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En vigtig grænse

Farvede forventninger i
folkeskolen!

Sakset fra Folkeskolen.dk den 16. maj.

Af Mariette Lobo, centralstyremedlem i Rødt, Norge.

Den politiske festival Arendalsugen i
Norge nægter partiet Alliansen og organisationen Stop islamiseringen av Norge
(SIAN) at have boder, markeringer og
deltage, når festivalen løber af stablen i
august.
De har tidligere fået lov til at deltage
med argumenter om ytringsfrihed. Og de
fik også først lov i år. Men arrangørerne
skiftede mening efter to dage på grund af
pres fra antiracister, minoriteter og ikke
mindst Arbejderpartiet (Socialdemokratiet), som sagde, at de måske ville trække
sig fra festivalen, hvis Alliansen og SIAN
deltog.
Lederen af Alliansen fornægter Holocaust, hader indvandrere, mener at
statsminister Erna Solberg er en lands-

forræder, som skal stilles for retten og
har propaganderet for statskup i Sverige.
SIAN er ekstremt islamofobiske og er nu
anklaget af politiet for hadefulde beskrivelser af muslimer og asylansøgere.
Arendalsugen samler hvert år ledende
politikere og mange organisationer. Det
er en vigtig sejr for antiracismen, at arrangørerne blev tvunget til at sætte en
grænse ved organisationer, som mobiliserer på islamofobi, antisemitisme og
fascistiske ideer. Det er særligt vigtigt, at
det største parti på venstrefløjen satte
foden ned.
Det skal vi bruge til at bygge alliancer
med folk i Arbeiderpartiet mod racisme
og fascisme, men også til at bygge fælles
modstand mod udlændingepolitikken
i Arbeiderpartiet, som desværre ligner
Fremskrittspartiets.

Racisme sætter sig i knoglerne
Sakset fra Sameksistens.dk

Solidaritet og sammenhold sikrede
DSB ansatte fair arbejdsforhold

Da DSB-ledelsen i december 2017
meldte sig ind i Dansk Industri,
opsagde den alle tidligere kollektive
aftaler indgået med Dansk Jernbaneforbund og “tilbød” nye overenskomster med stærkt forringede løn- og
arbejdsvilkår og et smadret familieog fritidsliv. De ca. 7000 DSB-ansatte
satte foden ned og gav ikke efter for
DSB-ledelsens krav.
Perioden frem til 30. maj i år, hvor
en ny aftale blev indgået, har været
præget af stor usikkerhed for de
ansatte. Den har også været præget

Mange børn og unge oplever ulighed
og forskelsbehandling i skolen, og ofte er
det også lærerne, der - mere eller mindre
bevidst - kategoriserer og farvekoordinerer eleverne.
Adskillige børn med anden etnisk
herkomst går gennem skolelivet med en
oplevelse af at være forkerte eller fremmedgjorte - også selvom mange lærere
har gjort en bevidst indsats for, at det ikke
skal være sådan. En del lærere vil endog
mene, at de er “pædagogisk farveblinde”,
og at et “ikke-dansk” udseende ikke skulle
påvirke deres relation til eleverne. Ikke
desto mindre viser forskning, at lige præcis hår- og hudfarve spiller en endda stor
rolle i skolen, ikke kun hos eleverne, men

at et stærkt fagligt sammenhold,
faglige møder og aflyste tog. Især
lokomotivførerne har været i front.
Samtidig er solidariteten med DSB´s
ansatte vokset fra andre arbejdergrupper og sluttede med en faneborg
helt frem til de sidste forhandlinger
den 30. maj.
DSB´s ansatte har også haft stor
sympati i befolkningen, for hvem
havde selv lyst til at arbejde under de
vilkår, som blev dem budt?

også hos lærerne. Ydermere tyder meget
på, at denne forskelsmarkør bevirker, at
elever med anden etnisk herkomst bliver
mødt af skolen med lavere forventninger
end deres klassekammerater. Med farvede
forventninger så at sige.
Det er dette fænomen og dets konsekvenser, som den lille bog “Farvede forventninger” fra Aarhus Universitetsforlags
serie “Pædagogisk rækkevidde” handler
om. Om hvordan læreres forventninger
til elever ikke er uskyldige, men faktisk
gør noget ved eleverne og påvirker deres
selvopfattelse, præstationer og resultater
- og dermed også deres videre muligheder
i uddannelsessystemet og i livet. Og om
hvor let professionelle voksne mere eller
mindre bevidst kan komme til at fastholde og forstærke bestemte mønstre og
social ulighed.

Racisme er et udbredt
problem i sundhedsvæsenet,
og den gør folk syge, fortæller
professor og overlæge Morten
Sodemann:
”Hvis De ikke taler dansk,
må De gå til dyrlæge næste
gang”. Sådan lød den kontante
besked fra en overlæge til en
63-årig kvinde fra Balkan, da
hun bad om en tolk.
Det er blot ét af de mange
eksempler på racisme i sundhedsvæsenet, som Morten
Sodemann berettede om
under konferencen ”Racisme i det 21. århundrede”
på Christiansborg den 13.
maj. Morten Sodemann er
professor i Global Sundhed
og Indvandrermedicin ved
Syddansk Universitet, og gennem sit virke som overlæge på
Indvandrermedicinsk Klinik i
Odense oplever han jævnligt,
hvordan mennesker bliver
mistænkeliggjort på grund af
deres accent, beklædning og
hudfarve.

Racisme gør folk syge

Racisme sætter sig i knoglerne
og bliver siddende – internaliseres og
demoraliserer. Forskning viser tydeligt,
at oplevet racisme øger risikoen for en-

somhed, psykisk sygdom
og dårligt fysisk helbred.
Ikke-vestlige indvandrere tilbydes sjældnere
forebyggende helbredssamtaler og deltager sjældnere i hjerte- og kræftrehabilitering, fortæller
professoren.

Passivt sprog er farligt
sprog

Problemet er ifølge
Sodemann, at racismen
langsomt sniger sig ind
i hverdagssproget, uden
at nogen rigtig lægger
mærke til det – eller gider
gøre noget ved det:
– Passivt sprog er farligt
sprog. Gennem sproget
gør vi marginaliserede
ofre til selvforskyldte
ofre: Vi tæller arbejdsløse
indvandrere, men ikke
hvor mange indvandrere,
der afvises til jobsamtale
på grund af deres navn.
Vi tæller flygtninge på
overførselsindkomster,
men ikke hvor mange
flygtninge, der er syge af
krig og traumer. Sprog og
adfærd læres ofte gennem det skjulte lærebogsstof på fx uddannelsesinstitutioner
og arbejdspladser.
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Det mener vi
Klassekampen satte rammen for valgkampene og lagde
grunden til et politisk skift til venstre og en samlet svækkelse af
den højrenationale fløj, som nu består af Dansk Folkeparti og Nye
Borgerlige. Utilfredshed med Løkke-regeringen og manglende
tillid til, at en S-ledet regering kan og vil en anden retning, resulterede i en for valgkampsperioder ret stor aktivitet blandt faglige,
klima-, velfærds- og antiracistiske græsrødder af alle slags.
Radikale Venstre viste, at man kan vinde valgkampe på en klar
antiracisme. Venstre og til dels Konservative fik fremgang, da de
skiftede højrefløjens racisme ud med “borgerlige anstændighed”.
Socialdemokratiet opdagede ikke de nye vinde i udlændingepolitikken, stod fast på en stram udgave af slagsen og gik tilbage i
forhold til 2015, som var det dårligste valg i 100 år. SF gik lige så
meget frem som Alternativet og Enhedslisten gik tilbage ved at
være mest tydelige og konkrete omkring klimaet og velfærden.
Når de gamle magtpartier i midten af det politiske landskab
har bevaret og styrket deres position, er det sket på bekostning af
højrefløjen. Både V, K, R og S står på nyliberalismens grund og har
en helt utilstrækkelig klimapolitik både i EU og herhjemme. Alle,
undtagen Radikale Venstre, har indarbejdet højrefløjens nationalistiske og fremmedfjendske politik, og de står bag både ghettopakken og paradigmeskiftet. Og i EU støtter de den vedtagne
flygtningepolitik.
Uanset hvilken regering, som bliver resultatet, vil den have
dette grundlag.
Socialistisk Arbejderavis foretrækker en socialdemokratisk ledet
regering, fordi den vil være mest “lydhør” over for arbejderklassens forventninger og krav: Et opgør med de sidste årtiers nyliberalistiske reformer for at genoprette velfærden, skabe klimaløsninger, så vi undgår et klimakaos, og at rulle udlændingestramningerne tilbage, så der igen bliver lige rettigheder og muligheder
for alle. Det vil være vanskeligt at finde i et kommende regeringsgrundlag.
Venstrefløjen på Christiansborg, SF, Alternativet og Ø vil nok
stille krav, som peger i den retning, men vil ikke få nogen indflydelse.
De mange forskellige aktiviteter, som fandt sted under valgkampene, havde til formål at “råbe politikerne op”. Men de har
også mobiliseret og politiseret flere mennesker. Og de har styrket
netværk og organisering blandt græsrødderne. Det har sikret en
svækkelse af højrefløjen og styrkelse af venstrefløjen i Folketinget
og udtrykker et stemningsskift i befolkningen og i den organiserede arbejderklasse, hvor både piloter, skraldemænd og DSBansatte gennem kamp og solidaritet har afvist arbejdsgivernes
angreb og sikret sig gode aftaler omkring deres løn- og arbejdsvilkår. Se mere side 12.
Socialistisk Arbejderavis opfordrer til at fortsætte aktiviteterne i
juni måned inden sommerferien: Den 14. juni er der igen Lysfest
for Humanisme på Kærshovedgård. Den 20. juni er det FN´s internationale flygtningedag, som Fællesintiativet mod Racisme og
Diskrimination organiserer i Aalborg, Aarhus, Odense og København via sine lokalgrupper. Se side 7.
Vi ønsker alle en dejlig ferie. Vi fortsætter arbejdet i august og
holder sommertræf den 17. august i Odense.
Se mere side 11. Indtil da følg os på socialister.dk

Serie: De almindelige menneskers historie
Vi lærer om historien, menneskehedens historie, som de store mænds
skæbnesvangre 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”.

Syvende del:

Kalifatets opståen

I Vesten i dag bliver Kalifatet brugt som et
skræmmebillede på en tilbagestående kultur, men hvad var Kalifatet egentlig?
Af Anders Bæk Simonsen

Hvordan opstod det? Og hvilken betydning fik
det for folk i regionen? Vi vil i denne og en yderligere artikel forsøge at besvare disse spørgsmål.

Profeten Muhammed og byen Mekka

Før Muhammeds fødsel i år 570 havde byen
Mekka og den arabiske halvø været præget af
handel i et nomadesamfund.
Den arabiske halvø havde aldrig set en reel
statsdannelse. Politisk loyalitet var knyttet til ens
stamme. Sammenfaldet mellem en række begivenheder i og uden for regionen betød, at disse
løse netværk af forskellige stammer blev samlet
under én stat, hvor islam, en ny monoteistisk religion, var bærende i indretningen af samfundet.
Profeten Muhammed blev født ind i en mindre
indflydelsesrig handelsfamilie. Mekka var en
pulserende handelsby i rivende udvikling og fuld
af indflydelse fra disse handlende, håndværkere,
kunstnere, bønder og nomader. Kristendom og
jødedom eksisterede side om side med andre
former for religiøse holdninger, knyttet til ens
slægt.
Samfundet var utrygt, voldeligt og ustabilt
pga. slægternes magt-rivalisering, røverbanders
plyndringer og manglende fælles sociale koder
for adfærd og handel. Mange, der ikke var en del
af den dominerende elite i byen, følte at samfundet led under et moralsk forfald. Det blev
understreget af det byzantinske (østromerske)
riges kollaps samt af regionens stærkt svækkede
persiske rige.

Et inderligt ønske om orden i et samfund i
kaos
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Ud over de unge handelsmænd, der blev hans
første følgere, blev hans budskab også taget godt
imod af områdets fattige, kvinder og en række
andre grupper, der ikke var særligt privilegerede.
Budskaberne var vendt imod vilkårlig undertrykkelse, men ønskede ikke at fratage de
herskende deres rigdom, forudsat at de gav en
mindre del af deres rigdom i velgørenhed.
I forlængelse af de gældende kulturelle og
religiøse traditioner i området var kvinder
også indenfor islam mindre værd og underlagt
manden, men det var mandens opgave at ære
og respektere kvinderne og strafbart at mishandle dem. Desuden indstiftede islam er række
juridiske rettigheder for kvinderne, bl.a. sikring
af arv og råderet over brudeprisen, hvilket var et
nybrud i tidens verserende kvindesyn.

Udvandringen til Medina

Eftersom flere og flere tilsluttede sig Muhammeds budskaber, der stod i modstrid til de
interesser, som Mekkas elite havde, var det blot
et spørgsmål om tid, før det ville føre til en større
konflikt. I år 622 udvandrede Muhammed og
hans følgere derfor til Medina.
Det betød, at modsætningen mellem hans
lære og de ledende slægter i Mekka gik fra et internt anliggende til en større rivalisering på den
vestlige side af den arabiske halvø.
Gennem stor politisk snilde fik han overbevist en lang række slægter, bønder og byboere i
området om at indgå i alliance med ham. Ikke
nødvendigvis fordi de var overbevist om det
religiøse i hans lære, men fordi de ønskede mere
stabilitet, tryghed og retfærdighed, alt imens
handelsfamilierne kunne se profitable muligheder i en samlet stat.
Igennem disse alliancer styrkede Muhammed
Medinas betydning, og det styrkede hans position internt i Medina og på halvøen, hvilket fik
flere til at følge ham.
Fremgangen kulminerede med erobringen af
Mekka i år 630. En helt ny arabisk og islamisk
statsmagt, der skulle få enorm historisk betydning, var en realitet. Profeten Muhammed døde
blot to år efter, og hans efterfølgere skulle i løbet
af de efterfølgende ti år gøre den helt nye stat på
den arabiske halvø til en stormagt, der strakte sig
over nutidens Mellemøsten, Iran og Nordafrika.

I et samfund fuldt af kaos forsøgte Muhammed,
en ikke særligt succesfuld handelsmand, at finde
mening for sig selv og for samfundet.
Omkring år 610 fik han de første religiøse
åbenbaringer om den ene, sande gud, Allah, og
begyndte derefter at forkynde disse åbenbaringer for folk omkring sig, typisk andre unge mænd
fra Mekkas forskellige handelsfamilier.
Udover at indoptage
mange af de religiøse myter
og religiøse praksisser fra
området - og tidens jødedom og kristendom - var
det også et forsøg på at
skabe et retfærdigt samfund gennem et politisk
program, der ønskede at
svare på datidens problemer. Det ønskede at udskifte
rivaliserende gruppers ofte
bevæbnede barbari med
det retfærdige samfund
”Ummah”, en orden der
ville indstifte ét sæt af moralske og lovmæssige koder
for en mangfoldighed af
forskellige private og samfundsmæssige spørgsmål.
Illustration fra 1300-tallet, som viser den unge profet Muhammed prædike for en lille menighed i Medina
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Velfærdsdemonstration
- skrot budgetloven
Af Sigurd Sejer Skov

Den 14. maj 2019 deltog ca. 800-1000 i
demonstration mod budgetloven (vedtaget i 2012), som er et af de virkemidler
staten bruger til at kontrollere og styre
kommunernes økonomi og derved diktere
nedskæringer år efter år.
Demonstrationen havde mobiliseret
fagforeninger i Københavnsområdet, hvor
blandt andre LFS var mødt talstærkt op,
samt BUPL og Københavns Lærerforening.
Talerne var alle fagforeningsledere på

nær en enkelt taler fra Næstehjælperne.
Blandt andre var Jan Hoby, næstformand i
LFS, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, ved mikrofonen.
Demonstrationen havde stor begejstring
og højt humør, håb, solidaritet og kampgejst. Blandt de hyppige slogans var ”skrot
budgetloven! ” og ”flere varme hænder! ”
På trods af den gode stemning var der dog
ingen tvivl om, at kampen mod budgetloven og nedskæringspolitikken må fortsætte,
og at den vil kræve mange flere på gaden
og ikke mindst mobilisering på de lokale
arbejdspladser.

Minimumsnormeringer nu
Af Charlie Lywood

Den 2. juni afholdt en række fagforeninger og forældre-organisationer samt
“Forældrenetværket” opfølgende manifestationer på årets første store demonstrationer for minimumsnormeringer i
daginstitutionerne over hele landet. I over
20 byer gik forældre og støtter på gaden
for at fastholde politikerne på kravet om
minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
I København mødte 1500 deltagere op,
og en lang række politikere fik lov til at
sige, hvad de ville gøre for at rette op på
de dårlige normeringer. Det er tydeligt,
at bevægelsen for minimumsnormerin-

ger har tvunget de politiske partier ud
af busken. Én efter én, inklusiv Venstres
næstformand Kristian Jensen, blev de
tvunget til at anerkende både behovet
for flere hænder og det store arbejde
som pædagogerne udfører. Selv om både
Kristian Jensen og Mette Frederiksen
brugte TV2’s skjulte optagelser af dårlig
pædagogik for at aflede fra emnet. Særligt
Mette Frederiksen forsøgte at tale om alt
muligt andet; vi skulle huske de ældre, de
udsatte osv., for ikke at sige noget konkret
om minimumsnormeringerne. Største
applaus fik EL og SF, som også var massivt
til stede med parti-slogans og masser af
medlemmer. Det skal de også være efter
valget!

Foto: Klaus Berdiin Jensen

Pensionsalderen – en politisk bombe
Socialdemokratiet kan blive
ramt hårdt, når titusinder af
arbejdere opdager, at Mette
F’s løfter om ret til tidligere
pensionering kun vil dække
en lille del af behovet.

behovet for tidligere tilbagetrækning pga. nedslidning”.

Boomerang

Af Jens Riis Bojsen

Folkepensionen er noget af det
dyreste på statsbudgettet, fordi
det omfatter så mange. Derfor
har de nyliberale politikere - efter
indstilling af Velfærdskommissionen - ønsket at skære ned på
antallet af folkepensionister ved
gradvist at sætte pensionsalderen
op. Dette var baggrunden for “velfærdsforliget” i 2006, og herefter
kom “tilbagetrækningsforliget” i
2011, der udfasede efterlønnen.
Disse forlig blev indgået mellem
VLAK-partierne, DF, Radikale Venstre samt Socialdemokratiet og SF.
De nyliberale politikere taler om
at “øge arbejdsudbuddet” – dvs.
ved at nægte tusinder at gå på
pension. Officielt påstås det med
afsæt i Velfærdskommissionen
at skulle være nødvendigt for at
kunne finansiere velfærdsstaten,
men reelt handler det om at have
råd til massive skattelettelser.
Hertil kommer interesser i at
presse lønningerne ved at sikre et
rigeligt arbejdsudbud.
Målt i kroner og øre er dette et
af de mest afgørende områder i
klassekampen i Danmark.

De store besparelser på folkepensionsområdet var et af de
nedskæringstiltag, som gjorde det
muligt for Anders Fogh Rasmussen regeringerne at gennemføre
skattenedsættelser for 51,7 mia.
kr. og for Løkke Rasmussenregeringerne at lette skatten med
27 mia. kr.. Disse lettelser er især
blevet givet til de rigeste. Her finder altså en massiv omfordeling
sted fra arbejderklassen til de rige.

Pensionsoprøret

Titusinder af arbejdere er ved at
blive alvorligt bange for, at pensionsalderen stiger til absurde
højder: mange frygter derfor, at de
overhovedet ikke vil komme til at
opleve noget otium. Andre frygter,
at helbredet sætter et brutalt stop
for arbejdslivet længe før pensionsalderen, og at de derfor skal
tilbringe flere år i jobcentrenes
arbejdsprøvninger og praktikker,
der er dikteret af arbejdsgivernes
ønske om gratis arbejdskraft.

I utilfredshed med Socialdemokratiets nyliberale politik under
Helle Thorning-Schmidt regeringen flygtede tusinder af arbejdere
til DF, som fik et rekordvalg i 2015.
Men da DF herefter indgik en politisk studehandel med Lars Løkke,
hvor de forpligtede sig til at bakke
op om velfærdsforligets gradvise
øgning af pensionsalderen – til
gengæld for drastiske stramninger
på udlændingeområdet – følte tusinder af DF’s arbejdervælgere sig
svigtet, og dette er en af hovedårsagerne til DF’s store tilbagegang.
En stor del af disse vælgere gik
tilbage til Socialdemokratiet.

Valgflæsk

Socialdemokratiets opportunistiske udspil om en ret til tidlig
pension til nedslidte kom den 6.
januar, og er uden sammenligning
det, der har haft den største indflydelse på den politiske udvikling
op til folketingsvalget 2019. Opinionsmålingerne viste, at det var

her, at den såkaldte røde blok for
alvor begyndte at øge sit forspring
i forhold til blå blok.
Socialdemokratiets udspil om
en ret til tidlig pension for nedslidte er ren og skær valgflæsk
og opportunisme af den mest
kyniske slags: det ses når Mette
Frederiksen kun vil bevilge 3 mia.
kr. til tidlig pensionering af nedslidte. Det er så latterligt lidt, at
det kun dækker, at 5.000-10.000 vil
kunne gå på pension 2 år før tiden,
ifølge Bo Sandemann Rasmussen,
professor i økonomi ved Aarhus
Universitet til DR Nyheder.
Den kritiske økonom, Henrik
Herløv Lund er enig: “Med en
ramme på 3 mia. kr. vil S-forslaget
med 3 års tidligere tilbagetrækning dog højst kunne omfatte op
mod 7000 ud af en årlig tilgang på
op mod 75.000 nye folkepensionister over 65 år, altså mindre end en
tiendedel. Et kritikpunkt mod S
forslaget er således, at det ikke på
nær giver en dækkende løsning på

Selv om tilliden til politikerne
aldrig har været lavere, klynger
mange arbejdere sig til et håb
om, at Mette F vil levere varen om
ret til tidlig pension. Når de efter
valget opdager, at hun allerhøjest
vil give nogle ganske få nedslidte
adgang til tidligere pension, vil
titusinder blive voldsomt skuffede. Mette F går vanskelige tider
i møde.

Fagtoppens tandløse oprør

”Opsig Velfærdsforliget – vi vil
ikke arbejde, til vi er slidt ned”
lød det den 28. og 29. maj i store
dagbladsannoncer, hvor 61 fagforeningsformænd kræver svar
fra bl.a. Socialdemokratiet og
partierne bag Velfærdsforliget.
Allerede til næste år vil disse hæve
pensionsalderen til 69.
Den Faglige Hovedorganisation
(FH – det tidligere LO og FTF) har
imidlertid nægtet at følge op på
protesten og sætte handling bag,
og opfordrer blot til, at medlemmerne stemmer på politikere, der
vil “støtte velfærden”. – Enhedslisten nøjes også kun med mundtlig
støtte, uden vilje til at organisere
udenomsparlamentariske, faglige
protester.
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Sudan - oprøret er kommet til
det afgørende vendepunkt
Opstanden i Sudan er kommet til en korsvej: Magthavernes forsøg på at knuse det
vil enten kunne drukne det i
blod - eller give det en impuls
til at kæmpe endnu mere
beslutsomt for mere vidtrækkende forandringer.
Af Charlie Kimber, Socialist Worker UK

Sudans herskere forsøger at
drukne opstanden i blod: Angrebet på protestlejren i Khartoum i
første uge af juni efterlod 110 døde
- og med sikkerhed mange flere.
Regimets Hurtige Indsatsstyrke
- som er hærdede dræbere efter
i mange år at have gennemført
nedslagtninger i Darfur-regionen
- blev sluppet løs med henblik
på at slå løs, forøve voldtægt og
myrde. Sit-in demonstrationer
blev også opløst og spredt med
magt i 13 andre byer, med et
ukendt antal ofre.
Dette er et afgørende vendepunkt: Enten vil vi komme til at
se den blodtørstige kontrarevolutions sejr, eller også vil det kunne
føre til en uddybning af opstanden, med yderligere radikalisering
og et pres for grundlæggende
forandringer.
Massakren kommer i kølvandet på 6 måneder med protester,
som har udviklet sig efter at være
blevet udløst af brødpriserne i
december. Protesterne er vokset
til et sådant omfang og er blevet så
klart politiske, at militæret så sig
nødsaget til at fjerne diktatoren
Omar al-Bashir, som har regeret
i 30 år. Det sudanesiske militær
fjernede topfiguren Bashir, men
ikke de centrale elementer i hans
måde at herske på.

Det herskende militær er udfordret

Generalernes Militære Overgangs
Råd, som nu styrer landet, ønsker

at bibeholde bashirismen uden
Bashir - et stærkt militariseret
regime, som opretholder sin magt
ved hjælp af del-og-hersk-metoder. Det har dog vist sig vanskeligt
for generalerne at opretholde
bashirismen uden Bashir. Masse
sit-down-demonstrationerne
omfattende hundreder af tusinder har i næsten to måneder set
almindelige mennesker forsøge
at opnå et civilt styre.
Strejker i enkeltstående virksomheder spredte sig til hele
brancheområder og herefter til
en 2-dages generalstrejke den 28.
og 29. maj. Militærets frygt for,
at denne massebevægelse ville
kunne vokse, fik generalerne til
at handle.
Hver gang en diktator væltes af
et masseoprør, eller en revolution
begynder, ser vi tre forskellige typer reaktioner i samfundet:

Første gruppe - det gamle regimes nærmeste støtter

Den ene gruppe - dem der har
profiteret på det gamle regime længes efter en tilbagevenden til
det gamle herskabssystem.
Et eksempel herpå er Rusland i
1917, hvor Februar-revolutionen
fjernede herskeren, zaren. Efterfølgende pønsede dele af den
hidtidige statsmagt sammen med
arbejdsgivere, herremænd og
militære topfigurer på at finde en
lejlighed til at kunne genetablere
den hidtidige “orden”.
Et andet eksempel herpå er
Ægypten under revolutionen i
2011, hvor den væltede diktator
Hosni Mubaraks støtter indenfor
staten og erhvervslivet søgte at
få retableret alt det, som havde
eksisteret tidligere.
Vi ser nu, at de herskende generaler lige før massakren besøgte
Ægypten, Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Disse er
alle allierede med USA og Storbri-

Sudan - sit-down demonstration foran militærets hovedkvarter i hovedstaden Khartoum

Sudan - militæret konfronterer tusinder af demonstrerende i hovedstaden Khartoum
tannien, og de ryster ved tanken fundet repræsenteret af nogle af
om revolution. De skyndte sig at dem, som har udgjort en del af
forsyne det Militære Overgangs protesterne. De ønskede militæret
Råd med våben og milliarder af ud, men håbede samtidigt, at de i
det stille ville kunne blive ledsaget
dollars.
af en udvikling med forhandlinger
Anden gruppe - forandringer, og kompromisser.
Denne gruppe så strejkerne og
der ikke skader dens egne
sit-down demonstrationerne som
interesser
Den anden gruppe accepterer elementer, der i første omgang
eller er endda glad for det gamle ville kunne styrke deres position
regimes fald. Men samtidig ønsker i forhandlinger. Militæret spillede
den at stoppe enhver yderligere på dette, og tog sig tiden til at omudvikling, der kan true dens in- gruppere sig efter det første chok
teresser. I Rusland i 1917 så vi over Bashirs fjernelse fra magten.
denne del af samfundet danne en
meget stor gruppe omkring den Tredje gruppe - har alt at vinde
provisoriske regering, der erstatte ved en fuldstændig revolution
zarens styre.
Den tredje gruppe i samfundet
I Ægypten ønskede det Mus- - som altid udgør en minoritet
limske Broderskab, der blev valgt i starten af en sådan udvikling
efter Mubaraks fald, utvivlsomt - ønsker mere end blot og bart
nogle reformer. Men samtidigt nogle nye ansigter i toppen og
var det i indædt opposition til en mindre omgruppering af den
en hvilken som helst økonomisk styrende elite.
og politisk omstrukturering af
Denne gruppe kræver revolusamfundet.
tion, som knuser det gamle statsI Sudan ser vi denne del af sam- apparat og skaber en ny form for
demokratisk styre.
Bolsjevikkerne spillede denne
rolle i den russiske revolution, og
efterhånden blev de mere populære i takt med at masserne gjorde
bitre erfaringer med de liberale
kompromismageres rolle. De liberale ville ikke afslutte Ruslands
deltagelse i Første Verdenskrig
eller give jorden til bønderne eller
fabrikkerne til arbejderne.
Overgangen fra oprør til en
egentlig revolution kræver arbejderråd, som opstår i kampen
og som kan organisere denne:
Sådanne eksisterer endnu ikke,
men de kunne udgå af fremtrædende kampe og vigtige bevægelse. Sidstnævnte omfatter f.
eks. kvindeorganisationer samt
bevægelserne for lighed og rettigheder i Darfur, Syd Kordofan
og langs den Blå Nil.
Sit-down demonstrationerne
i Sudan blev ikke organiseret af
arbejderråd. Men de omfattede

revolutionære komitéer, som på
et begyndende plan organiserede
sikkerhed, kommunikation og
distribution af mad. Erfaringen
med disse sit-down demonstrationer vil kunne udgøre en kim til
dannelse af egentlige arbejderråd.
Der er nogle tegn, der giver
anledning til håb: Umiddelbart
efter militærets massakre i Khartoum i første uge af juni opstod
der strejker ved oliefelterne i
Vest Kordofan. Lærere, ansatte
ved hospitaler, lufthavne samt
ved havnen Port Sudan gik også
i strejke. Og der har været massedemonstrationer imod militæret
i adskillige byer. Med stort mod
byggede unge i Khartoum barrikader for at blokere for den Hurtige
Indsatsstyrke.
Der er tegn på, at det faktum,
at revolutionen nægter at dø også efter massakren i starten af
juni - har foruroliget militæret.
General Abdel Fattah al-Burhan,
chef for det styrende militærråd,
sagde to dage efter massakren, at
han var rede til at genoptage forhandlinger uden betingelser med
oppositionen. Og general Mohamed Hamdan Dagalo, chef for den
morderiske Hurtige Indsatsstyrke
bag massakren, annoncerede en
“fair og uafhængig” undersøgelse
af myrderierne. - Endvidere er der
også tegn på, at generalerne er
usikre på de almindelige soldaters
pålidelighed, idet de før massakren blev udskiftet til fordel for den
Hurtige Indsatsstyrke.
Oprøret i Sudan står derfor
ved en korsvej: Lad os håbe, at
massakren i begyndelsen af juni
ansporer massebevægelsen til
endnu større beslutsomhed.

Oversat og forkortet fra Socialist Worker UK 7. juni af Jens
Riis Bojsen
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Valg til Europaparlamentet:

Små spredte sejre i kampen mod højrepopulismen i Europa

Valget til EU-parlamentet
viser et fortsat polariseret
Europa i opbrud og krise.
Af Lene Junker

Hovedtendensen er, at magthavernes gamle partier taber terræn.
Det gælder især Frankrig, Tyskland, England og Italien. Samtidig
står højreradikale nationalister
fortsat stærkt. Og partier med
globale perspektiver på klima,
flygtninge og menneskerettigheder fik fremgang.
Danmark afviger dog fra det
generelle billede. De gamle gamle
midter- og magtpartier, K, V, R og
S har bevaret og forbedret deres
opbakning hos vælgerne. Dansk
Folkeparti (DF) er mere end halveret. SF og Ø ´s fremgang på globale/fælles-europæiske løsninger
på klimaet og flygtninge er i tråd
med det generelle billede.
Selvom DF har hægtet sig på

den nye stærke Europæiske Alliance for Folk og Nationer sammen
med bl.a. Lega i Italien og RN i
Frankrig, så har det ikke givet bonus hos vælgerne. Efter to årtiers
konstant fremgang er det en dramatisk nedtur. Det skyldes først
og fremmest, at DF selv er blevet
en del af den elite, som de har talt
imod og ikke i samme grad opfattes som “folkets” talerør. Deres
selviscenesatte højrepopulistiske
billede er krakeleret. Det skyldes
også konkurrence fra små partier
på den yderste højrefløj, som i ly af
DF´s konstante racisme, har haft
held til at blive opstillingsberettiget til folketinget. Samtidig har
deres fremkomst skræmt mange
borgerlige vælgere, som denne
gang har stemt på Venstre. Endelig har DF´s store indflydelse
som støtteparti for Lars Løkkes
regering siden 2015, der kulminerede med “paradigmeskiftet” i
december 2018, og deres fortsatte

angreb på de etniske minoriteter
og menneskerettigheder, trukket
en streg i sandet for den borgerlige
anstændighed og solidariteteten
blandt almindelig mennesker.
Kun to andre steder i Europa
har kendte højreradikale/fascistiske partier haft samme nedtur
som DF: det fascistiske Gyldent
Daggry i Grækenland er halveret.
Geert Wilders racistiske parti, PVV,
i Holland er helt ude af EuropaParlamentet - dog afløst af et
nyt nyfascistisk parti, Forum for
Demokrati.
Det er også vigtigt at bemærke,
at fascisten Tommy Robinson i
Storbritannien ikke blev valgt,
selvom han forsøgte at udnytte
krisen og splittelsen i britisk
politik. Det lykkedes til gengæld
for Nigel Farages nye borgerlige
højreparti, Brexitpartiet.
Endelig skal det noteres, at både
AfD i Tyskland, Marine le Pens RN
i Frankrig og FPÖ i Østrig klarede

sig dårligere end forventet. FPÖ
var forinden omfattet af en skandale, der væltede den regering,
hvori de deltog.
Antifascister, antiracister, klimaaktivister og socialister i Europa kan notere sig små spredte
sejre, som vi alle har bidraget
aktivt til. Men vi står stadig på en
brændende platform, som kræver
omfattende samfundsmæssige
forandringer, kollektive organiseringer og fælles kamp.

Racismen splitter en fælles
arbejderklasse lokalt og globalt,
så det er sværere at se hvad vi har
tilfælles. I dens kølvand vokser
fascismen.
Derfor er det mere end nogensinde vigtigt at bygge antiracistiske netværk og bevægelser
med lokale rødder. Så gå med i
Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskrimination i Danmark og
World Against Racism.

Interview:

Nej til nedrivninger af 1000 boliger og tvangsflytning af 3000 mennesker i Vollsmose
Rina Krøyer, talsperson for
Almen Modstand i Odense
bor i Vollsmose og hendes
blok er blandt dem, som skal
rives ned.
Af Lene Junker

I september 2018 offentliggjorde Odense Byråd ”Den Sidste
Vollsmoseplan” - en opfyldelse af
regeringens DF, S og SF´s “ghettolove”. Almen Modstand Odense
blev dannet på et møde samme
dag. Der har været afholdt en
demonstration den 29. september
sammen med Almen Modstand i
Aarhus og København, og Almen
Modstand har protesteret foran
byrådsmøder og stillet spørgsmål
til byrådet vedrørende beboernes
rettigheder og konsekvenserne
for resten af de almene beboere i

byen. De to boligorganisationer,
som har lejligheder i Vollsmose,
FAB og Civica, er siden gået positivt ind i arbejdet. Den 7. maj blev
”Udviklingsplanen for Vollsmose”
så offentliggjort.

SAA: Fortæl, hvad der er sket
siden, og hvordan Almen Modstand har forsøgt at organisere
modstanden?
Rina Krøyer: Den. 7 maj holdt

begge boligorganisationer infomøde om deres planer for
Vollsmose. Almen Modstand var
til stede hos Civica, og vi måtte
desværre korrigere flere af deres
forklaringer, fordi de forsøgte at
give usande informationer til os.
Det fremstod, som om at deres
udviklingsplan var den eneste
mulige plan.

Det gjorde sig også gældende,
da Civica i den efterfølgende
uge afholdt en række “kaffemøder”, hvor beboerne kunne stille
spørgsmål.
I kraft af at Almen Modstand
havde sat sig ind i “Den sidste
Vollsmoseplan”, som byrådet endeligt vedtog den 15. maj, kunne
vi adskillige gange stille spørgsmålstegn ved og modbevise deres
påstande. Dét gjorde, at vi på en
uge fik mobiliseret over 200 mennesker til at omdele infomateriale
om Vollsmose-aftalen samt samle
underskrifter til Civicas repræsentantskabsmøde. Enhedslisten, der
som det eneste parti i byrådet var
imod aftalen, inviterede til lyttemøde i Vollsmose. Dette samlede
over 100 mennesker og udviklede
sig til et møde, hvor modstanden
blev organiseret og flere menne-

Unge i Vollsmose samler underskrifter
sker involveret.
Den 15. maj var der demonstration forud for det byrådsmøde, som ville vedtage “Den
sidste Vollsmoseplan”. Samme
dag meldte Alternativet sig også
som modstander af planen. Demonstrationen samlede 200 mennesker, hvoraf mange derefter
overværede byrådets debat med
skilte-bannere og 1000 papirsnøgler, som blev kastet ned i
byrådssalen.
En del af beboerne har fået tro
og håb tilbage, og er gået aktivt
med i Almen Modstand, som nu
har 5 undergrupper.

SAA: Hvad sker der nu og sommeren over?

Bevar Volleren! - Riv Langelinje (Odenseansk rigmandskvarter) ned!

Rina Krøyer: Almen Modstand
har en landsdækkende ”juragruppe ”, hvis udgangspunkt er det
lovmæssige. To fra Odense er med
her. I den kommende tid afholder
vi infomøde med advokaterne fra
juragruppen her i Odense. Alle
deltagere får et grundkursus i
”ghetto-lovgivningen” og udbygger samarbejdet med dem.
Almen Modstand er ved at
planlægge et socialt/hygge/oplysnings-event i Vollsmose i samarbejde med lokale foreninger for at
tiltrække flere, både fra Vollsmose
og fra Odense. Der er planer om et

Rina Krøyer
event mere senere på sommeren,
også i samarbejde med lokale
foreninger.

SAA: Hvordan bliver man aktiv
i Almen Modstand?
Rina Krøyer: Man kan melde sig
ind i Facebook-grupperne Almen
Modstand lokalt og på landsplan.
Så kan man følge med i, hvad der
sker og deltage. Alle kan være
med og byde ind med den tid og
energi, man har til rådighed. Man
kan også kontakte Rina Krøyer på
Facebook, hvis man har spørgsmål eller vil være aktiv.
Vollsmose er ikke det eneste
sted i landet, hvor ghetto-lovene
bliver udmøntet af velvillige byråd
og boligorganisationer. Almen
Modstand er til stede overalt. Og
der er nu et forstærket samarbejde
på landsplan.

Du kan følge med her:
facebook.com/almenmodstand

Socialistisk Arbejderavis
Nr. 373, 11. juni 2019

SIDE 07

Antiracistiske aktiviteter i valgkampen
De sidste måneders valgkampe har boostet de antiracistiske aktiviteter i hele landet.
Af Lene Junker

Mange flere mennesker har
været aktivt involveret i at gøre
noget i praksis, der rækker udover
de sociale medier.
Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskriminations kampagne
“Den antiracistiske stemme i
valgkampen” har fordelt 5000 klistermærker i København, Aarhus,
Odense, Aalborg og Svendborg.
Desuden er de sendt
rundt til enkeltpersoner i 25 byer overalt i landet.
Fællesinitiativet
mod Racisme og
Diskriminations folder blev trykt i 15000
eksemplarer. De er
omdelt og fordelt
ved utallige demonstrationer, møder,
festivals, caféer og uddannelsessteder.
Den 19. maj og 4. juni blev der
bygget bro og sagt fra overfor splittelse, had og racisme i 8 byer rundt
omkring i landet. Der har været
musik mod racisme i København.
Endelig har Rasmus Paludans
bizarre og racistiske stunts rundt
omkring mødt modstand på
mange forskellige måder.
I maj og juni er racismen kom-

met på retræte. Vi har hørt meget
mindre til Martin Henriksen,
Inger Støjberg og Naser Khader
og meget mere til antiracister og
flygtningevenner. Dansk Folkepartis nedtur hører med i dette
billede. Det skal vi glæde os over.
Men Rasmus Paludans opstillingsberettigelse har trukket
fronterne op. Fascistisk politik,
der kræver fordrivelse af alle etniske minoriteter, har fået taletid
i bedste sendetid og en stemme i
valgkampen.
Der er hårdt brug for en stærkere antiracistisk og antifascistisk organisering og
koordinering. Fællesinitiativet mod
Racisme og Diskrimination er et godt
udgangspunkt. Men
der skal langt flere
lokalt forankrede
grupper med. De
fagforeninger, som
har mange medlemmer blandt de etniske minoriteter, skal involveres
ligesom NGO´ere som MS og
Amnesty. Også de politiske partier, som står på et antiracistisk
og antifascistisk grundlag, skal
være en del af en bred antiracistisk
bevægelse.
Vi må arbejde for at næste
landsmøde i Fællesinitiativet mod
Racisme og Diskrimination den
5. oktober i København afspejler
dette.

Menneskekæde over Limfjordsbroen i Aalborg

Sammenhold på Byens Bro i Odense

Støt op om FN´s internationale Flygtningedag - 20. juni
Igen i 2019 markerer Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskrimination FN´s
internationale flygtningedag
den 20. juni med forskellige
aktiviteter i Aalborg, Aarhus,
Odense og København.
Af Lene Junker

Flygtninge og asylansøgere i og
uden for landet står i en forværret
situation. I Danmark har Løkkeregeringens paradigmeskifte,
støttet af S og DF, trukket tæppet
væk under alle flygtninge. Fra
et liv, hvor perspektivet var at
integrere sig og blive en aktiv del
af samfundet, er deres perspektiv
nu en midlertidig tilværelse med
konstant trussel om hjemsendelse. Dertil kommer tabet af
mange forskellige rettigheder.
Lige rettigheder og muligheder til
alle SKAL også gælde flygtninge og
etniske minoriteter.
Udrejsecentre og flygtninge-

Aalborg

fængslet i Ellebæk skal lukkes.
Øen Lindholm skal forblive et fuglereservat. Afviste asylansøgere
skal have en menneskeværdigt liv
og ikke blot være på “tålt” ophold
i det uvisse.
Vi har plads og brug for alle her.
Fort Europa, der lukker EU´s
ydre grænser, betaler sig fra ansvaret ved at eksternalisere “opgaven”
til regimerne i Tyrkiet og Egypten
og til militserne i Libyen, er forkasteligt. Det har allerede medført
helt uværdige og umenneskelige
tilstande i Nordafrika og relativt
mange omkomne i Middelhavet,
fordi NGO-redningsskibe bliver
nægtet mulighed for at gå i havn
med dem, de redder fra druknedøden. Alligevel er der en bred
politisk opbakning, omend den
er meget tavs, både i Danmark og
i Europa.

Odense

Aarhus

København

Kærshovedgård
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Boganmeldelse:

”Revolutionen er som en beholder fyldt med millioner
af arbejdende menneskers pulserende hjerteslag.”
Den tyske socialist Ernst Tollers selvbiografiske værk er
en ny- og genfunden perle fra
mellemkrigstiden.
Af Anna Wolf

Politisk (skøn)litteratur, mener
Ernst Toller, står i et komplekst
forhold til det politiske propagandaskrift, og de to må aldrig
forveksles.
Hvor propaganda – om vi forstår ordet neutralt eller i den
negative ladning, det har i mange
menneskers hverdagslige forståelse – agiterer og ophidser masserne
til den handling, der kræves for et
politisk projekt, trænger litteraturen ned til dybere lag i mennesker
og verdenssyn.
Propaganda kan påvirke de
umiddelbart antændelige følelser,
mens den politiske litteratur rummer muligheden for at ”røre ved
verdens søvn”. Blidt at ryste læseren på en mindre åbenlys måde, at
rokke ved grunden under hendes
fødder, så hun mærker den.
Da Toller når til denne sørgmodige og håbefulde vurdering af sit
eget virke som dramatiker, sidder
han i Niederschönenfeld-fængslet
i Bayern, hvor han afsoner straffen
for sin lederrolle i den Bayerske
Rådsrepublik under den tyske
revolution i 1918-1919. De politiske paroler har veget pladsen
for en slagkraftighed, som skuer
indad, ligesom hæsblæsende
kamp i spidsen for rødgardisterne
i Münchens gader har måttet vige
for mistrøstige gårdture.
En ungdom i Tyskland er nu
for første gang udkommet i en
fremragende dansk oversættelse.
Bogen udkom for første gang i
1933 og blev samme år brændt
sammen med Tollers dramaer og
anden ”degenereret” kunst og litteratur ved nazisternes magtovertagelse.
Selvom udgivelsen markerer

En gruppe revolutionære på 1.000 deltagere overtalte Münchens soldater
100-året for den tyske revolutions Dannelsesrejse
nederlag, er det på mange måder Tollers optegnelser følger en ligetil
underligt, at det skulle tage 86 kronologi, som begynder i den
år, før den skulle udkomme på tidlige barndom og ender ved
dansk. Toller var en central figur i hans løsladelse fra fængslet ommellemkrigsårenes tysksprogede kring 30-årsalderen. Han blev født
drama. Hans er i nogen grad glemt i 1893 i Samotschin i Østpreussen,
i dag – ærgerligt, for En ungdom i dag Szamocin i Polen, ind i et
i Tyskland giver genklang over et velhavende jødisk borgerhjem.
århundrede som en stemme fra en
Den tidsmæssige distance melhistorisk begivenhed såvel som et lem den Toller, der i foråret 1933
forsigtigt opråb til morgendagens færdiggør bogen, og hans yngre
revolutionære.
jeg, tillader ham at kortlægge sin
Toller arbejder for sit eget ideal egen politiske dannelsesrejse fra
for politisk litteratur, og det opråb, første færd, en meget tydelig tråd
han bærer frem, er ikke propa- gennem hele bogen.
ganda for øjeblikkelig politisk
Drengen oplever antisemitishandling, ej heller en afsværgelse men på egen krop, mens han
af revolutionen efter nederlaget.
deltager i nedsættende tilråb
Den er blevet beskrevet som et mod polakker, han lever side om
centralt vidnesbyrd for den tyske side med. Frøet til hans politiske
revolution. Det at være vidnets bevidsthed spirer. Han ser sin polstemme er en følelsesmæssig pro- ske vens familie leve i fattigdom,
ces, hvor eksterne begivenheder, mens hans mor viger uden om et
analyser af dem og det jeg, der får reelt svar på grunden til denne
lov til at tale fra bogens sider, er ulighed. ”Hvorfor har hun penge,
uløseligt bundet med hinanden, mens Stanislaus’ far ingen har?”
har udformet hinanden.
Soldaten ved Vestfronten i 1915
Det er nok følsomheden gen- omvendes han, idet han konfronnem det hele, den sjældent offent- teres smerteligt med sin egen
liggjorte revolutionære blødhed blinde patriotisme, antændt da
og skrøbelighed, der for mig er tusinder af unge tyskere ivrigt
noget af det stærkeste at tage med strømmede til krigstjeneste ved
videre fra Toller.
første verdenskrigs udbrud: ”De
store følelser afstumpes, de store

Ernst Toller i fængslet Niederschönenfeld i Bayern efter
nedkæmpningen af den bayerske rådsrepublik 1919

Billede fra en demonstration

Bayern 16 feb 1919 - Kurt Eisner i midten
ord bliver små, krigen bliver til
hverdag, fronttjenesten til dagsværk, helte bliver ofre, frivillige
trælle, livet er et helvede, døden
en bagatel, vi er alle skruer i en
maskine, der ruller frem” – en
maskine, som han fra starten af vil
komme til at kalde kapitalismen.
Pacifisten kritiserer kejser Wilhelm og krigsmaskinen, skriver
vovede politiske blade med ligesindede studerende, mens han
kæmper for det land, han stadig
elsker, mod Versaillesfreden og
føler tiderne skifte, forandringens
ånd påkaldes og rejse sig.
Den revolutionære socialist
udvikler sig med rivende hast,
mens oprøret bryder ud i landet,
stærkt ansporet af oprettelsen
af arbejderråd i Rusland. Hans
idealer møder ”den virkelige arbejder” og navigerer igennem et
virvar af socialdemokrater - de
Uafhængige (USPD), som Toller
er i alliance med, og ”højresocialisterne” (SPD) - anarkister og
kommunister.
Gennem denne virkelighed i
konstant forandring, gennem
drengen, soldaten, pacifisten, den
våbenbærende revolutionære,
fangen og kunstneren, er det
interessant, mens man læser, at
mærke, hvordan tempoet stiger

og falder, fluktuerer med, hvad der
synes at være verdens bevægelser.
Tollers prosa har, hvad man
kunne kalde et opremsende flow,
men netop ikke ét, som forbliver
det samme gennem hele bogen.
Den er nøgtern, men insisterende,
præcis, men med alt det menneskelige vægelsind.
Billeder fra barndommen og
teenageårene flimrer forbi. I revolutionens tid bliver de mere
intense og brydes af nogle nærmest analyserende afsnit, som
understreger den læringsproces,
den biografiske Toller gennemgår.
Undertiden virker de politiske
erklæringer, som for eksempel:
”arbejdernes fælles front blev til
i handlingen,” vitterligt som en
slags dagbogsnotater, skriblet ned
i løbet af en dag med rådsmøder,
taler, diskussioner. Aktivisten
Toller, lederen Toller, forfatteren
Toller, den sørgmodige og ambivalente jøde Toller, der fra Schweiz
ser Tyskland falde i nazisternes
hænder, bliver til i handlingen
såvel som i revolutionen.

Uløselig

Hvis En ungdom i Tyskland var
propagandistisk, ville den være
mere entydig i fremstillingen af
Tollers forhold til sin egen rolle,
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Rådsrepublikken Bayern - medlemmer af den første rådsregering

mere partisk, mere klar på, hvem
der bærer ”skylden” for revolutionens nederlag, hvad der var rigtigt
og forkert.
Oversætter Adam Paulsen påpeger med rette i sit relevante
efterskrift, at Toller udelader visse
faktuelle begivenheder og detaljer
i sin beskrivelse af den meget
tumultariske proces i rådsrepublikkens liv og død. Vendte folkestemningen sig ikke klart mod
tilhængerne af rådsrepublikken i
Bayern, skulle de ikke have indset
nederlaget tidligere? Var Tollers
rolle i de afsluttende kampe om
München i foråret 1919 ”moralsk”
forsvarlig?
Paulsen anlægger en skeptisk
vinkel på rådsrepublikkens reelle
overlevelsesmuligheder og berettigelse. Socialister diskuterer stadig, hvordan den tyske revolution
kunne have sejret og ændret Europas historie i det 20. århundrede
drastisk. Et centralt kritikpunkt
er ofte den kaotiske organisering
(eller mangel herpå) og socialdemokraters, kommunisters og
anarkisters dårlige samarbejde.
Toller, som var uafhængig partiløs, står midt i alt dette, og heri
ligger måske særligt værdien af
hans vidnesbyrd. Hans beretninger er ikke pyntede eller fordrejede, selv hvis de fortæller én
historie og ikke en anden. At bære
vidnesbyrd er ikke altid at give en
detaljeret optegnelse, og i særdeleshed er det ikke neutralt. Vi kan
tænke på det som at fortælle om
og som mennesket i undtagelses-

tilstanden.
Og Tollers fortælling er ikke
ligefrem et glansbillede, hverken
af ham selv eller de overordnede
begivenheder. Ofte er hans kommentarer og meninger modstridende. I det ene øjeblik priser
han den ægte arbejder, som drives til handling af livet selv, det
næste erklærer han arbejderen
frygtsom og ultimativt umoden
til revolution. Han er optimistisk,
hvorefter han ser med skepsis på
alle beslutninger, der bliver taget.
I fængsel med andre politiske
fanger, i nogen grad desillusioneret, men evigt kredsende
om muligheden for forandring,
når Toller måske til et centralt
konfliktpunkt, da han spørger:
”Er mennesket ikke på samme
tid individ og masse? Udspiller
kampen mellem individ og masse
sig kun i samfundet, udspiller den
sig ikke også i menneskets indre?
Som individ handler mennesket
efter den moralske idé, han anser
for rigtig. Den vil han tjene, om
så verden går under. Som masse
drives mennesket af sociale impulser, målet skal nås, også selv
om den moralske idé må opgives.”
I masse-mennesket og individmennesket ser Toller en uløselig
modsætning – en regulær dualisme, hvis to sider er i totterne på
hinanden, og ikke en dialektik, der
munder ud i en entydig løsning.
Denne kamperfaring er, i denne
kontekst, adskilt fra klassekonflikten og drømmen om eller troen på
det klasseløse samfund. Det er en

Fra Mathäserbräu i München ledede arbejder- og soldaterrådet alle aktiviteter
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Kvindelige ammunitionsfabriksarbejdere. München, 1918.

politisk-moralsk-følelsesmæssig
konflikt, som den revolutionære
ifølge Toller altid må stå over for.
Som Toller sagde i sin forsvarstale ved standretten: ”Revolutionen er som en beholder fyldt med
millioner af arbejdende menneskers pulserende hjerteslag.”
Dette er ikke kun en smuk
formulering af revolutionen som
levende politik. Det er også en
anerkendelse af dens måske
uundgåelige problemstilling.
Revolutionen som en rumlighed,
en tredimensionel beholder, et
bankende massehjerte og millioner af individhjerter.

Ernst Toller foto 1923

”Min hjemstavn er Jorden,
verden mit fædreland.”

Toller når abstrakte højder fra
sine konkrete erfaringer. Et lands
og en persons politiske dannelsesrejse munder ud i tvivl og vaklen,
mens reaktionen langsomt flyder
ind i Tyskland i 1920’erne, mens
”folkelighed” og racehovmod går
i uhellig alliance, mens fortællingen om verdenskrigen og freden
omskrives af nye og ildevarslende
stemmer.
Bogen – en page-turner sjældent fundet i denne genre – efterlader ikke ligefrem læseren i
opløftet stemning.
Den 40-årige Tollers påkaldelse
af ungdommen: ”Hvor er I, mine
kammerater? Jeg ser jer ikke, og
dog ved jeg, at I lever.” fra den
korte epilog, bærer en umådelig
smerte i 1933, specielt når man
medtænker, at han begik selvmord seks år senere i USA, som
han hadede, på tærsklen til endnu
en verdenskrig og med nyheden
om sine to søskendes indespærring i en tysk koncentrationslejr.
Det har været nærliggende at
miste troen på alting ved synet
af de kolossale politiske og menneskelige kollaps i første halvdel
af det 20. århundrede. Dog genkender jeg ikke den konklusion på
En ungdom i Tyskland, som den
tyske journalist Kurt Tucholsky er
citeret for på bagsiden af bogens
omslag. Tucholsky roser Tollers
mod i indrømmelsen af at have
”taget fejl”.

Massemøde 1919 i München

Taget fejl af hvad præcist? Af
socialismen? Af revolutionen? Af
rådsrepublikken? Af menneskehedens kapaciteter?
”Jeg har taget fejl” er ikke det
opråb, som bæres til mig af Toller,
ikke hvad der vil ”røre ved verdens
søvn”, når dette stykke politiske
litteratur rammer sine læsere.
Toller forbliver socialist. Én, der
stiller sig selv mange spørgsmål,
én der tvivler på det næste skridt.
Men selv gennem den kærlighed
til og forestilling om Tyskland, der
følger ham gennem hans ungdoms beslutninger, selv mens han
føler sin jødiske identitet vinde
politisk betydning, insisterer
han på Jorden som hjemstavnen,
verden som fædrelandet, og udødelige idéer og håb.
Den menneskelige forvirring
i det hele gør det så meget mere
begribeligt.
Læs og bliv rystet, læs og tvivl,
læs og håb.

Ernst Toller: En ungdom i Tyskland. Oversat og med efterskrift
af Adam Paulsen. Hæftet, illustreret. 368 sider, 250 kr. inklusive
moms. Forlaget Vandkunsten.
ISBN 978-87-7695-535-9.
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Folkets Klimamarch
Lørdag d. 25. maj demonstrerede folk over hele landet
for klimaet og for at sætte
fokus på klimaet og presse til
handling op til valget. Størst i
København med op til 35.000
deltagere.
Af Charlie Lywood

Klimaet er “top of the pops” lige
nu, og med besøg af Greta Thunberg fra Sverige, den ikoniske
skoleelev, som startede Fridays for
Future, hvor skoleelever strejker
for klimaet over hele verden, var
der garanteret en succes hvad
angår deltageropbakning. 5000
demonstrerede på den sidste klimamarch, så forøgelsen var til at
tage og føle på.
Stemning var også helt i top og
folk i alle aldre deltog. De toneangivende NGO’er var med, og de to

Pladsen foran folketinget var ikke stor nok til alle de demonstrerende

største aktivistiske miljøer, Den
Grønne Studenter Bevægelse og
Extinction Rebellion, var markant
repræsenterede.
Talerne, bortset fra Greta
Thunberg, holdt sig indenfor den
ramme, som appellerer til politikerne om at ”gøre noget nu”. Greta

Thunberg derimod opfordrede til
fortsatte aktioner og handlinger,
som skal ”tvinge” politikerne (de
voksne) til at handle.
Efter marchen omkring Christiansborg var der flere talere, som
sagde nogenlunde det samme.
Der var desværre ingen forsøg

at få dem til at handle i tide. Ingen
politikere på Christiansborg har
fremlagt planer, der udfordrer den
kapitalistiske produktionsmåde.
Det er f.eks. nødvendigt at stoppe
brugen af fossile brændstoffer nu.
Så der skal mere til, og klimabevægelsen må finde sammen om mere
magtfulde midler end marcher
og elevstrejker. Det kunne for
eksempel være at vende sig mod
arbejderklassen og de faglige organisationer med krav om klimajobs og gøre Fridays for Future til
strejkedag for alle.

på at organisere til fortsat kamp.
Den sidste replik fra højttaleren
var vendt mod Christiansborg og
lød: ”Hvis I ikke gør, hvad vi siger,
så kommer vi igen efter sommerferien og marcherer”.
Marcher kan få politikerne til at
lytte, men er desværre ikke nok for

Stop olien og gassen fra Nordsøen
Hvis dette krav kan samle
klimabevægelsen og arbejderklassen og mobilisere
hundredetusinder af mennesker, vil det understrege den
truende klimakatastrofes
alvor og vise at store samfundsmæssige forandringer,
også i produktionen, er nødvendige.

selv handle og mobilisere befolkningen på et klimaspørgsmål, som
virkeligt har potentialet til at få en
betydelig del af arbejderklassen til
at bakke op om et stop for olie og
gas fra Nordsøen.
Kravet om, at olien og gassen
skal forblive i undergrunden er
helt selvfølgeligt for at vi kan
redde kloden fra den hidtidige
katastrofale kurs både her i landet
og globalt.
Med dette krav burde klimabevægelsen kunne komme til at
sætte en helt ny politisk dagsorden i Danmark, og den udenomsparlamentariske bevægelse ville
få muligheden for at blive opfattet med en alvor og respekt som
aldrig før. Samtidig ville tusinder
af klima-aktivister gøre erfaringer
med en samlende, landsomfattende kampagne – og dermed
blive klar til den efterfølgende.
En sejr for den danske klimabevægelse med et dansk stop for olie
og gas fra Nordsøen ville herudover inspirere klimabevægelserne
i vores olie- og gas-producerende
nabolande til at iværksætte tilsvarende kampagner.

Af Jens Riis Bojsen

Klimabevægelsen nyder opbakning som aldrig før; opinionsundersøgelser fra det sidste år viser,
at klima og miljø har taget et
tigerspring opad i vælgernes bevidsthed og nu befinder sig i den
absolutte top af det, som vælgerne
finder vigtigst.
Klimabevægelsen står derfor i
en situation, hvor lydhørheden i
befolkningen overfor dens krav
er meget høj.

Varm luft i rigelige mængder

Lars Løkke-regeringerne har
i årene 2015–19 bremset den
grønne omstilling, viser tal fra
Greenpeace og Energistyrelsen.
Således er forbruget af olie, gas
og kul næsten uændret i perioden.
Socialdemokratiet vil gerne
profilere sig på klimaområdet,
men en gennemgang af partiets
klimapolitik viser, at den kun er
marginalt bedre end den hedengangne blå bloks klimapolitik.
Socialdemokratiets økonomiske
plan opererer kun med et beskedent antal milliarder til klimaet,
fordi det pga. dets nyliberale
politik er meget lidt villig til at
beskatte de rige til gavn for bl.a.
klimaet.
Ligesom samtlige partier i Folketinget - på nær Alternativet
og Enhedslisten - går S imod
at stoppe udvindingen af olie
og gas fra Nordsøen. Og partiet
påstår, at 500.000 elektriske biler
skulle kunne nedbringe CO2-

Tyra Øst med flaring af overskydende gas - Danmarks ældste produktionsplatform

udledningen, men siger meget lidt
konkret om, hvordan et så stort
antal “grønne” biler skal finansieres gennem tilskud fra staten
- ligesom staten ikke længere vil
få skatteindtægter fra et tilsvarende antal udfasede benzin- og
dieselbiler. Konklusion må være:
Socialdemokratiets gyldne løfter
er varm luft.

Kan klimabevægelsen kræve
handling af de handlingslammede politikere?
Igen og igen hører vi, at klimabevægelsen kræver, at politikerne
handler. Således taler Extinction
Rebellion (“Oprøret imod udslettelse”) om nødvendigheden af et
oprør mod den hidtil førte, totalt
klima-uansvarlige politik – men
intet om, hvordan befolkningen

skal mobiliseres for at få gennemtrumfet de virkeligt nødvendige
politiske ændringer.
Vi har alle et medansvar for at
disse spirer til oprør vokser og
styrkes.

Hvorfor er et stop for olie og
gas fra Nordsøen et centralt
krav?

Alle i klimabevægelsen er enige
om, at verdens olie-, gas- og kuludvinding skal stoppe hurtigst
muligt. Således har paraply-organisationen “350 Klimabevægelsen
i Danmark” dette krav som nr. 1 i
sit klimapolitiske program op til
folketings- og europaparlamentsvalgene. Og Extinction Rebellion
argumenterer på bevægelsens
Facebook-side yderst fornuftigt
imod Folketings-flertallets ønske

om at opretholde produktionen
af olie og gas fra Nordsøen “ … for
at finansiere den grønne omstilling”. Men endnu tyder intet på, at
nogen som helst klimabevægelse
overvejer en massiv kampagne
om stop for olie- og gasudvindingen i Danmark.
Et sådant krav kunne imidlertid
tjene til at samle klimabevægelsen
om et fælles, landsomfattende
mål, der vil rette sig imod noget af
det mest centrale og iøjnefaldende inden for de kapitalistiske og
statslige interesser i fossil energi
i Danmark. Således burde kravet
kunne virke som et lokomotiv for
den samlede klimabevægelse.
I stedet for at klimabevægelsen
bønfalder de handlingslammede
politikere om at handle, kunne
klimabevægelsen således i stedet

Klimavenlig, grøn beskæftigelse til olie- og gas-industriens
arbejdere

Det skønnes, at omkring 15.000
beskæftigede og over 300 virksomheder er direkte eller indirekte tilknyttet indvinding, produktion og salg af olie og gas fra
den danske del af Nordsøen. For at
få alle disse mennesker til at bakke
op om klimabevægelsens krav,
skal bevægelsen – sammen med
fagbevægelsen – kræve statslig
garanti for, at alle er sikret ret til
en alternativ, klimavenlig beskæftigelse, og herunder omskoling til
sådanne jobs.
Herved ville klimabevægelsen kunne få den organiserede
arbejderbevægelse i tale på en
afgørende måde.
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Her står
ISU
Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk
krise.
Modstand
Selv om deres ”krise-medicin” ikke virker, så rammer
den hårdt for os andre. Verden over angriber magthaverne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner
osv. – samtidig med at arbejdsløsheden vokser.
Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemokratiske politikere på taburetterne.
Den samme krise, der nogle steder får folk til at dukke
nakken, får andre steder millioner til at protestere,
demonstrere eller strejke.
Socialister gør en forskel
Valget i 2011 lærte os, at forandringen ikke kommer
fra en ”rød” regering. Den har, ligesom de ﬂeste faglige
ledere, accepteret kapitalismens nedskærings-logik.
Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutioner og masseprotesterne verden over.
Socialister er aktive i bevægelserne, fordi ﬂere skal
være aktive, men også for at give dem retning.
Når nogen siger, at vi først og fremmest skal forhandle
med magthaverne, siger vi, at vi skal starte med at
opbygge modstanden fra neden.
Når nogen siger, at bevægelsen mest handler om enkeltspørgsmål, så siger vi, at modstanden mod krig,
global opvarmning, racisme og undertrykkelse hænger
sammen.
Flere organiserede socialister betyder, at vi kan gøre
bevægelserne stærkere.
Socialisme eller barbari
Den økonomiske krise er en systemkrise. Den betyder
bl.a., at ingen griber ind over for klimakrisen, der truer
liv og velfærd for milliarder af mennesker.
Under krisen spredes racismens gift. Og krisen gør risikoen større for, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen
blot er forvarsler om endnu ﬂere – og større – krige.
Som det skete efter krisen i 30’erne.
Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalismen fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie
for os selv og vore efterkommere.
Eller vi kan følge inspirationen fra de arabiske revolutioner og masseprotesterne verden over. Vi kan sige nej til
at betale for krisen og begynde at bygge modstand fra
neden.
Masseprotester betyder, at millioner vil begynde at diskutere, hvad alternativet er til deres fallerede system.
Internationale Socialister/ISU mener, at verden er rig
nok til, at alle kan få nok, hvis arbejdere, studerende
og pensionister overtog samfundet. Hvis vi demokratisk
og kollektivt besluttede, hvad der skal produceres og
hvordan, kunne vi skabe en verden for alles behov og
ikke kun elitens.
Vi kalder det socialisme – og vi synes det er værd at
slås for.

M

SIDE 11

odstand.org

Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 162

Permanent revolution

Teoretisk tidsskrift for det britiske
Socialist Workers Party.
Kan læses online på isj.org.uk
Pris: 60 kr.

Af Lev Trotskij
Pris: 100 kr.

The Left Case Against the EU

Opbrud i Verden - bekæmp
krigstruslen og højreﬂøjen

Af Costas Lapavitsas
Pris: 180 kr.

Af Charlie Lywood
Pris: 15 kr.

Sommertræf i Internationale Socialister
D. 17. august, kl. 11 i Ungdomshuset i Odense
På sommertræffet vil der være internationalt nyt
fra International Socialist Tendency-mødet i London.
Vi vil gøre status over første halvdel af 2019
og lægge planer resten af 2019.
Oplæg, debat, hygge, grill mv.
For opdateret program og mere info:
Find eventet på Socialistisk Arbejderavis’ facebookside.

@Det er her det sker

Møderne er åbne for alle interesserede. Se de seneste opdateringer på socialister.dk/moeder

København

Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn på Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. For mere
info kontakt ISU på 20 34 35 13.
13/6: Fører immigration til mindre velfærd?
20/6: Klassekampens historie: Bøndernes oprør under
feudalismen
29/6: Sommerafslutning fra kl. 17.00
Studiekreds om Det Kommunistiske Manifest. Fra d. 29.
juni og hver 14. dag derefter frem til 27.07. Datoer og mødestedet afgøres af de tilmeldte. Tilmelding til Sigurd 40 33 49 21

Odense

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.
11/6: Almindelige menneskers historie - Roms storhed og
fald
18/6: Fører indvandring til mindre velfærd?
25/6: Prekariat og moderne former for kapitalistisk
udbytning
2/7: Sommerfest
Juli: Ferielukket
6.8: Nyt fra Marxism og Internatonalt møde.
13.8: Politisk og praktisk forberedelse af Sommertræffet

Århus
Mødestedet for afdelingsmøderne henover sommeren
er privat, men torsdage i ulige uger kl. 19.30-21.30.
Skriv til Socialisteraarhus@gmail.com for ﬂere oplysninger.

Vil du være med? Vi har brug for dig, og du har brug
for os, hvis vi skal skabe en anden verden!
Internationale Socialister/ISU: facebook.com/groups/intsoc/
Socialistisk Arbejderavis: facebook.com/SocialistiskArbejderAvis

“The times they are a-changing”

Valget 2019 og dets resultat har været
en opmuntrende affære for socialister.
Af Charlie Lywood

Den mest aktivistiske valgkamp siden
70’erne

Men valgkampen var ikke bare præget af
et stemningsskifte med fokus på klima og
velfærd, den var også domineret af protester på gaden. Der var næsten ikke en dag
uden, at folk var på gaden. Den største
protest var utvivlsomt den 40.000 store
klimamarch i København og mange andre
byer, men også den store forældredemonstration i april for minimumsnormeringer
i daginstitutionerne med 50.000 deltagere
over hele landet var bemærkelsesværdig.

At valget kom til at dreje sig om klima og
velfærd og var præget af aktive handlinger
i form af protester og demonstrationer,
har haft stor betydning for spørgsmålet
om indvandring: Racismen har haft
trange kår. Når folk står sammen og
protesterer, er det svært at splitte dem
med det racistiske kort. Derfor har vi ikke
denne gang set den samme succes for de
politikere, som snakker om ”yderligere
stramninger”. Tværtimod er DF blevet
mere end halveret, og selv om Vermund
og Paludan har snuppet de mest racistiske og handlingsparate, er de samlet gået
klart tilbage.

Faren for fascisme

Mange har været forskrækket over Paludan og risikoen for en fascistisk gadeorganisation. Mange har reageret ved at
forlade den ekstreme højrefløj. Det er en
del af forklaringen på DF’s deroute. Men
stemningsskiftet er tydeligst at læse i den
øgede opbakning til den alternative blok
(EL, RV, Å og SF), som tilsammen har fået
lige så mange stemmer som Socialdemokratiet, og det giver et øget pres på Mette
Frederiksen for at give sig på dette punkt.
Paludan har også haft den effekt, at den
anti-racistiske fløj er blevet styrket på gaden, og det har vist sig ved flere aktiviteter,
som tilsammen har samlet nogle tusinde.

Et stemningsskifte

Stemningsskiftet har været undervejs
længe. Det er et resultat af Finanskrisen
2008 - 09, som vi endnu ikke er helt ude
af. Selv om der er fuld beskæftigelse, dækker det over mange deltidsbeskæftigede,
korttids kontraktansatte eller alle mulige
jobs på slavelønninger fra jobcentrene.
”Ja, du kan få et job”, men det er til en
lav løn og en usikker ansættelsesform.
Aktiemarkedet boomer, men det gør investeringerne ikke.
Derfor er løn- og arbejdsforhold det,
som arbejdsgiverne kan tjene penge på,
når de ikke investerer. Derfor ser vi f.eks.
angreb på DSBs ansatte, som dog ikke
er lykkedes, fordi de svarede igen med

punktstrejker og derved opnåede en
aftale omkring deres arbejdstid og antallet af tillidsfolk. Også skraldemændene
strejkede og opnåede en aftale. Derfor
strejkede SAS-piloterne for at sikre sig
et nogenlunde overskueligt familieliv.
Stemningsskiftet betyder, at arbejderklassen har større selvtillid til at slå igen på
angrebene og det udløser solidaritet fra
andre dele af arbejderklassen.
Der vil nu være forventninger til den
ny regering uanset kombination, som
den ikke kan indfri. Socialdemokratiets
velfærdsplan stopper nok yderligere nedskæringer, men løfter ikke velfærden. Vi
får det som før, hvis ikke der flyttes langt
væsentligere summer fra kapitalen til
arbejderklassen.
Det samme gælder klimaet. Socialdemokratiets klimaplan om 60 % reduktion
af CO2 i 2030 er slet ikke nok til at sikre
Paris-aftalens mål om CO2-neutralitet i
2050. Rent bortset fra at Parisaftalen ikke
engang er nok til at undgå temperaturstigninger over 2%. - Og endelige står S fast
på ”en stram udlændingepolitik”.

En gunstig situation for socialister

Forventningerne er ikke passive i dag. De
er aktive. Derfor vil frustrationer over, at
Socialdemokratiet ikke kan levere, ikke
nødvendigvis føre til apati, men snarere
til vrede og yderligere kamp.
Der vil være en masse, især unge, som
vil lede efter svar. Ikke bare svar på, hvorfor politikerne ikke gør det nødvendige,
men også på, hvad vi så skal gøre. Hvis vi
forstår at rejse systemkritikken i klimabevægelsen (der allerede er godt i gang
med at diskutere), omkring velfærden
og blandt antiracister, kan vi begynde
at argumentere for en fælles kamp mod
zombie-kapitalismen og dens ødelæggende markedskræfter, som ligger til grund
for alle de problemer, som folk oplever.
Socialisters opgaver i den kommende
tid er derfor både at deltage i de diskussioner, som vil foregå i bevægelserne, men
også have en høj politisk profil, så det
banner, vi rejser, kan ses og høres.

www.socialister.dk
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Pludselig kunne der lettes på det økonomiske jerngreb om udgifter til den
offentlige sektor. Eksemplificeret med
opgivelsen af uddannelsesloftet. Ligesom
Socialdemokratiets italesættelse af klimamål tvang Venstre ud i et panisk forsvar for
deres klimapolitik.
Pludselig kunne der lettes på den
umenneskelige skrue for afviste asylansøgerne på Sjælsmark, og kvoteflygtninge
kunne godt komme på tale allerede i 2019.
Det sidste fik Politiken til at omtale de
nye signaler som et ”paradigmeskift” væk
fra, at valg i Danmark kun kunne vindes
på en ”stram udlændingepolitik”.
Almindelige menneskers daglige erfaringer har fremtvunget nye dagsordener
Det utvivlsomt største politiske skift er
i forhold til klima. Det var nr. 1 i alle meningsmålinger. Og allerede ved EP-valget
så man, at de miljøpolitiske frontløberpartier fik 36 % af stemmerne.
Dagligt oplever arbejderklassen, at der
ikke er nok pædagoger i daginstitutionerne, at de ældre ikke får den nødvendige
omsorg og pleje - og tilbagetrækningsreformens virkelighed er gået op for folk.
Samtidigt oplever almindelige folk, at
de rige rager til sig gennem skattelettelser
og høje lønninger til topchefer, og at dette
har skabt et uretfærdigt og ulige samfund.

Racismen blev svækket

Socialistisk
Arbejderavis

Demonstration i København kort før valget.

