt forskellige
mennesker imellem. Men denne
gentagende diskriminerende retorik om sorte og brune mennesker,
som jeg oplever mere og mere både
privat og som fagperson, men også
uligheden i samfundet. Det er med
til at fremme frygten og utrygheden mellem mennesker, til at øge
kløften og skabe et dem og os”.

Tema om racisme i BUPL´s
fagblad, Børn & Unge

BUPL´s fagblad, Børn & Unge,
har lige haft et tema om racisme,
som specialpædagogen Lisbet Bro
Clausen medvirker i. Socialistisk
Arbejderavis har talt med Lisbet
Bro Clausen, som er pædagogisk
meningsdanner på børneområdet
gennem Tænketanken Cevea og
BUPL. Siden 2016 har hun derudover skrevet og talt om racisme
og diskrimination i mange sammenhænge.
SAA: Flere mennesker i Danmark med brun hud og sort hår,
forsøger at ignorere racismen og
tager ikke til genmæle på deres
skole, arbejdsplads eller i bussen.
Hvad var det, som gjorde, at du i
2016 begyndte at blande dig i den
offentlige debat?
Lisbet Bro Clausen: “Jeg fik simpelthen nok efter en særlig oplevelse, hvor jeg stod med min søn og
gik hjem og skrev et offentligt opslag på Facebook om den racisme,
jeg og mine børn løbende oplever.
Jeg tænkte ikke på konsekvenserne,
men blev glædeligt overrasket over
den positive respons, jeg blev mødt
med, da opslaget gik viralt. Det
førte til at jeg blev lyttet til i flere
forskellige sammenhænge, også
fra nogle politikere, og kontaktet
af journalister og oplevede, at
man rent faktisk kan få sit budskab langt ud. Så derfor fortsatte
jeg. Siden er jeg blevet uddannet
“ pædagogisk meningsdanner”,
er bl.a blogger og debattør, hvor
jeg ytrer mig i forskellige medier
og deltager i den offentlige debat
omkring flere forskellige emner.
Jeg skriver bl.a. på bloggen: “Vores
virkelighed - usminkede fortællinger om velfærd”. Jeg føler mig
privilegeret, fordi jeg nu har fået et
stort netværk og en stemme og den
bruger jeg, alt hvad jeg kan, også
på børneområdet, hvor jeg bl.a. var
med til at kickstarte kampagnen
for minimumsnormeringer, som
for alvor kom på den politiske
dagsorden til folketingsvalget i
2019”.
SAA: Men du må have oplevet

SAA: Det er jo rigtig vigtigt at
din fagforening, BUPL sætter
racismen på dagsordenen. Hvilken respons har du fået på det og
hvad tænker du, der skal ske nu?
Lisbet Bro Clausen: “Jeg er
meget glad for at BUPL har sat
racismen op som et tema i Børn &
Unge. Jeg havde håbet på en større
respons og anerkendelse fra min
faggruppe, for vi deler jo alle den
samme hverdag, hvor jeg oplever
at racisme og forskelsbehandling
er et stigende problem. Men siden
har der desværre været meget stille.
Engang tænkte jeg, at hvis bare
folk vidste, hvordan racismen sårer
mennesker dybt og har af alvorlige
konsekvenser, så ville mange flere
reagere på det og det ville ændre
sig. Men jeg fornemmer, at mange
slet ikke oplever racismen i deres
hverdag som et problem eller ser
den. Måske fordi de ikke rammes
personligt eller fordi andre problemer fylder mere. Anerkendelsen og
omfanget af dette issue er vigtigt,
for alle os, børn som voksne, der
oplever forskelsbehandling og er
afgørende, hvis vi i fællesskab skal
ændre noget. Men jeg er en fighter,
som ikke giver op og jeg fortsætter
med at ytre mig. Jeg er åben overfor
nye initiativer og nye muligheder
for at bekæmpe racisme og diskrimination. Ord skaber virkelighed,
så jeg tænker meget over, hvordan
vi får politikerne til at være deres
ansvar bevidst for tonen i det
offentlige rum og det hele bliver
løftet op i et større perspektiv og
handlet anderledes på. Det er på
høje tid”.

Antiracistisk Netværk i Dansk
Magisterforening.

Dansk Magisterforening har et
Antiracistisk Netværk, som er
startet af tre DM-medlemmer i
2019. Det er et aktivistisk netværk,
hvor de sammen arbejder for at
gøre en forskel i forhold til både
institutionel og strukturel racisme
i Danmark. Netværket er åbent for
alle interesserede medlemmer,
som kan henvende sig til netvaerk@dm.dk.

3F Odense Gops har en multikulturel gruppe og et internationalt netværk.

De skriver om sig selv på Facebook: “Multikulturelt Fællesskab
og International Network. Begge
to faglige netværk, som holder
til i 3F Odense GOPS. Vi er alle
deltagere med etniske minoritetsbaggrund og nogle af os er også
tillidsvalgte for vores kolleger.
Vi netværker om emner som arbejdsliv, uddannelse, ligestilling
og menneskerettigheder. Har du
lyst at blive en del af vores netværk, så send en besked til Multikulturelt Fællesskab via vores
side her på Facebook eller til afdelingens mailadresse gops@3f.dk”

Bliv medlem af 3F Gops’ multikulturelle gruppe
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10 år efter den egyptiske revolution.

Hvad har vi lært?

I 2011 startede det Arabiske
Forår, en fællesbetegnelse
for en række revolutioner og
bevægelser, der fandt sted
samtidig i flere lande i Mellemøsten. Nu, 10 år efter, er
det vigtigere end nogensinde
at analysere hvorfor revolutionerne havde succes, og
hvorfor de fejlede.
Af Asbjørn Valhøj

Den 17. september 2010 begik
den 26-årige Mohamed Bouazizi
selvmord ved at sætte ild til sig
selv i den tunesiske by Sidi Boudiz.
Han gjorde det af afmagt og fortvivlelse over, at hans grøntsagsvogn var blevet konfiskeret af
myndighederne, og han derfor
havde fået frataget sine muligheder for at forsørge sin familie
på otte. Tragedien blev delt vidt
og bredt via de sociale medier, og
blev for mange tunesere et symbol
på den økonomiske, sociale og
politiske undertrykkelse, de havde
levet under siden diktatoren Ben
Ali tog magten ved kup i 1987.
Bouazizis selvmord, og regimets brutale svar på de første
demonstrationer, blev gnisten til
en revolution der den 14. januar
2011 førte til, at Ben Ali flygtede
fra landet. Inspireret af den succesfulde revolution, og af den
lignende undertrykkelse i deres
egne lande, gjorde befolkningerne
i Egypten, Syrien, Bahrain, Yemen
og Libyen også oprør. Det Arabiske Forår, som revolutionerne
senere blev kaldt, var skudt i gang.
På trods af de umiddelbare
ligheder mellem revolutionerne,
har resultaterne været vidt forskellige. Tunesiens Ben Ali, Libyens Muammar Gadaffi, Yemens
Ali Abdullah Saleh, og Egyptens
Hosni Mubarak blev alle væltet,
tvunget i eksil eller dræbt. Men
oprøret i Bahrain blev nedkæmpet
ved hjælp fra Saudi-Arabien, og i
Syrien, Yemen og Libyen udbrød
altødelæggende borgerkrige, som
stadig raser, og som har krævet
ubegribelige tab af menneskeliv.
I Egypten blev Mubaraks efterfølger, den demokratisk valgte
Mohamed Morsi, afsat ved militærkup i 2013, og det nye regime,
ledt af militærets mand Abdel
Fattah el-Sisi, har vist sig lige så
brutal som Mubaraks. Kun i Tunesien er det lykkedes at fastholde
en politisk liberalisme, der blandt
andet har resulteret i en ny forfatning og undersøgelseskomite for
forbrydelser begået under Ben
Ali, men adskillige personer fra
det gamle styre sidder stadig på
meget magt og indflydelse. Det er
vigtigt ikke at se revolutionernes
udviklinger i nationale vakuum,
da intervention fra imperialistiske
magter, heriblandt vestlige lande,

har spillet en afgørende rolle for
regimernes overlevelse. Således
kan man nævne Frankrigs støtte
af den libyske krigsherre Khalifa
Haftar, Ruslands intervention på
vegne af Bashar al-Assads regime,
og Saudi-Arabiens rolle i Bahrain
og Yemen, støttet af USA.
Hver af revolutionerne fortjener
at blive analyseret i dybden, og
de rummer alle vigtige lektioner
for revolutionære i hele verden.
Denne artikel vil dog fokusere på
Egypten, der både er ét af de mest
folkerige lande i Mellemøsten og
en økonomisk sværvægter.

politiske regime, og åbnede op for
både ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, selvstændige fagforeninger
og politisk pluralisme. Men den
nyliberale politik stoppede dog
ikke med indsættelsen af Mohamed Morsi, der blandt andet
optog lån hos IMF, skar i det offentlige budget og satte politiet
ind mod strejkende arbejdere.
Det er fristende at se revolutionen som en abrupt og spontan begivenhed, udelukkende
et resultat af det repressive regimes politik. Organiseret- og
kollektiv modstand var dog ikke
noget nyt i Egypten, og man skal
snarere se revolutionen som et

disse modsætningsforhold dog
at skabe problemer. Et af disse
var forholdet til militæret, der i
starten af mange demonstranter
blev anset positivt, på trods af, at
institutionen var dybt forankret
i det egyptiske statsapparat. En
anden var den sekterisme, der
især kan ses i konflikterne mellem
det Muslimske Broderskab og andre islamistiske grupperinger, og
sekulære egyptere. Broderskabet
officielle lederskab var sen til at
tilslutte sig revolutionen. Det skal
dog nævnes, at mange af Broderskabets yngre medlemmer konsekvent støttede revolutionen, og
udfordrede organisationens linje.

2008-2009. USA forsynede til gengæld regimet med næsten 2 milliarder dollars om året, og overbeviste andre vestlige regeringer
til at eftergive Egyptens store
gæld. Så sent som i 2009 nægtede
præsident Barack Obama, at Mubarak skulle være en autoritær
leder, og selv under den egyptiske
revolution, og kontrarevolution,
holdt regeringen fast i denne
linje. Allerede i 2014 overførte USA
således 575 millioner dollars til
det egyptiske militær. Penge som
ellers havde været frosset siden
kuppet i 2013.
Også den Europæiske Union
tilbyder finansielle lån til regimet,
og flere europæiske lande har
tilmed øget deres diplomatiske
bånd, såsom Frankrig, da præsident Macron i slutningen af 2020
inviterede el-Sisi på besøg i Paris.
Dette illustrerer med al tydelighed
vigtigheden af at se revolutioner i
en international kontekst, og viser
hvor essentielt det er, at arbejderklassen i alle lande organiserer sig
og kæmper i solidaritet med deres
udenlandske kammerater.

Revolution som en proces

Det Arabiske Forår mobiliserede tusinder af mennesker i mellemøstlige lande til kamp mod regimet. Her i Kairo.

Klassekamp i Egypten
Årsagerne til den egyptiske re-

volution kan, ligesom for de
andre revolutioner, både findes
i politiske og sociale forhold.
Befolkningen ønskede brød, social sikkerhed, politisk frihed, og
frihed for korruption – forhold der
er dybt forbundne. Under Hosni
Mubarak havde det egyptiske
regime i årtier ført en neoliberal
økonomisk politik med støtte fra
internationale aktører, såsom IMF
og Verdensbanken. Dette blev for
alvor igangsat i 1990’erne, hvor
tidligere regimers velfærdspolitik
blev rullet tilbage, hovedparten
af virksomheder i den offentlige
sektor blev privatiseret, og ejendom og kapital blev voldsomt
koncentreret på et lille mindretal
af familier, der alle var en del af
den politiske magt. Resultatet var,
at landet fra 2005-2008 oplevede
en BNP-vækstrate på 7% årligt,
samtidig med at procentdelen af
egyptere, der levede på eller under fattigdomsgrænsen (2$/dag)
voksede fra 20% til 44%.
Revolutionen i 2011 væltede det

resultat af den klassebevidsthed
og modstandsvilje, der i årtier har
udviklet sig i den egyptiske arbejderklasse. Således er der mange
eksempler på kollektiv modstand
i Egypten før 2011, både i form
af demonstrationer, strejker, og
sit-ins, såsom i 2006 og 2007, da
massestrejker startede i tekstilfabrikker i byen El Mahalla førte til
ulovlige strejkebølger i hele landet
samt den første selvstændige fagforening. Forud og efter 2011 revolutionen eksploderede brugen
af strejker, og alle observatører er
enige om, at det var en vigtig årsag
til, at militæret blev presset til at
afsætte Mubarak.

Bevægelsen efter
Mubaraks fald

Enhver social bevægelse består
af mange mennesker, der ofte
ønsker vidt forskellige samfund,
og det var også tilfældet for den
egyptiske revolution, som bestod
både af socialister og liberale, af
sekulære og islamister, af arbejderklassen, middelklassen, og
selv unge fra højere klasser, alle
forenet i målet om at styrte regimet. Efter den første sejr begyndte

Også forfølgelse af den kristne
minoritet i Egypten var med til at
styrke den voksende modstand
mod Broderskabet. På den anden side var det ikke et tilfælde,
at militæret valgte at rette deres
repression mod Broderskabet,
før de vendte deres blik mod
liberale, socialister, uafhængige
fagforeninger, osv.. Militærets
afsættelse af Mohamed Morsi,
samt deres voldelige nedkæmpelse af Broderskabet – hvilket
kulminerede i massakren af 1000
egyptere ved Rabaa plads i august
2013 – blev i starten støttet af store
dele af befolkningen, både liberale
og venstreorienterede, der købte
forklaringen på, at militæret blot
ønskede at bekæmpe terrorisme
og religiøs fundamentalisme.

Støtte fra Vesten

På trods af at det egyptiske regimes repressive natur ikke kunne
være tydeligere, har vestlige magter som USA historisk set regimet
som en vigtig allieret. Egypten
hjalp således USA i Irakkrigen
i 2003, og assisterede også en
anden vigtig amerikansk allieret,
Israel, i dennes krig mod Gaza i

På 10-året for det Arabiske Forår
er det forståeligt, hvis mange ser
med afmagt og pessimisme på
mulighederne for at vælte regimerne. Men de sociale og politiske
forhold der lå som baggrund for
revolutionerne eksisterer endnu.
Og selvom regimernes brutale
vold synes at have afskrækket
befolkningen fra kollektiv modstand, er dette på ingen måde en
selvfølgelighed. De vellykkede
revolutioner i Sudan og Algeriet
i 2019 er et tydeligt tegn på, at en
pludselig revolutionær situation
altid vil kunne forekomme. Og
vurderet ud fra Libanons oprør
samme år lader det til, at arbejderklassen i højere grad afviser den
sekteriske retorik og politik, der
så tydeligt kun har været kommet
den herskende klasse til gode. Det
Arabiske Forårs revolutioner er
ikke et overstået kapitel, men et,
der lever videre og til enhver tid
kan blusse op igen. Det egyptiske
eksempel viser vigtigheden af
en revolutionær strategi, der er
international, socialistisk,og som
led i sin strategi søger at gøre sig
uafhængig af det eksisterende
statsapparat, der er forankret i
den kapitalistiske klasse og det
herskende magtsystem.

Klimakamp
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Parisaftalen kalder på aktivisme
og ikke jubel
Derfor må en så vigtig sag
som overholdelse af Paris
Aftalen ikke overlades til politikere alene. Det kalder på
store samfundsforandrende
beslutninger. ”Vækst” skal
simpelthen fjernes fra samfundets ligning - uanset hvis
interesser, som trues.
Af Helle Sas: Nu især aktiv i klimabevægelsen
Extinction Rebellion, der bruger direkte aktioner og fredelig civil ulydighed som redskaber.
Helle deltog i klimadebatten på Marxisme
2020. Dette er en fortsættelsen af debatten
blandt de kræfter, som kæmper fra ”System
change - not climate change”.

Borgerting

For at få handling bag aftalen bør
der derfor nedsættes et Borgerting
der, sammen med klimaforskere
og den data, der ligger tilgængelig
for politikerne, på demokratisk
vis kan komme med bindende
forslag til politikere. Modsat nu
hvor folketinget kan forholde sig
til et Borgerforslag, der har opnået
50.000 underskrifter. Borgertinget
kunne sammensættes ud fra sammensætningen af befolkningen,
kunne være 1. eller 2.årig, kunne
være ulønnet/symbolsk betalt, en

udvidet interessegruppe? Pointen
er, at det skal have direkte indflydelse på klimahandlinger og
politiske beslutninger. Det er et
mere direkte demokrati. Irland
har allerede med succes oprettet
et Borgerting.

Borgertinget vil fremme klima
aktivismen og det direkte
demokrati

Hvorfor er det en god ide med et
Borgerting? De beslutninger som
politikerne ikke tør tage ud fra
enten manglende viden, fornægtelse eller angst for ikke at opnå
genvalg, skal jo tages. Hvordan
kan et Borgerting være med til at
fremme klimaaktivismen? Har
danske politikere ikke allerede
sat ambitiøse mål med reduktion
af CO2 udledningen frem mod
2030 på 70%? Og det er vel bedre
end ingen reduktion? Det er altid
trist at være party-killer, men
desværre må jeg sige; nej og nej.
Domino-effekten af de klimaændringer der lige nu sker med
stigende hastighed betyder med
al sandsynlighed, at vi kommer
til at stå overfor en kamp for at
overleve. Selv vores privilegerede
del af verden bliver også mere og

mere ramt.
De folkeoprør, der har været
mange af i 2020 rundt om i Verden er symptomer på folket, der
er presset. Når jeg læser kilder
bag om de umiddelbare fotos og
efterretninger i vores mainstream
medier om uro og oprør, kan jeg
se tråde, der næsten alle sammen på en eller anden måde kan
føres tilbage til magthavere, der
holder fast på magten til trods
for at befolkningen protesterer
mod ulighed og elitens ragen til
sig. Elitens har særlige privilegier.
Eliten har eksklusiv adgang til
rent vand, sanitet, sund mad, råd

til uddannelse. Den almindelig
befolkning oplever ringe livsvilkår
og indskrænkning af rettigheder,
forbud og ulige fordeling af de
goder der er til rådighed.
Et Borgerting er det direkte
demokrati i et parlamentarisk
system, der stadig primært ønsker
at bevare status quo for eliten/
magten. Borgertinget er derfor
folkets fredelige civile aktivisme.
Klimabevægelsen Extinction
Rebellion læner sig op ad FN
klimapanels rapporter. vi tolker
rapporterne som at CO2 udledningen skal ned på 0 allerede

i 2025. Alle senere mål vil kun
koste mange gange mere. Så når
Parisaftalen fremhæves som en
sejr og politikere i Danmark satser
på 70% mens arbejdet hen mod
opfyldelsen af mål skal ske ud fra
hockeymetoden, så er det som
en bulldozer, der blot skubber
beslutningerne foran sig. Det er
en bullshit løsning.

Konklusion

Selvfølgelig kan vi alle godt hver
især være lidt mere klima aktive
i hverdagen.
Men det er i fællesskabet, at
vi sammen kan lægge pres på
magthavere/politikere og kræve
løsninger til gavn for de mange
og ikke for de få. Det kan ske
med hjælp fra et Borgerting, der
må kræve en klimavenlig og ikke
økonomi venlig lovgivning. Det vil
også være nødvendigt at ændre
samfundet grundlæggende. Det
ser svært ud. Men optimisten
siger: Kom nu, vi kan, vi skal – Begynd at handle aktivt nu. Tag det
første skridt nu! Rejs dig!

Bogen ”De stridbare danskere” punkterer den nationalromantiske myte om den
nuværende samfundsmodels
fredsommelige tilblivelse.
Af Lars Henrik Carlskov

Historikeren og sociologen
René Karpantschof har således
et radikalt andet udgangspunkt
end mainstream fortællingen
om konsensuspræget udvikling.
Hvor parterne angiveligt ved det
bedre arguments kraft og forhandlingsbordet fandt frem til en
fællesnævner, som nogenlunde
ligeligt tilgodeså de forskellige
klassemæssige og andre interesser. I stedet anlægges et langt mere
frugtbart konfliktperspektiv på
den pågældende periode (18481920) af Danmarkshistorien.
Samtidig leveres et fornemt
eksempel på historieskrivning
nedefra, hvis primære fokus ikke
er enkeltpersoner fra den fåtallige
overklasse, men i stedet kollektive
bevægelser og kollektiv kamp
med udspring i brede befolkningslag. Som forfatteren fremhæver,
spillede frygten for eller ønsket
om underklasserevolution her en

væsentlig rolle i disse års politiske
og sociale udvikling.

Militant kamp gav reformer

Det medførte en række reformtiltag for at dæmpe den folkelige utilfredshed. Disse reformer var dog
ikke blot præventive foranstaltninger ”fra oven”, men ofte også et
produkt af langvarige og helt eller
delvist sejrrige massekampe mod
den herskende klasses forbitrede
modstand. Her bør dog også inddrages den nok så væsentlige faktor, som Karl Marx bl.a. påpegede
sin berømte analyse af arbejdsdagens længde.
Nemlig, at staten som
repræsentant for kapitalistklassen som helhed, kan gennemtvinge reformer i systemets mere
langvarige interesse (f.eks. en
arbejdsstyrke med fornøden
sundhed og uddannelse) som
den enkelte kapitalist typisk vil
modsætte sig af frygt for at miste
en fordel overfor konkurrenterne. Resultatet af disse komplekse årsagssammenhænge
var begrænsede, men mærkbare
reformer. F.eks. udvidelse af stemmeretten til hovedparten af den
voksne befolkning, anerkend-

else af fagbevægelsens kollektive
forhandlingsret og de spæde
skridt til den såkaldte velfærdsstat.

Fortjener bred læserskare

I årene umiddelbart efter 1.
verdenskrig og den socialistiske
oktoberrevolution 1917 i Rusland
mundede dette konfliktfyldte
forløb ifølge Karpantschof ud i en
”episk styrkeprøve mellem” politiske kræfter, der kæmpede for to
konkurrerende ”samfundssystemer: kapitalisme eller socialisme”.
I den forbindelse og generelt understreger bogen internationale
begivenheders betydning.
Ifølge forfatteren kan man omkring 1920 tydeligt identificere
mange af det moderne danske
samfunds grundtræk: De nuværende grænser, den kapitalistiske produktionsmåde, parlamentarismen, partisystemet
og forløberne for mange sociale
bevægelser. Trods det høje sideantal, er bogen letlæst, og bør læses
af alle historisk interesserede. Ikke
mindst dem, der, som denne avis’
læsere, ønsker at lære af historien
for selv at skabe historie.

René Karpantschof: De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920.
Gads Forlag. 2019. 544 sider.

Kamp og konflikt formede det
moderne Danmark
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Corona Krisen: Borgerskabet
piver - arbejderklassen betaler
I løbet af Covid-19-pandemien
er erhvervslivet blevet hjulpet
igennem med stor politisk
opmærksomhed og økonomiske hjælpepakker. Alt imens
erhvervslivets interessenter
nyder godt af statsgaranterede lån fra bankerne og
erhvervspakker fra staten, må
almindelige mennesker fortsat
bære det tungeste læs under
pandemien. Mens minkavlerne
forgyldes med milliarder i kompensation, spises arbejdsløse
af med nada. Socialdemokratiet synes ikke lige der er råd
til at forhøje dagpengene, som
i dag kun dækker gennemsnit
46 % af den tidligere løn. Ej
heller en forøgelse af dagpengeperioden.
Af Sigurd Sejer Skov & Charlie Lywood

Klasseinteresser i kroner og
øre

Under kapitalismen udgør erhvervslivet samfundets lim, da
økonomiske transaktioner af
penge, tjenesteydelser og arbejdskraft udgør fundamentet for
samfundets sociale relationer. Så
når der opstår en sundhedskrise,
som da pandemien ramte, bliver
det også til en økonomiske krise,
som må løses. Kun staten kan
gøre det, og derfor bliver det et
politisk spørgsmål. Økonomisk
og politisk krise er i kapitalismen
et sammenhængende fænomen,
hvorfor nationalstatens interesser bliver lig med borgerskabets
interesser.
Martin Luther King brugt ofte
udtrykket “Socialisme for de
rige, kapitalisme for de fattige”.
Dvs. når lokummet brænder, så
reddes de rige via midler som
kunne være brugt til at ændre
samfundet, så det var bedre for
alle. Hvorimod de fattige må nøjes
med de “barske realiteter”. Hvilket
kendetegner statens håndtering af
kriser generelt, ikke mindst under
Covid-19.
Som Morten Granzau Nielsen,
underdirektør i Dansk Industri
så fint forklarer: “Det er godt at
regeringer de seneste 15 år har
trimmet den offentlige sektor for
eksempelvis dagpengereglerne og
pensionsalderen, således at investorer er mere villige til at låne
den danske stat penge” (ved køb
af statsobligationer, red.) til at
dække udgifterne for Covid-19.
Morten Nielsens argument er
klart; den danske stat skal låne
penge af privat kapital, så staten
har råd til at holde hånden under
erhvervslivet og give fordelagtige
lån til privat kapital. Det giver da
mening ikke? Socialisme for kapitalen, kapitalisme for arbejderne.
Husk lige at i opgangstider er
argumentet, at virksomhedernes
profitter er ‘velfortjente’, fordi

virksomhederne er ”risikovillige”.
I praksis står staten altid klar til
at hjælpe kapitalen når det så
går galt. Tænk blot på de enorme
bankpakker under finanskrisen i
2007/8. Under Covid-19 har staten
været villig til at løbe en risiko for
erhvervslivet og bankerne for over
280 milliarder kr.
Pengene er gået til:
•
60 mia. kr. i statsgaranterede lån, hvor staten garanterer for 70% af lånet, vel og
mærke mens banken tjener
på renten. Imidlertid har virksomhederne mellem marts og
september indbetalt mere til
bankerne end de har lånt, og
samlet set er virksomhedernes formue steget med 17 %.
En del af årsagen hertil findes
ved den udskudte moms og
A-skat, der kan anskues som
et indirekte rentefrit lån af
staten på 165 mia. kr.
•
Samlet betyder det at
virksomhederne i Danmark
pt. ikke har en likviditetskrise. Små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) har
endda fået tilbudt yderligere
7 mia. kr. i en rentefri A-skats
låneordning. Men hvor er
investeringerne?
•
40 mia. kr. er afsat i tilskud til virksomhedernes
faste udgifter. Det er vel og
mærke ikke et lån men en
‘gave’. Indtil videre er der blevet udbetalt næsten 8 mia. kr.
•
19 mia. kr. er blevet givet
i lønkompensation, heraf
knap 13 mia. kr. i almindelig
lønkompensation og 6 mia.
kr. til selvstændige.

Overvurderet behov

Staten har været så positive over
for erhvervslivets kvaler, at de ligefrem har overvurderet behovet
for økonomisk kompensation

til nogle af landets største virksomheder. I september tilbagebetalte over 200 virksomheder
mere end 150 millioner kr. tilbage
i lønkompensation, heriblandt
Bestseller, Telenor og Jysk, fordi
de ikke har hjemsendt det antal
medarbejdere, som de har søgt
kompensation til.
Imens erhvervslivet nyder godt
af pakkerne, uddeles kun håndører til arbejderklassen og samfundets svageste. I kontrast til
de svimlende beløb som staten
har garanteret erhvervslivet, har
lempelsen af dagpengereglerne og
suspenderingen af 225 timer reglen kun kostet lidt under 0,5 mia.
kr. Herudover blev et engangsbeløb på 1.000 kr. givet til modtagere
af sociale ydelser: pensionister,
studerende, kontanthjælpsmodtagere mv. Dette beløber sig til
2.2 mia. kr. De 1000 kr. rækker dog
ikke langt for lavindkomstgrupper
under pandemien, hvorfor Enhedslisten da også havde foreslået
det tidobbelte beløb.

Hvem betaler for
hjælpepakkerne?

Direktøren SMV’er Jakob Brandt
postulerede dagen derpå i det nye
år, at lønmodtagere ikke oplever
nogen stor økonomiske smerte
af Covid-19 pandemien. “Sæt lønnen ned”, istemmer Konservative
og Nye Borgerlige.
I en artikel i Berlingske Tidende
fremhæver Jakob Brandt den for
nylige vedtaget trepartsaftale der
forlængede løn-kompensationsordningen (den der lader staten
kompensere mellem 75- og 90 %
af virksomhedernes lønudgifter,
med henblik på at begrænse antallet af fyringer som konsekvens
af pandemien). Forkvinden for
Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard giver
Brandt svar på tiltale. Hun frem-

hæver at virksomhederne har
nydt godt af store hjælpepakker
til erhvervslivet, der vel og mærke
er skattefinansieret - altså betalt af
almindelige arbejdere.
Jakob Brandt opstiller og tegner et
billede, hvor virksomhederne betaler for krisen og lønmodtagerne
‘bare får’. Ironisk nok da kompen-

må til stadighed navigere på et
mere og mere usikkert og prekært arbejdsmarked, specielt den
ufaglærte del af arbejderklassen. I
sidste instans er det almindelige
arbejdere, der betaler den største
pris for Covid-19.
I den nyligt lancerede ulighedredegørelse fra Finansministe-

sationsordningen har den effekt at
lønmodtagerne betaler en stor del
af virksomhedernes lønudgifter
gennem skatten. Erhvervslivet
selv, betaler kun for en mindre del
af Danmarks samlede skatteindtægter. Hovedparten af skatterne
betales via indkomstskatterne
og moms, der primært betales af
netop lønmodtagerne (se opgørelsen fra Danmarks Statistik her
på siden).

riet fremgår det, at uligheden
har været stigende i Danmark i
de seneste 25 år. I en artikel fra
lighedstanker.dk beskrives det,
hvordan Danmark er steget med
otte point på Gini-koefficienten,
der er en indikator på ulighed.
Især formuer i form af indestående kapital og ikke-noterede
aktier, skiller fårene fra bukkene.
Hvor 2,2 % af befolkningen ejer
over 690 mia. kr. De 100 rigeste
danske familier ejer tilsammen
næsten 850 mia. kr. Heraf tilfalder de 537 mia. kr. de 10 rigeste
familier. Det svarer til, at 10 % af
Danmarks befolkning ejer halvdelen af Danmarks samlede værdi.
Den rigeste ene procent har
en formue tilsvarende det årlige
nationale skatteindtægterne på
1000 mia. kr. Det betyder at en
formueskat på blot 1 % kunne
dække udgifterne til hele lønkompensation på 12 mia. kr. Man
må spørge Jakob Brandt, Konservative og Nye Borgerlige om det
måske var her de ekstra bidrag til
finansiering skal findes?
Lizette Risgaard spørger i sin
respons “Hvad vil Jakob tilbyde
lønmodtagerne?” Det er jo et
godt spørgsmål at stille, for under
kapitalismen gælder der tilsyneladende forskellige prioriteringer
af arbejdsgivere og arbejdstagere,
og de eneste der ikke får direkte
hjælp i tocifrede milliardbeløber,
er arbejderne.

Ulighed stiger - også under
Covid-19

Under pandemien har titusinder
mistet arbejdet, og de ca. 140.000
nuværende arbejdsløse i Danmark har ikke ekstraordinære
lånemuligheder eller kompensation til faste udgifter sådan som
erhvervslivet har. Tværtimod er de
offentlige ydelser blevet forringet
gennem årene, og arbejdsløse

Oversigt over ændringen i skatteindtægter 2010-7. Vi ser at særligt indkomstskat er steget.
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SIDE 09

Den Danske model - en myte
Af Charlie Lywood

Ideen om en særlig ”dansk model” blev lanceret af tre arbejdsmarkedssociologer i begyndelsen
af 90’erne, Due, Madsen og Jensen
(1993). De skabte et udtryk, som
alle parter på arbejdsmarkedet
kunne bruge - både regeringen,
arbejdsgiverne og fagbureaukratiet. Siden da har alle regeringer,
både højreorienterede liberale
og socialdemokratiske, udnyttet
dette udtryk til deres egne formål.
Hverken regeringer før 90’erne og
efter har haft betænkeligheder
med at dumpe den ”danske model”, hvis de finder det passende.
Arbejdsgiverne, på deres side,
bruger til gengæld udtrykket for
at sikre, at regeringen tager hensyn til deres krav, når de vedtager
love, der påvirker niveauet for
beskæftigelsessikkerhed- og arbejdsløshed. Dette har især været
tydeligt i de forskellige love, der
begrænser retten til dagpenge og
reducerer niveauet af dem. Deres
støtte til den ”danske model” er
meget opportunistisk.
Fagbureaukratiet derimod har
et næsten religiøst forhold til den
”danske model”. De ser det som
den måde, hvorpå de kan forblive
vigtige for arbejdsgiverne og regeringen (staten) og dermed bevare
deres vigtige (og privilegerede)
stilling som godt betalte repræsentanter for arbejderklassen.

Substansen i ”modellen”

Hvad er den ”danske model”? Dybest set er det klassesamarbejde.
Det er arbejdsgivernes accept af,
at de bliver nødt til at forholde
sig til fagforeningerne. Disse er
for stærke til at blive ignoreret, og
derfor skal der tales og forhandles
med dem. Fagbureaukratiet accepterer på deres side modsat, at
arbejdsgiverne har ret til at be-

slutte, hvordan produktionen er
organiseret, og til at hyre og fyre,
men dog under visse betingelser
som skal til forhandling. Bureaukratiet lover også arbejdsgiverne,
at de vil holde arbejderne fra at
strejke i overenskomstperioden.
Voldgift af konflikter i overenskomstperioden behandles af en
særlig faglig domstol – Arbejdsretten - der har beføjelse til at
udstede bøder (kaldet boder) til
arbejdere, der strejker i strid med
overenskomsten (det som mange
konsekvent kalder ulovlige strejker). Bøderne øges, hvis strejken
fortsætter, efter at de strejkende
af Arbejdsretten er blevet pålagt
at gå arbejde igen. Arbejdsrettens
vigtigste opgave at få såkaldte
overenskomststridige strejker
bragt til ophør, eller undgå at de
bryder ud. De fleste afgørelser går
imod arbejderne og er til fordel for
arbejdsgiverne.
Regeringen skal i denne model
for arbejdsmarkedsforholdene tillade at ”parterne” på arbejdsmarkedet (i denne mytes terminologi)
fører forhandlinger uden indblanding fra regeringen. Denne
“model” har nu været gældende
i 121 år (siden 1899, hvor en storlockout endte i septemberforliget,
der lagde grunden til modellen
(se side 10). Det sket mere end
50 gange siden at regeringen er
grebet ind og dikteret en aftale.

dekomme lønmodtagerens krav
da profitraten var høj. “Dealen”
var, at arbejdsgiverne let kunne
fyre, når forretningen var sløj,
fordi niveauet af arbejdsløshedsunderstøttelse og social sikring
forblev høje.
Desværre er magtforholdene
anderledes nu. Dækningsgraden
i forhold til den forhenværende
løn er blevet reduceret betydeligt.
Mens man i slutningen af 90’erne
stadig kunne modtage op til 58 %
(gennemsnit) af sin tidligere løn i
op til fire år, er dette nu reduceret
til 48% (gennemsnit) i kun to år
(2019). Og det forventes yderligere at falde til 46 % i 2023. Det er
grunden til, at mange mere højtlønnede tegner en lønforsikring.
Samtidig er lovgivningen om
hvor fleksible lønmodtagerne skal
være, når de er arbejdsløse, blevet
strammet mere og mere. Arbejdsløse kan blive bedt om at tage et
job uden for deres branche, langt
fra deres hjem, og også blive stillet
overfor krav om at ”arbejde” for
deres arbejdsløshedsunderstøttelse. For dem, der er på social
bistand, er regimet endnu mere
forfærdeligt. Syge mennesker
tvinges til at bevise deres sygdom
og underkastes ydmygende tests
for at fastslå, hvor stor en procent
af en arbejdsuge, de kan arbejde.

Flex-security?

Da krisen kom og ramte den
oppustede økonomi i 2007/8,
væltede den danske økonomi
på samme måde som alle andre
økonomier i verden. Et fald på
3,5% i BNP og en stigning i ledigheden fra 90.000 i 2007 til 240.00
i 2012. Den ”danske model” hjalp
ikke her.
Faktisk var det centrale mål for
både den borgerlige Fogh-regering (og senere Løkke-regering) så
vel som den socialdemokratiske

Periodevis har arbejderbevægelsen i Danmark været i stand til at
opnå betydelige gevinster på løn,
arbejdsvilkår, arbejdsløshedsunderstøttelse og andre sociale
ydelser for dem, der er uden for
(eller kastet ud af ) arbejdsmarkedet. Magtbalancen mellem
arbejdsgivere og arbejdere havde
tendens til at være til gavn for
arbejdstagerne i 50’erne og 20 år
frem. Kapitalisterne kunne imø-

Den “danske model” og den
nyliberalistiske økonomi

Thorning-regering, som kom til
2012, at bruge neoliberalistiske
økonomiske tiltag for at rekonstruere økonomien. Man angreb
derfor ubønhørligt den ”danske
model”. Neoliberalistiske reformer blev gennemført på alle niveauer. Efterlønsordningen, som
var et af flagskibene for velfærdsstaten og den ”danske model”,
gennemført i 1979, blev kraftig
amputeret. Egenbetalingen steg
og samtidig blev det antal år man
kunne være på efterløn reduceret
fra fem til tre. Pensionsalderen
blev hævet til 67 (nu 68 og stigende).

”Konkurrencestat”

Ideen om staten som en ”konkurrencestat” blev også lanceret
i denne periode. Den offentlige
sektor skulle bedømmes på, hvor
”konkurrencedygtige” de forskellige offentlige institutioner var i
forhold til private virksomheder.
Så nu er alle offentlige myndigheder forpligtet til at få private
virksomheder til at byde på store
klumper af den offentlige sektor. Kun vigtige kerneområder
holdes uden for de kapitalistiske
virksomheders greb. Men selv
da kræves det, at institutionerne
ledes som om de var kapitalistiske
virksomheder.
Treparts-samtalemodellen ignoreres nu mere eller mindre af
staten og arbejdsgiverne, mens
fagbureaukratiet klamrer sig til
de sidste strå og håber, at de vil
blive kaldt ind i varmen igen. Det
skete så under Covid-19 i 2020, da
det pludselig var nødvendigt for
staten og arbejdsgiverne at have
fagbevægelsen med for at sikre
”ro på bagsmækken”. Men dette
er ikke en langsigtet ting når tingene vender tilbage til ”business
as usual”.

Socialister og den ”danske
model”

Ingen socialister bør have illusioner om den ”danske model”.
Fagbureaukratiet har brug for at
holde myten i live, da den er et flag
de kan hejse, så de kan vise deres
uundværlighed. Den “danske model” har i stigende grad været til
fordel for staten og arbejdsgiverne
- ikke for arbejderne. Historisk
har fagbureaukratiet været i stand
til nogle gange at opnå reelle fordele for arbejderklassen gennem
forhandlinger, men de største sejre gennem danske arbejderklasses
historie er skabt af arbejdernes
egen aktivitet - enten direkte
gennem strejker eller indirekte
gennem pres på fagforeningerne
for at stå fast.
Arbejdsugen på 37 timer blev
f.eks. opnået i den kollektive forhandlingsaftale i 1987 (to år efter
Påskestrejkerne i 1985). Et andet
indirekte eksempel på, hvordan
arbejdernes egen aktivitet kan
gennemtvinge fordele, er mobilisering mod Ryanair, der prøvede
at etablere en ”hub” i Kastrup
Lufthavn, uden nogen overenskomst. Efter en massiv mobilisering dømte Arbejdsretten Ryanair
til at indlede forhandlinger om en
overenskomst og gav LO medhold
i, at den varslede blokade var i
“lovlig” ifølge “den danske model”.
En effektiv blokade var rygraden
i denne mobilisering. Selvom det
var efter ”den danske model” at
denne sejr blev opnået (det er
trods alt sådan, at arbejdsgiveren
skal have underskrevet en overenskomst, for at blive dækket af
fredspligten), var det arbejdernes
selvaktivitet, der var nøglen. Og i
tilfældet med Ryanair gik sejren
ikke længere end at de undlod at
opbygge deres bebudede ”hub” i
Kastrup.

SIDE 10

Anti-Semitisme
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Er kritik af Israel antisemitisk?
Af Anna Wolf

I et interview i Politiken den
20. januar 2020 udpegede Mette
Frederiksen ”især indvandrermiljøer og dele af venstrefløjen
som arnested for en stigende antisemitisme”.
Derved meldte det danske Socialdemokrati og regeringschefen
sig i rækken af europæiske ledere,
som forsøger at sætte lighedstegn
mellem antisemitisme og kritik af
Israel. Den israelske ambassade
i Danmark tilsluttede sig straks
debatten. Den 6. februar 2020
skrev viceambassadøren et indlæg i Berlingske, som ved hjælp
af insinuationer, manipulationer
og ”guilt by association” (skyldig,
fordi man associeres med nogen,
som menes at være skyldig) mistænkeliggjorde Enhedslisten (og
dermed resten af venstrefløjen).
Den røde tråd var, at partiets
Israel-kritik var illegitim, hvilket
blev spidsformuleret således:
”Konklusionen er krystalklar:
Moderne antisemitisme er politisk,
anti-israelsk og anti-zionistisk”.1
Det kan ikke siges meget klarere.

Israels forsøg på at stemple
kritikere

Det, som først og fremmest historisk har været den israelske stats
måde at stemple kritikere på,
er nu blevet mainstream blandt
Europas ledere og truer med
at lukke munden på alle, som
kritiserer Israel. Blandt andet er
Mette Frederiksens egen partikammerat, tidligere partiformand
Mogens Lykketoft, ofte blevet angrebet af zionister for sin støtte til
den palæstinensiske sag.
Dette er sket før, når folk har
kritiseret Israel. Men det er først
indenfor de sidste 10 år, at projektet med at stemple folk som
”antisemitiske”, fordi de kritiserer
staten Israel og dens handlinger,
er steget i intensitet og har haft
en stigende betydning. Det er
kulmineret i suspensionen af
socialisten og den tidligere leder
af Labour-partiet i UK, Jeremy
Corbyn, fra partiet.
Jeremy Corbyn måtte modstå
en fem år lang mobilisering af
modstand mod ham fra jødiske
organisationer udenfor og højrefløjen i hans eget parti, der
forsøgte at portrættere ham som
antisemit, eller i det mindste, at
han var blind over for antisemitisme i Labour-partiet2. Det begyndte lige så snart, han kom til
magten i Labour og kulminerede
i efteråret 2020 med, at han ‒ efter
at have kritiseret en rapport (som
udkom i oktober) om antisemitisme i Labour som ”overdreven”
‒ blev suspenderet fra partiet.
En masse andre blev smidt ud
direkte, inklusiv mange Israelkritiske jøder, som også blev beskyldt for antisemitisme. Corbyn
blev genoptaget i partiet efter
massive protester fra fagforenin-

ger og partiets medlemmer, men
ikke i Parlaments-gruppen, så nu
er han løsgænger.
Corbyns efterfølger som partiets leder, Keir Starmer, har forbudt
enhver diskussion af suspensionen og af rapportens konklusioner i partiets medlemsskare
‒ således, at Corbyn i brede kredse
i partiet omtales som Voldemort i
Harry Potter-bøgerne, – ”han som
ikke må benævnes”.
Men det er ikke kun Labours højrefløj, som nok mest af opportunistiske grunde har favnet Corbyns
påståede antisemitisme for at underminere hans lederskab, fordi
de var uenige i hans mere venstreorienterede linje. Det er også
den liberale presse i UK, inklusiv
den prominente The Guardian, og
en stor del af den britiske presse
i øvrigt. De er i uheldig alliance
med de mest rabiate zionistiske
organisationer i UK.

Hvad er grundene til angrebet
på Corbyn?

Det, som ligger bag dette giftige
angreb på retten til at kritisere
Israel, er den frygt, som Israel og
imperialistiske magter i det hele
taget havde, da de opdagede, at de
risikerede, at en åbenlys tilhænger
af palæstinensiske rettigheder
kunne komme til at lede den sjettestørste økonomi i verden.
En magt, som også er meget
afgørende i NATO og internationalt. UK har traditionelt været en
”ven” af Israel (og Labour-partiet
traditionelt pro-zionisme) og har,
sammen med USA, nedlagt veto i
FN hver gang, man har nærmet
sig reelle sanktioner mod Israel for
deres besættelse af Vestbredden
gennem de ulovlige bosættelser.
Dette måtte forhindres med al
magt. De store kanoner blev
rullet ud, og smædekampagnen
startede.

hans årelange og dokumenterede
antiracisme.
Corbyn mente, at fortolkningen
af rapporten hos højrefløjen både
i og uden for Labour, som viste
en systematisk antisemitisme i
Labour, var ”overdreven” og blev
brugt målrettet til at få skovlen
under ham. Den politiske vurdering blev brugt til i brede kredse at
sige, at Corbyn selv var antisemit.
I juli 2019 kom nyheds-sitet Skwakbox med en liste af 50 begivenheder mellem 1977 og 2019,
hvor Corbyn deltog i eller organiserede events i solidaritet med
jøder. At påstå, at han er antisemit
er absurd.3

Israels kampagne i Europa

Men det er ikke kun i UK, at debatten og angrebet raser. I Frankrig
har præsident Macron i en tale
til Rådet af Jødiske Institutioner
i Frankrig (Conseil représentatif
des institutions juives de France)
i februar 2019 erklæret at ”antizionisme er en moderne form for
antisemitisme”.
Ved samme lejlighed bebudede
han, at Frankrig vil tilslutte sig
IHRA’s definition af antisemitisme. Det gjorde det franske
parlament til virkelighed i april
samme år. Og det samme har
Mette Frederiksen også bekendtgjort i det før omtalte interview.
EU vedtog IHRA’s definition
i 2017. SF’eren Margrete Auken

stemte imod og begrundede med:
”Besættelsen er terror, og det er
bekymrende, hvis man ikke kan få
lov at fortælle hele Israels historie,
inklusive deres forbrydelser……”4
Haaretz5, den ældste og mest
velrespekterede avis i Israel, har
dokumenteret (som ingen anden
mainstream avis i Europa), hvad
det betyder i praksis, når kritik
af Israel bliver synonymt med
antisemitisme, blandt andet i
Tyskland.
Bundestag vedtog i 2020 en
resolution, som satte lighedstegn mellem antisemitisme og
ikke-voldelige boykot af Israel, i
solidaritet med palæstinenserne.
Det har ifølge avisen skabt et
”kulturelt, politisk og intellektuelt
terror-regime”.6
Et af eksemplerne er Peter
Schäfer, en respekteret professor i
studier i gammel judaisme og kristendom. Han blev tvunget til at
trække sig tilbage fra posten som
direktør for Det Jødiske Museum
i Berlin sidste år.
Schäfers brøde var at afholde
en udstilling om Jerusalem, som
anerkendte byens tre religiøse traditioner, inklusive islam. Han blev
med det samme anklaget for at
fremme ”historiske fordrejninger”
og at være ”anti-Israel”, blandt
andet af den højreorienterede
Jerusalem Post. Schäfer beskrev
atmosfæren efterfølgende:
”Anklagen for antisemitisme er en

Re-definition af antisemitisme

Derfor skabte de en situation,
hvor Labours National Committee i 2018 (mod Corbyns protest)
accepterede en definition af antisemitisme udarbejdet af International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA). Et af IHRAs eksempler på antisemitisme var at
beskrive Israel som et ”racistisk
projekt”. Argumenter om, at Israel
blev grundlagt for jøder i 1949 og
derfor måtte etnisk udrense op
mod en million palæstinensere
for at få plads, og derefter oprettede en stat, hvis lovgivning
diskriminerer mod arabere og
dermed er en kolonialistisk og
racistisk stat, er derfor ifølge IHRA
antisemitiske.
Med denne definition i hånden
blev der nedsat en undersøgelseskommission om ”antisemitisme”
i Labour-partiet, hvis rapport
udkom i oktober 2020 og førte til,
at 12 personer blev ekskluderet.
Pressen brugte dette til at udpege
Corbyn som antisemit på trods af

Jeremy Corbyn, tidlligere leder af Storbritanniens Labour-parti

stok, som tillader folk at slå én til
plukfisk. Politiske elementer, som
har en interesse i det, bruger den
uhæmmet.”

Debattens vigtighed

Hvorfor er den debat vigtig?
Hvis man får held til at definere
kritik af Israel og det zionistisk
projekt som antisemitisk, så gør
man tre ting.
1. Man lukker munden på folk,
som vil kæmpe for palæstinensernes rettigheder og freder dermed
Israels koloniale og racistiske
optræden, som blandt andet ses
gennem deres ulovlige bosættelser på Vestbredden.
2. Man får held til at pege på
venstrefløjen og (muslimske)
indvandrere som hovedårsagen til
antisemitisme og vender dermed
det blinde øje til den virkelige,
antisemitiske trussel – det ekstreme højres jødehad.
3. Samtidig styrker man de antimuslimske holdninger, som allerede findes, og dermed styrker
man racismen generelt.

Hvad er Zionisme?

Zionisme er en politisk bevægelse, der opstod i slutningen af
1800-tallet7. Den påstår, at der er
et hjemland for alle, der kalder sig
selv jøder, og at dette hjemland
(Zion) befinder sig i Palæstina.
Israel er og skal være en jødisk
stat. Denne opfattelse passer også
som fod i hose til den evangeliske
opfattelse af, at når jøderne kommer tilbage til ”hjemlandet”, så er
det et tegn på frelserens tilbagekomst. Det kan forklare, hvorfor
mange mennesker, specielt i USA,
hvor den evangeliske kristendom
er udbredt, støtter denne idé om
Israel.
Zionisterne har aldrig været andet end et mindretal blandt jøder.
De mennesker, der opfatter sig
som jøder, er så forskellige, at det
er absurd at snakke om et specifikt
”jødisk hjemland”.
Ordene jøde, zionist og israeler
betyder ikke det samme. Jøderne
kan være zionister eller ikke. Zionister kan være jøder eller ikke. Og
israelere kan være jøder eller ikke.
Idéen om en selvstændig jødisk
stat, der alene regeres af og for
jøder, er ikke ”selvbestemmelse” –
det er nationalisme, kolonialistisk
og racistisk. Zionister har nemlig
ikke ”befriet jøderne”.

Anzi-Zionisme
Derimod er der tale om, at et lille
mindretal af verdens jøder (og
også et mindretal af verdens zionister for den sags skyld) regerer et
land, der bliver pumpet med amerikanske dollars og våben, i USA’s
(og deres allierede, inklusive Danmarks) interesser. Betingelsen for
at gøre dette var en massakre og
tvangsflytning af hundredtusinder af palæstinensere.

Kritik af Israel er ikke
antisemitisk

Palæstinenserne har ret til at gøre
oprør mod Israel, og de israelske
”desertører” har ret til at nægte
at bekæmpe palæstinenserne.
En løsning for hele området må
bygge på principper om frihed,
lighed og broderskab.
De fleste, som støtter Palæstinensernes rettigheder, accepterer
en to-statsløsning. Denne avis
argumenter for én sekulær, demokratisk og socialistisk republik, der
skal omfatte alle, som bor i Palæstina ‒ jøder, muslimer og kristne.
Ingen af de to ovenstående opfattelser er antisemitiske, og et stort
mindretal af jøder deler enkelte
eller alle af disse opfattelser.
Antizionisme kan selvfølgelig
også være antisemitisk. Det er
en mulighed, hvis kritikken af
Israel er en del af et antisemitisk
synspunkt. F.eks. ved at beskylde
jøderne for, hvad der er sket i
Mellemøsten, på trods af, at det
er zionisterne, såvel jødiske som
ikke-jødiske, der er skyld i problemet.
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Socialister må og skal gå imod
enhver form for racisme og diskrimination af jøder. Men at argumentere imod en stat, der styres
alene af og for jøder, og hvad den
konkret gør mod palæstinenserne, er ikke antisemitisme, men
derimod et klassisk antiracistisk
og multikulturelt synspunkt.8
Ifølge Politiken, bryder den
internationalt anerkendte menneskerettighedsorganisation,
B´Tselem, mange års tabu omkring forskelsbehandlingen af
israelske jøder og palæstinensere
og siger at Israels magter over
flere millioner palæstinensere har
udviklet sig til et “apartheidstyre”.9

Holocaust og jøderne

At påstå, at ovenstående er antisemitisme, er et forsøg på at afbøde
kritikken af zionismen og Israel
under dække af Holocaust. Det
er det samme argument, som
blev brugt af Mette Frederiksen
til ikke at lovgive om omskæring
af drenge. Hendes argument var,
at jøder havde lidt så meget under 2. verdenskrig og skulle tages
særligt hensyn til. Hvis det kun
havde været muslimske drenges
omskæring, der var tale om, ville
hun ikke have tøvet. Og det er den
samme logik, som gør, at synagoger og jødiske institutioner er
beskyttet af statsmagten, mens
det ikke er tilfældet for moskéer
og andre muslimske institutioner.
Med sådan et argument er vejen
banet til at frede Israel for enhver
kritik, fordi det er ”synd for jøder”.

Jødernes ekstreme lidelser under 2. verdenskrig, og i øvrigt gennem historien, er veldokumenteret og fordrer empati. Problemet
er, at det skal ikke misbruges af
Israel og zionister til at hævde, at
Israel skal være hævet over kritik.
Hvis andre lande, f.eks. Sydafrika i
sin tid, eller USA, Kina og Rusland
i dag foretager sig noget kolonialistisk eller anti-demokratisk,
skal de kritiseres, og der er ingen,
som vil hævde at denne kritik har
et racistisk eller diskriminerende
motiv mod amerikanere, kinesere
eller russere. Men det er denne
logik, den nye fremstilling af antisemitisme ender med at hævde.10
For socialister er al racisme foragtelig og skal bekæmpes. Men vi
kan aldrig støtte et hierarki i antiracismen, hvor jøder står højest,
mens vanhelligelse af muslimske
gravpladser ikke betyder så meget. Eller et, hvor Europas ledere
kan hylde ytringsfrihed, når det
drejer sig om fornærmelse af profeten for milliarder af muslimer,
men samtidigt ønsker at lukke
munden på kritikere af Israel.
Socialister står i solidaritet med
alle, der udsættes for diskrimination, og i denne kamp har vi brug
for alle, jøder såvel som muslimer,
kristne og alle andre, da det er en
fælles sag. Israels racistiske og
kolonialistiske optræden over for
palæstinenserne er en af disse
sager. Og forsøget på at stemple
og smæde dem, som siger det,
skal afvises og bekæmpes som det
målrettede angreb, det er.

1. Se Steffen Groth, Cand.mag.
og skribent for net mediet POV i
Weekendavisen d. 6.02.20 https://
www.berlingske.dk/kommentarer/antisemitismen-som-venstrefloejen-ikke-har-lyst-til-attale-om
2. For en robuste tilbagevisning
af at dette er tilfælde se: Sabby
Sagall and Lee Humber i Socialist
Review december 2020 http://
socialistreview.org.uk/463/canlabour-right-destroy-corbyn-andmuzzle-left
3. Se Sagall and Humber ibid
4. Arbejderen d. 2. juni 2017
https://arbejderen.dk/udland/
eu-parlamentet-vedtager-nydefinition-af-antisemitisme
5. https://en.wikipedia.org/
wiki/Haaretz
6. Ifølge Mellem Øst journalist Jonathan Cook i en artikel
på internet forum Information
Clearing House http://www.informationclearinghouse.info/56032.
htm
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7. For en gennemgang af Zionismens opståen og myten om den
se Martin Johansen ”Zionisme
– den falske Messias” http://
arkiv.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=20421 eller en mere
kortfattede artikel af John Rose
”10 argumenter mod zionisme”
http://arkiv.socialister.dk/avis/
visartikel.asp?art=25819
8. Tak til Alexander Lassithiotakis for nogle af pointerne i denne
afsnit http://arkiv.socialister.dk/
avis/visartikel.asp?art=34023
9. https://politiken.dk/udland/art8061838/Israelskorganisation-kritiserer%E2%80%99apartheid%80%99mod-pal%C3%A6stinenserne
10. For en mere udførlige og
historiske gennemgang af den ny
antisemitisme se: Rob Ferguson
i International Socialism Journal
154 Spring 2017 http://isj.org.uk/
antisemitism-and-the-far-righttoday/
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Arbejdernes udflugt til Ulvedalene under lockouten i 1899
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Del 3. Storlockout og Septemberforlig 1899
Serie:
Arbejderbevægelsens
historie med
revolutionære øjne

samme – ligeledes uden held.
Det skal dog med, at selv om det
lykkedes arbejderne at strejke
sig til kollektive forbedringer
hos de enkelte arbejdsgivere, så
var jernindustrien længe hårde
fagforeningsmodstandere. Den
første kollektive overenskomst
med jernindustrien, blev ikke indgået før i foråret 1900. Og selv om
man tilkæmpede sig forbedringer,
så var der stadig tale om lange
arbejdsdage, ofte under elendige
arbejdsforhold, og bestemt ikke til
fyrstelige lønninger.

Nu er vi kommet til 3. del af
vores serie om arbejderbevægelsens historie. Det handler
om det store sværdslag, som
foregik mellem arbejderne og
arbejdsgivere i 1899. Det går
under navnet Septemberforliget og er grundlaget for det,
der på nudansk kaldes ”den
Arbejdsgiverne vil slås
danske model”
Af Freddie Nielsen

Når man i starten af 1900-tallet
omtalte lockouten i 1899 som
den store arbejdskamp, var det
ingen overdrivelse. Ud af 70.000
organiserede arbejdere, nåede de
40.000 at blive ramt af lockouten,
der ikke bare var omfattende,
men også lang – 16 uger. Det var
den største arbejdskamp Europa
endnu havde oplevet.
Hvordan nåede det dertil? I
fagbevægelsens tidligste tid – i det
mindste i opgangstider – havde
man med rimelig succes brugt
den såkaldte omgangsskrue. Det
betød at man inden for et fag
tog arbejdsgiverne en for en, og
strejkede sig til bedre forhold.
Men i løbet af 1880’erne begyndte
arbejdsgiverne at organisere sig
lokalt, og de stod ikke bare sammen, de tog også lockout-våbnet
i brug.

Lokale kampe

Det stoppede dog ikke arbejderne.
I opgangstiden og industrialiseringen i slut 1880’erne og ind
i 1890’erne, fortsatte man med
at strejke sig til bedre forhold. I
1885 forsøgte de jernindustrielle arbejdsgivere i København
at knække fagforeningerne, men
det lykkedes ikke. Ti år efter forsøgte jernindustrien i Århus det

Men arbejdsgiverne blev mere og
mere trætte af de mange strejker.
Ja, en del begyndte at jamre sig
og hævde at man nu ikke længere
kunne få lov til at bestemme i sin
egen virksomhed. I 1896 stiftede
en række arbejdsgiverorganisationer Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (DAM – senere DA),
for nu var det på tide at sætte
fagforeningerne på plads, og blive
herre i eget hus. To år efter stiftedes De samvirkende Fagforbund
(DsF, senere Lands Organisation
– LO -, i dag en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH)
som en paraplyorganisation, der
skulle danne modvægt til DAM.
Den store forskel var dog, at
hvor forbundene ikke ønskede at
afgive ret megen suverænitet til
DsF, så var DAM en centraliseret
magtfaktor.
Nu var banen kridtet op. DAM
ventede bare på en lejlighed. Og
den kom i foråret 1899. Snedkerne i 7 jyske byer forkastede den
overenskomst som deres forbund
havde forhandlet sig frem til. De
gik i strejke, og DAM krævede at
DsF satte snedkerne på plads.
Det havde DsF ikke mandat til,
hvilket arbejdsgiverne selvfølgelig
godt vidste.

Uvarslet lockout

Den 24. maj satte arbejdsgiverne
de første 30.000 arbejdere på

gaden i en uvarslet lockout, og
opstillede otte ultimative krav,
som betingelse for at ophæve
lockouten. De vigtigste krav var:
1. DsF skal tvinge snedkerne til
at makke ret.
2. Hovedorganisationerne skal
kunne indgå bindende aftaler
på vegne af deres underorganisationer, og være ansvarlige
for disses overholdelse.
3. Arbejderorganisationerne skal
fuldt ud anerkende arbejdsgivernes ret til at lede og fordele
arbejdet.
4. Opsigelsestiden for overenskomsterne fastsættes til 1.
januar med tre måneders
opsigelse.
5. Fastlønnede formænd og arbejdsledere må ikke optages
som medlemmer i fagforeningerne.
DsF ville ikke gå ind på kravene,
og kunne heller, da DsFs love slet
ikke rummede muligheder for en
sådan autoritet overfor medlemsorganisationerne. Det blev således en meget lang stillingskrig.

Arbejderne skal sultes

DAM satsede på at sulte arbejderne til at acceptere, men arbejderklassen udviste et utroligt
sammenhold. Det var heller ikke
sådan at stemningen entydigt var
på arbejdsgivernes side, snarere
tværtom. 10.000 københavnske
børn kom på ferie på landet, og
mange landbrugere var venligt
stemt overfor arbejderne. Ligeledes henvendte lokale handelsstandsforeninger sig til arbejdsgiverne om at stoppe lockouten,
og handlende gav kredit til de
udelukkede. Der var ligefrem
venligsindede udlejere, der gav
henstand med huslejen, selv om
flertallet af husejerne smed arbejderne ud af deres lejligheder, når
de ikke kunne betale lejen.
DAM henvendte sig til nabolandenes arbejdsgivere, for at få

dem til at afvise danske arbejdere.
Det lykkedes i nogen grad i Nordtyskland, men ellers var effekten
nok nærmere at skabe et røre,
der øgede den internationale arbejderstøtte. Mellem 10 og 15.000
af de udelukkede fik arbejde i
udlandet, eller hos uorganiserede danske arbejdsgivere. F.eks.
ansatte B&W, der stod udenfor
DAM, samtlige 400 lockoutede fra
Københavns Flydedok.

Passiv konflikt

Der var bemærkelsesværdigt
stille i landets byer, gennem hele
konflikten, fagtoppen roste de
udelukkede, ja hele arbejderklassen, for den værdighed hvormed
de gik gennem lidelserne. Og
politiet meldte bagefter, at de ikke
havde haft en eneste udrykning
eller optaget rapport, begrundet
i arbejdskampen. Onde tunger
vil nok hævde, at det hele var lidt
for roligt, ja ligefrem passivt. Men
bureaukratiet og den socialdemokratiske partitop ville ikke høre
tale om at tage egne kampskridt.
De kræfter i fagbevægelsen, der
talte om, at man burde indlede en
transportstrejke og inddrage andre vigtige områder, for at tvinge
arbejdsgiverne på tilbagetog, blev
kraftigt imødegået. Men til sidst
fandt man dog, med repræsentanter for det liberale borgerskabs
mellemkomst, et kompromis.

Forlig

Forliget, der er gået over i historien som Septemberforliget, rummer mange ord, men kan koges
ned til 3 punkter:
1. DA anerkender arbejdernes
organisationer og omvendt
anerkender DsF arbejdsgivernes organisationer.
2. Overenskomstsystemet institutionaliseres med faste
(omstændelige og langtrukne)
regler for såvel opsigelse som
varsling af konflikt. Der indføres fredspligt i overenskomst-

perioden, altså forbud mod
strejke og lockout
3. DsF anerkender ”arbejdsgivernes ret til at lede og fordele
arbejdet, samt anvende den
efter deres skøn til enhver tid
passende arbejdskraft”.
Det kan være svært at komme
uden om, at resultatet ligger
mistænkelig tæt på det arbejdsgiverne startede med at kræve.
Fagbureaukratiets og Socialdemokratiets historieskrivning har
alligevel siden hævdet, at det var
en sejr for arbejderne. Når det
kan synes plausibelt, så skyldes
det en henvisning til, at man stod
i en eksistenskamp overfor en
arbejdsgiverfront, der ønskede
at udradere fagforeningerne. Og
dog endte det hele modsat med, at
DAM blev tvunget til at anerkende
fagforeningerne.

Hvem vandt?

Men var det sådan? Ja, der var
utvivlsomt kræfter blandt arbejdsgiverne, der så det som både
et ønskværdigt og et opnåeligt
mål, men de var et klart mindretal. Men historien var et opportunt argument overfor kritik fra
venstrefløjen. Det som flertallet
omkring N. Andersen ønskede
at opnå med konflikten, må vel
nærmest siges at være tosidet. På
denne side at få slået den ret nye
organisation, DAMs autoritet fast
på arbejdsgiversiden, og på den
anden side tvinge fagbevægelsen
til en centralisering, så der kunne
indgås bindende aftaler oppe fra
og ned, og på den måde komme
”strejkeuvæsnet” til livs.
På den baggrund må der siges at
være tale om, at den overvejende
sejr lå på arbejdsgivernes side.
Men man skal bestemt ikke se
bort fra at fagbureaukratiet også
fik del i sejren, ved at deres rolle
som professionel mægler mellem
arbejde og kapital blev slået fast.

Info

Nye klistermærker i din
lokalafdeling
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Bøger til socialister og anti-kapitalister

Does Privilege
Explain Racism?

A Rebel’s Guide to
Friedrich Engels

International Socialism
journal 168
Kan også læses online på:
isj.org.uk/issue-168

System Change not
Climate Change

Land and Labour:
Marxism, Ecology and
Human History

Marxism and Ecology

Møder i Internationale Socialister
Indtil videre holder vi kun onlinemøder. På grund af det der corona.
Følg med via Facebooksiden - https://www.facebook.com/socialister.dk.
Kontakt os på landskontor@socialister.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.socialister.dk

Det globale oprør mod neoliberalismens fortsætter
- Socialisters udfordringer
De Gule Veste indledte deres oprør i
Frankrig i efteråret 2018. Den umiddelbare årsag var en forhøjelse af diesel- og
benzinpriserne, men hurtigt blev det til
en bevægelse for alle dem, som neoliberalismen har “efterladt på perronen”.
Af Charlie Lywood

Det globale oprør i 2019

Omtrent samtidig fandt der oprør sted i
op imod 30 lande i 2019. Fra Algeriet og
Sudan i Afrika til Hongkong i Asien, til
Puerto Rico, Chile, Ecuador og Colombia
i Latinamerika, til Libanon og Egypten
(igen) i Mellemøsten og til Catalonien i
Europa (ud over de Gule Vestes fortsatte
protester).
Disse oprør og protester har ikke det
samme ophav og fokus. Nogle handlede om demokrati (Hongkong), noget
om selvstændighed (Catalonien), mens
mange andre oprør på overfladen handlede om billetpriser eller fødevarepriser.
Men, som et slogan i det chilenske opgør
lød: ”det handler ikke om 30 pesos, men om
30 år”. Det betyder, at bag ved den gnist,
der på overfladen udløste oprøret, gemte
der sig ophobede samfundsmæssige
spændinger, den voldsomme ulighed, den
konstante undergravning af velfærden.

Corona-krisen og oprøret

Corona-krisen lagde en kortvarig dæmper
på disse oprør og protester, men gennem
2020 har lock-downs ikke forhindret en
genopblusning af protesterne i et af de
mest ulige samfund i verden, Libanon.
Kinas fortsatte forsøg på at underlægge sig
Hong Kong har ført til yderligere protester.
Og politibrutalitet og racisme i USA med
Georg Floyds henrettelse for åben skærm
blev Black Lives Matter bevægelsen til
den største i USA´s historie og en omfattende global massebevægelse.

Den økonomiske krise fortsætter og
forstærkes

I begyndelsen af 2021 kan vi se hvordan
splittelserne i den herskende klasse, om
hvordan USA skal ledes, førte til et fysisk,
væbnet angreb på selve legitimiteten af
det amerikanske valgsystem. Om end det
var dømt til at mislykkedes, så fortæller
det en hel del om de spændinger og den
underliggende vrede der eksisterer i alle
lande, også i verdens mægtigste økonomi
og militære magt.
Det globale økonomiske system, som
var i dybt shit før pandemien, er nu i en
endnu værre tilstand. Verdens BNP (Bruttonationalprodukt) er faldet med 3,5 %
siden vinter 2019, verdens handel med 3
% og verdens samlede gæld er nu på 360
% af verdens BNP. Specielt det sidst er den
største udfordring, fordi mange lande og
selskaber ikke vil kunne indfri deres gæld i
fremtiden. Dette gælder hvis profitraterne
forbliver lave, hvilket meget tyder på. Den
gennemsnitlige rentabilitet for kapital i de
store økonomier er på det laveste niveau
siden anden verdenskrig.

Socialisters udfordringer i oprørets
tidsalder
Denne situation og sandsynlige fortsatte
oprør, stiller socialister over for to udfordringer. Den første er, at det kaos som
den forstærkede økonomiske og politiske krise har skabt, først og fremmest
har gavnet højrefløjen og fascisterne.
Men billedet er ikke entydigt. Black Lives
Matter-bevægelsen i sommeren 2020
viser det potentiale, der findes for at slå
racismen og højrefløjen tilbage. Målet
må være at bruge denne dynamik til at
styrke de antiracistiske og anti fascistiske
organisationer, der kan stå op mod væksten i de højreekstreme netværk. Samtidig

skal staternes fortsatte brug af racismen,
i Europa typiske gennem islamofobi, til
at splitte arbejderklassen, bekæmpes.
Derved vil vi også stå stærkere i kampen
mod ulighed og klimakaos.
Den anden og ikke mindre udfordring er
at finde en måde at rekonstruere en socialistisk venstrefløj, der er i stand til at stå op
mod den nuværende krise. Gentagne bølger af oprør og protester siden 2010, har
medført en genopblussen af socialistisk
politik og organiseringer af venstre-reformistisk karakter. Dette afspejles i Syriza i
Grækenland, Podemos i den spanske stat,
Bernie Sanders og DSA i USA, Corbyns
erobring af formandsposten i Labour og
Enhedslisten i Danmark. Alle har været et
venstre reformistiske projekter, der har til
formål at vinde statsmagten og bruge den
det til at reformere kapitalismen. De har
alle fejlet i mødet med den kapitalistiske
stats karakter, grænserne for systemets
tolerance over for radikale reformer og
begrænsningerne ved alene at satse på
den parlamentariske vej.

Hvilken slags socialistiske organisation?

Hvad disse helt dugfriske erfaringer fortæller os er, at prioriteringen af at forsøge
at brug statsmagten gennem valgsystemet
til fordel for socialisme, er en barriere for
at kunne udfordre systemet. Revolutionære socialister må insistere på, uanset
hvilken valgtaktik man gør brug af, at
dette arbejde underordnes kampen uden
for det parlamentariske terræn. De fremtidige partidannelser skal baseres på denne
forudsætning.
Nye og kommende kampe er udgangspunktet for en nødvendig fornyelse af
venstrefløjen. Her er det vigtigt med en tilstedeværelse af en kerne af revolutionære,
der afviser ideen om, at kapitalismen og
markedskræfter skal bestemme grænse
for social transformation, og ønsker et
opgør med kapitalismen.
Væksten og fornyelsen af den revolutionære socialistiske tradition er afgørende
for at konfrontere den uddybede krise, vi
står over for. Både på kort og langt sigt.

www.socialister.dk
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De Gule Veste blev uhørt populære i
den franske befolkning. De fastholdt
opbakningen hele vejen ind i 2020, fordi
de udtrykte et opgør med uligheden og
uretfærdigheden.

I efteråret 2020, fortsatte dette mønster med opgør i Hviderusland, Bolivia,
Nigeria, Thailand og Guatemala. Corona
pandemien er nu en faktor, der forstærker
oprøret. Det er som om den voldsomme
vrede har fået en spand kul her under
Covid-19.
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Fredelig protest i Santiago, Chile, søndag 20. oktober 2019

