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Tidsubegrænset straf under isolerede, 
fængselslignende forhold er psykisk 
tortur

For alle mennesker på ”tålt ophold” 
gælder det, at de af menneskeretlige 
grunde ikke kan udvises af Danmark, da 
de risikerer tortur eller dødsstraf i deres 
hjemland.

Man kan komme på ”tålt ophold” af 
tre grunde: Man kan anses for at være 
til fare for statens sikkerhed eller den 
offentlige orden. Eller man kan have be-
gået en krigsforbrydelse i sit hjemland. 
Almindeligvis ender folk dog på ”tålt 
ophold,” fordi de i forbindelse med en 
overtrædelse af straffeloven har fået en 
udvisningsdom og dermed har mistet 

deres opholdstilladelse i Danmark. Det 
er værd at bemærke, at man har udstået 
sin straf i det almindelige retssystem, 
før man i praksis ender på ”tålt ophold.” 
Asylret mener på den baggrund, at der 
for denne gruppe er tale om dobbelt 
straf, når de efter at have afsonet deres 
straf sendes på ”tålt ophold” uden ende 
under fængselslignende forhold, og at 
Danmark dermd bryder med princippet 
om lighed for loven.

 Da denne gruppe mennesker i 
praksis af menneskeretlige grunde ikke 
kan udvises, bør de have den samme 
chance for at resocialisere sig og leve et 
almindeligt liv, som alle andre tidligere 
straffede mennesker har i Danmark.

“Indvandrere fik børn, der fik børn, der 
stadig halter bagefter! - Sådan breakede 
Berlingske en ny rapport fra Undervis-
ningsministeriet og Udlændinge- og 
Integrationsministeriet den 17. decem-
ber. Konklusionen var klar: 3. gen-
eration klarede sig lige så dårligt, som 
deres forældre - endnu et bevis på at in-
tegrationen havde slået fejl. Både Inger 
Støjberg og Merete Riisager stod klar til 
at bekræfte og uddybe konklusionerne.

En lang række eksperter undsagde 
dog rapportens konklusioner, og det 
viste sig at Danmarks Statistik havde 
advaret mod selvsamme konklusioner.

Den 22. december måtte Berling-
ske beklage over for sine læsere, at 
de havde viderebragt konklusioner, 

som ikke holdt vand. Senere har også 
Undervisningsministeriet beklaget og 
præciseret konklusionen. Men det har 
Inger Støjberg og hendes ministerium 
ikke. Inger Støjberg er faktaresistent 
- nok fordi hun slet ikke ønsker integra-
tion af flygtninge og indvandrere fra 
“ikke vestlige” lande.

Hans Lassen, som har forsket i in-
tegration,  udtaler til Politiken den 19. 
januar: “Debatten om “ikke vestlige” 
indvandrere er helt på månen. Vi står jo 
med en integrationssucces” 

Løgnen om 3. generations-
indvandrerne

Gruppen Asylret om tålt ophold 
på Lindholm

Løgnen om offentligt 
ansattes sygefravær
Året startede med et frontalt angreb 
på alle offentlige ansatte, igen breaket 
af Berlingske. En rapport fra Beskæft-
igelses- og Finansministeriet, viste at 
offentlige ansatte havde lagt større 
sygefravær en privatansatte. Sophie 
Løhde var på pletten og udtalte, at det 
høje sygefravær var helt uforklarligt. 
Berlingske mente der var udtryk for 
en syg kultur og pjækkeri hos de of-
fentlige ansatte. Faglige ledere  måtte 
ud i forsvar for deres medlemmer og 
prøve at forklare forskellen. En meget 
vigtig forskel var flere langtidssyge-
meldinger blandt offentlige ansatte. Og 
langtidssygemeldinger tyder ikke på 
syg kultur eller pjæk, men peger langt 
mere på voldsomt arbejdspres, dårlig 

ledelse og stress. Angrebene klingede 
ud, da det fra flere sider blev slået fast, 
at arbejdsmiljø og sygefravær først og 
fremmest er et ledelsesansvar. Så reelt 
peger pilen på Sophie Løhde selv. Det 
er faktisk en frækhed uden sidestykke 
at sætte en million offentlige ansatte på 
anklagebænken

Den globale økonomiske og politiske 
elite holdt topmøde i Schweiz  for nylig. 
Her deltog også  tidligere formand for 
Socialdemokratiet og statsminister Helle 
Thorning Schmidt. I følge DR´s program 
“Følg Pengene” har hun valgt en ny kar-
rierevej som professionel bestyrelses-
medlem. Foreløbigt er hun indstillet til 
en bestyrelsespost hos Vestas!
Oxfam Ibis benyttede lejligheden til at 
gøre status over den globale ulighed.

World Economic Forum i Davos 
og den globale ulighed

Internationale Socialister lægger op til debat om kvindeundertrykkelse og ligestilling ved Anna Wolf.
Lørdag den 2. februar kl. 11-12 i Ungdomshuset, Nørregade 60.
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Den økonomiske og politiske elite har lige været samlet i Davos, 
bortset fra alle dem, som står med så mange hjemlige problemer 
til op over halsen, at de ikke har haft tid til at deltage: Trump, 
Macron, Merkel og May. IMF´s chef varsler ny økonomisk usik-
kerhed pga. manglende vækst. Det er ikke kun Oxfam, som taler 
om den voksende ulighed og skæve fordeling i verden. Det gør 
den økonomiske og politiske elite i Davos også, for de frygter kon-
sekvenserne i form af social uro og oprør i stil med med de gule 
vestes oprør i Frankrig.

Kapitalismen er i krise og arbejderklassen modsætter sig igen, 
igen at skulle betale. Det har splittet den herskende klasse i en 
grad, skabt en tillidskrise og et opbrud i den kendte verdensor-
den. (Læs mere side 6-7-12 )

For første gang i lang tid udløste regeringen og DF´s forslag til 
finanslov for 2019 massive protester og store demonstrationer 
landet over. 10.000 mennesker gik på gaden i 9 byer den 10. de-
cember og dagene efter.

Finansloven sammen med Kommuneaftalen varsler yderligere 
velfærdsforringelser, som allerede nu kommer til udtryk i mange 
kommuner landet over. Den varsler også flere fattige børn og flere 
hjemløse. Det er blå bloks finanslov, men både R, S og SF stemte 
for den.

Men det var paradigmeskiftet og undermineringen af de 
universelle menneskerettigheder, som fik de mange tusinder på 
gaden. (læs mere om paradigmeskiftet på side 5). Mellemfolkelig 
Samvirke tog initiativet til en NOK ER NOK - HOLD FAST I MEN-
NESKERETTIGHEDERNE - demonstration i København og andre 
NGO´ere, flygtningevenner og antiracistiske netværk greb ideen 
og organiserede lokalt.

 Dette er blot toppen af det isbjerg, som reelt er en stor folkelig, 
men ret usynlig bevægelse, som rummer mennesker, der hver dag 
på tusinde forskellige måder gør en forskel, fordi de har fået nok 
af den racistiske politik.

Denne mobilisering må fortsætte og brede sig til de sociale pro-
testbevægelser som Jobcentrenes Ofre og Næste Hjælperne. FN-
dagen mod racisme 16. marts er dagen, som skal samle de mange 
i store brede demonstrationer. Den kamp er også fagbevægelsens 
kamp. Medlemmerne af fagforeningerne har alle kulturer og bag-
grunde og en fælles interesse i, at alle er omfattet af ordentlige 
løn- og arbejdsvilkår.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination har skabt 
en fælles platform for 16. marts demonstrationerne i Danmark, 
og allerede nu ved vi, at der bliver demonstrationer i Aalborg, 
Aarhus, Odense og København. Det er samtidig også en interna-
tional demonstrationsdag tæt ved FN´s internationale dag mod 
racisme og diskrimination (læs også side 4).

Finansloven blev også en sort dag for klimaet. Til gengæld er 
flere mennesker, især unge, optaget af og engageret i at stoppe 
den globale opvarmning. Det er dog ikke fra verdens topledere, 
der var forsamlet til klimatopmøde COP24 i Polen, at man skal 
have de store forventninger. De overhørte FN´s klimapanels sid-
ste rapport, og vedtog blot et “regelsæt, som skal kunne måle om 
Parisaftalens målsætninger fra 2015 bliver overholdt”.

Folkets Klimamarch i september 2018, som samlede 15000 
mennesker, ser ud til at have kickstartet en række nye aktivistiske 
initiativer, som “Den Grønne Studenterbevægelse” og “Klimapå-
mindelsen”, som regelmæssigt er på gaden. Den 1. februar er der 
varslet klimastrejke. (læs også side 9)

2018 gav os Solidaritetspagten, som stadig lever i bedste vel-
gående under overfladen. Opbakningen og solidariteten med 
DSB´s ansatte viser dette. Vi må arbejde for at få sat  solidaritet og 
fælles kamp på dagsordenen igen.

Modsat den økonomiske og politiske elite i Davos, så frygter 
Socialistisk Arbejderavis ikke social uro og oprør.

Tværtimod, vi fejrer det. Velvidende at det også kan gavne 
højrefløjen. Men vi vil arbejde for at oprøret retter sig mod top-
pen af samfundet - ikke mod flygtninge, etniske mindretal eller 
andre nationaliteter. 

Vær med til at bygge modstand 
og protest i Danmark. Et godt 
sted at starte er at blive medlem 
af Internationale Socialister. Alle 
vores møder er åbne for inter-
esserede (se mødeplan side 11)
Du kan også kontakte os på: 
www.socialister.dk

Oldtidens Grækenland spiller en helt 
særlig rolle i den vestlige verden ved at 
have leveret mange ord og begreber, som vi 
idag bruger til at beskrive verden og dens 
fænomener med: Atomer, matematiske 
formler, samfundsmæssige styreformer, 
logik, retorik samt psyken, for at nævne 
nogle.
Af Anders Bæk Simonsen

Desuden har det antikke Grækenland haft stor 
betydning for kunst og arkitektur i Europa. Alt 
dette blev udviklet i en meget dynamisk periode, 
der varer under 1000 år. Hvordan kunne det ske?

Ringe land og meget vand
De græske bosættelser, der vokser til bystater og 
bliver førende i den antikke periode imellem år 
900 før vor tidsregning (f.v.t). og indtil romernes 
erobring af den græske halvø år 146 f.v.t., er 
kendetegnet ved en særlig geografi, der præger 
samfundsudviklingen på en række områder: I 
Grækenland er der alt for mange bjerge og derfor 
ikke megen frugtbar landbrugsjord. Til gengæld 
er der masser af hav. Det tvinger disse små byer 
til at åbne sig op og skabe forbindelser omkring 
dem i hele middelhavsregionen. De skabes både 
i gennem nye bosættelser samt ved handel.   

Fremskridtene sker altså gennem alle de 
forbindelser med andre store stater og civilisa-
tioner, der eksisterer i og omkring Middelhavet.

En langsom udvikling over nogle få hundrede 
år imellem år 900-600 f.v.t. betyder, at disse små 
spredte bosættelser udvikler sig til en decideret 
civilisation i et netværk af bystater, der er bundet 
sammen af handel, sprog og alfabet, kulturelle 
og religiøse forestillinger samt ceremonier, 
hvoraf de olympiske lege er mest kendt. Antik-
kens Grækenland blomstrer op igennem brugen 
af jern, nye landbrugsteknikker, handlen samt 
udviklingen af det græske alfabet (endnu et 
græsk ord).

Alle disse teknikker var inspireret af eller tyvs-
tjålet fra de mange andre stater, som grækerne 
var i konstant forbindelse med, særligt Ægypten 
og Mesopotamien (som vi beskrev i sidste num-
mer). 

Slave-økonomi
Brugen af slaver blev helt central: Skulle land-
brugsarealerne udvides (f.eks. ved at anlægge 
terrasser op ad bjergskråningerne), krævede det 
enorme mængder hårdt, slidsomt arbejde. Her 
samt i miner og i værksteder blev slaver anvendt 
i stor stil. I de tidligere store bystater havde der 
også eksisteret slaver, men de havde ikke været 
en så integreret del af økonomien som i antik-
kens Grækenland (og senere Rom). 

Det var det slidsomme arbejde fra slaver, 
som samme med nye teknologier muliggjorde 
et overskud af ressourcer, som en overklasse af 
frie borgere kunne nyde godt af. Uden slaverne 
havde man ikke i samme grad set en kulturel 
opblomstring. Det dokumenteres også af skrifter 
fra tiden. 

Slaverne havde af forskellige grunde meget 
ringe muligheder for at gøre oprør. For det 
første var de oftest krigsfanger med vidt forskel-
lig baggrund fra hele middelhavsområdet og 
intet fælles sprog. For det andet hjalp grækerne 
hinanden hver gang, der var anstrøg til oprør, 
og i forlængelse af dette, blev hele den politiske 
tænkning indrettet med udgangspunkt i at slav-
erne var en essentiel del af økonomien. 

Klassekamp imellem soldater, borgerska-
bet og aristokratiet

Der opstår kampe mellem på den ene side 
menige soldater, håndværkere, små bønder (frie 
borgere) og på den anden side de store, rige 
landbesiddere. 

Flere steder styrter de store landbesiddere de 
hidtidige konger. Herved opstår nye oligarkiske 
republikker, ledet af den nye, rige klasse. 

Det nye oligarki intensiverer udbytningen 
af samtlige klasser under dem. Beskatningen 
fra små bønder øges, så bystaternes flåde kan 
oprustes til mulige krige og erobringer. De små 
bønder lider under dette, og i år med tørke ender 
mange bønder som gældsslaver for oligarkerne. 

Disse konflikter kunne udvikle sig mere 
radikalt, særligt i Athen. Her opstår de første 
demokratier. Det er dog kun de allerfærreste 
indbyggere, som har demokratiske rettigheder. 
Demokratiet blev ofte ledet af rige landejere, der 
kunne vinde opbakning blandt masserne ved at 
tage nogle af deres krav til sig.  Det betød f.eks. at 
gældsslaveri blev afskaffet i Athen i år 594 f.v.t.

På denne måde kunne ambitiøse mænd fra 
overklassen vinde opbakning fra de fattige, 
kuppe republikken og indsætte dem selv som 
ledere.

Perioden med store sociale omvæltninger og 
klassekamp, er også bestemmende for antik-
kens berømte litteratur, filosofi og videnskab. 
Samfund i opbrud giver grundlag for stille 
spørgsmålstegn ved det bestående og tænke nyt 
den verden man befinder sig i. Og disse forhold 
var i høj grad til stede i disse dynamiske netværk 
af bystater uden store bureaukratier og præst-
estyre.

Fjerde del: 

Antikkens Grækenland
- en dynamisk slave-økonomi

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”.

Bilede fra en græsk vase, med en slave og en herre
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Integrationsydelsen skif-
ter navn og betydning til 
udrejse-ydelse og beløbet 
formindskes med 2000 pr. 
måned efter 3 år. 

Af Lene Junker

Dette paradigmeskift, hvor der 
er fokus på udrejse, betyder 
ikke kun færre penge at leve 
for. Flygtningene mister også 
en række rettigheder: Ret til 
arbejde, uddannelse, bolig og 
stemmeret. Og endelig betyder 
det en større generel usikkerhed, 
fordi opholdstilladelsen forbli-
ver midlertidig. Hjemsendelse 
af flygtninge vil hele tiden være 
aktuel. Sådan har det været for 
alle somaliere med midlertidig 
opholdstilladelse det sidste års 
tid, fordi regeringen skønner, 
at Somalia er et sikkert land at 
rejse hjem til.

Fagforbundet FOA har  20.000 
medlemmer af anden etnisk op-
rindelse. Heraf er 10.000 i fare for 
at miste deres job, fordi de kun 
har en midlertidig opholdstil-
ladelse.

FOA´s formand, Mona Striib, 
skriver i en udtalelse den 21. 
januar:

”Vi taler om at afvise men-
nesker, som hver dag er med til 

at gøre Danmark rigere. Menne-
sker som på bedste vis har levet 
op til kravene om arbejde, selv-
forsørgelse, uddannelse og aktivt 
medborgerskab. Mennesker som 
med deres arbejde bidrager til 
den danske velfærd. Vi kan kun 
indtrængende opfordre regerin-
gen til at tænke sig om igen og 
rette op på, hvad der kun kan 
være en uigennemtænkt fejl,” 

Regeringen og DF har foreta-
get mere end 100 stramninger/
forringelser overfor flygtninge og 
indvandrere ledsaget af kræn-
kende og mistænkeliggørende 
udtalelser – for at sikre en god 
integration. Den har lukket 
grænserne, sagt stop for kvote-
flygtninge, udskudt og besvær-
liggjort familiesammenføring 
– for at sikre god integration. 
Langsomt men sikkert har alle 
disse stramninger gjort det svæ-
rere og sværere for flygtninge og 
indvandrere at integrere sig og 
blive en aktiv og ligeværdig del 
af samfundet.

Paradigmeskiftet gør op med 
integrationstanken, de uni-
verselle menneskerettigheder 
og de demokratiske rettighe-
der. Paradigmeskiftet betyder 
midlertidigt ophold på kanten 
af samfundet og hjemrejse til 
usikre forhold.

Demonstrationerne den 10. december var 
en overraskende succes, fordi 9 byer med 
ialt 10.000 deltagere demonstrerede imod 
regeringen og DF´s fi nanslov med tilhørende 
paradigmeskift i udlændingepolitiken.

Af Jens Riis Bojsen
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, 
som holdt landsmøde i Aalborg den 19. januar 
forsøger derfor at bygge videre på denne succes 
og planlægger demonstrationer tæt på FN´s inter-
nationale dag mod racisme og diskrimination,  16. 
marts. “One World Against Racism & Fascism” er 
det fælles slogan i Danmark og mange andre lande 
i verden. Samme tema vil også stå centralt frem 
mod folketingsvalget og europaparlamentsvalget 
den 26. maj. 

“Mange er trætte af højredrejningen - men hver 
for sig er vi usynlige og langt fra at kunne påvirke 
udviklingen. Derfor er vi nødt til at gøre noget i 
fællesskab - og det lykkedes vi med den 10. de-
cember. Nogle steder kom de til demonstrationen, 
som plejer at møde op - men der kom også rigtigt 
mange, som ikke er så vant til at deltage i sådanne 
aktiviteter. Vi arbejder nu for at opbygge lokal-
grupper over hele landet”, sagde Lene Junker fra 
koordinationsgruppen i hendes indledning. 

Regeringens ghettoplan brændemærker en stør-
re gruppe beboere i almennyttige boligselskaber, og 
planerne om at rive et større antal gode og billige 
boliger ned har derfor sat sindene i kog. Poul fra Ål-

borg, der selv er lejer i et almennyttigt boligbyggeri, 
talte derfor om at koordinere mobiliseringen frem 
til demonstrationen den 16. marts med “Almen 
modstand”, som organiserer aktiviteterne imod de 
blå partiers, S’s og SF’s ghettoplan. 

Frank fra Odense pointerede, at demonstratio-
nen den 10. december var præget af et stort indslag 
af flygtninge - halvdelen af demo-deltagerne var 
syriske flygtninge, som virkelig har forstået, at nu 
måtte de forsvare deres menneskerettigheder. 

Lars Henrik fra Århus sagde, at gruppen frem 
til den 16. marts forsøger at samle alt og alle, der 
kan gå ind for demonstrationens grundlag, Mel-
lemfolkeligt Samvirke, Amnesty International med 
flere. Samarbejdet med lokale fagforeninger, ikke 
mindst 3F, blev også fremhævet af flere konference-
deltagere som betydningsfuldt. 

Dagen efter mødtes en række antiracistiske net-
værk og aktivister hos Mellemfolkeligt Samvirke i 
København. Her dannede de Fællesintiativet mod 
Racisme og Diskrimination København og Omegn. 
Første fælles opgaver bliver at organisere demon-
stration den 16. marts i København.

Dermed kan vi forvente demonstrationer den 16. 
marts i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimina-
tion arbejder nu på at flere byer i landet også får 
demonstrationer den 16. marts. Bl.a. ved at stille 
sit materiale, plakater og klistermærker til rådighed 
for alle.

Find din lokale demonstration via Fællesinitiativet mod racisme og diskriminations facebookside.

Mobiliserer til det næste slag 
for en verden uden racisme og 
fascisme

Paradigmeskiftet

Arrangeret af Racismefri By - Odense for Mangfoldighed i samarbejde 
med SF Odense og Alternativet Fyn.

March for lysere tider
Det er tid til at stå sammen for medmenneskelighed og 

respekt.
For velfærd og sikkerhed til alle.

Lad os gå sammen med ønsket om lysere tider.
Det er lørdag d. 2. marts. kl. 15 fra Fredens Park til Thorvald-

sens Plads. 
Arr. Venligboerne København og omegn mf.
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Socialistisk Arbejderavis 
mødtes med Sarah i det, hun 
kalder ”et muslimvenligt om-
råde”, nemlig på biblioteket i 
hendes lokale Kulturhus.  
Af Charlie Lywood

Udtrykket ”muslimvenlige områ-
der” er hun begyndt at bruge efter 
”tildækningsforbudets” vedta-
gelse i efteråret 2018. Det betegner 
steder, butikker og områder hvor 
det er ”sikkert” for kvinder i niqab 
at færdes. Her generer ingen kvin-
derne, og der ringes heller ikke 
efter politiet.

En slags civil ulydighed mod 
forbuddet fra almindelige folk, 
som gerne vil vise deres sympati.

Sarah fortæller om en episode, 
hvor en butiksansat i et super-
marked gav hende sit private 
telefonnummer og sagde: ”Hvis 
du kommer ud i problemer med 
det der tildækningsforbud, så bare 
ring til mig”.

Kvinder i Dialog startede, da det 
gik op for Sarah, at der var flertal 
i Folketinget for et ”maskerings-
forbud”. Hun tog straks kontakt til 
andre kvinder hun kendte med el-
ler uden niqab. “De havde samme 
slags bekymringer som mig om 
den politiske diskurs. Vi mødtes 
faktisk til et bryllup og endte med 
at tale om, hvad vi kunne gøre for 
at modvirke ikke bare den kom-
mende lovgivning, men også de 
fremtidige islamfjendske-love, 
som f.eks. forbud mod at bære 
tørklæde.” 

Det førte til et webmøde med 
kvinder fra hele landet, som bærer 
niqab. 28 i alt.

”Vi er heller ikke ret mange flere 
i Danmark, som bærer niqab. Højt 
sat et godt stykke under 50.

Vi startede med at lave et fæl-
lesskab, en slags støttegruppe i 
frustration over, hvordan det kan

være, at alle andre taler om den 
her sag, men vi bliver slet ikke 
hørt. Man laver en specifik lov-
givning, som rammer os, men det 
er alle andre end os, som taler om 
det – Martin Henriksen og Naser 
Khader for eksempel.

Der var også en stor frustration 
over, at man får det til at se ud, 

som om lovgivningen skal “hjælpe 
os”, ”Det er så nedsættende. De 
muslimske kvinder er nogle af 
de stærkeste, der findes. Vi bliver 
behandlet så dårligt, men alligevel 
står vi ved de ting, vi tror på”

Så besluttede de sig for at tale 
deres egen sag. Kvinder i Dialog 
begyndte at gå ud til medier og 
lave åbent hus-arrangementer. 
Noget af det første, de gjorde, var 
at kontakte det politiske udvalg, 
som skulle behandle lovforsla-
get. De fik aldrig foretræde for 
udvalget, men talte med enkelte 
politikere. ”Grunden til, at vi ikke 
fik foretræde, handlede om, at 
man stillede krav om, at vi skulle 
tage niqaben af for at få foretræde. 
Marcus Knuth fra Venstre gik så 
langt som til at forlange, at vi 
skulle give ham hånd, hvis han 
skulle mødes med os. Han ville 
bestemme både, hvad vi skulle 
have på og have lov til at over-
træde vores personlige grænser.”

Kvinder i Dialog har også delta-
get i demonstrationer både før 
vedtagelsen af loven i august

sidste år og på selve dagen for 
vedtagelsen. Derudover har de 
deltaget i mange debatter både 
lokalt og på TV og i andre medier. 
De er i dag ca. 70 kvinder, som er 
aktive på forskellige planer, selv 
om kernen i gruppen er mindre. 
Sarah fortæller om forskellen 
på politikernes italesættelse af 
muslimer og så almindelige folk. 
“Der er stor forskel på ”hverdags-
danskere” og den offentlige debat. 
”De fleste folk er rigtig søde og 
respektfulde, mens den politiske 
debat er hård og stigmatise-
rende.  Denne sprogbrug over for 
muslimer betyder, at folk går i to 
retninger. Enten er de uenige med 
politikerne og sympatiserer helt 
vildt med os. Eksempelvis kom én 
hen til mig og sagde ”Jeg er ateist, 
men jeg har lyst til at konvertere til 
islam i sympati med jer.” 

Men så er der også de andre, 
som føler, at politikernes lovgiv-
ning legitimerer deres hadefor-

brydelser eller hadetale. Der er 
en klar forbindelse mellem, hvad 
politikerne siger og gør, og hvor-
dan folk opfører sig.

Naser Khader siger for eksempel 
i fuld offentlighed, at politiet skal 
diskriminere. Han siger til dem, 
hvis I ser en japansk turist med en 
maske skal I lade det passere, men 
gå kun efter muslimsk tildækning. 
Så tænker nogen folk, at hvis han 
opfordrer politiet til at diskrimi-
nere muslimer, så kan jeg også.”

Ud over læserbreve, mediehen-
vendelser og oplysningsmøder 
har Kvinder i Dialog også tilsluttet 
sig Fællesinitiativet Mod Racisme 
og Diskrimination på landsplan 
og vil være med i den tilsvarende 
organisation i København. Sarah 
forklarer:

”Jeg tror at brede dele af befolk-
ningen er imod den her negative 
måde at tale om muslimer på.

Men hver person og hver enkelt 
organisation har brug for et fæl-
lesskab, så man kan blive stærke 
sammen. Når diskursen i næsten 
alle politiske partier er negativ, 
ikke blot over for muslimer, men 
indvandrere og flygtninge gene-
relt, bliver vi nødt til at opbygge en 
bred modstand til at modgå dette 
flertal i Folketinget.”

Hvordan ser Sarah det, der sker 
nu, i en større perspektiv ?

”Denne måde at behandle et 
mindretal er sket før i historien. 
For eksempel jødehadet og del-
og-hersk-politikken under de 
koloniale regimer. Had mod min-
dretal har altid været en måde, 
politikere kunne aflede opmærk-
somheden fra ting, som kunne 
være til gavn for hele befolknin-
gen. En syndebukspolitik, kunne 
man kalde det. I stedet for at tale 
om klimaet, ulighed i samfundet 
eller velfærdsnedskæringer, så 
taler man om noget helt andet.”

Sarah kommer også ind på, hvad 
hun tror ligger bag.

”Måske handler alt dette også 
om, at der er opbrud i verden lige 

nu, og folk søger efter værdier og 
identiteter for at finde mening 
i det. I denne del af verden er 
folk meget individualistiske, der 
er ikke rigtig et fællesskab eller 
enighed omkring tro/religion, 
sandheder, madvaner, osv. Derfor

skaber man en national iden-
titet ud fra ”de andre”. Muslimer.

Denne identitetskrise, som jeg 
vil kalde det, handler jo også om, 
at kapitalismen er i krise. Den 
meget stærke individualisering de 
senere år peger væk fra tidligere 
stærke og gode fællesskaber, som 
delvis er i opløsning. Kig på alle de 
mennesker, som har depression, 
lider af angst, er på lykkepiller og 
er stressede. Så kommer vi med 
stærke værdier og det må være 
provokerende.” Men at det lige 
præcis er muslimer og ikke stærkt 
troende kristne handler for Sarah 
måske mest om, at der ville være 
langt større modstand mod at 
stigmatisere Pinsemission eller 
Jehovas Vidner. ”Muslimer er de 
nytilkomne og er kun 6 % af be-
folkningen og er derfor nemmere 
at angribe.”

Sarah ser en fremtid for Kvinder 
i Dialogs kamp.

”Viden og oplysning må spre-
des. Jeg tror, at grunden til, at 
mange bakker op om eller i hvert-
fald ikke modsætter sig racismen 
og islamofobien, er manglende 
kendskab til muslimer og viden 
om dem. Ikke kun gennem me-
dierne, men ved at tale lidt mere 
med sin muslimske nabo.

På denne måde kan der skabes 
en modpol til racisme. 

Men der skal også aktivitet til. 
Og det er nødvendigt, fordi det 
kan blive værre. Det er en glide-
bane. Før var det blot verbal stig-
matisering. Nu er det lovgivning, 
diskrimination og fratagelse af 
rettigheder, som har betydning 
i folks hverdag. Og selv om man 
ikke skal sige, at det her fører til 
koncentrationslejre, var det jo 
sproget, som havde enorm be-
tydning for, at nazisterne kunne 
gøre det, de gjorde. Vi må ikke 
begå de samme fejl. Vi må lære af 
historien.”

“Vi skal ikke acceptere deres 
skræmmekampagne”

Interview med Sarah Ali, talsperson for Kvinder i Dialog

Tre billeder af Kvinder i Dialogs aktiviteter
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Opbrud og opgøret med
Årtiers vestlige økonomiske, 
politiske og militære sa-
marbejde er ved at falde 
fra hinanden. USA vil ikke 
samarbejde med EU, og er 
i handelskrig med både EU 
og Kina. Vi befinder os i en 
situation fuldstændigt uden 
sidestykke siden 1945.
Af Jens Riis Bojsen

Samtidig er borgerskaberne 
ved at miste grebet om magten i 
de allerstærkeste vestlige lande: 
Intet er længere som før, og 
indenfor EU er de stærkeste og 
mest toneangivende lande kastet 
ud i den dybeste politiske krise i 
75 år: Tyskland, Storbritannien, 
Frankrig og Italien. Også mindre 
lande som Sverige er i krise. Bag  
de forskellige politiske kriser lig-
ger en grundlæggende proble-
mer i det økonomiske system:  

Profitratens fald har bevir-
ket, at kapitalen har investeret 
relativt mindre i de produktive 
erhverv. Profitratens fald fik 
kapitalen til at angribe lønom-
kostningerne i en grad som 
aldrig før: Navnligt i 90’erne og 
0’erne foretog kapitalen overalt 
i Vesteuropa og Nordamerika en 
afindustralisering af historiske 
dimensioner, hvor hele indus-
trier blev flyttet til lavtlønslande, 
f.eks. Kina.  

Overalt slog regeringerne 
ind på en nyliberal politik, der 
søgte at skære ned på staternes 
omkostninger ved at angribe ar-
bejderklassens hidtidige tilkæm-
pede rettigheder på de omko-
stningstunge sociale og sund-
hedsmæssige områder, samt ved 
i det hele taget at omfordele til 
fordel for de rigeste, ikke mindst 
igennem skattepolitikken. Resul-
tatet har været, at fattigdommen 
er vokset til hidtil uanede højder. 
I Tyskland og Storbritannien 
lever ca. 20% under fattigdoms-
grænsen. 

Den nyliberale politik har som 

noget helt centralt sørget for at 
nedbringe lønomkostningerne 
ved systematisk at angribe de 
faglige rettigheder - samt ved 
bevidst løndumping: I EU skete 
det sidstnævnte navnligt ved at 
indlemme nye østeuropæiske 
medlemslande især i 00’erne: 
Helt bevidst sørgede man for, at 
de lavtlønnede arbejdere, der 
strømmede fra Øst til Vest ikke 
fik samme løn, men blev udsat 
for systematisk til løndumping. 

Reaktionen har været mar-
kant
I de sidste år har arbejderklassen 
i både USA og i EU på forskellig 
måde reageret kraftigt på den 
nyliberale politik og Thatchers 
selvsikre slogan, “there is no 
alternative” er udfordret politisk 
og forkastet af mange.

I Frankrig har de “gule veste” 
foretaget et oprør nedefra, som 
har tvunget præsident Macron 
til at opgive vigtige dele af hans 
politik. - I Storbritannien lykk-
edes det Labour-lederen Jeremy 
Corbyn i 2017 at samle vigtige 

dele af arbejderklassen om en 
politik “for de mange”. I USA har 
Bernie Sanders kampagne og 
de efterfølgende protester mod 
Trump sat solidaritet og social 
retfærdighed på dagsordenen. 
I de øvrige EU-lande har reak-
tionen i arbejderklassen været 
mindre markant, men ikke desto 
mindre så håndfast,  at fortsat 
nyliberal politik er under pres. 
De gamle magtpartier er svækket 
til fordel for national-konserva-
tive og højreradikale svar. 

Splittelse og rådvildhed i den 
herskende klasse.
Dele af USA’s herskende klasse 
ser med stor uro på, hvad 
Trumps handelskrige vil med-
føre. Tysklands, Frankrigs og 
Storbritanniens regeringer 
er ikke særligt handlekraft-
ige og fremstår også splittede 
og rådvilde. Udsigterne til en 
no-deal Brexit, fortsat handel-
skrig, og de gule vestes mere 
end 10 uger lange oprør,  skaber 
stor usikkerhed hos kapitalen. 
Under overfladen lurer risikoen 

for store aktiekursfald og nye 
finanskriser. Den økonomiske og 
politiske elites topmøde i Davos 
i sidste uge stiller også denne 
usikkerhed til skue. Heller ikke 
derfra kom der et fælles bud på 
deres krise.

Venstrereformismen som 
alternativ: modstand uden 
tro på egne kræfter.
Årtiers klassesamarbejde og 
langt hen ad vejen en mere eller 
mindre stiltiende accept af den 
førte nyliberale politik i de en-
kelte lande har bevirket, at fag-
bevægelsen i mange arbejderes 
øjne fremstår kompromitteret - 
og herved er den blevet svækket. 
Ikke mindst fordi de europæiske 
socialdemokratiske partier er 
gået markant til højre i de sidste  
25 år.  Millioner af arbejdere har 
vendt ryggen til disse partier, 
fordi de har ført renlivet borger-
lig politik. 

Som konsekvens af de social-
demokratiske partiers højre-
drejning i Europa, er der opstået 
et politisk tomrum. Kun Jeremy 
Corbyn og Labour  i Storbritan-
nien har på den mest spek-
takulære måde ved parlaments-
valget i 2017 demonstreret, 
hvordan man kan samle arbe-
jderklassen omkring en politik 
imod nedskæringer og til gavn 
for de mange. Det lykkedes også 
for Syriza i Grækenland for en 

tid. Store venstre-reformistiske 
partier som La France Insoumise 
i Frankrig, Left Block i Portugal, 
Enhedslisten i Danmark, Vän-
sterpartiet i Sverige og Die Linke 
har til en vis grad kunnet spille 
samme rolle. Men ingen steder 
har de været i stand til eller øn-
sket at mobilisere arbejderklas-
sen til kamp.

Det brune spøgelse
Herved er der blevet mere plads 
til højrepopulistisk, indvandr-
erfjendsk og racistisk demagogi 
og politik i alle lande. Trump 
som number one i USA, AfD 
i Tyskland, Rassemblement 
Nationale med Marine le Pen 
i Frankrig, Lega Nord i Italien, 
Sverigedemokraterne i Sverige 
samt Dansk Folkeparti i Dan-
mark osv.

De herskende kredse har i alle 
lande med kyshånd taget imod 
den mulighed, at lade indvan-
drere, asylansøgere og flygt-
ninge blive gjort til syndebukke, 
således at arbejderklassens 
vrede imod de forhold, som den 
nyliberale politik har frembragt, 

i stedet kunne vendes imod “de 
fremmede”. Tilsyneladende er 
det “de fremmede”, der er skyld 
i forholdene - og ikke kapitalis-
men og den nyliberale politik.

Det er helt afgørende, at 
utilfredsheden i arbejderklas-
sen rettes mod magthaverne 
og ikke flygtningene. Samtidig 
skal vi ikke forsvare EU og andre 
internationale institutioner, som 
IMF og Verdensbanken, selvom 
de også adresserer uligheden 
og forsvarer menneskeret-
tighederne og selvom de bliver 
angrebet af nationalkonservative 
og højreradikale strømninger. De 
er en del af problemet, men ikke 
af løsningen.

Arbejderklassen er forskel-
lig,  rummer alle nationaliteter, 
farver og religioner og har en 
fælles interesse i at stå sammen 
og kæmpe for lige rettigheder og 
muligheder for alle.

Frankrig: De gule Veste i demonstration

Italien: CGIL i demonstration imod pensionsforringelser

Storbritannien: Den venstreorienterede Jeremy Corbyn taler imod nedskæringer
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den nyliberale politik
Tyskland
EU’s absolut største 
og stærkeste og 
mest toneangivende 
land Tyskland er kastet ud i 
den værste politiske krise siden 
1945. Angela Merkel har næsten 
givet op og bebudet, at hun vil 
gå ud af politik ved næste valg 
til forbundsdagen - og der er 
ikke udsigt til, at nogen som 
helst ny stærk kvinde eller mand 
vil kunne føre den hidtil førte 
nyliberale politik videre. Det er 
resultatet af, at Socialdemokra-
tiet SPD og Angela Merkels 
borgerlige CDU har lidt en serie 
voldsomme valgnederlag i 2017-
18. 

30 års nedskæringspolitik har 
ramt arbejderklassen hårdt: 
Pensionerne er for millioner 
utilstrækkelige, og de arbejd-
sløse får en komplet utilstrække-
lig understøttelse. Den massive 
tilstrømning siden 0’erne af løn-
dumping-arbejdskraft fra EU’s 
nye medlemslande i Østeuropa 
har ført til usikre og midlertidige 
ansættelser og løntab for alle. 
- Alt i alt lever ca. 20% af befolk-
ningen under fattigdomsgræns-
en, med betydelige regionale 
forskelle. 

Derfor er partierne SPD og 
CDU i Angela Merkels koali-
tionsregering ved en række valg 
blevet straffet med en voldsom-
hed, som aldrig er set før. Og der 
er ikke udsigt til nogen efter-
følger for EU’s vigtigste politiker, 
Angela Merkel, som vil kunne 
“vende skuden” for borger-
skabet. Det borgerlige parti de 
Grønne har oplevet fremgang, 
men vil næppe kunne udfylde 
det tomrum, som CDU og SPD 
har efterladt. 

Desværre har venstrefløjen 
ikke været stærk nok. Det har  
givet plads til det højrepopulis-
tiske AfD - og de ledende kredse 
i Tyskland har set en interesse i 
at dreje arbejderklassens fokus 
væk fra kapitalismens krise 
og over på indstrømningen af 
flygtninge og asylansøgere - især 

fra 2015 - således at de sidste får 
skylden for Tysklands problemer. 

AfD´s fremgang har dog også 
genereret en stærkere antiracis-
tisk og antifascistisk modstand.

Storbritannien.
I 80’erne indledte 
Margaret Thatcher 
den voldsomme 
nyliberale offensiv, der har gjort 
Storbritannien til et drøm-
meland for de allerrigeste - og 
kastet 20% af befolkningen ud i 
fattigdom. Den del af arbejderk-
lassen, der lever over fattig-
domsgrænsen, har oplevet et 
par årtier med faldende realløn. 
Årene under Tony Blair og “New 
Labour” var en fortsættelse af 
den nyliberale politik, blot i lidt 
andre og lidt “smartere klæder”. 

Millioner lever under usikre 
ansættelsesforhold, og fagbev-
ægelsen er blevet bekæmpet, så 
den i dag er stærkt svækket.  

Arbejderklassens reaktion kom 
ved Brexit-folkeafstemningen 
i 2016: Kapitalen og storborg-
erskabet var for EU - og derfor 
så store dele af arbejderklassen 
EU som elitens projekt. Derfor 
stemte vigtige dele af arbejderk-
lassen nej til EU - hvilket kast-
ede det britiske storborgerskab 
og den britiske kapital, som er 
afhængig af samhandel med EU, 
ud i den absolut værste krise 
siden 1945. 

Det indvandrerkritiske parti 
UKIP stod meget stærkt ved 
Brexit-afstemningen i 2016. - 
Labour-lederen Jeremy Corbyn 
formåede imidlertid fuldstæn-
digt at rive tæppet væk under 
UKIP ved  i 2017 at mobilisere 
millioner af arbejdere på en poli-
tik imod nedskæring, “til gavn 
for de mange”, og han oplevede 
en sensationel fremgang ved 
parlamentsvalget i dette år.

De italienske arbejderes 
reaktion
I 2014 kom minis-
terpræsident Matteo 
Renzi til magten i 

Italien, og indledte straks en 
energisk politik med henblik 
på at nedbringe landets store 
statsgæld - samt gennemføre 
“reformer”, der angreb arbe-
jderklassens hidtidige ret-
tigheder. Matteo Renzi var 
den mest markante nyliberale 
fornyer i Italien. Han blev kaldt 
“skrotteren” (il Rottamatore), 
fordi han ville skrotte alt, der 
stod i vejen for de nyliberale 
“moderniseringer”.  

Efter et politisk nederlag ved 
en vigtig folkeafstemning i 2016 
trådte Renzi tilbage, men hans 
regering fortsatte 2 år endnu 
med formindsket styrke. 

I 2018 fandt et af de vigtigste 
parlamentsvalg i efterkrigs-
tidens Italien sted: De hidtidige 
dominerende partier gik massivt 
tilbage. Det var den italienske ar-
bejderklasse, der med en styrke, 
som ikke tidligere er set, sagde 
nej til den politik, som Matteo 
Renzi for alvor havde introduc-
eret. Det eneste alternativ, der 
bød sig til, var det splinternye 
parti “Femstjernebevægelsen”, 
der gik stærkt frem. Dette 
dannede en koalitionsregering 
med det højrepopulistiske Lega. 

Arbejderklassen reagerede 
stærkt imod den nyliberale 
politik - men politisk tog dens 
reaktion en set med vore øjne 
meget uheldig drejning, da koa-
litionsregeringen imellem Lega 
og Femstjernebevægelsen har 
betydet en alvorlig højredrejning 
i Italien.

Frankrig
Det franske Socialist-
parti (socialdemokra-
tiet) gik i 0’erne også 
til højre. Den socialis-
tiske præsident François Hol-
lande (2012 - 17) ville “modern-
isere” arbejdsmarkedet og gik til 
angreb på de franske arbejderes 
hidtil ret høje grad af ansæt-
telsessikkerhed. Han gik også 
til angreb på pensionssystemet 
for at nedbringe statens omko-
stninger hertil. Den franske stat 
har en ret stor gæld. Hele denne 
nyliberalistiske politik gjorde 
François Hollande til den mest 
upopulære præsident siden 
1945. 

Præsidentvalget 2017 blev 
fuldstændigt sensationelt, idet 
de to store partier, der i hele 
efterkrigstiden har skiftedes til 
at danne regeringer, blev fejet 
fuldstændigt af banen. Her kom 
arbejderklassens protest imod 
den hidtil førte politik i høj 
grad til udtryk. I stedet vandt to 
“outsidere” frem, den venstre-

reformistiske Mélenchon fra La 
France Insoumise - og Emma-
nuel Macron, der blev valgt af de 
borgerlige vælgere, der ønskede 
en ny politik. Men  Marine Le 
Pen fra Rassemblement Nation-
ale kom til 2. valgrunde, hvor 
hun tabte til Macron. Macron 
blev nyliberalismen ukronede 
konge og blev hyldet i hele 
verden.

Meget hurtigt begyndte Ma-
cron at angribe fagbevægelsen 
for - ligesom François Hollande 
- at ville “modernisere” ansæt-
telsesforholdene i Frankrig. 
Det førte til meget omfattende 
strejker, men ikke helt nok til at 
stoppe Macron. 

Det hårdeste slag mod Macron 
kom i slutningen af 2018, da de 
“gule veste” angreb Macrons 
planer om at forhøje benzin- og 
diesel-afgifterne - for at kunne 
finansiere skattelettelser til de 
allerrigeste. De gule vestes reak-
tion skyldtes i meget høj grad, 
at arbejderne oplever deres 
indkomstudvikling som meget 
utilfredsstillende. De gule vestes 
omfattende aktioner overalt i 
Frankrig fik en så overvældende 
støtte i opinionsmålingerne, 
at Macron blev tvunget til at 
opgive sine planer. Han har nu 
rekorden som den mest up-
opulære præsident i Frankrigs 
historie, og hele hans politik er 
reelt slået til pindebrænde.

Tyskland: Demonstration imod løndumping

De gule veste på Avenue des Champs-Élysées i Paris foran Triumfbuen

Tyskland: Krav om kædeansvar
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Venstrefl øjens sag mod EU
Venstrefl øjen bør stå klart og tydeligt 
i modstand til EU. Det argumenterer 
den marxistiske økonom, Costas La-
pavitsas, for i sin  nye bog, “The Left 
Case Against the EU”.
Af Anna Wolf (fra Socialist Worker + Socialist Review)

Den britiske folkeafstemning om EU-
medlemskab, som endte med Brexit og et 
Leave-flertal i 2016, har sendt Storbritan-
nien ud på en usikker grund, der er et stykke 
inde i sit tredje år. Den har også mere gene-
relt udstillet og tydeliggjort positioner i den 
ideologiske debat om EU og de problemer, 
der ligger bag disse positioner. 

Vi ser en debat lignende Remain vs. 
Leave-diskussionen udspille sig i Danmark, 
selvom vi ikke her står umiddelbart overfor 
at skulle til folkeafstemning om at forlade 
unionen.

Leave og Remain
Den 20. oktober sidste år gik en meget 
broget flok på gaden i London under over-
skriften ”The People’s Vote” i en af de største 
demonstrationer siden årtusindskiftet. 
Her marcherede liberale, Tories, dele af 
Labour og andre Remain’ere side om side 
for en gen-afstemning i håb om at kunne 
blive i EU. 

Som Joseph Choonara skriver i tidsskrif-
tet Socialist Review handler dette håb for 
mange af kapitalistklassens Remain’ere 
selvfølgelig om at sikre sine interesser, 
som understøttes af EU’s indre marked og 
neoliberale monetaristiske politik.

Men et væld af demonstranter, mange 
fra store dele af venstrefløjen, deltog i 
demonstrationen for at støtte den union, 
som de er kommet til at se som skjold mod 
reaktionære nationalistiske og racistiske 
idéer bag Brexit og den usikkerhed, som 
udenlandske EU-borgere i Storbritannien 
er blevet kastet ud i. 

Mens bekymringen for ikke-briter i 
Storbrita nnien er reel nok, afspejler koali-
tionen mellem humanistiske, pluralistiske 
idealer og EU-samarbejdet en forsimplet og 
forfejlet diskurs, hvor Leave altid betyder 
fremmedhad, nationalisme og lukkethed, 
og Remain står for åbenhed, samarbejde 
og endda menneskerettigheder. 

Og mange vil genkende dette billede her-
hjemme. Her repræsenteres EU-skepsis-
siden i medierne som oftest af Kristian Thu-
lesen-Dahl med en stemme for Danmarks 
nationale ”suverænitet” og danskeres ret til 
at bestemme over ”deres eget land”.  SF har 
for længst erklæret sin fulde opbakning til 
Danmarks medlemskab. 

I et debatklima som dette er det ikke altid 
let at føre venstrefløjens sag mod EU; det 
bliver ofte et spørgsmål om, om det ikke er 
bedre at blive i en uperfekt, men ultimativt 
god union end at forlade den og sige nej til 
europæisk samarbejde. 

Der er brug for, som Lapavitsas gør i 
bogen, The Left Case Against The EU, at se 
nærmere på EU’s projekt og dets økonomi-
ske strukturer.

Et ”neoliberalt citadel”
Men hvilken sag står vi som socialister og 
marxister med mod EU? 

Svaret skal findes i kernen af EU som 
organisation og det kapitalistiske projekt, 
der lå bag selve unionens fødsel. 

Venstrefløjen var bredt set skeptisk over 
for det tidligere Europæiske Fællesskab 
(EF), forløberen for det nuværende EU, som 
blev set som en ”bosses’ club”. Det havde 
det indre marked som sit fokuspunkt fra 
første færd. Den endnu ældre forgænger, 
Den Europæiske Kul- og Stålunion, skabte 
idéen om et reelt fælles marked ved at sigte 
mod en ”rationel” håndtering af de store 
krigsrelaterede kul- og stålindustrier. 

De tætte og samlende markedsrelatio-
ner, der skulle komme ud af dette, skulle 
også forhindre fremtidige krige mellem 
Frankrig og Tyskland – en idé, der ofte 
fremhæves som den fredsbevarende kerne 
i EU-projektet. 

Men det er også historien om, hvordan 
EU fra sin tidligste begyndelse har formået 
at skrive ”fred” ind i det, der først og frem-
mest er europæisk kapitals integration og 
pluralisme. 

Det var med Maastricht-traktaten i 1992, 
som tog de første tilløb til udarbejdningen 
af euroen som fælles møntfod, at neoli-
berale idealer og normer blev fasttømret 
i kernen. 

Lapavitsas skriver, at tyske kapitalinteres-
ser spillede en central rolle i de strukturelle 
problemer, der fulgte med euroens indpas. 
Tyske arbejderes løn blev presset massivt 
for at øge produktiviteten, og sammen med 
dette sikrede den Europæiske Centralbanks 
monetarisme tyske virksomheders eksport 
og profit. 

Han peger yderligere på, at EU ikke er 
struktureret som en national regering. EU 
er ikke en føderal stat som fx USA. Det be-
tyder, at man ikke kan presse den nedefra 
eller uden videre foreslå reformer. Det be-
tyder også, at EU ikke virker alt efter, hvem 
der har regeringsmagten i de forskellige 
medlemsstater. 

EU’s magtcenter består af Tyskland, 
men ikke Tyskland forstået som den tyske 
befolkning eller endda den tyske regering. 
Det er tyske kapitalinteresser. EU er, med 
Lapavitsas ord, et ”neoliberalt citadel”, 
et Fort Europa, som bygger sine mure og 
holder den sydeuropæiske periferi – Græ-
kenland, Spanien, Portugal – i et jerngreb.
 
Fort Europa
Der er de grundlæggende marxistiske, 
strukturelle argumenter mod EU’s opbyg-
ning, projekt og dens indbyggede,  ude-
mokratiske grundlag, som er helt centrale.

Med til den rigide, neoliberale ramme 
med det indre marked og fælles valuta hø-
rer ”de fire friheder”: den fri bevægelighed 
af kapital, arbejdskraft, varer og ydelser. 
Disse, endda i dette neoliberalt klingende 
ordvalg, er en stor grund til støtten til ven-
stre for midten og fra idealistiske liberale.

Og paradoksalt nok er både de neoli-
berale tendenser og en bredere støtte fra 
venstrefløjen i Europa intensiveret de 
senere år. Bevægelsesfriheden er en stor 
del af fortællingen om den pluralistiske 
union, som bringer folk sammen på tværs 
af grænser. 

Denne kønne fortælling burde betyde, 
at EU tog imod flygtninge med solidaritet 
og en konsensus om menneskerettighe-
der. Men realiteten blev et lukket fort og 
Middelhavet som en grav for tusinder af 
bådflygtninge. 

”Fort Europa” er et kendt billede fra den 
venstreorienterede kritik af EU, stærkest il-
lustreret af billedet af tusinder af desperate 
mennesker på flugt fra krig, som forgæves 
banker på ”portene” til det lukkede fort. 

Og kritikken fra menneskerettighedsor-
ganisationer har også haglet ned over EU, 
for at lave aftaler med Erdogan i Tyrkiet og 
Lukasjenko i Hviderusland, hvor milliarder 
af euro gives for at holde flygtninge ude 
af EU, uden at skele til hvilke midler, der 
bruges for at opnå dette.   

Men det økonomiske fort – det indre 
marked – er ikke kun måden, hvorpå EU 
med betydningen ”Europa” kan forme og 
vedligeholde sig selv som en del af ver-
dens ”center” med det globale syd som 
periferi. Denne konstruktion spejles også, 
som nævnt, inde i EU selv f.eks. med et 
kapital-center i Tyskland, der kunne og 
kan presse det ”perifere” og underordnede 
Grækenland, som vi har set det med de lå-
ne-sparepakker, som Trojkaen har “tilbudt” 
til Grækenland. Og den generelle omtale 
om grækerne, som levede ”over evne” og 
”dovne” som grundlag har mange ligheder 
med anti-immigrations-retorikken fra de 
udtalt racistiske dele af Leave-siden i Brexit.
 
For bevægelsesfrihed og solidaritet
Venstrefløjen må kæmpe for menneskers 
bevægelsesfrihed og solidaritet mellem 
mennesker i og udenfor Europa.

Vi skal altså kritisere, hvordan EU’s han-
dels- og fiskeripolitik på den ene side tager 
levebrødet fra folk i dele af Afrika og på den 
anden side, hvordan EU betaler mere eller 
mindre autoritære regimer for at holder 
flygtninge og migranter ude. 

Vi skal kæmpe for at gæste-arbejdere 
fra f.eks. Grækenland eller Portugal sikres 
samme løn og vilkår, som danske arbejdere 
og kæmpe mod låne-sparepakker til fx Por-
tugal og Grækenland, der tvinger landene 
til at sælge ud af statslig ejendom, fyre of-
fentligt ansatte og slagte velfærdsordninger. 

Disse kampe vil skulle føres på trods af 
og imod  EU.
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Artikelserie: Hvordan vi kan afværge klimakrisen?

Borgerlige og reformistiske grønne 
politikker imod klimaskiftet
Længe har de fl este borgerlige 
politikere været meget lunkne - hvis 
ikke direkte afvisende overfor klima-
spørgsmålet.
Af Jens Riis Bojsen

Men det kan de imidlertid ikke længere 
tillade sig at være i samme udstrækning 
som hidtil, da vælgerne pga. frygten for 
klimaforandringerne presser dem stadigt 
mere. 

Et klart udtryk for dette pres var statsmi-
nister Lars Løkke Rasmussens åbningstale 
i Folketinget den 2. oktober:

Han talte om “ … en af de største ud-
fordringer i verden lige nu: Klimaet. Den 
globale opvarmning. - Menneskers påvirk-
ning af klodens klima nærmer sig et kritisk 
punkt. De scenarier, vi længe har talt om, 
bliver nu gradvist til virkelighed. Vores 
udledning af klimagasser risikerer at sætte 
gang i en kædereaktion. Som vi ikke kan 
styre. Og som vil ændre livsbetingelserne 
for vores børnebørn og deres børn. - Det går 
ikke”, sagde statsministeren i åbningstalen. 

Herved knytter han tydeligvis an til FN’s 
klimapanel IPCC’s rapporter - og læg-
ger således klar afstand til præsidenten i 
“Trumpistan”, som overhovedet ikke vil 

høre tale om CO2-udledning som noget 
som helst problem. 

En sådan forståelse har hidtil kun i be-
grænset grad præget regeringens politik. 
Partiet Venstre er præget af nyliberale ideer 
om at mindske begrænsninger og afgifter 
for at forurene for at ”aflaste erhvervsli-
vet” samt at skære ned på statslig støtte til 
fremme af vedvarende energi.  

Det anses for overvejende at være marke-
dets opgave at udvikle noget sådant - men 
da de disse endnu ikke har været kom-
mercielt rentable uden statslig støtte, har 
det betydet, at den Venstre-ledede regering 
hidtil har bremset den grønne omstilling. 

De systembevarende partiers begræns-
ninger ift. klima-spørgsmålet
Ethvert system-bevarende borgerligt 
parti er naturligvis bundet af, hvad det kan 
komme igennem med indenfor en eventuel 
regering, indenfor parlamentet og i forhold 
til erhvervslivet - og det har bremset enhver 
ambitiøs dagsorden på klimaområdet.  

Socialdemokratiet gik under Helle Thor-
ning-Schmidt klart til højre, cuttede de 
fleste gamle bånd til fagbevægelsens top, 
og førte under finansminister Bjarne 
Corydon en politik, der var fuldstændigt 

renlivet borgerlig. I forhold til Venstre vil 
partiet dog godt i et noget større omfang 
bruge statslige penge på grøn omstilling, 
som det vurderer kunne gå hen og blive en 
forretning for erhvervslivet (for eksempel 
store havvindmølleparker). 

Partiet vil nok i et vist omfang foretage 
et skifte i miljø- og klima-politikken - men 
ønsker ikke på nogen måde at gå ud over, 
hvad den mest grønne del af kapitalen er 
med på. 

Partiet Alternativet er født ud af et ægte 
engagement for klimaet og en virkelig 
grøn omstilling. På dette punkt er partiet 
stærkt præget af idealister, der ikke blot er 
levebrøds-politikere, der kun flyder med 
strømmen for at “holde sig på taburet-
terne”. 

Alternativet er et borgerligt, socialliberalt 
centrum-venstre parti, fordi det ikke kan 
forestille sig noget virkeligt opgør med 
det kapitalistiske samfund - kun miljø-
reformer ad parlamentarisk vej. Da det 
imidlertid ønsker langt mere omfattende 
reformer, end kapitalen samt en stor del af 
vælgerne er klar til p.t., bliver det af mange 
traditionelt tænkende betragtet som et 
outsiderparti af miljøflippere. 

Spørgsmålet er, hvordan kan man sikre 
0-vækst, grøn omstilling osv. uden et opgør 
med kapitalismens vækst-motor. De bed-
ste dele af Alternativet ser en modsætning 
imellem elementer af kapitalismen, (særligt 
forbrugerisme) og naturen, men ikke de 
andre modsætninger, som kapitalen ska-
ber, og dermed misser de vigtige alliancer 
til fx arbejderbevægelsen og en overordnet 
anti-kapitalistisk kritik. 

En helt umulig vej til en radikal skær-
pelse af den grønne omstilling
Enhedslisten er et socialistisk parti, men 
forfølger en reformistisk vej til samfunds-

forandringer: De stiller en række gode 
forslag til, hvordan man kunne skabe et 
mere grønt og bæredygtigt Danmark, og 
de ønsker et helt andet samfund, også på 
klima- og miljøspørgsmålet, men partiets 
ideer hertil begrænses helt afgørende af, 
at det udelukkende arbejder med et parla-
mentarisk perspektiv. 

Hovedparten af medlemmerne er pas-
sive, og bliver kun “mobiliseret” til valg-
kampagner - ikke til udenomsparlamenta-
riske massemobiliseringer, da Enhedslisten 
ikke ønsker at tage ansvar for at bygge en 
klimabevægelse op.  

Derfor bliver Enhedslistens politik be-
grænset af, hvad der her-og-nu er parla-
mentarisk muligt - og ikke styret af, hvad 
der overordnet er ønskeligt, samt af, hvad 
arbejderbefolkningen rent faktisk vil kunne 
mobiliseres til. 

Partiets seneste principprogram er 
udtryk for, at partiet er rykket væk fra en 
mere samlet kapitalismekritik, der forstår 
kapitalismen som et system fuld af mod-
sætninger. Og forståelsen af, at det er arbej-
derklassen, der skaber denne verden dog 
uden at have den økonomiske og politiske 
magt til at bestemme hvad og hvordan, der 
produceres, er fraværende. 

Så i stedet for at partiet formulerer en 
strategi for hvordan, at det brede befolk-
ningsflertal af arbejdere opnår en sådan 
magt, forfalder det til reformistiske svar, 
der reducerer arbejderklassen til vælgere.  

Derfor har Enhedslisten blot idealistiske 
ønsker om en grøn omstilling - men det 
har slet ikke viljen til den mobilisering 
af arbejderklassen på klimaspørgsmålet, 
som kan bevirke en afgørende ændring 
også på dette punkt i forhold til kapitalen. 
Og sidstnævnte vil naturligvis kun meget 
nødigt slippe dens lukrative forretninger, 
uanset hvor klima- og miljøskadelige de er.

Møde i Odense
Hvorfor kan kapitalismen 
aldrig blive grøn?

26. feb. kl. 19.oo
i Ungdomshuset Nørregade 60

Landsdækkende klimastrejke fredag den 1. februar kl. 10-13.
Du kan deltage i Aalborg, Viborg, Aarhus, Vejle, Ribe, Sønderborg, Odense, Svend-
borg, Roskilde og København. se mere klimastrejke.org
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For 100 år siden blev den polsk-
jødisk-tyske Rosa Luxemburg myrdet 
- den 15. januar 1919. Samme dag 
blev Karl Liebknecht ligeledes myr-
det, og dette var et bittert punktum 
for første akt i den tyske November-
revolution, der blev slået ned i disse 
dage.

Af Jens Riis Bojsen

Rosa Luxemburg er en af de mest betyd-
ningsfulde revolutionære i historien. På 
tre punkter har hun virkeligt skrevet sig 
ind i denne: 1) Opgør med reformismen 
- 2) Modstand mod 1. Verdenskrig - 3) Re-
volution: Hun var i 1919 en af de centrale 
figurer i den tyske November-revolution 
og dannelsen af det revolutionære Sparta-
kusforbund, forløberen for det tyske kom-
munistiske parti, KPD.

Polsk-jødisk revolutionær
Hun blev født i Polen som Rozalia (Róża) 
Luksemburg i 1871. På dette tidspunkt var 
denne del af det nuværende Polen under-
lagt det zaristiske Rusland. Det betød hård 
politisk undertrykkelse. 

Som ung kom hun ind i det socialistiske 
miljø omkring gruppen “Proletariat, og det 
fik konsekvenser: I 1889, 18 år gammel, blev 
politiet opmærksom på Rosa, og hun måtte 
flygte ud af det zar-russisk styrede Polen til 
Zürich i Schweiz, hvor hun i de næste 8 år 
levede i eksil. I Schweiz og senere i Tyskland 
ændrede hun sit navn til Rosa Luxemburg.

Fra Schweiz deltog Rosa Luxemburg i 
opbygningen af Polens og Litauens social-
demokrati, hvis blad blev udgivet i eksil i 
Paris. Hun blev meget hurtigt kendt som et 
af dette partis dygtigste teoretikere.

Tysk revolutionær, der angriber refor-
mismen
I 1897, 26 år gammel, tog hun til Tyskland 
for at gå ind i det tyske socialdemokrati 
SPD, den største sektion af Socialistisk 

Internationale. På dette tidspunkt var SPD 
verdens største og vigtigste arbejderparti 
med ca. 30% af stemmerne ved valgene. 

SPD var delt i en revolutionær og i en 
reformistisk fløj, hvor sidstnævnte blev 
stærkere, efterhånden som der opstod et 
politisk bureaukrati i de parlamentariske 
forsamlinger samt i toppen af fagbevæ-
gelsen. 

Eduard Bernstein udviklede i årene 1896 
- 98 reformismen, der betød et fuldstæn-
digt brud med marxismen: Han hævdede, 
at kapitalismen vil udvikle sig således, at 
den i stigende grad ville blive acceptabel 
for arbejderne. Dette passede som fod i 
hose til det politiske bureaukratis stigende 
interesse i klassesamarbejde. 

Som den første i verden angreb Rosa Lu-
xemburg ud fra et marxistisk-revolutionært 
synspunkt Bernsteins revisionisme. Hen-
des kritik blev publiceret i SPD’s teoretiske 
tidsskrift “Neue Zeit” og kom derfor ud til 
alle teoretisk interesserede. Hun påviste, 
at reformismen betød et fuldstændigt 
brud med marxismen, og ville reducere 
arbejderklassens kamp til overenskomst-
forhandlinger og sociale reformer. Hendes 
artikler blev samlet under overskriften 
“Social reform eller revolution”. I 1910 blev 
SPD splittet i 3 fløje: En reformistisk, en 
opportunistisk der snakkede om revolu-
tion uden at vise nogen som helst vilje til 
at ville omsætte det til virkelighed - og en 
revolutionær. 

Verdenskrigen og århundredets for-
ræderi
I nogle år fra 1910 håbede Rosa Luxemburg 
på, at arbejderklassen og dens kamp ville 
kunne presse den reformistiske ledelse. 
Dette håb blev gjort endegyldigt til skamme 
ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914: Her 
stemte SPD i den tyske rigsdag for at be-
vilge penge til, at det tyske kejserrige kunne 
indlede krigen. 

Dette var om noget århundredets forræ-
deri imod arbejderklassens sag, idet denne 

nu ville blive slagtet på slagmarkerne. Og 
det var et fuldstændigt brud med inter-
nationalismen, hvor arbejdere i alle lande 
skulle forene sig imod deres borgerskaber. 
Nu skulle de tyske arbejdere som soldater 
og kanonføde kæmpe for det tyske borger-
skabs imperialistiske interesser - og slagte 
deres klassefæller i Frankrig, Storbritan-
nien, Rusland m.fl., som skulle kæmpe og 
dø for deres respektive borgerskaber. - Som 
den eneste i rigsdagen stemte den revolu-
tionære Karl Liebknecht imod.

Den 4. august 1914 dannede Karl Liebk-
necht, Franz Mehring, Clara Zetkin og Rosa 
Luxemburg den gruppe, der skulle samle 
SPD’s revolutionære fløj. Denne fløj blev 
senere til Spartakus-forbundet (der senere 
igen blev til tysklands kommunistiske parti, 
KPD). - Kort efter kom Karl Liebknecht 
og Rosa i fængsel, hvor de sad under hele 
krigen.

Revolutionen i Tyskland bryder ud
Direkte inspireret af den russiske revolution 
i 1917, hvor soldaterne indledte oprøret 
ved at tage magten fra officererne, gjorde 
de tyske soldater oprør et år senere i no-
vember 1918. Den kæmpemæssige tyske 
krigsmaskine ophørte, 1. Verdenskrigs 
barbari sluttede, og kejseren og 22 tyske 
konger og fyrster blev sat på porten. Det 
var verdenshistorisk.

SPD’s reformistiske ledelse arbejdede 
yderst aktivt for at erstatte det tyske kej-
serdømme med den borgerligt-parlamen-
tariske Weimar-republik, byggende på ka-
pitalismen og klassesamarbejdet. Dermed 
blev SPD, anført af rigsværns-minister 
Gustav Noske, fra første stund en svoren 
fjende af den socialistiske revolution, som 
Karl Liebknecht havde udråbt, og som Rosa 
Luxemburg var en del af. Her var målet en 
rådsrepublik, baseret på de utallige arbej-
der- og soldaterråd, som opstod overalt i 
Tyskland. 

Spartakusforbundet var politisk uerfa-
rent og havde ikke haft tid og mulighed for 

at forankre sig i den tyske arbejderklasse. 
Grebet af øjeblikkets revolutionære begej-
string var der hverken i arbejderklassen 
og i Spartakusforbundet nogen realistisk 
forståelse af styrkeforholdet i Tyskland: 
Begejstrede spartakister troede, at når de 
kaldte til kamp, ville arbejderklassen følge 
med, og revolutionen snart efter sejre … 
Det var en illusion: Flertallet i arbejderklas-
sen og blandt soldaterne var lettet over, 
at kejserstyret og krigen var ophørt og 
forstod reelt endnu ikke betydningen af at 
fortsætte kampen imod borgerskabet. De 
revolutionære spartakister havde derfor 
ikke masseopbakning.

Rosa Luxemburg forstod, at styrkeforhol-
det ved indgangen til januar 1919 endnu 
var ugunstigt. Da Spartakusforbundet 
ikke desto mindre besluttede at indlede 
opstanden den 5. januar, besluttede Rosa 
Luxemburg at føje sig for ikke at komme til 
at stå udenfor. 

Spartakusoprøret blev knust: SPD og 
rigsværns-minister Gustav Noske holdt 
sig ikke tilbage fra at indgå hemmelige al-
liancer med de ekstremt højreorienterede 
“frikorps”, der blev udstyret med våben. 
Disse kunne nu med SPD’s fulde opbakning 
nedkæmpe Spartakusopstanden. 

Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg 
bliver myrdet
Tusinder blev dræbt. Den 15. januar 1919 
blev Karl Liebknecht myrdet. Samme dag 
havde højre-radikale “frikorps”-soldater ta-
get Rosa Luxemburg til fange og henrettet. 

Rosa Luxemburgs partner igennem 
mange år Leo Jogiches telegraferede til Le-
nin i Sovjet-Rusland: “Rosa Luxemburg og 
Karl Liebknecht har gjort deres pligt overfor 
revolutionen.” Den litauiske revolutionære 
Leo Jogiches havde arbejdet sammen med 
Rosa Luxemburg om at opbygge det polsk-
litauiske socialdemokrati, og han havde 
været med i det tyske Spartakusforbund 
fra første færd. Den 10. marts 1919 blev han 
selv henrettet.

Rosa Luxemburgs revolutionære arv
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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 magtha-
verne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner 
osv. – samtidig med at arbejdsløsheden vokser.
Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemo-
kratiske 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 fl este faglige 
ledere, accepteret kapitalismens nedskærings-logik.
Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutio-
ner og masseprotesterne verden over.
Socialister er aktive i bevægelserne, fordi fl ere 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 en-
keltspørgsmål, 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 risi-
koen større for, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen 
blot er forvarsler om endnu fl ere – og større – krige. 
Som det skete efter krisen i 30’erne.
Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalis-
men fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie 
for os selv og vore efterkommere.
Eller vi kan følge inspirationen fra de arabiske revolutio-
ner 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 dis-
kutere, 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.

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

Her står 
ISU

@Det er her det sker
Møderne er åbne for alle interesserede. Se de sen-
este opdateringer på socialister.dk/moeder

København
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn på Chris-
tianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. For mere 
info kontakt ISU på 20 34 35 13.

31/1: Landsmødeforberedelse
7/2: Partiets rolle i dobbeltmagts situationen 
14/2: Klima Del - 1 Marxisme er grøn
21/2: Socialisme for begyndere - Internationalisme
28/2: Klima del 2. Kan kapitalisme være grøn?
7/3: Hvad er antisemitisme? Og hvordan skal den 
bekæmpes? 
14/3: Hvor kommer racisme fra?

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørre-
gade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.

5/2: Socialister og feminismen i dag
12/2: Rosa og revolutionen
19/2: Højredrejningen i europa
26/2: Hvorfor kan kapitalismen aldrig blive grøn?
2/3: lørdag: workshop på Femi festival i Ungdomshuset.
FN´s verdens mål nr. 5: ligestilling. Kl. 11 - 12.
5/3: Bogomtale - The left case against the EU
12/3: Hvorfor er der stadig racisme?

Århus
Vi holder (med mindre andet oplyses) møde i Aarhus 
hver anden torsdag kl. 19.30 i lokale 2.2 på Stu-
denterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C. 
Kontakt Lars Henrik på tlf. 61 60 68 76 for yderligere 
info.

31/3: Er menneskets natur en hindring for socialismen?
14/2: Det kommende globale børskrak
28/2: Parti og klasse i dansk klassekampshistorie
14/3: Kvindeundertrykkelse og klassekamp 
28/3: Arven fra TrotskijSocialistisk Arbejderavis: facebook.com/SocialistiskArbejderAvis

Modstand.org
Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 161

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

Antisemitism - The Far Right, 
Zionism and the Left

Af Rob Ferguson
Pris: 30 kr.

The Left Case Against the EU

Af Costas Lapavitsas
Pris: 150 kr.

Opbrud i Verden - bekæmp 
krigstruslen og højrefl øjen

Af Charlie Lywood
Pris: 15 kr.

Internationale Socialister/ISU: facebook.com/groups/intsoc/

13000 kr til Socialistisk Arbejderavis
Indsamlingen til Socialistisk Arbejderavis 2018 er slut.
Vi siger tak til ALLE, som på forskellig vis har bidraget.
Vi har samlet penge ind når vi har solgt avisen på 

gaden, uddannelsessteder eller på demonstrationer. 
Vi har samlet penge ind på vores afdelingsmøder. Vi har 

solgt T-shirts og antikvariske bøger. Og vi har holdt små so-
ciale arrangementer. Rigtig mange mennesker har bidraget 
med mange mindre og en del med et større beløb. Endelig 
har nogle medlemmer givet en ekstra måneds kontingent.

Nyt design på
socialister.dk
Vores hjemmeside har fået et nyt design, og ligner nu noget 
fra dette årtusinde. Vi er igang med at lære at bruge alle 
de nye muligheder det giver os, så den bliver forhåbentligt 
bedre og bedre med tiden. Den er allerede fyldt med 
spændende artikler, og der bliver løbende lagt nye op. Så 
hvis du ikke kan vente til det næste nummer af Socialistisk 
Arbejderavis udkommer, kan du altid checke hjemmesiden.
D e r  e r  o g s å  e n  ka l e n d e r,  s å  d u  ka n  f ø l g e 
med i  ændringer af  mødeti t ler  og andre t ing.
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Opbruddet i verden intensiveres

Af Charlie Lywood og Jens Riis Bojsen

Det er slående, at USA, Tyskland, Frank-
rig og Storbritannien alle sammen er i en 
dyb økonomisk og politisk krise. Alle ste-
der er der tale om den værste krise siden 
1945. Og det sker på præcis samme tid: 
Valget af Trump i USA i 2016, Brexit-krisen 
i Storbritannien, Angela Merkel-regerin-
gens totale nedtur i Tyskland og “de gule 
vestes” oprør i Frankrig imod præsident 
Macron er altsammen udtryk for det. 
Hertil kunne vi tilføje Italien, Spanien og 
Sverige, hvor alt ligeledes er forandret. 

Både USA og EU er derfor ramt af en hi-
storisk krise fuldstændigt uden sidestykke 
i hele efterkrigstiden. Det er derfor, at vi 
kan tale om en systemisk krise for den 
hidtil førte neoliberale politik, som har 
fremkaldt et oprør i arbejderklassen i de 
berørte lande. Oprøret kommer til udtryk 
på forskellig måde – men overalt har det 
udløst en voldsom krise. Og denne krise 
lader sig ikke løse uden videre inden for 
rammerne af systemet.

De herskende klasser er i krise
G20-topmødet 30. nov. - 1. dec. i Buenos 
Aires viste, at verdens førende magter ikke 
kan blive enige om noget som helst angå-
ende verdenshandelen. Hele det kapitali-
stiske samarbejde, der har eksisteret i hele 
efterkrigstiden om fremme af frihandel, 
er derfor blevet afløst af handelskrig med 
stadigt højere toldmure. Det har ført til 
en intensivering i rivaliseringen mellem 
verdens stormagter, USA, EU og Kina. - 
Usikkerheden om Brexit, samt om den 
fortsatte handelskrig mellem Kina og USA 
samt om USA’s politik i Mellemøsten er så 
stor, at det fik aktier, obligationer og råva-
repriserne til at falde drastisk i den tredje 
uge af december på Wall Street. For første 
gang nogensinde faldt disse tre grupper af 
værdipapirer og priser samtidigt.

Det afspejler, hvor ustabil den globale 
økonomi er. Muligheden for en økono-

misk tilbagegang lurer lige om hjørnet. 
Og det skaber desperation blandt verdens 
herskende klasser.

Den nyliberale globale orden falder 
derfor fra hinanden for øjeblikket med 
rasende fart.

Hvorfor sker denne krise nu?
Profitraten har siden 70’erne været så 
lav, at der for kapitalismen ikke har været 
tilstrækkelig profit ved at investere i den 
hidtidige, traditionelle industri. 

Det har fået kapitalismen til at søge nye 
veje: Den nyliberale politik har holdt sit 
indtog og sørget for de-regulering, således 
at den finansielle sektor kunne kaste sig 
over spekulation i et hidtil ukendt omfang. 
Det ledte til Finanskrisen, der brød ud i 
2007 - 08 og førte til meget voldsomme tab 
med historiens største redningsaktioner 
af kriseramte banker.

Faldet i profitraterne har indenfor det 
traditionelle erhvervsliv ført til utilstræk-
kelige investeringer i produktion. For at 
sænke omkostningerne er der sket en 
massiv outsourcing og globalisering, der 
har ført til en afindustrialisering af Europa 
og Nordamerika. Det har bevirket en be-
tydelig tilbagegang for arbejderklassen 
og den faglige organisering. Outsourcing 
og midlertidige, usikre ansættelser berø-
rer millioner. Resultatet er en voldsom 
tilbagegang i social sikkerhed. For det 
store flertal af arbejdere er der hverken i 
Europa eller i USA sket nogen stigning i 
den disponible realløn i årtier. Samtidig 
er stigningen i fattigdom steget eksplo-
sivt, f.eks. i Tyskland og i Storbritannien. 
I disse to centrale lande lever ca. 20 % af 
befolkningen under den officielle fattig-
domsgrænse.

Det har i alle de berørte lande fremkaldt 
et oprør i arbejderklassen, som har ført 
til massive politiske forandringer i USA, 
Tyskland, Frankrig, Storbritannien og en 
række andre lande. Den hidtil førte nyli-
berale politik er derfor stort set blokeret. 

Vi kan derfor se en international ten-
dens, hvor den underliggende inve-
steringskrise, på grund af de svigtende 
profitrater, river de herskende klasser 
fra hinanden under en kombination af 
indskrænkning i verdenshandelen, usik-
ker lånesituation for bankerne, stigende 
intra-imperialistiske rivalisering og pres-
set fra neden fra arbejderklassen. 

Racismen som afledningsmanøvre
I alle de kriseramte lande har den her-
skende klasse forsøgt at aflede arbejder-
klassens opmærksomhed fra det centrale 
- kapitalismens og den nyliberale politiks 
krise - ved hjælp af racismen, godt hjul-
pet af den såkaldte ”flygtninge krise” i 
2015. Denne kombination af angreb på 
arbejderklassen og racisme gik fint indtil 
2016. Så fik man Trump som præsident i 
USA og Brexit i Storbritannien. Begge er 
udtryk for den samme tendens – befolk-
ningens had til og modstand mod ”eliten”. 
Den ideologi, som har svejset de fleste 
herskende klasser sammen i flere årtier – 
neoliberalismen – har mistet sin magi, og 
følgen deraf er, at den globale konsensus 
nu er forsvundet. Den globale herskende 
klasse er begyndte at miste kontrol over 
situationen.

Den herskende klasses troværdig-
hedskrise
Vi står nu i en situation, hvor folk i hobetal 
simpelthen holder op med at tro på de 
løgne, de har fået serveret. Når tilstræk-
keligt mange mennesker bevæger sig væk 
fra de herskende fortællinger, skabes der 
en krise, som kan gå forskellige veje, men 
som under alle omstændigheder skaber 
dybe kløfter blandt de herskende, og som 
derfor åbner nye muligheder for sociali-
ster og andre, som vil en anden vej. Det er 
den periode, vi er i idag, og det er det, vi 
kalder ”opbruddet i verden”.

250’000 mennesker demonstrerede i Berlin i oktober


