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Rasmus Paludan, statsmagten
og alle os andre

Ufologi i Ørestaden
For nylig afbrød undervisningsminister Merete Riisager besøget på
Ørestad Gymnasium.
Af Lars Henrik Carlskov

Lånt fra Kvinder i Dialogs facebookside

Da vi demonstrerede med det tibetanske flag under et statsbesøg
fra Kina, blev politiet sat ind mod
demonstranterne.
Af Jesper Juul Mikkelsen

Da vi demonstrerede under klimatopmødet, blev vi aflyttet, anholdt og sat i
bur. Når vi har demonstreret til fordel for
Palæstina, er aktivister gentagne gange
blevet anholdt - vel at mærke uden at
have gjort noget ulovligt. Kvinder i niqab
og burka i det offentlige rum stoppes
og tildeles bøder. Hjemløse deporteres
væk fra deres kvarter, fordi de skaber
utryghed. Politiet trækker stavene overfor
demonstranter, der protesterer mod de
umenneskelige forhold i flygtningefængslet Ellebæk.

Rasmus Paludan, derimod, nyder politiets beskyttelse, når han brænder
koraner af.
Når man stiller politiets håndtering af
Rasmus Paludans koranafbrændinger op

Foto: Trine Kristensen/Forskerforum.

over for ovenstående begivenheder, viser
det os med al tydelighed et statsapparat,
der ikke er neutralt. Vi har en politiledelse, som giver politiet besked om at
beskytte racister, mens antiracister og
klimaaktivister mf. bliver fængslet.
Nu viser det sig ydermere, at den nye
lov om skærpede strafzoner, der trådte i
kraft 1. januar, åbenbart ikke kun gælder
i de områder, som regeringen mener er
ghettoer. Da Rasmus Paludan demonstrerede på Nørrebro indførte politiet
også her en form for undtagelsestilstand,
således at lovovertrædelser i det pågældende område kunne straffes med det
dobbelte af den normale straf. Det er
med denne lov nu op til politiledelsen at
bestemme over lovgivning og straf.
Med beskyttelsen af racisten Rasmus
Paludan og med brugen af de ”skærpede strafzoner” ser vi to ting samtidigt:
Vi er ikke kun oppe mod en racistisk
hadprædikant som Rasmus Paludan. Vi
er også oppe mod et statsapparat, som
bliver stadig mere autoritært.
Begge dele kan kun bekæmpes ved at
bygge en bred massebevægelse.

Bagefter beskrevet af ministeren,
spindoktoren, præsten Kathrine Lilleør
og vanligt servile medier, som om de
havde været udsat for omtrent akut
livsfare. Præsten var der som formand
for regeringens såkaldte ”Råd til Demokratisk Dannelse”. Og er med sin baggrund
i Tidehverv, hvis lære er blevet defineret
som ”Gud er alt, jeg er intet – og du er en
idiot”, en fornem repræsentant for princippet om demokratisk dialog.
Riisager og Lilleør havde endvidere
sikret optimalt udgangspunkt for ligeværdig dialog ved at ankomme til det
nedskæringsramte gymnasium i BMW og
Porsche. En dialogorienteret tilgang, som
siden fortsatte med ministeriel indberetning til Politiets Efterretningstjeneste

og krav om sanktioner mod eleverne.
Der havde begået den demokratisk set
utilgivelige handling at give udtryk for
deres mening om nedskæringer og lærerfyringer. Ved at demonstrere mod den
ansvarlige minister.
Først hævdedes det, at der blev råbt
luder og kastet mønter. Det blev til én
mønt. Som blev til et dødsensfarligt og
lemlæstende mordvåben i form af en
kapsel. ”Jeg kan i hvert fald bekræfte, at
der faldt noget ned oppefra,” lød det til
sidst fra Lilleør. Altså en form for Uidentificeret Flyvende Objekt. En UFO. Hun
har nu suppleret teologien med ufologien. Hvilket måske alligevel ikke er en
helt overraskende udvikling. Men den
pågældende elev bør selvsagt ikke bruge
et sexistisk skældsord. Og i stedet have
kaldt ministeren “en Merete Riisager”.
Den ikke-kønsspecifikke betegnelse for
en løgnagtig, neoliberal nedskæringsentusiast.

Ministerier afsløret i racistisk propaganda
Fra samfundstoppen spredes dæmoniserende påstande om borgere
med såkaldt ”ikke-vestlig baggrund”.
Af Lars Henrik Carlskov

Dette gælder f.eks. Finansministeriets
rapport om udgifter til ikke-vestlige ”indvandrere” og ”efterkommere”. De skulle
give 33 mia. kr. i underskud årligt, mens
”danskere” skulle give et overskud på 56
mia. kr.. Men kun ved at vælge året 2014,
hvor fremrykket beskatning af kapitalpensioner betød ekstraordinær indtægt
på 75 mia. kr. fra skat på udbetalinger.
Uden dette gav også ”danskerne” underskud (17 mia. kr.). Og større udgifter til
”indvandrere” og ”efterkommere” skyldes
bl.a. disses større andel af børn og unge,
som derfor endnu ikke betaler skat.
F.eks. også udlændinge- og integrationsministeriets og undervisningsministeriets rapport om, at såkaldte ”3. generationsindvandrere” ikke klarer sig bedre

end generationen før. Men der var social
slagside, bl.a.var dansk-gifte fjernet fra
gruppen af ”3. generationsindvandrere”,
som også havde oprindelse i andre lande
end de to generationer før. Danmarks
Statistik havde advaret om ”væsentlige
metodiske fejlslutninger”.
Nu hævder en rapport fra økonomi- og
indenrigsministeriet, at 76.400 personer
i landet bor i parallelsamfund. Efter
kriterier som beskæftigelse, børn uden
for dagtilbud og beboerandel med ”ikkevestlig baggrund”. Men med professor
Hans Skifter Andersen fra AAU’s ord, har
dette intet at gøre med ”parallelsamfund”: ”Når man bruger begrebet parallelsamfund, er det under den forudsætning,
at beboerne er søgt sammen for bevidst
at isolere sig uden for samfundet. Og
det er der ingen evidens for, er tilfældet”
(Altinget 11/4). Som det fremgår, kræver
leveringen af ideologisk skyts til Løkkes
og Støjbergs statsracisme grov talmanipulation.
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Det mener vi
Tiden forud for folketingsvalget er præget af håb og forventninger blandet med frygten for mere af det samme. Socialistisk
Arbejderavis glæder sig over, at Lars Løkke og hans borgerlige
sammenrend ser ud til miste regeringsmagten, især pga. DF´s
store tilbagegang. Myten om DF som “den lille mands parti” er
brudt. DF er tydeligt en del af eliten, som tager for sig af retterne,
hvor det er muligt. Se artiklen side 9.
Til højre for DF forsøger Ny Borgerlige at få plads, og det er ikke
umuligt, at de kommer i Folketinget. Men uanset hvad, så har
medierne givet dem stor opmærksomhed og taletid. Dermed er
det politiske tyngdepunkt rykket så langt til højre, at selv racisten
Rasmus Paludan nyder politiets beskyttelse, og at svenske nazister sammen med deres danske fæller afprøver grænsen for, hvad
de kan tillade sig i Københavns gader ved at marchere åbenlyst
under nazistisk banner. Det skal stoppes.
Forventningerne blandet med frygten for mere af det samme
knytter sig især til Socialdemokratiet. Siden 2015 har de støttet
næsten alle de massive udlændingestramninger inklusive ghettopakken og paradigmeskiftet. De har støttet kommuneaftaler og
budgetlove, som sender nedskæringerne videre ud i kommuner
og regioner. Derimod har de “uld i mund”, når det gælder alle de
fattigdomsskabende reformer, pensioner mv. Det er nok forklaringen på, at de ligger på omtrent samme lave niveau i meningsmålingerne, som valgresultatet i 2015. Det dårligste i 100 år …
Men Socialdemokratiet kan presses - nok ikke af Radikale, SF
eller Enhedslisten på Christiansborg, men af kræfter uden for
Christiansborg. Se mere side 12.
Socialistisk Arbejderavis opfordrer alle, som har stemmeret, til
at bruge den ved EU-parlamentsvalget den 26. maj og valget til
Folketinget. Vi opfordrer til at stemme på Enhedslisten. Enhedslisten er et venstre-reformistisk parti, som denne avis ofte har
kritiseret. Men Enhedslisten er det bedste socialistiske parti, man
kan stemme på i dag.
Første maj er arbejdernes internationale kampdag. I en verden
i opbrud og krise er problemerne til at få øje på. Men vi skal bruge
kampdagen til at glæde os over, at der overalt i verden er mennesker, som tager kampen op mod krig, ulighed, fattigdom og
undertrykkelse.
I Algeriet og Sudan har gadeprotester, strejker og langvarig
folkelig mobilisering gjort det af med 2 diktatorer i løbet af april
måned. De problemer, som udløste de arabiske revolutioner i
2011, er langt fra løst, hvorfor vi nu ser at revolutionen fortsætter.
Læs mere side 10.
De gule veste i Frankrig har nu været på gaden i 25 uger. Bevægelsen har sat magthaverne og Macron skakmat, og sammen
med fagbevægelsen bygger de en ny fælles bevægelse. Læs mere
side 10.
Klimabevægelsen vokser i hele verden og stiller krav om handling nu og her. Se artiklerne side 7 og 8.
En international antiracistisk bevægelse er ved at blive bygget
op ud fra nationale og regionale netværk, samlet i worldagainstracism.org. I Europa arbejdes der på at stoppe højrefløjens
fremmarch ved EU-parlamentsvalgene i maj.
Internationale Socialister forsøger at blive en del af valgkampens mange debatter, dels på vores egne åbne møder, dels
ved at gå på gaden med Socialistisk Arbejderavis, og dels ved at
deltage i demonstrationer, debatmøder, festivaler mv.
Vi deltager aktivt i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations kampagne, som går
ud på at “blive
en antiracistisk
stemme i valgkampen” Vi opfordrer alle vores
læsere til at gøre
det samme.
Men endnu
vigtigere for
klodens overlevelse er at afskaffe
kapitalismen.
Derfor er der
brug for et revolutionært alternativ. Kom med
os og vær med til
at opbygge dette
alternativ.

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”.

Sjette del:

Roms fald

I sidste nr. af Socialistisk Arbejderavis, så vi
på Romerrigets opståen, dets storhed, men
også de mange oprør, der undertiden slog
igennem, og afspejlede et samfund præget
af mange dybe sociale konflikter.
Af Anders Bæk Simonsen

Spartacus – leder af den største slavehær
nogensinde

Slavernes befrielse kunne altså ikke komme fra
andre end dem selv. I sommeren 73 fvt. lykkedes
det Spartacus og de ca. 70 andre gladiatorer at
flygte fra deres fangeskab i Capua i det sydlige
Italien med kødknive fra gladiatorskolens køkken.
Spartacus første sejr og udmærkelse som militærstrateg var, da hans slavehær overvandt en
privatmilits på 3000 mand.
I stedet for at lade sig udsulte eller møde militsen i en meget snæver passage, besteg Spartacus’ hær vulkanbjerget Vesuv, og kom om på den
anden side ved at kure ned på sammenflettede
vinranker - og kunne overraske militsen i et
bagholds angreb.
Først i efteråret 73 fvt. sendte senatet en hær
på 10.000 mand efter ham. Men Spartacus besejrede også den, og det meste af Syditalien var nu
i slavehærens hænder, og de indtog bl.a. havnebyen Thuri, hvor Spartacus trænede hans hær
over vinteren. Hæren var nu på 70.000 frigjorte
slaver heriblandt kvinder og børn, men også fattige bønder slog sig til hæren.
Efter at have rejst mod nord og alperne, drog
Spartacus nu mod syd med en hær på 50.000
romerske soldater, ledet af Crassus, i hælene. De
kom ned til Syditaliens spids til halvøen Rhegium, hvor Spartacus ønskede at krydse strædet
til Sicilien, hvor de der kunne danne en ny fristat
for de frisatte slaver. Men strædet var fuldt af
tyrkiske pirater, som snød Spartacus, da de aldrig
dukkede op med de skibe, som han havde betalt
for.
Spartacus tropper bliver klemt fra flere sider i
det sydlige Italien og ifølge romerske historikere
døde op mod 100.000 slaver i disse kampe, heriblandt Spartacus. 6.000 slaver blev korsfæstet
langs Via Appia der løb imellem Rom og Capua.

slaver også mindre og dermed dyrere. Nogle herremænd forsøgte at løse dette ved at lade slaver
få børn, men det betød igen øgede omkostninger, imens de var børn.
Samtidig var den herskende klasses smag for
luksus ikke blevet mindre, men romerne var ikke
gode til at udvikle og særligt benytte sig af nye
arbejdskraftbesparende teknologier i produktionen; de var jo vant til at arbejdskraften nærmest var gratis.
Sammenlignet med landbrug udgjorde handel
og industri kun en tyvendedel af økonomien. De
store byers funktion var primært administrative
centre med ringe industri, en parasit på økonomien snarere end et innovativt og skabende
element.
Skatterne steg for bønderne, og det betød en
regulær flugt fra det hårde arbejde i marken, og
love, der tvang bønderne til jorden, fik bare utilfredsheden over styret til at stige og lysten til at
kæmpe for riget mod barbarer udefra til at falde.
Som modtræk måtte Rom besinde sig på lejesoldater og i det fjerde århundrede udgjorde de
omkring 650.000 mand. Oven i det flyttede rigets
center sig fra Rom i vest til Konstantinopel i 330,
og gjorde den vestlige del svagere over for de
forskellige barbarer.
Den ustabile situation og omkostningerne
ved de mange krige tog mange ressourcer. De
handlende var mindre villige til at drage afsted
fra byerne, og byerne og de omkringliggende
landsbyer begyndte i højere grad at samle sig om
deres egne lokale herskere for at finde tryghed
mod udefrakommende bander.
Desintegrationen af Romerriget og dets fald,
kan altså bedre forstås ud fra de materielle omstændigheder end et pludselig moralsk forfald
i en dekadent overklasse. De var dekadente og
moralsk anløbne helt fra start.

Fra republik til kejserrige

Det blev altså ikke slaverne og de fattiges revolter, der direkte skulle vælte republikken. Den
rolle fik en rig aristokratisk general ved navn
Julius Cæsar, der indledte et militærkup og satte
sig selv på tronen, som kejser over Rom. Republikken var borte og et kejserige var født.
Men indirekte var det alle disse opstande, revolter og borgerkrige, der affødte ønsket blandt
dele af befolkningen om en stærk hersker, der
kunne skabe ro i Rom. De fattige hadede senatet
og Cæsar formåede at forføre dem med krig mod
dette og uddele masser af gratis korn.

Roms fald
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Men Romerrigets grundlæggende modsætninger blev ikke løst med en kejser. I takt med
at Rom vandt færre krige og kunne plyndre og
underlægge sig nye områder, blev mængden af

Eunus-statue på Sicilien. Eunus var oprørsleder i et slaveoprør i år 135-132 f.v.t.
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Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination
- en antiracistisk stemme i valgkampen
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations
landsmøde i Århus 14. april
forberedte “at blive en antiracistisk stemme i valgkampen” som noget af det vigtigste i den kommende tid. Det
udløste en livlig debat - men i
en bemærkelsesværdigt venlig og kammeratlig tone.
Af Jens Riis Bojsen

“Vi skal fortælle folk, hvor
mange milliarder ghetto-pakken
koster, og hvor lidt den bringer,
når lejere i billige almene boliger
skal tvinges til at flytte, fordi deres
boligblok skal rives ned. Det bliver
de sociale problemer ikke løst
ved - blot spredt til de steder, som
lejerne må flytte til”, forklarede
Daniel fra “Stay Human” i Aalborg.
Der var enighed om, at Fællesinitiativet ikke skal pege på
bestemte partier: “Det vigtigste
er at udbrede antiracistiske holdninger, og så opfordre folk til at
blive aktive”, sagde Lars Henrik
Carlskov fra Aarhus for Mangfoldighed.
“Brug din stemme - stem antiracistisk” var det slogan, som Jette
Møller fra SOS Racisme i København opfordrede til.
“I Odense har vi gjort den erfaring, at det er bedst at møde folk
personligt på gaden og indlede en
dialog om, hvorfor man skal at
stemme antiracistisk”, sagde Lene
Junker fra Racismefri By - Odense
for Mangfoldighed. “Vi skal flytte
holdninger og organisere en

at overlade til mennesker selv,
hvilke partier, de vil stemme på.
Fællesinitiativet skal fremstå som
hævet over partipolitik, således at
det vil kunne tale til alle uden på
forhånd at være sat politisk i bås.
større aktiv kerne”, sagde hun.
“Vi skal have nogle flere facts på
bordet - det er det, der rykker: Vi
skal fortælle, at politiet har brugt
2 mio. timer ved grænsen - og at
det har kostet 7 mio. kr. at passe
på Rasmus Paludan”, sagde Jørgen
Møller fra Herning. “Alle disse
penge, som det har kostet, kunne
have gjort langt mere gavn, hvis
de havde været brugt på sociale
foranstaltninger, som forebygger
racisme”.
Det blev diskuteret, om Fællesinitiativet skal pege på de partier,
som er mest antiracistiske: Nogle
mødedeltagere fandt, at et slogan
som “stem antiracistisk” var for
ukonkret. Men andre påpegede, at
det er vigtigt for Fællesinitiativet

Forankring lokalt i en aktiv
gruppe
Landsmødet gjorde status over
demonstrationerne den 10. december og den 16. marts: Den
første var blevet så stor, fordi store
organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke havde mobiliseret
og der havde været en aktuel
sag, hvilket ikke var tilfældet den
16. marts. Til gengæld var det
lykkedes lokalgrupperne at gøre
den aktive kerne større: - Jonathan fra “Stay Human” i Ålborg:
“Vi oplevede 16. marts som en
succes i gruppen, også selv om
antallet af deltagere kunne have
været højere.

Ansigter på kampen

Elsebeth Frederiksen, som bor i

den ghetto-dømte Gellerup-parken i Århus, fortalte om “Almen
Modstands” kamp imod Løkkeregeringens og Århus byråds asociale nedrivnings- og spredningspolitik, hvor der overhovedet ikke
bliver lagt op til at bygge nye sociale boliger og afsætte flere midler til at løse sociale problemer.
Meryam fra “Kvinder i dialog”
fortalte om, hvordan niqab- og
burka-forbuddet rammer, mens
den iransk-kurdiske flygtning
Asad Nimai berettede om, hvordan det er at være indsat i udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.
Paradigmeskiftet - som fuldstændigt har vendt op og ned på
flygtninge- og menneskerettighederne - blev belyst af koordinator for Amnesty International
i Aarhus, Bisera Ibrisagic, og Lars
Henrik Carlskov.
Gretchen Deverell fra København og Ham Muddi fra Aarhus
blev medlem af Koordinationsgruppen “Venskaber på tværs”.
Gruppen, som deltog for første

gang, har siden tilsluttet sig Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination. Fællesinitiativet
mod Racisme og Diskrimination
vokser støt og roligt.

organisere fællesskaber for alle
uanset hvilke reformer eller love,
som har dømt dem ude. Lige nu
er det de sociale bevægelser Venligboerne, Næstehjælperne og
Jobcentrenes Ofre som hjælper,
organiserer flygtninge, fattige og

sygdomsramte. Og de gør et godt
stykke arbejde. Men uden den
organiserede arbejderklasses solidaritet og styrke, kan vi ikke vende
ræset mod bunden og sikre lige
rettigheder og muligheder for alle.

Starthjælpen

- et redskab til fattigdom og splittelse

Rockwoolfonden præsenterede sin undersøgelse om
konsekvenserne af starthjælpen i marts i år.
Af Lene Junker

“Da starthjælpen blev indført
i 2002 for flygtninge og indvandrere, var målet, at den lavere
ydelse skulle få flere i job og dermed fremme deres integration.
Starthjælps-reformen sænkede i
gennemsnit ydelsesniveauet for
nyankomne flygtninge med 35-40
procent. Da de fleste flygtninge
stadig stod uden job efter reformen, var den direkte konsekvens
af de lavere ydelser, at flygtninge
gik fra at være en gruppe med lave
indkomster til at være blandt de
allerfattigste i Danmark”.
Før 2002 var alle borgere i landet
stillet lige i det sociale system.
Med starthjælpens indførelse
blev flygtninges ydelser drastisk
forringet. Integrationsydelsen har
afløst starthjælpen. Hensigten om

at få flere i job og fremme integration har vist sig at være “varm
luft”. Derimod har den tjent til
at grundlægge accepten af den
åbenlyse økonomiske diskrimination og forskelsbehandling, som
skiftende regeringer og et flertal
i folketinget har udsat flygtninge
for. Denne fattiggørelse har desuden de afledte konsekvenser,
ifølge Rockwoolfondens rapport,
at børnene klarer sig dårligere i
skolen, at især kvindernes beskæftigelse er faldet og at berigelseskriminaliteten er vokset.
Starthjælpen, integrationsydelsen og de øvrige “asylbremse”love er desuden ledsaget af en
nedgørende og racistisk omtale
af flygtningene.
Paradigmeskiftet, der reelt flytter fokus fra integration til hjemrejse, er den foreløbige kulmination på denne diskrimination og
og fattiggørelse. Uanset hvad en
flygtning gør for at blive en del af
samfundet på lige vilkår, så kan
han eller hun aldrig få permanent

ophold endsige statsborgerskab.
De vil altid være her på lånt tid og
tage til takke med et liv i udkanten
af samfundet.
Paradigmeskiftet og alle andre
diskriminerende love skal afskaffes. Vi må kæmpe for et samfund
med lige rettigheder og muligheder for alle. I den forbindelse skal
vi huske, at fattiggørelse og tab af
rettigheder også rammer syge og
arbejdsløse pga. de mange asociale reformer, som er gennemført
i samme periode.
De er to alen ud af samme
dårlige stykke, fordi det samtidig
tjener til at splitte og disciplinere
arbejderklassen. Fagforeningen
FOA organiserer mange paradigme-ramte og taler deres sag. 3F
organiserer mange østarbejderne
og taler deres sag. FH, den nye
faglige hovedorganisation (tidligere LO og FTF), kører kampagne
mod ulighed. Det er nøglen til at
bekæmpe splittelse, diskrimination og fattigdom. Men fagbevægelsen skal op i et højere gear og
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Fascismens tilbagekomst
Fascismen er tilbage på den
europæiske dagsorden. I
Wien og Rom er fascisterne
i regering. I Berlin er de en
mægtig faktor i Forbundsdagen.
Af Charlie Lywood og Lene Junker

I Spanien, Ungarn, Frankrig,
Storbritannien, Danmark og Sverige vokser tilslutningen til det
yderste højre, som i mange tilfælde har organiserede fascister
iblandt sig.
Freiheitliche Partei Österreichs,
FPÖ, er et fascistisk parti i Østrig,
som er i regering med det konservative Österreichische Volkspartei, ÖVP. Elmar Podgorschek, en
førende politiker i FPÖ og medlem
af partiets ledelse, taler åbenlyst
om deres strategi. Omdrejningspunktet er at smadre oppositionen i selve statsapparatet – institutionerne, ministerierne og de
offentlige medier. Han siger: “På
grund af migrationskrisen og den
økonomiske krise er der et desperat behov for et paradigmeskifte i
socialpolitikken”. Denne sætning
siger det hele. Uden undtagelse
er den såkaldte “flygtningekrise”
i 2015, hvor hundredetusinder,
primært syrere, rakte hånden ud
til Europa for at få hjælp, blevet
brugt af de højreradikale og siden
også af mange almindelige partier
til at bevæge sig væk fra humanitære principper og til at se på
flygtninge og migranter som en
trussel og ikke som folk i nød. Fascisterne bygger på det miljø, som
fik ekstra medvind internationalt
af Trumps sejr i 2016.

Sidder med ved magtens bord

Det fascistiske parti Lega Nord
i Italien, hvor Salvini prædiker
“Italien først”, er i regering. Salvini henviser med ærbødighed
til Benito Mussolini. Han stopper
NGO-skibe i at samle flygtninge
op i Middelhavet, og de, der gør

det, nægter han adgang til italienske havne. At mennesker drukner i
Middelhavet betyder intet for ham
og hans slags. Flygtninge er bare
ulovlige indvandrere.
Alternative für Deutschland,
AfD, har næsten 100 pladser i
den tyske Forbundsdag. 40% af
de delegerede til AfD’s konference i juni 2018 støttede partiets
fascistiske fraktion. Og i politiet
og sikkerhedsstyrkerne viser det
sig gang på gang, at der er mange
AfD-sympatisører. Helt op i de
øverste lag.
Trump har trukket den politiske
dagsorden til højre, og det har
givet øget selvtillid til det yderste
højre. Hans åbenlyst racistiske og
islamofobiske retorik har styrket
højrefløjen over hele verden. Det
seneste eksempel er sejren i Brasilien til Jair Bolsonaro, hvis støtter
også inkluderer fascister.
Det er de højrenationale kræfter, som f.eks. Femstjernebevægelsen i Italien og de Konservative
i Østrig, der har ladet fascisterne
komme til magten ved at danne
regering med dem. De politiske
midterpartier, desværre også
mange socialdemokratiske partier, herunder også det danske
socialdemokrati, har gjort indvandrere og flygtninge til syndebukke
for økonomiske kriser og har dermed bidraget til at skabe et miljø,
hvor fascistiske kræfter kan gro.

I det eksisterende verdenssystem, som er styret af økonomisk gevinst, kapitalismen, er
der indbygget kriser og elendighed. Arbejdsløshed, fattigdom og
hjemløshed. Og selvfølgelig krige,
som folk flygter fra. Dette skaber
problemer for dem, der har en
interesse i systemet. I stedet for
at se kritisk på det økonomiske
og sociale system, der eksisterer,
skylder de skylden på udlændinge
for nedskæringer i velfærd, stigende kriminalitet og arbejdsløshed.
Hvordan forklarer man ellers
det konstante bombardement af
negative rapporter om indvandrere, der fylder medierne? Det
er med til at skabe racistiske holdninger. Indvandrere bliver dæmoniseret. Gjort ikke-menneskelige,
for så kan man gøre med dem,
hvad man vil, som Inger Støjberg
og regeringen gør med Sjælsmarks
børn og de syriske flygtninge,
de ønsker at smide ud af landet.
Smide ud til landminer, fængsling,
tortur og fattigdom.

Magthaverne har brug for
syndebukke, som de kan skyde
skylden på
De dominerer endnu ikke i gaderne, som nazisterne gjorde i
30’erne. Men tag ikke fejl. For at nå
deres mål om at bryde demokrati
og magtfulde institutioner som
fagforeningerne, har de brug for
en fascistisk gadebevægelse.
Hvorfor er fascismens rædsler
kommet tilbage for at hjemsøge
os? Hvorfor Trump, og hvorfor
fremkomsten af det yderste højre
og i deres kølvand fascismen?

Plads til alle, som giver plads til andre
I Danmark har partiet Nye
Borgerlige de sidste par år
haft travlt med at “udrense”
medlemmer med stærkt højreradikale synspunkter.
Af Charlie Lywood og Lene Junker

For 2 år siden blev Rasmus
Paludan udrenset efter kort tids
medlemskab, fordi han ville se
“fremmede fjenders blod i kloakken”. Efter en kort tid i Dansk
Samling dannede han så partiet
Stram Kurs.
Han er siden blevet dømt for
racisme i en sag anlagt af “Black
Lives Matter”-lederen, Bwalya
Sørensen. Han tager rundt i udsatte boligområder og brænder
en koran af samtidig med at
muslimer sværtes til. Det giver
lidt opmærksomhed fra medierne

og nogle tilskuere, måske mest
pga. det store politiopbud. Andre
gange har lokale folk organiseret
sammenkomster på tværs af kulturer for at vise, at en multietnisk
bydel eller by fungerer fint. Som
f.eks. i Skive forleden, da Islamisk
Center inviterede på pizza og is til
alle 300 fremmødte.
På Nørrebro gik det helt anderledes. Her var ingen kræfter, som
kunne samle bydelen til en fælles
protest og blokade af Rasmus
Paludan. Her var heller ingen
politiledelse, som forsøgte at
nedtrappe konflikten, tværtimod
var Rasmus Paludans tilladelse til
at være på Blågårdsplads i sig selv
en optrapning af konflikten, ligesom tilladelsen til at demonstrere
tæt på Bwalya Sørensens hjem i
Albertslund
Den almindelige racistiske

politik og debat har gødet jorden
for Rasmus Paludan. og gennem
sine mange fremstød her i april
er det lykkedes Rasmus Paludan
at få rigtig mange flere stillere til
sit parti. Han har nu stillere nok til
at kunne opstille folketingsvalget.
Uanset om han satser på et parlamentarisk gennembrud eller om
at organisere flere hardcore medlemmer til sine racistiske fremstød, så er dagsordenen for, hvad
man kan sige om og til etniske
minoriteter, rykket til højre igen
igen. Rasmus Paludan skal ikke
ignoreres. Han skal mødes med
multikulturelle protester og fester.
Og er vi mange nok, skal vi fylde
hans plads op med mennesker,
så han ikke komme til orde. Plads
til alle, som giver plads til andre.

I denne atmosfære kan fascister
vokse sådan, som vi kan se ske
nu. De tilbyder en mere varig og
drastisk løsning på det såkaldte
”udlændingeproblem”. Deres mål
er ifølge den europæiske ungdomsbevægelse Generation Identitær at ødelægge demokratiet,
skabe et ”rent Europa” og bevare
en europæisk etno-kulturel identitet. Dette indebærer udvisning af
ikke-europæere og endnu større
mure og militære patruljer for at
forhindre andre i at komme ind.

Vi kan slå dem, hvis vi forstår
hvordan

Men fascisterne kan slås tilbage,
hvis vi forstår, hvorfor og hvordan
de vokser. Vi skal kalde dem, for
det de er og beskrive dem, som det
de er. Uffe Elbæk var modig nok
til at tale om faren fra fascismen.
Han blev kritiseret og højrefløjen
var forfærdet. Men han havde
ret. Nazismens historie er noget,
vi skal minde hinanden om. Men
vi må også forstå, at deres taktik i
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øjeblikket er at operere gennem
staten og bruge demokratiet. Gennem et skift i “paradigmet”.
Vi må ikke gentage erfaringerne
fra trediverne. Vi må heller ikke
gentage de antifascistiske kræfters
fejl, nemlig manglende politisk
vilje hos socialdemokrater og
kommunister til at samarbejde,
fordi man så hinanden som en
større fjende end nazismen. Der
er et ekstremt behov for enhed i
aktion mod den fælles fjende. Vi
skal have fagbevægelsen med og
vi skal nå ud til alle demokratiske
tænkende mennesker.
Kampen mod racisme og fascisme er samtidig en kamp for
demokrati og menneskerettigheder til gavn for alle, ikke kun de
mindretal, der er syndebukkene.
Og det er i sidste ende også en
kamp mod det ulige økonomiske
system- det zombie-system, der
skaber grobund for racisme og
fascisme.
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Den Grønne Studenterbevægelse
kalder til kamp mod klimakrisen

Socialistisk Arbejderavis har
talt med Oskar Charlie Dahlin, aktivist og en af de organiserende kræfter bag Den
Grønne Studenterbevægelse
(DGSB) for at høre mere om
hvem de er samt deres syn på
klimaudfordringerne.
Af Sigurd Sejer Skov

Socialt liv og politik

DGSB blev stiftet i foråret 2018 af
en gruppe studerende, der mente
at der var brug for et alternativt
samlingspunkt omkring klimakrisen.
Som Oskar sagde: ”Vi lever i
en exceptionel tid med enorme
problemer, men samtidig bliver
der ikke gjort så meget. Vi har,
specielt som unge studerende,
ikke nogen mulighed for at handle
og gøre noget ved de problemstillinger, som egentlig er ret lette at
identificere.”
DGSB modarbejder handlingslammelse og apati i det sociale
rum DGSB har opstillet. ”På vores
møder støder vi ofte på folk, som
aldrig har lavet aktivisme før, og
som ikke endnu har opdaget, at
de godt kan bruges.”

For en hurtig og retfærdig
bæredygtig omstilling

Det politiske mål for DGSB er, at
få indfriet kravet om ”en hurtig
og retfærdig omstilling.”, klimaspørgsmålet er utroligt pressende,
hvor forskerne giver os omkring
”10 år hvis vi skal nå 1,5 grad målet
fra Paris aftalen.”
Samtidig må omstillingen være

retfærdig, specielt hvis man anskuer det i et globalt perspektiv.
”Den velstand der er skabt i Danmark er bl.a. en konsekvens af at
vi har kunne tillade enorme Co2
udledninger pr. indbygger, som
andre lande ikke får muligheden
for. Ydermere så vil konsekvenserne af, at man ikke omstiller
hurtigt nok være, at man fjerner
livsgrundlaget for et kæmpe befolkningssegment på den sydlige
halvkugle.”
Med DGSB’s opråb har regeringen oprettet et ungdomsklimaråd, ”Det er fint, at man
formelt lytter til ungdommen. På
den anden side runger det hult,
vi har jo i forvejen et ’voksent’
klimaråd, som man ikke lytter
til.” DGSB har fået en plads i det
nylige klimaråd, det kan bruges
som ”talerør, men vi bliver nødt
til at fortsætte kampen.”
Blandt de aktiviteter DGSB har
organiseret var bl.a. 48 timer for
klimaet, hvor man stod døgnet
rundt i 48 timer foran Christiansborg, hvilket også for alvor
cementerede DGSB. ”Det var en
form for kropslig manifestation
hvor vi kunne vise, at klima kom
før alt anden lovgivning, og for at
vise de ønsker og bekymringer vi
har. Samtidig var det et udtryk for
den viljestyrke ungdommen har.”
Herefter lavede man menneskekæde omkring Christiansborg,
som var en bred og folkelig aktion.
Som seneste skud på stammen har DGSB været med til at
organisere Fridays for Future,
hvor man blandt elever og studerende lavede klimastrejke d. 15.

Ansvarsbevidste 5. klasse-elever på barrikaderne i Vejle
marts. ”Her mødes vi for at vise nok, at vi bare ændre os som
utilfredshed med systemet hvor forbrugere?
Oskar: ”Vi har en vigtig rolle
“catchphrasen” er: hvorfor skulle
man studere for en fremtid som som forbrugere med de klassiske
eksempler såsom mere offentlig
alligevel ikke er.”
Det magtfulde ved at lave en transport, spise mindre kød, flyve
strejke aktion, er ”(…) at man klart mindre osv. Politikerne har dog
kan vise, at klimaspørgsmålet ikke en helt unik rolle i denne sag,
er noget som er svært håndgribe- fordi den enkelte borger kun kan
ligt. Alle kan forstå hvor seriøst handle som individ. Det er landets
problemet er, og de folkeskole- beslutningstagere som reelt kan
elever som strejker udviser stor omstille transport- og landbrugsmodenhed ved, at være en del af sektoren.”
Oskar erkender at omstillingen
den demokratiske dannelse det
er. Samtidig er strejke et magtfuldt vil bringe en masse forandring
historisk symbol, fordi det netop med sig, men siger i den forbiner sådan, at vi f.eks. har vundet delse, at DGSB og alle de lignende
velfærdsstaten. Vi kan vise vores initiativer og bevægelser rent
utilfredshed ved at ’forlade’ syste- faktisk viser, at vi har både modet
met.” Oskar Dahlin så også gerne og viljen til, at gennemfører den
at ’voksne’ strejkede på dagen, bæredygtige omstilling;
”vi vil, at politikerne viser samog fortæller samtidig at Fridays
for Future ikke kun er forbeholdt me handledygtighed som så
studerende, men alle som tager mange mennesker rundt om i
klimaspørgsmålet seriøst; på verden udviser. For at være med
den måde er strejken ”relevant til, at lægge pres på politikerne, er
det derfor vigtigt at man deltager
for alle.”
Der er dog også andre måder, i de begivenheder som kræver en
hvorpå man kan vise sin utilfreds- bedre klimapolitik. Man er nødt til
hed på. Oskar opfordrer F.eks. at tænke sin borgerpligt lidt bretil tage til demonstrationer eks. dere end bare at være vælger, men
Klimamarch (næstsidste lørdag på fysisk vis vise sin utilfredshed.”
Det er altså ikke nok bare at
inden FT-valg).
I forbindelse med det folketingsvalg som ligger lige rundt
om hjørnet, agter DGSB også her
at gøre sig bemærket; ”klimaloven
er afhængig af hvem folk stemmer
på, og for os handler det ikke så
meget om blokpolitik, men og at
få sat en regering som, har viljen
og planerne for at tage fat om
klimaproblematikkerne. Der skal
altså skabes et valg, hvor klimaspørgsmålet ikke er til at komme
uden om.”

Ændring i forbruget er ikke
nok!
Klimastrejkende i Odense

Socialistisk Arbejderavis: Vi hører
ofte, at hvis vi skal redde klimaet
skal vi lægge vores livsstil om,
og forbruge mindre. Men er det

Klimastrejkende foran Folketinget

gå til stemmeurnerne en gang
hvert fjerde år, man er også nødt
til at deltage i den bredere demokratiske proces og vise sin
utilfredshed; ”vi skal ikke bare
ændre os som forbrugere, men
også som politisk borger. Mange
samfundsforandringer er netop
sket fordi folk har været ude og
vise sin utilfredshed.”
Men hvad hvis det ikke skulle
lykkedes at presse politikerne
nok, eller får valgt en grøn nok
regering?
Skulle det være tilfældet peger
Oskar på, at utilfredsheden blot vil
stige og blive mere radikal. ”Man
kan f.eks. benytte sig af forskellige former for ikke voldelig civil
ulydighed, f.eks. lave blokader ved
kul og olieselskaber, på den måde
er der mange måde at kæmpe for
klimaet på, ligesom det at strejke
er en form for civil ulydighed.
Afslutningsvis fortæller Oskar;
”I DGSB nærer vi stort håb og
optimisme for, at vi kan få en grøn
regering, men hvis den regering
ikke gør nok, vil der være behov
for at skærpe kampen endnu
mere for en hurtig og retfærdig
bæredygtig grøn omstilling”.
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Artikelserie: Hvordan vi kan afværge klimakrisen

Hvad vi skal gøre for at kæmpe for det
klimavenlige samfund (del 2)
Hvordan klimabevægelsen
og den organiserede arbejderbevægelse kan skabe
maksimal aktivitet for at
gennemtvinge et samfund
uden udledning af drivhusgasser er temaet for denne
artikel, der er en fortsættelse
fra sidste nummer af Socialistisk Arbejderavis.
AfJens Riis Bojsen

Enhedslistens klimaplan sigter
mod at halvere Danmarks udledning af drivhusgasser. Planen fra
den 13. februar er så langt den
mest ambitiøse, der hidtil er blevet foreslået i Danmark. Og den
kræver ingen vilde og voldsomme
ændringer i samfundet for at
kunne gennemføres.
Selvfølgelig skal vi kæmpe for,
at denne plan bliver gennemført!
Selvfølgelig skal vi kræve, at den
nye regering, der vil blive dannet
efter folketingsvalget, gennemfører denne plan! Selvfølgelig skal
vi have Danmarks udledning af
drivhusgasser halveret - i en fart,
for klimaet levner os ikke tid til
at vente!
Perspektivet heri vil ikke mindst
være, at det opmuntrer mennesker i andre lande, som tager
klimaudfordringen alvorligt, til at
stille krav om tilsvarende planer.

Risikoen for parlamentsfiksering

Et centralt problem med Enhedslistens klimaplan er, at den
er skræddersyet til at indgå i rent
parlamentariske studehandler, og
at den skal kunne gennemføres
under de eksisterende kapitalistiske forhold, som planen passer til
som “fod i hose”.
Den sætter overhovedet ikke
spørgsmål ved kapitalismen tværtimod hævder den indirekte,
at dansk kapitalisme vil kunne
reformeres til at blive “grøn”. Det
er imidlertid langt hen ad vejen en
illusion, da erhvervslivet kun vil
blive “grønt” i det omfang, der er
øjeblikkelig profit i det - og meget
nødigt vil sige farvel til lukrative
forretninger, uanset hvor CO2udledende de er.
Se Socialistisk Arbejderavis’
gennemgang af EL’s klimaplan
på socialister.dk
Faren ved et parlaments-fikseret initiativ som EL’s klimaplan
er, at almindelige mennesker
sætter sig ned og afventer, hvad
regeringen og folketingsflertallet vil gøre ved klimaproblemet.
Det indebærer altså en risiko for
passivitet blandt alle de, der har
klimaet på sinde.
Det næste problem med at
kræve, at regering og folketinget
skal gøre noget for klimaet, er, at
det overlader en alt for stor del
af initiativet til borgerlige og reformistiske politikere, som helst
selv vil gennemføre studehandler

bag lukkede døre på Christiansborg - og helst ikke noget, der
træder systemet og erhvervslivet
for meget over tæerne. Af samme
grund ser disse borgerlige og reformistiske politikere helst, at den
almindelige arbejderbefolkning
og klimabevægelsen forholder
sig passivt.
Klimabevægelsen har derfor
en utroligt vigtig opgave med at
få mobiliseret befolkningen til at
lægge et massivt pres på regeringen og folketinget. Der skal ske
noget - og det skal være nu! Uden
dette udenomsparlamentariske
pres vil der ikke ske ret meget, der
virkeligt batter noget i forhold til
klimaet!

Kampen for grønne klima-jobs

Hvordan kan vi mobilisere den
organiserede arbejderklasse i
Danmark til at tage en selvstændig
kamp for klimaet op?
Arbejderklassen i Danmark
og internationalt - dvs. det store
flertal af ganske almindelige lønmodtagere - er den eneste samfundskraft overhovedet, der har
magten til at bryde med kapitalismen og trumfe klima-nødvendige
ændringer igennem, uanset at det
sker på tværs af toneangivende
dele af kapitalens interesser, som
jo meget stærkt er knyttet til brugen af fossil energi.
Derfor er det oplagt at forbinde
kampen for klimaet med kampen
for gode jobs, hvor man samtidig
oplever at bidrage til et bedre
samfund.
Vi står overfor en kommende
teknologisk revolution, hvor automatisering i en langt højere grad
end hidtil truer med at bortrationalisere hundreder af tusinder af
jobs. Ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning kan robotter sættes til at udføre opgaver,
som hidtil ikke har kunnet udføres
af maskiner.
Samtidig lever vi i en tid, hvor
virkeligt mange mennesker bliver
truet af arbejdsløshed og usikre

ansættelsesvilkår. Og fordi fagbevægelsen alt for længe kun har
haft fokus på “danske” medlemmer med fast arbejde, er 10.000’er
sivet ud af fagbevægelsen og er
derfor ikke længere med i et fagligt
fællesskab.
Der er altså hårdt brug for, at
den organiserede arbejderbevægelse virkeligt kommer på banen:
Derfor er det på høje tid at begynde at mobilisere for grønne
klima-jobs: Kampen skal vendes,
så det ikke kommer til at handle så
meget om at forsvare sig imod tab
af job, men derimod om at skabe
helt nye, gode og sikre jobs, der
naturligvis er klimavenlige.

Vi skal tænke stort - meget
stort

Derfor er det så vigtigt, at arbejderklassen får udviklet planer
for skabelsen af grønne jobs. Her
skal der tænkes stort - gerne meget stort - og det behøver ikke at
“kunne betale sig”.
Det kunne være langt mere stål
fra et forureningsfrit stålværk baseret på forarbejdning af skrot og
vha. smeltning med lysbueovne i
stedet for kul, hvor strømmen til
lysbueovnene kommer fra ved-

Der bliver holdt klimamarch den næstsidste lørdag før folketingsvalget
varende energi. Det kunne være erfaringer med at opstille nogle
plastindustri, hvor plasten ikke realistiske her-og-nu planer for
kommer fra olie, men udvindes en CO2-fri produktion i Danmark
ud fra planter.
- så alle arbejdere kan se, at “ …
Det kunne være byggeri baseret jamen, det kan vi jo godt!”.
på ler i stedet for tegl og beton.
Midlerne til disse nye CO2-frie,
Der skal udvikles helt nye, radi- grønne jobs må komme fra en
kale planer - i den helt store skala! beskatning af kapitalen og de
Mulighederne herfor er meget be- rige. Dette kræver igen en betytydelige - især hvis de højere lære- delig mobilisering. Mobilisering
anstalter med deres teknologi og og kamp er en forudsætning for
naturvidenskab bliver koblet på.
at gøre op med kapitalismens
Et første, forsigtigt skridt til livsfarlige kurs imod klima-kaos..
mobilisering af arbejderklassen
Det bør klimabevægelsen arkunne være at “skabe 100.000 bejde for: Lige nu er denne ved at
grønne jobs”. Tidligere har Bygge- udvikle sig til en massebevægelse
fagene i København sammen med med rod i studenterbevægelsen
forskere og miljøaktivister (i 2014) og blandt skoleelever. Klimabeudviklet en PLAN2B, som skulle vægelsen bør slå sig sammen med
skabe grønne og bæredygtige jobs fagbevægelsen. I øjeblikket har
i København.
bevægelsen et aktivistisk, men
Dette initiativ faldt desværre parlamentarisk sigte. Bevægelsen
sammen, men ikke desto mindre har brug for den magt, som arbejer det sådanne initiativer, der er derklassen besidder, når denne
brug for. Den faglige koordinator sætter sig i bevægelse.
i Enhedslisten Anders Olesen var
Lykkes det at mobilisere arinde på det samme i et debatind- bejderne i Danmark til kamp for
læg i EL’s blad “Rød+Grøn”.
grønne klimajobs, vil dette i me“100.000 grønne jobs” er na- get høj grad inspirere arbejdere i
turligvis ikke på nogen måde andre lande til at gøre det samme.
tilstrækkeligt til at løse klimakri- Det er naturligvis heri, at det virsen, men vil gøre det muligt for kelige perspektiv ligger.
arbejderklassen at få nogle første
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Det største forældre-oprør nogensinde
De landsdækkende demonstrationer imod de stadigt
dårligere normeringer i
daginstitutionerne var uden
diskussion de absolut største nogensinde. Langt flere
deltog end forventet.
Af Jens Riis Bojsen

Berlingske skrev på forsiden 8.
april: “Landets førende børneforskere gennem en menneskealder
er ikke i tvivl: Vi er lige nu vidner
til det største forældreoprør i vor
tid – de landsdækkende massive
demonstrationer for normeringer
i vuggestuer og børnehaver”

Spredt over hele landet

Der blev protesteret i 59 byer.
Alene dette faktum viser noget
om forældrebevægelsens massive udbredelse. Selv i de egne af
landet, hvor der bliver stemt mest
borgerligt - og hvor der sjældent
bliver demonstreret - var der stor
deltagelse: Dette gælder f.eks.
Venstre-højborgen Herning, hvor
ca. 1.200 deltog. I udkantsbyen
Struer var fremmødet mere end
godkendt og fik en flot dækning
i lokalavisen. I Skive fyldte flere
hundrede forældre gågaden. - I
Slagelse i udkantsområdet Vestsjælland kom der væsentligt flere,
end initiativtagerne havde

forventet - men kommunen ligger
da også under BUPL’s anbefalede
pædagog-normeringer. - I København kom mindst 10.000 og i de
andre store byer var fremmødet
ligeledes pænt.

Et oprør nedefra på kun 3 uger

Ingen faglige eller politiske organisationer har bygget demonstrationen op. I stedet tændte oprøret
blandt forældrene, og det spredte
sig som en steppebrand:
Det startede med, at SF i folketinget havde stillet forslag om minimumsnormeringer i vuggestuer
og børnehaver. Det blev den 12.
marts nedstemt af hele “blå blok”

sammen med Socialdemokratiet
- mens Enhedslisten, Alternativet,
SF og de radikale stemte for.
Tina Albertsen fra Roskilde læste nu om det, fór i flint og fløj til
tasterne på Facebook:
“Jeg kalder på en strejke! Eller
demonstration. Ud på motorvejen med alle. Luk hele pisset ned,
velvidende at det påvirker hele
DK på den ene eller anden måde.
Pædagoger, og forældre må op på
barrikaderne.”
I løbet af kort tid fik hendes
kommentar knap 1.500 positive
tilkendegivelser. Sammen med
en række andre forældre oprettede Tina Albertsen nu Facebookgruppen “Demonstration for
minimumsnormeringer i daginstitutioner”. I løbet af kun 3 uger
fik den 27.000 medlemmer og fik
organiseret den største forældredemo nogensinde.

Problemet skærpes

Søndag den 7. april kom det frem,
at Danmarks Statistik forventer
50.000 flere børn allerede i 2025
- som kommunerne overhovedet
ikke har indregnet i deres planlægning.
Blandt forældrene er der nogen,
som tror, at den største forældreprotest nogensinde har gjort et så
stort indtryk på politikerne, at de
vil reagere ved at forbedre normeringerne. Men andre forstår, at der
kun vil ske ske positive forandringer, hvis presset opretholdes:
“Vi har fået så mange erfaringer.
Husk på, at vi kun er amatører,
men på tre uger lykkedes det os
at skabe en forrygende landsdækkende demonstrationsdag. Nu
ved vi, hvordan man gør, og vi kan
lynhurtigt rykke ud igen, hvis ikke
politikerne handler”, siger Marie
Blønd fra styregruppen til BUPL.

Det store tyveri fra de fattige til de rige

Demonstration for minimumsnormeringer 6. april 2019 (Foto: Klaus Berdiin Jensen)

Skrot budgetloven -

demonstration den 14. maj
“Ingen skal kunne blive valgt
på løfter om velfærd - hvis de
lige har stemt for nedskæringer i årets udgave af budgetloven”.
Af Lene Junker

Sådan skriver Kjell Nilsson
fra Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse i et indlæg i Folkeskolen.dk.

Han fortsætter:
“Via budgetloven lægger Folketinget det direkte politiske
ansvar for nedskæringerne ud i
kommunerne, og samtidig varmer
Lars Løkke op til den kommende
valgkamp med plakater, der lover
et løft af de svageste elever, og
Mette Frederiksen er fremme med
budskabet om, at hun altid er på
børnenes side. Og det på trods af
at hverken Venstre eller Socialde-

mokratiet vil lade kommunerne
bruge de +1,1 % ekstra på folkeskole og velfærd næste år, som
ifølge de økonomiske beregninger
svarer til en offentlig service i takt
med resten af samfundet”. - Kjell
Nilsson fortsætter: “Det kalder på
handling, og sammenfaldet mellem forhandlingen af årets kommuneaftale og det kommende
folketingsvalg er perfekt”.

I sin rapport, “Langsom nedsmeltning af velfærden”, har Henrik
Herløv Lund systematisk belyst, hvordan både borgerlige og
socialdemokratiske regeringer har forringet overførselsindkomsterne. Angrebene er sket snigende med en skjult dagsorden,
som aldrig blev lagt ud til vælgerne. De er en del af forklaringen
på den voksende ulighed og fattigdom i samfundet.
Arbejdsløshedsdagpengenes aktuelle købekraft (ekskl. pension) er udhulet med omkring 15 pct. point fra 1990 til i dag. I
1980 udgjorde arbejdsløsheds-dagpengesatsen 63 procent af
gennemsnitslønnen i industrien. I dag udgør dagpengene kun
46 procent af en gennemsnitsløn. For en gennemsnitlig LOarbejder er dagpengene blevet 30.000 kroner mindre værd på
årsbasis siden midten af 90’erne.
Samtidig er retten til arbejdsløshedsdagpenge blevet væsentligt indskrænket igennem en halvering af dagpengeperioden,
og herved presses et stigende antal langtidsledige i 00’erne og
første halvdel af 10’erne ud af dagpengesystemet og over på
den lavere kontanthjælp.
- I 2012 udgjorde kontanthjælpen 31 pct. af gennemsnitslønnen imod 38 pct. i 1988. Faldet på 7 procentpoint svarer til en
reduktion af kompensationsgrad med 19 pct.
- For førtidspensionerne er udgifterne til ordningen fra 2010 til
2017 faldet med op mod 10 pct.
- Folkepensionen i dag for en enlig med fuld pension er 8.000
kr. mindre værd i dag end i 1995.
Læs mere på: henrikherloevlund.dk

Pædagog-normeringerne forværret
Der bør ikke være mere end 3 børn pr. pædagog i vuggestuer og
ikke mere end 6 børn pr. pædagog i børnehaver.
Tilbage i 2009 manglede der på landsplan 1.000 pædagoger for
at opfylde dette mål, som pædagogernes fagforbund BUPL har
sat. Men siden er normeringen blevet stærkt forværret under
regeringerne Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, og siden 2009 er der forsvundet 4.000 pædagogstillinger.
Idag mangler der altså på landsplan 5.000 pædagoger. At ansætte dette antal ville koste 2 mia. kr., oplyser BUPL.
Ingen kommuner lever op til BUPL’s minimumsnormering.
I de kommende 10 år - frem til 2028 - viser beregninger fra
Danmarks Statistik, at der pga. det aktuelle baby-boom vil
komme 70.000 flere børn i alderen 0 - 5 år. De skal sikres plads
i vuggestuer og børnehaver. Hvis den aktuelle helt utilfredsstillende normering blot skal fastholdes, vil det kræve 10.000
flere pædagoger - og mange flere, hvis normeringen skal være
tilfredsstillende.
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Sæt grænser for kapitalen
- ikke for mennesker og arbejdskraft
Problemerne omkring social
dumping i EU er ikke fri
bevægelighed for arbejdskraft, men snarere den store
frihed for arbejdsgivere og
finanskapital. Det er dét, der
er behov for et opgør med
over grænserne - og ikke for
et opgør med andre lønarbejdere fra udlandet.

tage initiativet tilbage fra neden,
gå til direkte aktion og kræve fokus på mennesker frem for blot
handel.

For fælles løsninger, ikke halsløs konkurrence

Af Bjarke Friborg

Afsløringerne af de usle vilkår
for udenlandske lastbilchauffører
ved Padborg er blot et enkelt eksempel på den sociale dumping,
der er fulgt i kølvandet af EUs indre marked. På den baggrund har
Lars Løkke her i valgkampen luftet
tanker om en lovfastsat mindsteløn for at sikre en vis beskyttelse af
udenlandske arbejdere. Omvendt
har Socialdemokratiet og Mette
Frederiksen talt for et opgør med
arbejdskraftens frie bevægelighed
i sig selv. Problemet er, at begge
reelt ikke vil røre ved sagens kerne,
nemlig friheden for arbejdsgivere
til at udnytte arbejdskraft, og at
forskellige grupper af arbejdere
bliver sat op imod hinanden,
mens virksomhedsejerne slipper fri.

Organisering frem for splittelsespolitik
Lars Løkke er ikke netop kendt
som en ven af hverken udlændinge eller lønarbejdere, men
Mette Frederiksens indfaldsvinkel
er her langt fra bedre. I ord går
hun imod social dumping, men
i praksis har hun hér vendt sig

imod de udenlandske arbejdere,
som om de er et problem i sig
selv. Dermed lægger hun skylden
på en gruppe udsatte arbejdere,
hvor svaret omvendt burde være
at række hånden ud til dem i en
fælles kamp for velfærd og et godt
arbejdsliv. Heldigvis findes der
røster i fagbevægelsen, der ikke

uden videre er med på at angribe
udlændinge, men i stedet prøver
at skabe nye fællesskaber og også
f.eks. give plads til nye klubber,
hvor hovedsproget er polsk, rumænsk eller engelsk. Ligesom der
også er fagforeninger, der søger
samarbejde med ligesindede på
tværs af EU for på dén måde at

Stadigt flere flytter, arbejder og
uddanner sig på tværs af de gamle
landegrænser, der giver mindre
og mindre mening. Økonomierne
er viklet tæt ind i hinanden, og vi
er afhængige af hinanden på nye
måder. Politikere, der kun taler
om løsninger for enkelte nationaliteter eller som tror, at man kan
forskanse sig ud af problemerne
og skrue tiden tilbage til lukkede
nationalstater, lever i høj grad i
fortiden. Fremtiden tilhører i stedet den internationale arbejderbevægelse, der må på banen med
tiltag mod finansspekulation,
skattely og superprofitter samt
kæmpe med næb og klør imod et
opskruet arbejdstempo, nedskæringer og trusler om lønnedgang
på grund af den internationale
konkurrence. Som lønarbejdere
skal vi ikke lade os spille ud imod
hinanden, men tværtimod sikre
en fælles bund på tværs, der kan
skabe et godt liv for de mange,
hvad enten man er fra Brande,
Berlin eller Bratislava.

Dansk Folkepartis fupopgør med eliten
Kristian Thulesen Dahl og
hans tropper elsker at fremstille sig som i opposition
til eliten - hvis interesser de
imidlertid tjener og selv er en
del af.
Af Lars Henrik Carlskov

Netop pga. medlemskab af
elitens eksklusive klub overdænger kongehuset DF-toppen med
ordener. F.eks. er Thulesen Dahl
blevet ”ridder af 1. grad af Dannebrogordenen”, gruppeformand
Peter Skaarup ”ridder af Dannebrogordenen” og ”ridder af
Dannebrogordenen af 1. grad” og
Pia Kjærsgaard ”ridder af Dannebrogordenen”, ”ridder af 1. grad af
Dannebrogordenen”, ”kommandørkorset af Dannebrogordenen”
og ”kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen”.
Eliteinteresser ligger også bag,
at A.P. Møller-Mærsk siden 1998
har foræret millioner af kr. til partiet. Der til gengæld konsekvent
har stemt for skattelettelser til de
store koncerner, millionærer og
milliardærer. F.eks. blev olie- og
gas-millionerne fra A.P. MøllerMærsk i 2017 vekslet til DF-støtte
til seneste aftale om Nordsørigdommene med skatterabat på
5 mia. kr. til Mærsk og resten af
Dansk Undergrunds Consortium.

DF-toppen rager til sig

Imens lever DF-toppen et liv i
sus og dus. Thulesen Dahl scorer
som folketingsmedlem og partiformand over 1 mio. kr. om året.
DF’s Mikkel Dencker indkasserer
også mere end 1 mio. kr. årligt
som folketingsmedlem og viceborgmester i Hvidovre. Hele 17 af
22 politikere, der benytter sig af
finten med løn fra både Folketinget og byråd, er DF’ere.
Som folketingsformand skovler
Pia Kjærsgaard 3 mio. kr. ind om
året. Plus fryns som luksuslejlighed, fri bil med chauffør og
fornemt kontor. Samtidig har
ægtefællen Henrik Thorup raget

en række fede politiske ”ben” til
sig, der indbringer over 1 mio. kr.
årligt. Så er der også råd til både
villaen i mondæne Gentofte og
sommerhus på den græske ø
Santorini med tårnhøje kvadratmeterpriser.

Mens de fjerner din velfærd

I 2010 lovede Thulesen Dahl
”under ingen omstændigheder
[at] støtte reformer, der skærer i
efterlønnen eller sænker dagpengeperioden”. Hvorefter DF stemte
for begge dele. Og i 2015 ville
han ”gøre det helt krystalklart,
at vi ikke er med på at skære i
folks ydelser” såsom ”førtidspen-

sionen, kontanthjælpen, dagpengene og så videre.” Og forsikrede
i både DR’s partilederrunde og
kandidattest om sin modstand
mod kontanthjælpsloftet. Igen
stemte DF bagefter for.
I 2015 kom det frem, at DF i 57
ud af 66 kommuner havde stemt
for nedskæring i udgift pr. ældre
de foregående fire år. Året efter
viste det sig, at partiet i 24 ud af
29 kommuner havde lagt stemmer
til besparelser på ældre i seneste
budgetforlig. Under Thorningregeringen 2012-2015 faldt kommunernes udgifter pr. borger over
65 år med 9,2 %. Endnu værre
var dog 11,8 %-nedskæringen i

foregående treårsperiode med DF
som VK-regeringens støtteparti.
Rundbarberingen fortsætter bl.a.
med støtte til seneste finanslov
og dens udgiftsloft, hvor kommunerne får 500 mio. mindre pr.
år til bl.a. ældre, daginstitutioner
og skoler.

Og udsulter ”Udkantsdanmark”

Også det, der nedladende kaldes
”Udkantsdanmark”, rammes brutalt af DF’s sparekniv. Siden VKregeringens strukturreforms kommunesammenlægninger i 2007
(som Lars Løkke Rasmussen som
indenrigs- og sundhedsminister
stod i spidsen for og DF sikrede
flertal for) er 20 (eller næsten hver
fjerde) sygehuse lukket. Ligesom
400 skoler, 800 daginstitutioner og
100 biblioteker.
I samme periode er andelen
af svage ældre, der modtager
hjemmehjælp, faldet fra 43 % til
25 %. Med direktør i Ældre Sagen
Bjarne Hastrups ord: ”Kommunalreformen åbnede op for den
største nedskæring i den danske
velfærdsstat siden anden verdenskrig”. Konklusionen er derfor
klar: Din velfærd trues ikke af
muslimer, romaer eller østeuropæiske arbejdere, men af Dansk
Folkeparti og den øvrige politiskøkonomiske elite.
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De gule veste i Frankrig koordinerede den fortsatte
kamp mod Macrons system
De Gule Vestes protest er langt fra
slut, som pressen i Danmark har
erklæret flere gange.
Af Charlie Lywood

Lørdag d. 13. april demonstrerede op
mod 50.000 fagforeningsfolk og gule veste,
da de marcherede sammen. Protesterne
denne gang var at forsvare retten til at
protestere mod angreb fra Macrons regering. Præsidenten for det største franske
faglige landsforbund CGT sagde: ”I lyset
af regeringens udbredte undertrykkelse
og kriminalisering af de sociale bevægelser
er det vigtigt at mobilisere massivt for at
forsvare retten til at protestere”. Ifølge tal
udarbejdet af journalist Philippe Dufresne
har politiets brutalitet forårsaget mindst
200 hovedskader, blændet 22 personer på
et øje og revet fem hænder fra hinanden.
Der var store protester i Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux og andre områder. De gule
veste og CGT-medlemmerne marcherede
sammen i Rouen for at trodse et politiforbud mod demonstrationer. En lærerstrejke
i begyndelsen af april mødte udbredt støtte
fra forældre og skoleelever, som demonstrerede sammen med de strejkende.
Et andet tegn på fremskridt var den
anden nationale forsamling af gule vesterepræsentanter i Saint-Nazaire i begyndelse af april for at koordinere aktiviteterne.

Den første forsamling i slutningen af januar
samlede 75 repræsentanter. Denne gang
deltog 200 repræsentanter i forsamlingen.
Hver delegation blev valgt af sin lokale
gule veste-gruppe, og over 700 mennesker
deltog. Det repræsenterer ca. 10.000 gule
veste, ifølge arrangørerne.
Her er et udpluk af erklæringen fra forsamlingen:

”Kig ikke på os - deltag”

”Vi gule veste, der blev valgt i lokale forsamlinger, samlet i Saint-Nazaire den 5., 6. og

7. april 2019, henvender os til folket som
helhed. Vi fortsætter vores kamp mod liberal ekstremisme, for frihed, ligestilling og
broderskab. På trods af regeringens eskalerende undertrykkelse, love der forværrer
levevilkårene og ødelægger rettigheder
og friheder, mobiliserer vi til at ændre det
system, som Macron står for.
I femte måned overalt i Frankrig - på
rundkørsler, parkeringspladser, pladser,
toldsteder, demonstrationer og i vores forsamlinger - har vi debatteret og bekæmpet
alle former for ulighed og uretfærdighed

med solidaritet og værdighed. Vi kræver en
generel stigning i lønninger, pensioner og
ydelser samt velfærd for alle. Vores solidaritet går især til de 9 millioner mennesker,
der lever under fattigdomsgrænsen. Vi er
opmærksomme på klima-problemerne.
Vi siger: ”verdens ende”, ”slutningen af
måneden” - samme logik, samme kamp.
I lyset af Macrons “store debat”, i lyset
af en ikke-repræsentativ regering, der tjener et privilegeret mindretal, ønsker vi at
etablere nye former for direkte demokrati.
I tre dage, i plenum og i workshop-grupper,
diskuterede og udarbejdede vi forslag til
vores krav… Vi beslutter at afholde en kommende forsamling i juni 2019.
Vi opfordrer til en” gule veste-aktionsuge”
fra 1. maj.
Vi er klar over, at hvis vi skal kæmpe imod
et globalt system, bliver det nødvendigt at
forlade kapitalismen. Vi vil sammen bygge
den berømte parole “alle - sammen” (“tous
- ensemble”), som vi råber og derved gør
det hele muligt.
Kig ikke på os, deltag! Al magt til folket.”
Den 24. april afsluttede Marcon sin “store
debat” med en tale, som gav nogle små
indrømmelser til de Gule Veste, hvilket de
dog hånligt afviste.
Samtidig forsøgte han at splitte bevægelsen ved også at mane til kamp mod politisk
islam, som han påstod udgjorde en trussel
for sammenholdet i Frankrig.

Foråret blomstrer atter i Nordafrika
Det arabiske forårs ulmende gløder
har startet en ny revolutionær bølge.
De første måneder af 2019 har været
præget af massive og stadig aktive
protester mod magthaverne i Sudan
og Algeriet.

drer soldater til at stille sig på folkets side.
I algeriske byer har fortsatte protester
og strejker krævet overgangspræsidenten
Bensalahs afgang.

Politisk og økonomisk

Af Anna Wolf

Ilden er tilbage

I både Algeriet og Sudan er diktatorer blevet
væltet i løbet af april måned. Begge steder
lader der til at være en stærk bevidsthed
i befolkningen om nødvendigheden af
at fortsætte protesterne og ikke lade den
første sejr blive en sovepude.
Siden 2013 har både diktatorer og kontrarevolutionære i Nordafrika og Mellemøsten
naturligvis søgt at holde enhver form for
folkelige protester nede.
I Vesten, såvel som i den arabiske verden
har strategien for både nye og mangeårige
magthavere været at tegne et billede af
revolution og opstand som et politiskideologisk valg, der kun fører til nederlag
og elendighed. Her har man brugt Syrien og
borgerkrigen som skræmmebillede.
Men på trods af nederlag har mennesker
i den arabiske verden over en bred kam
opsamlet vigtig erfaring fra Foråret, der
begyndte for otte år siden; man begynder
ikke forfra, når man går på gaden i dag.
Som egyptiske revolutionære socialister
udtrykte det i marts, hjemsøger ”revolutionens spøgelse” stadig regionens tyranner.
Ligesom dette spøgelse er en kilde til
frygt for magthaverne og deres støtter, er
det en mulig gnist af håb og selvtillid for
almindelige mennesker.

Bouteflika og El Bashir

I første omgang er de umiddelbare sejrrige
resultater af de folkelige opstande i de to
lande dog omstyrtningen af to forhadte

Vægmaleri fra Idlib i Syrien

ledere.
I Algeriet trådte præsident Abdelaziz
Bouteflika tilbage 2. april efter 20 år ved
magten. Han var ved sin overtagelse i
1999 en uafhængig kandidat bakket op af
militæret.
Mens han blev forbundet med afslutningen på en blodig borgerkrig i Algeriet og i
1960’erne kom ind i politik i en kontekst
af national befrielseskamp mod den franske kolonimagt, står han i dag efter flere
forfatningsændringer, der har forlænget
hans regeringsperiode gang på gang, som
ansigtet på et korrupt og antidemokratisk
netværk af generaler og storkapital.
Den 11. April endte den sudanesiske
diktator Omar El Bashirs 30-årige styre, da
han blev arresteret. Protesterne mod ham
var ved at blive et problem for større dele af

styret og den herskende klasse. Derfor tog
militæret affære mod ham.
El Bashir har som en “klassisk” diktator
stået i spidsen for et blodigt og undertrykkende regime, som gennemførte hård nedskæringspolitik efter ordre fra International
Monetary Fund.
Det er store sejre for de algeriske og sudanesiske bevægelser - men den fortsatte
og politisk skærpede kamp er afgørende.
Særligt i Sudan er faren for en militær
overtagelse af magten betydelig. Op til d. 11.
april var de demonstrerendes centrale krav
et opråb til hæren om at fjerne El Bashir.
Men en ledende faglig gruppering, Sudanese Professionals Association (SPA), har
været klar i sin modstand mod de militære
lederes forsøg på at stjæle revolutionen og
danne en “overgangsregering”. De opfor-

Størrelsen og styrken i begge landes massebevægelser har tilladt en bevægelse fra
økonomisk-sociale krav til politiske krav
- og omvendt.
I Sudan brød protesterne ud allerede 19.
december 2018, da regeringens tredobling
af prisen på brød blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. I Algeriet protesterede
man mod et antidemokratisk system, mens
den første sejr mod Bouteflika kun ansporede intensiverede protester med sociale
krav i højsædet.
Denne vekselvirkning tillader de to sider
af oprøret, den politiske og økonomiske, at
styrke hinanden, at spejles i hinanden og
at skabe ny politisk bevidsthed hos mennesker.
Det eksemplificerer i vores tid et meget
centralt forhold, når det kommer til revolutioner og sociale forandringer. Økonomisksociale og politiske krav kan aldrig stå helt
adskilt og indvirker på hinanden.
Endvidere skabes også andre former for
politiske bevidstheder gennem kampens
erfaring. Særligt i Sudan er kvinder mere
end nogensinde i front som ledere af protesterne. Og de skel, som gennem regimet
eksisterer mellem Sydsudan, nord og
Darfur, undermineres idet folk forener sig.

Spred revolutionen

At se foråret spire og gro igen giver håb til
mange. Ansporet af protester især ledet af
studerende og unge arbejdere, vidner sejrene i Sudan og Algeriet om en generation
i Nordafrika og Mellemøsten, som er vokset
med en bevidsthed om, at forandring er
mulig.
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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.

M
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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.

Overenskomstmøde om kravene til OK 20 i 3F BJMF

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.

@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.
9/5: Dansk imperialisme før og nu.
16/5: Hvem er arbejderklassen? Hvordan kan den forandre verden?
23/5: Valgkampen og klassekampen.
30/5: Intet møde
6/6: Klassekampens historie 2: Bøndernes oprør under
feudalismen.
13/6: Fører immigration til mindre velfærd?

Vil du være med? Vi har brug for dig, og du har brug
for os, hvis vi skal skabe en anden verden!

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.
7/5: De riges tyveri fra de fattige
14/5: Er fascismen på vej tilbage?
21/5: Klassekampen og valgkampen
28/5: Almindelige menneskers historie - Roms storhed og
fald

Århus
Møderne er alle i Studenterhus Aarhus, lokale 2.2,
Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C, hvor vi har møde
hver anden torsdag kl. 19.30 med mindre andet
meldes ud. Kontakt Lars Henrik på tlf. 61 60 68 76 for
yderligere info.
9/5: Klimakrisen kræver nyt produktionssystem - hvilket?

Internationale Socialister/ISU: facebook.com/groups/intsoc/
Socialistisk Arbejderavis: facebook.com/SocialistiskArbejderAvis

Løkke-regeringen har i sin iver for at
gennemføre skattelettelser til ensidig
gavn for de rigeste gennemført så massive nedskæringer, at det har fået virkeligt
mange arbejdervælgere op i det røde felt.
Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

Arbejder-oprøret blandt DF’s vælgere

Samtidig er DF gået drastisk tilbage. I 2015
fik DF 21% af stemmerne ved folketingsvalget. Men siden har rigtigt mange af
DF’s vælgere følt sig snydt af dels Morten
Messerschmidts misbrug af EU-midler
i 2016, og dels af DF’s opbakning bag
Løkke-regeringen på spørgsmålet om,
hvornår man kan gå på pension. Dette
har Kristian Thulesen Dahl givet køb på
i en parlamentarisk studehandel med
Lars Løkke Rasmussen. Opbakning bag
“velfærdsforliget” fra 2006 - der betyder
en stadigt stigende pensionsalder - var en
del af Løkkes pris for DF’s krav om udlændingestramninger. DF’s arbejdervælgere
er utilfredse med, at pensionsalderen
stiger og stiger, og at mange nedslidte
derfor ikke har en kinamands chance for
at kunne gå på pension med helbredet
nogenlunde i behold. Det har ført til, at en
stor del af DF’s vælgere nu føler sig decideret snydt på pensions-området, og derfor
styrtdykker DF i meningsmålingerne
Socialdemokratiet erobrer for tiden
en del af de vælgere, der nu forlader DF.
Men samtidig betyder Mette Frederiksens
højredrejning, især på udlændinge-området, at lige så mange vælgere forlader
Socialdemokratiet. S mister lige så mange
vælgere til venstre, som det har vundet fra
højre fra DF. En stor del af de vælgere, som
S mister til venstre, går til SF.
Men samlet set er Socialdemokratiet
kun gået moderat frem: Partiet scorer
27,9% af vælgerne i marts sammenlignet
med 26,3% ved valget i 2015. Men trods
alle Mette Frederiksens opportunistiske
bestræbelser er partiet langt under 90’ernes valggennemsnit: I 1998 fik partiet
36% af stemmerne, og det styrtdykkede
til 26,3% i 2015 - det værste valg i 100 år.
Alle disse 100.000’er af vælgere har partiet
mistet som følge af dets højredrejning
i 0’erne og især under Helle ThorningSchmidts regering fra 2012 - 15.

Enhedslisten udnytter ikke den politiske situation

kepartis krise giver en politisk forskydning
i retning mod venstre. Det burde være en
foræring til Enhedslisten.
Selvom EL har forsøgt at markere sig
med den mest markante klimaplan nogensinde i Danmark, så har partiet - viser
de aktuelle opinionsmålinger - næsten
intet fået ud af det i form af øget vælgeropbakning, for EL er kun gået 1% frem.
Problemet er, at de har ikke nogen
strategi om at styrke og organisere bevægelserne. Faktisk er de decideret modstander af sådan en strategi. EL har næsten
udelukkende et parlamentarisk sigte, og
ser ikke, at det netop er ved, at socialister
binder de forskellige protester politisk og
organisatorisk sammen, at arbejderklassen samlet set har en chance for at kunne
slå igen.
Hvis Enhedslisten skal vokse i indflydelse og gøre en forskel, er det nødvendigt, at
de forsøger at give de - trods alt - spredte
protester og bevægelser en antikapitalistisk retning. Folk skriger efter løsninger.
Men ikke kun det, også: Hvordan skal vi
gennemføre disse løsninger? Hvis svaret
er, at man bare skal stemme på det rigtige
parti, bliver protesterne til en passiv opbakning bag andre. Og så vil de fise ud. De
gule veste i Frankrig har vist, at man kan
ændrer dagsordenen i et helt land ved at
mobilisere på gaden.

Spirende kamp fra neden

Der er heldigvis svage tegn på, at arbejderklassen er ved at vågne op: DSB
lokomotivførernes kamp, strejke på
sjællandske hospitaler imod nedskæringer samt Byggefagene i Københavns
start på OK20-bevægelsen. Disse spirer
ville kunne vokse i den frodige jord, som
velfærds-dagsordenen og en spirende
anti-kapitalistisk stemning skaber. Men
det kræver, at der er socialister, som er
parate til at pege på sammenhængen og
bringe folk sammen. Med andre ord en socialistisk organisation som har til formål
ikke kun at heppe, men at organisere det
eneste, som kan ryste vores magthavere
- arbejderklassens organiserede magt.

Utilfredsheden i arbejderklassen med
Løkke-regeringens politik og Dansk Fol-
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Løkke-regeringen har i sin iver for at
gennemføre skattelettelser til ensidig
gavn for de rigeste gennemført så massive nedskæringer, at det har fået virkeligt
mange arbejdervælgere op i det røde felt.
Der er sket et stemningsskifte i arbejderklassen, og det er det, som ligger bag de
aktuelle politiske forskydninger mellem
den såkaldte “røde blok” og den “blå
blok”. Stemningsskiftet i arbejderklassen ses tydeligt i de mobiliseringer, der
har fundet sted imod Løkke-regeringens
nyliberale politik:
OK18 betød en mobilisering af vigtige
dele af arbejderklassen: Og denne mobilisering har betydet, at mange arbejdervælgere har valgt at sætte kryds til venstre
for Socialdemokratiet.
Klimastrejken den 15. marts afspejler, at
den er blevet nr. 1 på den politiske dagsorden. Den repræsenterer et tema, der
har stigende bevågenhed i befolkningen,
og ikke kun blandt de unge. Det kommer
især Enhedslisten og Alternativet til gode,
og i anden række også SF.
Løkke-regeringens nedskæringer på
daginstitutionsområdet fik lørdag d. 6
april titusinder af forældre i 59 byer til
at demonstrere for bedre vilkår i landets
daginstitutioner.
I 2017 og 2018 var der omfattende
demonstrationer på landets uddannelsesinstitutioner imod regeringens
nedskæringer på området. Disse mobiliseringer betyder også øget tilslutning til
venstrefløjspartierne.
I betydelige dele af arbejderbefolkningen er der stor bekymring over nedskæringerne på de sociale områder og
sundhedsvæsenet.
Nedslidningen på arbejdsmarkedet
og udsigten til en stadigt stigende pensionsalder har ført til stor uro i de befolkningsgrupper, der lider under hårdt
fysisk arbejde.
Alle disse klassekamps-temaer har

givet fremgang til oppositionen til Løkkeregeringen.
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Demonstration for minimumsnormeringer d. 6. april 2019. (Foto: Klaus Berdiin Jensen)

Valgkampen og klassekampen

