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”We are the Stonewall Girls”
Meget tidligt en morgen for
50 år siden brød optøjer ud
ved det billige, mafia-ejede
værtshus, Stonewall Inn, i
Christopher Street i New York
City.
Af Anna Wolf.

Værtshuset var blevet et
natligt hjemsted for folk fra det
voksende LGBT-miljø i kvarteret – særligt drag queens og
kings, transkvinder og helt unge
homoseksuelle mænd. Det var
USA’S multi-marginaliserede
urbane arbejder- og underklasse
– i tilgift til deres status som
”seksuelle afvigere” var mange
gade-sexarbejdere eller havde
de mest lavtlønnede og ustabile
job. En stor del af stamkunderne
tilhørte racegjorte minoriteter.
Stonewall Inn og dens klientel var et let og yndet mål for
politiet, der lavede jævnlige
razziaer. Under påskud af at
opstøve ulovligheder i driften af
baren, samlede politiet de mest
”afvigende” og ”feminine presenting” sammen, chikanerede
og krævede ID, selvom ingen af
gæsterne brød nogen love ved at
opholde sig i baren.
Den 28. juni 1969 opstod
slagsmål, da flere stamgæster
fik nok, modsatte sig politiets
behandling og blev slæbt afsted
til politibiler. Inden længe blev
der kastet mursten, og gaden var
i brændende oprør.

Gay Liberation

Stonewall-optøjerne skulle blive
kendt som begivenheden, der
begyndte Gay Pride-traditionen
og blev startskud for Gay Liberation Front og andre aktivistgrupper, der kom til at omforme
betydningen af ungdomsoprørets seksuelle frigørelse og
vinde fundamentale rettigheder
de følgende årtier.
Som alle andre skelsættende
begivenheder skete Stonewall
naturligvis ikke i et vakuum.
Faktisk gik en række andre
lignende spontane kampe mod
politiet forud, f.eks. optøjerne i
Compton Cafeteria i San Francisco så tidligt som i 1966.
Men andre vinde blæste i
1969. Massive protester mod
Vietnam-krigen havde rystet
USA, da politiets voldelige respons kulminerede i 1968. Black
Panther Party havde markeret
sig som en radikal respons på
racisme og social ulighed. Der
blev trukket i trådene, så Stonewall fik eksponering i medierne,
og protesterne voksede med
stor selvtillid over de næste to
nætter.
”We are the Stonewall girls/
We wear our hair in curls/We
wear no underwear/We show
our pubic hair” sang oprørerne,
mens de dannede en dansekæde
foran politiet. Det blev en de

undertryktes festival.
Andre aktivistiske initiativer blandt primært bøsser og
lesbiske gik forud for Stonewall, f.eks. i grupper som The
Mattachine Society (MS) og en
håndfuld andre. MS var progressiv i 1950’erne og 60’erne,
søgte at skabe netværk mellem
homoseksuelle i en ofte barsk
og ensom verden og påpegede,
parallelt med borgerrettighedsbevægelsens fødsel, ligheder i
undertrykkelserne af homoseksuelle og andre minoriteter.
Hvad der adskilte de nye grupper, som blev født efter Stonewall – Gay Liberation Front,
Street Transvestites Action
Revolutionaries, Gay Activists
Alliance og siden andre flere
steder i verden – var et fokus på
synlighed uden skam, en radikal
identitetspolitik. MS og lignende
sigtede på mange måder efter en
assimilation ind i normen. De
var også overvejende middelklasse og hvide, med ressourcer
og fordele, som Stonewall-generationen ikke havde.
På den måde trådte ideen
om stolthed mod ydmygelsen,
fest mod undertrykkelsen og
iøjnefaldende opvisning mod
usynliggørelsen ind i LGBTaktivismen, idet årsdagsdemoen
for Stonewall i 1970 blev den
tidligste Gay Pride.

Ungdomsoprørets outcasts

Stonewall kan ikke ses som
adskilt fra det, vi kan kalde
1968-ånden. Det var en tid, hvor
oprøret kom fra alle kanter, og
arbejderbevægelse, kvindebevægelse, Black Power, antikrigsbevægelse, borgerrettighedsbevægelse og mange andre
overlappede. Stonewall er endnu
et oplagt eksempel på spontan
udløsning af opmagasineret
vrede, som blev kanaliseret ind i
et ægte håb om forandring.
Stonewall og GLF tilføjede en
”Gay Power”-dimension til ’68.
Samtidig var det også et opgør
med og en implicit kritik af
tidens venstrefløj med både hippierne, den seksuelle frigørelse
og marxisterne.
For hvem var ”alle mennesker”, som skulle udvide deres
bevidsthed og bygge et fredeligt,
utopisk samfund? Hvem var den
internationale arbejderklasse,
som skulle skabe den socialistiske revolution? Hvis seksuelle
frigørelse stod for døren? Disse
spørgsmål så måske for nogle
simple ud at besvare, men i
forhold til, hvordan de forskellige bevægelser virkede, blev de
ofte defineret i hvide, maskuline
eller heteroseksuelle forståelsesrammer og måske en kombination af disse. Ikke altid intentionelt, men med en vis norm
intakt.
68-oprøret havde sine ufuldkommenheder og hyklerier. Med
David Bowies ord fandtes der i

ungdomsoprøret nogle ”kids in
the back row”, nogle outcasts,
som ikke altid blev inviteret indenfor i oprørets kunst, kreativitet og visioner.
Spørgsmålet om, hvem ”vi” er,
hvem der inkluderes og ekskluderes, fortsætter med at være
vigtigt, både i venstrefløjens
internationale historie og i
fremadrettede bevægelser. Det
er kun de senere år, at Marsha
P. Johnson, en sort transkvinde
og Sylvia Rivera, en latina
transkvinde, begge nøglefigurer i aktivismen under og efter
Stonewall er blevet mere kendte
i mainstreamen.

Identitet og arbejderbevægelsen

I USA før Stonewall havde kun
staten Illinois i 1962 ophævet
den såkaldte ”sodomi-lov”, som
kriminaliserede seksuel aktivitet mellem folk af samme køn.
Det er sigende, at mange stater
fulgte trop de næste par årtier
fra 1971 med de nye aktivistiske
miljøer, og mens Pride blev et en
årligt tilbagevendende begivenhed.
Stonewall var utrolig vigtig
som igangsættende begivenhed. Det ændrede retningen
for LGBT-rettigheder i USA og
inspirationen spredtes til andre
lande, også Danmark, som f.eks.
fik Bøssernes Befrielsesfront
i 1971 og Lesbisk Bevægelse i
1974.
Og de nye, radikale aktivister fra ’69 og frem var meget
bevidste om sammenhængen
mellem deres kampe og de m.
Som Sylvia Rivera sagde om
tiden: ”Vi arbejde alle sammen
for så mange bevægelser på det
tidspunkt. Alle var involveret i
kvindebevægelsen, fredsbevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen.”
Men svagheder og begrænsninger var også at føle. Selv hvis
det hele blev båret frem af en
stærk solidaritet, medførte spon-

taniteten og måske også netop
de vigtige identitetspolitiske
spørgsmål en fragmentering
af bevægelsen. Og som Socialist Worker har bemærket var
den oppe imod forandringens
begrænsninger inden for det
kapitalistiske system.
Hvad der kunne have styrket bevægelsen og udgjort en
modstand mod den kommercialisering af Pride, som vi i dag
ser i mange vestlige lande, er
stærkere bånd til arbejderbevægelsen.
Dog, når det bemærkes af
Socialist Worker, at de, som forstod styrken i at forene Gay Lib
med arbejderbevægelsen ikke
havde indflydelse nok i den nye
bevægelse, bliver vi nød til at
fastholde, at dette i høj grad var
en tendens i begge ”lejre”.
Arbejderbevægelsen har, ofte
i konflikt med sine egne idealer,
en lang og ikke så stolt tradition
for ikke at forene disse kampe.
Så sent som 1976, da flere
amerikanske stater som bekendt
ophævede sodomilovene, skrev
en amerikansk kommunistisk
avis f.eks., at ”mens vi Kommunister opponerer mod alle
bourgeoisiets angreb, inklusive
på homoseksuelle, hævder
vi ikke homoseksualitet som
en demokratisk rettighed” og

beskrev homoseksualitet som
en ”social perversion”. De citerer
endda Engels i en beskrivelse
af ”sodomi” som et forkasteligt
resultat af kvindeundertrykkelse.
Selv hvis dette ikke repræsenterer alle arbejderpartier, illustrerer det utroligt giftige mobilisering af den marxistiske sociale
teori til at bære dybt homofobiske synspunkter blandt nogle
af dem, der så sig som ledere af
arbejderbevægelsen.
Black Panther-lederen Huey
Newton erklærede i 1971:
“Homoseksuelle er ikke folkets
fjender”, noget, enhver kommunist og socialist naturligvis skulle
havde fastslået meget tidligere.
At en klar udmelding kom
fra en Black Power-aktivist,
som øjeblikkeligt anerkendte
kampenes dybe, radikale og
nødvendige sammenhæng, er
ikke et tilfælde, men taler klart
og tydeligt om betydningen af
identitet i arbejderbevægelsen.
Noget, vi bestandig må have for
øje, når vi bygger for fremtiden
og fortsætter kampen.

Politifolk der måske er bestukket for at se den anden vej ift bøsser - selv om homoseksualitet
var forbudt - på baren Christopher’s End - foto Diana Davies _ The New York Public Library
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Det mener vi
Et spændende politisk efterår står foran os

De borgerlige partier, som mistede magten ved valget i juni, slikker deres sår, råber løftebrud i tide og utide mens de prøver at
genopfinde et nyt borgerligt projekt.
Socialdemokratiet i regering træder forsigtigt i forsøget på at
realisere sit aktuelle socialdemokratiske projekt inden for den
samme nyliberale økonomiske ramme og det samme internationale setup.
Forslag til Finansloven og Kommuneaftalen for 2020 vil klargøre
hvad Socialdemokratiet kan og vil. Desuden vil nedsættelse af
pensionsalderen stå centralt i efteråret.
Internationalt tyder alt på, at den nye regering vil bakke op om
nye krige - også denne gang på opfordring fra USA. Og den ryster
heller ikke på hånden, når det gælder dens støtte til EU-Libyen
aftalen, der med vold skal sørge for, at flygtninge og migranter
ikke når frem til Europa (se artiklen på side 5 om EU’s dødbringende flygtningepolitik).
Ude i verden medfører den nyliberale verdensorden krise og
polarisering. Vi er dagligt vidner til en voldsom imperialistisk
rivalisering mellem alle imperialistiske magter, først og fremmest USA og Kina. Vi ser sociale oprør/revolutioner mod undertrykkelse, korruption og fattigdom udspille sig i Sudan, Algeriet
og Hongkong mv.. Og vi er vidner til en politisk kamp mellem
højreradikale og venstrereformistiske/socialistiske alternativer
som svar på krisen.

Trumps besøg i Danmark sætter verden i perspektiv

Da Trump i 2017 blev USA´s præsident gav det et vældigt boost
til racister, højreradikale kræfter og fascister i USA og resten af
verden. Og det gør det stadig, senest i forbindelse med masseskyderierne i El Paso, Texas.
Ord har konsekvenser, og Trumps uafbrudte racistiske og hadske angreb på fattige migranter og de mange etniske minoriteter
i USA bidrager til at normalisere højrefløjen. Flygtningelejre og
hermetisk lukkede grænser pakket ind i kvalmende nationalisme
og selvtilstrækkelighed er nu hverdag i USA - og også på vej i
Europa.
Klimafornægtere, klimaskeptikere, den fossile industri mv. fik
en knag at hænge deres hat på, da Trump trak USA ud af Parisaftalen fra 2015 - en række europæiske lande gør det samme.
Den imperialistiske rivalisering er årsagen til, at Trump trak
USA ud af atomaftalen med Iran og nu forsøger en militær
optrapning/konflikt i Hormuz-strædet sammen med Storbritannien.
Siden 2016 er Trump-kloner kommet til magten i Brasilien,
Italien og Storbritannien, og har styrket de højrenationale styrer i
Polen og Ungarn (se artiklen på side 4 om de “illiberale demokratier”). Trump er altså ingen undtagelse, men en global nationalkonservativ trend.

Et andet USA

Men der er og har altid været et “andet USA”: Og siden Trump
blev præsident i 2017 er dette “andet USA” blomstret op: kvindebevægelsen, Black Lives Matter og den antiracistiske bevægelse,
lærerstrejker, kamp for en minimumsløn på 15 dollar i timen og
senest kampagnen for Green New Deal. Det er blevet populært at
være socialist i USA. Partiet, Democratic Socialists of America er
vokset fra 5000 medlemmer i 2016 til 60.000 medlemmer i dag.

Et andet Danmark

I Danmark skal vi lade os inspirere af det “andet USA” og se os selv
som en del af en global bevægelse.
Demonstrationen mod Trump den 2. september i København
skal samle alle os på venstrefløjen, i fagbevægelsen, studenterbevægelsen, klimabevægelsen, kvindebevægelsen og den antiracistiske bevægelse.
Trump vil sandsynligvis være ligeglad, men det vil glæde hans
modstandere i USA. Trumps mange meningsfæller i Danmark er
heller ikke ligeglade. De vil læse vores skilte, tælle hvor mange
og dermed hvor stærke vi er. Demonstrationen skal også være
afsættet for fælles mobiliseringer og demonstrationer fremover.
I efteråret vil Internationale Socialister og Socialistisk Arbejderavis prioritere:
Den globale klimastrejke 20.-27. september og Fællesinitiativet
mod Racisme og Diskriminations landsmøde den 5. oktober
i København. Vi vil bidrage med politiske bud og aktivistiske
kræfter i bevægelsen.
Følg vores arbejde via www.socialister.dk
Meld dig ind og bliv aktiv med os.
UDGIVET af Internationale Socialister, ADRESSE: Internationale Socialister /
ISU, Dronningensgade 34, 1420 KBH K KONTO Nr.: 5342-0357669
MAIL: saa@socialister.dk WEB: www.socialister.dk TRYK: OTM OPLAG: 500 stk.
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Lene Junker Red. afsluttet den 11. august
2019 ISSN 1600-2687

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”.

Ottende del:

Kalifatet – storhed og fald

I sidste artikel i denne serie beskrev vi baggrunden for kalifatets opståen i 600-tallet
på den arabiske halvø. I denne artikel vil vi
beskrive rigets storhed og forfald.
Af Anders Bæk Simonsen

Profeten Muhammed dør blot to år efter
erobringen af Mekka i år 630. De efterfølgende
kaliffer forstår, at de store riger omkring dem,
Romerriget, Det Østromerske Rige og Det Persiske rige, ikke længere er så stærke som tidligere,
og én efter én vinder de store vigtige byer såsom
Damaskus, Kairo og Alexandria.
De stormer disse byer fra ørkenen med stor
fart og styrke på kamelryg, og møder heller ikke
meget modstand fra civilbefolkningen, da de
fleste er jøder og ”forkerte” kristne, som undertrykkes af de hidtidige magthavere. Kalifatets
magtovertagelse betyder i begyndelsen stor religiøs frihed til befolkningen, og det konfiskerer
kun statens og nogle adeliges jordejendomme.
Så længe indbyggerne betaler en særlig skat til
de nye magthavere er deres religion intet problem.

Rivalisering og splittelse: shia og sunni

Udvidelsen af riget skaber enorme rigdomme
for en arabisk elite, men interne stridigheder
imellem de klaner, som får del i byttet, og dem
der ikke får, begynder at skabe større og større
spændinger op igennem 640’erne. Denne fejde
mellem forskellige magtfulde slægter bliver til to
retninger inden for islam, som stadigvæk i dag
har stor betydning: Shiiterne, som mente at lederskabet skulle overgå til dem, som var i direkte
familie med profeten - og sunnierne, som mente
at lederen skulle være en, der efterlevede profetens ord og sædvane.

Klassekonflikter

Selvom der hersker disse stridigheder, er der
stadigvæk tale om ét samlet rige, som i perioden
med Umayyaderne dækker et område, der går
fra Spanien i vest og helt over til Kinas og Indiens
grænser i øst.
Men utilfredsheden over en række arabiske
slægters privilegier i et rige, der allerede 100 år
efter dets oprindelse har en majoritet af ikkearabiske muslimer i rigets store byer, skaber
grundlaget for et folkeligt oprør.
Det er ikke-arabiske indbyggere, der udgør den
nye klasse af arbejdere inden for handel, håndværk,
industri og landbrug. De
herskende arabiske slægter
er i højere og højere grad
optaget af statsadministration og ledelsen af hæren
og bruger flere og flere ressourcer på luksus og store
paladser til sig selv.
Utilfredsheden hermed
fører til en bevægelse, der
kaldes abbasiderne, som i
år 747 indledte en opstand
med tilslutning fra et bredt
lag af befolkningerne i
riget.

En ny blomstringstid

Bare tre år efter er næsten alle fra Umayyaderne dræbt, men det betyder ikke mere frihed og fremgang til de fattige, selvom staten
grundlæggende ændrer karakter. Den går fra at
være baseret på et arabisk militært aristokrati,
samt være en stat, der hviler på militære erobringer, plyndringer og særlige skatter på de
ikke-arabiske borgere, til at være en muslimsk
universalstat.
Introduktionen af nye teknikker og afgrøder
gør, at landbruget oplever stor fremgang, og
hovedstaden flyttes fra Damaskus til Bagdad
i Irak, hvor digtere, filosoffer og andre lærde
samledes. Det er bl.a. fra denne periode, vi
kender de fantastiske fortællinger fra ”Tusind og
én nat”, heriblandt ”Aladdin”, men også i samme
periode, hvor udviklingen af mere avanceret
matematik sker (algebra er bl.a. et arabisk ord).
Samtidig ser vi begyndelsen til et bankvæsen, og
genfundne filosoffer fra antikkens Grækenland
oversættes til arabisk og en enorm idéudveksling
finder sted.
Det er i samme periode, at religiøse lærde
(haditherne) begynder at samle Muhammeds
beretninger, ligesom de islamiske retslærde samler de religiøse love og regelsæt (sharia).

Nedgang

Periodens kulturelle og åndelige landvindinger
blev ikke mødt med samme grad af teknologisk
innovation og forbedring af rigets produktionsapparatet. Selvom byernes middelklasse fik
større indflydelse på kalifatet efter den abbasidiske revolution i år 747 - 750, er det kun
en ”halv revolution”, da den reelle kontrol over
staten stadigvæk er forbeholdt en elite af aristokrater.
Forholdene for bønderne bliver ringere bl.a.
ved en større brug af slaveri i landbruget, hvilket
betyder, at bønderne føder færre børn til at
overtage og udvikle landbruget.
Denne nedgang i økonomien fra omkring det
10. århundrede rammesætter og intensiverer
de politiske konflikter, der udvikler sig til byoprør, bondeoprør, slaveoprør, religiøse oprør og
borgerkrige. I løbet af det 11. århundrede er kalifatet opdelt med forskellige regenter i forskellige
områder.
Selvom at kalifatet i høj grad vedbliver med
at være en magtfaktor, mister det gradvis sin
betydning.

Umayyadiske kalifat, da det var størst år 736 til år 739
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Europas illiberale

Et ubehageligt fænomen
breder sig over Europa: de
værste af de nationalkonservative ser sig selv som
bannerførere for det, der
kaldes det illiberale demokrati (altså det ikke-liberale
“demokrati”).

politik, der hævder retten til at
forsvare den kristne kultur og
afvise den ”multikulturalistiske
ideologi”, og så indrette demokratiet derefter. Som Orban siger:
”Et liberalt demokrati er liberalt,
mens et kristent demokrati per
definition er illiberalt.”

Af Freddie Nielsen

Reaktionær opbakning til det
traditionelle familiemønster

Man kunne også kalde det for et
relativt demokrati.
Ideen om det illiberale demokrati er ikke opfundet af Victor
Orban - Ungarns regeringsleder,
hvis parti Fidesz for tredje parlamentsvalg i træk vandt valget
i 2018 – men han har taget det
til sig som noget positivt. Det er
altså ikke en højreorienteret nichepolitiker, men en sværvægter.
Og selv om han betragtes med
modvilje og endda afsky af flere
gamle EU-lande, så er der ikke tale
om en marginaliseret politiker på
europæisk plan.
De såkaldte Visegrád-lande (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn)
har sammen med Østrig haft en
klar indflydelse på, at EU’s politik
over for flygtninge og migranter
er blevet endnu værre. Dog har
lande som Danmark og Italien
også gjort sit for at hjælpe til.
Racisme og islamofobi er vigtige
ingredienser, og sådan er det over
det meste af Europa. De illiberale
ideer går da også videre end det:
udgangspunktet for disse sorte
tanker er, at Europa og de enkelte
stater bygger på et nationalistisk
og kristent fundament, og at dette
fundament går forud for alt andet.
Det er en form for identitets-

Det giver selvfølgelig et voldsomt
anti-indvandrings klima, men det
stopper ikke her. I disse ideer er
der ikke mindst en stor vægt på
familien. Orban siger, at enhver
nation skal kunne forsvare det
traditionelle familiemønster og
må hævde, at ethvert barn har ret
til en mor og en far.
I Polen betyder det, at kvinders
abortrettigheder er under angreb,
og at LGBT-personer flere steder
har det svært. På trods af at homoseksualitet (bortset fra under
nazi-tiden) har været lovligt i
Polen siden 1932, er det blevet
sværere for LGBT-personer i Polen
efter de illiberale partier Lov og
Retfærdighed og Polens Familieliga vandt valget i 2005.
I år måtte politiet beskytte den
første Pride-march i den polske by
Lublin mod højreradikale angreb,
og lederen af Lov og Retfærdighed
mener, at bevægelsen for LGBTrettigheder er en udenlandsk
import, der truer Polens nationale
identitet.
I Ungarn er homoseksualitet
også lovlig og diskrimination på
grund af seksualitet forbudt, men
siden Fidesz er kommet til, er det
gået tilbage. Især det fascistiske
parti Jobbik er slemt, men Orban-

regeringen går også mere i den
retning. I 2016 blokerede den for
et EU-initiativ til at bekæmpe diskrimination af LGBT-personer, og
i 2018 gentog den det i fællesskab
med Polen.

Sætter sig på statsmagten

Det er altid farligt, når regimer
bruge syndebukke-politik, hvad
enten det er mod flygtninge og
migranter, LGBT-personer eller
indfødte minoritetsgrupper som
jøder og romaer. Men med de illiberale demokratier går det langt
videre. I Ungarn har lovændringer
ført til tvivl om domstolenes reelle
uafhængighed. Sideløbende er
den uafhængige presse blevet
begrænset. Også reglerne for
NGO’ers virksomhed er revideret, så NGO’er, der kan anklages
for udenlandsk indblanding, kan
blive udsat for sanktioner.
Ungarns valgsystem har hjulpet
Fidesz, ligesom i Grækenland
belønnes det største parti, og med
49% af stemmerne sidder partiet
på 66% af parlamentet, hvilket
giver mulighed for at ændre i
forfatningen.
Formelt er domstolene uafhængige, men tvangspensionering
af dommere og pres på andre
medfører i høj grad en tvivl om
uafhængigheden. Med anklagemyndigheden er der ingen tvivl
om, at den er blevet knyttet meget
tættere til regeringsmagten. Det er
sikkert også forklaringen på, at et
land med høj korruption har en
faldende grad af korruptionssager, samt forklaringen på diverse
bøder til oppositionens partier op
til valgkampen.

Ved 2014-valget noterede den
europæiske Organisationen for
Sikkerhed og Samarbejde i Europa
(OSCE), at statsmagten og Fidesz
havde ført valgkamp i fællesskab.
Og i en situation hvor Fidesz
kontrollerer størsteparten af medierne, mens resten er stækket
af begrænsninger, så har det
ikke været svært for Orban og
konsorter at styre tingene gennem fake-news. Som f.eks. at EU
og George Soros skulle føre an i
en strategi med at underminere
Europas egne befolkninger – de
hvide og kristne – gennem bevidst
import af (muslimske) flygtninge
og migranter. Den statslige ”informationskampagne” på dette
spørgsmål beløb sig alene i 2017
til 250 mio. dollars.

Polen, Italien … Danmark

I Polen, hvor de illiberale også
regerer, er resultatet måske mindre udtalt end i Ungarn, men det
skyldes at modstanden på gaden
her er langt større end i Ungarn.
Ikke desto mindre har der været angreb på abortretten og
domstolene. Der har ikke som
sådan været forfatningsmæssige ændringer, men regeringen
har tvangspensioneret en lang
række dommere og udskiftet
dem, ligesom embedsmænd og
journalister er blevet udskiftet
med loyale folk med den rette
nationale forståelse.
Centralt har været forsøget på at
institutionalisere nationalismen. I
marts 2018 kom en lov, der kunne
give op til tre års fængsel for at
sige, at Polen eller polakker havde
en andel i holocaust. Efter pres fra

Victor Orbán foran Ungarns flag
især USA og Israel blev fængselsstraffen fjernet, men loven er der
stadig.
Men det er vigtig at forstå, at
afstanden til de vesteuropæiske
populister og nationalkonservative ikke er stor. Den italienske regeringschef Salvinis måde at føre
politik på i Italien bygger på den
samme ide: nationen kommer
før alt andet, og så må flygtninge,
internationale konventioner, humanisme og så videre træde i baggrunden. I sidste ende bliver det
så også større eller mindre dele af
landenes egne befolkninger der
rammes.
Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige trækker i samme retning i
Danmark: ”Det er glædeligt at se,
hvorledes Visegrád-landenes forsvar af kristendom og europæisk
frihed breder sig til andre europæiske folkeslag, der i årevis har set sig
trynet af politiske trendsættere”,
skriver Søren Espersen fra DF på
Altinget.
Eller som Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti udtaler
til Politiken: ”Når jeg ser ud over
fædrelandet og vurderer, hvad
der er behov for, er det ikke flere
afghanere, der kommer øverst på
lystavlen”.
Nye Borgerlige holder sig skam
heller ikke tilbage. På partiet
hjemmeside kan man f.eks. læse:
”De konventioner eller bestemmelser i internationale aftaler, som
står i vejen for at føre en retfærdig
udlændingepolitik, må enten opsiges eller undsiges”.
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EU´s dødbringende flygtningepolitik
“Efter 15 års migrationsforskning har jeg aldrig været så modløs som efter mit
sidste feltarbejde på Sicilien”.
Af Lene Junker

Sådan indleder, Sine Plambech,
antropolog og migrationsforsker
ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), sit debatindlæg i Politiken den 4. august med
overskriften: “Europas migrationspolitik hænger i dødbringende
laser, og krisen fortsætter”.
Ifølge Martin Lemberg-Pedersen, migrationsforsker ved
Aalborg Universitet, er det EU´s
bevidste valg. Han udtaler til Danwatch’ nyeste rapport: “EU har
igennem snart tyve år set Libyen
som en helt afgørende samarbejdspartner i forsøget på at kontrollere indvandringen til Europa.
Allerede dengang rapporterede
de humanitære organisationer
om overgreb og blandt andet
voldtægtslejre for især eritreanske
kvinder. EU har hele vejen igennem været villig til at lukke øjnene
for konsekvenserne af de aftaler,
man indgik med Libyen”.
EU´s samarbejde med Libyen
virker efter hensigten. Kun ca
28.000 migranter og flygtninge er

kommet til Europa fra Libyen i år
mod næsten 350.000 i 2015/16.
Til gengæld er omkring 750.000
ifølge FN strandet i forskellige
lejre i det borgerkrigshærgede
Libyen.
Aftalen med Libyen er en del
af EU´s langsigtede strategi med
at eksternalisere og outsource
ansvaret for flygtningene. Der er
også indgået aftaler med Tyrkiet,
Egypten og Marokko. Regimerne i
de enkelte lande får penge, våben
og andet udstyr mod at sørge for
at stoppe flygtninge og migranter, som forsøger at komme til
Europa.
FN, Amnesty International,
Læger Uden Grænser - alle har de
udtalt voldsom kritik af de omfattende krænkelser af menneskerettighederne i lejrene, krævet dem
lukket og menneskene fritstillet.
I løbet af 2019 har EU også kriminaliseret NGO´ere, hvis skibe
har hjulpet flygtninge i havsnød i
Middelhavet. De kan ikke længere
gå i havn og få forsyninger - og
besætningerne fængsles, hvis de
alligevel gør det. Resultatet er,
at en langt større procentdel af
de mennesker, som forsøger at
krydse Middelhavet, drukner fordi
der ikke er nogen til at redde dem.

Omkommmet migrant og reddet barn på Middelhavet

Danmarks pinlige rolle

Det libyske migrantsystem finansieres hovedsageligt af EU-Kommissionens særlige Emergency
Trust Fund for Africa, EUTF, der
blev oprettet som reaktion på
flygtningekrisen i 2015. Fonden
råder over godt 26 milliarder kroner, der skal bruges til at stoppe
migrationsstrømmen fra Afrika
frem til 2020.
Størstedelen af fondens midler
kommer direkte fra EU-Kommissionen, men cirka 3,5 milliarder
kommer fra en række særligt

dedikerede medlemslande, heriblandt Danmark, som bidrager
med 225 millioner i perioden og
er den tredjestørste bidragyder
efter Italien og Tyskland. Ikke alle
pengene går til Libyen. Det hidtidige militærstyre i Sudan er også
blevet støttet af EU.
Ud over EUTF-fondens projekter er EU også involveret i opbygningen af en effektiv kystvagt,
der kan overvåge den libyske kyst
samt Middelhavet mellem Libyen
og Italien. Siden marts 2019 har
EU overladt hele ansvaret for

at patruljere farvandet ud for
Libyen til libyerne. I dag er det
derfor udelukkende den libyske
kystvagt, der pågriber migranter
og flygtninge, som forsøger at
krydse Middelhavet i faldefærdige
fiskejoller og billige gummibåde.
De sendes videre til de overfyldte
migrantfængsler, der er oprettet
i tidligere detentioner, gamle fabrikshaller og lagerbygninger. En
opgave, som løses efter ønske og
på vegne af EU.
Vi må holde fast i, at menneskerettighederne skal gælde alle, og at
flygtninge og migranter hverken
i Libyen, i Tyrkiet, lejrene i Grækenland, udrejsecenter Kærshovedgård eller flygtninge-fængslet i
Ellebæk må være undtaget herfra.
EU og Danmark har et medansvar for verdens flygtninge og
migranter, som jo er et produkt
af krige, undertrykkelse, global
ulighed, fattigdom og klimakaos.
Derfor skal vi hjælpe lokalt og
åbne grænserne og give plads til
flere flygtninge.
Vi skal samtidig bekæmpe krig,
undertrykkelse, global ulighed,
og klimakaos. Og vi skal støtte
oprørene og revolutionerne i Algeriet og Sudan som det vigtigste
alternativ.

Er der sprækker i paradigmeskiftet - eller?
Den tidligere regerings
stramninger på udlændingeog integrationsområdet kulminerede med vedtagelsen af
lov 140: Loven indskrænker
flygtninges rettigheder til
kun at være midlertidige,
satser ikke længere på integration, men på hjemsendelse, hvis der sker blot den
mindste bedring i oprindelseslandet.
Af Pernille Cauchi og Alexander Lassithiotakis

Den tidligere regerings stramninger på udlændinge- og integrationsområdet kulminerede
med vedtagelsen af lov 140: Loven
indskrænker flygtninges rettigheder til kun at være midlertidige,
satser ikke længere på integration,
men på hjemsendelse, hvis der
sker blot den mindste bedring i
oprindelseslandet. Integrationsministeren kan fastsætte antal familiesammenføringer fra måned
til måned og integrationsydelsen
forringes og omdøbes til hjemsendelsesydelse.
Formanden for SOS Racisme,
Jette Møller, skrev bl.a.: ”I Danmark har vi ALDRIG før sendt
vores flygtninge hjem for at genopbygge deres land. Da fx østblokken brød sammen omkring
1990, var der ikke én, der talte
om at sende afhopperne hjem
igen. Vi tog mod flygtninge fra
hele verden og gav dem et nyt

liv her i Danmark, fra Ungarn,
fra Tjekkoslovakiet, fra Chile, fra
Vietnam, fra Bosnien, Sri Lanka...
Og aldrig talte vi om, at de skulle
rejse “hjem” igen. For når man
flygter, søger man en ny start og
lægger sit hjemland bag sig. Det
er traumatisk i sig selv.”
I valgkampen forsøgte DF igen
at få valget til at handle om udlændingepolitik. De forventede,
at det var en vindersag for dem.
Men for det første blev de overhalet indenom af Nye Borgerlige
og Stram Kurs, og for det andet
var folkestemningen begyndt at
vende. Befolkningen var mere
interesseret i klima og velfærd end
udlændingepolitik. Især vilkårene
for børnefamilierne i Udrejsecenter Sjælsmark var blevet for
usmagelig for de fleste.

De små fremskridt på nogle
områder…

Så selvom Socialdemokratiet
stemte for Lov 140 så sent som i
februar 2019, er der i det forståelsespapir, som S, R, SF og Ø blev
enige om efter valget, lagt op til,
at den nye regering vil arbejde for
at fremme integrationen, oprette
et nyt udrejsecenter for børnefamilier, genoptage modtagelse af
kvoteflygtninge og give flygtninge,
som har haft job i samme branche
i to år, lov til at blive i Danmark.
Desuden er øen Lindholm droppet som særligt udrejsecenter.
Hen over sommeren har der væ-

ret en række sager, som har åbnet
yderligere sprækker: Praksis for
familiesammenføringer for tyrkiske familier er blevet dømt ulovlig.
Flygtninge skal have gratis uddannelse. Og der genindføres gratis
tolkebistand i sundhedsvæsenet.

… og nej’et på andre områder

Og så alligevel ikke: Kommuner
har sendt ”rejs hjem tilbud” til
64.100 borgere efter inddelinger
opfundet af Danmarks Statistik,
som kategoriserer mennesker i
” ikke vestlige” som en måde at
sige ”ikke hvid” på. Sagsbehandlere har pligt til at gennemføre en
repatrieringssamtale, når de taler
med ”ikke hvide” borgere.
Ja, der er sprækker i paradigmeskiftet, men ingen tvivl om
at Mette Frederiksen ønsker at
fortsætte den gamle regerings
stramme udlændingepolitik.
Så med afsæt i de antiracistiske
mobiliseringer under valgkampene og de små sejre antiracister
og flygtningevenner kan notere
sig, må vi fortsætte og udvikle de
mange forskellige netværk og foreninger til en stor samlet antiracistisk bevægelse, der kan sikre lige
rettigheder og muligheder for alle
i en åben og multikulturel verden.

•

•

•

•
•

•

Integrationsydelsen/hjemsendelsesydelsen
er stadig en ydelse, der efterlader tusindvis af familier under fattigdomsgrænsen.
Udrejsecentre som Kærshovedgård og
flygtningefængslet Ellebæk fortsætter,
ligesom tvangshjemsendelserne til Afghanistan, Irak og Somalia.
Burkaforbuddet forhindrer stadig en lille
gruppe kvinder i at bevæge sig lovligt på
gaden.
Grænsekontrollen fortsætter.
De danske statsborgere og deres børn,
som opholder sig i flygtningelejre i Syrien,
er endnu ikke blevet hentet hjem.
Danmark tilbyder stadig ikke permanent
ophold og en fremtid for mennesker, der
flygter fra krig, undertrykkelse og klimakatastrofer, men foretrækker ligesom
resten af Europa at udlicitere opgaven til
regimer i Nordafrika og Mellemøsten.
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Boganmeldelse:

“System Change Not Climate Change”

Argumenterne, strategierne
og retningen må være målrettet antikapitalistiske, hvis
den voksende, men stadig
uhomogene klimabevægelse
skal kunne gøre varige og
virkningsfulde fremstød.
Af Anna Wolf

Og der er brug for en stærk politisk og social klimabevægelse på
tværs af landegrænser, hvis vi skal
afværge en klimakatastrofe inden
for det smalle vindue af tid, der
stadig er til rådighed for os.
Det er den gennemløbende
rød-grønne tråd i bogen ”System
Change Not Climate Change”,
som forventes at udkomme 29.
august.
Mens titlen med brugen af et
slogan, som er taget i brug af
klima-marcher internationalt,
favner den nedkogte slagkraftighed i ”One Solution – Revolution”, er påstanden langt fra, at
alt automatisk vil løse sig ved en
revolution, eller at vi skal ”vente”
med klima-handling til revolutionen kommer.
Bogen angriber emnet fra
mange forskellige vinkler over
11 kapitler. En række forskellige
bidragydere dykker bl.a. dybt ned
i det konventionelle landbrug,
undersøger fossile brændstoffers symbiose med kapitalistisk
produktion og genbesøger og
videretænker de klimapolitiske
potentialer i Karl Marx’ og Friedrich Engels’ teoretiske tekster.

Anti-økologisk kapitalisme

Revolution, ”system change”– en
fuldstændig omorganisering af
måden, vi organiserer produktion
på og arbejdernes egen ”omdannelse” af sig selv, som det afsluttende lyder fra redaktør Martin
Empson – er sandelig ”løsningen”,
som der peges frem imod.
Men det stikker dybere end ødelæggelsen af en gammel orden for
at kunne opbygge noget nyt. Klimakrisen og den klimakatastrofe,
som venter, hvis vi ikke handler,
ligger dybt i hjertet af kapitalismens indre, krise-genererende
selvmodsigelser. Og klimakrisen
har et særligt potentiale til at
eksponere disse fundamentale
problemer.
Den kapitalistiske produktionsmåde og det forbrugssamfund,
der bliver skabt herved, er i sagens

natur anti-økologisk. Det betyder,
at udvinding og forbrænding af
olie og gas, skovrydning, udpining
af jordens næringsstoffer – alle
forbundne dele af det globale kapitalistiske produktionssystem –
forstyrrer selve jordsystemet. Det
skaber splittelser i den komplekse
forbindelse mellem planetens
økosystemer, fra bestanden af
insekter til vejrfænomener. Dette
har, som vi ved, en tilbagevirkende kraft af dimensioner også
på menneskelivet.

Marx og kloden: ”metabolic
rift theory”

For at beskrive den opslidende
og selvopslidende virkning, som
kapitalismen har på kloden, sammenligner økosocialisten Ian
Angus den med en form for autoimmun lidelse (dvs. en sygdom,
hvor kroppen angriber sig selv,
f.eks. leddegigt). Det kapitalistiske system angriber, til sin egen
uoprettelige skade, selve den
”krop” den lever i og er afhængig
af – Jorden og alle dens ressourcer.
Dette er kernen i den klimateori, som Marx selv nåede at tegne
konturerne af i Das Kapital – det
som siden er blevet kaldt ”metabolic rift theory” (“teorien om en
stofskifte-fejl” eller et stofskiftebrud). Faktisk kommer udtrykket
på dansk (stofskifte) tættere på
det tyske ord i originaludgaven:
”Stoffwechsel”.

Aktivister fra Ende Gelände i aktion mod brunkulsminen Hambach ved Köln okt 2018

I en opsummering af Engels
skriver Ian Angus:
”Historien om livet på Jorden,
og dermed også om menneskeheden, er ultimativt historien om
de foranderlige måder, hvorpå alt
levende har tilegnet sig, forarbejdet og udvekslet stof og energi.”
Mennesker, dyr, planter, næringsstoffer – alt må være i udveksling, i balance, hvis ikke
Jord-kroppen og dens forskellige
organer skal opslides uhelbredeligt.
Og dette er, hvor Marx finder
kapitalismens økologiske uholdbarhed. Mens han arbejdede
på Das Kapital, brugte han som
eksempel på stofskifte-bruddet
”røver-landbruget”, da undersøgelser viste, hvordan landbruget
skabte ubalance i jorden ved at
tage dens næringsstoffer uden at
give tilbage.
De t t e va r i 1 8 6 0 ’ e r n e o g
1870’erne – en tid, som mange
mennesker måske forestiller sig
som ”de gamle dage”, hvor tingene
ikke var løbet løbsk endnu. Marx
kunne ikke have vidst, hvor meget
han var på vej i den rigtige retning
med sin sammentænkning af
økonomisk teori, politisk-social
teori og naturvidenskab, ej heller,
hvordan han kun så at sige observerede toppen af det smeltende
isbjerg.
Men han lagde grunden til en
metode, som økosocialister først
for relativt nyligt er begyndt at
bygge videre på. Og der er – desværre – masser af ny forskning til
at eksemplificere vidden af kløften
i vores stofskifte med resten af
kloden.
Kapitalen handler i øjeblikket
ganske ”ansvarligt” inden for sin
egen logik, for dens ansvar er at
jagte profit, ikke at konservere,
hvis det ikke er profitabelt. Da juli
2019 blev den varmeste måned
nogensinde målt, ville profitten
kunne findes i aircondition og
rent vand i plasticflasker, ikke i
et farvel til fossile brændstoffer
og kemikalieindustri. Det nuvæ-

rende system vil blive en ”disaster
capitalism” om nødvendigt, vil
suge profitten ud af en døende
klode og en desperat menneskehed, indtil der ikke er mere stof
at tære på.

Menneske/natur

Således kapitalismens mørke
fremtid. Og vores, hvis vi går ned
med den.
Betyder det, at menneskeheden
altid var skæbnebestemt til at gå
under på denne måde? Hvad er
mennesket på Jorden egentlig for
en størrelse? Hvad er den ”natur”,
som vi både har udpint og som
truer med at blive vores endeligt?
Disse spørgsmål kan synes lidt
abstrakte og i værste fald som
filosofiske distraktioner fra meget
konkrete problemer. Men de ligger dybt i, hvordan vi overhovedet
forstår problemerne, og hvilken
bevægelse, vi skal bygge, og det er
en tråd, som gentagne gange tages
op direkte og indirekte gennem
bogens kapitler.
Menneske/natur bliver ofte
stillet op som et valg mellem to
forskellige forståelser: en monistisk og en dualistisk. Den monistiske fortæller os, at mennesket
er natur; den dualistiske adskiller
fundamentalt menneske og civilisation fra naturen.
Begge tænkemåder er problematiske for marxister og for
socialister, som vil bygge bevægelse og ønsker forandring. Den
dualistiske tilgang er den mest
udskældte, idet den retfærdiggør
menneskets hersken over naturen, der ses som intet andet end
et lager af ressourcer. Begge har
en indbygget tendens til at blive
fatalistiske. Hvis mennesket er
natur, kan den menneskeskabte
kapitalisme så ikke være et udtryk
for menneskets iboende natur?
Hvis mennesket er uden for naturen, er vi så ikke et fremmedlegeme, hvis gang på Jorden aldrig
var holdbar?
Sådanne idéer implicerer dels
civilisation og kapitalisme som

fuldt sammensmeltede og uadskillelige, dels ”menneskets natur” som altid destruktiv. Fra dette
kommer blandede idéer fra både
højre og venstre om senkapitalismen som et uundgåeligt stadie,
neoliberale ”no-alternative”-strategier som ”natural capital”, som
forsøger at oversætte beskyttelse
af kloden til kapitalens sprog ved
at tilskrive naturområder spekulativ pengeværdi - samt endelig en
despressiv misantropi, som sætter
lighedstegn mellem menneskelivet og kapitalismen og tordner
mod overbefolkning.
Den marxistiske tilgang til menneske/natur er dialektisk. Mennesker både udgør og er udgjort
af natur, men udgør ikke og er
ikke udgjort af hele naturen. Det
samme med, hvad mennesker
skaber: Naturen (Jorden, atmosfæren), siger Marx, er menneskets ”uorganiske krop” – i den
betydning, at den eksisterer uden
for vores egne organer, men er en
essentiel del af os.
Hvad bogen “System Change
Not Climate Change” fremsætter i
sin brug af Marx’s teori og filosofi,
er at der er et alternativ til kapitalismens katastrofale omorganisering af menneskets eksterne
krop. Kapitalismen er blevet et
kapitel i stofskiftet på jorden. Men
det behøver ikke at være sådan.
At organisere et samfund og en
produktion for de mange og ikke
for de få er også at organisere for
kloden frem for profit.

Ian Angus, Martin Empson
(red.), Sarah Ensor: “System Change Not Climate
Change: A Revolutionary
Response to Environmental
Crisis”, forlaget Bookmarks
Publications (London), udkommer 29. august 2019.
Bogen kan købes på www.
modstand.org
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Klima: Hvad kan vi forvente af den nye regering?
Den nye regering og dens
støttepartier er blevet enige
om en klima-politik, der
uden diskussion er en af de
mest ambitiøse i verden.
Af Sigurd Sejer Skov & Jens Riis Bojsen

På dette punkt er der i befolkningen en betydelig tiltro til, at
regeringen vil tage et stort skridt
fremad. Siden valget er handling
til gavn for klimaet derfor hævet
op til at være en dagsorden, de
færreste længere kan komme
udenom. - Men vil vi kunne forvente, at regeringen vil “levere
varen”? Vil der ikke længere være
behov for klimabevægelsen, og
skal fagbevægelsen ikke længere
forholde sig til klimaet og spørgsmålet om grønne jobs?
Regeringens samlede politiske
handlingsplan, “En Retfærdig
Retning for Danmark”, blev vedtaget den 26. juni af regeringen
og dens støttepartier (SF, R, Ø).
Dette forståelsespapir er inddelt
i 6 punkter, hvor klima og miljø
udgør det ene punkt. Heri står der
beskrevet en række intentioner og
initiativer:
Bindende klimalov med tilhørende klimahandlingsplan.
Omstilling af transportsektoren.
Landbrugets klimabidrag. Bekæmpelse af plastforurening og
sikring af drikkevand. Biodiversitetspakke. Grønne regnemodeller.
Økologi. Madspild. Inddragelse af
interessenter.
Forståelsespapiret har været
centralt for at forberede det kommende samarbejde mellem regeringen og dens støttepartier,
som både skal bære partiernes
indbyrdes kompromisser samt erhvervslivets ønsker, uden at vende

vælgernes krav ryggen.
Ud af forståelsespapirets klimaafsnit kan man læse en umiddelbar ambitiøs klimaplan, der
prøver at give klimabevægelsen
indrømmelser og løfter.
Det sker på baggrund af Folkets
Klimamarch i foråret, der mobiliserede 30.000 på gaden, klimastrejken den 15. marts organiseret
af Fridays for Future, Extinction
Rebellions aktioner samt den almindelige bekymring for kloden
og de kommende generationers
fremtid som tilsammen betød, at
klimapolitik blev valgets suverænt
vigtigste politiske emne.

Kan regeringen leve op til
sine klimaløfter og partiernes
løfter?

De mest opsigtsvækkende løfter
ifm. klimaaftalen er reduktionen
af CO2-udledningen i 2030 med
70 % i forhold til 1990 samt stop
af salget af diesel- og benzinbiler
frem mod 2030. Det er nok den
mest ambitiøse klimaplan, nogen
regering har fremlagt. Men nedbringer Danmark dermed reelt
CO2-udledningen med 70%?
Et nærmere eftersyn viser, at tallene ikke er, hvad de lyder af: Der
er kun tale om en reduktion af den
CO2- og drivhusgas-udledning,
der foregår indenfor Danmarks
grænser: Alle de importerede
varer, som produceres i udlandet,
medregnes ikke.
Ligeså blegner visionen om
udskiftning fra fossile brændstofbiler til el- og brint-biler ved nærmere eftersyn. Fremstillingen af
disse angiveligt “grønne” biler er
nemlig meget CO2-belastende:
Fremstillingen af stålet, kunststoffet og aluminiummet kræver store
mængder kul og olie.

En el- eller brint-bil medfører
ganske vist en lavere klima-belastning i bilens samlede levetid
sammenlignet med en benzineller dieselbil. Men “grønne” er
de ikke. Fremstillingen af dem
finder jo sted uden for Danmarks
grænser, hvilket betyder, at CO2udledningen under fremstillingen
ikke medtages i det danske CO2regnskab!
Ydermere udtaler den grønne
tænketank Concito, at forslaget
er for sent ude, da udskiftningen
fra fossilt- til vedvarende energidrevne biler ikke vil være omfangsrig nok, samt at lovgivningen
omkring EUs indre marked vil
sætte en stopper for forslaget, da
almindelige produkter som konventionelle biler ikke kan nægtes
at blive solgt.

No more business as usual

Det er også et problem, at aftalen
underlægger sig de fri markedskræfter og private virksomheders
profit. Sålænge det forholder sig
således, kan man ikke nedsætte
CO2-udledningen tilstrækkeligt.
F.eks har Mærsk-skibene tilsammen en CO2-udledning, der ca. er
på størrelse med Danmarks samlede udledning, hvilket Berlingske
Tidende afslørede i 2008. Endelig
er det også nødvendigt at stoppe
olie- og gas-udvindingen i Nordsøen. Det kræver et opgør med
de implicerede olieselskaber, og
det har regeringen ikke lagt op til.
Som Berlingske viste under
valgkampen, eksisterer der ikke
de store klimapolitiske forskelle
blandt partierne i folketinget.
Kun Alternativet og Enhedslisten
skiller sig lidt ud. Så noget tyder
på at S, SF og R har rykket sig i forhold til deres oprindelige forslag.

Men det er også et udtryk for en
almindelig accept af det snævre
økonomiske spillerum, som nyliberalismen sætter.

20. September - ny global
strejkedag for klimaet

Det er fristende at have tillid til,
at den nye regering nu vil tage
fat og gennemføre sin klimaplan
og glæde sig over, at klimabevægelsen har fået politikerne til at
handle.
For klimabevægelsen udgør
det en stor udfordring, at Christiansborg er i fuld gang med at
forsøge at overtage initiativet:
Hvorfor kæmpe for at nedbringe
drivhusgas-udledningen, hvis
Mette Frederiksen og hendes
parlamentariske støtter ordner
det meste for os? De giver et indtryk af, at klimabevægelsen godt
kan gå hjem og lægge sig, fordi
regeringen og folketinget (tilsyneladende) ordner klimaproblemet.
Men for det første er regerin-

gens klimaplan ikke udmøntet
endnu. For det andet passer det
overhovedet ikke, at den vil nedbringe Danmarks CO2-udledning
med 70%. Her-og-nu har klimabevægelsen således behov for at gennemskue hulheden i regeringens
og støttepartiernes klimaplan. Og
for det tredje, så har vi rigtig travlt.
Uret tikker, isen smelter og flere og
flere menneskers tilværelse, især
i de varme lande, ødelægges af
klimakatastrofer.
Derfor må vi fortsætte organiseringen og mobilisere til den
globale klimastrejke, som Greta
Thunberg og Fridays For Future
har indkaldt til den 20. September. Der er brug for en global
klimastrejke større og bredere
end den, som fandt sted 15. Marts
i år. Klimastrejken må vokse fra
at omfatte skoleelever og studerende til også at involvere til deres
forældre og lærere og deres faglige
organisationer.

Regeringens klimaregnskab er i minus
Det ser jo fantastisk ud, når
den nye regering sammen
med sine klimaaftale-partnere Enhedslisten, SF og de
Radikale lover at nedbringe
CO2 og andre klimagasser
med 70 % i 2030 sammenlignet med 1990.
Af Jens Riis Bojsen

Men det passer desværre ikke
helt: Der er kun tale om en planlagt reduktion af den CO2- og
drivhusgas-udledning, der foregår
indenfor lille Danmarks grænser.
Alt det, der importeres fra andre
lande, hvor varer er blevet produceret under en stor udledning af
CO2 og drivhusgasser dér, medregnes ikke i Danmarks statistik
over vores CO2-udledning!

Dansk kapitalismes kæmpestore indirekte CO2-udledning

Således importeres stål og andre
metaller i store mængder - f.eks.
i form af biler, skibe, maskiner,
armeringsjern og stålbjælker til
byggeriet og 100.000 andre ting

lige fra søm og skruer og hele
vejen op til mobiltelefoner. Alt
dette stål bliver fremstillet ved
hjælp af vældige mængder af
kul. Stålværker og sværindustri
er noget af det mest svinende og
CO2-udledende, der findes.
Den petrokemiske industri er
en af de allerstørste CO2-syndere:
Der går mængder af fossil energi
til for at spalte råolie og omdanne
det til kemikalier. Danmark importerer betydelige mængder af
plast, kemikalier og kunstgødning
fra udlandet.

Den store løgn om den “grønne” biomasse

De store danske kraftværker (på
nær Fynsværket) har erstattet kullene med biomasse, dvs. træflis.
Også cementfabrikken i Ålborg
(der er særdeles energikrævende)
er gået over biomasse.
Industrien og politikerne påstår, at brugen af træflis skulle
være “CO2-neutralt”, idet træerne
under vækst jo egentlig opsuger
den samme mængde CO2, som
de afgiver, når de forbrændes.

Godaw, mand økseskaft: I disse
årtier brændes der på verdensplan langt mere træ af - med et
kæmpe CO2-udslip til følge - end
verdens træer kan nå at opsuge
under væksten. 20% af verdens
samlede CO2-belastning kommer
fra afbrænding af skove og træ.
Papir-, cellulose- og træ-industrien i Norden indgår i dette
billede. Det er en kæmpeindustri,
der presser de nordiske skove
til det yderste. Da balancen på
verdensplan mellem forbrænding
af træ og tilvækst af nye træer er
meget skæv, er der brug for, at den
nordiske skov-baserede industri
letter presset på skovene i stedet
for at intensivere det - også selv
om rovdriften på skovene især
finder sted i andre verdensdele.
Men alt dette foregår jo uden for
Danmarks grænser og tæller overhovedet ikke med i statistikken.

af kød og mejeriprodukter giver
en meget høj belastning i form af
drivhusgasser - 21% af Danmarks
samlede belastning i 2014 ifølge
Landbrugsstyrelsen!
Men ikke nok med det: Importen af soja fra Brasilien og Argentina til svin i Danmark medfører
en klimabelastning svarende til
udledningen fra 80% af Danmarks
biler, har tænketanken Concito
beregnet. Men det indgår ikke i
statistikken over dansk landbrugs
belastning.

En omlægning af den animalske
produktion til plantebaserede
fødevarer indgår overhovedet
ikke i aftalen mellem regeringen
og dens støttepartiers klimaaftale.
Tilbage står blot luftige opfordringer til os hver især om at spise
mindre kød.
Der er vigtigt at fastholde regeringen på sine klimamål, men
samtidig udfordre de områder,
som er holdt uden for regnskabet.

Svinelandet over alle svinelande
Danmark har det højeste antal
slagtedyr i verden i forhold til
landets indbyggertal. Produktion

Mærsk-containerskibenes kolossale CO2-udledning indgår ikke i Danmarks statistik optankning i Rotterdam med et par tusinde tons fuel-olie
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Sudan:

Revolutionen i krise
- militæret beholder magten

Siden december sidste år
har der været store protester
mod Omar Al Bashirs regime
i Sudan - protester domineret af unge, af kvinder og af
faglige organisationer.
Af Nana Gade

Diktatoren blev afsat i april,
men hans grusomme og blodige
styreform opretholdes af de militære styrker i landet - gennem det
nystiftede såkaldte Militære Overgangsråd. Revolutionens ledende
kræfter har samlet sig i Alliancen
for Frihed og Forandring, der har
siddet i forhandling med militæret
om magten i landet.
Den 5. juli blev der så indgået
en aftale, der blev endeligt underskrevet d. 17. juli: et råd er blevet
oprettet, som skal lede landet
gennem et rotationsprincip. Rådet består af fem generaler fra det
sudanesiske militær, fem af oppositionen udvalgte repræsentanter
og et sidste medlem bestemt af
begge parter.
Rotationsprincippet indebærer, at militæret styrer landet de
første 21 måneder, hvorefter oppositionens repræsentanter skal
overtage magten de efterfølgende
18 måneder, indtil et demokratisk
valg skal afholdes. Dette kræver
selvfølgelig, at militæret ikke
underkender eller ændrer aftalen
ved magtskiftet.

Risikabel aftale

Aftalen er blevet stærkt kritiseret, og det er ikke alle grupper,
som har deltaget i protesterne,
der har støttet den. The Sudans

Sudanesiske demonstranter den 13. juli mindes militærets massakre på sit-in demonstrationen og
kræver retfærdighed for de dræbte

Revolutionære Front mener, at
aftalen medfører en fortsættelse af
Bashirs regime og blot er “gammel
vin på nye flasker”.
Argumentet for aftalens udformning er, at det politiske system i Sudan er infiltreret af
islamistiske Bashir-støtter, og
at det vil tage tid at rydde ud i
systemet. Dette argument kan på
overfladen synes rimeligt, indtil
man ser, at det militære råd også
består af den gamle ordens tilhængere - generaler, der støtter
den ‘Bashirske’ styreform og ikke
ønsker en reel ændring i magtsammensætningen i Sudan.
I stedet giver aftalen militæret
tid til at grundfæste sin magt,
og den fredelige overrækning af
magten til et civilt styre kommer
højst sandsynligt aldrig til at ske.

Styrken findes på gaden

Aktivist Ayman Hassan Abdulrahman er blevet interviewet af en

sudanesisk tv-kanal, der spurgte
ind til revolutionens begyndelse.
Han var en af de blot fem unge
mennesker i hans landsby, der
ville sprede ordet om demokrati
og frihed. De mødtes og skrev
løbesedler i hånden, som de delte
ud ved den lokale busstation.
Løbesedlerne berørte blandt
andet den store frygt for at deltage
i demonstrationer, som findes
blandt de unge og deres forældre.
En frygt for at blive anholdt, tævet,
voldtaget eller simpelthen skudt
ned på åben gade.
Den unge generation, der er
majoriteten af den sudanesiske
befolkning, har aldrig oplevet et
andet styre end Omar Al Bashirs.
De unge har ikke oplevet frihed,
demokrati eller ordentlige leveforhold, og da brød- og oliepriserne
igen steg i december, så det ud til,
at befolkningens desperation og
vrede overvandt deres frygt for det
islamistiske styres vold.

Protestdemonstration i Sudans hovedstad Khartoum 1. august

Men uden en dedikeret gruppe,
der arbejdede på at gøre den
revolutionære bevægelse større,
var revolutionen aldrig fundet
sted. Selvom de sociale medier
har spillet en rolle, er kampens
fremstød foregået i lokalsamfundene, hvor de små - og sidenhen
store - grupper mødtes ofte og
producerede løbesedler med det
formål at få folk ud på gaden og
udvide bevægelsen.

En vej frem?

På den ene side giver den foreløbige historie om den sudanesiske
revolution håb - den viser et folks
risikovillighed, mod og handlekraft. Vi er endnu engang blevet
skolet i vigtigheden af at bygge
en bred massebevægelse, af hårdt
arbejde og gademobilisering i
lokalsamfundet og ikke mindst
de faglige organisationer, der kan
føre store ting med sig.
Modsat er den nyindgåede

aftale deprimerende, og ifølge en
revolutionær gruppe er det decideret forræderi mod revolutionen
og dens martyrer.
Det sudanesiske folk er skuffede. Men de er også vrede og kræver retfærdighed for de dræbte.
Ifølge Hala O. Siddiq, som er
pårørende til flere, der kæmper i
Sudan, har den nyindgåede aftale
mindsket håbet om revolution og
systemskifte. Samtidig peger hun
på, at der fortsat er protester mødt
af vold fra paramilitære regeringsstyrker i gaderne: den 29. juli blev
fire skolepiger skudt og dræbt ved
en fredelig demonstration i det
centrale Sudan, og yderligere fire
demonstranter blev dræbt ved
en protestdemo mod netop dette
den 1. august ifølge Al Jazeera.
Kampen for frihed og demokrati
fortsætter, også selvom håbet for
fremtiden er påvirket af en dårlig
kompromis-aftale og faren for
fuld kontrarevolution.

Nej til krig mod Iran - nej til dansk krigsdeltagelse
Under dække af at sikre fri
passage for handelsskibe i
Hormuz-strædet, sender USA
nu krigsskibe til den Persiske
Golf og opfordrer bl.a. Danmark til at gøre det samme.
Af Lene Junker

Det er en farlig optrapning af
USA´s mangeårige konflikt med
Iran.

Hvorfor optrapper USA konflikten med Iran?

Selvom Trump gik til valg på, at
det skulle være slut med dyre
angrebskrige, så har USA nu optrappet konflikten med Iran og
er tæt på at være i åben krig med
Iran - støttet af Storbritannien og
måske også Danmark.
I maj 2018 trak USA sig ud af
atomaftalen med Iran og genindførte økonomiske sanktioner få
måneder senere.
I juni i år beordrede USA et
missilangreb på iranske mål,
som dog blev stoppet af Trump
i sidste øjeblik. Det blev afløst

af gensidige anklager om hvem,
som havde ansvaret for angreb
på olietankere i Hormuz-strædet
i den Persiske Golf.
Der er både historiske og aktuelle årsager til, at USA optrapper
konflikten med Iran. De skal findes i den ændrede økonomiske og
militære magtbalance i hele Mellemøsten, som har svækket USA.
Den iranske revolution i 1979
væltede det USA-venlige styre.
Dernæste støttede USA Irak og
Saddam Hussein, som efter otte
års krig mod Iran invaderede
Kuwait. Det var en trussel mod
USA´s nære allierede, Saudi Arabien, og USA´s første Golf-krig
tvang irakerne ud af Kuwait i 1990
og indførte sanktioner mod Irak.
Selvom USA stod som den eneste supermagt efter USSRs fald og
Den Kolde Krigs afslutning, var
dets globale hegemoni truet af nye
økonomisk stærke lande. “The
Project for a new American Century” var de nykonservative høges
plan for at bruge USA’s miltære
magt til at sikre sig et stærkere
økonomisk herredømme. I 2003

startede krigen mod Irak, som
USA måtte opgive i 2008 og overlade magten til irakiske shia kræfter.
Iran blev styrket økonomisk
og militært i samarbejdet med
Shia-styret i Irak og blev en stærk
regional magt. Det samme gjorde
Saudi Arabien, som bl.a. sikrede
nedkæmpelsen af de arabiske
revolutioner - ikke mindst i Egypten. I 2015 gik Saudi Arabien til
angreb på Yemen, angiveligt for at
nedkæmpe et iransk støttet oprør.
Israel spiller også en central
rolle i USA’s konflikt med Iran.
USA har fra starten støttet den
zionistiske stat økonomisk og
militært for at den kunne sikre
USA´s interesser i Mellemøsten.
USA´s militære svækkelse i
Mellemøsten har bevirket, at det
er under pres fra deres nære allieredes interesser i regionen. Israel
og Saudi Arabien ser Iran og Assad
i Syrien som den største trussel
mod deres magt.

Støt de folkelige protester og
oprør

Den globale imperialistisk riva-

lisering er meget intens i Mellemøsten, hvor både regionale
magter, USA og Rusland positionerer sig for at sikre deres egne
interesser. Socialister støtter ikke
imperialistiske interesser, uanset
hvilken indpakning de præsenteres i. Vi er modstander af USA
og venners angreb på Iran og
opfordrer til krigsmodstand i de
krigsførende lande. Sanktioner
og krigstrusler mod Iran styrker
det iranske regime og dets greb
om magten over Iran. De iranske

arbejderes og studenters imponerende kamp for frihed og social
retfærdighed gennem de sidste
10 år vil derimod få vanskeligere
vilkår.
I Mellemøsten støtter vi de
folkelige protester og oprør, som
foregår i alle lande hele tiden. De
har ikke et samlet momentum
som i 2011-12. Men de findes og
udgør håbet og muligheden for
en fri og social og global retfærdig
verden.

USA sagde at krigsskibet USS Boxer i juli nedskød en iransk drone over Hormuz-strædet. Skibet er
et moder-skib for helikoptere og landgangsfartøjer

Socialistisk Arbejderavis
Nr. 374, 12. august 2019

SIDE 09

Den nyliberale verdensorden i krise
Efter G20 topmødet i Osaka
i Japan sidst i juni beklagede Politiken i sin leder, at
”G20 er….blevet et forum,
hvor misliebige (fordægtige)
magthavere kan få anerkendelse og indflydelse i kraft
af deres magt ved at positionere sig blandt demokratisk
valgte ledere. Det er international ansvarlighed ikke tjent
med”.
Af Charlie Lywood

Men det er kun en overfladisk
betragtning:
Hvor kvalmende det end var at
se, hvordan der blev givet hånd til
despoter (Xi fra Kina) og mordere
(Mohammad bin Salman fra Saudi
Arabien), er de vigtigste pointer
fra Osaka, at den nyliberale, globale orden fortsat er i dyb krise
– først og fremmest økonomisk,
men også politisk.
Det er det, der gør, at topmødet
ikke kunne blive enige om at gøre
noget ved de presserende problemer og konflikter, som verden
står overfor i dag. Hverken handelskrisen mellem Kina og USA,
klimakrisen og konflikten med
Iran måtte nævnes, dette kunne
Kina ikke tillade. Ifølge financial
Times modtog Japans leder Shinzō
Abe handelsfordele af USA for ikke
at nævne den globale opvarmning
i slutdokumentet.
Krisen i den nyliberale verdensorden fortsatte i juli med Trumps
genvalgskampagne, hvor han fyrede racistiske angreb af mod fire
afro-amerikanske, demokratiske
senatorer. I Storbritannien er
højrefløjens sejr ved de konservatives valg af Brexit-hardlineren
og racisten Boris Johnson som
premierminister en del af samme
billede. Men også det mere oversete valg af den nyliberale Ursula
von der Leyen som kommissionsformand i EU er det. Hun opnåede
kun med nød og næppe valg ved
hjælp af Femstjernebevægelsen i
Italien og højreorienterede partier
i Østeuropa. Det viste ustabilitet i
EU’s midte.
Hvis vi kun bliver ved de politiske aspekter af den nyliberale
krise, kan vi ikke forstå de fundamentale økonomiske modsætninger, som f.eks. førte Trump frem
til magten i USA, ligesom vi heller
ikke vil kunne forstå Brexit-krisen

i Storbritannien.

Økonomisk stagnation - med
trussel om krise
Den grundlæggende årsag kan
findes i det finansielle nedbrud
i 2007/8. 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 førte til krisen i 1973. I
80’erne og 90’erne blev store dele
af Europa og USA’s industri outsourcet. Finanssektoren overgik
i meget højere grad end hidtil til
spekulationsvirksomhed, og der
skete en liberalisering af finanssektoren. De stigende friværdier
i fast ejendom var op igennem
90’erne og 0’erne det, der reddede
den kapitalistiske vækst i Europa
og i USA. Men da boblen brast i
2008 sluttede festen.
Den politiske reaktion på kri-

sen, internationalt, var næsten
ens: at sikre bankernes overlevelse, i hvert fald de største, og lade
arbejderklassen betale gennem
arbejdsløshed, boligløshed, lønstagnation eller -nedgang og forringelser af velfærden, hvor den
fandtes. Ellers business as usual.
Det som den engelske marxist
og økonom Chris Harman har
kaldt “zombie kapitalismen”, altså
et system som er levende dødt,
men hvor ingen har slået det endeligt ihjel, har slæbt sig videre
op igennem de seneste 10 år med
stigende ulighed, manglende
investeringer i produktionen,
stagnerende og på det seneste
faldende profitrater.
Den marxistiske økonom Michael Roberts påpeger i sit seneste

papir ”US profits revision”, at
profitterne i i USA i 2019 er
faldet til niveauet fra 2014.
Det har også givet en nedgang i investeringerne og i
USA’s årlige vækst, som er
nede på 2,3 %. Det svarer til
stagnation i økonomien (den
største i verden), og en reel
recession truer.
Interessante tal fra Financial Times viser, at mens den
globale vækst i verdenshandelen i begyndelse af 0’erne
var på gennemsnitligt 8 %,
er den faldet til 2,6 % (forventet) i 2019 ifølge World
Trade Organisation (WTO).
Dette er tit blevet forklaret
med Trumps protektionisme, men
nedgangen startede med det finansielle kollaps i 2007/8. Trumps
valg og politik og handelskrig mod
Kina er et resultat af denne nedgang og IKKE dens årsag.

Hvad handelskrigen dybest set
handler om
Hvordan kan vi så forklare, at
Trump tilsyneladende gør ondt
værre? På G20 topmødet aftalte
Trump og Xi at sætte deres gensidige handelsrestriktioner på pause. Blandt andet kan amerikanske
firmaer nu sælge produkter til
Huawei. Men handelskrigen vil
genopstå, fordi den handler om
at USA forsøger at forhindre Kina
i at matche USA teknologisk, samt
fordi, at USA prøver at få Kina til at
underlægge sig USA’s hegemoni.
Realiteten er dog, at Trump ikke
kan tilbagerulle nedgangen i USA’s
industriiproduktion og forhindre
Kinas ekspansion. Konkurrencen
fra Kina (og andre ekspanderende

lande) betød et tab af knap en
million jobs i USA mellem 1999 og
2011. Men det er kun en femtedel
af det totale tab af jobs i denne
periode. 80 % af tilbagegangen
i jobs i fremstillingsindustrien i
USA skete pga. indførelsen af ny
teknologi. Over de sidste 35 år er
der blevet 7 millioner færre industriarbejdspladser, men færre
arbejdere producerer i dag ikke
desto mindre mere end nogensinde før.
Hvad er så på spil? Michael
Roberts giver et svar. Der er én
sektor i den amerikanske økonomi, der stadig boomer, og hvor
der investeres: Der er tale om de
såkaldte FAANG’s (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google)
plus Microsoft. Tilsammen investerer disse få virksomheder beløb, som svarer til 80 % af statens
budget for uddannelse, transport,
videnskab, rumforskning og teknologi. Denne high-tech sektor
er USA’s sidste bastion. Investeringsbanken Goldman Sachs har
påpeget, at siden 2010 er det kun
her, at virksomhedernes profitter
vokser. Globale profitter minus
high-tech er kun lidt højere end
før 2007/8, mens teknologi-profitterne har bevæget sig støt opad.
Dette afspejler først og fremmest
FAANG’s og Microsoft. Hvis Kina
kan begynde at matche FAANG’s,
ville profitterne i USA gå ned
med manglende investeringer,
nedgang i indkomster og arbejdsløshed til følge. Det er det, som er
kernen i handelskrigen og årsagen
til, at den vil fortsætte.

Farlige tider truer

Dennes fortsættelse truer den
nyliberale verdensorden. De se-

neste tegn er den snart udløbne
INF-aftale (Intermediate-range
Nuclear Forces Treaty) om atombevæbnede mellemdistanceraketter. USA og Rusland træder
ud af traktaten, og dermed ender
over 30 års ro om mellemdistance-raketter med atomsprænghoveder. Nu er ballet åbnet for en
ureguleret oprustning.
Endvidere har USA trukket sig
ud af atomaftalen med Iran og
forsøger nu også at vælte styret i
landet med inddragelse af Europa
og resten af NATO i en mulig krig i
Mellemøsten. Denne gang måske
med en direkte konfrontation
mellem USA og Kina.
Mens verdens økonomi bevæger sig tættere på en recession
(væksten er nede på 2,5 %) stiger
spændingerne mellem staterne
og forstærker den imperialistiske
rivalisering. Dette udløser også
nationalistiske strømninger, som
både er et resultat af kollapset af
folks tryghed om jobs og bolig,
men som samtidig også forstærker spændingerne mellem
befolkningen i et land. Derfor ser
vi, at racisme og nationalkonservatisme er blevet mainstream.
Mest ekstremt i USA, men også i
alle de andre demokratiske stater
i EU, herunder Danmark.
Socialisters opgave er at kæmpe
alt det, vi kan, mod krigstruslen og
racismen. Men endnu vigtigere er
det at pege på et økonomisk alternativ til nyliberalismen, som gør
op med selve kapitalismen og den
profitjagt, som er grunden til den
usikre og farlige verden, vi lever i.
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Socialistisk ekspansion i Danmarks fjerdestørste by
Det er efterhånden mange år
siden, at der sidst har været
en gruppe af Internationale
Socialister i Aalborg, men
i starten af august var vi et
par sympatisører, der tog de
første skridt i retning af på
ny at få etableret en afdeling
i Danmarks fjerdestørste by.
Af Asbjørn Gammelgård

Efter at have kontaktet både
lokale abonnenter på Socialistisk
Arbejderavis og andre interesserede socialister fik vi aftalt et
konstituerende møde, der den 1.
august udgjorde startskuddet til
den nye afdeling.
Mødet fandt sted i Socialisternes Hus, et aalborgensisk
samlingssted for mange venstreorienterede organisationer lige fra
Enhedslisten og Folkebevægelsen
mod EU til Kommunistisk Parti
og Socialistisk Ungdomsfront.
Det er da også i miljøet omkring
Socialisternes Hus, at den nye
afdeling tager udgangspunkt –
tre af de fire lokale deltagere på
det konstituerende møde var i
forvejen aktive i Socialistisk Ungdomsfront, og forhåbentlig er
denne tætte forbindelse til resten
af byens socialistiske miljø noget
der kunne styrke som afdelingen,
således at den finder sit fodfæste.
Mødet blev gæstet af Lars Henrik Carlskov fra Internationale
Socialisters afdeling i Aarhus, som
med en omfattende historisk, teoretisk og organisatorisk forståelse
for den Internationale Socialistiske Tendens kunne bidrage til, at

vi alle fik en mere dybdegående
forståelse for organisationen –
hvad vi står for og hvordan vi
bedst kan organisere en seriøs
antikapitalistisk kamp.
På nuværende tidspunkt har
vi aftalt at mødes hver 14. dag,
med en mødestruktur der giver
plads til både oplæg og politisk
diskussion samt planlægning af
avissalg, aktivisme og organiserende arbejde.

Et stort uudnyttet potentiale
for politisk bevægelse og mobilisering

Aalborg er på mange måder en
spændende by at lave politisk
arbejde i. Den gamle industriby
har i de seneste år udviklet sig
mod at være både kulturelt samlingspunkt og studieby – og mens
man i den kulturelle dimension
sagtens kan se et præg af socialistisk kampånd, er der en enorm
mangel på politisk organisering
i studielivet. Her er den eneste
gruppe med en seriøs venstreorienteret kritik af nedskæringspolitikken og afdemokratiseringen
på Aalborg Universitet den spæde
gruppe Kritiske Studerende, der
tilbage i marts blev opstartet
på initiativ af de lokale SUF- og
Enhedslisten-afdelinger. Manglen
på en stærk organisering omkring
de studerendes specifikke kampe
står dog som kontrast til de studerendes organisering vedrørende
de spørgsmål, der i allerhøjeste
grad vedrører os alle.
Således har Den Grønne Studenterbevægelse i Aalborg været
i stand til at organisere en række

Demo Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination 16 marts - ud for Ålborg Nordkraft
- Syreren Nader Alkasem og Claus Nivaa fremfører Dobbelt A - Digte fra Aleppo Digte fra Aalborg

klimastrejker med størrelser varierende mellem et par enkelte
til mange hundrede deltagere,
heriblandt primært studerende
og elever fra folke- og gymnasieskolerne. Den mere radikale
og internationalt orienterede
klimakamp, der ses i bevægelser
som Extinction Rebellion, har
dog stadig ikke bredt sig til det

nordjyske.
Det er ikke muligt at forudse,
hvordan vores lille nye afdeling
kommer til at udvikle sig, men
Aalborg er en by med et stort
uudnyttet potentiale for politisk
bevægelse og mobilisering. Det er
en by, hvor folk er mere end klar til
at gå på gaden for at kæmpe for en
fælles sag, men hvor fællesskabet

alt for ofte dør ud, når demonstrationen er overstået. Her er
det vores håb at kunne bidrage
til at styrke de bevægelser, der
kæmper for at opbygge en fælles
og holdbar modstand og sørge for,
at der i kølvandet på succes ikke
kun kan høres skulderklap, men
også det utrættelige spørgsmål:
”Hvad nu?”

Danske Bank:
Undersøgelse
blev lukket ned

DR kunne i slutningen af juni
afsløre, at en dybdegående undersøgelse af Danske Bank i forbindelse med beskyldninger om
hvidvaskning af enorme beløb
var bestilt af banken selv så tidligt
som i begyndelsen af 2014. Undersøgelsen blev stoppet aftenen
inden, den skulle gå i gang.
Hvidvaskningseksperter gør et
nummer ud af at påpege, at den
aflyste undersøgelses omfang vidner om bankens grundlæggende
retskaffenhed og bevidsthed om
alvoren - der er efter sigende ingen ”logisk” forklaring på, hvorfor
man ville stoppe efterforsknin-

gen.
Sagen om Danske Bank bliver
mere beskidt, som den igangværende efterforskning skrider
frem. Og ak, vi kan kun spekulere
på grunden til toppens afvisning
af undersøgelsen. Men ”logik” i
banksektoren, såvel som i resten
af det kapitalistiske system, følger
profitabiliteten eller det, der kan
fremelske den.
Der kan være masser af logiske
grunde for finanskapitalen til ikke
at ville eksponere samarbejder
med diverse forbrydere, hvis de
er store nok til at være del af den
globale kapitalisme.

Demonstrér mod Trump, når han kommer til Danmark d. 2.-3. september.
Demonstration kl. 17 - 20, d. 2. sept.
foran USA’s ambassade i København,
Dag Hammerskjölds Allé 24.
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Her står
ISU
Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk
krise.

M
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Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 163

A Rebel’s Guide to Alexandra
Kollontai

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

Kort introduktion til en af de centrale ﬁgurer i klassekampens og
kvindekampens historie
Pris: 50 kr.

Opbrud i Verden - bekæmp
krigstruslen og højreﬂøjen

This is not a drill
Tekstsamling om klimakampen for
aktivister.
Pris: 80 kr.

Af Charlie Lywood
Pris: 15 kr.

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.

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.

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

Marxisme 2019
Masser af spændende oplæg og debatter.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Se opdateret program på facebook:

Indsamling til Socialistisk Arbejderavis 2019:
I år skal vi samle 15.000 kr ind. Vi får mange penge
når vi sælger Socialistisk Arbejderavis på gaden mv,
fordi folk giver ekstra når de køber avisen. Herfra skal
lyde en kraftig opfordring til de faste læsere om også
at give et økonomisk bidrag. Bidrag af alle størrelser
er velkomne og tæller både økonomisk og politisk. Vi
er glade for begge dele. Send dit bidrag via netbank:
5342-0357669 eller via mobile pay: 51724786.

Møder i Internationale Socialister

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.
22/8: Generalforsamling
29/8: Den politiske situation: hvad kan vi forvente af
den nye regering?
5/9: USA og Iran konﬂikten, hvad siger socialister?
12/9: System change - not climate change
19/9: Den neoliberale kapitalisme i krise
26/9: Klassekampens historie 3, den engelske borgerkrig

Aalborg

Vi mødes hver anden uge i Socialisternes Hus.
Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.

Odense

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.
20/8: Trump: Højreﬂøjens frontløber
27/8: Ingen krig mod Iran - Nej til dansk krigsdeltagelse
3/9: Intet møde, da vi er til demo mod Trump
10/9: Systemforandring - ikke klimaforandring
17/9: Alexandra Kollontai: En introduktion
24/9: Oprøret i Hong Kong

Århus
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.30-21.30 i
Studenterhus Aarhus, lokale 2.2.
Skriv til Socialisteraarhus@gmail.com for ﬂere
oplysninger.
29/8: Derfor er Trump en trussel mod verdensfreden
12/9: Oprøret i Hong Kong
26/9: Hvordan kan vi stoppe kapitalismens klimakaos?

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

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.

Kommuner med “hårde ghettoer” har
inden 1. juni afleveret lokale “udviklingsplaner” til staten.
Af Lene Junker

Almen Modstand

Almen Modstand blev dannet i juni 2018
med henblik på at bygge modstand og
er nu et landsdækkende netværk med
lokalgrupper i flere byer og almene boligkvarterer. Sidst i september blev den
første landsdækkende demonstrationsdag holdt. Siden er der foregået en lang
række lokale aktioner og happenings.
Almen Modstand holdt landsmøde i
juni, og derfra er der indkaldt til en ny
landsdækkende demonstration den 28.
september.
Almen Modstand udtaler bl.a. fra deres
landsmøde: “For retten til en bolig, man
kan betale. Ghetto-planerne skal rulles
tilbage. Slaget er ikke tabt. Kampen går
nu ind i en ny fase, for planerne er stadig
papir-planer. Vi opfordrer alle i boligbevægelsen, lejerbevægelsen, fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser til at
bakke op om dette.”

Racisme

Ghetto-kriterierne er asociale og
racistiske

Frygten for at flere udsatte boligområder
ender som “hårde ghettoer” har fået AAB
og Københavns Kommune til at udarbejde
nye strikse betingelser for at kunne leje
en bolig ud i bestemte områder. Disse
betingelser er lig med “ghetto-kriterierne”.
Så hvis man gerne vil bo i et “udsat boligområde”, måske fordi der er en bolig, man
har råd til at betale, ja så skal man opfylde
“ghettokriterierne”.
Sådan er det blevet flere steder i landet.

Der er fem ghettokriterier:
• Tilknytning til arbejdsmarked eller
uddannelse
• Gennemført uddannelse
• Indkomst
• Kriminalitet
• Indvandrere og efterkommere af indvandrere fra “ikke-vestlige” lande

Samtidig anvender man en generaliserende etnisk opdeling af mennesker, som har
deres rødder uden for Danmark/Europa
og pådutter dem den falske etiket: Parallelsamfund. Det er racisme. Den racisme
har både banet vejen for “ghetto-lovene”
og medført mere kontrol og tvang overfor
etniske minoriteter.
Der er nu indført en fraværsstraf for
børn i ghettoområder, således at familien
mister børnechecken i det følgende kvartal, hvis børnene har haft mere end 15%
ulovligt fravær. Endvidere skal børn fra
“ghetto-områder” til en ekstra sprogtest
for at komme i 1. klasse. Og endelig kan
staten pålægge en kommune at lukke en
folkeskole, hvis eleverne præsterer for
lavt fagligt.

“Ghetto-kriterierne” spreder sig som
ringe i vandet

F.eks. i Esbjerg lyder reglen: “Modtager du
kontanthjælp, uddannelseshjælp eller
integrationsydelse, kan du ikke længere
flytte ind i en ghetto-bolig. Er du i fast
arbejde eller under uddannelse, kommer
du frem på ventelisten”.
I Odense kaldes det fortrin for boligsøgende. Det er fortrin, man skal kunne dokumentere. Hvis man har en uddannelse
over grundskoleniveau og tjener mindst
16.000 om måneden, så kan man søge en
bolig i et udsat boligområde.
Mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse er ikke velkomne. Heller ikke
ufaglærte, som har fået deres kompetencer via en række AMU-kurser. Mennesker,
som har varierende og eller lav indtægt,
er også dømt ude.
De må flytte fra byerne, fordi de mister
adgangen til de billige almene boliger og
ikke har råd til at bo i de private. De store
byer bliver forbeholdt dem med faste og
gode indtægter. Den tendens vil blive forstærket, hvis de 3221 boliger i de “hårde
ghettoer” bliver revet ned for at give plads
til et større privat boligmarked.
De borgerlige har længe uden held
været ude efter de almene boliger. Med
“ghetto-loven” i hånden har de fået staten
som “bulldozer”. Det har da også fået Venstres byrådsmedlem i Odense, Christoffer
Lilleholt, til at kræve flere almene boliger
solgt, fordi de snart vil ende som en “hård
ghetto”.

Gå med i og støt op om Almen Modstand

Den almene boligsektor er ligesom fagbevægelsen vokset ud af arbejderbevægelsen for at sikre arbejderklassen gode
livsvilkår. Det er derfor en katastrofe, at
både Socialdemokratiet og Socialistisk
Folkeparti har medvirket til dette overgreb
på de almene boliger og beboere. Det er
også en katastrofe, at de almene boligorganisationer har rettet ind overfor ghettoloven og ikke har forsøgt at mobilisere
beboerne til omfattende protester mv.
Der skal lægges fornyet pres på S og
SF. Det sker bedst gennem deltagelse i og
støtte til Almen Modstands mange aktiviteter og den landsdækkende demonstrationsdag den 28. september.

www.socialister.dk

RETURADRESSE: ISU, Dronningensgade 34, 1420 København K

Derned står 3211 gode, billige almene
boliger til at blive revet ned og ca. 10.000
mennesker til at skulle tvangsflyttes inden
2030.
Generelt har byråd og boligorganisationer rettet ind og forholdt sig meget
“konstruktivt” til Løkke-regeringens, S’s
og SF’s store kompleks af “ghetto-love”.
De blev desværre aldrig et tema i valgkampen, selvom om både præmissen, ghettokriterierne og de enkelte elementer af
lovpakken er blevet kritiseret af eksperter,
fagfolk og Almen Modstand

Boligområder, som opfylder to af de
første fire kriterier, stemples som “udsatte
boligområder”. Dem er der 55 af.
Boligområder, som opfylder kriterium 5
samt to af de andre, stemples som “ghettoer”. Dem er der 30 af.
Boligområder, som de sidste fire år har
været stemplet som “ghettoer”, stemples
nu som “hårde ghettoer” Dem er der 16
af. Det er de “sorte pletter” på landkortet,
som Lars Løkke udstillede i sin nytårstale
2018, og som blev startskuddet til den
racistiske og asociale ghetto-lov.
Ser man på de mange almene boligområder, som falder for “ghetto-kriterierne”,
burde man lægge ansvaret på skiftende
politikere i byråd og folketing. Selvom
de selv åbenlyst har svigtet på alle kriterierne, forsøger de i stedet at anklage og
straffe de enkelte beboere.

Socialistisk
Arbejderavis

Almen Modstand til kamp i Mjølnerparken på ydre Nørrebro i København

Kampen mod nedrivninger af
almene boliger fortsætter

