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Uhyrligt stor penge-støtte 
til den fossile kapitalismes 

ødelæggelse af Jorden
De fossile brændsler olie, gas og kul 

nød godt af 30.000 milliarder kroner 
i direkte og indirekte offentlige støt-
tekroner i 2017. Det viser den nyeste 
opgørelse over fossile subsidier udar-
bejdet hvert andet år af Den Inter-
nationale Valutafond (International 
Monetary Fund, IMF). Støttebeløbet 
til sort energi er så massivt, at det 
svarer til 6,4 procent af klodens sam-
lede bruttonationalprodukt. 

Nok så vigtigt er dette beløb på 
30.000 milliarder kroner til fossile 
brændstoffer også langt højere end 
de samlede finansielle subsidier til 
vedvarende energikilder. Det beløb 
var ifølge FN i 2018 på 8.200 milliarder 

kroner.
Det er svært at se dette som andet 

end de store sorte energiselskabers 
og magthavernes hån mod millioner 
af mennesker verden over, som støt-
ter og arbejder for den nødvendige 
grønne omstilling. En understregning 
af, at den fossile kapitalisme er en 
privat fest for de få og en dødstrussel 
mod de mange.

Denne tekst kommer fra “Klimatos-
serne” på Facebook, og er blevet til på 
baggrund af artiklen “Verdens ledere 
vil af med olie og kul. Og giver mil-
liarder i støttekroner til ... olie og kul” 
i mediet Zetland. 

Skovbrand i Amazonas ved Altamira i staten Pará i Brasilien 2019

I samme minut Trump over Twitter havde 
bekendtgjort, at han droppede statsbesøget 
i Danmark (fordi han ikke kunne “få lov” til 
at købe Grønland), gik statsminister Mette 
Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Ko-
fod ud og bedyrede Danmarks fulde støtte 
til USA og NATO-samarbejdet.

Ikke et ord om USA’s massive støtte til det 
fundamentalistiske og ultra-reaktionære 
Saudi-Arabien, som med USA’s aktive mil-
itære hjælp skånselsløst bomber civilbe-
folkningen i Yemen. Ikke et ord om Trumps 
politiske kurs i ind- og udland, f.eks. over for 
flygtninge fra Mellemamerika.  

Kun en måned senere, den 6. oktober, 
sætter regeringen handling bag opbaknin-
gen til USA og Trump: Regeringen vil på 
fire punkter yde aktiv militær støtte gen-
nem NATO. I folketinget jublede “blå blok” 
i begejstring.

Overfor den danske befolkning blev det 
igennem de borgerlige medier primært 
begrundet med øget indsats mod Islamisk 
Stat og terror. Det blev slugt fuldstændigt 

ukritisk af de borgerlige journalister.
Det er imidlertid meget svært at få øje 

på terrorbekæmpelse, når det danske 
forsvar stiller fregatten “Iver Huitfeldt” til 
rådighed for at yde støtte til en gruppe af 
amerikanske hangarskibe i Nordatlanten og 
Middelhavet, stiller en kampbataljon med 
cirka 700 personer samt et større krigsskib 
med cirka 170 personer samt fire kampfly 
med støttepersonel til rådighed for NATO, 
sender et hold kirurger fra forsvaret til en 
koalitions-militærbase i Syrien, samt send-
er officerer til FN’s fransk-ledede militære 
mission i Mali.

Endelig har regeringen officielt udtalt sin 
velvilje til at sende militær til Hormuz-stræ-
det til støtte for USA’s og Saudi-Arabiens 
optrapning mod Iran. I forvejen bidrager 
Danmark til NATO’s såkaldte “fremskudte 
tilstedeværelse” i Baltikum - ud over en 
betydelig militær støtte til de USA-ledede 
koalitioner i hhv. Afghanistan og Irak.  

Regeringens ukritiske støtte til Trumps 
USA kan vist ikke udtrykkes klarere.

Af Jens Riis Bojsen

Under Brasiliens højreorien-
terede præsident Bolsonaro er 
afbrændingen af regnskovene i 
Amazonas øget betydeligt. Det 
førte til et sammenstød under 
G7-topmødet i august mellem 
Frankrigs præsident Macron 
og Bolsonaro - et sammenstød, 
der gav genlyd i medierne: Bol-
sonaro fremstod som skurken. 

Men mindre kendt er det, 
at dansk landbrug er en af 
“hælerne”, som er helt af-
gørende for den ødelæggende, 
forbryderiske afbrænding af 
en verdens “lunger”, som har 
en meget stor betydning for 
Jordens CO2-optagelse og ilt-
udskillelse.

En større del af det sydlige 
Amazonas er blevet og bliver 
fortsat brændt af, ryddet og 

omlagt til produktion af soya-
bønner. En anden del bliver 
udlagt til græsning for kød-
kvæg, der ender som bøffer 
hos McDonald’s og Burger 
King m.fl. Uden for regnsko-
vsområdet i Brasilien er store 
ikke-regnskovsområder i Ar-
gentina også blevet ryddet til 
fordel for dyrkning af soya-
bønner. 

Danmark har verdens største 
bestand af slagtedyr i forhold 
til indbyggertallet - næsten 
dobbelt så højt som Hollands - 
og Danish Crown er det største 
firma i verden, der ekspor-
terer svinekød. Ved siden af 
sælger slagterigiganten store 
mængder oksekød. - Det 
dansk-svenske Arla er verdens 
fjerdestørste mejeri. 

Derfor importerer grovva-
reselskaberne Danish Agro 

og DLG årligt 1,6 mio tons 
soyabønner, der bliver til pro-
tein-rigt kraftfoder til kvæg og 
svin i Danmark. De to firmaer 
køber det af af de to multina-
tionale amerikanske firmaer 
Cargill og Bunge, der opkøber 
og videresælger soyabønner. 
Størsteparten af soyaen til 
Danmark kommer fra de sko-
vryddede områder i Chaco-
provinsen i Argentina, den 
næststørste del fra Brasiliens 
regnskovs-ryddede områder i 
Cerrado.  

Uden “hælere” som dansk 
landbrug - og dets plads i den 
internationale jordbrugs-kap-
ital - ville der ikke være profit 
i afbrændingen af Amazonas i 
Brasilien.

“Agro-business” og Amazonas’ afbrænding

Regeringens helt ukritiske militære 
opbakning til Trumps USA

Den danske fregat “Iver Huitfeldt” skal yde støtte til en amerikansk hangarskibs-gruppe i Nordatlanten
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Fuld støtte til bagagearbejderne i SAS 
Danmark er stadig et klassesamfund, hvor rettigheder, løn og 
arbejdsvilkår bedst sikres gennem faglig organisering og sam-
menhold.

Både globalt og nationalt hersker markedskræfterne og således 
også på arbejdsmarkedet. Her gælder  “den stærkes ret” som et 
fælles vilkår for alle arbejdere. Derfor er en stærk faglig organiser-
ing altafgørende for alle, som hver dag sælger deres arbejdskraft. 
(Læs om strejker og faglige aktioner hos tech-giganterne side 5)

Og det er lige præcis derfor, at borgerlige ideologer, politikere, 
magthavere og medier benytter ENHVER lejlighed til at mistæn-
keliggøre og svække fagbevægelsen med forlorne frihedsbegreber 
og voldsanklager.

3F organiserer nogle af de mest udsatte arbejdere, men også 
nogle af de mest aktive, idérige og solidariske klubber og afde-
linger. 3F har vist hvordan man stopper social dumping, afsløret 
grådige arbejdsgivere og organiseret østarbejderne og sikret dem 
ordentlige løn og arbejdsvilkår.

Selvom Socialistisk Arbejderavis deler mange arbejderes kritik 
af fagforeningerne for at være topstyrede, udemokratiske og hale-
hæng til Socialdemokratiet, så ser vi intet perspektiv i at melde sig 
ud, hverken for den enkelte eller for de kommende kampe. 

Valgløfter sat på pause og velfærdsforringelserne fortsæt-
ter
En del af regeringens valgløfter er desværre sat på pause eller 
udsat. Børnefamilierne på Sjælsmark bor stadig under trøstesløse 
forhold snart fire måneder efter valget. Heller ingen ændringer på 
den automatiske stigning i pensionsalderen. Minimumsnormer-
ingerne er også ude af billedet.

Derimod varsler Kommuneaftalen for 2020, mellem regeringen 
og Kommunernes Landsforening, fortsatte velfærdsforringelser. 
Det sker, fordi kommunerne ikke kompenseres for det faktum, at 
der bliver flere børn og ældre. Nu ser vi, at nye besparelser varsles 
i de fleste kommuner i 2020. 

Lige nu foregår der små, spredte protester, mens regeringens 
støttepartier og fagbevægelsen er afventende eller har stillet sig 
tilfreds med løfterne. Der er nu op til utilfredse forældre, pædag-
oger m.fl. at genstarte mobiliseringerne og protesterne. Se mere 
side 9.

Fuld stop for olien i Nordsøen
Den historisk globale klimastrejke 20. september med fire mil-
lioner deltagere,  efterfulgt af FN´s klimatopmøde, hvor Greta 
Thunberg rettede en sønderlemmende kritik af de globale 
magthaveres ligegyldighed over for klimaet, har sat rammen for 
den fortsatte globale klimakamp. 

Næste globale fokus bliver 7. oktober i Berlin, London, Paris og 
New York, hvor Extinction Rebellion vil aktionere. Den 11. okto-
ber vil der være en ny Folkets Klimamarch i København. Det sker 
samtidig med C40-byernes klimatopmøde i København.

Herhjemme er der brug for, at klimabevægelsens mange for-
skellige dele - NGO´er, politiske partier og fagbevægelsen - finder 
sammen og løfter mobiliseringerne op på niveau med tiden før 
folketingsvalget i juni.

Fuld stop for olien i Nordsøen må være et helt centralt krav, 
fordi det vil fremme en hurtigere vej til en fossilfri verden, og fordi 
det allerede nu er et krav fra regeringens støttepartier samt dele 
af fagbevægelsen og NGO`erne samlet i “Broen for Fremtiden” 
netværket. (læs mere om klimastrejkerne side 8)

Allerede i forbindelse med det forhistoriske 
Xia-dynasti fra ca. år 2.000 før vor tidsregn-
ing (fvt.), beretter myterne om sagnhelten 
“Yu den Store”, der tæmmede den Gule Flod 
i nord-Kina, som var berygtet for at gå over 
sine bredder. Herved stoppede han over-
svømmelserne og muliggjorde et frugtbart 
landbrug. 

Af Anders Bæk Simonsen

Det første historisk dokumentérbare rige er 
Shang-dynastiet fra år 1600 fvt. til år 1046 fvt. 
Her var der et samfundsmæssigt overskud og en 
organiseringsgrad, der muliggjorde enorme pro-
jekter som overrislingssystemer langs den 5.500 
km lange Gule Flod. Helt tilbage til år 2000 fvt. 
har arkæologer fundet bronze-smelteværker, men 
bronzealderen slår først for alvor igennem under 
Shang-dynastiet for 3.000 til 3.600 år siden. 

Sammenlignet med andre højkulturer i verden 
på ca. dette tidspunkt var Shang-dynastiet teknolo-
gisk mere udviklet: Man havde bronze-værktøjer, 
en begyndende jern-produktion, keramik og silke. 
Der eksisterede et skriftsprog, der bl.a. afslører 
kendskab til sygdomme, matematiske problemer, 
måneformørkelser, Mars’ bane og eksistensen af 
planeten Jupiter.  

Landbruget udgjorde det bærende fundament. 
Men bønderne havde ingen reel privat ejendom-
sret, idet de kun kunne dyrke deres jordlodder, 
men ikke eje dem. 

Med Shang-dynastiet er der tale om en form 
for kongedømme, hvor de adelige også havde 
militære, administrative samt præste-funktioner.

Med udbygningen af et vejnet, der bandt en 
række byer sammen, begyndte handlen at fylde 
mere. 

Zhou-dynastiet og den kinesiske “feudalisme”
Dette rige eksisterede i 800 år fra ca. år 1046 fvt. 
til ca. år 256 fvt. Det videreførte højkulturen, og 
i denne periode blev den kinesiske jernalder in-
troduceret. 

Kongen uddelegerede magten til ca. 100 
lokale herskere. Adelen bestemte, hvilke afgrøder 
bønderne skulle dyrke. Rigets indbyggere var ind-
delt i fire stænder ud over adelen, meget à la Eu-
ropa i middelalderen - ligesom at Zhou-kongernes 
magt skyldtes “mandatet fra himlen”. 

De stridende staters tid
De lokale herskere havde med tiden tilrevet 
sig mere magt og rigdom på bekostning af 
kongemagten. De fik også del i metalfremstill-
ingen, således at de fik stærkere våben. Det førte 
til “De stridende staters tid” i 100 år mellem år 400 
fvt. til år 300 fvt. 

Krigene handlede om magten over de handels-
centre, som nu udviklede sig:

Denne tid med permanente krige førte til en 
enorm udvikling af industri og redskaber til både 
civile og militære formål: Jernspader, hestesko, 
segl, plove, leer, mejsler og hakker gav et enormt 
boost til landbruget, der som følge af de nye ok-
setrukne plove, nye gødningsteknikker, dyrkning 
af hvede, soyabønner og hirse, producerede mere 
end nogensinde før. Landbrugets fremskridt betød, 
at der opstod en klasse af købmænd, som kom til 

at dominere det økonomiske liv i de forskellige 
staters hovedstæder.

Chi’in-staten vandt krigene og iværksatte 
politiske reformer, bl.a. fik bønderne ejendom-
sretten over den jord, de dyrkede. Og de skulle nu 
betale skat direkte til kongen og ikke til den lokale 
hersker. Bønderne og militæret udgjorde den nye 
stats sociale basis, mens 120.000 fra det gamle 
aristokrati blev deporteret. 

Idealiseringen af embedsmanden
De rige købmænd formåede ikke at danne bysta-
ter, sådan som vi senere så det i middelalderens 
Italien. Trods stor rigdom var deres magt for 
begrænset - ligesom de så en interesse i en stærk 
kongemagt, der kunne sørge for veje til handelen, 
vedligeholdelse af kanaler og floder, anlæggelse af 
havne, dæmninger og overrislingssystemer.

I stedet fik embedsmændene en større betydn-
ing, hvor de - ideelt set - skulle sørge for at hele 
samfundet fungerede godt. Men de kunne ikke 
forhindre prestige-projekter, der slugte millioner 
af arbejdstimer. 

Oprør
Det kom til nye bondeoprør, hvoraf nogle endte 
med, at nye herskere kom til - men uden at noget 
ændrede sig, fordi de nye konger undertrykte 
bønderne på samme måde som de tidligere. Og 
fordi bønderne savnede en selvstændig organisa-
tion og ikke var uddannede til at overtage sam-
fundet, endte det altid med, at nye undertrykkere 
fik magten. 

Sa m t i d i g  va r  b ø n d e r n e  a f h æ n g i g e  a f 
kongemagtens organisering af f.eks. dæmninger og 
kunstvandingssystemer. De kunne ikke forestille 
sig, at de selv skulle være i stand til at styre sam-
fundet sammen med arbejderne og håndværkerne.

Niende del: 

Kinas første højkultur-dynastier

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”.

Kong Zhou - den sidste fra Shang-dynastiet - 1105 fvt til 1045 fvt.
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Ingen normalisering af racismen - 
stop fascismen

Den yderste højrefløj er en 
broget flok. Men de er godt 
organiseret internationalt 
og har meget ideologisk 
tankegods tilfælles, selvom 
deres  politiske praksis er 
forskellig og løbende æn-
drer sig.

Af Lene Junker

”Den store udskiftning”
Udtrykket stammer fra bogen, 
Le Grand Remplacement, skre-
vet i 2011 af den franske kon-
spirationsteoretiske forfatter 
Renaud Camus, som forudser, 
at den “hvide race/kultur” snart 
vil være udskiftet og i mindretal 
pga. af indvandring. 

Opfattelsen hviler på et 
“white-supremacy”-grundlag. 
Der er selvfølgelig ikke viden-
skabeligt belæg for “den store 
udskiftning”, og der er heller 
ikke videnskabeligt belæg for 
raceteorier, hvorfor der ofte 
argumenteres med kultur og 
værdier.

Tidligere blev begrebet kun 
brugt af den yderste højrefløj 
og fascisterne. Men i dag be-
nyttes det langt bredere. Fra 
det “pæne” og parlamentariske 
nationalkonservative højre, som 
for eksempel Pia Kjærsgaard fra 
Dansk Folkeparti, til den rabiate 
højrefløj/fascister som Stram 
Kurs og Generation Identitær.

Således også i resten af ver-
den, hvor det yderste højre/
fascisterne er valgt ind i parla-
menterne eller sidder i regering: 
Heinz-Christian Strache, tidli-
gere FPÖ leder og medlem af 
den blå-sorte regering i Østrig; 
Marine Le Pen, leder af Ras-
semblement Nationale i Frank-
rig og medlem af den franske 
nationalforsamling; Ungarns 
statsminister Victor Orbán; Itali-
ens tidligere indenrigsminister, 
Salvini fra Lega; og lederen af Al-

ternative für Deutschland (AfD), 
Alexander Grauland - alle refe-
rerer de til begrebet “den Store 
Udskiftning” på forskellig vis.

“Den store udskiftning” er 
også et helt centralt motiv for 
fascistiske terrorhandlinger som 
Anders Breiviks massemord på 
Ytøya i Norge i 2011, Alt-right 
bevægelsens march og James 
Alex Fields drab i Charlottesville, 
USA i 2017, Robert Bowers mas-
sedrab i synagogen i Pittsburgh 
i 2018, Brenton Tarrants mas-
semord  i Christchurch, Patrick 
Crusius, som dræbte 22 i El 
Paso, USA og terrorangrebet på 
al-Noor Moskeen i Bærum ved 
Oslo, hvor gerningsmanden 
forinden havde dræbt sin adop-
tivsøster.

Ovenstående terrorhandlin-
ger vækker afsky og indbyder 
ikke til sympati. Mange fristes til 
at forstå dem som “en gal mands 
værk”. Men intet er mere forkert. 
Disse terrorhandlinger er poli-
tisk motiveret og nøje planlagt 
og iscenesat. Manifester er 
udsendt og handlingen endog 
filmet for at bringe budskabet 
ud til flest mulige.

Islamofobien har bidt sig fast 
Med terrorangrebet på World 
Trade Center i 2001 tog hetzen 
mod muslimer fart og har været 
konstant lige siden. Islamofo-
bien bidrog til at retfærdiggøre 
krigene mod Afghanistan og 
Irak, selvom de blev en fiasko. 

Islamofobien har tjent flere 
formål. Først og fremmest har 
den gjort alle muslimer til syn-
debukke. Dernæst har den af-
ledt opmærksomheden fra fx 
stigende ulighed og fattigdom 
skabt af den økonomiske krise, 
og endelig har den skabt unødig 
frygt og splittelse mellem men-
nesker. Så efter mere end 15 års 
islamofobi, kan teorien om den 
store udskiftning vinde gen-

klang og fortsætte med det næ-
sten 10 år efter sin udgivelse. Le 
Grand Remplacement står ikke 
alene. En lang række nye bøger 
med samme tema er udkommet 
den sidste tid.

Racismen er normaliseret og 
diskriminationen sat i system 
Da Venstre med Anders Fogh 
vandt valget i 2001, gjorde han 
samtidig Dansk Folkeparti til 
en solid støtte til sin regerings 
angreb på velfærden og krigse-
ventyr i Afghanistan og Irak. Det 
gav Dansk Folkepartis racisme 
og islamofobi rigtig meget plads 
i debatten, og udlændingest-
ramninger var hvert år prisen 
for at stemme for Finansloven. 
Dansk Folkeparti blev stuerene 
og hele det politiske klima ryk-
kede til højre. Ghettoloven og 
paradigmeskiftet blev Dansk 
Folkepartis sidste aftryk og et 
absolut lavpunkt for solidarite-
ten og menneskerettighederne 
i dette land.

Både paradigmeskiftet og 
ghettoloven overlevede rege-
ringsskiftet med meget få mo-
difikationer, selvom vi har en 
Socialdemokratisk ledet rege-
ring støttet af Radikale, SF og 
Enhedslisten. Det samme bil-
lede gælder i resten af Europa.

Ord har konsekvenser - men 
fascisterne kan stoppes
Det nationalkonservative politi-
ske klima, racisme og islamofobi 
har gødet jorden for den yderste 
højrefløj og fascismen. Trumps 
valg til præsident i USA marke-
rer et tydeligt skift og fremgang 
for det yderste højre og fascis-
men overalt i verden. 

Men fascismen er ikke uund-
gåelig. Den kan stoppes.

Det bedste aktuelle eksempel 
er,  at Gyldent Daggry i Græken-
land, som strøg ind i det græske 
parlament og EU-parlament 

med 7% af stemmerne i 2012 og 
2014, nu er ude af parlamentet, 
færdige og lederne fængslet. 
Det er takket være den græske 
antifascistiske bevægelse, KE-
ERFA, som med opbakning fra 
fagforeningerne, minoriteterne, 
og venstrefløjen fra starten har 
stemplet Gylden Daggry som 
fascister og markeret dem på 
gaden.

Det lykkedes også Stand Up 
To Racism og Unite Against 
Fascism i England gennem en 
massiv kampagne at forhindre 
fascisten Tommy Robinson i at 
blive valgt til Europa-parlamen-
tet, igen ved at forklare hvorfor 
han er fascist og møde op hver 
gang, han forsøgte at føre sig 
frem i offentligheden.

Det østrigske FPÖ er et høj-
reradikalt parti med en fasci-
stisk fraktion, som har siddet i 
regering indtil for nylig. De har 
forsøgt at sløre deres fascistiske 
fortid og aktuelle strategi, men 
er blevet afsløret bl.a. for deres 
tætte forbindelse med Genera-
tion Identitær. 

AfD i Tyskland rummer en 
stærk fascistisk fraktion, hvilket 
de også forsøger at nedtone 
under dække af deres parlamen-
tariske repræsentation. Derfor 
går Aufstehen gegen Rassismus 
direkte ud og siger til folk, at hvis 
de stemmer AfD, stemmer de på 
nazister.

I Danmark er den yderste 
højrefløj/fascisterne ikke særlig 
stærke, men de er en del af den 
internationale organisering på 
den yderste højrefløj, og nogle 
af dem har tilknytning til Nye 
Borgerlige. Det vil være en fejl 
at undervurdere Stram Kurs, 
som jo fik mange stemmer til 
folketingsvalget. Stram Kurs skal 
mødes med bred modstand, når 
de fører sig frem og spreder de-
res racistiske had overfor etniske 
minoriteter.

Plakat fra den tyske anti-racistiske organisation Aufstehen 
gegen Rassismus

Generation Identity holder et banner i Bristol i England

Græsk anti-fascistisk plakat

Tag med til landsmøde: Stop racismen og den yderste højrefløj

Landsmødet er for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations lokalgrupper, fore-
ninger og alle andre, som er interesserede i at stoppe racismen og den yderste højrefløj. 
For et år siden blev Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination dannet. Siden da har 
vi konsolideret os gennem fælles kampagner, en landskoordineringsgruppe, en Facebook-
side, World Against Racism netværket og samarbejde med Antirasistisk Senter i Oslo. 
Vi har nu brug for at samles igen, begribe den verden vi lever i og lægge nye fælles planer.

Vi har inviteret to stærke antiracistiske og antifacistiske kræfter:  Wayman Bennett fra 
Stand Up to Racism i England og redaktøren for researchkollektivet Redox til at indlede 
debatterne. Repræsentanter for Antirasistisk Senter i Oslo og 3F BJMF vil også gæste 
landsmødet.

Landsmødet foregår lørdag den 5. oktober kl. 12-18 hos 3FBJMF i Valby. Det er gratis 
at deltage, men man skal tilmelde sig på Facebook:
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Det kreative oprør
Revolution 2019. Den su-
danske revolution, der i april 
væltede diktatoren Omar al-
Bashir, vidner om alminde-
lige menneskers kreativitet 
til forandring.

Af Nana Gade & Anna Wolf

Den sudanske revolution var 
ikke en socialistisk arbejderrevo-
lution, men den viser, hvordan 
almindelige menneskers skaber-
kraft, når de arbejder og organi-
serer kollektivt, er i kernen af den 
revolutionære proces, som tilba-
gevirkende skaber ny bevidsthed 
hos mennesker. 

Musik på de offentlige pladser, 
sikkerheds-checkpoints og sama-
ritter er alle eksempler på bygge-
sten til fundamentet til et markant 
anderledes samfund. 

Oprøret i Sudan eskalerede med 
en gigantisk sit-in-protest i Khar-
toum d. 6. april, og efterfølgende 

skød besættelser af de offentlige 
pladser frem i flere af de større 
byer. Det var en klar inspiration fra 
det Arabiske Forår i begyndelsen 
af 2010’erne.  

Besættelser af det offentlige 
rum er ofte de første formationer 
af nye, demokratiske former, der 
kan udgøre en alternativ magt til 
den bestående. 

Revolutionære komiteer 
Aktivist og medlem af den revo-
lutionære komite ved den store 
Khartoum-sit-in, Muawwiyya Ah-
med Kessinger, fortalte Socialist 
Worker i maj, hvordan komiteer 
blev nedsat efterhånden, som de 
blev nødvendige, og protesterne 
tog til i styrke og selvtillid. 

Beskyttelses-komiteerne var de 
første, der blev nedsat, da demon-
stranterne blev angrebet af al-
Bashirs styrker. De byggede bl.a. 
barrikader og blev den første orga-
nisering af et forsvar for revolutio-

nen. Efterfølgende kom en mere 
overordnet organisations-komite, 
som koordinerede netværket af 
komiteer, som fandtes på lokalt 
plan i de enkelte kvarterer i Khar-
toum og andre byer. Lægehjælps-
komiteer og komiteer for mad- og 
drikke-forsyninger fulgte.   

Dette var i det store og hele 
kun indledende manøvrer. Den 
sudanske revolution er - indtil 
videre - slået ned, efter man indgik 
en aftale med militæret.

Men vi aner konturerne af et 
samfund i samfundet, der havde 
potentialet til en dobbeltmagt-
situation. Som Socialist Worker 
påpegede, ville det næste logiske 
skridt have været arbejderråd for 
at kunne udvide distributionen af 
basale goder og organisere ikke 
bare sit-ins, men strejker; ikke 
bare vælte al-Bashir, men funda-
mentalt udfordre den bestående 
orden. 

De undertr yktes farverige 
festival
Den sudanske revolution var 
karakteriseret af en kunstnerisk 
opblomstring i det offentlige rum.

Kunst spiller en afgørende rolle 
i revolutioner - Lenin kaldte for 
100 år siden revolutionen for de 
undertryktes festival. Gennem 
kunsten kan fremtiden blive syn-
lig. Ved at male og synge i fælles-
skab på pladserne eller filme og 
fotografere forskellige aktioner, 
spreder man et budskab, der kan 
forene befolkningen. 

Eksplosionen af gadekunst-

former, der før var en sjældenhed 
i Khartoum, er et biprodukt af 
revolutionen. Når almindelige 
mennesker indser deres styrke, 
udløser det energi og håb, der 
kan blive til nye kreative kræfter. 
Men i den forstand bliver kunsten 
i samme bevægelse en motor 
fremad; ikke bare en refleksion af 
forandringen, men en central del 
af revolutionen som det kollektive 
kunstværk. 

Et godt eksempel er de mange 
nye vægmalerier, hvor kunstnere 
på forskellige måder har doku-
menteret oprøret. Folket skriver 

deres egen revolutionære historie 
i de gader, det har generobret. 

Den kreative, kollektive praksis i 
Sudan har givet demonstranterne 
en fornemmelse af at høre til og 
en forståelse af, at deres politiske 
krav er på baggrund af flertallet, 
på tværs af  køn, religion, alder 
og etnicitet. Og i samfund, hvor 
demonstranter er i reel risiko 
for at blive anholdt, tæsket eller 
voldtaget, er kunsten et oplagt 
værktøj; man kan give sin mening 
uden at give sig selv. 

Teknologi har givet nye og ef-
fektive muligheder for politisk 
mobilisering og, i den forbindelse, 
deling og spredning af kunst, hvil-
ket har spillet en stor rolle i Sudan, 
såvel som i det Arabiske Forår.

Det er dog vigtigt at huske, at 
revolutionen først og fremmest er 
lokalt opbygget i byernes kvarterer 
- de sociale medier er et sekun-
dært værktøj og ikke en essentiel 
kraft i revolutionens kunstværk. 
Aktivister har i nogle områder 
produceret løbesedler i hånden. 
Og da internettet blev lukket ned 
i ti dage, var Khartoum stille - men 
mobiliseringen fortsatte.

Mughiba - kunstneren bag denne kreation - har udtalt, at værket repræsenterer Sudans og revolu-
tionens diversitet. Landet har mange forskellige etniciteter og over 100 forskellige dialekter.

I sidste nummer af Sociali-
stisk Arbejderavis skrev vi 
om tech-giganterne FAANG 
- Facebook, Apple, Ama-
zon, Netflix og Google - den 
eneste sektor i kapitalismen, 
hvor investeringer giver 
tilstrækkeligt afkast og som 
derfor er en central del af 
handelskrigen mellem USA, 
Kina og EU.

Af Lene Junker

Tech-giganterne udvikler ny 
teknologi i hastigt tempo til det 
globale marked. Smarte brands 
med hidtil usete overvågnings- og 
kontrolmuligheder.  Men hvad 
angår at sikre sig lukrative pro-
duktionsvilkår, skatteunddragelse 
og udbytning af arbejderklassen, 
er der ikke noget nyt under solen.

I EU har konkurrencekommis-
sær Margrethe Vestager opnået et 
godt ry i forsøget på at tøjle tech-
giganterne. Men mange EU-lande 
er selv skatteparadiser. Globalt 
går de enkelte stater langt for 
at tiltrække og fastholde tech-

giganterne for samlet set at stå 
stærkere i globale konkurrence. Et 
eksempel er Irland, som har givet 
store skattelettelser til Apple, og 
hvor EU nu kræver 13 mia. euro i 
manglende skat betalt tilbage. Så 
det er både manglende politisk 
vilje og manglende lovgivnings-
mæssige muligheder i en nylibe-
ral verdensorden, som ligger til 
grund for passiviteten.

Tech-gigant arbejderne slår 
fra sig.
Dybest set kan tech-giganterne 
kun fungere, fordi millioner af 
arbejdere hver dag møder på ar-
bejde og producerer alle de varer, 
som tech-giganterne  sælger og 
tjener “kassen” på. Langt de fleste 
arbejdere er lavtlønnede og en 
stor del er vikar-ansatte med me-
get usikre ansættelsesforhold og 
få rettigheder. Selvom der ikke er 
opbygget egentlige fagforeninger, 
så har vi gennem de sidste 10 år 
set en stigning i arbejdskampene. 

Amazon:
Den 15-16 juli i år under Amazons 
“Prime Days” gik Amazon arbej-
dere i flere byer i USA og Tyskland 
i strejke og krævede mere i løn. 
Andre strejker er også gået på de 

Strejker ved de mest lukrative tech-giganter

høje produktivitetskrav, mang-
lende aircondition og vand og 
krav om sundhedsforsikring.

Men Amazon arbejdernes krav 
handler ikke kun om deres egne 
løn og arbejdsvilkår. De har f.eks. 
også protesteret mod at Amazon 
administrerer U.S. Customs og 
Enforcement Agency, som op-
sporer immigranter med henblik 
på at deportere dem. Gruppen 
“Amazon Employees for Climate 
Justice” har skrevet et åbent brev 
til Amazon med krav om at de 
udvider brugen af vedvarende 
energi og stopper med at give 
teknisk support til udvinding af 
olie og gas. Brevet er underskre-
vet af 8000 ansatte. (kilde: www.
labornotes.org)

Google:
I november 2018 gik tusindvis af 

Google-arbejdere i hele verden i 
protest mod sex-chikane på ar-
bejdspladsen.

De så sig selv som en del af 
“#Metoo” bevægelsen og kaldte 
selv deres aktion for “walkout for 
real change” i protest mod seksuel 
chikane, manglende ligestilling  
og systematisk racisme på ar-
bejdspladsen. 

Anledningen var at Google 
havde måttet fyre top-medarbej-
deren Andy Rubin (som udviklede 
mobil-styresystemet Android) 
pga. anklager om seksuel chikane, 
men samtidig havde betalt ham 
90 millioner $ i fratrædelsesgodt-
gørelse. Over halvdelen af alle 
ansatte i Google er midlertidigt 
ansatte. De møder nu støtte og 
opbakning fra deres fastansatte 
kollegaer. Mere end 900 fastansat-
te har underskrevet et brev, som 

kritiserer Googles behandling af 
deres midlertidigt ansatte kol-
legaer. Solidariteten mellem alle 
ansatte i Google er afgørende for 
at at tilkæmpe sig bedre løn og ar-
bejdsvilkår (kilde The Guardian).

Eksemplerne fra Amazon og 
Google står ikke alene. De næ-
sten to millioner på arbejdere på 
Foxconn i Kina, som producerer 
for Apple, har strejket jævnligt 
siden 2010 (www.labornotes.org). 
Arbejdskampe og strejker har-
monerer ikke med den nyliberale 
verdensorden og ideologi - de sker 
på trods - og vil fortsætte.

Arbejderklassen har mulig-
heden og magten til at stoppe 
tech-giganterne og kapitalismen 
og skabe en verden, hvor der pro-
duceres med respekt og til gavn 
for mennesker og natur.
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Kinas revolution i 1949
Den 1. oktober vil Kina fejre 
70 års-dagen for grundlæg-
gelsen af Folkerepublikken. 
Storstilede parader vil blive 
organiseret, børn vil synge 
patriotiske sange, hvis tek-
ster de har lært udenad uden 
at forstå dem, militært isen-
kram vil blive højglanspo-
leret. Multi-millionærerne, 
som styrer Kinas økonomi, 
vil beundre sig selv i deres 
nye, skræddersyede tøj. 

Af Adrian Budd

På denne nationaldag og i løbet 
af de følgende vil Kinas ledere i 
lyriske vendinger beskrive landets 
utrolige økonomiske forvandling. 
Men de vil også minde Kinas ar-
bejdere om, at der er behov for, 
at mere bliver gjort. Millioner vil 
således blive pålagt at indhente 
den tabte produktion på den 1. 
oktober ved at arbejde den efter-
følgende weekend. 

Arbejderne vil stå og se på 
fejringen og lytte til sangene og 
talerne. De vil beundre festfyr-
værkeriet og delvist glemme deres 
egne bekymringer, mens den 
nationale enhed bliver fejret. De 
håber på en lysere fremtid, og at 
de en skønne dag vil blive i stand 
til at få råd til de forbrugsvarer, 
som de fremstiller. Men tvivl om 
den store ulighed, fattigdom, mil-
jø-ødelæggelse og korruption vil 
næppe kunne være fraværende fra 
deres tanker, når de tager hjem og 
forbereder sig til at vende tilbage 
til arbejdet. Millioner af kvinder 
vil spørge sig selv om, hvorfor de 
forbliver andenklasses borgere. 

Folkerepublikken
Mao Zedongs proklamering af 
Folkerepublikken den 1. oktober 
1949 markerer den revolutio-
nære forandring af det kinesiske 
samfund. Den havde størst ind-
virkning på herremændene på 
landet, på krigsherrerne og den 

korrupte og ondskabsfulde Guo-
mindang-regering, som flygtede 
til Taiwan. Og samtidig med at 
Kinas gamle samfundsorden blev 
fejet til side, således skete det også 
med landets underkastelse under 
imperialismen. Revolutionen var 
ikke socialistisk, men den gav løfte 
om at forberede vejen for national 
befrielse og udvikling. 

Da den fulgte umiddelbart i 
hælene på Sovjetunionens eks-
pansion ind i Østeuropa efter 2. 
Verdenskrig, rystede den kine-
siske revolution Vesten. I USA 
bebrejdede republikanerne den 
demokratiske præsident Truman 
for “tabet af Kina”, samtidig med 
at de gødede jorden for senator 
Joseph McCarthys hysteriske, 
anti-kommunistiske heksejagt i 
de følgende år. Her gjorde ame-
rikansk imperialistisk tankegang 
sig gældende for fuld musik, for 
revolutionens rødder befandt sig 
ikke i det amerikanske udenrigs-
ministerium, men derimod i det 
kinesiske samfund samt i dets 
relationer til de udenlandske 
magter. 

Revolutionens rødder
Revolutioner indbefatter strategi-
ske beslutninger, organisering og 
planlægning udført af bevidste, 
sociale aktører. Men revolutioner 
er rodfæstede i dybtliggende 
sociale strukturer og bør forstås i 
sammenhæng med det, som den 
franske historiker Fernand Brau-
del kaldte “la longue durée” - ( = 
“den lange varighed”), dvs. for-
stået i perspektivet af en udvikling 
over lang tid:

I over et århundrede blev Kina 
(som var verdens største øko-
nomi i 1820) udsat for den vest-
lige imperialismes ydmygelser. 
Vestlige lande fik “rettigheder”, og 
de brugte deres militære magt til 
at sikre sig adgang til Kinas øko-
nomi ved at kontrollere kystbyer 
og områder, herunder Shanghai 
og Hong Kong. Ydmygelsen blev 

forstærket af vestlig racisme: I 
Shanghai blev parken langs med 
vandet reserveret for vesterlæn-
dinge med skilte, hvorpå der stod: 
“Ingen hunde eller kinesere”. Der 
var en udbredt følelse af nedtrykt-
hed over denne underordning, 
men det kom til nogle oprør (både 
imod kejseren og imperialismen) 
i den anden halvdel af det 19. 
århundrede, og i perioder gav det 
håb om frelse. Bokser-opstanden 
i år 1900 blev nedkæmpet af 8 
udenlandske hære, men i 1911 
gjorde Wuchang-oprøret en ende 
på Quing-dynastiet og førte til 
den republikanske æra. Kinas nye 
herskere tog imidlertid fejl, da de 
forventede, at sejren i 1. Verdens-
krig til de borgerlige demokratier 
ville tillade Kina at slå ind på den 
uafhængige udviklings vej. I ste-
det fortsatte ydmygelserne ind 
i 1920’erne. På dette tidspunkt 
havde den bolsjevikiske revoluti-
on i 1917 frembragt et håb samt en 
model for, hvordan en revolution 
kunne gennemføres for verdens 
kolonialiserede og mindre udvik-
lede lande. Det var på denne bag-
grund, at Kinas Kommunistiske 
Parti blev grundlagt i 1921. Det 
kom snart til at stå over for og tabe 
i en meget stor udfordring. 

Arbejdermagt
Mellem 1925 og 1927 udviklede 
der sig en stærk revolutionær be-
vægelse med arbejderklassen i 
centrum, især i sydøst. Den om-
fattende millioner af arbejdere 
og bønder, der til at begynde med 
blev mobiliseret omkring det na-
tionalistiske ønske om at få gjort 
Kina fri for vestlig og japansk 
imperialisme. Det skete efter 
en britisk massakre på demon-
stranter i Shanghai i maj. Strejker 
blev iværksat imod udenlandske 
firmaer og en generalstrejke, der 
kom til at vare et helt år, blev 
udløst i det britisk-kontrollerede 
Hong Kong.

Disse kampes nationale fokus 

tillod det nationalistiske parti 
Guomindang at vokse og udfordre 
det republikanske regime. Men 
dets krav om national enhed blev 
snart offer for klassemodsætnin-
ger. På landet vendte bønderne 
sig imod deres umiddelbare un-
dertrykkere, herremænd og pen-
geudlånere. I byerne voksede 
fagforeningernes medlemstal 
med raketfart, og arbejderne 
blev i stigende grad bevidste om 
deres egne uafhængige interesser. 
Strejker blev nu organiseret imod 
kinesiske kapitalister, og dette 
afslørede modsætningerne i cen-
trum af den nationale bevægelse. 

I 1926, da nydannede arbej-
der-militser tog kontrol med 
gaderne i nogle byer, var den 
nationale enhed fordampet, og 
en arbejder-revolution var hastigt 
under udvikling. Guomindangs 
afhængighed af mobiliseringen 
af de underordnede klasser for at 
kunne nå sine mål gav nu bagslag. 
Partiets voldsomme svar i 1927 på 
situationen, som det havde mistet 
kontrollen over, afslørede hvor 
dybt det var villigt til at synke i 
bestræbelserne på at bevare Ki-
nas kapitalisters og herremænds 
magt. 

I provinserne støttede Guo-
mindang herremændenes vilde 
og blodtørstige reaktion imod 
bønderne. I april 1927 vendte det 
sig imod arbejderne i Shanghai: 
50.000 blev slagtet og deres or-
ganisationer ødelagt. Titusinder 
blev myrdet andre steder. Guo-
mindang var ansvarlig for mas-
sakrerne, men arbejderklassens 

forsvarsløshed imod angrebet 
hang sammen med den strategi, 
som Kinas Kommunistiske Partis 
(KKP) ledelse fulgte. 

Det kommunistiske parti
Revolutionen forøgede KKP’s 
medlemstal fra 1.000 i 1925 til 
30.000 tidligt i 1927. Partiet blev 
en central aktør i kinesisk politik, 
særligt i byerne, og det havde en 
voksende indflydelse i arbejder-
bevægelsen. Men denne indfly-
delse var af den udvikling, der un-
der Stalin skete i Moskva og i den 
Kommunistiske Internationale 
(Komintern). Denne verdensor-
ganisation var oprindeligt blevet 
søsat af bolsjevikkerne i 1919 med 
det formål at fremme verdens 
socialistiske revolution, men ef-
ter Lenins død degenererede den 
politisk under Stalin.  

I 1924, da sovjetiske rådgivere 
begyndte at hjælpe Guomindang 
med at opbygge sin partiorgani-
sation og træne dens væbnede 
styrker til at udfordre imperia-
lismen, var stalinismen indenfor 
Komintern allerede på vej. Sta-
linismens mest skæbnesvangre 
konsekvens for den verdensom-
spændende arbejderbevægelse 
var dens manglende evne til at 
forhindre den tyske (og senere 
den spanske) fascismes opståen. 
Og fundamentet til denne kata-
strofale udvikling blev lagt i Kina. 

Stalinismen afspejlede interes-
serne hos en ny herskende klasse, 
som var opstået som følge af de 
tab, som arbejderklassen i Sovjet-
Rusland havde lidt under borger-

Kina - 70 år:

KKP-medlemmer bliver skudt offentligt i Shang-
hai 1927 efter nedkæmpelsen af opstanden

Shanghai massakren 1927 - Guomindang-
bøddel hugger hovedet af en fra arbejder-

opstanden
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krigen efter 1917 samt under de 
krige, der skyldtes de udenland-
ske interventioner. Stalinismens 
magt, der blev opbygget gennem 
kontrollen med staten og statens 
ejendom, blev konsolideret gen-
nem den bolsjevikiske Venstre 
Oppositions nederlag samt med 
etableringen af den topstyrede 
centrale planlægning i 1928. 
Den nye bureaukratiske stats 
herskende klasse var ikke interes-
seret i at støtte socialistiske revo-
lutioner - men i at beskytte det, 
som den så som Sovjetunionens 
nationale interesser og dermed 
sin egen magt. På samme måde 
blev Komintern staliniseret, og 
verdens kommunistiske partier 
blev værktøjer for den sovjetiske 
herskende klasse. 

Hovedtruslen imod Sovjet-
unionen udgik fra den vestlige 
imperialisme. Med henblik på at 
svække imperialismen, og sam-
tidig søge at hindre dannelsen 
af en ny, revolutionær stat uden 
for sovjetisk kontrol, støttede 
Stalin Guomindang og pudsede 
dets radikale glorie. I marts 1926 
definerede Kominterns ekseku-
tivkomité Guomindang som en 
“revolutionær blok af arbejdere, 
bønder, intellektuelle og demo-
kratiet i byerne” og så på det som 
et “sympatiserende parti”. 

Konsekvenserne blev katastro-
fale. Komintern insisterede på, 
at KKP skulle indgå i en alliance 
med Guomindang. Dette førte til, 
at KKP’s uafhængighed blev ind-
snævret ved at det blev opfordret 
til at prædike, at arbejderbevægel-
sen skulle være tilbageholdende. 
Og da arbejdernes “allierede” 
Guomindang i april 1927 angreb 
arbejderbevægelsen, var den dår-
ligt forberedt på at kunne forsvare 
sig selv. Rent faktisk havde KKP i 
1925-27 fungeret som Guomind-
angs venstrefløj, og kun en eller to 
ledere i KKP havde krævet allian-
cen afsluttet. Mao Zedong hørte 
ikke til dem og støttede alliancen 
med Guomindang til den bitre 
ende. Men der var et alternativ. 

Permanent revolution
Den ukrainsk-russiske marxist 
Trotskijs teori om den perma-
nente revolution var blevet udvik-
let efter den russiske revolution i 
1905. Leon Trotskijs teori om den 
permanente revolution argumen-

terede for, at i lande, der var min-
dre udviklede og halvt afhængige 
af imperialismen såsom Rusland, 
bevirkede den kapitalistiske klas-
ses svaghed, at de var ude af stand 
til at overvinde reaktionen og 
fuldføre en borgerlig revolution. 
Det betød, at en sejr over det rus-
siske zar-styre ville kræve mas-
sernes støtte.

I et altovervejende landbrugs-
samfund, omend der var mindre 
områder med mere udviklet indu-
stri og en koncentration her af ar-
bejderbevægelsen, måtte en stor 
del af den vrede, der kunne gen-
nemtvinge samfundsmæssige for-
andringer, komme fra bønderne. 
Men deres geografiske spredning 
og skillelinjerne mellem rige og 
fattige bønder gjorde dem ude af 
stand til at forene sig og føre revo-
lutionen fremad. Denne opgave 
ville kun kunne gennemføres af 
arbejderklassens koncentrerede 
styrke og organisation. 

Dette udgjorde et problem 
for kapitalismen, for når først 
arbejderklassen var blevet mobi-
liseret, ville dens egne interesser 
uundgåeligt begynde at komme 
i forgrunden. Hvis, som Trotskij 
argumenterede, den borgerlige re-
volution udelukkende ville kunne 
blive fuldført af arbejderklassen, 
så ville revolutionen hurtigt ud-
vikle sig til en egentligt socialistisk 
revolution. Revolutionen ville 
således blive “permanent”, som 
Trotskij udtrykte det. 

Den russiske Oktober-revolu-
tion i 1917 demonstrerede kor-
rektheden i Trotskijs analyse. Og 
tragisk nok gav begivenhederne 
i Kina i årene 1925-27 en negativ 
bekræftelse af Trotskij. Både Ko-
mintern og KKP argumenterede 
præcist modsat af Trotskij. De 
formåede ikke at styrke arbejder-
klassens uafhængige interesser, 
påtvang en betydelig begræns-
ning af arbejdernes aktiviteter 
og udspredte den idé, at Guo-
mindang ville kunne føre en suc-
cesrig kamp imod imperialismen. 
Hvor Trotskij argumenterede for, 
at kun et program for radikale 
sociale forandringer ville kunne 
mobilisere masserne og “forsvare 
revolutionen imod militære ne-
derlag påført udefra”, så forvirrede 
KKP massebevægelsen og udsatte 
den for Guomindangs nedslagt-
ning. I 1931 mødte den japanske 

invasion af nordøst-Kina næsten 
ingen modstand. 

Den lange vej til 1949
Nederlaget i 1927 efterlod et 
uudsletteligt mærke på 1949-re-
volutionen. I 1926 var Trotskij 
den eneste i Sovjetunionens Kom-
munistiske Partis politbureau, 
der stemte imod at udnævne 
Guomindang-lederen Jiang Jieshi, 
den kommende slagter fra Shang-
hai, til æresmedlem af Komintern. 
Nu brød KKP med Guomindang, 
omend det flyttede dets sympati 
over til “venstre-Guomindang”-
regeringen i Wuhan, indtil denne 
også, som Trotskij forudså et par 
dage forinden, angreb arbejderne 
i byen i slutningen af maj.

Maoismen blev resultatet af 
dette nederlag. Nedslagtningen i 
Shanghai og andre steder havde 
ødelagt KKP’s arbejderklasse-
basis. Mao og de andre ledere var 
i stand til at holde partiets spredte 
tilbageværende dele sammen, 
men herefter var partiet karak-
teriseret af en bonde-basis og 
en intellektuel ledelse med rod i 
byerne.

De tilbageværende dele havde 
til at begynde med nogen succes 
med at etablere røde baser ude 
på landet, hvor Guomindang var 
relativt svag. Men i begyndelsen 
af 1930’erne slog Guomindang 
tilbage. Ved slutningen af 1934 
konkluderede KKP’s ledelse, at 
partiets overlevelse ville være 
afhængig af en strategisk og geo-
grafisk retræte. 

Dette blev kendt som “Den 
lange march” og blev en heroisk 
dåd. Næsten 100.000 tog afsted 
i oktober 1934, men et år senere 
ankom kun 8.000 i den nordlige 
provins Shaanxi, langt væk fra 
Guomindangs styrkepositioner 
mod syd. Undervejs havde Mao 
demonstreret store taktiske evner 
til at have med herremænd og 
krigsherrer at gøre, samt en evne 
til at mobilisere støtte fra bønder-
ne. Mao havde nu et fast greb om 
KKP, og han brugte Shaanxi som 
en base til at genopbygge partiets 
militære styrke og rodfæste dens 
rødder blandt bønderne.

Shaanxi blev også den base, 
hvorfra KKP ydede modstand 
imod den japanske imperialisme. 
Dette øgede yderligere respekten 
for partiet, men dets perspektiv 
forblev helt igennem stalinistisk. 
I 1935-36 foreslog Mao, at KKP og 
Guomindang skulle danne en “en-
hedsfront imod Japan”. Som følge 
heraf begravede KKP sit mål om et 
“demokratisk arbejder-bonde dik-
tatur” samt sit ønske om at fratage 
herremændenes ejendomsret. 
Den foreslåede alliance med klas-
sefjenden afspejlede de stalinisti-
ske europæiske kommunisters og 
Kominterns folkefronts-taktik.

Mens bestræbelserne på at 
sikre en folkefront igen påtvang 
tilbageholdenhed hos arbejderne, 
så bevirkede KKP´s opposition 
imod japanerne, at det påny blev 
en politisk kraft med masseop-
bakning, med næsten en million 
medlemmer i 1940. I mellemti-
den var Guomindang opsplittet 
mellem forskellige fraktioner, og 
- ganske som Trotskijs teori om 
den permanente revolution havde 
forudsagt - håbløst ude af stand 

til at besejre imperialismen. Da 
Guomindang var ude af stand til 
at forsvare Kinas uafhængighed, 
blev partiets påstand om at repræ-
sentere de nationale interesser 
undermineret. 

Ved slutningen af 2. Verdenskrig 
kontrollerede KKP’s Folkets Be-
frielseshær 10% af Kina og øvede 
indflydelse i store dele af resten 
af landet. Lige så snart krigen 
sluttede, udbrød der borgerkrig, 
men sammenlignet med 1927 var 
situationen vendt. Nu var KKP be-
væbnet, og selv om Guomindang 
besatte 90% af Kinas territorium, 
så var det ikke i stand til at opildne 
befolkningsmasserne til at støtte 
det eller dets egne hære. I oktober 
1949 havde Mao erobret magten, 
og Guomindang var flygtet til 
Taiwan. 

Den nationale revolution
Set ud fra en marxistisk synsvinkel 
ledede Mao ikke en socialistisk 
revolution. Som han udtrykte det 
kort før oktober, var KKP’s mål at 
reformere kapitalismen i stedet 
for at styrte den. Og rent faktisk 
var det sådan, at når Folkets 
Befrielseshær indtog og befriede 
byerne, sendte de øverste office-
rer besked til arbejderne om at 
forblive på arbejde. Men selvom 
Oktober 1949 ikke førte til, at den 
kinesiske arbejderklasse kom til 
at befri sig selv, så førte begiven-
hederne ikke desto mindre så 
sandelig til en revolution. 

Omstyrtelsen af den gamle 
samfundsorden styret af Guo-
mindang førte også til, at impe-
rialisternes ydmygelse af Kina 
sluttede. Herved opstod en mu-
lighed for at realisere drømmen 
om en national udvikling, men 
den kinesiske privatkapital var for 
svag til at skabe den nødvendige 
kapital-akkumulation og foretage 
de nødvendige investeringer. Li-
gesom i Sovjetunionen blev staten 
mobiliseret som en økonomisk 
aktør, og en ny herskende klasse 
bestående af højtstående parti-
bosser, industri-ledere og mili-
tære chefer opstod. 

Hovedbegivenhederne og den 
statslige politiks zig-zag kurs 
kan kun forstås, hvis vi forstår, 

at de kinesiske ledere indgår i en 
bureaukratisk statskapitalistisk 
herskende klasse. Den naturlige 
følge heraf er, at arbejderklassen 
har været et passivt objekt for 
statens politik, en kilde til øko-
nomisk produktion og politisk 
støtte - men ikke nogen kraft, der 
udfolder et selvstændigt initiativ, 
og har nogen som helst politisk 
styrke. Indimellem er arbejdere og 
bønder blevet mobiliseret af den 
herskende klasses rivaliserende 
fraktioner, for straks efter at blive 
demobiliseret igen, når kampen 
var blevet afgjort - eller hvis mas-
sernes egen selvstændige aktivitet 
truede med at bryde de snævre 
begrænsninger, der blev påtvun-
get oppefra. Den store såkaldte 
“proletariske kulturrevolution” i 
midten af 60’erne er nøgleeksem-
plet herpå.

Kun de, der ikke er i stand til 
at se bagom titler - “kommunist” 
f.eks. - eller til at forstå den ud-
byttende sociale realitet bag den 
form for statsejendom, vi kan se i 
Folkerepublikken, kan tro på, at 
landet er noget som helst andet 
end en form for kapitalisme. 
Kina opstod som et billede på 
Stalins Sovjetunion i 1949 og har 
lige siden i bund og grund været 
statskapitalistisk.

Heri ligger håbet for fremtiden. 
For alle former for kapitalisme, 
uanset om de befinder sig i Hong 
Kong, Hunan eller i Halifax (i 
Canada), er afhængige af, at ar-
bejderne frembringer merværdi. 
Og som Folkerepublikkens 70 år 
kan bevidne, så er arbejderne ikke 
passive iagttagere til deres egen 
udbytning eller tavse om under-
trykkelsen. Lige fra den Himmel-
ske Freds Plads i Beijing i 1976 og 
1989, over “demokrati-murene” 
over hele Kina i slutningen af 
70’erne og til strejkebølgerne i 
årene 2007 til 2015 samt til kam-
pen i Hong Kong idag, har kinesi-
ske arbejdere vist, at kun de har 
styrken til fuldføre den kinesiske 
revolution. 

Artikel fra Socialist Review, Socialist 
Workers Party UK’s måneds-tidsskrift - 
oversat af Jens Riis Bojsen 

Peng Shuzi og Chen Pilan repræsenterede i KKPs ledelse den internationale venstreopposition og 
gik i 1925 - 27 imod den stalinistiske underordning under Guomindang

Mao Zedong til venstre skåler med Chiang Kai-shek fra Guomindang så sent som i 1945
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4 millioner mennesker 
deltog i historiens mest 
omfattende demonstra-
tioner i store dele af verden 
rettet imod udledningen af 
CO2. På kun 12 måneder er 
det lykkedes at opbygge en 
verdensomspændende mas-
sebevægelse.

Af Jens Riis Bojsen

For første gang siden “skole-
strejkerne for klimaet” begyndte 
for et år siden på Greta Thunbergs 
opfordring, har unge fået fat på 
deres forældre og fået dem med 
ud på gaden. Fagforeninger med 
tilsammen millioner af med-
lemmer mobiliserede til klima-
strejken. Talrige mennesker forlod 
deres arbejdspladser og tilsluttede 
sig de unges demonstrationer 
fredag den 20. september.

Historisk store demonstratio-
ner i Tyskland og Storbritan-
nien
I Tyskland var der 400 - 500 de-
monstrationer og tilsammen 1,4 
mio. demonstrerende: 300.000 
demonstrerede i Berlin, 100.000 
i Frankfurt, 70.000 i Hamborg, 
70.000 i Köln, 40.000 i München 
og 30.000 i Hannover. Alle steder 
kom langt flere end forventet. An-
gela Merkel-regeringen kunne så 
absolut føle presset og annonce-
rede lige op til demonstrationerne 
en ny klimalov, der skal bruge 50 
mia. euro til at nedbringe CO2-
udledningen frem til 2030. Tid-
ligere i januar 2019 har Tyskland 
vedtaget en “kul-exit”, der skal 
udfase brugen af stenkul og brun-
kul frem til 2038, dvs. over 20 år. 

I det Brexit-splittede Storbri-
tannien var der ca. 200 demon-
strationer med ca. 300.000 til 
350.000 deltagere, de største 
miljø-demoer nogensinde i lan-
det. I London gik 100.000 på 
gaden. Tidligere på året har det 
britiske parlament vedtaget en 
“klima-undtagelsestilstand”, men 
for mange politikere er det ude-
lukkende tomme løfter: Således 
nægtede den konservative un-
dervisningsminister Nick Gibb at 
give skoleeleverne fri, så de kunne 
demonstrere. - Lederen af Labour, 
Jeremy Corbyn, tilsluttede sig 
derimod de unge og talte i London 
til demonstrationen om behovet 
for en “grøn industriel revolution”.

I Frankrig måtte klima-demon-
strationen i Paris med mindst 
15.000 deltagere afbrydes, da 
7.500 stærkt voldelige politifolk 
forfulgte de såkaldte “sorte ve-
ste”, der havde deltaget i de “gule 
vestes” demonstration imod mas-
siv fattigdom, arbejdsløshed og 
angreb på pensionsrettigheder. 
De “sorte veste” løb ind i klima-
demonstrationen for at søge ly, 
og uden skrupler affyrede politiet 
tåregas imod dem ind i demon-
strationen. 

I det kul-producerende Polen 
- hvor højre-regeringen er stærkt 
imod enhver tale om klimafor-
andringer - demonstrerede et 
betydeligt antal i Warszawa. 

Demonstrationer i 185 lande
I USA demonstrerede 250.000 i 
New York og tusinder af andre i 
Washington D.C., Boston, Miami 
og San Francisco. Foran FN-
bygningen holdt Greta Thunberg 
en tale for den vældige forsamling 
- dagen før FN’s klimatopmøde. 
Et par dage forinden havde den 
16-årige skolepige holdt tale som 
en statskvinde i USA’s kongres, 
hvor hun forlangte, at den brød 
med den hidtidige laden-stå-til og 
handlede aktivt imod klima-for-
værringen. I Bolsonaro’s Brasilien, 
hvor de store påsatte skovbrande i 
Amazonas har gjort opmærksom 
på denne trussel mod klimaet, gik 
unge i Rio de Janeiro, São Paulo 
og hovedstaden Brasília på gaden 
i protest. 

I Mexico City sang de demon-
strerende i kor: “Se ve, se siente 
/ la tierra está caliente” – “Du ser 
det, du føler det / Jorden bliver 
varmere”.

Der blev demonstreret i 185 
lande verden over - hvert sted med 
sin tillægs-dagsorden: På øerne 
i Stillehavet drejede det sig om 
havets stigning, der permanent 
vil sætte mange ø-samfund under 
vand. Der blev derfor aktioneret i 
en hel stribe ø-stater. - I Sydafrika 
var gift-affald i fokus, I Indien 
plastik-affald og luftforurening 
og i Australien udvindingen af kul. 

I Australien havde den austral-
ske finansminister Mathias Cor-
mann dagen før demonstrationen 
sagt, at eleverne skulle følge 
undervisningen i stedet for at 
strejke. Australien er verdens stør-
ste eksportør af kul og flydende 
naturgas (LNG), og denne forret-
ning skulle nødigt gå tabt … Men 
det blev trodset af 300.000 ved 100 
demonstrationer. Således er kli-
maet blevet et kæmpe-spørgsmål 
i Australien - og en betydelig trus-
sel mod big business. 

I Japan blev der demonstreret 
i et dusin byer. - I Kina, verdens 
største CO2-udleder, havde myn-
dighederne forbudt demonstra-
tioner. Det samme i Rusland. 
- I Indien - der lider under kraftig 
luftforurening - blev der demon-
streret i New Delhi. I Thailand var 
klima-demonstrationen i Bang-
kok rettet imod den kolossale 
plastik-forurening. 

…. dog ikke i Danmark
I København deltog 5.000, Aarhus 
1000, Odense 300, Aalborg 500 i 
klimastrejken. Men der var klima-
strejker af forskellig størrelse i  20 
byer, så alt i alt deltog 8000. Altså 
meget beskedne tal i forhold til 
tidligere klimastrejker i Danmark 
og i forhold til resten af verden.

Tilbage den 15. marts havde 
skolestrejkerne for klimaet været 
en stor succes. De borgerlige ny-
hedsmedier kunne ikke ignorere 
dem eller tale nedladende og hån-
ligt om dem, og daværende stats-
minister Lars Løkke Rasmussen 
følte sig presset til at bevæge sig 
ud på Christiansborg Slotsplads 
og tale til de tusinder af unge. Det 
gav genlyd i de borgerlige medier. 

Op til folketingsvalget den 5. 
juni accelererede klima-spørgs-

målet til at blive det største blandt 
vælgerne. I løbet af ganske kort 
tid gjorde det sig så massivt gæl-
dende, at selv de sorteste partier 
i “blå blok” pludselig blev nødt til 
at forholde sig til det. 

Klima-spørgsmålet var et af de 
helt store temaer, som fik vælger-
ne til at ønske sig en ny regering. 
Og efter valget følte den nye Mette 
Frederiksen-regering sig åndet så 
stærkt i nakken, at den sammen 
med støttepartierne fik aftalt en 
ny handlingsplan for klimaet. 

Udviklingen har medført, at de 
borgerlige medier er begyndt at 
skrive og berette om klimaet på 
en helt anderledes måde, der er 
meget forskellig fra tidligere, og 
nu går der næppe en dag, uden at 
spørgsmålet er fremme.

Danmark er et af de lande i 
verden, hvor den vedvarende 
energi udbygges mest, og hvor der 
næsten dagligt tales om udfasning 
af fossil energi. Havvindmøllepar-
kerne udbygges kraftigt - Horns 
Rev 3 i Vesterhavet er netop blevet 
indviet og snart følger Kriegers 
Flak i Østersøen.

I Danmark er den generelle 
klima-politiske situation karak-
teriseret ved at regeringen og 
deres støttepartier arbejder hen 
imod deres klimamål. Alternati-
vet, Enhedslisten, SF og Radikale 
kræver stop for nye aftaler om 
Nordsøolien. Dansk Industri og 
Pensionskasserne præsenterer 
prangende klimaplaner, ja selv 
skibsfarten iklæder sig nu de 
grønne farver. 

Samtidig er der imidlertid me-
get få kræfter, som udfordrer 
den opfattelse, at Danmark er et 
foregangsland og på rette spor; 
og endnu færre, som kaster kræf-
terne ind i at mobilisere og orga-
nisere til klimastrejkerne.

Konsekvensene
Det betyder, at der kun  bliver 
lagt et meget beskedent parla-
mentarisk pres på regeringen 
og folketinget for at stoppe olie-
udvindingen i Nordsøen - og 
derfor sker der ikke noget hånd-

fast: Det ville ellers være oplagt 
at stoppe Nordsø-udvindingen 
nu, nu hvor Tyra-feltet og 90% af 
den danske gas-udvinding er ved 
at blive lukket ned, fordi de gamle 
produktions-platforme skal skrot-
tes, idet de skal afløses af nye for 
21 mia. kr. 

Det betyder, at der ikke bli-
ver lagt nævneværdigt pres på 
regeringen for at gribe ind mod 
landbrugets massive udledning 
af drivhusgasser. 

Det betyder, at kraftværker, 
cementfabrikker og varmeværker 
kan afbrænde vældige mængder 
træflis, der helt forkert beskrives 
som “CO2-neutralt”.

Og det betyder, at dansk er-
hvervsliv uhindret kan importere 
varer som stål og plastik, der er 
fremstillet sammen med en mas-
siv CO2-udledning i de lande, 
hvorfra det importeres.

Greta Thunberg taler den 20 september til en kæmpe klima-demonstration i New York

De største klimademonstrationer nogensinde

Kæmpedemonstrationen i Sydney i Australien

270.000 demonstrerede i Berlin
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Finansloven 2019 - fortsatte nedskæringer
Forventningerne til en ny 
regering efter både Thorning 
og Løkke har været høje. 
Desværre afslører ”forstå-
elsespapiret” mellem S og 
EL, SF og RV, at man næppe 
skulle  forvente alt for meget. 
Men lidt har også ret. Imid-
lertid afslører aftalen mellem 
regeringen og kommunerne, 
at Mette F vil fortsætte den 
nyliberale nedskæringspo-
litik. 

Af Charlie Lywood

Hvis man gik og troede, at 
”forståelsespapiret” mellem den 
ny Socialdemokratiske regering 
og  støttepartierne ville sikre, at 
velfærden i hvert fald ikke bliver 
yderligere forringet, kan man godt 
tro om.

Aftalen mellem kommunerne 
og finansministeriet afslørede, 
at regeringen har tænkt sig at 
fortsætte den samme stramme 
finans- og budget-styringspolitik, 
der har svinebundet skiftende 
regeringer til den nyliberale øko-
nomiske politik i over 20 år.  Dette 
er stadfæstet i den såkaldte ”bud-
getlov” fra 2012, som EU landene 
forpligtede sig til. 

En betydelig udhuling af vel-
færden 
Udmøntningen i Danmark har 
ifølge Kommunernes Landsfor-
ening (KL) siden 2009 haft et årligt 
gennemsnitligt fald på ca 0,29 
%,  hvorimod at velfærden burde 
være steget med 0,29 % om året, 
hvis der skulle have været kom-
penseret for stigningen i antallet 
af børn og plejekrævende ældre 
- det såkaldte demografiske træk. 
Med andre ord er den samlede 
velfærd i Danmark reelt udhulet 
med 5,8 % siden 2009. 

Såfremt der ikke alene skulle 
have været kompenseret for ikke 
blot det stigende antal børn og 
plejekrævende ældre, men også 
for den almindelige velstandsstig-
ning i det omgivende samfund, 
taler vi om det såkaldte fulde 
demografiske træk: I så fald er 
den samlede velfærd i Danmark 
udhulet med ikke 5,8%, men hele 
9,1% siden 2009. - Se tænketanken 
Kraka: “Prioriteres velfærden?” 
http://kraka.org/debatindlaeg/
prioriteres_velfaerden

Det fik den konservative borg-
mester fra Høje Tåstrup og med-
lem af Kommunernes Landsfor-
enings bestyrelse Michael Ziegler 
til at undlade at stemme om kom-
muneaftalen  ”Vi kommer til at 
levere dårligere service i 2020 end 
i 2019. Det kræver 3 milliarder for 
at kunne levere uændret velfærd 
næste år…..Men vi får kun 1,7 mil-
liarder kroner, og så mangler der 
nogle penge”, skrev han på Twitter. 

Ziegler har stemt for mange af-
taler, som er dårligere for kommu-
nerne end det her, så det er næppe 
hans sociale ansvar, der kommer 
til udtryk. Men alligevel afslører 
han realiteterne. Han sekunderes 
af KL’s formand, socialdemokra-
ten og borgmester i Aarhus, Jacob 
Bundsgaard, som mente at aftalen 

”tvinger kommunerne til at spare 
i 2020”. Han stemte dog for afta-
len til sidst. Så noget kommunalt 
oprør var der ikke.

Udsigt til masser af nedskæ-
ringer
I kølvandet på aftalen er der af-
sløret en stribe kommuner, som 
bliver nødt til skære i budgetterne 
i 2020. For eksempel Københavns 
Kommune, som vil skære 50 mil-
lioner på børneområdet. Så foræl-
dre og pædagoger skal kigge langt 
efter minimumsnormeringerne. 
Alene i København ville det koste 
700 millioner, hvis der skal indfø-
res minimumsnormeringer. 

På det sociale område i Køben-
havn er der lagt op til besparelser 
på 85 millioner. Især på       han-
dicapområdet vil der blive skåret 
dybt for både børn og voksne. 
Sådan ser det ud i hele landet, og 
det vil kunne mærkes.

Indenfor regionerne og sund-
hedsområdet bliver der heller ikke 
sparet på de pæne ord. Her blev 
der indgået en aftale om at tilføre 
1,5 milliarder ekstra til sundheds-
sektoren. Men igen var der brug 
for 2 milliarder for at genoprette 
nedskæringer fra de senere år. Så 
der skal man også kigge langt efter 
de 1000 ekstra sygeplejerske, der 
er brug for.

Aftalerne med regionerne og 
kommunerne udgør ca. 50 % af 
finansloven, og dermed kan vi 
konstaterer, at minimumsnorme-
ringer er en død sild – i hvert fald i 
år. Ifølge Jan Hoby, næstformand 
i Landsforening af Socialpæda-
goger, vil det koste 1,7 milliarder 
at indføre. Altså hele det beløb 
som aftalen med kommunerne 
fik tilført ekstra. 

De store slagnumre fra valg-
kampen … ser ud til at være 
udskudt
Ifølge et regeringsnotat, som 
mediet Altinget.dk har fået fat i, 
arbejder man i regeringen med 
at finde 9,5 milliarder ekstra til 
finansloven for 2020. Det meste 
er finansieret gennem skatte- og 
afgifts-stigninger (som ikke er 
særligt sociale). 

De 4,5 milliarder er allerede 
brugt på aftalen med regionerne 
og kommunerne, samt til annul-
lering af det årlig omprioritering-
sidrag (læs nedskæringer) på 2 % 
på uddannelsesområdet. Men her 
må vi igen konstatere, at dette blot 
betyder at blødning stoppes, uden 
at man reelt investerer i uddan-
nelserne. Ej hellere genopretter 
den skade, der allerede er gjort.

På Socialdemokratiets kongres 
i Ålborg midt i september annon-
cerede Mette Frederiksen, at der 
også skal afsættes en grøn milliard 
i finansloven 2020 til forskning i 
klima. Men der er endnu ingen 
plan for at opfylde det, som blev 
lovet i valgkampen – at reducere 
CO2 udslippet med 70 % (fra 1990) 
i 2030. 

Af de 9,5 milliarder, man vil 
skaffe til nye tiltag og investerin-
ger, er de 2,3 milliarder ikke finan-
sieret. Men her skal man ikke tro, 
at Socialdemokratiet er sprunget 

ud som ”økonomiske uansvarlige” 
og pumper penge ud pga. stagna-
tion i væksten. Det er knap 0,2 % 
af den samlede finanslovs-ramme 
på ca. 1000 milliarder, som staten 
bruger pr. år. 

Det ville sige, at de nye tiltag på 
kun 0,2% af de samlede offentlige 
budgetter ikke ville have nogen 
som helst økonomisk kickstarts-
effekt. ”Hvis man havde reg-
net med, at der ville komme en 
kæmpe investering i velfærden 
fra første dag, Mette Frederiksen 
rykkede ind i regeringskonto-
rerne, må man tro om. De store 
slagnumre fra valgkampen – tidlig 
pension og miljø – ser ud til at 
være udskudt…” siger analytike-
ren Esben Schjørring til Altinget.

Venstrefløjen og fagbevæ-
gelsen har givet regeringen 
arbejdsro
Hvis skuden skal vendes, og der 
reelt skal gøres op  med ”business 
as usual”, og velfærden  ikke blot 
skal repareres, men reelt genop-
rettes og udvides, skal der massivt 
pres på regeringen. Desværre ser 
det ikke ud til, at det kommer til at 
ske ad parlamentarisk vej.

SF har allerede stukket piben 
ind i forhold til minimumsnorme-

ringer og De Radikale er tilfredse 
med, at regeringen er økonomisk 
ansvarlig og ikke truer den ny-
liberalistiske kurs. Enhedslisten 
høres der ikke meget til. Og uden 
et massiv pres udenfor Folketin-
get kan vi ikke forvente, at SF og 
Enhedslisten vil stå fast. 

I så fald er det nærliggende at 
forvente, at de vil acceptere de 
krummer, som vil blive kastet ud, 
for ikke at vælte regeringen. Efter 
regeringsnotatet, som Altinget fik 
fat i, er der afsat 1,8 milliarder til 
fordeling blandt ”støttepartierne”.

Fagbevægelsen har desværre 
også vist sig fra sin tamme side. 
Kun nogle lokale københavnske 
fagforeninger med LFS i spidsen 
har forsøgt at gøre noget ved at 
arrangere en faneborg under for-
handlingerne med KL. 

Resten af flokken bærer over 
med regeringen og undlader at 
nævne det åbenlyse – at den ikke 
kan leverer på dens valgløfter. 
På den måde svigter regeringen 
de mange hundrede tusinde af 
arbejdere, som har stemt på et al-
ternativ til Løkke og co. Skuffelsen 
over regeringen kan blive stor, når 
dette går op for forældrene, klima-
aktivisterne, de slidte arbejdere 
samt ansatte og brugere inden for 

den offentlige sektor. Den skuffel-
sen kan i værste fald føre til enten 
apati - eller til at højrekræfterne 
får vind i sejlene. 

Opbyg en aktivistisk modmagt
Det er derfor nødvendigt, at der 
bygges en modmagt op, som 
både aktivistisk og organisatorisk 
udfordrer regeringenen og holder 
den op på sine valgløfter. Det ville 
være nærliggende, at Enhedsli-
sten og SF gik i spidsen for at 
mobilisere en sådan modmagt. 
Men også at de store forbund 
indenfor det offentlige trådte i 
karakter. Men det skal de presses 
til. Derfor må alle socialister og 
aktivister aktiveres. Vi vandt en 
del-sejr i maj, men vi skal vinde 
det hele. Og det kræver aktivitet.

Mette Frederiksen-regeringen kan ikke indfri dens løfter om et løft i velfærden

Den socialdemokratiske fi nansminister Nicolai Wammen og den socialdemokratiske formand for KL, Århus’ borgmester Jacob Bundsgaard efter ind-
gåelsen af aftalen om kommunernes økonomi
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I år er det 100 år siden, den 
tyske skole for arkitektur, 
design og kunst startede op 
i 1919 - og fik en epokegø-
rende indflydelse på det 20. 
århundrede. Bauhaus havde 
et stort ønske om at udforme 
boliger til arbejderklassen - 
men efter 2. Verdenskrig end-
te skolens impuls desværre 
med primært at være for de 
rige. Her vender vi imidlertid 
tilbage til Bauhaus’ oprinde-
lige tanker.

Af Jens Riis Bojsen

Bauhaus er født ud af opgøret 
med det tyske kejserrige, som 
gik under i den tyske November-
revolution 1918 - 19. Her trådte 
den tyske arbejderklasse frem for 
allerførste gang - og her opstod 
ønsket hos mange radikale om at 
gøre op med den hidtidige bor-

gerlige kultur og den måde, som 
kapitalismen byggede boliger på. 
Ikke alle Bauhaus-folk var revo-
lutionære, men de fleste ønskede 
at gøre noget for arbejderklassen. 
Derfor var skolen da også en torn i 
øjet på alle reaktionære. Nazister-
ne lukkede den i 1933, og de mest 
kendte Bauhaus-folk måtte flygte. 

I Dessau, 125 km sydvest for 
Berlin, ledede arkitekten Walter 
Gropius i 1926 opførelsen af en 
arbejderbebyggelse i bydelen Tör-
ten, der var helt anderledes end 
alt andet: I stedet for tætpakkede 
lejekaserner i flere etager uden lys 
og luft, var der tale om et tæt-lavt 
byggeri af rækkehuse.

Walter Gropius søgte at tage 
udgangspunkt i arbejderfami-
liernes behov: Han ønskede at 
skabe et design, hvor funktionen 
var i fokus og funktionen skulle 
vise sig i formen. Han ønskede 
at bygge industrielt, således at 

arbejderne ville kunne få boliger 
i max kvalitet til en minimal pris. 
Men i stedet for, at støbeformene 
og byggekranerne skulle komme 
til at bestemme udseendet, ar-
bejdede han kunstnerisk med at 
skabe en helt ny æstetik, således 
at de præfabrikerede boliger 
kunne blive spændende. Samtidig 
tog arkitekturen og æstetikken 
udgangspunkt i arbejderboliger-
nes funktion. Bauhaus fik stor 
betydning for funktionalistisk 
arkitektur og design, også selvom 
de ikke skabte begrebet “form og 
funktion”. 

Opgaven lykkedes ikke helt 
i Dessau-Törten, idet der blev 
begået bygningstekniske fejl, 
ligesom byggeriet - trods ønsket 
om det modsatte - endte med at 
blive for dyrt. 

En bolig i Dessau-Törten, “Haus 
Anton”, er blevet ført tilbage til 
den oprindelige tilstand og åbnet 

som museum.

Et meget anderledes arbejder-
køkken
Den kommunistiske Bauhaus-
arkitekt Ernst May tegnede et 
meget tilsvarende rækkehusbyg-
geri i Frankfurt am Main. Det blev 
færdigt i 1928. Her indrettede den 
ligeledes kommunistiske arkitekt 
Margarete Schütte-Lihotzky et 
køkken, der i ét og alt rettede sig 
efter arbejdernes behov - “Frank-
furter-køkkenet”. 

Ideen var, at køkkenet skulle 
være praktisk, således at de dag-
lige rutiner kunne afvikles let-
test muligt. Ligesom byggeriet i 
Dessau-Törten var det imidlertid 
tilpasset den fremherskende 
kønsopdeling, hvor arbejder-
kvinderne stod for arbejdet i 
køkkenet. Det fulgte dermed ikke 
de radikale ideer, som Alexandra 
Kollontai og Inessa Armand i 

Sovjet-Rusland havde fremført, 
nemlig at arbejderkvinden skulle 
befries fra det daglige slaveri ved 
at indrette kollektiv bespisning og 
børnepasning - med det sigte at 
frigøre kvinderne fra undertryk-
kelsen i familierne. Så vidtgå-
ende var Ernst Mays bebyggelse 
i Frankfurt ikke, og det præger da 
også Margarete Schütte-Lihotzkys 
køkken, der “kun” har lettelsen af 
arbejderkvindens daglige arbejde 
i fokus.

I dag er en bolig i bebyggelsen 
indrettet som museum, og heri 
er det oprindelige “Frankfurter-
køkken” blevet genskabt. 

Bauhaus 100 år 
- et produkt af en revolutionær tid

Bauhaus var stærkt optaget af den nye, abstrakte kunst fra Sovjet-Rusland, og 
det blev overført til arbejderboligernes arkitektur

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.

For at undgå gabende kedsommeligt byggeri demonstrerede Walter Gropius og 
Adolf Meyer de utallige variationsmuligheder

Arbejderboligerne i Dessau-Törten blev bygget industrielt i 1926 for at få max kvalitet 
til en minimal pris, som arbejderne kunne betale. Arkitekturen tog udgangspunkt i 
arbejderfamiliernes behov og det industrielle byggeri, - og legede kunstnerisk med 

rektangulære former.

En helt ny æstetik præget af forskudte rektangulære former i Ernst May 
arbejderboligen i Römersiedlung i Frankfurt am Main, opført 1928

I huset i Frankfurt tegnet af Ernst May indrettede Margarete Schütte-Lihotzky et køk-
ken, der var tilpasset arbejderfamiliernes behov - 1927



SIDE 11Socialistisk Arbejderavis
Nr. 375, 1. oktober 2019

Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise 
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere 
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os 
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper 
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere 
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på 
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er 
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske 
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller 
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men 
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu 
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk 
krise.

Modstand
Selv om deres ”krise-medicin” ikke virker, så rammer 
den hårdt for os andre. Verden over angriber magtha-
verne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner 
osv. – samtidig med at arbejdsløsheden vokser.
Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemo-
kratiske politikere på taburetterne.
Den samme krise, der nogle steder får folk til at dukke 
nakken, får andre steder millioner til at protestere, 
demonstrere eller strejke.

Socialister gør en forskel
Valget i 2011 lærte os, at forandringen ikke kommer 
fra en ”rød” regering. Den har, ligesom de fl este faglige 
ledere, accepteret kapitalismens nedskærings-logik.
Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutio-
ner og masseprotesterne verden over.
Socialister er aktive i bevægelserne, fordi fl ere skal 
være aktive, men også for at give dem retning.
Når nogen siger, at vi først og fremmest skal forhandle 
med magthaverne, siger vi, at vi skal starte med at 
opbygge modstanden fra neden.
Når nogen siger, at bevægelsen mest handler om en-
keltspørgsmål, så siger vi, at modstanden mod krig, 
global opvarmning, racisme og undertrykkelse hænger 
sammen.
Flere organiserede socialister betyder, at vi kan gøre 
bevægelserne stærkere.

Socialisme eller barbari
Den økonomiske krise er en systemkrise. Den betyder 
bl.a., at ingen griber ind over for klimakrisen, der truer 
liv og velfærd for milliarder af mennesker.
Under krisen spredes racismens gift. Og krisen gør risi-
koen større for, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen 
blot er forvarsler om endnu fl ere – og større – krige. 
Som det skete efter krisen i 30’erne.
Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalis-
men fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie 
for os selv og vore efterkommere.
Eller vi kan følge inspirationen fra de arabiske revolutio-
ner og masseprotesterne verden over. Vi kan sige nej til 
at betale for krisen og begynde at bygge modstand fra 
neden.
Masseprotester betyder, at millioner vil begynde at dis-
kutere, hvad alternativet er til deres fallerede system.
Internationale Socialister/ISU mener, at verden er rig 
nok til, at alle kan få nok, hvis arbejdere, studerende 
og pensionister overtog samfundet. Hvis vi demokratisk 
og kollektivt besluttede, hvad der skal produceres og 
hvordan, kunne vi skabe en verden for alles behov og 
ikke kun elitens.
Vi kalder det socialisme – og vi synes det er værd at 
slås for.

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

Her står 
ISU

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.
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10/10: EU, Brexit and all that jazz 
17/10: Hvad er neolibralisme? 
24/10: Klassekampens historie - Den engelske borger-
krig
31/10: Kollontai - feminisme og socialisme
7/11: Marxistisk økonomi - Teoretisk og konkret

Aalborg
Vi mødes tirsdage i ulige uger, kl. 17-19 i Socialis-
ternes Hus.
Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.

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

1/10: Almindelige menneskers historie - Kinas kejser-
tid
8/10: Rebelsk guide til Alexandra Kollontai
15/10: Forventninger til den nye regering
22/10: International anti-racistisk konference
29/10: Kina gennem 70 år
5/11: Er menneskets natur en hindring for socialisme?

Århus
Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.30-21.30 i 
Studenterhus Aarhus, lokale 2.2.
Skriv til Socialisteraarhus@gmail.com for fl ere 
oplysninger.

10/10: Socialistisk revolution på vej i Algeriet og 
Sudan?
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Reform eller Revolution? 
– kampen for den grundlæggende forandring

Socialreform eller revoluti-
on? Sådan formulerede Rosa 
Luxemburg allerede i 1899, i 
en pjece af samme navn, et 
spørgsmål, der ville komme 
til at præge venstrefløjen i 
over 100 år.

 
Af Asbjørn Gammelgaard

Helt grundlæggende var 
ambitionen blot at modar-
gumentere den reformistiske 
højrefløj i det tyske socialde-
mokrati (SPD), men effekten af 
Luxemburgs kritik har sat per-
manente spor i venstrefløjens 
selvforståelse. I en tid hvor 
venstrefløjspartierne helst 
sætter snakken om revolution 
på pause, er det måske værd 
at kigge lidt længere frem end 
næste folketingsvalg og på ny 
støve Luxemburgs spørgsmål 
af.

Hvilken form for socia-
lisme?
Spørgsmålet drejer sig ikke 
om en modsætning mellem 
begreberne reform og revolu-
tion som sådan men i stedet 
om reformisme og revolutio-
nær socialisme som politiske 
strategier. Her kan vi forstå 
reformismen som den strøm-
ning, der søger at opnå det 
socialistiske samfund ved at 
vinde og holde en anseelig 
indflydelse i parlamentet og 
gennem sociale reformer at 
forbedre arbejderklassens 
vilkår. 

Den revolutionære socia-
lisme søger i stedet et grund-
læggende strukturelt opgør 
med det politiske system, 
hvor målet ikke er at bygge 
socialisme fra toppen og ned 
gennem parlamentarisk flertal 
men i stedet et opgør med den 
parlamentariske styreform 
som sådan og en udvidelse af 
demokratiet til langt flere af 
samfundets områder. 

Hertil hører også forskellige 

taktiske prioriteter – refor-
mismen søger parlamentarisk 
indflydelse gennem kompro-
miser og politisk bredde, mens 
den revolutionære socialisme 
holder fast i et princip om 
socialisme fra neden og derfor 
forsøger at opbygge de folke-
lige bevægelser og arbejder-
klassens organer.

Revolutionens aktualitet
At Internationale Socialister er 
en revolutionær organisation 
er næppe nogen stor over-
raskelse, men hvorfor er det 
egentlig, at vi ikke stiller os til-
fredse med reform, og mener 
at der er brug for revolutionær 
bevægelse?

Som situationen ser ud i 
dag, kan spørgsmålet egentlig 
besvares temmelig banalt – vi 
står i en klimakrise, der sim-
pelthen ikke giver os tid til at 
tumle med små forandringer 
her og der, men kræver akut 
og radikal forandring på ver-
densplan.

Men vores arbejde for re-
volution handler ikke blot 
om utålmodighed og frygt for 
kapitalismens konsekvenser. 
Socialismen er også et posi-
tivt projekt – et projekt hvor 
vi ikke blot kæmper for at 
fjerne kapitalismens dårlig-
domme men også et projekt, 
hvor vi kæmper for frihed og 
medbestemmelse i alle livets 
aspekter.

Derfor nøjes vi heller ikke 
med at retfærdiggøre vores po-
sition med nødvendigheden af 
at standse kapitalismens kaos; 
vi mener også at revolution er 
den eneste vej til at skabe et 
stabilt socialistisk samfund. 

Den reformistiske socia-
lisme er i bund og grund en so-
cialisme, der søger at forbedre 
arbejdernes vilkår uden at 
ændre samfundets strukturer 
således, at magten lægges i ar-
bejdernes hænder. Uden den 
strukturelle ændring bliver 

selv de ændringer der bliver 
gennemført gjort tandløse og 
uholdbare – den reformistiske 
regering der nationaliserer 
et firma, uden at lade dets 
arbejdere vinde demokratisk 
kontrol, skaber ikke en sociali-
stisk- men en statskapitalistisk 
forandring. 

Vi kræver at være herskere 
i vores eget liv!
Der er ingen frihed og in-
gen medbestemmelse i en 
sådan forandring. Så længe 
forandring blot handler om 
hvem der sidder på toppen af 
statsapparatet, er forandrin-
gens holdbarhed afhængig af 
magthavernes gode hjerter og 
evne til at holde fast i magten. 

En sådan socialisme er byg-
get på sand, og i det øjeblik 
kapitalisterne ser chancen for 
at gribe magten igen – om det 
er med vold eller propaganda 
og økonomiske trusler – så 
tjener den reformsocialistiske 
stat igen den gamle mester. 
Der er ikke skabt en strukturel 
forandring, der er bare igen 
kommet en ny chef på toppen.

Vil vi undgå denne leg, må vi 
kræve forandring ikke bare på 

samfundets top, men i alle dets 
lag. Vi må ikke stille os tilfredse 
med velvillige herskere, men 
kræve at være herskere i vores 
egne liv. 

Vi kan ikke stille os tilfredse 
med, at arbejdspladserne 
underkastes demokratisk kon-
trol, så længe demokratiet 
blot er noget, der foregår i et 
verdensfjernt og utilregneligt 
folketing. I stedet kræver vi et 
nyt demokrati, hvor arbejder-
ne selv griber kontrollen over 
egne arbejdspladser og kan 
udpege egne repræsentanter, 
når det kommer til spørgsmål 
der vedrører arbejdspladsen.

Et sådant demokrati kræver 
revolutionær forandring – 
men hvis de gamle profitma-
gere søger at stjæle magten 
tilbage fra en sådan struktur, 
vil de utvivlsomt finde det 
noget mere besværligt at vippe 
millioner af arbejdere af mag-
ten end blot 179 folketings-
medlemmer.

Til Luxemburgs spørgsmål 
må vi komme med det samme 
svar, som hun selv gav til den 
socialdemokratiske højrefløj 
– et klart og ufortrødent: Re-
volution!
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