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Fort Danmarks grænsekon-
trol har kostet 1,25 mia. kr.
Af Jens Riis Bojsen

Fire års udvidet kontrol af den 
dansk-tyske grænse har nu kostet 
1,25 mia. kr., oplyste justitsminister 
Nick Hækkerup (S) den 15. oktober på 
forespørgsel fra De Radikales retsor-
dfører, Kristian Hegaard, der ønsker 
kontrollen afskaffet.

Grænsekontrollen var et resultat af 
Lars Løkke-regeringernes parlamenta-
riske afhængighed af Dansk Folkeparti 
- plus daværende udlændinge- og 
“integrationsminister” Inger Støjbergs 
voldsomt fremmedfjendske retorik 
og politik. 

Fire års grænsekontrol har kun 
stoppet ganske få grænse-passanter 

og tyveknægte, og må derfor primært 
ses som symbolpolitik. 

Men denne symbolpolitik har imi-
dlertid haft alvorlige konsekvenser: 
Den fremmed-kritiske eller -fjendtlige 
fjerdedel af befolkningen føler sig 
bestyrket i, at “udlændingene” skulle 
være en trussel. Dermed er grænse-
kontrollen blevet en vigtig del af den 
statslige racisme og fremmedfjend-
skhed.

Socialdemokratiet har i alle fire år 
under Lars Løkke opportunistisk fisket 
efter DF-vælgerne samt efter at kunne 
samarbejde med “blå blok” under den 
daværende Løkke-regering, og derfor 
har partiet støttet grænsekontrollen. 
Det fortsætter de med.

Boligprisernes himmelflugt - pengemaskinen Blackstone ekspor-
terer overskuddet til skattely - hovedkvarteret i New York

Af Jens Riis Bojsen

Danmark gør l igesom 
Norge: På den ene side tales 
der op og ned om indsats 
imod klima-forværringen. På 
den anden side støttes olie- 
og gas-udvindingen massivt. 

I Norge har regeringen 
fremmet el-bilerne til det 
højeste antal pr. indbygger 
noget sted i verden. I forhold 
til resten af verden er det eks-
tremt spektakulært - Og sam-
tidig har Norge lige investeret 
100 mia. norske kroner i det 
gigantiske Johan Sverdrup-
felt, som ventes at kunne give 
indtægter på 900 mia. kr. i 
dets levetid. Feltet blev sat i 
drift 5. oktober, og vil kunne 
øge Norges olieproduktion 
med 37%. 

I Danmark lover Mette 
Frederiksen-regeringen at re-

ducere CO2-udledningen 
med 70% (sammenlignet 
med 1990) frem til 2030. At 
Energistyrelsen har påvist, at 
Danmark er milevidt fra at nå 
dette mål, er en ting: 

Samtidig vil  Mette F-
regeringen støtte olie- og 
gas-udvindingen med 20 
mia. kr. frem til år 2042 - især 
investeringer i genopbygnin-

gen af Tyra-gasfeltet samt i 
form af skatterabatter. Dansk 
Undergrunds Consortium 
(DUC) har nemlig kontrakt 
på udvindingen fra 1962 og 
helt frem til år 2042, og den 
vil et flertal i Folketinget 
meget nødigt opsige. 

Mage til en mere modsæt-
ningsfyldt politik skal man 
lede længe efter.

Af Jens Riis Bojsen

Så kom der tal på islamofobi-
en omfang: Ugebrevet Mandag 
Morgen har i oktober offentligg-
jort en stor vælgerundersøgelse, 
hvor 5.900 vælgere blev ud-
spurgt. Den er udformet af 
professor Jørgen Goul Andersen 
og foretaget af YouGov: 

28 pct. har islamofobiske 
holdninger: 17 pct. er helt enig i, 
at “muslimske indvandrere bør 
sendes ud af landet”, mens 11 
pct. er delvist enige heri.

Det er et højt tal, men næppe 
overraskende efter 20 år med 
DF´s muslim-hetz. Ord har 
konsekvenser.

Men på den anden side er 
næsten halvdelen af befolknin-
gen uenig eller delvist uenig i 
“at muslimske indvandrere bør 
sendes ud af landet”

Fjendtligheden mod mus-
limer er har dog alligevel ikke 

betydet en samlet fremgang til 
de tre hardcore islamofobiske 
partier i Danmark. Kun 4 pct. af 
vælgerne ved valget den 5. juni 
stemte på Stram Kurs og Nye 
Borgerlige, mens 8,7 pct. valgte 
Dansk Folkeparti. 

Det skyldes at islamofobien 
har bidt sig fast i midterparti-
erne, først og fremmest Social-
demokratiet.

Fjendtligheden især imod 
muslimer er historisk høj. Sam-
tidig fremhæver Ugebrevet 
Mandag Morgen den 21. ok-
tober, at denne fjendtlighed 
er tilstede på trods af, at flere 
indvandrere er i arbejde, færre 
begår kriminalitet og at asyltal-
let er faldet drastisk. 

Derfor efterlyser færre i dag 
stramninger imod udlændinge 
end tidligere, fremhæver Uge-
brevet Mandag Morgen, som 
finder det meget overraskende 
og paradoksalt.

Islamofobi i Danmark

Årtiets mest modsætningsfyldte 
politik …

Regeringen giver 20 mia til olie og gasudvinding i Nordsøen

Af Jens Riis Bojsen

Hvor en aldeles glimrende, 
almennyttig 2-værelses i en 50 
år gammel boligblok i perfekt 
stand koster 3.000 til 4.500 
kr. i Skive (alt efter moderni-
seringsgrad) og dele af Midtjyl-
land, så er gennemsnittet for 
helt tilsvarende 2-værelses lej-
ligheder i København steget til 
11.255 kr. Altså 3 gange så dyrt. 
Men det er blot et gennem-
snit, for nyrenoverede eller 
nybyggede 2-værelses bliver 
i stort tal udlejet til 15.000 til 
25.000 kr. pr. måned. 

Private udlejere udnytter 
det minimale almennyttige 
boligbyggeri i København. 
Ventelisterne her er på 15 til 25 
år. Det tvinger de boligsøgende 
i armene på bolighajerne. 
Dernæst udnytter de bol-
igreguleringslovens paragraf 

5.2, som blev indført i 90’erne 
som en ren foræring til speku-
lanterne.

Blackstones og bolighajernes 
skrupelløse hærgen, der er 
en trussel mod tusinder af 
regeringens vælgere, har fået 
boligminister Kaare Dyb-
vad til at reagere: Men han 
søger en bred politisk aftale 
i folketinget. Og hidtil har de 
borgerlige været begejstrede 
for udviklingen: Hvis man er 
velhavende i ejerbolig eller 
andelsbolig, medfører ejen-
domsprisernes himmelflugt 
en klækkelig værdistigning. 
Derfor har de borgerlige hidtil 
nægtet at gribe ind - og har øn-
sket at fjerne “ghettoerne”, som 
er et direkte angreb mod de bil-
lige, almennyttige boliger - et 
angreb som Mette Frederiksen 
er dybt involveret i.

København er et paradis for bolighajerne

Skal Øresundsbroen snart 
sprænges i luften?
Af Jens Riis Bojsen

Officielt skal kontrollen ved græns-
en til Sverige fra midten af november 
forhindre kriminelle i at indføre 
bomber og granater til Danmark, der i 
indeværende år har været plaget af 13 
bombesprængninger. Reelt indfører 
Mette Frederiksens regering grænse-
kontrollen - som groft vil genere et 
stort antal Øresunds-pendlere.

Der er tale om ren symbolpolitik, for 
kontrollen ved grænsen til Sverige har 
praktisk talt ingen betydning i forhold 
til hærdede kriminelle, som for enhver 
pris VIL smule bomber, håndgranater 
og skydevåben over grænsen, så de 
kan “nakke” eller true deres rivaler. 
Hertil er de periodevise stikprøve-
kontroller ved Kattegat og Øresund 
alt for ineffektive. Såfremt grænsekon-
trollen skulle være virkeligt effektiv, 
ville det kræve en forrykt kontrol som 
ved det gamle DDR’s grænser. Det ville 
koste fuldstændigt absurde beløb - og 

kun rette sig imod et ganske lille antal 
hærdede kriminelle. 

Justitsminister Nick Hækkerup 
bestyrker nu de mest tilbagestående 
dele af befolkningens fuldstændigt 
overdrevne frygt for tyverier, røverier, 
overfald, skyderier og bombespræng-
ninger - en frygt som næres dagligt af 
de borgerlige mediers massive fokus 
på kriminalitet, som er “godt stof”. 
Samtidig bestyrker grænsekontrollen 
mod Sverige den generelle fremmed-
fjendskhed. 

Den nordiske pas-union har været 
gældende i hele efterkrigstiden, og 
i år 2.000 blev den faste Øresunds-
forbindelse indviet for at fremme 
samfærdselen mellem Danmark og 
Sverige. Siden 2015 har der imidler-
tid været grænsekontrol rettet imod 
flygtninge, som har været gift for sam-
kvemmet mellem vore to lande. Hvad 
bliver det næste: Skal Øresundsbroen 
snart sprænges i luften og pigtråden 
rulles ud langs Øresund og Kattegat?

Regeringen har godkendt gasledningen Baltic Pipe Nordsøen - DK - Polen
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De massedemonstrationer og oprør, som udspiller sig i øjeblikket, 
har hver deres konkrete udgangspunkt, sammenhæng og dyna-
mik. Se artiklerne om oprøret i Hong Kong og Irak side 8. Alligevel 
går der en rød tråd gennem dem alle:

Den globale kapitalismes krise og det politiske opbrud vi er 
vidne til, betyder, at  magthaverne presser løn, arbejdsvilkår, 
offentlig service og livsvilkår for arbejderklassen i bred forstand. 
Det er også en krise for nyliberalismen, som siden Berlinmurens 
fald for 30 år siden har udgjort den herskende klasses fælles or-
den. Se artiklen side 12 om 30-året for Berlinmurens fald.

Der har været mange oprør og masseprotester tidligere, som 
har stået alene. Men mange lokale oprør i 2019 er nu så omfat-
tende, at alle taler om et globalt oprør. De historiske paralleller 
til 68- oprørene, 1989-revolutionerne i Østeuropa og Det Ara-
biske Forår i 2011 er tydelige: Brede folkelige mobiliseringer, som 
kræver grundlæggende forandringer, og som magthaverne i første 
omgang er ude af stand til at undertrykke eller få kontrol med. 
De har forsøgt med trusler, politi, tortur, militær og med mange 
dræbte til følge.

 Det er enormt opmuntrende, at millioner af mennesker således 
har fået nok, kaster frygten bort og handler for at forandre deres 
liv og fremtid. Selvom der ikke er tydelige politiske eller organisa-
toriske lederskaber for disse oprør, så kan vi se, at arbejderklas-
sens organiseringer har stor betydning for oprørets styrke, og vi 
kan se, at der overalt bliver dannet nye lokale netværk, komiteer 
mv., som spiller en stor rolle. Endelig er det meget positivt, at 
den sekteriske splittelse, som har været indbygget i mange mel-
lemøstlige lande, nu kræves afskaffet.

Endnu har oprøret ikke ramt Europa, bortset fra Katalonien. 
Men De Gule Veste i Frankrig fortsætter ufortrødent et år efter 
de startede her i november, og den franske arbejderklasse for-
bereder nye strejker. Klimabevægelsen mobiliserer også millioner 
i Europa. Her står vi også med presserende og uløste problemer 
foran os.

Herhjemme kan vi fuldt ud tilslutte os Jonas Eikas ord og præ-
cise kritik: Ved modtagelsen af Nordisk Råds litteraturpris kritis-
erede han meget skarpt racismen og skænkede prisen til Sjæls-
mark-børnene. Men vi ved også, at det er mange menneskers 
fælles handlinger og mobiliseringer, som kan skabe forandringer.

Internationale Socialister peger på klimabevægelsen som et 
godt udgangspunkt for at mobilisere.

Vi har også forventninger til, at overenskomstforhandlingerne 
i 2020 for alle privatansatte kan blive et godt udgangspunkt for at 
solidaritet og fælles kamp kan bedre løn- og arbejdsvilkår.

Normaliseringen af den yderste højrefløj og fascismen er en 
brændende platform både her og internationalt. Vi kaster vores 
aktivistiske kræfter ind kampen mod racisme og fascisme, og 
opfordrer vores læsere til at gøre det samme. Se mere på side 6-7.

Bliv aktiv socialist - meld dig ind i Internationale Socialister - 
www.socialister.dk

Blot ganske få årtier før den portugisiske 
opdagelsesrejsende, Vasco da Gama, i 1498 
som den første europæer sejlede syd rundt 
om Afrika og kom til Indien, havde kineserne 
allerede været der via søvejen. 

Af Anders Bæk Simonsen

Til forskel fra portugisernes fire, mindre skibe, 
kom kineserne i starten af 1400-tallet med en 
kæmpe flåde på 300 af verdens største træskibe 
med ialt 27.000 mand ombord. Det er et udtryk 
for kinesernes høje teknologiske stade, som også 
omfattede, krudt, trykkekunsten og avanceret 
navigationsudstyr til skibe. Kineserne opfandt 
trykkekunsten 400 år før europæerne. 

Men hvorfor blev det europæerne og ikke 
kineserne, der fra omkring år 1500 blev verdens 
herskere?

Et rige i dets sidste storhedstid
Svaret på spørgsmålet er, at Kinas civilisation 
allerede havde toppet. Endvidere besluttede 
den herskende klasse i Kina fra første halvdel af 
1400-tallet at se indad og ikke bruge enorme res-
sourcer på eventyr til søs, når man i stedet kunne 
udbygge og forbedre sikkerheden og infrastruk-
turen hjemme i Kina, bl.a. med Den Store Mur 
mod de angribende mongoler. 

Men lad os skrue tiden tilbage til 600-tallet:

Ta’ng dynastiet år 618 til 907
Under først Sui- og herefter T’ang-dynastiet fik 
riget nye hovedstæder med imellem en halv til 
en hel million indbyggere. Velstanden voksede 
ved en række militære sejre, der udvidede rigets 
indflydelse til bl.a. Korea, Persien og Indien. Noget 
af dette overskud blev brugt til at bygge kanaler 
med, 40 meter brede og flere hundrede kilometer 
lange, der forbandt Den Gule Flod, Yangtzefloden 
og Weifloden. Transporten af ris og varer blev på 
denne måde lettet betydeligt, hvilket igen havde 
en positiv virkning på samfundet.  

Ligesom i tidligere vellykkede dynastier havde 
embedsmanden her en central rolle, bl.a. ved at 
stække godsejerklassens magt, opdele og fordele 
ejerskabet af mindre stykker land til småbønder, så 
deres overskud i form af skat kom til at gå til staten 

– i stedet for til leje af godsejernes jord. 
Dette dynasti var ved magten i 300 år, indtil 

det faldt sammen under et stort bondeoprør. Det 
lignede både tidligere og senere oprør ved, at det 
nok kunne have succes med at vælte magthavere 
- men de nye glemte hurtigt bønderne igen. 

Faldet af T’ang dynastiet indleder en periode 
på et halvt århundrede med tronstridigheder og 
magtkampe, før landet igen samles under Song 
dynastiet. 

Det sidste store kinesiske dynasti - Song 
dynastiet år 960 til 1279
Song dynastiet blev det sidste store kinesiske 
dynasti, og muligvis også det mest blomstrende. 

I løbet af 900-tallet begynder der at udvikle sig 
en reel jernindustri, og i midten af 1000-tallet pro-
ducerede Kina mere end 100.000 tons jern. Til sam-
menligning producerede England blot 68.000 tons 
i 1788. Det er i samme periode, at krudtet udvikles. 
Det benyttes primært til fyrværkeri og senere til 
sprængstof. Trykkekunsten udbreder 100.000-vis 
af bøger, kompasnålen viser vej på havene og kar-
tografien giver bedre kort, og pengesedler af papir 
tages i brug blandt handlende. 

Kina har på dette tidspunkt verdens største han-
delsflåde, der fragter jern, ris, tømmer, mennesker 
og dyr langs det vidt forgrenede netværk af kana-
ler og floder, der bandt de små lokale markeder 
sammen med de store i provinserne samt de helt 
store byer – nogle af disse var nu på flere millioner 
mennesker.  

Jernproduktionen blev kontrolleret af ny-rige 
kapitalister. Dynastiet og eliten brød sig dog 
ikke om, at en ny samfundsgruppe, som ikke var 
knyttet direkte til kejserdømmet, fik for megen 
magt., og staten reagerede ved at nationalisere 
hele jernindustrien, hvilket i første omgang førte 
til et markant fald i produktiviteten. 

Hvorfor kom der ikke en borgerlig revolution?
Så længe der var økonomisk vækst, kunne borg-
erskabet sagtens kunne leve med kejserdømmet. 
Samtidig var borgerskabet afhængigt af staten: 

For at Kina kunne vedligeholde og udbygge et 
omfattende kanalsystem, overvandingssystemer 
og dæmninger samt sikre landets territorium mod 
plyndrende horder af nomader, var der brug for en 
overordnet central planlægning, som den enkelt-
stående kapitalist – trods stor rigdom – alligevel 
ikke kunne mønstre. 

Song-dynastiet endte med at blive løbet over 
ende af mongolerne to gange i løbet af 1200-tal-
let, før den begyndende nedgang for riget slog ud 
i åben konflikt imellem de gamle godsejere, hoffet, 
borgerskabet, embedsmændene samt arbejdere 
og bønder.

Tiende del: 

Kinas guldalder

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”.

Gravfund med hest fra Tang-dynastiets tid år 618 til 907

Verdens største handelsfl åde - model af skib fra Song dynastiet i 1200-tallet
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Kurdernes smertelige historie
Endnu engang må kurderne 
opleve, at de er under angreb 
og pres fra imperialistiske 
magter i en lang historie, fuld 
af undertrykkelse, forræderi 
og modstand.

Af Nick Clark

I det allerseneste kapitel af kur-
dernes tragiske historie er mere 
end 160.000 mennesker blevet 
sendt på flugt efter at Trump tillod 
den tyrkiske hær - den næststørste 
indenfor Nato - at invadere nord-
øst-Syrien. Invasionen truer nu 
den kurdiske enklave i nordøst-
Syrien Rojava, der for mange kur-
dere står som det største resultat i 
deres kamp for befrielse. 

Der er mere end 30 mio. kurdere 
i verden, men der er ingen kurdisk 
stat. I stedet er kurderne spredt 
ud over dele af Tyrkiet, Syrien, 
Irak og Iran.

Deres eget sprog var forbudt
I Tyrkiet, hvor kurderne udgør 
20 pct. af befolkningen, har det 
indtil for nyligt været forbudt at 
tale, læse eller skrive kurdisk. Den 
tyrkiske stat, der blev grundlagt i 
1923 som basis for en samlet tyr-
kisk nation, forsøgte at udrydde 
kurdisk som en særskilt identitet. 
I stedet fik kurderne i det østlige 
Tyrkiet at vide, at de var “bjerg-
tyrkere”. 

Kurdiske oprør er igennem år-
hundreder blevet undertrykt med 
megen vold, og kurdiske områder 
blev holdt nede i fattigdom. Efter 
en militær magtovertagelse i 
Tyrkiet i 1980 blev det Kurdiske 
Arbejder Parti (PKK) hovedak-
tøren i den kurdiske modstand 
mod statens terror. Tyrkiet satte 
gang i en krig, som reelt var en krig 
imod det kurdiske folk indenfor 
dets egne grænser. Det tyrkiske 
militær ødelagde omkring 4.000 
kurdiske landsbyer og dræbte ca. 
40.000 mennesker i 90’erne og 
0’erne - altsammen med stiltiende 
samtykke af Tyrkiets allierede USA 
og Storbritannien.  

PKK-lederen Abdullah Öcalan 
blev fanget i 1999 - sandsynligvis 
med USA’s hjælp. Lige siden har 
han været holdt som den eneste 
fange i fængslet på den tyrkiske 
ø Imrali. 

Kurderne i Syrien har været 
udsat for en tilsvarende under-
trykkelse. Skønt Hafez og Bashar 
al-Assad en overgang gav plads 
til Öcalan og PKK med henblik 
på at svække Tyrkiet, har de også 
forsøgt at fjerne den kurdiske 
identitet. Hundreder af tusinder 
af kurdere blev nægtet syrisk 
statsborgerskab - og mange af de 
grundlæggende rettigheder, som 
følger heraf.

Kurderne blev afhængige af 
USA’s accept
Så da den syriske revolution brød 
ud i 2011, tog mange kurdere i de 
nordøst-syriske byer del i den og 
demonstrerede. 

Kurdiske grupper kæmpede 

også imod det syriske regime, og 
i 2012 trak Bashar al-Assad sig 
tilbage fra det nordlige Syrien, 
hvorefter kurderne kunne tage 
over og etablere Rojava. 

Under den kaotiske borger-
krig, som blev udløst af Assads 
kontra-revolution, blev kurderne 
også tvunget til at kæmpe imod 
Islamisk Stat, da denne forsøgte 
at overtage det nordlige Syrien. I 
denne forbindelse blev kurderne 
afhængige af hjælp fra USA, som 
de accepterede, til at bekæmpe 
Islamisk Stat.

Eksistensen af Rojava endte 
med at blive afhængig af USA-
imperialismens opbakning så vel 
som det syriske regimes accept. 
Nu hvor USA har besluttet at 
droppe kurderne for at behage 
Tyrkiet, har kurderne vendt sig 
til kontra-revolutionens syriske 
regime under Assad for at støtte 
dem. Det er en tragedie, men det 
skete ikke uden et forvarsel: Gang 
på gang har de vestlige, imperia-
listiske lande svigtet kurderne på 
det allergroveste: 

Storbritannien og USA udnyt-
tede kurderne
I 1920 havde Storbritannien og 
Frankrig lovet kurderne en egen 
stat, men da det kom til stykket 
i 1923, blev kurderne i Anatolien 
tvunget til at blive en del af den 
nye tyrkiske stat. 

I det nordlige Irak invaderede 
briterne landet, hvor man fandt 
olie. Herefter var briterne ikke 
interesserede i at overlade olien 
til kurderne. 

Briterne udnævnte to gange 
den kurdiske sheik Barzanji som 
guvernør i det nordlige Irak, idet 
de forsøgte at bruge ham til at 
holde den kurdiske bevægelse 
i skak og kontrollere regionen. 
Men han ønskede en uafhængig 
kurdisk stat, og to gange førte det 
til oprør, som briterne slog ned. 

Herefter skete det flere gange, 
at den kurdiske bevægelse i Irak 
opnåede de imperialistiske mag-
ters støtte blot for bagefter at blive 
droppet igen, alt afhængigt af, 

hvem de støttede, og hvem der 
havde magten.

USA’s udenrigsminister: “Fuck 
dem”
For eksempel støttede USA et kup 
i Irak i 1968, der bragte Ba’ath-
partiet til magten og som under-
trykte den kurdiske bevægelse. 
Herefter vendte USA 180 grader 
for i 70’erne at støtte kurderne 
imod Ba’ath-regimet i Irak med 
henblik på at hjælpe Iran, som på 
dette tidspunkt var dets allierede i 
denne del af Mellemøsten. 

USA indvilligede i at bevæbne 
og betale kurderne, indtil Iran 
ikke længere havde brug for dem. 
Herefter blev de droppet. USA’s 
udenrigsminister Henry Kissinger 
sammenfattede holdningen til 
dem på denne måde: “Lov kur-
derne hvad som helst, giv dem 
det, de får - og fuck dem, hvis de 
ikke kan acceptere en joke”. Da 
Iraks diktator Saddam Hussein 
i 80’erne blev Vestens allierede, 
ignorerede USA hans brutale 
overgreb mod kurderne. 

Det skete igen i 1991. USA op-
muntrede kurdiske oprørere til at 
støtte dets invasion af Irak - blot 
for at opgive dem og overlade dem 
til at blive massakreret. 

Til slut fik kurderne tilladelse til 
at oprette deres egen selvstyrende 
region i det nordlige Irak til gen-
gæld for at støtte USA’s invasion 
i 2003. Men denne semi-stat er 
undertrykkende og diktatorisk, 
idet den fængsler dens kritikere 
og afvigere. Og den er fuldstæn-
digt afhængig af dens forhold til 
og støtte af USA-imperialismens 
interesser. 

I 2017, da kurderne havde hjul-
pet USA med at slå Islamisk Stat 
i Irak, udråbte den kurdiske præ-
sident Masoud Barzani en folke-
afstemning om uafhængighed. I 
folkeafstemningen stemte 93 pct. 
for uafhængighed. 

En virkelig befrielse kan ikke 
opnås ved at samarbejde med 
imperialismen
Som svar sendte den irakiske re-

gering, med USA’s støtte, tropper, 
der tvang de kurdiske soldater 
tilbage. 

Hele kurdernes historie må be-
tragtes som én lang advarsel om, 
at virkelig befrielse ikke kan ske 
igennem støtte til imperialismen. 
Hvorvidt eller ej kurderne ville få 
tilladelse til at opnå uafhængig-
hed - og hvordan denne uafhæn-
gighed ville se ud - afhænger fuld-
stændigt af USA-imperialismens 
øjeblikkelige behov.

En virkelig befrielse af det kur-
diske folk kan kun blive opnået 
ved at udfordre imperialismen i 
regionen, ikke ved at samarbejde 
med den. En befrielse kan kun ske 
igennem en bevægelse og et mas-
seoprør, som forener almindelige 
arbejdere på tværs af sekteriske 
skel, og hvori hver eneste etniske 
gruppe har indflydelse på dens 
egen skæbne.

Perspektivet om en sådan be-
vægelse blev rejst af revolutio-
nerne i Mellemøsten i 2010 og 
2011. På mange måder er disse 
revolutioners nederlag ansvarlige 
for de sekteriske og etniske mod-
sætningsforhold i Syrien idag. 

Men lige nu gælder det om at 
vise solidaritet med kurderne nu, 
hvor de står ansigt-til-ansigt med 
endnu en massakre udført af en 
allieret af USA. 

Oversat fra “Socialist Worker” UK 
af Jens Riis Bojsen

En irakisk kurder mindes de mange omkomne ved Saddam Husseins giftgas-angreb - med vestlig accept - imod den kurdiske by Halabja i 1988

Skurke

USA s præsident  Donald 
Trump gav grønt lys til Tyrki-
ets invasion af Rojava.

USAs præsident George H. 
W. Bush opmuntrede i 1991 
kurderne til at gøre oprør 
imod Saddam Hussein - for 
så at opgive dem og lade dem 
blive slagtet.

USAs præsident Ronald Rea-
gan i 1983. Han accepterede 
Saddam Husseins massemord 
på kurderne i 1988 under An-
fal folkemordet med 50.000 
til 180.000 dræbte og 4.000 
ødelagte landsbyer.

USAs præsident Richard 
Nixon og udenrigsminister 
Henry Kissinger udnyttede i 
begyndelsen af 70erne kur-
derne til at gøre oprør mod 
regimet i Bagdad - for herefter 
at dolke dem i ryggen, da USA 
ikke længere kunne bruge 
kurderne.

USAs præsident Reagans højt-
stående særlige udsending til 
Mellemøsten Donald Rums-
feld møder i december 1983 
Saddam Hussein for at støtte 
denne i krigen imod præst-
estyret i Iran - og acceptere 
forfølgelser af kurderne.
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100.000’er af grønne klima-
jobs er nødvendige i Danmark
“One Million Climate Jobs” er 
kampagner, der har eksiste-
ret i nogle år i dele af fagbe-
vægelsen i Storbritannien, 
Canada og Sydafrika. De er 
affødt af ønsket om et radi-
kalt opgør med kapitalismen, 
som både har skabt massear-
bejdsløshed og klimakrisen.

Af Jens Riis Bojsen

For at eliminere klimakrisen 
er en verdensomspændende 
omlægning af produktionen og 
brugen af fossil energi strengt 
nødvendig. I realiteten peger det 
på nødvendigheden af en ny in-
dustriel revolution i hele verden 
- intet mindre. 

Hidtil har dette været en utopi, 
da den internationale kapital har 
massive interesser i den fossile 
energi. Men den globale klima-
strejke i september - med 6 mio. 
deltagere - viser, at millioner af 
mennesker verden over nu har 
indset nødvendigheden af radi-
kale ændringer for at undgå en 
klima-katastrofe. Og de kræver 
handling - NU !

Stadigt flere indser nødvendig-
heden af en kursændring: I USA 
har Alexandria Ocasio-Cortez 
fremsat et forslag i kongressen om 
en “Green New Deal”, der kræver 
både klima- og sociale ændringer. 
Bernie Sanders, der støttes af 
Alexandria Ocasio-Cortez, og som 
søger at blive nomineret som præ-
sidentkandidat, fører kampagne 
på de samme spørgsmål, og det 
har en ret stor gennemslagskraft i 
USA. Naturligvis blev “Green New 
Deal” afvist af flertallet af de mest 
borgerlige politikere, som også er 
lodret imod Bernie Sanders. Ikke 

desto mindre har udviklingen i høj 
grad bidraget til til at sætte en ny 
dagsorden i USA 

Alt i alt er tanker om en radikal 
omlægning af samfundets pro-
duktion og energiforbrug ikke 
længere utopiske drømmerier 
fremsat af fantaster, men begyn-
dende tanker, som er ved at spire 
hos millioner af mennesker, som 
forstår, at der må ske noget dra-
stisk.

Aldrig nogensinde tidligere har 
menneskeheden befundet sig i en 
tilsvarende situation. 

De fleste steder i verden her-
sker der imidlertid stor rådvild-
hed om, hvordan samfundet vil 
kunne blive ændret i klimavenlig 
retning, hvordan kapitalismens 
katastrofale kurs vil kunne blive 
afværget, samt hvordan de enor-
me ændringer rent politisk vil 
kunne blive gennemtrumfet: For 
med kapitalens store interesser 
knyttet til fossil energi, har de 
fleste systembevarende politikere 
som bekendt hidtil været meget 
lunkne over for at tilslutte sig 
klimabevægelsens krav. 
One Million Climate Jobs
Den britiske bog One Million 
Climate Jobs fra 2014, udgivet 
af “Campaign Against Climate 
Change” og støttet af otte fagfor-
bund, har den klareste forståelse 
af udfordringerne og perspekti-
verne. På grund af Brexit-situati-
onen er meget af dampen gået af 
kampagnen siden 2016, men det 
gør ikke synspunkterne mindre 
rigtige. 

One Million Climate Jobs kræ-
ver, at staten skal udfordre ka-
pitalismen direkte og oprette 
en million  jobs i Storbritannien 
- jobs, der på afgørende punkter 

sikrer klima-omstillingen. Sam-
tidig kræver bogen, at alle de 
beskæftigede i brancher med høj 
CO2-udledning, som mister deres 
job, skal bevare deres hidtidige, 
fulde løn og samtidig omskoles til 
grønne klimavenlige jobs. 

Den hidtidige politik med at 
give subsidier til grønne tiltag for 
at opmuntre til private investe-
ringer i vedvarende energi m.m. 
er alt for langsom, siger bogen. 
Og det er der simpelthen ikke 
tid til at vente på. Derfor skal der 
oprettes en statslig organisation, 
der radikalt ændrer samfundet 
på alle de klima-vigtige områder 
og skaber en million grønne jobs 
i Storbritannien. 

Broen til fremtiden 
I Danmark er “Broen til Frem-
tiden” en alliance bestående af 
grønne og sociale bevægelser, 
faglige organisationer samt for-
skere, grundlagt i maj 2019. Heri 
finder vi store fagforbund som 
f.eks. FOA, 3F, HK, Danmarks 
Lærerforening og en del flere. Her 
finder vi også Danmarks Natur-
fredningsforening med 130.000 
medlemmer. 

Målet er et CO2-neutralt Dan-
mark baseret på 100% vedvarende 
energi senest i 2040 - skabt ved 
hjælp af en socialt ansvarlig og 
retfærdig grøn omstilling.

Det er imidlertid karakteristisk, 
at “Broen til Fremtiden” har været 
temmelig passiv siden grundlæg-
gelsen, og at den ikke har ført 
kampagner for grønne jobs. 

Den særlige situation i Dan-
mark
Mere højre-socialdemokrati-
ske fagforbund som Dansk Me-

tal er ikke med: Forbundet har 
tidligere advaret imod “rigide 
klimamål”samtidig med, at det 
har stillet sig bag den del af indu-
strien, der ser nye vækstmulighe-
der inden for det grønne. Metal vil 
ikke kræve yderligere tiltag, der 
går ud over, hvad industrien ser 
en forretning i.  

Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation (FH, det gamle LO og FTF) 
har da også “udmærket sig” ved at 
være fuldstændigt underdrejede i 
forhold til selvstændigt at kræve 
forandringer, der kan skabe grøn 
omstilling. Lizette Risgaard er 
helt bevidst ikke gået ud over, 
hvad Mette F-regeringen er villig 
til. FH’s ledere vil, ligesom Dansk 
Metal, ikke udfordre kapitalen i 
Danmark og ikke mobilisere dens 
medlemmer til at kræve grønne 
jobs, der går direkte imod kapi-
talens interesser. I stedet har den 
bakket op om Mette Frederiksens 
regering, som FH håber vil kunne 
gennemføre betydelige ændringer 
oppefra ad parlamentarisk vej - i 
samarbejde med erhvervslivet. 

I modsætning til de fleste lande 
i verden er Danmark meget læn-
gere fremme med at omstille 
energiforsyningen og trafikken til 
vedvarende energi. Da Mette F’s 
regering kom til, udløste den be-
tydelige håb hos sine vælgere om, 
at den vil kunne “levere varen” på 
klimaområdet. Dette er hoved-
årsagen til, at klimabevægelsen 
siden regeringens tiltræden har 
haft svært ved at mobilisere på 
krav, der går ud over, hvad Mette 
F er villig til. Samt årsagen til, at 
fagbevægelsens top ikke føler sig 
presset til at udfordre regeringen 
og erhvervslivet på spørgsmålet

Hvad der politisk kan fore-
komme utænkeligt i dag, vil 
snart blive muligt
Lige nu og her kan mulighederne 
for at gennemtvinge grønne kli-
majobs, der radikalt retter op 
på kapitalismens skader, derfor 
synes beskedne.

Men “uret tikker ubønhørligt”, 
og for hvert år, der går, bliver 
nødvendigheden af at gøre noget 
virkeligt gennemgribende for 
at afværge klima-forværringen 
større og større: Regeringens kli-
maplan hævder at ville reducere 
Danmarks CO2-udledning med 
70%, men virkeligheden er mil-
dest talt ikke så rosenrød, hvilket 
man kunne læse om i sidste num-
mer af Socialistisk Arbejderavis, 
og hvilket også er dokumenteret 
af ingeniørforeningen i august i år.

Når det bliver klart, at de hidti-
dige klimaforanstaltninger ikke er 
tilstrækkelige - samtidig med at 
klimaet forværres - vil stadig flere 
i arbejderklassen blive lydhøre 
over for at stille mere radikale krav, 
som går direkte på tværs af kapi-
talismens interesser. Og så vil de 
politiske muligheder for grønne 
klimajobs blive markant bedre. 

I næste nummer af Socialistisk 
Arbejderavis vil vi præsentere de 
vigtigste områder, hvor der kan 
skabes 100.000’er af grønne klima-
jobs i Danmark - og ikke mindst 
hvordan, det kan kæmpes igen-
nem.

One million Climate Jobs i Sydafrika

Demonstration med krav om grønne jobs - Québec i Canada 2015

System Change not Climate Change i København 2009

No to austerity - yes to one million climate jobs - Leeds i England i 2016

One million climatejobs på engelsk og fransk - demo af canadiske faglige 
i New York 2014
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International konference mod racisme og fascisme

Omkring tusind menne-
sker fra store dele af Europa 
mødtes i London den 19. - 20. 
oktober til en konference 
om, hvordan vi bekæmper 
racisme og fascisme. 

Af Frank Rasmussen og Pernille Cauchi

En lang række talere, heriblandt 
Labour-partiets Diane Abbott 
(som forhåbentlig bliver Eng-
lands næste indenrigsminister 
efter valget den 12. december), 
talte om den voksende racisme, 
islamofobi og faren for fascismen. 
Der var også en række taler fra 
fremstående fagforeningsfolk og 
lokale aktivister. Fælles for dem 

alle var et brændende ønske om 
at organisere og mobilisere anti-
racister i Europa og verden for at 
holde racisterne og fascisterne 
uden for indflydelse. Racisme, 
islamofobi og antisemitisme er 
desværre stigende overalt. En 
af konsekvenserne har været en 
markant stigning i hadforbrydel-
ser i Europa. Selvom eksemplerne 
på, hvordan det yderste højre har 
fået mere selvtillid i Europa var 
skræmmende, gav talerne også 
håb og inspiration til, hvordan 
historien kan vendes. 

Der var de gode eksempler fra 
blandt andet Grækenland, hvor 
det gennem en aktiv antiracistisk 
bevægelse er lykkedes at smadre 

det nynazistiske Gyldent Daggry, 
og der var jubel over, hvordan 
en konsekvent og mobiliserende 
indsats i Nordengland havde sik-
ret nazisten Tommy Robinson et 
svidende nederlag til det seneste 
EU-parlamentsvalg. 

Der var dog også skarpe på-
mindelser om, at fascisterne ikke 
ligger på den lade side og er bedre 
organiseret. I Tyskland tiltræk-
ker AfD stadig mange vælgere 
trods store mod-demonstrationer. 
Andre steder i Europa og Ame-
rika sidder de racistiske højre-
nationale så som Storbritanniens 
premierminister Boris Johnson, 
Brasiliens præsident Bolsonaro 
og samt Trump i USA stadig på 
magten. I de seneste terrorhand-
linger mod moskeer og synagoger 
har terroristerne tydeligvis været 
inspireret af nazistiske kræfter.

Flere talere mindede deltagerne 

om, at racisme kommer fra oven. 
Det er et redskab, som regeringer 
og magthavere kan bruge, for at 
aflede folks opmærksomhed fra, 
hvordan deres politik og handlin-
ger fører til mere ulighed i verden. 
Men talerne var også enige om, at 
historien kan vendes. De kræfter, 
som prøver at splitte os mod hin-
anden - sort mod hvid, muslim 
mod ikke-muslim, kvinde mod 
mand - skal ikke få held til det. Det 
betyder, at vi skal finde sammen 
på tværs af etnicitet, nationalitet, 
køn og religion og sige fra over for 
racisme, hvor vi møder den, og 
udpege de folk, som er racister, fa-
scister og nazister, når vi ser dem.

Erfaringer fra mange lande
I en række parallelle sessioner 
diskuterede deltagerne forskel-
lige vinkler på racismen: Hvordan 
bygger vi solidaritet med asylan-

søgere? Hvordan kan vi bekæmpe 
racisme i vores skoler og på ar-
bejdspladser? Kan antiracistisk 
musik og kunst bane vejen for et 
nyt lag af unge aktive antiracister? 
De mange gode eksempler på, 
hvordan kampagner har været 
effektive, gav inspiration til, hvor-
dan vi kan handle lokalt.

Dag 2 på konferencen samlede 
de internationale delegerede til 
erfaringsudveksling og for at 
koordinere den internationale 
indsats. Der var deltagere fra Eng-
land, Grækenland, Italien, Norge, 
Ukraine, Tyskland, Holland, Po-
len, Spanien, USA og Danmark. 

Deltagerne blev enige om at 
mobilisere til demonstrationer 
i alle lande på FN-dagen mod 
racisme den 21. marts 2020 i sam-
arbejde med det internationale 
netværk #WorldAgainstRacism.

I marts 2019 var der demonstra-
tioner i 60 byer i verden koordi-
neret gennem #WorldAgainstRa-
cism. Til næste år arbejder net-
værket på, at der skal være både 
større og flere demonstrationer 
mod racisme og fascisme i hele 
verden. I Danmark er netværket 
repræsenteret af Fællesinitiativet 
mod Racisme og Diskrimination. 
Fællesinitiativet organiserede 
i 2019 demonstrationer i flere 
af Danmarks større byer. I 2020 
arbejdes der på at organisere 
endnu større demonstrationer og 
arrangementer i flere byer.

Antiracisme:

International aktionsdag mod racisme 
21. marts 2020 i Danmark 

#noracism
#nofascim
#worldagainstracism

FN´s internationale dag mod racisme og diskrimination.
Den 21. marts vil vi igen vise en fælles global stemme for en verden uden racisme 
og fascisme.

Denne opfordring udgår fra et internationalt møde i London den 20. oktober med 
aktivister fra Norge, Tyskland, England, Holland, Italien, Grækenland, Ukraine, Polen, 
Katalonien, USA og Danmark samlet i www.worldagainstracism.org. Vi arbejder på 
at styrke det internationale samarbejde og solidaritet mellem antiracister og antifa-
scister i hele verden.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination deltog i London og opfordrer 
derfor  til at gøre 21. marts 2020 til en stor fælles demonstrationsdag mod racisme 
og fascisme i flest mulige byer i Danmark.

I 2019 var der demonstrationer i Aalborg, Aarhus, Svendborg, Odense og København, 
støttet af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination med fælles logo, plakater 
og flyers, men organiseret lokalt.

Vi opfordrer til, at aktivister i mange flere byer finder sammen og bliver en del af 
21. marts-demonstrationen i Danmark og dermed i resten af verden.

Vi opfordrer til en bred samling, der siger nej til racisme, diskrimination, islamofobi 
og antisemitisme.

Vi opfordrer til en bred samling, der kan stoppe normaliseringen af den yderste 
højrefløj og fascismen og sige nej til sexisme og homofobi.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations koordinationsgruppe.
November 2019

FNs internationale dag mod racisme og diskrimination
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination - en del af worldagainstracism.org 

Den  racistiske og fascistiske  fare vokser dagligt. Racismen, islamofobien og anti-
semitismen er stigende overalt. En af konsekvenserne har været en skræmmende 
stigning i hadforbrydelser.

Vi vil aktivt gå imod alle former for racisme og fordomme og være solidariske med 
Roma-befolkningen.

Der er allerede en voksende modstand mod fascismen, den yderste højrefløj og 
højrepopulismen i forskellige lande, og det har vist sig, at modstanden virker. Nu har 
vi brug for mere sammenhold og solidaritet internationalt for at bekæmpe racismen 
og den yderste højrefløj.

Af disse og mange flere grunde koordinerer vi internationalt #WorldAgainstRacism-
demonstrationer på FN’s Internationale dag mod racisme den 21. marts.

I marts 2019 blev der afholdt demonstrationer i over 60 byer i verden, hvor titu-
sinder gik på gaden mod den yderste højrefløj, racismen og fascismen. I år sigter vi 
mod at udvide den internationale solidaritet og organisere større demonstrationer 
endnu flere steder i verden.

Danmark
I Danmark var der i 2019 demonstrationer i Aalborg, Aarhus, Svendborg, Odense og 
København støttet af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Vi opfordrer 
til at gøre den 21. marts 2020 til en stor fælles demonstrationsdag mod racisme og 
fascisme i flest mulige byer i Danmark.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations koordinationsgruppe.
November 2019.

Erklæring om demonstrationer den 21. 
marts 2020 
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Randers: Arrangementet blev sluttet med at Randers mod Racisme bød de 
fremmødte på kaffe og dialog om fortsættelsen af arbejdet mod racisme. Den 

dialog vil fortsætte på Randers mod Racismens næste møde onsdag den 4. 
dec. Kl. 19.00 på Glentevej 1.

København: I København samledes 400 mennesker på Kultorvet med 
musik, digte og talere fra bl.a. Holocaust vidnet, Hannah Skop.

Krystalnatten 9. november - aldrig mere fascisme
Den 9. november blev Kry-
stalnatten markeret på 
forskellig vis af forskellige 
netværk i Esbjerg, Kolding, 
Randers, Aalborg, Aarhus, 
Odense, Svendborg og Kø-
benhavn. 

Af Lene Junker

I nogle byer er det en tradition 
gennem mange år at mindes of-
rene for Holocaust under 2. ver-
denskrig og de voldelige angreb 
på jødiske synagoger og butikker, 
som fandt sted i hele Tyskland 9. 
november 1938. 

Man kan i denne tid drage 
mange paralleller til Europa i 
1930’erne, men ligeså afgørende 
er det at lære af historien og 
handle, mens tid er.

Mark L. Thomas opsummerer 
meget klart det overordnede bil-

lede i en artikel i “International 
Socialism Journal”, hvori han 
understreger:

“Spøgelserne fra fortiden duk-
ker op igen. Nazister vokser igen, 
kommer i parlamenterne, samler 
millioner af stemmer og forgifter 
den politiske atmosfære med de-
res racistiske gift. For første gang 
siden befrielsen af Auschwitz og 
ødelæggelsen af Hitlers og Musso-
linis regimer er det muligt igen at 
forestille sig, at fascistiske kræfter 
kan sejre. Fascisterne i dag er 
stadig meget svagere, end de var 
i mellemkrigsperioden, især på 
gaden, men fornyet økonomisk 
krise og de politiske omvæltninger, 
det fører til, kan fremskynde deres 
vækst og styrke dem.

Vi har tid, hvis vi handler og 
handler effektivt. Det giver revo-
lutionære socialistiske organisa-
tioner et ansvar for at bygge en 

enhedsfront mod fascismen.  Den 
skal ikke bygge på generelle poli-
tiske programmer eller være for-
beholdt dem, som ser sig selv som 
antikapitalister. Den skal bygges 
på alle dem, som er skræmte over 
den voksende racisme og fascisme. 
Faktisk er revolutionære organisa-
tioner, præcis fordi, de har fokus 
på udenomsparlamentariske mo-
biliseringer og er kompromisløse 
i deres modstand mod racisme, 
ofte i stand til at være initiativ-
tagere til en sådan enhedsfront. 
Den Internationale Socialistiske 
Tendens (IST) har kastet sig over 
denne opgave” 

I Danmark har der været ten-
dens til at opfatte Stram Kurs, Nye 
Borgerlige og andre smågrupper 
på den ekstreme højrefløj som 
latterlige og ligegyldige fænome-
ner, der burde ties ihjel for ikke at 
give dem mere opmærksomhed. 

Den tid er forbi. Nye Borgerlige 
er i Folketinget og ansætter med-
lemmer af Generation Identitær 
på Christiansborg. Stram Kurs 
nåede knap spærregrænsen på 
2% og fortsætter med at sprede 
had mod etniske minoriteter, gøre 
dem til syndebukke, kræve dem 
sendt i lejre og deporteret. Det er 
nazistisk tale, dog uden hagekors 
og skrårem, som ikke burde have 
en platform. Hvis det lykkes dem 
at holde en offentlig “rigskongres” 
på Christiansborg, som Dansk 
Folkeparti har inviteret dem til, 
eller et andet offentligt sted, skal 
de mødes med protester.

 Både Nye Borgerlige, Stram 
Kurs, Generation Identitær  har 
tilknytning til de internationale 
netværk på den yderste højrefløj, 
som rummer antisemitter, isla-
mofober, white supremacy-folk 
og fascister. 

Det er herfra der hentes inspi-
ration til angrebet på syngogen i 
Halle i Tyskland forleden og alle 
de andre angreb på synagoger og 
moskeer, som vi har set i 2019.

 
Hvad kan man gøre for at 
stoppe normaliseringen af den 
yderste højrefløj?
Aktionér og afslør dem - kald 
dem nazister uden hagekors og 
skrårem, som ikke er velkomne.

Brug ytringsfriheden til at over-
døve hadet.

Skab sammenhold og solidari-
tet på arbejdspladsen, uddannel-
sesstederne og i boligområderne.

Ord har konsekvenser - 20 år 
med Dansk Folkeparti har norma-
liseret racisme og diskrimination. 
Sig fra over for racisme og diskri-
mination i toppen af samfundet 
og i hverdagen.

Svendborg: Her samledes man på Lille Torv til fællessang og  talere af bl.a. 
Enhedslistens, Rosa Lund. Derefter var der foredrag om kurdernes historie 

ved Ibrahim Benli efterfulgt af fællesspisning.

Odense: I Odense var der samling på Gråbrødre Plads og talere af bl.a. Meho 
Selman - som overlevede den etniske udrensning af de bosniske muslimer i 

1990´erne. Derefter fakkeloptog gennem byen og fællesspisning med musik i 
Ungdomshuset.
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Demonstrationerne i Hong 
Kong har stået på i 5 måne-
der, og viser ikke tegn på at 
stoppe. De færreste har und-
gået at høre om dem, men 
mange har sikkert undret 
sig over, hvordan et område, 
der før virkede så fredeligt 
og stabilt, så pludseligt kan 
afføde så omfattende og 
dedikerede demonstrationer. 
Det vil artiklen her forsøge at 
forklare.

Af Asbjørn Valhøj

For at forstå hongkongerne, 
er det vigtigt først at forstå den 
sociale kontekst: Hong Kong er et 
af de mest ulige samfund i verden, 
med en gini-koefficient (et tal for 
uligheden) på 43.44 (Danmarks er 
på 28.8). Der er ringe rettigheder 
for arbejdere, og et stort udbud af 
billig arbejdskraft – især mange 
gæstearbejdere fra Indonesien 
og Filippinerne, som har helt utå-
lelige forhold. Arbejdsløsheden 
har været enorm, og toppede i 
det sidste årti på 20,1%. Der har 
været eksempler på arrestation af 
strejkende arbejder, og øjeblikke-
lige fyringer af arbejdere, der har 
forsøgt at oprette fagforeninger.

Alt det har medført udbredte 
problemer med stress, psykiske 
problemer, selvmord og misbrug, 
især hos unge hongkongere. Hus-
lejen er steget 242% i de sidste 10 
år, uden stigning i indkomst. Det 
har betydet at arbejdere og stu-

denter har måttet betale ågerpris 
for helt små rum, hvor der kun har 
været plads til en seng.

Det har været værst for im-
migranter i Hong Kong. Udover 
racisme og diskrimination er 
sygdomme, sociale problemer 
og udnyttende arbejde særligt 
udbredt – ifølge undersøgelser 
arbejder 63,8% af immigranter 
på alle 7 dage i ugen, og gennem-
snits-arbejdsugen er på 56 timer. 
De bliver desuden presset til at 
tage de farligste og mest opsli-
dende job.

De unge oplever truslen som 
størst
De forhold har haft flere kon-
sekvenser. Folk er blandt andet 
begyndt at identificere sig mere 
som hongkongere end som ki-
nesere, især de unge. Det kan 
være godt for solidariteten blandt 
byens indbyggere mod Kinas 
repression, men det har en klar 
bagside. Det kan føre til, at lokal 
Hong Kong-selvtilstrækkelighed 
samt racisme og had mod im-
migranterne i byen, hvilket som i 
resten af verden kun kommer den 
herskende klasse til gode. En suc-
cesfuld bevægelse vil være nødt 
til at vise solidaritet overfor alle 
immigranter og lade dem blive en 
del af bevægelsen.

Det er  ikke kun de sociale for-
hold, der er af betydning, men 
også de politiske: Hong Kong og 
Kina er under den såkaldte “et 
land, to systemer”-ordning, fordi 

det formelt er det samme land, 
som dog har hver deres politiske 
system. I praksis har Kina dog i 
stigende grad tilegnet sig mere 
og mere kontrol, og det nyeste 
eksempel på det var Udleverings-
loven, som var gnisten, der fik det 
hele til at gå af.

Hvis Udleveringsloven var gået 
igennem, havde det været nem-
mere for Kina at få mistænkte 
udleveret fra Hong Kong. “Et land, 
to systemer” udløber i 2047, og 
ingen ved helt, hvad der vil ske 
bagefter. Datoen kryber tættere 
og tættere på, og Kinas repression 
bliver mere og mere aktuel, især 
for de unge generationer. Der er 
dermed et generations aspekt. 
Truslen er mere aktuel for yngre 
hongkongere, som derfor er mere 
villige til at gøre modstand.

Udviklingen kan gå i forskel-
lige retninger
Bevægelsen er decentraliseret, 
med mange forskellige aktører. 
Det er ikke lykkes nogle organisa-
tioner at gøre patent på den. Det 
er vigtigt at forstå, således at man 
ikke kommer til at se enkelte begi-
venheder som afspejlende for hele 
bevægelsen. For eksempel er der 
en lille minoritet, der forherliger 
byens fortid som britisk koloni, og 
opfordrer til vestlige intervention. 
Det er blevet brugt både i vestlig 
propaganda, men også i pro-Kina 
propaganda, altså folk der forsø-
ger at affeje bevægelsen som væ-
rende et CIA-komplot, eller andre 

lignende konspirationsteorier.

Hvad er fremtiden for Hong 
Kong?
Der er flere muligheder: Måske vil 
demonstrationerne ebbe ud grad-
vist, eller i hvert fald mindskes 
betragteligt. Måske vil det lede 
til indrømmelser fra Hong Kongs 
regering – lovforslaget er allerede 
trukket tilbage, men demonstran-
terne har formuleret flere krav. 

Måske vil Kina gå ind militært og 
knuse bevægelsen, som de gjorde 
på Tiananmen-pladsen i Beijing i 
1989. Det er svært at sige, hvad der 
er mest sandsynligt, men vores 
rolle som socialister er klar: Græn-
seløs og ubetinget solidaritet med 
undertrykte folks modstand mod 
repressive regimer, uanset hvilken 
form de antager.

En kæmpemæssig demonstration på Tahrir Pladsen i Bagdad 3. november

Oprøret i Hong Kong

Demonstranterne lader sig hverken kue af politivold eller regn

USA´s (og Danmarks) invasi-
on af Irak i 2003 lagde kimen 
til et sekterisk og korrupt po-
litisk system, som blev holdt i 
live af både USA og Iran.

Af Lene Junker

Det irakiske samfund gik i op-
løsning i arbejdsløshed og fat-
tigdom, og håbløshed har været 
et grundvilkår for det store flertal 
af irakere lige siden. Det irakiske 
regime var samtidig så svækket, at 
store dele af Irak blev løbet over 
ende af Islamisk Stat i 2014.

Irakerne demonstrerede også i 
Bagdad i 2011 som en del af det 
arabiske forår, men protesterne 
døde hen igen. Senere var der 
massedemonstrationer i 2015-16 
i protest mod elendige levevilkår 
og korruption.

I maj 2018 var der valg i Irak, 
og her fik en ny alliance af shia-
populister og kommunistpartiet 
et godt valg. De var med til at orga-
nisere nye protester i sommeren 
2018, bl.a. på grund af manglende 
elektricitet i sommervarmen.

Her i efteråret 2019 blussede 
demonstrationer og protester op 
igen. Denne gang var anlednin-
gen, at regeringen havde ødelagt 
mange slumbeboeres hjem uden 

at sikre dem et andet sted at bo. 
Men også fyringen af den popu-
lære krigshelt fra krigen mod Is-
lamisk Stat, generalløjtnant Abdel 
Wahab al-Saadi i sidste måned 
spillede ind.

Dette har nu udviklet sig til en 
regulær opstand, som irakerne 
selv har døbt Oktoberrevolu-
tionen. Den irakiske regering har 
brutalt forsøgt at undertrykke 
oprøret. Mere end 250 er dræbt og 
10.000 er såret i løbet af oktober 
måned. Sidste søndag beordrede 
premierminister, Adel Abdel Ma-
hdi Iraks specialstyrker til at sikre 
ro og orden i gaderne. Men de 
adlød ham ikke. I stedet bredte 
demonstrationerne sig, da titusin-
der af skolebørn i skoleuniformer 
gik på gaden i Bagdad, selvom de 
blev truet med at dumpe til ek-
samen af landets undervisnings-
minister. Den følgende onsdag 
var millioner atter på gaden i de 
irakiske byer.

Herefter har regeringen forsøgt 
at imødekomme oprørerne, men 
det er for sent. Folk tror ikke på 
regeringens løfter.

Irakerne kræver både bedre le-
vevilkår og afskaffelse af den enor-
me korruption. Men de kræver 
også en ny forfatning, som ikke 
bygger på en sekteriske opdeling.

Henrik Andersen, Irak-forsker 

ved RUC, siger til dagbladet In-
formation: “Det er den største 
græsrodsbevægelse i Iraks po-
litiske historie. ….Det politiske 
system i Irak er, ligesom systemet i 
Libanon, hvor der også er massive 
protester, baseret på et kvotesy-
stem, der fordeler magten mellem 
de forskellige etniske og religiøse 
minoriteter. Problemet er, at eli-
terne til trods for deres sekteriske 
skel holder sammen, når de står 

overfor en trussel for folket”.
Meget tyder på, at irakernes op-

rør går på tværs af den sekteriske 
opdeling, som besættelsesmag-
terne med USA i spidsen gen-
nemførte efter invasionen i 2003, 
for at splitte modstanden mod 
besættelsen og sikre kontrollen 
over Iraks olie. En opdeling efter 
etniske/religiøse forskelle, som 
aldrig før havde fundet sted i Irak.

Irakerne kan med rette frygte, at 

USA og Iran igen vil holde hånden 
over det korrupte irakiske regime 
og måske støtte det i at ned-
kæmpe oprøret, ligesom de gjorde 
i 2017, da kurderne forsøgte at 
løsrive sig fra Irak.

Irakerne må  sætte deres lid til, 
at det globale oprør, som de er en 
del af, vokser og breder sig til Iran, 
hvor utilfredsheden ulmer under 
overfladen.

Oprøret i Irak
Endnu en genopblussen af de arabiske revolutioner fra 2011.
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Blokade: 
Mod fagsammenlægninger 
og for universitetsdemokrati
På Københavns Universitets 
humanistiske fakultet på 
Amager (KUA) besætter en 
voksende gruppe af stude-
rende ledelsesgangen. 

Af Anna Wolf

Hjemmelavede bannere med 
udsagn som ”Ned med dekan-
vældet” og ”Vrede humanister” 
præger vægge, trappegelændere 
og gangbroer i den store hoved-
bygning. Plakater med en kreativ 
og i nogen grad dyster karikatur-
tegning af fakultetets dekan hæn-
ger på søjler og vægge for at gøre 
de studerende opmærksomme 
på aktionen ledet af humanioras 
studenterråd (HUMrådet).  

Blokaden begyndte den 28. 
oktober og runder nu sin anden 
uge. Som næstformand for HUM-
rådet og talsperson for blokaden, 
Anna Nørgaard Sørensen siger, er 
aktionen resultatet af en række 
frugtesløse forhandlinger med le-
delsen om den nye 2023-målplan.

Hovedstridspunktet i planen er 
sammenlægning af sprogfagene, 
et område på humaniora, der al-
lerede er hårdt ramt af de sidste 
års nedskæringer og besparelser 
på universiteterne. Fagsammen-
lægninger fremlægges ofte som 
”omstruktureringer” eller endda 
”styrkelser” af uddannelserne. 
Dette er spin og management-
snak. I realiteten er det en for-
ringelse af fagligheden og en 
svækkelse af forskningen.

Det er det kritikpunkt, som 
både HUMrådet og ansatte har 
fremført i løbende ”dialog” med 
dekanatet. ”Hvilken dialog?”, 
spørger Anna.

”Vi løber bare lige mod en væg, 
der ikke er andet end ét stort, fedt 
nej - på trods af, at man bliver 
ved med at sige “ ... åh, man vil 
så gerne snakke, man vil så gerne 
i dialog”, men når det kommer 
til stykket, vil man alligevel ikke 
rigtig andet end at høre sig selv 
fortælle, hvorfor man angiveligt 
har ret, og man vil ikke rigtigt lytte 
til, hvad vi studerende har at sige”.

Høringer, høringssvar og så-
kaldte forhandlinger er en del af 
proceduren, men det har været 
en oplevelse af tomme ord og 
komediespil. Et universitetsde-
mokratis former, men ikke dets 
indhold. Kaffe og kage uden reel 
medbestemmelse.

”Dette er simpelthen resultatet 
af to måneders forsøg på at få lov 
til som studerende at være en del 
af og få indflydelse på vores stu-
dier og vores uddannelser,” siger 
Anna Nørgaard Sørensen.

Besættelse mod det autori-
tære styre
Blokaden begyndte på 1. salen af 
ledelsens meget pæne og officielt 

udseende kontorfløj på Islands 
Brygge.

”Da dekanen og alle hans un-
dersåtter bare flyttede deres mø-
der ned på gangen nedenunder, 
var det tid til også at besætte den 
gang,” siger T, der er blokadeakti-
vist i døgndrift.

Det er en regulær besættelse 
af alle lokalerne. De studerende 
er rykket ind med luftmadrasser 
og soveposer, og de har madord-
ning, organisering af rengøring, 
banner-maling og aftenunder-
holdning. Idé-væggen - der er 
en af de meget kontorlandskabs-
agtige glasvægge, som nu er pla-
stret til med papirer - fremviser 
mange nye idéer til både aktioner 
og forbedringer af den interne 
organisering. Et andet sted finder 
man støtte-væggen, som holder 
styr på de mange fagforeninger, 
politiske grupper og fagråd, som 
støtter blokaden.

”Her er blevet hjemligt,” siger T.
T læser italiensk, som er et af 

de fag, der ligesom mange andre 
sprogfag står for skud med den 
nye målplan. Det kunne blive lagt 
sammen med andre endnu selv-
stændige europæiske sprogfag 
som fransk, spansk, portugisisk, 
engelsk og tysk i ét stort kulturfag. 
Det er en forfladigelse af sprog-
videnskabernes områder, og det 
betyder færre ansatte, mindre 
forskning og dermed fyringer. Og 
det bunder i de løbende nedskæ-
ringer på uddannelserne, som 
den nuværende regering fortsæt-
ter i sin finanslov.

Mens T holder fast i, at blo-
kaden konkret handler om pro-
blemerne med 2023-målplanen, 
peger hun på en generel tendens 
på universiteterne:

”Det hele bliver mere og mere 
styret oppefra. Højere og højere 
oppefra”.

Anna Nørgaard Sørensen med-
giver også, at deres oplevelse med 
dekanatets praksis er en del af en 
større virkelighed.  

”Jeg synes, det er tegn på, at 
det er blevet et mere autoritært 
og enevældigt styre på universi-
teterne. Det kunne man jo også 
se i universitetsloven, da den blev 
ændret for omkring 15 år siden 
– hvor man gik fra at vælge sin 
ledelse demokratisk og til, at en 
ledelse blev udnævnt og ansat af 
et lillebitte udvalg,” påpeger hun.

”Jeres ’68 er en gylden kalv”
Hvor man i studenteroprøret i 
1968 kæmpede mod et ”profes-
sorvælde” og vandt studenter-
demokratiet og en demokratisk 
valgt ledelse, er man nu oppe 
imod et ”dekanvælde”. Dekanen 
på humaniora Jesper Kallestrup 
er udpeget fra statens side – og de 
erhvervsinteresser, der er forbun-
det hermed.

Forbindelsen med ’68 er me-
get til stede hos de besættende. 
Anna Nørgaard Sørensen påpeger 
hykleriet i, hvordan KU’s ledelse 
har travlt med at mindes og rose 
’68-oprøret i disse år – f.eks. til 
årsfesten i 2018, et arrangement, 
hvor dronningen er til stede, og 
universitetet fejrer sig selv med 
pomp og pragt, mens den ”lov-
priste” oprørsånd reelt visner 
bort.

Alt dette blev mesterligt under-
streget til årsfesten d. 8/11, da en 
aktivist på vegne af HUMrådet 
erobrede talerstolen i en salut til 
Finn Ejnar Madsen, der som stu-
derende gjorde det i ’68, og holdt 
en kamptale af dimensioner.

”Jeres ’68 er en gylden kalv. Vo-
res ’68 er nu, i dag og hver dag,” 
hed det.

Startskuddet til et nyt studen-
teroprør?
’68-vindene blæser gennem KUA’s 
luftige gange. Besætterne er hå-
befulde og kampgejsten er høj. 
Anna Nørgaard Sørensen håber, 
at det kunne være begyndelsen 
til noget mere.

”Jeg håber, at det rykker mere 
end bare på humaniora. Jeg håber, 
at det kan starte nogle bølger i 
vandet og skabe nogle bevægelser 
rundt omkring.”

Ledelsens aggressive trusler om 
udsmidning af de protesterende 
så tidligt som på blokadens tredje 
dag har ikke skræmt aktivisterne, 
om det så er reelle trusler eller, 
som T påpeger, ”noget fis”. Det 
har nærmest haft den modsatte 
effekt.

”Vi bliver her fortsat. Vi vil ikke 
trues og terroriseres med den 
slags. Det vil vi ikke acceptere. 
Det er ikke grund nok til at pakke 
tingene sammen og tage hjem – 
tværtimod, der er kun kommet 
flere til, efter at man har truet. Vi 
er kun vokset,” siger Anna Nørga-
ard Sørensen.

En ny gruppe studerende har 
fået værdifuld kamperfaring. De 
sender et signal, der både er kon-
kret, symbolsk og peger fremad.

”Det er længe siden, der sidst 
har været en rigtig besættelse i 
Danmark, tror jeg. Vi minder folk 
om, at det kan man altså godt,” 
siger T.

”At forhindre nogle mennesker 
i at gå på arbejde, som virkelig 
skal på arbejde: Det er en måde 
at skabe opmærksomhed på, som 
man ikke rigtig kan undgå, for det 
er ligesom dem højt oppe, som 
ikke gør deres job.”

Blokaderamt

Opfordring til dialog

Støttevæg

Overnatning under blokaden

Blokadeaktivister forsamlet

Idévæggen

Bannerdrop
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De seneste to ugers prote-
ster i Chile har vist, hvordan 
landet efter 30 år med demo-
krati stadig hænger fast i mi-
litærdiktaturets strukturer.

Af Nis Hejlskov

Den aktuelle situation har nem-
lig gjort det tydeligt, at højrefløjen 
og borgerskabet i Chile har de 
nødvendige magtbeføjelser og er 
villige til at anvende dem for at 
bevare deres privilegier - inklu-
sive tortur, militær magt og selek-
tive anholdelser og bortførelser af 
fremstående politiske aktivister.

Chile: en “oase” i et Latiname-
rika i krise
Latinamerika er kendt for sine 
sociale bevægelser og protester, 
der fra tid til anden har formået 
at vælte præsidenter, starte revo-
lutioner og/eller kæmpe for mere 
demokrati.

 2019 har været præget af krisen 
i Venezuela, men landet er langt 
fra det eneste i regionen, der det 
senest års tid har oplevet massive 
protester og en voksende tillids-
krise til de politiske systemer. 

Peru er plaget er korruptions-
sager; Argentina er i dyb reces-
sion, og under den nuværende 
præsident Macri er fattigdommen 
steget voldsomt; massive prote-
ster i Ecuador satte en stopper for 
Lenín Morenos spareplaner; og 
Colombias fredsplan med FARC 
smuldrer og landet oplever igen 
guerilla-organiseringer og øget 
vold. 

I lyset af et latinamerikansk 
kontinent i økonomisk og politisk 
krise udtalte Chiles præsident 
Sebastian Piñera i begyndelsen 
af oktober måned, at Chile var en 
ægte oase til sammenligning. Blot 
en uge senere stod Chiles hoved-
stad og Piñeras “oase” i flammer. 
Ugen efter, d. 25. oktober, gik op 
mod to millioner på gaderne i 
Santiago og andre store byer. Det 
blev tydeligt, at præsidenten og 
hans venner lever i en oase, som 
det store flertal af Chiles befolk-
ning ikke kunne genkende sig selv 
i. Folk havde fået nok af stigende 
leveomkostninger og dårlige løn-
ninger. 

Hvorfor ser vi disse protester i 
Chile netop nu? 
Efter en folkeafstemning i 1988 
påbegyndte Chile en overgang 
fra diktatur til demokrati. Denne 
demokratiske overgang er ofte 
blevet brugt internationalt som 
et eksempel på en vellykket og 
fredelig overgang fra et brutalt 
militærdiktatur til et liberalt re-
præsentativt demokrati med 
frie valg, frihedsrettigheder og 
økonomisk fremgang. Denne 
fremstilling er dog kun halv-
delen af sandheden om Chiles 
overgang fra Pinochets diktatur 
til demokrati. Overgangen var i 
praksis en pagt mellem opposi-
tionspartierne (La Concertación) 

og militærjuntaen, som betød, 
at forbrydelser og krænkelser af 
menneskerettighederne begået 
af militæret ikke blev undersøgt 
til bunds, og forfatningen fra 1980 
forblev uændret. Det betød, at det 
neoliberale eksperiment kunne 
fortsætte og udvides op gennem 
‘90’erne og ‘00’erne under forskel-
lige centrum-venstre regeringer. 

Kimen til denne økonomiske 
liberalisering og privatiseringen 
af statslige virksomheder og of-
fentlige serviceydelser ligger i 
forfatningen fra 1980, som gør 
det klart, at staten bør blande sig 
så lidt som muligt i samfundsud-
viklingen. I stedet bør det være op 
til det frie marked at garantere og 
regulere adgangen til uddannelse, 
pension, sundhed, transport osv. 

Disse privatiseringer af fun-
damentale sektorer i samfundet 
berørte imidlertid kun civilbefolk-
ningen. Militæret sørgede nemlig 
for at sikre et separat offentligt 
finansieret sundhedssystem, pen-
sionsordninger og uddannelse 
til militæret, politiet og deres 
familier. 

Disse reformer var en tikkende 
bombe under det chilenske sam-
fund; på et eller andet tidspunkt 
ville folk få nok af denne uret-
færdige samfundsmodel, som 
var grundlagt med vold under 
diktaturet. 

Det gjorde de også. I 2006 be-
gyndte de første massive protester 
blandt gymnasieelever, der var 
vrede over stigende billetpriser og 
dyre uddannelser, og i 2011 fulgte 
Chiles studenterbevægelses kamp 
for gratis uddannelse (henvisning 
til tidligere artikel i SAA). 

Siden 2011 har Chile oplevet 
protester imod alle dele af den 
samfundsmodel, der udeluk-
kende bygger på profit og frem-
mer individualismen. Der har 
således været protester imod de 
private pensionskasser, imod 
multinationale selskabers plynd-

ring af landets naturressourcer, 
imod udbredt korruption blandt 
politikere og kapitalister, imod 
studieafgifter osv. 

I det lys, skal de seneste to ugers 
protester i Chile ses - som en til-
spidsning af den klassekamp, der 
har udspillet sig siden overgangen 
fra diktatur til demokrati. Den ak-
kumulerede vrede i befolkningen 
er utvetydig. I en spørgeskema-
undersøgelse foretaget af Uni-
versidad de Chile svarer 85,8% 
af befolkningen, at de støtter 
den aktuelle sociale bevægelse, 
og en anden undersøgelse viser, 
at under 14% bakker op om den 
nuværende præsident. Det er 
altså en kamp mellem de få rige og 
den brede arbejderklasse, som har 
fået nok; nok af årtiers illusioner 
om økonomisk vækst og lighed. 

Regeringens zigzag-strategi 
I første omgang var regeringens 
svar at kriminalisere protesterne. 
Præsidenten talte over sig ved et 
pressemøde og erklærede, at “vi 
er I krig”. 

Denne sætningen satte blot 
endnu mere gang i protesterne. 
Folk modsvarede præsidentens 
udtalelse med banner, skilte og 
hashtagget #NoEstamosEnGuerra 
(Vi er ikke i krig). Dette eksempel 
viser, hvordan præsidenten og 
den politiske elite lever i en anden 
verden end flertallet i Chile. Hvert 
forsøg på at vinde folkets sympati 
rammer blot regeringen og præsi-
denten som en boomerang. 

Da strategien med at krimina-
lisere protesterne ikke syntes at 
virke, skiftede præsidenten den 
hårde retorik ud med en åbenhed 
over for at vedtage en række socia-
le reformer, som skulle forbedre 
levestandarden for de svageste i 
samfundet. Disse reformer æn-
drer dog ikke på de strukturelle 
problemer, som Chile står over for. 

Efter en uge med undtagel-
sestilstand trak Piñera også mi-

litæret tilbage og opfordrede 
befolkningen til at vende tilbage 
til en normal tilstand. Igen gav 
dette bagslag for regeringen; folk 
vil nemlig ikke tilbage til præ-
sidentens “normale tilstande” 
med ekstrem ulighed, prekære 
arbejdsforhold og et kollapset 
sundhedssystem. Folk kræver nu 
andre tilstande med mere lighed, 
bedre arbejdsforhold og sundhed, 
værdige pensioner, gratis uddan-
nelse osv. 

Dagen efter, hvad der er blevet 
kaldt Chiles største demonstra-
tion nogensinde, annoncerede 
præsidenten en ministerrokade i 
et desperat forsøg på tage kontrol 
med situationen. Det blev dog 
hurtigt tydeligt, at dette tiltag 
ikke ændrede folkets vrede og 
protesterne er fortsat ufortrødent. 
Sloganet for de fortsatte protester 
lyder: “Vi har intet vundet endnu, 
kampen fortsætter!” 

På grund af det kaos, Chile 
befinder sig, blev Piñera desuden 
tvunget til at aflyse både klima-
topmødet COP25 og handels-
topmødet APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooporation).

Krænkelser af menneskeret-
tighederne 
Chiles Nationale Institut for Men-
neskerettigheder har opgjort tal 
fra de to uger som protesterne har 
varet indtil videre, og det fremgår, 
at omkring 4.300 personer er 
blevet anholdt og 1.574 er blevet 
sårede af politiet og militærets 
aktioner, heraf drejer 157 sager sig 
om øjenskader. 

I forhold til officielle dødstal 
nævner instituttet, at de har mod-
taget fem anklager om drab på 
civile, men dødstallet ligger ifølge 
andre kilder på omkring 20. Det er 
endnu ikke afklaret, hvor mange, 
der er døde som følge af politiets 
og militærets ageren. 

Desuden meldes der om 132 an-
klager for tortur og 18 anklager for 

voldtægt. Hverken militær eller 
politi har kommenteret offentligt 
på disse anklager. Regeringen 
har dog meldt ud, at alle sager vil 
bliver undersøgt. FN og Amnesty 
International har sendt uafhæn-
gige observatører til Chile for at 
undersøge disse mulige krænkel-
ser af menneskerettighederne. 

Håb om forandring? 
I den seneste uge er protesterne 
taget lidt af, men til gengæld er 
der opstået lokale selvorgani-
serede borgermøder, hvor folk 
diskuterer den aktuelle situation 
og hvilke muligheder, det giver 
for forandring. 

Disse borgermøder har f.eks. 
sat kravet om en ny forfatning 
på dagsordenen, og med pres fra 
oppositionen, flere fagforeninger 
og en højesteretsdommer er ideen 
om en folkeafstemning om en ny 
forfatning blevet et uundgåeligt 
emne for regeringen. 

Det er bl.a. platformen Unidad 
Social (Social Enhed), der står 
bag mange af disse lokale borger-
møder. Denne platform er ikke-
partipolitisk og for første gang i 
mange år er det lykkedes at samle 
alle de største fagforeninger i en 
fælles front mod regeringen. Fra 
Unidad Social indkaldes der igen 
til landsdækkende generalstrejke 
fra mandag d. 4. november. Det 
er tredje gang, at der indkaldes 
til strejke, men denne gang virker 
det, som om der er mere styrke 
bag, da også lastbilchauffører og 
minearbejdere har tilsluttet sig 
strejken. 

Regeringen har allerede an-
nonceret, at den vil forhandle 
med enkelte grupper af arbejder-
bevægelsen og det civile samfund 
for at finde “fælles løsninger”. Den 
kommende tid vil derfor vise, 
om enheden i fagbevægelsen og 
den brede sociale bevægelse kan 
holde.

Efter 30 års desillusion er der 
spirende håb om forandring i Chile

Plaza Italia, Santiago centrum. Med op mod 
1,5 millioner deltagere er demonstrationen 

mandag d. 25. oktober blevet kaldt den største 
i Chiles historie.

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

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

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

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

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

Her står 
ISU

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.

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.

21/11: Det yderste højre i Europa
5/12: Marxisme og anarkisme
19/12: Juleoplæg/fi lmfremvisning

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

19/11: Globale folkelige oprør
22/11: Ungdomshusets Green Friday kl. 15-18
 - - - Red Friday: Indsamlingsfest til SAA kl. 18
26/11: Møde afl yst da vi tager til møde om Palæstina i 
Kulturmaskinens Café kl. 19.30
3/12: Rebellens guide til Karl Marx
10/12: 30 år siden Berlinmurens fald
17/12: Alm. Menneskers historie: Det gamle Kina + 
juleafslutning
7/1: Rebellens guide til Eleanor Marx
14/1: OK20

Aalborg
Vi mødes hver anden uge i Socialisternes Hus.
Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.
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Modstand.org
Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 163

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

A Rebel’s Guide to Alexandra 
Kollontai

Kort introduktion til en af de cen-
trale fi gurer i klassekampens og 
kvindekampens historie
Pris: 50 kr.

This is not a drill

Tekstsamling om klimakampen for 
aktivister.
Pris: 80 kr.

System change - not climate 
change

Af Martin Empson
Pris: 100 kr.
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Indsamling til Socialistisk Arbejderavis 2019:
I år skal vi samle 15.000 kr ind. Vi får mange penge når vi sælger Social-
istisk Arbejderavis på gaden mv, fordi folk giver ekstra når de køber avis-
en. 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.
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Oprøret, der væltede Berlin-Muren 
på kun én måned

Selv de stærkeste diktaturer, 
der er pansret med vældige 
mængder af politi, militær, 
pigtråd og hemmeligt po-
liti, kan overvindes. Intet nok 
så undertrykkende regime 
er uovervindeligt - det kan 
knækkes af en opstand. Dette 
er, hvad vi kan lære af arbej-
derklassens oprør i DDR for 
30 år siden.

 
Af Jens Riis Bojsen

Massive mængder af militær 
og politi havde i 40 år holdt 
DDR i et jerngreb: 337.000 
sovjetiske soldater, 155.000 
DDR-soldater, tusinder af po-
litifolk og den frygtede Stats-
sikkerhedstjeneste (Stasi) 
med 90.000 fuldtidsansatte og 
150.000 meddelere. Muren og 
grænsen var ekstremt bevogtet 
som i et top security-fængsel, 
hvorfra flugt er så godt som 
umulig. 

“Dette må være et 1.000 
års-rige - og Muren vil bestå 
til evig tid”. Sådan tænkte alle 
i DDR’s arbejderklasse. Ingen 
ved deres fulde fem kunne 
end ikke i deres vildeste fantasi 
forestille sig, at Muren en dag 
ville falde. Oprør blev helt frem 
til det allersidste betragtet som 
rent galskab. 

Hvorfor kom det ikke desto 
mindre til et oprør? - Karl Marx 
giver svaret med to sætninger:

1 - De regerende er ude af 
stand til at regere
Både Sovjetunionen og DDR 
befandt sig i 1989 i en alar-
merende økonomisk krise. I 
Sovjetunionen havde dette i 
1986 - 87 havde fremtvunget 
et radikalt politisk kursskifte 
under Gorbatjov, som hele 
Østeuropa fulgte med stor 
spænding. I Polen og i Ungarn 
var der indtruffet drastiske 
politiske forandringer som-
meren 1989.

I DDR vidste alle i 1989, 
at samfundsøkonomien var 
i krise, og at det kun var et 
spørgsmål om kort tid, før 
landet ville blive tvunget til 
gennemgribende politiske 
forandringer ligesom i Sovjet-
unionen. 

DDR-styret var i årene 1987 
til 89 politisk i opposition til 
“storebror” Sovjetunionens 
politiske reformer under Gor-
batjov, og dette bidrog til sty-
rets rådvildhed: For det havde 
intet bud på krisens løsning.

2 - De regerede vil ikke 
længere lade sig regere
Opmuntret af forandringerne 
i Sovjetunionen, i Polen og 
Ungarn samt af DDR-styrets 
svækkelse tog den politisk 

kvikkeste og mest avancerede 
del af befolkningen nu mod til 
sig, overvandt sin frygt, gik på 
gaden og protesterede.

På kun én måned accele-
rerede oppositionen imod 
DDR-styret
En række af demonstrationer 
hver mandag i Leipzig skulle 
komme til at vise, hvordan 
befolkningen skridt for skridt 
overvandt frygten:

2. oktober: Ved demonstra-
tionerne denne dag forsøgte 
Folkepolitiet og Stasi at be-
kæmpe demonstranterne med 
vold, men uden større held. 

Også under DDR’s 40 års-
jubilæum den 7. oktober i 
Østberlin, Leipzig og andre 
byer blev der demonstreret, 
uden at politiet og Stasi formå-
ede at slå ned på det, for ikke 
at ødelægge jubilæet. Dette 
opmuntrede alle modstandere 
af styret. 

Point of no return
9. oktober: Nu voksede de-
monstrationen i Leipzig til 
70.000, svarende til hver 7. i 
byen. 

De sovjetiske styrker i DDR 
- 337.000 mand - havde af den 
sovjetiske leder Gorbatjov 
fået strenge ordrer om ikke at 
skride ind mod demonstratio-
ner. Det skyldtes, at Gorbatjov 
endnu håbede på at kunne 
reformere de stalinistiske sy-
stemer oppefra. Disse forhåb-
ninger ville han ikke ødelægge.

På grund af DDR-styrets 
politiske rådvildhed og hand-

lingslammelse - og de sovje-
tiske styrkers strenge ordre 
om ikke at gribe ind - turde 
DDR’s Nationale Folkearmés 
kommandant i Leipzig derfor 
heller ikke beordre de østtyske 
soldater sat ind mod demon-
stranterne. Og også Folkepoli-
tiet holdt sig tilbage.

Dette iagttog alle, der var 
imod DDR-styret. Det bevir-
kede, at betydeligt flere i Leip-
zig nu fik mod på at udnytte 
magttomrummet og gå ud og 
demonstrere. 

16. oktober: 120.000 de-
monstrerede, svarende til 
25% af Leipzigs indbyggertal 
på 500.000. Rygtet herom 
spredte sig som en løbeild i 
hele DDR. Politi og militær 
blev fortsat holdt tilbage, da 
ingen magthavere ønskede at 
begå dumheder. 

Den 18. okt. blev stats- og 
partichef Erich Honecker ud-
skiftet - krisen var åbenlys!

23. oktober: 300.000 de-
monstrerede i Leipzig - i en by 
med 500.000 indbyggere !

Resten af DDR havde fulgt 
med i udviklingen i Leipzig: Nu 
blev det hidtil passive flertal 
med ét aktivt og turde gå på 
gaden, uden større frygt for at 
blive arresteret.

Det politiske jordskælv
Vendepunktet blev demon-
strationen den 4. november 
1989 i Østberlin. Her deltog 
500.000 - et fantastisk antal 
svarende til hver 2. indbyg-
ger i byen. Østberlin var som 
blæst for politi og militær, der 

ikke skulle nyde noget af at 
sætte sig op imod det politiske 
“jordskælv”.

Men endnu kunne ingen 
forestille sig, at Muren 5 dage 
efter ville blive åbnet. 

I Kommunistpartiets polit-
bureau satsede en fløj omkring 
partiavisens redaktør Günter 
Schabowski nu desperat på 
politisk at forsøge at overhale 
massebevægelsen: Det førte 
til, at han om aftenen den 9. 
november bekendtgjorde, at 
Muren skulle åbnes. Han hå-
bede på, at denne helt centrale 
indrømmelse ville kunne føre 
til, at massebevægelsen ville 
slutte op om ham og hans til-
syneladende så reformivrige 
fløj.

Men manøvren mislykke-
des fuldstændigt: Da befolk-
ningen i DDR hørte om, at 
Muren skulle åbnes, stimlede 
tusinder af østberlinere sam-
men ved Muren: Dette kom 
fuldstændigt bag på grænse-
vagterne, som måtte forhøre 
sig opad. Lidt senere blev det 
fra højeste sted udtrykkeligt 
bekræftet, at der var afgivet or-
dre om, at Muren skulle åbnes. 

Da tusinder i ekstase væl-
tede igennem Muren, gik en 
løbeild tværs gennem DDR, 
og millioner kastede, hvad de 
havde i hænderne og kørte al-
lerede samme aften og nat til 
Berlin for at komme igennem 
Muren! Landet var totalt på 
den anden ende. 

Næsten morgen vidste alle, 
at systemets magt var blevet 
brudt.

Berlin-Muren efter åbningen - Brandenburger Tor lå i Øst


