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Ingen over eller ved siden af Forsvaret
Forsvarsminister Mette Bramsen 
har slået sig på det kongelige 
danske forsvar, da hun forsøgte, 
med rette, at kalde dem til orden 
efter en række opsigtsvækkende 
skandaler. Skandaler som går fra 
de øverste chefers nepotisme og 
efterfølgende rettergang og fæng-
selsdom, over totalt rod i regn-
skaberne i materialeindkøb til 
Forsvarets Efterretningstjenestes 
(FET), ulovlig masseovervågning 
af borgere i Danmark, uden dom-

merkendelse. 
Hendes brøde var at definere 

Forsvaret som en del af den dan-
ske stat og dermed underlagt 
politiske ledelse og kontrol. Da 
hun insisterede på at kalde for-
svarschefen  ”styrelseschef”, var 
fanden løs i Laksegade. Borger-
lige politikere én efter én samt 
forsvarets forskellige person-
alegrupper brød ud i et frådende 
hysteri, og mente at Bramsen 
viste disrespekt ved at sammen-

ligne Forsvaret med social- og 
sundhedsområdet eller andre 
dele af den danske stat. Hun blev 
kaldt i samråd og blev spiddet 
i den borgerlige presse. Tænk, 
hvordan kunne hun? Forsvaret er 
selvfølgelig hævet over alle disse 
mindre væsentlige områder!

Det viser særdeles tydeligt 
at Forsvaret ikke opfatter sig 
selv som noget som demok-
ratisk valgte politikere ”bare” kan 
bestemme over. Forsvaret er en så 

vital  del af den herskende klasses 
måde at herske på, at der ikke må 
sættes en finger på dets særlige 
status. Bare en lille antydning af at 
rokke ved den status, så lyder der 
et ramaskrig. Den kapitalistiske 
stat har brug for et Forsvar, som 
loyalt kan opretholde dens magt, 
hvis denne kommer under pres 
fra et oprør. Derfor forsvarer den 
sig med næb og klør, når den selv 
kommer i miskredit.

Bydelen Vollsmose i Odense 
havde i startden af marts 80 smit-
tede borgere, men har vist at de 
er bedst til test. Alligevel ønskede 
regeringen at lave tvangstestning 
og andre tiltag, som kun skulle 
gælde for denne bydel. 

 “Lad være med at udskamme 
nogen. Lad være med at stå med 
løftede pegefingre. Lad os finde en 
vej sammen i det her. Virus kender 
ikke etnicitet. Vi er hinandens ven-
ner – ikke fjender. Lad os besejre 
den her virus.” 

Citat af en anonym urdu-talen-
de mand i en rapport fra Sund-
hedsstyrelsens om COVID-19 og 
etniske minoriteter.

Det har politikerne nok ikke 
læst, for man skulle ikke sige 
Vollsmose to gange i forbindel-
se med en stigning i coronas-
mitte, før en frådende horde 
af politikere fra Ny Borgerliges 
Pernille Vermund over DF’s Pia 

Kjærsgaard til socialdemokraten 
Rasmus Stoklund greb chancen. 
Nu kunne man tørre epidemien 
og dennes fortsatte eksistens af 
på udlændinge – halleluja! Som 
manna fra himlen.  

Jakob Ellemann peb også med 
og mente at Vollsmose ”holdt 
resten af Danmark som gidsel”. 
Beboerne var uansvarlige, de 
klumpede sig sammen i alt for 
små lejligheder, fulgte ikke re-
striktionerne og ville ikke lade sig 
teste. Helt uden skygge af bevis. 

Mange politikere burde være 
flove nu, for en lille uge efter en 
storstilet indsats for at få folk til 
at blive testet, er Vollsmose nu 
den mest testede bydel i Danmark 
med 8500 ud af 9000 over 12 år 
testede (09.03). Men det er da nok 
for meget at forlange. 

Det vi ved om smitte er, at det 
rammer skævt i befolkningen. 
Dem der rammes hårdest, er dem 

med de mindste boliger og de, 
der bor i de tætteste bebyggel-
ser. Dem, hvis jobs kræver, at 
man møder mange mennesker. 
Jo lavere man er på den sociale 
rangstige, des større smitterisiko 
er der. Med andre ord, uligheden i 
samfundet og i sundhedsvæsnet, 
der forringer ens chancer for at 
overleve alvorlig sygdom, gælder 
også for CoViD-19. 

Derfor er det ikke underligt at 
nogle af de mest udsatte i be-
folkningen (etniske minoriteter) 
er overrepræsenteret i smitte-, 
indlæggelse- og dødstallene. Det 
burde kalde på empati, sympati 
og forslag til at bekæmpe denne 
ulighed. 

Stop udskamningen, alle de 
løftede pegefingre og hadefulde 
kommentarer. Der er kun et ord 
for disse politikeres optræden – 
racisme.

Vollsmose i den racistiske orkans øje
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Hvorfor tog Mette Frederiksen 
sammen med Østrigs kansler 
Sebastian Kurz fra det Konserva-
tive Folkeparti til apartheidstaten 
Israel?  Israel er “vaccine-ver-
densmestre”, påstår hun.  Det 
må i givet fald være i disciplinen 
at overbyde alle andre lande og 
betale en pæn overpris, i gennem-
snit 300 kroner per vaccine fra 
Pfizer-Biontech/Moderna. Det vil 
sige omtrent tre gange så meget 
som Danmark har betalt, for at 
komme forrest i køen. 

Frederiksen kom hverken til-
bage med overskuds vacciner 

eller nogen konkrete planer om 
fremtidig produktion af vacciner. 
Heller ikke underligt, da hverken 
Israel, Danmark eller Østrig er 
producenter af vaccine. 

Statsministeren gnubbede sig 
op ad den korruptionsanklagede 
højreorienterede israelske pre-
mierminister, Netanyahu. Ham, 
der masede sin befolkning foran 
i vaccinekøen, og af den vej for-
søger at vinde popularitet. Han 
står overfor et valg og har brug 
for at vende stemningen, da han 
er bagefter i meningsmålingerne. 
Frederiksen og Kurzs besøg kom 

som manna fra himlen. Han 
havde alt at vinde i dette propa-
gandashow. Skidt være med de 
fire millioner palæstinensere, 
som Israel ikke mener de har 
ansvaret for, selvom det kon-
trollerer alt på Vestbredden og 
holder Gaza i et jerngreb.

Så hvorfor udsætter Frederik-
sen sig for den uundgåelige kritik?  
Danmark og Østrig er blandt de 
lande i EU, der afviser at tage 
del i fordelingen af flygtninge, 
så de er “naturlige partnere”. 
Den tidligere Løkke regeringen 
dyrkede også Østrig via Inger 

Støjberg, som 2018 indgik en 
aftale om et initiativ, der kaldes 
”A Better Protection System for 
a Globalized World”. Det skal 
bl.a. sikre at flygtninge bliver så 
tæt på deres oprindelseslande 
som muligt og dermed reducere 
antallet af flygtninge til Europa 
ved at de kan få “beskyttelse” i et 
andet land uden for Europa. Her 
er også kimen til Tesfaye og den 
nuværende socialdemokratiske 
regeringens bestræbelser på at 
oprette “lejre” i Afrika. Østrig er 
“partner in crime” i dette projekt.

Frederiksen, Kurz og Netanyahu
Foto: wikimedia.org

Hvert år i februar skal Klimarå-
det vurdere, om den siddende 
regering fører en politik, der er 
på sporet mod klimamålene. Er 
regeringen ikke det, pålægges 
regeringen en ”handlepligt”. Den 
nyeste rapport dumpede regerin-
gen: ”Der er behov for, at regerin-
gen opprioriterer planlægning-
sarbejdet kraftigt. Spørgsmålet 
er, hvilke konkrete omstillingsele-
menter og virkemidler regeringen 
vil bruge, og så er det afgørende, at 
regeringen hurtigst muligt lægger 

en klar strategi med blandt andet 
tidsplaner, processer og milepæle 
for udvikling og implementering 
af de teknologier og virkemidler, 
der skal sikre, at Danmark når sit 
70 % mål i 2030,” siger formand 
for Klimarådet, Peter Møllgaard.

Klimaminister, ”komiske Dan” 
Jørgensen svarer i en pressemed-
delelse: ”På halvandet år har vi 
løst ca. en tredjedel af den opgave, 
vi har 10 år til at løse. Det er et 
stort skridt i den rigtige retning. 
Vi er langt fra i mål, og der er store 

opgaver forude. Men vi er godt på 
vej.” Men det er lige præcis det, 
regeringen ikke er. Den tredjedel 
”komiske Dan” taler om, er de 
nemmeste og de laveste frugter. 
Forude står opgøret med landbru-
get og transportsektoren, både 
privatbilismen og godstrans-
porten på landevejene. Her står 
store  kapitalinteresser på spil. 
Indtil nu har regeringen ikke vist 
vilje til at gå til makronerne. 

De hænger  deres  hat  på 
”teknologiske løsninger” á la 

indfangning og oplagring af CO2 
fra atmosfæren for at undgå kon-
frontation med kapitalen. Men 
Klimarådet skyder det forslag ned  
og siger, at det er  ”fugle på taget”, 
som ikke kan bruges til ret meget, 
da de er usikre. Vi får se hvad 
”komiske Dan” finder på næste 
år til februar, når det igen vil vise 
sig,  at regeringen har siddet på 
hænderne.

“Komiske Dan” klima Jørgensen: Vi er godt på vej

Foto: Lance Cheung, Flikr 



SIDE 03Socialistisk Arbejderavis
Nr. 385, 15. marts 2021

Det mener vi

UDGIVET af Internationale Socialister, ADRESSE: Internationale Socialister / ISU, Dronningensgade 34, 
1420 KBH K KONTO Nr.:   5342-0357669
MAIL: saa@socialister.dk WEB: www.socialister.dk TRYK: OTM  OPLAG: 500 stk.
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Lene Junker Red. afsluttet den 14. marts 2021  ISSN 1600-2687

Regeringens umenneskelige udlændingepolitik 
slår alle rekorder
Den rammer sagesløse mennesker og baner vejen for Nye Borgerlige.

Mange har haft en forventning til at Dansk Folkepartis kollaps efter folketingsvalget i 2019 
ville sætte en stopper for 20 års racistisk retorik og stramninger i udlændingepolitikken. Siden 
2019 har regeringen haft flertal for en mere menneskelig udlændingepolitik sammen med R, 
SF og Ø. Men den har valgt at fortsætte hvor Inger Støjberg slap med at umenneskeliggøre 
flygtninge og etniske minoriteters livsvilkår og muligheder i Danmark. 

Det er en myte at “hård udlændingepolitik” er en taktisk nødvendighed for Socialdemokratiet 
for at beholde de vundne DF-stemmer og dermed regeringsmagten. Rent faktisk så mistede 
DF fortrinsvis stemmer til de øvrige borgerlige partier. Udlændingepolitikken og den racis-
tiske retorik, som omgiver den, er først og fremmest en magtpolitisk nødvendighed, som har 
til formål at skabe splittelse så utilfredsheden vendes mod de etniske minoriteter. Desværre 
er racismen blevet mainstream og udbredt i alle dele af samfundet. Det bærer flertallet af 
Christiansborg-politikerne og medierne hovedansvaret for. Hvis racismen er en virus, så er 
de supersprederne.

Socialdemokratiet kunne have valgt et andet og mere menneskeligt politisk lederskab og 
dermed taget et medansvar for verdens 80 millioner flygtninge. Det gjorde den socialdemok-
ratiske regering i midt halvfemserne, da den hentede omkring 20.000 bosniske krigsflygtninge 
til landet og sikrede dem asyl ved en særlov.

Mette Frederiksen ser ud til at have 100 procent opbakning i Socialdemokratiet til sin umen-
neskelige udlændingepolitik og R, SF og Ø ser ikke ud til at ville sætte foden ned overfor 
regeringen. Alligevel ved vi, at der i det socialdemokratiske bagland findes mennesker, som 
ikke er enige. Og vi ved at medlemmer af R, SF og Ø forsøger at sige fra og gøre noget. Det 
samme er tilfældet i fagbevægelsen.

Så når vi står sammen mod racisme og diskrimination på FN´s internationale dag mod racisme 
i København, Aarhus og Odense, deltager både socialdemokrater og dele af fagbevægelsen 
heldigvis også.

Flygtninge og etniske minoriteter er umiddelbart i skudlinjen, når den stadig mere umen-
neskelige udlændingepolitik ruller sig ud og fratager dem  rettigheder og muligheder. Men de 
rammer os alle, for det jo vores familie, venner, kollegaer, klassekammerater og naboer. Og 
det skaber endnu større ulighed i samfundet.

Dernæst giver det Nye Borgerlige på den yderste højrefløj og fascisterne rigtig meget vand at 
svømme i. For når Mette Frederiksen foreslår tvangs testning af alle borgere i Vollsmose, eller 
når Tesfaye allerede har frataget 200 syriske flygtninge deres opholdstilladelse, så er der fri 
bane for den yderste højrefløj og fascismen.
Nye Borgerliges stærke fremgang er foruroligende, især med et kommune og regionsvalg lige 
om hjørnet. De befinder sig på den yderste højrefløj og har tætte relationer til nyfascistiske 
grupper som Generation Identitær.

Gå med i demonstrationerne den 20. marts 
i København, Aarhus og Odense.
Støt op om Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, København og omegn, Aarhus for 
Mangfoldighed og Racismefri By - Odense for Mangfoldighed.

Gå med i Internationale Socialister.

Danmark er et af de mest lige 
samfund i verden. Det er et man-
tra, man ofte hører. Men hvor 
sandt er dette udsagn i dag? 

Af Asbjørn Valhøj

Disponibel indkomst
I februar 2021 udgav Arbejderbev-
ægelsens Erhvervsråd en kort rap-
port, der påpegede den stigende 
ulighed i Danmark. AE’s analyser 
viser ganske vist, at den disponible 
indkomst for alle indkomstgrupper 
er steget som resultat af skattere-
formerne siden 2002. Den disponible 
indkomst er den del af ens indkomst 
man har tilbage, når man har betalt 
afgifter såsom skat, arbejdsmarkeds-
bidrag, etc. Der er dog stor forskel på 
størrelsen af denne stigning.  For de 
10% rigeste danskere er den disponi-
ble indkomst steget med 8,4%, sam-
menlignet med de 10% fattigste, som 
kun har oplevet en stigning på 1,3%. 
For danskere midt imellem er dette 
tal på 4-5%, så der er sket et tydeligt 
skred mod et mere ulige samfund.

Forbrugsmuligheder
Tilhængere af den førte politik vil 
påpege, at nok har rige danskere 
oplevet en større stigning relativt 
til resten af samfundet, men alle 
indkomstgrupper har stadig nydt 
godt af politikken. Problemet med 
begrebet ’disponibel indkomst’ er 
dog, at det ikke tager højde for, at 
udgifterne også er steget, og at de er 
steget mere for fattige end for rige 
danskere – relativt til indkomst. Når 
AE inddrager dette i ligningen, finder 
de frem til et andet mål for velstand, 
nemlig forbrugsmuligheder, dvs. de 
penge man reelt har at forbruge af, 
når de faste udgifter er betalt. Sam-
menligner man den førte politik med 
en alternativ, mere omfordelende 
politik, kan man se et fald på 4% 
forbrugsmuligheder for de fattigste 
10% danskere, og en stigning på 7% 
for de rigeste 10%.

Styrk den offentlige velfærd
De øgede udgifter hænger uløseligt 
sammen med den førte politik, fordi 
det er et resultat af de manglende 
skatteindtægter – især fra topskat 
– der kunne have finansieret det of-
fentlige budget. Man ser et tydeligt 
fald i antal af topskatteydere fra 19% 

af skattepligtige i perioden 1999-
2009 til blot 9% i 2019. Dette skyldes 
ikke, at færre danskere er rige nok 
til at betale topskat: Det skyldes, at 
topskattegrænsen blev hævet i 2009 
og 2012, under henholdsvis Lars 
Løkke Rasmussen og Helle Thorning-
Schmidt. Provenuet (statens samlede 
skatteindkomst) skrumpede, og det 
samme gjorde det offentlige forbrug. 
Det peger frem mod AE’s anbefaling: 
Et højere skattetryk på de rigeste 
danskere, som kan bruges på at øge 
det offentlige forbrug og sikre højere 
velstand.

G in i - koe f f i c i en t en  må l e r 
uligheden
I 2020 udgav Finansministeriet en 
Ulighedsredegørelse, der forsøgte at 
beskrive og forklare graden af ulighed 
i Danmark. Rapporten kan og er 
blevet kritiseret fra mange hjørner 
for sin metodik, men indeholder 
mange interessante tal og resultater. 
For eksempel dokumenteres det, at 
Danmark gini-koefficient er steget 
fra 0.2 i 1994 til 0.28 i 2018. Gini-
koefficienten er et mål for ulighed, og 
går fra 0 til 1, hvor højere tal indikerer 
et mere ulige samfund. En ændring 
på 0.08 procentpoint lyder ikke af 
meget, men det er det faktisk. For ek-
sempel ligger Frankrig og Tysklands 
gini-koefficient begge omkring 0.31, 
og lande som Storbritannien og USA, 
der er kendt for økonomiske ulighed, 
har henholdsvis 0.35 og 0.42.

Ulighed i internationalt pers-
pektiv
Mange der taler om ulighed påpeger, 
at Danmark er bedre stillet end 
mange andre lande. Ulighedsrede-
gørelsen fra 2020 dokumenterer for 
eksempel, at der i Danmark er færre 
mennesker i lavindkomstgruppen, 
højere økonomisk mobilitet, og min-
dre forskelle i uddannelse og levetid 
mellem samfundsgrupper, end i 
OECD som helhed. Det er dog vigtigt 
at huske på, at andre lande har stået 
stille i de sidste 20 år. Tværtimod er 
Danmarks udvikling mod et mindre 
lige samfund et led i en bredere ud-
vikling, forårsaget af neoliberal skat-
tepolitik og akkumulation af rigdom. 
At sammenligne ulighed i Danmark 
med andre lande er derfor ikke nok, 
hvis man vil forstå de socioøkono-
miske problemer i dag.

Ulighed i Danmark

Danmark er blevet et mindre lige samfund
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Socialistisk Arbejderavis har 
talt med en række forskellige 
aktivister om hvorfor de delta-
ger i demonstrationerne den 
20. marts i København, Aarhus 
og Odense.

Af Eren Dömniz, Makia Ahmad, Pernille Cauchi 
og Lene Junker

Moha Ziad, syrisk flygtning fra 
Odense og medlem af RFB

Jeg deltager med en tale, for at 
støtte de syrere i Danmark, som 
er i en presset situation og som 
har svært ved at tale deres egen 
sag. Selv er jeg ikke i fare, for jeg 
er politisk flygtning. Jeg ville ikke 
kæmpe i Assads hær mod mit 
eget folk. Indtil nu har mere end 
200 syrere mistet deres ophold-
stilladelse i Danmark. Danmark 
kan ikke tvinge dem tilbage, men 
hvis de ikke rejser frivilligt, vil de 
blive sendt i et “udrejsecenter” 
som jo er som et fængsel. En del 
rejser ud af landet og  forsøger 
at få asyl i andre lande. I Syrien 
skal mændene i militæret fra de 
er 19-42 år. Ellers koster det 8000 
dollar. Hvis du ikke har aftjent din 
værnepligt, får det konsekvenser. 
I marts er det 10 år siden den 
syriske revolution startede. Den 
har kostet dyrt, men alligevel 
fejrer vi den.

Elektra Lysholm-Raagaard, 
Socialisme 101 Odense

Jeg deltager i demonstrationen 
d. 20 marts, fordi jeg mener vi 
alle kan gøre en forskel i kampen 
mod racisme, og derfor også bør 
råbe op. En enkelt stemme er 
ikke meget, men hundredvis af 
demonstranter der råber i kor 
midt i byen er ikke til at undgå at 

høre. Jeg glæder mig til en inspir-
erende dag i et fællesskab der er 
fuld af kampgejst, håb og oprør!

Fabian Gydelund Møller:
Socialisme 101 Odense

For mig er anti-racisme lig med 
pro-mangfoldighed, og det er her, 
at jeg, som socialist, ser denne 
problematik som værende yderst 
relevant. For mange oplever rac-
isme dagligt, og for få tager det 
alvorligt. Det er en problematik 
der bliver undermineret af de 
privilegerede, simpelthen fordi 
“der ikke findes racisme i Dan-
mark.” Dette er objektivt ukorrekt. 
Socialisme er for mig et spørgsmål 
om mangfoldighed og lighed, 
og sålænge der er racisme vil 
man aldrig opnå denne lighed vi 
stræber efter. Det er en selvfølge, 
at man som socialist  aktivt bør 
deltage i demonstrationerne imod 
racisme.

Aya Jinani, som bor på
Avnstrup udrejsecenter med 
sin mand og to børn

It’s important to have this dem-
onstration because unfortunately 
the racism Is developing and 
catching wave, and the main 
stream is getting more and more 
negative to foreigners. In this cir-
cumstances, it’s important first of 
all to keep together to get to know 
each other better so we could cre-
ate a strong cooperation against 
racism. Secondly the young gen-
eration is lost between the media 
and the common sense, They 
might take one path or another, 
Either join the racist mainstream 
or to join the opposition. Since 

many people didn’t decided yet 
how do you feel about foreigners, 
We need to give them a possibility 
to see us from a different angle. 

Also unfortunately the problem 
of rejected asylum seekers is not 
well known or let’s say misunder-
stood it’s very important for me to 
clear things out, Explaining who 
we are and why were here

Nevien Alrahal, talsperson for 
syriske flygtninge i Danmark

”Jeg taler til demonstrationen 
den 20. marts i København, fordi 
jeg håber, at danskerne vil lytte 
til min historie og være med til 
at ændre udlændingestyrelsens 
beslutning om, at det er sikkert 
at sende flygtninge til Syrien. Jeg 
taler også for de mange, specielt 
kvinder, som er bange for at sove 
om natten, men som ikke tør at 
stå offentligt frem af frygt for at 
familiemedlemmer, som stadig 
er i Syrien, bliver forfulgt. Vi må 
ikke ødelægge de danske værdier 
og normer, men derimod værne 
om dem og ikke tvangsudsende 
mennesker til lande, hvor de kan 
blive forfulgt” 

Jakob Lausch Krogh,
Randers mod Racisme

Jeg deltager i demonstrationen 
den 20. marts i Aarhus arrangeret 
af Aarhus for Mangfoldighed. Det 
gør jeg fordi den bedste måde 
at bekæmpe racismen på er ved 
at opbygge en stærk massebev-
ægelse, som kan tage kampen 
op ude i samfundet. Vi så det i 
60`erne og 70´erene i USA og vi 

har set det igen med Black Lives 
Matter bevægelsen. Den skabte 
også et  vist momentum her i 
landet. 20. marts, hvor vi står sam-
men mod racisme og diskrimina-
tion er et godt sted at starte.

Ibrahim El-Hassan, aktiv i 
civilsamfundet i Vollsmose og 
Almen Modstand

Jeg deltager den 20. marts som 
taler for Almen Modstand. Rac-
isme og diskrimination har fået en 
større og større tilværelse i vores 
samfund - ikke bare i blandt vores 
medborgere, men særdeles også i 
blandt vores politikere.  Og derfor 
er det vores alles pligt at sige fra og 
kæmpe imod den.

Asbjørn Valhøj, aktivist i
Racismefri By og Den Grønne 
Studenterbevægelse

Jeg deltager i demonstrationen 
den 20. marts fordi det er vigtigt 
at vise sin solidaritet med ofrene 
for racismen uanset hvilken form 
den tager. Jeg opfordrer alle, der er 
bekymrede for klimaet til også at 
støtte op, da man ikke kan adskille 
de problemer. Man kan ikke forstå 
klimakrisen hvis ikke man forstår 
hvor dybt den er bundet op i de 
racistiske magtforhold, som eksis-
terer i dag. Klimakrisen kommer 
til at ramme folk rundt omkring i 
verden ekstremt ulige, og særligt 
klimaflygtninge vil have hårdt 
brug for vores hjælp og solidaritet. 
Det er bydende nødvendigt, at vi 
vender den racistiske folkestemn-
ing og politiske diskurs, hvis vi 
skal have nogle chancer for at 
afhjælpe klimaforandringernes 
ofre.

Ronja-Helena Riis Nielsen, 
Odense Pride

Some en queer og non-binær 
person, er jeg dybt gældsat til det 
sorte queer fællesskab. Mange af 
dem byggede springbrættet for 
homoseksuelle og transkønnede 
rettigheder, som vi kender det i 
dag, og alt for mange gav deres 
liv for det.

Det er min pligt at stå  sammen 
med dem, uanset om de ikke er 
min egen familie, naboer eller 
landsmænd. Fordi diskrimination 
der rammer é n gruppe, vil even-
tuelt sprede sig til andre.

At vi nægter flygtninge asyl 
fra konflikter og krige vi selv har 
skabt, er et glødende eksempel 
på  ufølsomhed og mangel af men-
neskelig “Object permanence” for 
hvad vi ikke kan se.

Derfor stå r jeg her. Fordi jeg 
ikke lever i ondsindet og uvidende 
“blis”. Fordi mine medfødte privi-
legier og omgivelser, ikke diktere 
et andet livs værdi.

Fællesinitiativet mod racisme og 
diskrimination er del af det globale 

netværk World Against Racism
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Frederiksen, Tesfaye og Stoklund 
svinger pisken

Af Lene Junker

Med Frederiksen,Tesfaye og 
Stoklund i den gule førertrøje er 
vi i denne tid vidne til en vanvittig 
konkurrence i bashing af de etni-
ske minoriteter med deltagelse 
byrådskandidater og folketingsm-
edlemmer fra Socialdemokratiet 
og til højre i salen. Regeringens 
støttepartier deltager selvfølgelig 
ikke i konkurrencen. Men man 
kunne ønske sig, at de ville sætte 
foden ned overfor regeringen og 
trække en streg i sandet.

Den racistiske retorik fra Chris-
tiansborg er alvorlig nok i sig selv. 
Den forplanter sig ned gennem 

samfundet og legitimerer hate-
crimes og racisme i hverdagen 
på skoler, arbejdspladser og i det 
offentlige rum. Den har gjort rac-
ismen mainstream.

Racismen fra toppen er også en 
afgørende årsag til, at den yderste 
højrefløj og fascismen kan vokse.

Nye Borgerlige er et uhyggeligt 
eksempel på dette. De vokser i ly 
af mainstream partiernes racisme 
samtidig med at de har tætte bånd 
til fascistiske grupper som Gen-
eration Identitær.

Det stopper ikke ved den rac-
istiske retorik. Integrationsmin-
ister, Mattias Tesfayes arbejder 
på højtryk for at omsætte den 
til ny direktiver og ny lovgivn-
ing, og den socialdemokratiske 
udlændingeordfører, Rasmus 
Stoklund, følger op med tynd-
benede argumenter, som ligger 

på niveau med Pia Kjærsgaard og 
Martin Henriksen.

Asyllejre uden for Europa
“I starten af februar 2021 sendte 
Frederiksen-regeringen et lovfor-
slag ud i høring, som handler om 
at lukke ned for asylbehandling 
og opholdstilladelser til flygtninge 
på dansk jord. Dette formål er 
ekstremt, og vil, hvis realiseret, 
betyde et af de største opgør med 
dansk asyl- og flygtningepolitik 
siden 1951” Sådan skriver Martin 
Lemberg-Pedersen, ph.d., lektor 
ved Centre for Advanced Migra-
tion Studies (AMIS) i sin kronik i 
Politiken den 22. februar.

Ny form for kolonialisme
“Det er en ny form for koloni-
alisme, som undergraver den 
globale solidaritet og sætter os 
langt tilbage i kampen for uni-
verselle menneskerettigheder” 
skriver Michala Clante Bendixen, 
formand for Refugees Welcome i 
et debatindlæg i Altinget den 24.2. 
Hun fortsætter: “Tesfaye fortæller 
helt åbent, hvordan man forhan-
dler med en række afrikanske 
lande om studiepladser, visum 
ordninger, udviklingsbistand og så 
videre i bytte for at huse et dansk 
asylcenter. Men kast lige et blik på 
de forsøg, som allerede er gjort med 
“eksternalisering”, som det hedder 
med et fint ord, og som Tesfaye “er 
inspireret af”: Australiens lejr på 
øen Nauru, og Moria-lejren på 
Lesbos, som er et resultat af EU-
Tyrkiet aftalen – helvedes forgårde! 

Og se engang på, hvordan jura, 
lejre og fængsler forvaltes i de 
lande, som Tesfaye forhandler 
med: Uganda, Kenya, Rwanda, 
Burkina Faso”
 
Syriske flygtninge sendes retur 
til undertrykkelse og tortur
Danmark er i færd med at hjem-
sende omkring 900 syriske flygt-
ninge, som stammer fra områ-
det omkring Damaskus. De skal 
nu have deres opholdstilladel-
ser til ny vurdering i flygtnin-
genævnet. “Regeringen begrunder 
genoptagelsen med at Flygtnin-
genævnets afgørelser blandt andet 
baseres på Udlændingestyrelsens 
landerapport fra 2019. Denne rap-
port nævnes og fremhæves altså 
eksplicit som grundlag. Samme 
rapport henvises der eksplicit 
til i flere af de konkrete afslag, 
som jeg har set” skriver Pernille 
Laier Larsen i Fyns Amtsavis den 
27.2. Her tilbageviser hun nogle 
af regeringens mere letbenede 
argumenter om at “mange rejser 
hjem” og “mange tager hjem på 
ferie”. Og hun konkluderer: “ Der 
er ikke dokumentation for sikker-
hed i Syrien.” 

Hun blev opmærksom på hjem-
sendelsen af de syriske flygtninge, 
da en syrisk dreng i hendes søns 
klasse pludselig var væk.

Tag pengene og forsvind
Alle langtidsledige borgere med 
minoritetsbaggrund skal ind-
kaldes til en ”dedikeret” samtale 
med kommunen for at blive oplyst 
om, hvor mange penge de kan få 
for at rejse tilbage.

De satans konventioner
Det er virkelig svært at få stats-
borgerskab i Danmark. I dag kan 
omkring 10% af borgere i Dan-
mark over 18 år, ikke stemme til 
folketingsvalg, fordi de ikke har 
statsborgerskab. Selv borgere 
født og opvokset i Danmark hele 
deres liv, skal søge om statsborg-
erskab. Institut for Menneskeret-
tigheder skriver i en ny  rapport, 
“Fremmed i eget land”, den 8. 
februar, “at lovgivningen strider 
mod Danmarks internationale 
forpligtelser”

Frederiksen & Tesfaye ryster 
ikke på hånden. De skriver  Ber-
lingske den 9.2: ”Var det ikke for 
de internationale konventioner, 
ville vi gøre tildelt statsborgerskab 
betinget”.

En lige linie fra Inger Støjberg
“Paradigmeskiftet” fra 2018, der 
for alvor sætter flygtninge og etni-
ske minoriteter ud på et sidespor 
og “Ghettolovene” fra samme år, 
som diskriminerer udsatte bo-
ligområder og river gode boliger 
ned, er selvfølgelig Lars Løkke 

regeringens værk. Men Social-
demokraterne har bakket op fra 
dag ét og det er nu regeringens 
egen politik.

Da vi i 2019 fik en ny social-
demokratisk regering efter en 
valgkamp hvor klima og velfærd 
stod i højsædet, havde mange 
forventet at racismen fremover 
blot  ville være den yderste højre-
fløjs mærkesag. Sådan gik det 
desværre ikke. 

Del og hersk - en kynisk og 
kalkuleret taktik
Racismen fjerner fokus væk fra  de 
reelle problemer ( klima, ulighed, 
fattigdom) meget bekvemt for 
magthaverne, som vil gøre noget 
ved dem.

Racismen skaber syndebukke, 
så folks vrede og frustration kan 
rettes væk fra regeringen og mod 
de etniske minoriteter.

Racismen opdyrker og oppisker 
forskelle i nationalitet, religion og 
kultur til falske modsætninger.

“Del og hersk” er et gammelt 
hersker kneb, beregnet til at  skabe 
frygt og splittelse mellem men-
nesker og forhindre at vi står 
sammen. 

Hvorfor har magthaverne brug 
for at splitte os med racisme 
og nationalisme?
Det enkle svar er, at de ikke har 

en løsning for de mange, hverken 
her i landet eller globalt. Verden 
står midt i en økonomisk krise, 
klimakrise og en flygtningekrise. 
En løsning for de mange ville 
kræve massiv omfordeling,  global 
retfærdighed og produktion for 
menneskers behov i pagt med 
naturen. Den vej vil hverken de 
økonomiske, politiske eller mil-
itære magthaverne gå. 

For regeringen og dansk erh-
vervsliv er det f.eks. en ubetinget 
præmis at bevare danske virksom-
heders konkurrenceevne i forhold 
til  “ klimaomstilling”. Vi bruger 
masser af penge via EU til at 
opretholde Frontex’ grænsekon-
trol. Vi betaler masser af penge 
til regimerne i Tyrkiet, Egypten, 
Libyen mv. for at holde flygtninge 
tilbage for enhver pris. Danmark 
bruger en stadig større del af BNP 
på militæret for at sikre danske 
økonomiske interesser globalt. 
Hvorfor ikke bruge disse penge 
på klima, velfærd og flygtninge?

Frederiksens visit til Israel sam-
men med Østrigs kansler Se-
bastian Kurtz under dække af at 
sikre vacciner til “danskerne” i 
fremtiden viser,  hvor langt den 
socialdemokratiske regering er 
villig til at gå. Danmark først og 
danskerne først. Det er Trumps 
mantra oversat til dansk.

 - ingen etniske minoriteter kan vide sig sikre længere
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Den Engelske Borgerkrig
1640-49

Af Charlie Lywood

Vi er nu nået til begyndelsen på 
afslutningen af feudalismen og 
dermed gennembruddet for den 
moderne kapitalisme i serien om 
almindelige mennesker historie. 
80 års krigen (1568-1648) mellem 
den spanske/katolske imperium 
og det protestantiske Hollands 
forsøg på at løsrive sig fra Pavens 
kontrol, var en del af dette. Men 
den afgørende slag fandt sted i 
England. Den engelske borgerkrig 
banede vejen for  frigørelsen af 
markedskræfterne, som den feu-
dale system havde holdt tilbage i 
mindst 100 år. For at dette kunne 
ske,  måtte de hugge hoved af en 
konge.

England i 1640 var stadig styret 
af landadelen og produktionsfor-
holdene var  delvis feudale. Men 
der var en enorm og ekspande-
rende kapitalistisk sektor, hvis 
udvikling monarkiet (Charles I) 
og den feudale landadelen ikke 
i længden kunne holde i tilbage.

De tre klasser
Der var i virkeligheden tre klasser, 
som kom i konflikt i England i 
1600-tallet. 1. De feudale jordejere 
og spekulative finansfolk, som var 
blevet mere og mere afhængige af 
regeringen (monarkiet), hvis poli-
tik var at begrænse og kontrollere 
industriel ekspansion. 2. Den nye 
klasse af kapitalistiske købmænd 
og landmænd, som havde et 

midlertidigt interessefællesskab. 
3. De små bønder og håndvær-
keres interesser. Men en konflikt 
mellem de to sidstnævnte klasser 
var forudbestemt til at udvikle 
sig, fordi kapitalismens ekspan-
sion krævede opløsningen af de 
gamle landbrugs- og håndværker 
relationer, med henblik på at gøre 
dem til lønarbejdere. 

Den feudale adel, så deres ind-
komster fra jorden falde, og den 
blev mere og mere afhængig af 
hoffet for jobs og fordelagtige 
kontrakter. De blev mere og mere 
til parasitter. Så mens monarkiet 
blev gradvist mindre nyttigt for 
borgerskabet, blev det mere nød-
vendigt for aristokratiet og adelen. 
Kongen var selv den største af alle 
feudale jordejere, og selv om han 
var i en bedre position end andre 
til at få en del i den nye kapitali-
stiske rigdom, var han imod en 
grundlæggende ændring fra en 
feudal til en kapitalistisk sam-
fundsorden.

Charles I klynger sig til magten
Charles I blev mere og mere 
opmærksom på de farlige kon-
sekvenser af den ny klasses vok-
sende rigdom og forsøgte at kon-
solidere monarkiets position, før 
det var for sent. Han forsøgte med 
øget told på varer, tvungne lån, 
nye skatter. Han forsøgte også 
at opstille monopoler i forsøget 
på at kontrollere visse industrier 
og opnå en procentdel af disse 
industriers profit. F.eks. fra kul, 
aluminium og sæbe produktion. 
Begge dele førte til yderligere 
utilfredshed i Parlamentet, hvor 
repræsentanter for den ny ka-
pitalistklasse havde sæde. De 
modarbejdede ham.

I marts 1629 blev Parlamentet 
opløst ved et pludseligt kup fra 
kongens side. Situationen var al-
lerede revolutionær, men kongen 
havde taget initiativet, og i de 
næste elleve år kunne han regere 
uden om parlamentet. Men oprø-
ret ulmer. Borgerskabet erkendte, 
at deres økonomiske interesser 
måtte sikres politisk. Den kon-

gelige økonomiske politik, der 
ramte kapitalistiske klasse som 
helhed, kunne ikke ændres ved at 
vinde små privilegier for bestemte 
medlemmer af klassen. Der skulle 
en grundlæggende system skifte 
til. Feudalismens lænker skulle 
brydes.

Kravet om en ”business” rege-
ring, voksede sig stort i disse 11 
år. Der var en masse agitation 
over hele landet, selvfølgelig mest 
i byerne. Det kulminerede i årene 
1639-40, hvor der var en generel 
afvisning af at betale skat. Bor-
gerskabet var gået i strejke. Det 
drejede sig om politisk magt. 
Borgerskabet havde afvist Charles 
I’s regering, fordi den repræsen-
terede et forældet system. Hans 
regering forsøgte at fastholde 
en feudal social orden, selvom 
betingelserne for en fri kapitali-
stisk udvikling var til stede. Det 
måtte ende i en klassekonflikt, og 
den blev løst militært da kongen 
forsøgte at fængsle de ledende 
repræsentanter for borgerskabet. 
Borgerkrigen begyndte.

Borgerkrig bliver en revolutio-
nær krig
Oliver Cromwell blev en afgøren-
de person i denne konflikt. Han 
vidste,  at en revolutionær krig  
for et nyt system skal organiseres 
på en ny og revolutionerende 
måde. Han formede The New 
Model Army efter helt nye prin-
cipper. ”Jeg ville hellere have en 
almindelig russet-coated (almen 
beklædning cly) kaptajn, der ved, 
hvad han kæmper for og elsker, 
hvad han ved, end det, som du 
kalder ’en gentleman’ og er intet 
andet,”. Den normale hær under 
feudalismen bestod af af de små-
bønder, som var underlagt adelen. 
De var tvunget til at være soldater. 
Sådan var The New Model Army 
ikke. Den tiltrak almindelige 
mennesker frivilligt. De tilførte 
en uvurderlig entusiasme, mod og 
moral i hæren. Men de bar også på 
sociale ideer, som deres officerer 
betragtede som farlige.

The New Model Army blev 
dannet – nationalt organiseret 
og finansieret af en ny national 
skat. I militær forstand blev kri-
gen vundet af artilleri (som penge 
alene kunne købe) og af Crom-
wells hær. Kongens hær tabte på 
grund af den disciplin, enhed og 
høje politiske bevidsthed  hos de  
mennesker som var organiseret 

i The New Model Army.  Den 
rykkede hurtigt frem til sejr, og 
royalisterne blev afgørende slået 
ved Naseby (1645). Kongen blev 
taget til fange.

Kompromismagernes rænker
Lige så snart kampene var forbi, 
opstod der uenigheder blandt 
sejrherrerne. Nogle ønskede at 
lave et kompromis med kongen. 
De begyndte at forhandle med 
den tilfangetagne konge og  fore-
slog at slippe af med The New 
Model Army ved at sende den 
ud for at erobre Irland uden at 
betale deres løn. De ville ikke 
lave sociale reformer, de vil ikke 
engang love amnesti for handlin-
ger begået under krigen. Derfor 
kunne soldater reelt blive bragt for 
domstolene for deres deltagelse i 
borgerkrigen. Men det var ikke så 
let at sende soldaterne væk. De 
var bevæbnede og kunne stadig 
organisere. Radikale elementer  
organiserede sig så de kunne 
”lære bønderne at forstå frihed.”  I 
London blev der dannet et politisk 
parti for at repræsentere de små 
producenters synspunkter. De tog 
kontakt med de radikale i hæren. 
Det var The Levellers.

Kongen undslap fangenskabet 
(hjulpet af kompromismagerne), 
samlede en ny hær og den anden 

borgerkrig startede. Men endnu 
engang sejrede Cromwells folk. 
Officerer (Grandees) i Den Nye 
Model Army og Levellers i for-
ening ryddede op i de kompro-
missøgende folk i Parlamentet 
(Prides Purge) og bragte kongen 
for retten. Efter en hurtig retssag 
blev han henrettet den 30. januar 
1649 som en ”offentlig fjende af de 
gode mennesker i denne nation.” 
Monarkiet blev erklæret for at 
være ”unødvendigt, byrdefuldt og 
farligt for folkets frihed, sikkerhed 
og offentlige interesser” og blev 
afskaffet.

Monarkiet afskaffes for en 
stund
Den 19. maj 1649 blev en republik 
proklameret. Men en ”folkets 
kontrakt” (eller Grundlov), en 
udvidelse af stemmeret for alle 
mænd (ikke kvinder), og Levellers 
revolutionerende økonomiske og 
sociale krav blev ikke indfriet. De 
følte, at de var blevet forrådt.  Der 
var stor utilfredshed i The New 
Model Army og nogen ønskede at 
gribe til våben. Grandees (under 
Cromwells ledelse) var i stand til 
at provokere dem til et mislykket 
oprør, som blev isoleret, slået ned 
og dets ledere skudt, i maj 1649. 
Kontrarevolution sejrede. Bor-
gerskabet afviste faren fra venstre.

England forblev en republik i de 
efterfølgende 17 år. Borgerskabet  
skabte den politiske plads de 
skulle bruge for at udvide deres 
markeder, både at stække monar-
kiet og afværge oprør fra neden. 
Derfor inviterede de  Charles II 
(Charles I søn i eksil i Frankrig), 
tilbage til tronen, nu mest til pynt. 
Monarkiets skulle bruges som na-
tionalt samlingspunkt. Håbet om 
almindelige menneskes frigørelse 
som spirede under borgerkrigen 
måtte vente 200 år inden det del-
vis bliver indfriet gennem Charti-
sternes kamp for den mandelige 
stemmeret i 1800 tallet. 

Serie: De almindelige menneskers historie
Vi lærer om historien, menneskehedens historie,  som de store mænds skæb-

nesvangre valg, men ikke om historien, som den så ud for de fleste almindelige 
mennesker. Denne artikelserie vil groft skitsere et andet blik på historien, hvor 

der er lagt hovedvægt på ”historien for de mange”.

Charles I af England
1600-1649

Oliver Cromwell
1599-1658

Charles I blev dømt til døden og henrettet 
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En generalstrejke med mil-
lioner af mennesker satte 
i mandag den 22. februar 
store dele af  Myanmar i stå. 
Den var fagforeningernes 
svar på at militæret igen tog  
magten i starten af februar, 
fordi de var utilfredse med 
resultatet af parlamentsval-
get. Mange vestlige firmaer 
producerer under meget 
favorable vilkår i Myanmar. 
Blandt andet det danske 
Bestseller. 

Oversat artikel fra Socialist Worker UK

Aktivister oplyste, at antallet 
af mennesker på gaderne var det 
hidtil største, med store protester 
i mange flere byer end blot den 
kommercielle storby Rangoon.

Billeder fra hele landet viste 
demonstrationer der strakte sig 
langt øjet rakte – et hav af røde 
bannere og hårde hjelme.

Arbejderdelegationer deltog i 
marcherne, men strejkerne kom 
fra modstandere af regimet fra alle 
klasser. Butikker og virksomheder 
holdt lukket, og de få køretøjer, 

der var på gaden, viste deres støtte 
til bevægelsen.

Protesternes størrelse vil afgjort 
true Myanmars militærregime, 
der i begyndelsen af måneden 
gennem et kup overtog magten. 
Men mange frygter, at generalerne 
vil reagere hårdhændet.

Sidste weekend blev hæren 
sendt til Mandalay, landets næst-
største by, for brutalt at bekæmpe 
protesterne. Snigskytter rettede 
skarpe skud mod folk på gaden, 
dræbte to mennesker og sårede 
30 yderligere.

En af de afdøde var en 16-årig 
dreng. Nu er der på fortovet lagt 
vinyl plakater med hans morders 
ansigt, samt sloganet ”Blodhung-
rende kriminel dræbte civile med 
sniper riffel. Glem aldrig, tilgiv 
aldrig forbrydelsen mod men-
neskeheden”.

Deltagerne i marcherne træ-
der på soldatens hoved, mens 
musikere spiller den populære 
revolutionære sang ”Thway Thit 
Sar” (venskab og loyalitet som 
blodsbrødre)

Det kan blive blodigere
Alle er klar over, at politiet og 
militæret er i stand til at benytte 
sig af mere vold, end de hidtil har 
gjort. Massakrer i 1988 og 2007 
huskes af alle.

Oprørs Politiet i Rangoon an-
greb målrettet demonstranter ved 
to centrale steder. De angreb dem 
i formation, slog på deres skjolde 
med køller og råbte ad dem. Inti-
mideringen virkede, og de fleste 
demonstranter spredte sig igen.

Samtidig startede tusinde af 
mennesker en sit-in og politi 
blokade ved krydset mellem 
University Avenue og Inya Road 
– i nærheden af den afsatte leder 
Aung San Suu Kyis hjem.

Men samme eftermiddag an-
noncerede organisatorerne at 
”I dag har vi vundet. Vi afholdte 
vores fredelige protest. Lad os op-
løses – vi ønsker ikke nogen vold”.

Protesternes frygt for repressa-
lier er forståelig. Men medmindre 
bevægelsen finder måder hvorpå 
den kan bekæmpe truslen, kan 
regimet meget vel klamre sig til 
magten. En udvidelse af strejker 
og oprettelsen af forsvarsorgani-

sationer er et vitalt første skridt.
Der er en anden trussel mod 

bevægelsen. Mange folk på gaden 
forlanger, at de Forenede Nationer 
intervenerer for at genoprette 
demokratiet i landet.

Men for stormagterne vedkom-
mende, har landet kun værdi i 
kraft af dens olie og gasressourcer 
– og dets strategiske placering ved 
grænsen til Kina. Ingen bør stole 
på, at de ville være ærlige mæglere 
i kampen for demokrati. 

Militæret optrapper undertryk-
kelsen.
Kort efter generalstrejken blev 
fagforeningerne forbudte og mi-
litæret har udstedt arrestordre på 
en række faglige ledere. De sidste 
ti år, hvor den militære undertryk-
kelse er aftaget, er relativt stærke  
fagforeninger bygget op. Der har 
bl.a. været strejker blandt tekstil-
arbejderne. Efter generalstrejken 
har militæret sat hårdt ind mod 
de fortsatte civile og fredelige 
protester på gaden. Det har senest 
fået den britiske regering til at 
opfordre britiske statsborgere til 
at forlade Myanmar.

Massestrejke i Myanmar
kan ryste militæret

Den bæredygtige stat
Af Martin Karlsson

Der er noget næsten uvirkeligt 
over de to danske sociologer 
Rasmus Willig og Anders Bloks 
nye bog ”Den bæredygtige stat” 
(2020). Uvirkeligt fordi de på helt 
centrale spørgsmål ikke forholder 
sig til det (indlysende) faktum, at 
vi lever i og under en kapitalistisk 
markedsøkonomi. Det gør bogens 
forklaringskraft mindre overbe-
visende og dens praktiske anvis-
ninger bliver derfor på mange 
punkter usammenhængende. 

Kooperativer i en markeds-
økonomi
En central del af bogens ærinde 
er at vise, hvordan fremtiden al-
lerede eksisterer i nutiden som 
”kim”. De fokuserer på nye koope-
rative virksomhedsformer, som 
i kraft af at de ikke er privatejet, 
ikke skal stå til regnskab over for 
aktionærer i form af kravet om 
konstant øget værdiskabelse og 
afkast. Disse kooperativer kan 
derfor have et radikalt andet fokus 
på den økologiske bundlinje, frem 
for den økonomiske bundlinje. 
Kooperativer bliver i bogen anset 
som en model, der kan opskaleres 
og blive, må man forstå, en domi-
nerende faktor i DK’s økonomi og 

generelt i verden fremadrettet. 
Problemet er, at de ikke giver os 

nogen særlig overbevisende for-
klaring på, hvordan disse koope-
rativer på trods af deres voksende 
andel af den globale BNP (vær-
dien af varer og serviceydelser på 
et år) reelt skal kunne erstatte den 
andel som lige nu domineres af 
gigantiske transnationale selska-
ber (TNC). 

For bare at illustrere det øko-
nomiske problem alene: I 2017 
genererede de 300 største koope-
rativer og fællesskabsbaserede 
virksomheder 2,0 billioner dollars 
i indtægter. Til sammenligning 
generede de 500 største TNCer i 
verden en indtægt i 2019 på 33,4 
billioner dollars. TNC udgør, rela-
tivt til kooperativer, over 15 gange 
så stor en andel af det globale BNP. 

Hvad dette simple forhold illu-
strerer er, at uden at forholde sig 
til den koncentration af økono-
misk magt, som disse gigantiske 
virksomheder repræsenterer og 
udøver, så forbliver deres analyse 
uden relation til den virkelig eksi-
sterende kapitalisme. Vi gives der-
for en urealistisk forståelse af den 
mulige effekt som kooperativer 
kan have af sig selv på økonomien. 
Der bunder i at de ukritisk accep-
terer markedsøkonomien, den 
private ejendomsret og udemo-

kratiske TNCers ret til og kontrol 
med produktionsmidlerne. 

Problemet med frivilligt ar-
bejde
Men selv hvis vi antog at koopera-
tiver som model kunne opskaleres 
i en tilstrækkelig og nødvendig 
størrelse, så er problemet også, at 
deres model primært er funderet 
i frivilligt arbejde. Deres eget ek-
sempel med Andels Gaarde – en 
medlemsbaseret virksomheds-
form tænkt ud fra ”fitness øko-
nomien” (månedligt kontingent), 
hvor jord opkøbes og dyrkes på en 
regenerativ måde – er grundlæg-
gende baseret på at mennesker 
arbejder ét sted og så kan de i friti-
den hjælpe til på disse gårde. Men 
hvor skal mennesker så arbejde 
for at have råd til at yde frivilligt 
arbejde i weekenden? Nemlig 
i de selvsamme eksisterende 
virksomheder og industrier som 
skal afvikles og erstattes af nye 
kooperativer for eks. i landbrug 
og fødevareproduktion, bilindu-
strien, marketing, fossile industri, 
flyindustrien etc.

I kraft af deres ensidige fokus 
på nye økologiske normer og 
statslig regulering mister de et helt 
fundamentalt vilkår i virkelighe-
den af syne: hvordan flertallet af 
mennesker, under en kapitalistisk 

markedsøkonomi er tvunget til 
at sælge deres arbejdskraft for 
at leve. Herved går de også uden 
om en af de store hindringer for 
en miljø- eller klimabevidsthed: 
reel arbejdsløshed eller frygten 
for selv samme. 

Det er altså et stærkt redskab 
som kan bruges (af den herskende 
klasse) til at bevare ”business-as 
usual”. Det ”normative over-
skud”, som Willig og Blok ser 
springe frem i samfundet danner 
grundlaget for et kritisk grønt ci-
vilsamfund, kan desværre hurtig 
undermineres, hvis mennesker 
forbinder radikale ændringer 
af samfundet med stigende ar-
bejdsløshed eller de ser, at det 
kun kommer en velstående mid-
delklasse til gode. Dem som har 
råd til at tage fri i weekenden og 
arbejde på kooperativer.

Private ejendomsret skal ud-
fordres
Fordi Willig og Blok ikke får tænkt 
det eksisterende kapitalistiske 
arbejdsmarked ind i deres over-
vejelser over en alternativ ”social-
økologisk” økonomi og frivilligt 
arbejde, da forbliver deres ideer 
velmenende og interessante, men 
i sidste ende for luftige og uvir-
kelige. 

Vi er nødt til at gå direkte i kødet 

på den eksisterende markeds-
økonomi og statens afhængighed 
heraf. Det betyder at diskutere og 
argumentere for en klimapolitik 
der i første omgang kan takle 
spørgsmålet om forandring af ar-
bejdsmarkedet, skabelsen af nye 
jobs, spørgsmålet om arbejdstid 
og arbejdsforhold, og dermed 
forbinde den sociale og økologi-
ske kamp. Men også at kampen 
nødvendigvis medfører en udfor-
dring af den private ejendomsret 
og privatkapitalismens kontrol 
med arbejde og produktion. I den 
forstand er klimakampen stadig 
en klassekamp for at vinde en ny 
og bedre verden.

Boganmeldelse:
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Af Charlie Lywood

Covid-19 året, 2020, har været 
hård ved verdens økonomi. Det 
har været den største tilbagegang i 
verdensøkonomien siden 30’erne. 
Det globale BNP  er gået tilbage fra 
2019 med gennemsnitlig 4,3 %.  93 
% af alle lande i verden var i re-
cession. Undtagelserne var Kina, 
Vietnam og Taiwan. Verdenshand-
len, som forinden var faldende i 
procent af den globale økonomi 
siden 00’erne, er faldet med hele 
10 % siden 2019. Gældskrisen, på 
grund af de enorme summer som 
er kastet ind i økonomien for at 
understøtte virksomhederne un-
der Covid-19, er selvfølgelig blevet 
meget værre og gælden udgør nu 
360 % af det globale BNP. Men det 
er ikke alene den gæld, som stater 
har pådraget sig. Det er også i høj 
grad virksomhedernes gæld. 

De rige havde en fest
Paradoksalt nok har denne til-
stand ikke afspejlet sig på aktie- og 
obligationsmarkedet.  Efter en 
kort nedgang i starten af Covid-19 
nedlukningerne, har det boomet 
resten af året. Spekulanter og rige 
investorer har haft en fest. Året er 
endt med at aktier- og obligations 
indekset lå højere end før pande-
mien. Det har holdt profitterne 
oppe. Den største årsag til dette 
er de massive hjælpepakker som 
staterne pungede ud med for at 
redde virksomhederne. Det var 
indsprøjtninger,  langt større end 
dem,  der reddede bankerne un-
der finanskrisen i 2007/8.

Derfor er der,  på trods af Co-
vid-19, stor optimisme at spore 
blandt mange økonomer og spe-
cielt dem som abonnerer på 
Modern Monetary Theory (MMT, 
den nye fortolkning af Keynes). 
De vejrer morgenluft nu. Mogens 
Lykketoft,  tidligere formand fra 
Socialdemokratiet udtrykker 
denne optimisme i Politiken d. 
14.02.21 i en interview, hvor  han 
siger: ”Se lige, hvad der sker ude i 

Europa og i USA og i vigtige insti-
tutioner som IMF, OECD og Ver-
densbanken i denne tid. Overalt 
finder der et skred sted, hvor stadig 
flere toneangivende økonomer og 
politikere giver udtryk for, at det 
er piskende nødvendigt at få ver-
densøkonomien op og køre og at få 
folk i arbejde igen.”  Mere generelt 
forsøger økonomer at fortælle en 
historie om at Covid-19  blot er et 
lille bump på vejen i en ellers sund 
og rask verdens økonomi, som vi 
nok skal klare os ud af. Fra nu af 
kan det kun gå fremad. 

Der fremhæves for eksempel 
Bidens plan for at få gang i USA’s 
økonomi, verdens største og mest 
afgørende for alle andre. Over 4 år 
vil Biden investere hvad der svarer 
til ca. 10 % (1,9 trillion dollars) af 
hvad man ellers investerer fra sta-
tens side, hvis ellers alt det det han 
foreslår, går igennem Kongressen. 
Problemet er at statslige investe-
ringer kun er ca. 3 % procent af 
BNP mens private investeringer 
er 20 % af BNP. Så fremgangen 
i den amerikanske økonomi er 
langt mere afhængige af private 
investeringer end offentlige. Det 
gælder også i Danmark,  hvor den 
offentlige økonomi kun bidrager 
med 30 % af BNP. Bidens plan 
og lignende planer for f.eks EU’s 
massive 750 milliarder euro plan, 
vil højst stimulere den reale øko-
nomi med 0,5 - 1 % af væksten. Da 
vækstraterne i de fleste lande har 
været omkring 2 % i mange år før 
Covid-19 ville disse planer have 
en meget lille effekt. 

De reelle problemer
De reelle problemer er todelte. 
Dels er det en risikabel strategi, 
som bygger på, at renten er hi-
storisk lav og nær nul. Dermed 
kan regeringerne blive ved med at 
trykke penge gennem udstedelse 
af statsobligationer. Men hvis blot 
renten stiger lidt (og meget tyder 
på at det sker allerede), kan den 
overstige den forventede vækst-
rate. Regeringerne vil så blive nødt 
til at låne yderligere for at dække 

de stigende  renteudgifter. Og det 
vil ske ved at  opkræve  skatter og 
spare på velfærden. En politik, 
som  rammer  arbejderklassen 
hårdest.  Det andet problem er, 
at man  endnu engang overlader 
investeringer til det private sektor 
og håber på, at de vil benytte sig 
af de favorable lånevilkår. 

Den afgørende faktor for vækst 
er investeringer foretaget af de 
store virksomheder. Investe-
ringerne har generelt set har 
i mange år kun været nok til 
at vedligeholde de nuværende 
produktionsapparat,  og ikke ret 
meget mere. Årsagen hertil er at 
profitabiliteten længe har været 
lav. Profitraten i USA er i øjeblik-
ket de laveste siden 1945: 13,2 % 
(gennemsnitlige profit pr. investe-
ret enhed) - Se graf.. De samlede 
selskab profitter i USA faldt med 
30 % i 2020 (efter statslige støtte 
er fratrukket). Derfor blev en stor 
del af den statslige støtte i 2020  
ikke investeret  i produktion men 
på aktiemarkederne. Som den 
ledende keynesianske økonom 

Michael Pattis skriver: ”Bundlin-
jen er denne: hvis regeringen kan 
bruge yderligere midler på måder, 
der får BNP til at vokse hurtigere 
end gæld, behøver politikerne ikke 
bekymre sig om løbende inflation 
eller ophobning af gæld. Men hvis 
disse penge ikke bruges produktivt, 
er det modsatte tilfældet.”  Spørgs-
målet er, hvis virksomhederne 
indtil nu (pre-Covid-19) har ikke 
været tilbøjelige til at investere  
pga. den lave profitabilitet, hvor-
for skulle de så gøre det nu?

Zombier iblandt os
Samtidige er andelen af zombie 
firmaer, som procent af alle fir-
maer, steget  til ca. 20 %. Zombie 
firmaer er dem,  som  over 3 år 
ikke har profitter nok til at dække 
renten på deres gæld og dermed 
skal lån yderligere for at betale 
renten. I USA er 20 % af de 3000 
største virksomheder, zombie 
virksomheder. OECD (Organisa-
tion for Economic Cooperation 
and Development) har beregnet 
at hvis selskabernes profitter fal-
der i 2021, pga. at statslige støtte 
holder op, vil mange selskaber 
bukke under med en masse kon-
kurser til følge. For eksempel er 
der 20 % af firmaerne i Belgien, 
som ikke kan betale deres udgifter 
for mere end 3 måneder uden at 
gældsætter sig yderligere. Denne 
procent var meget højere i hotel 
og restaurantbranchen. Selv hvis 
renten forbliver lav,  kræver det 
at profitterne stiger i 2021, ellers 
vil op mod 30 % af alle selskaber 
i verden komme i problemer. 
OECD mener at gælds tilbagebe-
talinger vil betyde 2 % mindre i 
investeringer sammenlignet  med 
de gennemsnitlige langtidsinve-
steringer før Covid-19.

Dystre perspektiver
Selv hvis der ikke kommer en 
”gælds tsunami” og en finanskol-
laps som følge af  en bølge af 
konkurser, som pløjer sig igen-
nem de forskellige nationale 
økonomier, er udsigten til en op-
tur i de kapitalistiske økonomier 
meget lille. De mest optimistiske 
scenarier fra OECD taler om en 
vækst på 2 – 2,5 %  i 2021 og 2022. 
De mest pessimistiske mener,  at 
væksten vil være tæt på 0, altså 
stagnation og reel tilbagegang, da 
befolkningstallet stiger. Dette ville 
dække over store forskelle. Hvor 
Kina på den ene ende af skalaen 
kan få en vækstrate op mod 5-10 
% , vil G7 landene enten have  
nulvækst (USA), eller en negativ 
vækst (Japan, EU) på mellem 3 og 
5%. Endnu værre ser det ud for UK 
med 6,5 % minusvækst .  På den 
måde bliver Covid-19 effekten på 
verdens økonomi en fortsættelse 
af udviklingen siden 2007/8 (eller 
”Den lange depression” som den 
periode ellers kaldes). 

Den pandemiske økonomiske 
nedgang i 2020 matcher krisen 
1930´erne. Så hvis der er kon-
kurser nok, kan det føre til, at 
profitraterne igen vil stige og in-
vesteringerne igen betale sig. Men 
for at det kunne foregå i 50’erne og 
fremefter,  havde man “brug for” 
Anden Verdens Krig med alle den 
rædsler. Det er ikke et perspektiv, 
som er ønskeligt. Alternativet til 
dette skrækscenarie er stagnation 
med fortsat  afvikling af velfærden 
og voksende ulighed, som på et 
eller andet tidspunkt vil føre til et 
kollaps i økonomien.  Socialisme 
synes med disse perspektiver til at 
være langt at foretrække.

Verdensøkonomiens tilstand  
efter Covid-19
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Konspirationsteorier fodres 
af social utilpashed

Hvad er baggrunden for den 
kraftige stigning i grupper 
som QAnon? Sociale medier 
har spillet en rolle i at for-
stærke deres farlige teorier, 
men de lever af reelle og vok-
sende sociale spændinger. 

Af Richard Donnally, medredaktør på tids-
skriftet International Socialisme.
Oversat fra Socialist Review nr. 462 (Novem-
ber 2020) af Charlie Lywood.  Artiklen kan ses 
i sin fulde længde på www.socialister.dk.

For mange har den utrolige 
vækst af konspirationsteorier 
under Coronavirus pandemien 
enten været en kilde til morskab 
eller forbløffelse. Påstande om, 
at Covid-19 er forårsaget af 5G 
netværket og at foreslåede vac-
cinationsprogrammer faktisk er 
et komplot for at implantere mi-
krochips i befolkningen, er blevet 
bredt og med rette latterliggjort. 
F.eks. hævder QAnon, at Donald 
Trump leder modstanden mod 
en hemmelig satanisk klike, der 
styrer verden. Men sådanne teo-
rier viser sig at være mere end blot 
vittigheder og stof til journalister. 
I stedet bliver det klart, at kon-
spirationsteorier kan formes til et 
stærkt våben af det yderste højre. 

I USA og Tyskland har det yder-
ste højre været kernen i kon-
spirationsteoretikeres demon-
strationer mod folkesundheds 
foranstaltninger såsom masker, 
masse testning og fysisk afstand. 
Farerne ved denne konvergens 
mellem det yderste højre og kon-
spirationsteoretikere blev tydelig 
i begyndelsen af oktober 2020, 
da et komplot, for at kidnappe 
den demokratiske guvernør i den 
amerikanske stat Michigan blev, 
afsløret af politiet. Fjorten med-
lemmer af en højreekstremistisk 
milits, Wolverine Watchmen, 
blev arresteret og sigtet for at 
planlægge at plante bomber på 
offentlige steder for at skabe en 
afledningsmanøvre, hvorunder de 
kunne bortføre guvernøren. Plot-
tet blev næret af påstande om, at 
farerne ved Coronavirus var blevet 
enormt overdrevet af medierne 
for at ødelægge den amerikanske 
økonomi.

Dette var ikke det første bevis 
på, at konspirationsteorier kan 
udnyttes af den yderste højrefløj 
til at legitimere vold. I februar 
2020 dræbte en fascistisk re-
volvermand ni mennesker i to 
shisha-barer i Hanau nær Frank-
furt i Tyskland. I en video, der 
forklarer hans motiver, refererede 
han til en række aparte teorier 
forbundet med QAnon. F.eks. på-
stande om, at den sataniske kult, 
der styrer verden ledes af jødiske 
finansfolk som George Soros og 
Rothschild familien. 

Appel til de sociale medier
Reaktionen fra politiske midter-
partier på væksten i konspirati-
onsteorier har været at opfordre 
de store sociale medieselskaber til 
at lukke deres udbredelse online. 
Facebook, Twitter og YouTube har 
været helt centrale for udbredel-
sen af konspirationsteorier under 
pandemien. Disse selskaber tje-
ner enorme mange af penge på 
den trafik og reklame, som disse 
teorier fører med sig. Ifølge en un-
dersøgelse har Facebook alene of-
fentliggjort 200 betalte annoncer, 
der anbefalede QAnon, herunder 
annoncer for Q-brandets varer 
som hatte og t-shirts. Facebook 
har også været hjemsted for nogle 
af de vigtigste online QAnon grup-
per, med millioner af brugere som 
medlemmer. 

Facebook tog affære i midten 
af oktober (2020) og de største 
QAnon-grupper blev slettet. An-
dre sociale medievirksomheder 
som TikTok har fulgt trop. At blive 
forbudt på sociale medieplatfor-
me vil være et massivt tilbageslag 
for QAnon. Der er andre sociale 
medieplatforme, der gør meget 
mindre for at overvåge dem, som 
poster på deres platform, såsom 
Discord og Gab. Disse fungerer 
som sikre tilflugtssteder for online 
højreekstremistiske subkulturer, 
drevet væk fra mainstream so-
ciale medier. At blive tvunget til at 
trække sig tilbage til disse mørke 
hjørner af internettet vil til en vis 
grad afskære QAnon aktivister fra 
potentielle nye tilhængere.

Den slags forbud rejser andre 
spørgsmål. Hvorfor skal ikke-valg-
te personer som Mark Zuckerberg 
i sidste ende have indflydelse på, 
hvad der kan siges i det offentlige 
rum?  For eksempel er Facebook 
blevet beskyldt for at angribe den 
palæstinensiske solidaritetsbevæ-
gelse ved at fjerne sider og slette 
brugerne. 

Teknologivirksomheder som 
Twitter og Facebook er ikke po-
litisk neutrale. De har i stigende 
grad udviklet et vigtigt forhold til 
staten. Dette er blevet understre-
get af deres rolle i reaktionen på 
Covid-19-pandemien. Ledere fra 
virksomheder som Google har væ-
ret en del af Sage-møderne (i UK, 
cly), der rådgiver regeringen om 
dens håndtering af pandemien 
og har været med til at udvikle 
NHS-test- og sporings apps. Sili-
con Valley er ofte forbundet med 
frihedstænkning og liberale hold-
ninger, men disse itvirksomheder 
er nu enorme monopoler, der ofte 
går hånd i hånd med kapitalistiske 
staters reaktionære dagsordener. 
Den magt, sådanne mennesker 
har, til at kontrollere hvad der 
kommunikeres via internettet, er 
bekymrende. 

’Plandemic’ 
Så hvad driver eksplosionen 
af konspirationsteorier i dag? 
En nøglefaktor i udbredelsen af 
konspirationsteorier er simpel 
materiel interesse. Det er let at 
se, hvorfor folk, der ejer små 
virksomheder, ville kunne blive 
tiltrukket af teorier om, at truslen 
om Coronavirus er overdrevet, 
eller endda at pandemien faktisk 
er et ’plandemisk’ (planlagt cly) 
svindelnummer. Små virksomhe-
der er blevet særlig hårdt ramt af 
krisen. En nylig meningsmåling 
identificerede selvstændige som 
de mest tilbøjelige til at tro, at 
regeringen har ”overreageret” 
på grund af truslen fra Covid-19. 
Der er fare for, at nogle arbejdere 
også vil acceptere konspirations-
teorier om Covid19, hvis fordi 
arbejdsløshedsunderstøttelsen 
er lav og kortvarig. Stillet overfor 
valget mellem job og sundhed, 
vil nogle vælge jobbet og forsøge 
at bagatellisere den offentlige 
sundhedskrise. 

Grundlaget for deres vækst er 
skabt af en dyb legitimitetskrise 
for de vigtigste institutioner i det 
kapitalistiske samfund i store dele 
af verden. Traditionelle sociale 
myndigheder som politikere, me-
dier og embedsmænd er blevet 
forbundet med årtiers neoliberal 
økonomi, som har forarmet al-
mindelige mennesker. Fænome-
ner som brexit afstemningen i 
2016  i UK har understreget om-
fanget af dette tab af legitimering. 
På trods af at næsten alle de vigtig-
ste institutioner og ”eksperter” i 
den britiske kapitalisme advarede 
om farerne ved at forlade EU, 
stemte et flertal af befolkningen 
stadig for Brexit. 

Edelman Trust Barometer - 
en international undersøgelses 
virksomhed, der ser på offent-
lighedens tillid til regeringer, 
medier, ngo’er og virksomheder 
- identificerer denne faldende 
tillid til sådanne organer som en 
global tendens bundet til stigende 
ulighed. For nogle udvides deres 
mistillid til de traditionelle myn-
digheder til at omfatte folkesund-
heds eksperter og videnskabelige 
rådgivere for regeringer. Denne 
kynisme opmuntres af den måde, 
hvorpå disse eksperter ofte har 
deltaget i indførelsen af forvir-
rede, ineffektive og modstridende 
folkesundheds foranstaltninger, 
der begrænser almindelige men-
neskers frihedsrettigheder, sam-
tidig med at de undlader at ud-
fordre arbejdsgivere, der tvinger 
arbejdstagere ud i usikre forhold. 

De mange sociale, økonomiske 
og politiske kriser, der udløses af 
pandemien, forværrer den utilpa-
shed, som følger af en miskredi-
tering af de vigtigste ideologiske 
institutioner i det kapitalistiske 
samfund. Forbud mod sociale 

medier kan ganske enkelt ikke 
vende de dybe sociale processer, 
der har bragt os hertil. 
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Del 4. Socialdemokratiets monopol brydes

Vi er nu nået til de turbulente 
år 1900-1914 hvor klassemod-
sætningerne  mellem arbejder-
klassen og kapitalen over hele 
kloden spidser til,  og dermed 
også i Danmark.  I den situa-
tion brydes meninger internt 
i arbejderklassen om vejen 
frem. Er socialdemokratiets 
reformisme nok eller skal der 
mere til?

Af Freddie Nielsen

I 1906 udkom en bog med titlen 
Socialdemokratiets Aahundrede, 
som bl.a. var forfattet af den 
fremtrædende socialdemokrat, Fr. 
Borgbjerg. Den beskrev partierne 
i Socialistisk Internationales (2. 
Int.) hidtidige sejre. Men den var 
også en forudsigelse for det 20. 
århundrede. Og det var ikke helt 
ved siden af. Fra 1901 til 1920 
voksede Socialdemokratiet (SD) 
fra 30.000 til 126.000 medlemmer, 
og gik i samme periode fra 19 % til 
32 % af vælgerne. Der var dog også 
en ikke forudset, og af SD uøn-
sket, udvikling i samme periode. 
SDs patent på arbejderklassen 
(manifestet fra partikongressen i 
1901 erklærede: ”Arbejderklassen 
og Socialdemokratiet er blevet et!”) 
blev brudt.

Bortset fra meget kortvarigt i 
1890 (se del 2 af serien), havde 
SD været alene på venstrefløjen. 
Men, omend det var i det små, 
så var århundredet ikke ret gam-
melt, før der opstod alternativer. 
I 1904 dannedes Socialistisk 
Ungdomsforbund (SUF), som en 
organisation i tilknytning til SD, 
men uden de snævre bånd, som 
senere SD-ungdomsforeninger 
fik. Blandt de ledende medlem-
mer var Chr. Christensen, hans 

søster Elna og Mikkel Christensen. 
De havde alle del i at SUF kom til 
at stå langt til venstre for SD.

I 1906 frigjorde de sig fra SD. De 
mere socialdemokratiske dele for-
lod dog SUF og dannede Social-
demokratisk Ungdomsforbund, 
der var tættere knyttet til moder-
partiet. Det oprindelige SUF blev 
til Socialistisk Arbejderforening 
(SAF), og gik i syndikalistisk ret-
ning. Fra 1. maj 1908 udgav SAF 
Socialistisk Arbejderblad, der nå-
ede at udkomme med 87 numre 
indtil september, hvor avisen gik 
nedenom og hjem, og trak SAF 
med sig. Men trods alt en stor 
præstation for en lille forening.

Syndikalismen organiseres
På resterne af SAF blev Syndi-
kalistisk Forbund (SF) dannet i 
december 1908. Syndikalismen 
stammede fra Frankrig (afledt af 
det franske ord for fagforening, 
syndikat). For syndikalisterne var 
det centrale fagforeningerne og 
den direkte kamp mod kapitali-
sterne. Men desværre tog de re-
formisternes adskillelse af politisk 
og faglig kamp med sig, omend i 
en omvendt form. Som de skrev 
i Solidaritet: ”Vi adskiller skarpt 
politik fra fagbevægelsen. Når vi 
har 1% politiske interesser, har vi 
99% økonomiske.”

De afviste også, at arbejder-
klassen har brug for et særligt 
lederskab. For syndikalister er 
arbejdernes kampe omdrejnings-
punktet, fordi arbejdere herigen-
nem lærer og udvikler klassebe-
vidsthed. Så langt er revolutio-
nære socialister enige. Men fordi 
bevidsthed er uens og både kan gå 
frem og tilbage, er det nødvendigt 
at samle de mest bevidste arbej-
dere i et politisk lederskab, det er 
her syndikalisterne står af. SF blev 
dog Chr. Christensen, for stram og 
teoretisk. Så han forlod det og på 
opfordring af nogle oppositionelle 
arbejdere, skrev han et program 
for en fagopposition.

Fagoppositionens Sammen-
slutning
Sammen med Andreas Fritzner 
og en lille flok arbejdere, dan-
nede han Fagoppositionens Sam-
menslutning (FS) på et møde i 
Folkets Hus den 22. september 
1910. Det var en organisation, 
der ved stiftelsen talte 34 med-
lemmer, hvoraf nogle ganske få 
var kvinder, og flertallet jord- og 
betonarbejdere. I det første år 
arbejdede man hårdt for at skrabe 
penge nok sammen til en bladud-
givelse, og 15. december 1911 var 
ugebladet Solidaritet en realitet. 
Et blad der levede helt frem til at 
FS blev sluttet sammen med DKP 
i 1921. I størstedelen af perioden 
var det med Chr. Christensen som 
redaktør.

Nok var FS meget lille i starten, 
men ikke uden betydning. Mange 
arbejdere delte ikke fagbureaukra-
tiets positive syn på September-
forliget (se del 3 i serien), og de var 
utilfredse med, at der blev handlet 
hen over hovedet på dem. Kravet 
om urafstemning i forbindelse 
med overenskomstafslutninger, 
stod højt hos FS, og var ikke uden 
genklang hos mange menige fag-
foreningsmedlemmer

FS blandt københavnske sme-
de
Dansk Smede & Maskinarbejder-
Forbund (DS&MF), hvor for-
bundsledelsen var hårde mod-
standere af urafstemningsprin-
cippet, indgik i 1905 og 1910 
5-årige overenskomster. Og selv 
om de var sukret ind i lønstig-
ning, så blev de nemt udhulet 
over så lang tid. Derfor fangede 
FS agitation også mange, mest i 
København. I 1912 fik FS flertal 
i bestyrelsen for DS&MF afd. 1 – 
smedenes fagforening.

Det blev dog en kort affære. 
DS&MF kunne ikke leve med, at 
dets største afdeling var under 
syndikalistisk ledelse, så der blev 
iværksat en aggressiv agitation 
mod FS, og snart lykkedes det at 

vælte den nye bestyrelse, som var 
valgt på brundlag af en ret lav ak-
tivitet. Af 3800 medlemmer deltog 
under 500 i generalforsamlingen 
(gf.). Ved den efterfølgende gf. 
fik bureaukratiet trommet 1400 
medlemmer sammen, og selv 
om FS med 343 stemmer fik flere 
stemmer end da de blev valgt, så 
blev de væltet med 949 stemmer. 
FS havde nok ambitionerne, men 
kunne ikke slå SD af pinden. Men 
det var ikke det samme som at de 
var uden betydning. De havde et 
vist grundlag, og fik også betyd-
ning et andet sted. Det var blandt 
de københavnske jord- og beton-
arbejdere, der var organiseret i 
JBF under Dansk Arbejdsmands-
Forbund (DAF).

I Jord- og Betonarbejdernes 
Fagforening (JBF)
I 1911 strandede forhandlingerne 
om priskuranten (akkordprisli-
sten), primært pga. arbejdsgiver-
nes ublu krav om at modificere 
den såkaldte tvungne akkord. Det 
ville have betydet, at entreprenø-
rerne kunne skære de gode akkor-
der væk og slippe med timeløn-
nen. Den 14. november startede 
en overenskomst strejke, og efter 
2 uger kom forligsmanden med et 
(elendigt) mæglingsforslag, som 
JBF’s bestyrelse anbefalede, men 
som blev nedstemt med 938 stem-
mer mod 243. Efter yderligere 2 
uger var der en ny gf. hvor besty-
relsen krævede ”frit mandat” (det 
vil sige ret til at indgå aftale med 
arbejdsgiverne uden at konsultere 
medlemmerne) til de fortsatte 
forhandlinger, også dette blev 
nedstemt, nu 1211 mod 303, og 
bestyrelsen trak sig. På en ny gf. en 
lille uge efter valgtes en ny besty-
relse, bestående af FS’ere, der ville 
arbejde for at føre strejken til sejr.

Da strejken efter 4 måneder 
sluttede 19. marts 1912, var det 
med noget der må betegnes som 
et elendigt kompromis. Og for 
syndikalisterne et nederlag. Den 
18. februar, på atter en gf., blev de 

skiftet ud med den gamle besty-
relse, og da denne indgik en aftale 
hen over hovedet på medlem-
merne, uden at den havde fået frit 
mandat, kunne syndikalisterne 
intet gøre.

Svaghederne ved FS
Hvordan det kom dertil, har flere 
forklaringer. Uden tvivl var der en 
vis strejke træthed. Og FS’erne må 
også tilskrives en vis amatørisme. 
Midt i januar havde de opnået et 
forhandlingsresultat, men da de 
fremlagde det for medlemmerne 
ville de hverken anbefale det eller 
det modsatte. Og selv om med-
lemmerne stemte det ned, var 
den tilgang mest egnet til at skabe 
forvirring. Men den største skyld, 
må dog lægges på fagbureaukra-
tiets skuldre, og FS’ernes naivitet 
i.f.t. samme. Strejken blev et lære-
stykke i fagbureaukratiets metode. 
Da den gamle JBF-bestyrelse faldt 
og FS’erne tog over, startede der 
straks en smædekampagne, men 
endnu værre var det at DAF stop-
pede strejkeunderstøttelsen, og 
til den handling fik forbundet 
opbakning fra DsF. Allerede d. 3. 
januar 1912 inddrog DAF under-
støttelsen med den begrundelse, 
at når jord- og betonarbejderne 
havde nedstemt det forlig, der 
efter forbundets mening, var det 
bedst opnåelige i situationen, 
så ville man ikke længere støtte 
strejken.

Flere gange løb den gamle be-
styrelse stormløb mod FS’erne, 
og truede sågar med at danne 
en alternativ fagforening – tilsy-
neladende afstemt med DAF på 
forhånd. Og endelig kunne den 
tidligere formand, Axel Olsen, 
meddele på gf. 18. februar, at DAF 
ville genoptage understøttelsen, 
hvis man skaffede sig af med den 
syndikalistiske bestyrelse.

Men FS var langt fra slået end-
nu. Det ser vi på i den næste del 
af denne serie.

Serie:
Arbejderbevægelsens 

historie med
revolutionære øjne
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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

Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 
journal 169 - 60 kr.

Kan også læses online på: 
isj.org.uk/issue-169

A Rebel’s Guide to 
Friedrich Engels - 
40 kr.

Pride, Politics and 
Protest - 40 kr.

The revolutionary 
politics of Angela 
Davis - 40 kr.

Alle plus porto hvis de bestilles over modstand.org

Alternativt kan du købe dem i din lokalafdeling og spare 
portoen
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lokalafdeling odstand.orgM
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Danske og vestlige værdier - ellers tak.
International Solidaritet
Vidste du, at stegt flæsk med persillesovs 
blev kåret til national ret i 2014?

Af Lene Junker

Daværende fødevareminister Dan Jørgen-
sen stod for en kampagne til 1,2 millioner 
kr, som mundede ud i en online afstem-
ning. Fødevareministeren mente at pen-
gene var givet godt ud, for det handlede 
om at genopdage nogle af de gode gamle 
danske madtraditioner. 

Bertel Haarder ville ikke stå tilbage, så 
i 2016 tog han initiativ til at kanonisere 
“danske værdier”. Velfærdsstaten blev den 
absolutte topscorer. Det er ikke over-
raskende, for velfærdsstaten udgjorde 
jo det sociale sikkerhedsnet, som almin-
delige mennesker har sat deres lid til i to 
generationer. 

Begge ministre gjorde jo grin med os 
- vi blev reduceret til statister i deres 
kampagner
Derfor sker alle forringelserne af vel-
færden, efterlønnen, arbejdsløsheds-
dagpenge mv., al støtte til erhvervslivet, 
ja, selv skattelettelser til de rige, ALTID 
begrundet med nødvendigheden af at 
sikre fremtidens velfærd.

Men velfærdssamfundet bygger grund-
læggende på arbejderbevægelsen og 
venstrefløjens organisering og kampe 
gennem tiderne: Borgerlige politikere 
kæmpede derimod med næb og klør, 
indtil de forstod det socialdemokratiske 
argument om, at hvis ikke de gik med til 
reformer, så ville de få oprør og revolution. 
Specielt lige efter 2. verdenskrig. I dag 
forsøger hele det politiske landskab at 
skrive sig ind i den positive historie om 
velfærdsstaten og endda også forsøge at 
gøre den til en “kristen værdi”.

Kanonisering sikrer den herskende 
klasses interesse
“Danske eller nationale værdier” er ikke 
kun et retorisk kneb for politikere, som 

ønsker at booste deres popularitet.
Fogh-Rasmussens regering i 00’erne 

indførte en historiekanon, så man kunne 
styre hvad elever i folkeskolen skulle lære 
i historie. Siden fik danskfaget også en 
kanon og dermed blev det også centralt 
styret hvilken litteratur, eleverne skulle 
introduceres for. Her bliver den historie 
og litteratur, som sætter den herskende 
klasse i et positivt lys, udvalgt og ophøjet 
til evig sandhed, præcis som når den 
katolske kirke ophøjer en afdød person 
til helgen.

Derfor er de oprindelige befolkninger 
i Grønland, Afrika og Vestindien, som 
det imperialistiske Danmark udbyttede 
og undertrykte, skrevet ud af historien. 
Heller ikke danmarkshistoriens største 
arbejderopstand, som brød ud på øen 
St. Croix i Caribien 1. oktober 1878, lærer 
man om i skolen. 

Derimod vakte det et voldsomt rama-
skrig da Ole Bornedals TV-serie, “1864” 
blev sendt i 2014, 150 år efter nederlaget 
ved Dybbøl. Her blev de nationalroman-
tiske politikere afsløret som ansvarlige for 
“Slagtebænk Dybbøl” Det pillede ved den 
nationale stolthed og afslørede gemen 
dumhed og griskhed fra den herskende 
klasse.

“Vestlige værdier” begrunder imperia-
listiske krige
Med angrebet på World Trade Center i 
2001 og den efterfølgende “krig mod ter-
ror” blev islam den absolutte fjende af 
såkaldte “danske og vestlige værdier”. Kri-
gen mod terror kanoniserede sandheden 
og tvang alle til at vælge: Er du med os i 
Vesten eller er du med terroristerne (efter 
Georg Bush’ famøse ord)? 

Med ét blev alle muslimer potentielle 
terrorister, hvis lande man kunne bombe 
sønder og sammen, og som man kunne 
fængsle og torturere. Altsammen i en hø-
jere sags tjeneste: “de vestlige værdier” om 
demokrati og frihed. Selvom krigene byg-
gede på løgne, som senere blev afsløret, 

og selvom Vesten overhovedet ikke kunne 
leve op til sine egne påståede værdier, så 
er islam og muslimerne stadig deres fore-
trukne fjendebillede, som konstant bliver 
stillet op som modstander af “danske eller 
vestlige værdier”. 
Værdier er ikke nationale - de er 
universelle
Man kunne let få den opfattelse, at 
“danske værdier” er mange tusinde år 
gamle. Men det var først i forbindelse na-
tionalstaternes dannelse og de borgerlige 
revolutioner i Europa i midten af 1800-tal-
let, at de nationale herskende klasser 
forsøgte at skabe en national identitet 
og samling omkring “danske værdier”. 
Den nationale identitet var en drivkraft 
for bønder, håndværkere og senere også 
arbejderklassen, der samtidig krævede at 
få flere rettigheder og en større del af ka-
gen. Den var og er stadigvæk en drivkraft 
for mange undertrykte folk og mindretals 
kamp for frihed og selvbestemmelse over 
alt på kloden. Det viser sig at de såkaldte 
“danske og vestlige værdier” er univer-
selle. De kan ikke nationaliseres. Men den 
herskende klasse i alle lande forsøger at 
bruge de “nationale værdier” til at sikre 
samling omkring de bestående vilkår, og 
islamofobien til at splitte folk med. 

Men der er en anden værdi tradition. 
Den er internationalistisk og solidarisk. 
Helt frem til 1914 var det Socialistisk Inter-
nationales politik, hvor også det danske 
Socialdemokrati var medlem, at man ville 
stoppe den truende krig i Europa med en 
international generalstrejke. Arbejder-
klassens værdi om solidaritet på tværs 
af grænser stod over for den “nationale 
værdi” om at forsvare “fædrelandet”, som 
i virkeligheden var et forsvar for egne øko-
nomiske og politiske interesser. De sprang 
dog i målet og 1. verdenskrig startede, 
men det viser at “værdier” ikke er neutrale, 
men kan bruges og misbruges alt efter sin 
klasses interesse.


