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Stop karakterræset
Vi har ikke brug for karakterer, men
mere vejledning og feedback.
Den dybere mening med karaktersystemet er at sortere os mennesker,
så samfundet kan få det optimale
udbytte af os på arbejdsmarkedet.
Jagten på gode karakterer virker effektivt til at disciplinere os og giver
mindre tid til kritisk tænkning og
refleksion.
Af Konni Nørlem

Regeringen har bebudet, at der skal ske
en reform af karaktersystemet. Problemet
er ifølge en rapport fra EVA (Danmarks
Evalueringsinstitut), at der er gået inflation i karaktersystemet, og at der gives for
mange høje karakterer.
Men at flere får høje karakterer burde
vel være udtryk for, at flere lærer mere og
dermed være positivt?
Foto: Trine Kristensen/Forskerforum.
Utilfredse studerende protesterer over kæmpe besparelser på Aalborg Universitet.

Fyresedlerne hænger løst på landets skoler
og uddannelsesinstitutioner
Ifølge en analyse, som DR har lavet, er
det de årlige 2% besparelser, også kaldet
omprioriteringsbidraget, som siden 2016
har tvunget gymnasierne til at spare 2%
hvert år. Gymnasierne har samlet set fået
5000 flere elever. Siden 2011 er der blevet
1000 færre gymnasielærere. Ifølge bladet
Gymnasieskolen er der i 2019 allerede
fyret en del lærere og de forventer 80-90
fyringer mere i år.
Også på landets universiteter forventes omfattende fyringsrunder, selvom
der siden 2007 er optaget 43000 flere
fuldtidsstuderende. Universiteterne mis-

ter kr 3900 pr. studerende i 2019. Det har
allerede nu fået Aalborg Universitet til at
fyre 107 undervisere.
Bladet Folkeskolen melder om fyringer
af lærere i mange kommuner. I alt er 130
lærere fyret i januar 2019.
Konsekvensen bliver, at hver lærer skal
undervise og forholde sig til mange flere
elever eller studerende og får dermed et
større arbejdspres. For elever og studerende betyder det mindre undervisning,
dårligere undervisning, mindre feedback
og vejledning.

Der skal være en top og en bund

Måske er der gået inflation og ræs i
karaktererne, fordi adgangskvotienterne
til mange uddannelser har været støt
stigende, men pointen her er, at EVA’s
udmelding understreger, at karaktersystemet er sat i verden til at skulle sortere
os.
Selvom den nuværende 7-trinsskala
tager udgangspunkt i målopfyldelse,
fortæller Katherine Richardson, professor
på KU og formand for den karakterkommission, der skabte den nuværende
7-trins-skala, at meningen med skalaen
er, at der skal være en top og en bund, og
at fordelingen af karakterer i Danmark
skal kunne sammenlignes med udlandet.
”Karakterer er en varebetegnelse, som
kan fortælle omverdenen, at han har
klaret sig godt, og han har klaret sig mindre godt,” siger Katherine Richardson.
(”Gymnasieskolen, 26/5 16).

Læring kræver feedback og vejledning

Mange elever og uddannelsessøgende vil
gerne have karakterer for at få en tilbagemelding på opgaver og fremlæggelser.
Men en karakter er summativ (fordeler på

Merete Riisager mødte virkeligheden
på Ørestad Gymnasium
Utilfredshed med vedvarende besparelser, som fører til lærerfyringer, forringede vilkår og utilfredshed med rigide
fraværsregler, fik eleverne til at lave en
kollektiv aktion og i fællesskab vise deres
utilfredshed, da Merete Riisager besøgte
deres skole.
Hun blev blev sur og fornærmet over at
møde den direkte utilfredshed fra elevernes side og afbrød sit besøg.
Merete Riisager mødte virkeligheden den brød hun sig ikke om. Hun foretrækker at sidde på sit ministerkontor og

administrere besparelser, indføre rigide
kontrolforanstaltninger både i hverdagen og til eksamen og kræve, at eleverne
strammer op.
Omkring 2000 gymnasieelever boykottede Den Digitale Prøvevagt til terminsprøverne. Nu fortsætter de kampen
for at afskaffe den via siden “Afskaf den
digitale prøvevagt”.
Merete Riisager og hendes regering
vil helt sikkert møde mere modstand
fremover.

en rangliste) og er bagud-skuende.
Den fortæller intet om, hvad der har
fungeret godt og mindre godt, og hvad
man kan gøre anderledes og bedre næste
gang.
Med de mange lærerfyringer, som på
det seneste er sket inden for folkeskoleog gymnasieområdet, vil det betyde,
at lærerne har endnu mindre tid til at
vejlede og give den feedback, der er brug
for.

Karakterræs skaber stress

Lars Blume, rektor på Odder Gymnasium,
fortæller, at ”karakterer havde ødelagt
læringsmiljøet på Odder Gymnasium.
Eleverne blev syge, fik ondt i maven,
stress, ja der var endog tilfælde af spisevægring.
Den gnist af nysgerrighed, der er
nerven på en uddannelsesinstitution,
var forduftet. Eleverne turde simpelthen
ikke sige noget af frygt for at begå fejl.
Når vi spurgte dem hvorfor, sagde de, at
det var fordi, de var bange for at få dårlige
karakterer. Vores, altså de voksnes, fine
tanker om, at man jo netop lærer af at
begå fejl, prellede af på dem. De åbnede
kun munden, når de var helt sikre på, at
de sagde noget rigtigt.”
Odder Gymnasium er i dag kendt for
at være et gymnasium, hvor antallet af
karakterer er minimeret, og hvor der er
mere fokus på feedback, hvilket har givet
bonus i form af god elevtrivsel (Magisterbladet 24/1 2019).

Sæt pensionsalderen ned - stop uligheden - styrk velfærden
Det såkaldte “Velfærdsforlig”, som den
daværende regering, Socialdemokratiet
og Radikale vedtog i 2006, begynder nu at
krakelere.
Argumenterne var, at alle måtte arbejde
længere og komme hurtigere gennem
sin uddannelse for at sikre fremtidens
velfærd. Det argument har politikere fra
skiftende regeringer skamredet hver gang
en ny reform skulle vedtages. Men resultatet er en voldsom velfærdsforringelse
på alle områder samtidig med en stigning
i uligheden.
FH, Fagbevægelsens Hovedorgansation, har startet kampagnen: Stop
Uligheden, styrk velfærden, hvor man
kan tjekke uligheden kommune for kom-

mune.
Den generelle usikkerhed, som er konsekvensen af “velfærdsforliget”, handler
især om den høje pensionsalder. Det har
fået Socialdemokratiet til at foreslå forskellige justeringer, hvilket har åbnet op
for en fornyet debat om nedslidning og
stress på jobbet og krav om at nedsætte
pensionsalderen igen.
3F i Aalborg mf. laver kampagne for
at opsige “velfærdsforliget”. De siger:
“Levealderen stiger. Men det er ikke det
samme som at vores kroppe kan holde til
at arbejde længere. Derfor giver det ingen
mening at hæve pensionsalderen i takt
med levealderen”
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Det mener vi
Det kommende folketingsvalg og valget til EU-parlamentet
sætter rammen for mange politiske diskussioner lige nu. Der er
samtidig en historisk stor mistillid til politikere og medier. Det
giver en diffus stemning af vrede, frustration, tvivl, opgivenhed.
Men aktivister i såvel klimabevægelsen som i de antiracistiske
netværk har længe været igang med at planlægge og mobilisere til
lokale demonstrationer, som en del af de internationale protester
den 15. marts og 16. marts. Begge bevægelser rækker langt ud
over den snævre nationale dagsorden, som alt for ofte sætter den
politiske dagsorden.
Både Folkets Klimamarch i København i september, der samlede 15.000 og demonstrationerne mod Finansloven, og paradigmeskiftet i december, som samlede 10.000 i hele landet, har
boostet håbet om at ændre det politiske klima og givet aktivister
mere selvtillid til at organisere demonstrationer og strejker.
Internationale Socialister har også siden Marxisme 2018 i
november oplevet en større interesse og deltagelse i vores åbne
møder. Vores tilbud om antikapitalistisk kritik, en marxistisk
analyse/forklaring og mulighed for selv at blive aktiv og gøre en
forskel, har interesseret langt flere end tidligere.
Det gælder også på klimaspørgsmålet, som heldigvis rangerer
højt i manges bevidsthed, hvilket har fået især mange unge til
at kaste sig ind i kampen for en internationale klima strejke 15.
marts.
I dette nummer af Socialistisk Arbejderavis ser vi på begrænsningerne i det borgerlige demokrati og peger på arbejderklassens
kollektive magt som redskab til at udfordre kapitalismen. Vi opfordrer til at stemme på Enhedslisten, for at styrke en socialistisk
stemme i Folketinget. Læs side 12.
Vi ser også på EU´s flygtningepolitik, som siden 2015 har
udviklet sig katastrofalt med lukkede grænser og havne suppleret
af bilaterale aftaler med diktatorer og militser for at holde flygtningene væk. Samtidig har regeringen revurderet situationen i
Afghanistan, Irak, Somalia og Syrien. Der er ikke længere grund til
at folk flygter, tværtimod står hjemsendelse på dagsordenen. FN
deler dog ikke disse vurderinger. Læs side 9Vi giver ordet til aktivister i de fem lokale antiracistiske netværk, der organiserer demonstrationer den 16. marts på en fælles
platform, som er skabt af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Og vi udfolder det nye internationale netværk, som
bygges op sammen med 16. marts demonstrationerne og ser på
højrefløjens fremmarch i Latinamerika. Læs side 4-5-8.
Der er brug for at bygge brede antiracistiske bevægelser og
standse truslen fra højrefløjen og fascismen, også efter 16. marts.
Derfor er det positivt at dele af fagbevægelsen på forskellig vis
støtter op om 16. marts, ligesom FOA har været en vigtig stemme
mod paradigmeskifte, fordi det vil kunne ramme 10.000 af deres
medlemmer, som ikke har dansk statsborgerskab, men midlertidig opholdstilladelse.

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”.

Femte del:

Roms storhed

Det romerske rige står helt centralt i den
europæiske selvforståelse - med dets pomp
og pragt samt dets fald. Men rigets enorme
størrelse, dets bjergtagende bygninger og
de veje, riget grundlagde, som stadig den
dag i dag benyttes, dækker over millioner af
slavers arbejde.
Af Anders Bæk Simonsen

En af disse slaver, ved navn Spartacus, skulle få
mytologisk status, da han igangsætte et omfattende slaveoprør, der truede rigets eksistens helt
indefra.

Romerrigets opståen.

Langs den centrale, vestlige del af ”støvlen”
som vi kender Italien som i dag, opstod der en
landsby ved floden Tiber ca. 900 fvt. I starten var
der ikke tale om en stat, men snarere en organisering af bondeslægter, der blev styret af storbønderne, hvis magt og privilegier gik i arv.
Byens placering langs floden Tibers sidste
kryds før den løber ud i havet, gjorde Rom til et
oplagt sted mellem nord-syd- og øst-vest-vendte
handelsruter. Byen blomstrede og blev en større
handelsby i slutningen af 600 fvt., ca. samtidig
med, at romerne fik selvstændighed fra etruskerne, hvis rige lå nord for Rom.
I løbet af de næste 400 år udviklede Rom sig
fra en handelsby, der havde alliancer med andre
omkringliggende latinsk-talende byer, til en
republik der dækkede det meste af Italien og
havde kolonier rundt omkring i Middelhavet,
bl.a. Grækenland og i Nordafrika.

Republikken

Hver eneste gang, republikken i denne periode
ekspanderede og flyttede rigets grænser, var
det på militære sejre, båret af bønder, der blev
udskrevet til militæret. Men disse bønder og
soldater havde, trods borgerskab i republikken,
ingen demokratisk indflydelse.
Den romerske republik blev styret af tidligere
storbønder, hvis rigdomme og jord voksede, hver
eneste gang riget udvidede sine grænser gennem
militære erobringer. Det var disse slægter, der
udgjorde den romerske ”patricia”, altså Roms
adel, og som dominerede senatet og den romerske republik. Alle senatspladser, dommere,
konsuler og topembedsmænd blev kun valgt fra
denne klasse.

Oprør
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For de almindelige mennesker i riget var det
klart, at det var en uholdbar udvikling. Den
romerske historiker Sallus beskriver, hvordan
almindelige folk fik nok af adelens ”ondskabsfulde gerninger” og ”vigtigst af alt gældsbyrden”
og ”greb til våben og tog position” blot 40 år efter
republikkens grundlæggelse. De fik på denne
baggrund en række økonomiske bidrag og nogle
juridiske rettigheder.
Men der er gentagne beskrivelser af opstande
de følgende 100 år, bl.a. hvad vi i dag kender som
”sit-ins”, hvor soldaterne satte sig ned og nægtede at kæmpe.

Lænkede romerske slaver.

Reform-ønsker mod slaveøkonomien

Roms mange militære sejre førte til, at en større
og større andel af Roms indbyggere var krigsslaver og blev mere og mere central for økonomien.
Omkring år 100 fvt. anslås det, at op mod 2 mio.
indbyggere i riget var slaver ud af en samlet befolkning på 5.25 mio. Den store mængde af gratis
arbejdskraft gav ikke de romerske indbyggere
flere privilegier, tværtimod var det en social og
økonomisk katastrofe for størstedelen af rigets
bondebefolkning.
De havde ikke råd til at blive gift, hvis de blev
gift, havde de ikke råd til at få børn, hvis de fik
børn, havde de ikke råd til at opfostre dem, og
fattige børn stak af og endte på slavemarkederne. Som resultat faldt befolkningstallet og
lagde grunden for yderligere bitre og blodige
kampe mellem de sociale klasser.
Også inden for eliten var der individer, der,
delvist ud fra sociale hensyn, men nok endnu
mere ud fra hensyn til statens overlevelse, ønskede, at reformere systemet. Nogle af disse var
Gracchus-brødrene.
De talte for større omfordeling af jord fra rig til
fattig, da de med forfærdelse så, hvordan hærens
rygrad – de mange bønder – var i forfald, mens
Sicilien netop havde været vidne til et omfattende, mangeårigt slaveoprør, hvor titusindvis
af slaver sammen med grupper af frie borgere
havde gjort op med deres herskere.
Gracchus-brødrene kunne se, at den romerske
stat led under den elendighed, som bønderne
led under. De måtte begge lade livet for deres reformønsker, men de havde ingen forestilling om,
at slaverne skulle sættes fri, eller at den militære
og koloniale undertrykkelse af andre folkeslag
skulle høre op.
Slavernes befrielse skulle altså komme fra
dem selv, og det er præcis, hvad gladiator-slaven
Spartacus satte i gang, og som vil blive behandlet i næste nummer af Socialistisk Arbejderavis.
Hvis du ikke kan vente så længe, kan du læse en
uddybet version af denne artikel og den næste
på socialister.dk
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Antiracister fra København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg beretter:

”Den diskrimination, vi ser “Det nye paradigmeskifte, som lige er
til daglig, gør mig vred.” blevet vedtaget, rammer hårdt.”

Af Lars Henrik Carlskov

Stay Human indgår på landsplan
i Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskrimination.
”Størstedelen af det etablerede
danske politiske system har valgt
at sætte en dagsorden, som ikke
stemmer overens med mange almindelige danskeres forhold til
både flygtninge og indvandrere.
Den diskrimination, vi ser til
daglig, gør mig vred. Og den skal
vi lave om på,” forklarer han til
Socialistisk Arbejderavis.
I Aalborg har man da også allerede planlagt næste aktivitet,
så demonstrationen 16. marts
”ikke bare bliver en engangsforestilling”, fortæller han. ”Ugen
efter inviterer vi til et åbent ak-

tivismemøde, så de mennesker,
der kommer til demonstrationen, også kan se, at der fortsat
sker noget.”
Om kort tid er der valg til
både Folketinget og EU, og også
derfor er det ifølge Jonathan
Zacho Bruun vigtigt at fortsætte
aktiviteterne:
”Vi skal have et andet paradigmeskift, og det er nu, vi skal i
gang, for vi er oppe imod nogle
store kræfter i det danske samfund, som ændrer måden, man
må snakke om tingene på, så det
bliver okay at diskriminere.”

Af Frank Rasmussen

Chadi er uddannet kandidat i
farmaci og kom til Danmark for
fire år siden fra Syrien. Han bor
på Nordfyn med sin kone og to
børn. Allerede på asylcenteret
var han frivillig tolk, og på Nordfyn har han været med til at lave
lektiecafé, kulturdage, Mangfoldighed på Nordfyn og passet sit
arbejde i Nordfyns kommune.
Chadi er også aktiv i “Racismefri By” i Odense og i Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination.
På spørgsmålet om, hvad initiativet gør for at bygge 16. marts-

protest i Odense, fortæller han:
“Vi holder debatmøder, vi går
på gaden og på uddannelsesinstitutioner og deler flyers ud og
snakker med folk. Og så hænger
vi selvfølgelig plakater op. Vi har
faktisk trykt 8.000 foldere og 500
plakater, som vi går ud med.
Derudover har vi mere end 23
forskellige foreninger, partier,

fagforeninger og netværk med
til at støtte op.”
Hvad tænker du om den fortsatte kamp?
“Det er en meget vigtig kamp.
Ærlig talt, så synes jeg faktisk, at
man godt kan se paralleller til
Tyskland i 1930’erne og den begyndende forfølgelse af jøderne.
Ikke kun i Danmark, men i hele
Europa og resten af verden. Det
er en farlig udvikling, som vi skal
forklare og stoppe.
Paradigmeskiftet ændrer situationen dramatisk for tusindvis af
flygtninge og risikerer at sende
folk på flugt igen.
Det rammer ikke kun mig, det
er en udvikling, som alle er nødt
til at forholde sig til. Så derfor
fortsætter vi arbejdet i Racismefri
By og samarbejdet på landsplan
i Fællesinitiativet samt det internationale samarbejde.”

“Vi skal organisere en gruppe i København, der samler mange.”

”Aarhus er smilets og mangfoldighedens by, og der skal
være plads til alle.”
Det fortæller Faiga Kafarova, som er formand for
Integrationsrådet i Aarhus
og med til at arrangere demonstration den 16. marts i
Aarhus.
Af Konni Nørlem

Faiga fortæller:
“Regeringens politik og menneskesyn rammer os alle sammen. Folketinget har vedtaget
så mange love, som er psykisk
terror mod folk, der ikke har det
særligt godt. Der sker en dæmonisering af bestemte grupper
- flygtninge, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere - og det er
en skændsel, hvordan børn og
voksne behandles på Sjælsmark,
Kærshoved og i Ellebæk.
Retorikken er blevet forrået,
der er simpelthen blevet mindre tolerance. Det at være et
menneske, at være til, at have
rettigheder og have udsigt til et
godt liv tæller ikke længere. Selv
børn har langt mere empati end
politikerne.”
På spørgsmålet om, hvorfor
folk skal komme til demonstration den 16. marts, siger hun:
“Politikerne mistænkeliggør
flygtninge og fattige, de gør os til
betydningsløse liv. De forsøger at
skabe konflikt, splitte os og gøre
os usikre og bange.
De kører skræmmekampagner
og prøver på denne måde at

Det siger Chadi Dabbagh.
Han er aktiv i Racismefri By
- Odense for Mangfoldighed,
som står bag 16. marts-demonstrationen.

Det siger Nynne Malou Jessen, som er med i Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination – København
og Omegn, som står for demonstrationen den 16. marts.
Af Alexander Lassithiotakis

Hun er 28 år og praktikant hos
Mellemfolkeligt Samvirke, som
også er med i Fællesinitiativet.
Nynne fortæller, at hun “kom
med fra starten, fordi jeg var
nysgerrig omkring at skulle
samle sådan en gruppe med
fælles mål og så mange samarbejdspartnere.”
På spørgsmålet om, hvordan
hun synes, man skal fortsætte
efter den 16. marts, siger hun:
“Jeg har tænkt meget over
det, også i forhold til vores ressourcer og folks tid. Men noget

mere awareness-arbejde, evt.
at komme ud på skoler og lave
workshops. Måske også nogle
debatarrangementer - nogle
andre former end lige demonstration.
Vores største udfordring
er forskellige holdninger til,
hvad racisme er, og hvordan
vi skal forholde os til det. Der

har været en større diskussion
internt om, at hvide mennesker
ikke skal have samme stemme
som minoriteterne. Og nu har
vi jo så ekskluderet nogen, der
mente det. Og det synes jeg er så
ærgerligt.
Men jeg synes jo, at der bliver
set forkert på det. Jeg synes jo
netop, at når folk der ikke selv
bliver berørt af racisme, ønsker
at være en del netværket, det
er stort. Og noget, vi skal være
glade for og tage imod.
Men måske et større debat
arrangement – mere end hundrede mennesker og et stærkt
panel –også med nogle af de
stemmer, vi har haft problemer
med, noget der kunne livestreames eller et eller andet, så
vi kan nå ud til nogle bredere
befolkningsgrupper – det gad jeg
godt!”

“Vi er nødt til at holde sammen i en fælles kamp mod racisme
- alt andet er spild af tid!”
købe sig til stemmer, men det
er en primitiv og analfabetisk
politik.
Højrefløjen er vokset hurtigt,
men vi må ikke læne os tilbage!
Vi må samle folk om at kæmpe
for menneskelighed, lige rettigheder og velfærd for alle.
Demonstrationen skal gøre
opmærksom på, at enhver har
ret til at blive behandlet som et
menneske, leve et værdigt liv;
alle skal have en god barndom
med plads til drømme og håb
for fremtiden.
Danmark er et smukt land
med skønne mennesker, og politikken skulle helst afspejle det
samme!”

Det siger Karin Jørgensen
fra Antiracistisk Netværk i
Svendborg, som har taget
initiativ til 16. marts demonstrationen i Svendborg.
Af Lene Junker

Karin har været med i Antiracistisk Netværk i Svendborg, siden
det opstod i 2000. Dengang var
en gruppe nazister aktive i Svendborg og på Langeland.
I 2006 arrangerede netværket
en stor, bred demonstration
mod Dansk Front. Derefter blev
der dannet en formel, tværpolitisk forening, ARN, som
hvert år siden har markeret
Krystalnatten den 9. november

med stor tilslutning.
Da protesterne mod Finansloven tog fart i december
2018, gik ARN også med, og på
kort tid samlede de 500 til demonstration i Svendborg.
Karin har de sidste mange år
været tovholder og grebet fat i
folk, når der skulle ske noget.
Sådan har det også
været omkring
16. marts. Hun
fortæller:
“Vi har indkaldt
alle kontakter og
fået en ny kontakt,
Aktiv Borger, som
er en gruppe flygtninge, der er nye
i Danmark. Det er

en social forening, der rådgiver
og hjælper hinanden. En stor
gruppe derfra har været aktive
i forberedelserne. Desuden er
Amnesty Youth fra gymnasiet
blevet en fast del af ARN. Vi vil
holde kontakten efter 16. marts,
evaluere og finde ud af, hvad vi
skal lave fremover.”

Demo i Svendborg d. 10/12-18

Det fortæller Jonathan
Zacho Bruun. Han er 30 år,
underviser på den lokale
pædagoguddannelse og er
aktiv i netværket Stay Human, som har taget initiativ
til demonstrationen 16.
marts i Aalborg.
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Opbyg modstanden mod racismen

Med udgangspunkt i FN-dagen mod
racisme og diskrimination vil der i perioden 16-23. marts være demonstrationer i mere end 40 byer i Europa og USA.
Se mere www.worldagainstracism.org
En international opfordring fra den
internationale antiracistiske konference i
London i oktober 2018, lyder:
“Vi udsender denne opfordring i en

foruroligende tid, hvor den internationale racisme og det yderste højre vokser.
Partier fra det yderste højre går frem
ved valgene og indgår også i regeringer.
Med Donald Trump i USA og Jair Bolsonaro i Brasilien har det yderste højres
had mod migranter, muslimer, kvinder,
LGBT, sorte, oprindelige befolkninger
og ideologiske modstandere nået præsidentposterne i de to største land i både

Nordamerika og Sydamerika”.
Og opfordringen slutter med: “Ved
at koordinere vores aktiviteter lokalt,
nationalt og internationalt kan vi bygge
stærkere bånd imellem os. Den 16. marts
skal være et skridt fremad for en fælles
kamp mod had - for mangfoldighed og
solidaritet”.
Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination har tilsluttet sig denne
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opfordring i december og har siden arbejdet på en fælles platform for demonstrationer i Danmark. Det sker i København,
Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg.
Kampen fortsætter efter 16. marts.
Vær med til at sikre en stærk antiracistisk stemme i valgkampene. Kom til
Landsmøde i Aarhus søndag den 14. april.

Film: Kapernaum
Dette er ikke en historie om
”verdens svageste” eller en
skildring af fattigdommens
elendighed.
Af Anna Wolf

Den ekstreme globale ulighed
og fattigdommen, der sender
millioner af migranter i bevægelse
efter et anstændigt liv eller et rent
og skært eksistensminimum; papirløse skæbner; børnearbejde;
flygtningekrisen og den syriske
borgerkrig; det moralske forfald
hos menneskesmuglere, som kender og udnytter et skævt system.
Alt dette er der, hele tiden, som
baggrundstæppe og som vilkår
i den libanesiske instruktør, Nadine Labakis stærke socialrealistiske film om en dreng i Beirut,
som sagsøger sine forældre for at
have bragt ham til verden.
Men det er sjældent svaghed,
man ser i øjnene på den 12-,
måske 13-årige Zain, som måske
ser lille ud, men som er voksen og
hærdet hinsides sin alder. Der er
i alle filmens karakterer en konstant drift for overlevelse – deres
nærmestes så vel som deres egen.
Men hvad der er særligt vigtigt
at lægge mærke til er, at denne
drift og styrken (og kærligheden) i den ikke altid ser køn eller

positiv ud. Nogle gange ligner
den menneskelig varme midt i
umulige omstændigheder. Andre
gange ligner den forældre, der
giver deres 11-årige datter væk
til en mand – ”så har hun da i det
mindste en seng”.
De forhold, der skaber livet,
skaber også rummet til at handle
moralsk i. Og dette rums betydelige begrænsninger.

Så godt som allerede død

Før det punkt, hvor Zain fra det
overfyldte ungdomsfængsel begynder den mærkværdige retssag,
har en række begivenheder fundet
sted, og filmens fortælling er bygget op af disse.
Da et allerede dysfunktionelt
familieliv går i opløsning for Zain,
stikker han af og møder etiopiske
Rahil og hendes lille søn, Yonas.
De bliver, for en uendelig kort
stund, som en ny familie for Zain,
hvad der nærmest ligner en lille,
tryg oase – midt i et slumkvarter
af blikskure, hvor illegale immigranter bor. Da Rahil opdages
og interneres af myndighederne
efterlades Zain med Yonas.
De voksne har svigtet igen, som
de altid gør i Zains verden. Det
meste af filmens midterdel kredser om de to drenges overlevelse
og forhold til hinanden. Vi hager

os fast i den spirende kærlighed
mellem dem og håber, at den vil
være nok.
Men i det globale system, den
verden, som Zain og Yonas eksisterer i, er den ikke tilstrækkelig,
om end den er nødvendig. Der er
en vending, som gentages et par
gange i løbet af filmen, og som
synes at løbe gennem ikke bare
hovedpersonernes liv, men hele
den plads de indtager i både fortællingen og den verden, der skildres: ”Så godt som allerede død.”
Det er en mørk og realistisk
fremtidsprojektion, der taler ind i
de nekropolitiske aspekter af den
globale økonomi – det, at ikke kun

menneskers nøgne liv, men også
deres latente død medtælles som
faktor i de globale strukturer.

Små og store liv

Kapernaum undgår at blive en
klichéfyldt historie om verdens
nedtrådte skæbner eller om den
menneskelige varme, som eksisterer på trods af elendigheden.
Zains historie bliver hverken en
eksemplificerende historie om et
lidende barn, eller et dybt individualiseret handlingsforløb, som
kun eksisterer med den ”særlige
hovedperson”.
Med en velafbalanceret blanding af totale luftskud af Beirut,

kaotiske scener af barsk realisme
og små finurlige og rørende scener – især mellem den lille Yonas
og Zain (som leverer noget af det
mest blændende børneskuespil,
anmelderen nogensinde har set)
– formår filmen at favne, skildre
og udfolde både det lille liv (i vores
hovedperson) – og det store liv,
som er indskrevet i ham, og som
han er indskrevet i.
Drømme, følelsesliv og nære
relationer er hverken de riges
privilegium eller særligt ædle
egenskaber hos de fattigste. De er
en menneskelig drift og et behov,
som formes af det system og de
strukturer, mennesker indgår i.
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Klima-aktivisme

Klimastrejke - fridays for future - 15. marts
Klimastrejke i 59 lande i alle kontinenter. Danmark: 30 strejker i 26 byer.
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Offentlige møder i Internationale Socialister om klimakamp:

Aarhus: Torsdag den 11. april kl. 19.00 i Studenterhus Aarhus, lokale 2.2, Nordre Ringgade 3
Klimakrisen kræver nyt produktionssystem - men hvilket?

Odense: Tirsdag den 2. april kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60.
Hvad skal vi gøre for at stoppe den globale opvarmning?

Socialistisk Arbejderavis
Nr. 371, 12. marts 2019

Artikelserie: Hvordan vi kan afværge klimakrisen

Hvad vi skal gøre for at kæmpe for det
klimavenlige samfund
Det er ved at gå op for millioner af mennesker, at klimaskiftet indebærer så store
fremtidige udfordringer, at
handling er absolut bydende
nødvendigt.
AfJens Riis Bojsen

Presset fra klimaforandringerne
er så voldsomt med trusler om
ekstremt vejr, oversvømmelser,
ørkendannelse, stigning af verdenshavene og gigantiske, aldrig
tidligere sete flygtningestrømme
fra alle katastroferne, at det med
tiden vil lægge et meget stort pres
på det kapitalistiske samfund om
radikale forandringer. Dette pres
vil blive stadigt mere ubønhørligt.
FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR er om nogen klar
over, at vældige million-antal af
flygtninge vil søge væk fra tørke,
oversvømmelser og ekstremt vejr flygtningestrømme af en størrelse,
som ikke tidligere er set: Hvert
eneste år mellem 2008 og 2016 er
i gennemsnit 21,5 millioner blevet
tvunget på flugt fra ekstremt vejr.
Det stiller alle andre årsager til
flugt, såsom krige og fattigdom,
i skyggen.
Derfor advarer FN’s flygtningehøjkommissariat om, at klimaforandringerne gøder jorden for
fremtidige konflikter.
Får klimakrisen derfor lov til at
fortsætte sin uhyggelige udvikling, uden at den internationale
arbejderklasse formår at vende
udviklingen, så vil der opstå en
betydelig risiko for en negativ
dagsorden i verden: Krige om
adgangen til vand i ørkenområder, krige om retten til jord,
som er sikret imod oversvømmelser, borgerkrige, når vældige
flygtningestrømme søger væk fra
ørkendannelse, ekstremt vejr og
oversvømmelser.
Det er ikke helt utænkeligt, at
klimakatastroferne på et tidspunkt vil kunne true de nuværende samfund i en sådan grad,
at vi måske vil kunne opleve fremkomsten af autoritære styrer, der
i lyset af klimatruslen med magt
tvinger store forandringer igennem for at redde den herskende
klasses interesser på bekostning
af alle andre. For eksempel ved
med skånselsløs magt at holde
klimaflygtninge ude.

Den eneste med styrken til at
forhindre det truende klimaskifte

Kun den internationale arbejderklasse har muligheden for at
afværge den truende klimaforværring på en sådan måde, at det
bliver til gavn for de mange og ikke
de få - og sådan, at vi undgår en
negativ dagsorden med en spiral
af krige, borgerkrige og millioner
på flugt fra ekstremt vejr, og undgår autoritære styrer, der under en
klima-udløst krise søger at redde
de herskendes interesse på tværs
af alle andres.

Her ser vi helt klart risikoen for
barbariet.
Klima-truslerne er internationale, og løsningen kan derfor kun
kæmpes igennem af en internationalt aktionerende arbejderklasse. Kun arbejderklassen har den
virkelige interesse i og styrken til
at afværge den truende negative
dagsorden, og det barbari denne
vil kunne udløse.
Klima-skiftet er frembragt af
alle kapitalistiske samfund i hele
verden - en kapitalisme, som i en
kortsynet jagt på profit har ladet
hånt om alle hensyn. Vi må derfor
spørge, om det er realistisk, at
det kapitalistiske system, som jo
er fuldstændigt gennemsyret af
egoistisk profitjagt, og som netop
herved har frembragt det stadigt
mere truende klimaproblem,
pludselig vil kunne “vende på en
tallerken” og pludselig vil kunne
vise samfundssind og løse klimaspørgsmålet ?
Kun socialismen, der bygger på
det store fællesskabs interesser,
er det system, der internationalt
kan realisere de radikale teknologiske og produktionsmæssige
ændringer i verden, der bringer
os væk fra glidebanen mod klimaafgrunden.
Vi skal altså have et systemskifte, hvor vi går væk fra kapitalismen - for vi vil ikke have noget
truende klima-skifte! Altså: System change - not climate change!
Grundlæggende handler det således om socialisme eller barbari!

Kun det store fællesskab af
mennesker kan afgørende
ændre udviklingen
Det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør
i lille Danmark. Hvis vi går forrest
i kampen, kan vi inspirere andre
og langt større lande og deres
arbejderklasse til at gå med. Det
er naturligvis i den internationale
kamp, at det virkelige perspektiv
ligger.
Vi er nødt til at begynde kampen lige her, hvor vi befinder os
nu. I denne situation er vi nødt
til at mobilisere det store flertal
af mennesker til at kræve forandringer, der virkeligt batter noget
i forhold til klima-forværringen.
Det dur ikke at ville reducere
klimakampen til et spørgsmål om,
hvorvidt man cykler på arbejde i
stedet for at tage bilen - eller hvorvidt man holder op med at spise
bøffer. Disse individualistiske
skridt kan være nok så velmente,
men i forhold til, hvad der er brug
for til at afvende klimatruslen,
“forslår det som en skrædder i
helvede”.
Selvfølgelig skal vi hver især
søge hen imod en mere klimavenlig livsstil, men det er forkert
at ville reducere klimakampen til
at spørgsmål om, hvor mere eller
mindre grønne vi er som forbrugere og enkeltpersoner.
Dette er stærkt oppe i tiden i
medierne og blandt mange klimabekymrede og skyldes grundlæg-

Klimademonstration i København

gende en forståelig følelse af,
at det er nødvendigt, at vi gør
noget - samtidig med en udbredt
rådvildhed om, hvad vi skal gøre.
For at det virkelig kan batte noget, så er det imidlertid pinedød
nødvendigt, at der på et samfundsmæssigt plan bliver taget
meget store skridt i forhold til en
massiv reduktion i udledningen af
drivhusgasserne.
Et eksempel er den tyske befolknings pres, som den 31. januar
2019 har fået Tyskland til at gennemføre et totalt stop for brugen
af kul fra 2038, altså om knap 20
år. Det kaldes “kul-exit” (“KohleAusstieg”).
Selv om vi med rette kan kritisere denne kul-exit for ikke at ske
hurtigt nok, og selv om Tyskland
i mellemtiden vil tage et skridt
tilbage ved at dække en del af
energibehovet efter udfasningen
af kullene med russisk naturgas,
så er det ikke desto mindre et ganske bemærkelsesværdigt skridt
fremad. Herved er der blevet markeret en meget vigtig dagsorden:
Dette må være et første skridt i at
udfase kul, olie og naturgas.
I næste nummer af Socialistisk
Arbejderavis fortsætter artiklen
om, hvordan vi kan kæmpe for et
klimavenligt samfund.
Demonstration ved COP 19 i Warszawa

Klimademonstration i New York

Demonstration ved COP 21 i Paris
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Årsagerne til højrefløjens
fremgang i Sydamerika
Igennem 20 år var Sydamerika præget af reformistiske og venstre-populistiske styrer. Det er slut nu.
Af Jens Riis Bojsen

I Brasilien har Bolsonaro fra det yderste
højre erobret præsidentposten, og angrebene fra højre på Venezuela markerer, at
højrefløjen overalt på kontinentet er på
fremmarch.
I Bolivia har præsident Evo Morales fortsat magten - men han er gået til højre og er
blevet åben overfor at lade udenlandske
imperialistiske magter udnytte landets naturressourcer. Bl.a. er Bolivia rigt på litium,
der er grundstenen i litium-ion batterier til
elektriske biler.
Litium er dermed en strategisk ressource
og tæt på at være “fremtidens olie”. Nu har
Evo Morales solgt udvindings-rettighederne til et tysk firma.
I Ecuador er præsident Lenín Moreno
også gået til højre, og balancerer nu mellem “folkets” interesser og big business. I
Uruguay sidder Tabaré Vázquez fortsat på
præsidentposten som leder af en koalition
af centrum- og reformistiske partier.
Bolivia, Ecuador og Uruguay er imidlertid
alle karakteriserede ved at være ret små
lande. I de store lande er der derimod sket
en klar højredrejning:
I Argentina skete der i 2015 et politisk
skifte, da det hidtidige reformistiske, venstre-populistiske, peronistiske styre blev
afløst af præsident Mauricio Macri, der står
til højre. I Chile skete også et politisk skifte
i 2018, da det hidtidige socialdemokratiske
reformistiske styre blev afløst af milliardæren Sebastián Piñera, der vandt præsidentposten. I Colombia vandt højrefløjen
præsidentposten i 2018 med Iván Márquez.
Men det er det politiske skifte i Brasilien kontinentets største og vigtigste land - med
valget af Bolsonaro fra det yderste højre,
der om noget markerer, at højrefløjen er
på fremmarch i Sydamerika.
Brasilien var igennem 13 år fra 2003 til
2016 styret af det reformistiske Arbejderpartiet PT, der i perioden var “flagskibet”
i Sydamerikas daværende drejning mod
venstre. Arbejderpartiets leder og landets
præsident i 2003 -10 var den internationalt

Demonstration i Brasilien mod Bolsonaro - “Ele Não” betyder “Ikke ham”

kendte “Lula”, Luiz Inácio Lula da Silva.

Årsagerne til venstrebølgen

Fra slutningen af 90’erne blev Sydamerika
præget af den såkaldte “lyserøde bølge”I Venezuela opnåede venstre-populisten
Hugo Chávez magten i 1998, og herefter
fulgte “Lula” i Brasilien i 2002 og Evo Morales i Bolivia i 2006 - mens der i Chile,
Uruguay og Argentina sad reformistiske
og venstre-populistiske præsidenter på
magten.
Store sociale kampe i 90’erne havde alle
steder hjulpet reformisterne og venstrepopulisterne til magten. I Venezuela strømmede hundreder af tusinder af mennesker
i protest ud på gaderne i 90’erne for at protestere over den internationale valutafond
IMF’s nyliberale politik, hvor priserne på
brændstof og transport steg.
Disse protester hjalp Hugo Chávez til
magten i 1998. I 1990 var der et stort oprør
i Ecuador, som fik stor betydning for at de
lyserøde fik magten senere hen. I Brasilien
var “Lula’s” basis metalarbejderforbundet
og de store strejker i 70’erne.
Og da de lyserøde nu fik magten, blev de
begunstigede af, at priserne på de sydamerikanske landes eksportartikler steg, således at pengene i en årrække efter år 2000
strømmede ind i kassen. I disse år i 0’erne
fik de reformistiske og venstre-populistiske

styrer råd til både at finansiere store programmer til at bekæmpe fattigdom, og
samtidig til at holde sig nogenlunde gode
venner med borgerskabet og kapitalen, der
tjente godt under boomet.
De høje eksportpriser på en mængde
metaller og eksport-artikler skyldtes ikke
mindst Kinas fænomenale økonomiske
vækst, som fik landets industri til at aftage
disse metaller og ressourcer fra Sydamerika
i stor stil.
Hvor USA tidligere havde været den helt
dominerende køber af Sydamerikas eksportartikler, så skiftede landenes udenrigshandel i disse år over til Kina. Ikke mindst
Brasilien oplevede et betydeligt økonomisk
boom i disse år. Samtidig var oliepriserne
meget høje (allerhøjest i 2008) og gav store
eksportindtægter til de olieproducerende
lande Venezuela og Brasilien.
Argentina var ikke omfattet af dette
økonomiske boom, men blev tværtimod
udsat for en voldsom økonomisk krise i
1998 - 2003, med store sociale oprør i 2001.
Herefter kom den venstre-populistiske
peronist Néstor Kirchner til magten, med
løftet om bedre sociale forhold.

USA trådte tilbage fra “deres baggård”
Efter den Kolde Krigs ophør var USA i en
periode knapt så meget optaget af “truslen”
fra “kommunistiske” oprør i Sydamerika
som hidtil, men havde i højere grad drejet
fokus over på Mellemøsten, især Irak og
Afghanistan.
I Sydamerika bevirkede det, at de store
sociale kampe kunne finde sted i 90’erne
og lyserøde styrer etablere sig fra 1998 og
frem uden at USA greb ind på samme måde,
som landet ville have gjort det under den
Kolde Krig. USA og Vesten så meget skævt
på Hugo Chavez, der kom magten over en
af verdens største oliereserver i Venezuela.
Men de greb ikke for alvor ind med militær
invasion eller højre-kup. Under den Kolde
Krig skete dette ellers et dusin gange.

Nedturen

Demonstration 15 marts 2015 i hovedstaden Brasilia imod Petrobras-skandalen og Arbejderpartiets rolle heri

De lyserøde havde således i en periode på nær i Argentina - penge til at holde sig
gode venner med alle sammen: Med den
ene hånd havde de råd til bekæmpelse af
fattigdom - og med den anden hånd kunne
de holde sig nogenlunde gode venner med
borgerskabet og kapitalen. I Brasilien blev

“Lula” således den mest populære præsident nogensinde i noget land i verden
overhovedet.
I 2014 styrtdykkede oliepriserne. I 2015
skete en opbremsning i Kinas vækst, og det
fik priserne på en lang række af Sydamerikas eksportvarer til at falde. Med ét kom der
ikke så mange penge i kassen.
I Venezuela ramte olieprisfaldet som en
hammer, og landet blev kastet ud i økonomisk krise. Siden har Rusland og Kina holdt
Venezuela oven vande ved at give store
lån - bl.a. mod at det russiske olieselskab
Rosneft har fået betydelige rettigheder til
landets oliekilder.
I Brasilien sluttede det hidtidige økonomiske boom med ét, og “Lula’s” efterfølger som præsident, Dilma Rousseff fra
Arbejderpartiet PT, startede med at være
super-populær og endte med at være stærkt
udskældt, da krisen satte ind.
Hertil kom så Petrobras skandalen, hvor
en hel stribe politikere med selveste “Lula”
i spidsen blev dømt for korruption og
pengevask. I 2015-16 førte det til kolossale
demonstrationer i Brasilien med millioner af deltagere. Højrefløjen var ikke sen
til at udnytte, at Arbejderpartiet var dybt
involveret i skandalen (hvilket de i øvrigt
også selv var).

De lyserøde gjorde ikke op med borgerskabet

Netop fordi de systembevarende lyserøde
politikere i Sydamerika aldrig gjorde op
med borgerskabet, har højrefløjen kunnet slå tilbage og har nu besejret de lyserøde. I Brasilien kunne højrefløjen udnytte
Petrobras-skandalen, i Venezuela udløser
borgerskabet kaos og står bag en vanvittig
inflation.
Hvis de lyserøde havde været revolutionære, ville man have mobiliseret arbejderklassen til at overtage kontrollen med alle
vigtige sektorer i samfundsøkonomien, og
alle højrefløjens folk, som udøvede vold,
terror og økonomisk sabotage, ville blive
stillet for retten og dømt.
Istedet har de lyserøde fået skylden for
alle ulykkerne under den økonomiske
nedtur, og højrefløjen har grebet chancen
til selv at komme til magten.
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EU’s flygtningepolitik
– sender mennesker i døden
Socialistisk Arbejderavis deltog i Racismefri By - Odense for Mangfoldigheds foredrag om EU`s flygtningepolitik med Martin Lemberg-Pedersen
fra Global Refugee Studies.
Af Asbjørn Grinder Valhøj

Først læste forfatter og venligbo, Pia
Sigmund, digtet “På flugt igen?” - skrevet af
en syrisk flygtning kort tid efter regeringen
og DF havde fremlagt L140, også kaldet
paradigmeskiftet. Digtet mindede os om de
menneskelige tragedier og tab, som ligger
bag EU`s flygtningepolitik.
Lemberg-Pedersens oplæg var både
veldokumenteret og godt formidlet. Det
gik som en rød tråd, at vi ofte mødes af
forsimplinger og mangel på nuancer i
både dansk og europæisk flygtningepolitik.
En af grundene er, at flygtningepolitik er
blevet indenrigspolitik og altså ikke længere handler om flygtningene situation
og behov.

Bådflygtninge

Når man hører om “bådflygtninge”, hvad er
så det første der dukker op i tankerne? For
mange er det alle de mennesker, som druknede på vej til Europa i 2015-16. Dernæst
får man at vide, at det tal er faldet, hvilket
jo er positivt. Men reelt er dødeligheden på
havet større nu, end den var i 2015. Det skyldes, at det samlede antal, der flygter af den
vej, er faldet endnu mere end dødstallet,
med det resultat, at chancen for at drukne
på Middelhavet i dag er 3 gange højere, end
midt i “krisen”.
Det fulde billede får man ikke, hvis man
kun ser på antallet af omkomne. De mange
NGO-skibe, som sejlede ud og samlede
nødstedte flygtninge op, har fået forbud
mod at gå i havn i alle europæiske havne.
Sådan sætter man humanitært hjælpearbejde ud af kraft, og sender flere i døden.

Flygtningekrise

Når man hører ordet ’flygtningekrise’, hvad
er så det første der dukker op i tankerne?
For mange er det nok synet af tusindvis af
flygtninge, der kommer gående ad Danmarks motorveje tilbage i ’15 og ’16. Eller
også er det kort over Europa, med pile,
der viser flygtninge strømmens retning.
Sådanne kort er stærkt mangelfulde, da
flygtningene brugte myriader af veje - Ikke
bare over Tyrkiet og gennem Østeuropa,
men også over Tunesien til Italien, Marokko
til Spanien, og endda via Rusland til Norge.
Kortene viser heller ikke hvor flygtningene
kommer fra, så ville man måske bedre
kunne forstå årsagerne til deres flugt.
Det er meget sigende for Europas håndtering af flygtningene, at den centrerer sig
omkring os selv og vores egen situation
i stedet for at fokusere på de mennesker,
der har mistet alt, da de flygtede. Faktisk
er det flygtningene, som gennemlever en
krise, ikke Europa.

Push/pull-faktorer

Et andet eksempel, som illustrerer den
groteske indenrigspolitiske/eurocentriske
tilgang til flygtninge krisen, er de såkaldte
push/pull-faktorer. Det er ideen om, at man
ved at ændre på flygtninges forhold kan
påvirke, hvor mange der kommer dertil. Det
kaldes også for afskrækkelseslogikken. Hvis

man behandler folk godt, vil man tiltrække
(pull) flere, og hvis man behandler dem
dårligt, vil flere holde sig væk (push).
Kigger man på for eksempel regeringens
mindst 100 stramninger de seneste år, er
det let at få øje på denne logik. Sænkning
af integrationsydelsen, de stadig dårligere
forhold på ’Udrejsecentrene’ og smykkeloven, er alle eksempler på, at man med
integrationsministerens egne ord vil gøre
tilværelsen så utålelig som muligt.
Den logik falder til jorden, så snart man
tænker på forholdene i hjemlandene. Hvem
vil i sine fulde fem foretrække at bo under
de rædselsregimer der er i Libyen eller Syrien lige nu eller i de borgerkrigslignenede
tilstande, som hersker i Afghanistan, Irak
og Somalia. eller i lande, hvor menneskerettighederne ikke respekteres, frem for et
land som Danmark, uanset hvor ”utåleligt”
det bliver?
Sammenligner man først de reelle muligheder flygtninge står over for, fremstår
det absurd at tro, at det skulle have nogen
afskrækkende effekt. Derfor sidder asylansøgerne fast i “Udrejsecentrene” i årevis.
Afskrækkelsespolitikken står heller ikke
alene, for sagen er langt mere kompliceret.
Når antallet af flygtninge, som kommer til
Europa er faldet, skyldes det først og fremmest de aftaler, som EU eller enkeltlande i
EU har indgået med tvivlsomme regimer i
Tyrkiet, Egypten og Libyen og andre Nordafrikanske lande om at holde flygtningene
væk. Og det skyldes at grænserne er lukkede
inden for EU.
Desuden forbereder mange EU-lande nu
et storstilet hjemsendelses plan for syriske
flygtninge - i stil med det, som vi har set i
forhold til Somalia, Afghanistan og Irak.

Eksternalisering

En sidste ting Lemberg-Pedersen fokuserede på, var begrebet eksternalisering
– at flytte et problem væk fra det bestemt
område, man selv er i. Man kan se det i
argumentet om at vi skal ”hjælpe mere
i nærområderne”. Det argument ignorer
bekvemt den kendsgerning, at langt størstedelen af verdens 65 mio. flygtningene
netop allerede befinder sig i nærområderne
eller er eksternt fordrevne i deres eget land.
Man ser det også i forslagene om, at der
skal oprettes modtagelsescentre i Nordafrika, hvorfra folk kan søge asyl. Den idé
er faktisk relativt gammel, helt tilbage fra
1986, og er dukket op i ny og næ siden.
Der er ingen tvivl om, at argumentet har
en pointe: det ville unægtelig være bedre,
hvis flygtninge ikke behøvede at risikere
livet over Middelhavet. Problemet er dog,
at eksternalisering historisk set har ledt til
alarmerende forhold for flygtningene.

FN skønner at 30% af alle flygtninge/
migranter i Libyen lever under slavelignede
vilkår. For hver ankomst til Europa ligger
7-10 flugtforsøg bag, hvilket giver menneskesmuglerne sikker indtjening. I 2017 har
EU støttet Den Libyske Kystvagt og libyske
militser med 285 mio. euro. Det er kort sagt
nemmere at ignorere konsekvenserne af
vores politik, hvis det sker uden for vores
grænser. EU´s grænser er ved at blive omskabt til et transnationalt netværk af små
retsløse fangelejre som “Guantanmo`er”
Et eksempel på dette er EU’s aftale med

Tyrkiet, som bliver set som en stor succes,
fordi den sætter “en prop i hullet” på strømmen af flygtninge. Det er reelt også den
eneste del af aftalen, som “fungerer”. Meget
få flygtninge er sendt tilbage til Tyrkiet, men
alligevel er 50.000 nye flygtninge ankommet til Grækenland siden aftalen blev. Kun
Finland og Malta overholder deres del af
aftalen. Polen, Ungarn og Østrig nægter
at bidrage, mens resten af EU ser passivt
til de helt forfærdelige vilkår i de græske
flygtningelejre.
Valget til EU-parlamentet den 26. maj
kan give os en mulighed for at sætte flygtningenes vilkår i centrum og kritisere EU´s
forsøg på at eksternalisere sit medansvar
for det historisk høje antal flygtninge i
verden.
Valget til EU-parlamentet kan også give
os en mulighed for at se på årsagerne til
de mange flygtninge og EU´s medansvar
for dette, herunder krigene i Irak, Afghanistan og Libyen, klimakrisen og den globale
ulighed.
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Kvinder, køn og klassekamp
Der er et godt slogan, som mange
kender, og som tåler gentagelse:
Ingen kvindekamp uden klassekamp,
ingen klassekamp uden kvindekamp.

struktur, som kønner og rangordner menneskets arbejde og som har skabt de såkaldt
”traditionelle kønsroller”.

Produktion og reproduktion af ”mænd”
og ”kvinder”

Af Anna Wolf

Rødstrømpebevægelsen i Danmark
brugte dette slogan i 1970’erne, hvor feminismens ”anden bølge” var i fuld gang. Den
adskilte sig fra den første, som i slutningen
af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet
kæmpede for stemmeret og juridisk ligestilling mellem kønnene. Anden bølge påpegede bl.a., at ulighed og undertrykkelse
eksisterer i samfundsmæssige strukturer,
der former os som individer, grupper og
klasse.
Det var den socialistiske feminisme i
1970’erne, der analyserede samfundet fra
et klasseperspektiv, som for alvor påbegyndte diskussionen om den strukturelle
undertrykkelse.
Vi kan tænke på to forbundne aspekter
af sammenhængen mellem klassekamp
og kvindekamp. Det første illustreres af
forholdene i det danske klassesamfund i
det 21. århundrede.

Et angreb på velfærden er et angreb
på kvinder

Danmark er et klassesamfund. Vi lever i
et avanceret kapitalistisk system, hvor et
lille mindretal ejer produktionsmidler og
kapital, og hvor det overvældende flertal
sælger deres arbejdskraft for at overleve.
Fattigdom er en vigtig faktor i den klassepolitik og den klassekamp, vi ser i dag.
Mange har i sen-kapitalismen ikke opfattet
sig som arbejderklasse, selvom de er det
efter denne definition.
Men i Danmark er både klassesamfundet og den økonomiske ulighed mellem
kønnene kommet klarere til syne med den
økonomiske krise, der begyndte i 2007-8.
I mange lande, Danmark inklusive, har
krisepolitik ført til nedgang i reallønnen,
nedskæringer på velfærden og fyringsrunder i den offentlige sektor. Samtidigt stiger
pensionsalderen, der mangler hænder i
sundhedssektoren og kontanthjælpsloft og
integrationsydelser har kastet mange ud i
desperate økonomiske situationer.
I Danmark er næsten 70 % af arbejdere
i den offentlige sektor kvinder. Og når der
skæres i velfærden, rammes kvinder dobbelt, idet de rammes både som modtagere
og som producenter. Kvinder er fx i langt
højere grad end mænd enlige forsørgere
evt. på overførselsindkomst. Kvinder vender i lavere grad end mænd tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de bliver fyret.
Når kvinder dominerer den offentlige
sektor og adskillige servicefag, er det fordi,
man her finder ”kvindefagene”: typisk omsorg, pleje, uddannelse og sundhed.
Når kvinder falder ud af arbejdsmarkedet, hænger det sammen med den samme
tendens som med kvindefagene: at det
huslige arbejde, barsel og børnepasning i
privatsfæren stadig falder primært til kvinder. Arbejde i virksomheder, i samfundet og
i hjemmet lader til i høj grad at være kønnet.
Med dette kan vi se nærmere på det
andet aspekt af sammenhængen mellem
klassekamp og kvindekamp: Det materielthistoriske i kvindeundertrykkelsens dybe
forankring i klassesamfundets strukturer.

Kvindekønnets verdenshistoriske nederlag

Marxisten Friedrich Engels skrev i 1884:
“Moderrettens omstyrtelse var kvin-

dekønnets verdenshistoriske nederlag.
Manden tog styret også i hjemmet, kvinden
blev nedværdiget, kuet, gjort til en slave af
hans lyster og til et rent og skært redskab
til børneavl.”
Dette nederlag er en historie, som går ca.
10.000 - 5000 år tilbage, til da mennesket
begyndte at dyrke jorden frem for at leve
som jægere/samlere. I de klasseløse nomadesamfund var alle samlet om det primære
arbejde for den umiddelbare overlevelse –
ikke mindst opfostring af børn.
Med jordbruget opstod de første sociale
klasser. En herskerklasse opstod ud af nødvendigheden i at administrere den værdi,
der nu kunne ophobes i form af høstede
afgrøder osv. Et mindretal administrerede
og et flertal producerede. En ny struktur
var dannet.
Med strukturelt hierarki opstod spørgsmålet om arveret, så man kunne sikre sig
slægtens fortsatte hersker-position. Hvad
man havde brug for at sikre sig, var kvindens monogami. Hvis en kvinde var bundet
til én mand, vidste man, hvem eventuelt
afkom ”tilhørte”. Dette er moderrettens fald
– børn og kvinder underordnedes manden
i husholdningen.
Flere ressourcer mere arbejde og øget

produktion, hvilket også skabte både behov
og vilkår for øget reproduktion. Kvindens
arbejde blev at føde og at passe hus og
børn. Og mens dette arbejde var centralt
for understøttelsen af livet, producerede
det ikke primær værdi eller profit. Kvinden
blev i denne rolle det underordnede og
sekundære.
Alt dette er en ekstrem komprimering af
tusinder af års klassesamfund i konstant
omformning og udvikling. Familie, arbejde
og ægteskab og de attituder og idealer, som
omgiver dem, har ændret sig med de materielle forhold, der ligger til grund for dem.
Men klassesamfundet er i sig selv den

Foto fra 8.-marts-arrangement i Vollsmose i Odense

Denne historie-læsning ligger til grund
for en central pointe for marxister: fordi
kønsroller og kvindeundertrykkelse er så
dybt rodfæstet i klasse, er det også som
klasse, vi må organisere os for at kunne
ændre fundamentalt på tingenes tilstand.
Denne indstilling har dog ledt til determinisme i en forestilling om, at disse spørgsmål løses af sig selv gennem klassekampen
og den sociale revolution. Man risikerer at
være blind for de forskellige undertrykkelsesformer i samfundet og inden for arbejderklassen selv, og hvis modstandskampe
har været, er og må være en indlejret del af
klassekampen.
Det kan desuden virke som om, at marxister er afhængige af ”biologiske mænd og
kvinder” i et binært system og afviser en
mere radikal kritik af, hvordan vi i det hele
taget konstruerer køn, fordi kvindeundertrykkelsen ses gennem kvindens rolle i
reproduktionen.
Men den borgerlige familie, ægteskabet
og moderrettens fald er også fortællingen om produktion og reproduktion af
femininiteter, maskuliniteter og kønnede
mulighedsbetingelser.
Klasseanalysen kredser om familien og
det (heteroseksuelle) monogame ægteskab,
men udpeger også, hvordan denne snævre
ramme for mellemmenneskelige relationer
og seksuel udfoldelse ligger til grund for,
hvad man opfatter køn som.
”Det feminine” bliver modsætningen eller det andet i forhold til ”det maskuline”,
som må forstås som det første. Og det har
dybe rødder, som går tilbage til ægteskabets udformning og sikringen af kvindens
monogami.
Klassesamfundet former, hvad ”kvinde”
betyder og hvad ”mand” betyder og kan
være. Og videre: hvis du ikke som individ
kan være det, der produceres som ”kvinde”
(eller ”mand”), er du ikke engang sekundær. Du er umulig, udenfor, abnormal.
Du er selvfølgelig ”fri” under kapitalismen til at sælge din arbejdskraft og indtage
din rolle i produktionen. Men måden, individet produceres som en kønnet figur,
skaber undertrykkelse og marginalisering.
Hvad der skaber kønnet arbejde og primært og sekundært arbejde er også, hvad
der skaber trange og begrænsende kasser
for køn, som vi stadig lider under.
GOD KAMPDAG!
Denne artikel er her i forkortet version til vores
papiravis. Artiklen kan læses i dens fulde længde
på socialister.dk
Her finder du også mere om klassesamfundets
opståen og betydning for kvinder i serien “De
almindelige menneskers historie”
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Her står
ISU
Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk
krise.
Modstand
Selv om deres ”krise-medicin” ikke virker, så rammer
den hårdt for os andre. Verden over angriber magthaverne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner
osv. – samtidig med at arbejdsløsheden vokser.
Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemokratiske politikere på taburetterne.
Den samme krise, der nogle steder får folk til at dukke
nakken, får andre steder millioner til at protestere,
demonstrere eller strejke.
Socialister gør en forskel
Valget i 2011 lærte os, at forandringen ikke kommer
fra en ”rød” regering. Den har, ligesom de ﬂeste faglige
ledere, accepteret kapitalismens nedskærings-logik.
Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutioner og masseprotesterne verden over.
Socialister er aktive i bevægelserne, fordi ﬂere skal
være aktive, men også for at give dem retning.
Når nogen siger, at vi først og fremmest skal forhandle
med magthaverne, siger vi, at vi skal starte med at
opbygge modstanden fra neden.
Når nogen siger, at bevægelsen mest handler om enkeltspørgsmål, så siger vi, at modstanden mod krig,
global opvarmning, racisme og undertrykkelse hænger
sammen.
Flere organiserede socialister betyder, at vi kan gøre
bevægelserne stærkere.
Socialisme eller barbari
Den økonomiske krise er en systemkrise. Den betyder
bl.a., at ingen griber ind over for klimakrisen, der truer
liv og velfærd for milliarder af mennesker.
Under krisen spredes racismens gift. Og krisen gør risikoen større for, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen
blot er forvarsler om endnu ﬂere – og større – krige.
Som det skete efter krisen i 30’erne.
Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalismen fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie
for os selv og vore efterkommere.
Eller vi kan følge inspirationen fra de arabiske revolutioner og masseprotesterne verden over. Vi kan sige nej til
at betale for krisen og begynde at bygge modstand fra
neden.
Masseprotester betyder, at millioner vil begynde at diskutere, hvad alternativet er til deres fallerede system.
Internationale Socialister/ISU mener, at verden er rig
nok til, at alle kan få nok, hvis arbejdere, studerende
og pensionister overtog samfundet. Hvis vi demokratisk
og kollektivt besluttede, hvad der skal produceres og
hvordan, kunne vi skabe en verden for alles behov og
ikke kun elitens.
Vi kalder det socialisme – og vi synes det er værd at
slås for.

M
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Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 161

Antisemitism - The Far Right,
Zionism and the Left

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

Af Rob Ferguson
Pris: 30 kr.

Opbrud i Verden - bekæmp
krigstruslen og højreﬂøjen

The Left Case Against the EU
Af Costas Lapavitsas
Pris: 180 kr.

Af Charlie Lywood
Pris: 15 kr.

Landsmøde for alle antiracister og flygtningevenner
Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination og alle de tilsluttede
netværk inviterer alle antiracister
og flygtningevenner til landsdækkende møde, Søndag den 14. april
2019 kl. 13-18 i Huset Trøjborg,
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus
C. Dagen vil byde på oplæg og debat
om idéer til koordinering og fælles
handling mellem de mange grupper,
netværk og enkeltpersoner, som i dag
alle på forskellig vis arbejder med
antiracisme og ﬂygtningesolidaritet.
Programmet offentliggøres snarest,
men hjælp allerede nu med at sprede
ordet ved at dele og invitere dine venner.
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination blev oprettet ved et møde
i København 22. september sidste
år: “På vores møde valgte vi at kalde
vores landsdækkende samarbejde:
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Vi dannede en koordina-

tionsgruppe med repræsentanter for
alle de grupper og netværk, som ønsker at deltage. Vi besluttede at oprette
en side på Facebook med vores navn.
Siden administreres af koordinationsgruppen. Vi opretter også en arbejdsgruppe som er åben for alle aktivister.
Dette går i luften om kort tid sammen
med et nyt logo og nye klistermærker.
Grundlag
for vores samarbejde: Vi
vil forstærke
kampen mod
racisme, diskrimination og
højredrejning.
Vi vil møde asylansøgere, ﬂygtninge og
etniske minoriteter med solidaritet og
menneskelighed. Vi vil at ﬂygtninge og
etniske minoriteter får lige rettigheder
og muligheder for at blive en aktiv del
af samfundet. Vi vil bygge brede og
mangfoldige protester for at ændre det

politiske klima i Danmark og i Europa
Vi vil social og global retfærdighed.
Vi opfordrer alle Jer, som har vist
interesse for mødet, til at gå med i
de eksisterende lokalgrupper eller
selv oprette en gruppe i Jeres by/
lokalområde og blive en del af Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Og vi opfordrer fagforeninger,
etniske minoritetsgrupper, partier, og
foreninger til at støtte/tilslutte op om
de lokale grupper og/eller Fællesinitivativet mod racisme og diskrimination.
Underskrevet af de deltagende grupper
den 22.9: Stay Human, Aaborg, Aarhus
for Mangfoldighed, Aktionsgruppen
mod udvisninger af somaliske ﬂygtninge i Odder, Racismefri By - Odense
for Mangfoldighed, Mangfoldige Stemmer mod Racisme, København, Feministisk Initiativ, Stop Diskrimination,
Kvinder i Dialog, SOS Racisme og
Antiracistisk Netværk Svendborg.”

@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.
14/3: Hvor kommer racisme fra?
21/3: Er fascismen tilbage i Europa?
28/3: Hvad er nationalkonservatisme?
4/4: Serie - Klassekampens historie: ”Oldtidens oprør”
11/4: Antisemitismen i dag
18/4: Skærtorsdag - intet møde
25/4: Danmark: Imperialisme og krigsdeltagelse

Odense

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.
19/3: Antisemitisme idag
26/3: Socialister og folketingsvalget
2/4: Hvad skal vi gøre for at stoppe den globale opvarmning?
9/4: EU´s ﬂygtningepolitik
16/4: Venezuela og højredrejningen i Latinamerika
23/4: Socialister, kvindekamp og identitetspolik
30/4: EU set med globale briller

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.

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

28/3: Det kommende økonomiske krak
11/4: Klimakrisen kræver nyt produktionssystem - men
hvilket?
25/4: Parti og klasse i dansk klassekampshistorie?

Socialistiske perspektiver for de
kommende valg

Vi opfordrer alle til at stemme ved de
kommende valg til Folketinget og til
EU-parlamentet.
Af Charlie Lywood

Stem på Enhedslisten og styrk den
socialistiske stemme i Folketinget

Vi ønsker Løkkes regering hen, hvor
peberet gror. Desværre er alternativet
ikke særlig tillokkende: Et højredrejet
Socialdemokrati varsler ikke et mere
socialt og humant samfund. Alligevel
er det højredrejede Socialdemokrati at
foretrække frem for borgerskabets direkte
forlængede arm.
Det skyldes, at Socialdemokratiet trods
alt er påvirket af de ønsker, som både dets
medlemmer og vælgere har til livet efter
Løkke. Om folks forventninger bliver
indfriet? Det er ikke sikkert!
Det kommer an på forholdet mellem
Mette Frederiksens mindretalsregering og
de krav, som blandt andet fagbevægelsen
vil stille vedr. pensionsalder og ulighed.
Og om der udvikler sig en reel magtfuld
bevægelse i samfundet mod kapitalismens ræs mod bunden. Der er i hvert fald
lagt op til mulig ballade.
Der er ingen tvivl om, at Enhedslisten
står for den mest socialistiske politik
blandt de partier, som stiller op både
til Folketinget og til EU-parlamentet.
Enhedslisten, med alle dens mangler, er
ubestridt det parti, som forsøger at rejse
en dagsorden om kontrol af bankerne; en
anden økonomisk politik end neoliberalisme; den mest ambitiøse klimaplan
for Danmark og EU; anti-racisme og en
anden social politik til fordel for arbej-

Byg modstand og kamp i hverdagen

Her stopper historien imidlertid ikke.
I hvert tilfælde ikke i Folketinget. Hvis
stemmerne til Ø skal bruges til noget
udover at markere modstanden mod
den førte politik, hvilket et styrket Ø vil
gøre, skal der ske bevægelse uden for
Folketinget.
Her har vi et problem. Dels i forhold
til, at Enhedslisten, selvom de siger, at de
ønsker det, ikke bruger særlig meget krudt
på at være med til at opbygge bevægelser
i samfundet. Faktisk har Ø udviklet argumenter imod at ”blande” sig i bevægelserne som parti.
Dermed sløjfer man den organiske
forbindelse mellem de parlamentariske
repræsentanter og kampen udenfor. I
realiteten har man prioriteret det parlamentariske arbejde, fremfor at opbygge
slagkraftige bevægelser om de centrale
problemer.
Og det er et svigt, fordi der både i den
spirende klimabevægelse og bredt blandt
offentligt ansatte er et potentiale for at
rejse system-udfordrende krav. Både til
vores livsbetingelser på planeten gennem
fornuftig planlægning af samfundets centrale områder, der kræver demokratiske
kontrol, og til omfordelingen af de goder,
vi producerer - om samfundets goder
kun skal tilfalde de rigeste i samfundet
og efterlade de fleste til en skrabet tilværelse med minimal velfærd. Samtidig
viste OK18, at der er massiv opbakning

blandt de privatansatte til at forsvare
velfærdsstaten og dem, som arbejder
indenfor den.
Men andre ord er der potentiale for
både massiv modstand til den førte politik
og socialistiske ideer om alternativer til
markedets anarki og berigelsen af de få.
Det kommer til at have stor betydning.
Hvis Mette Frederiksen ikke får Ø’s stemmer, fordi hendes regeringsgrundlag ikke
er socialt nok og blot viderefører den
samme racistiske linje som hidtil, kan det
betyde, at Løkke overlever.
I en sådan situation vil mange blive
skuffede over at have afgivet stemmer til
Ø, som så alligevel ender med, at Løkkes
asociale og racistiske regering vil kunne
fortsætte - eller måske med en S-mindretalsregering støttet af DF.
Hvis Enhedslisten i en sådan situation,
med et nej til en regering under Mette
Frederiksen, hvis den ikke er tilstrækkeligt
social, samtidig havde været en integreret
del af en massebevægelse, kunne partiet
meget bedre have forklaret sine grunde til
dem, de kæmpede sammen med.
Hvis Ø ender med at sige nej til Mette
Frederiksen, og det fører til enten en ny
Lars Løkke-regering eller en asocial S-DF
regering, vil Ø højst sandsynligt kollapse
under denne parlamentariske logik. Også
dette vil skuffe de vælgere, der har stemt
på partiet.
Derfor er det afgørende, at socialister
argumenterer for at opbygge modstand
uden for de borgerlige parlamenter. En
opfordring til stemme på Ø skal fylde
meget mindre end en opfordring til selv
at begynde at vise modstand og til selv at
organisere.
Det gælder både i forhold til klima, racisme og de sociale spørgsmål, som står i
kø for at blive løst. Langt de fleste mener,
at disse spørgsmål kan løses indenfor kapitalismens rammer. Det er ikke sandsynligt. Derfor peger vi på arbejderklassens
organiserede styrke som den magt, der
kan sikre de nødvendige klimaløsninger
og alle de andre problemer, som er et
resultat af kapitalismen.
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Selv om vi socialister lægger størst vægt
på klassekampen uden for de borgerlige
parlamenter, deltager vi ikke desto mindre
i valgkampen, fordi den i en vis udstrækning afspejler kampene mellem klasserne
i det store samfund: Skal Mette Frederiksen eller Lars Løkke lede en ny regering,
skal EU føre neoliberal politik eller ej.
Under valgkampen finder en intensiveret politisk diskussion sted i hele samfundet, som vi som socialister ønsker at
blande os i.

derklassen.
Alternativet siger mange af de samme
ting, men det er Enhedslisten alene, som
peger på ændringer i den økonomiske
magtstruktur som vejen frem for et mere
socialt og humant samfund. SF har desværre ikke lært så meget af oplevelsen
sammen med Socialdemokratiet under
Thorning og fremstår ikke som et parti,
som vil kunne ”dreje S til venstre”. Det er
snarere omvendt.
Så, hvis vi ønsker at styrke den socialistiske stemme i Folketinget og i EU, skal
vi opfordre til at stemme på Ø. Men vi skal
huske, at en stemme på Alternativet og SF
også er en modstands-stemme.
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