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Ellebæk

Når man googler “Ellebæk”, giver søgemaskinen den officielle
stedsbeskrivelse “Fængsel i Birkerød”. Det er jo ikke et fængsel, siger
direktøren på stedet. Det er bare et sted for frihedsberøvelse af asylansøgere, der ikke vil “samarbejde om deres egen hjemsendelse”. Aha.
Danmark anno 2020 lægger ud med at få besøg af Europarådets
torturkomité, som beskriver de gruopvækkende forhold i Ellebæk som
noget af det værste i Europa.

Vi er nu kommet til et punkt, hvor Danmark, der før har set sig kendt
som et land, der holdt menneskerettigheder og anstændighed i hævd,
flere gange er blevet kritiseret for umenneskelige politikker og forhold
for flygtninge og udlændinge.

Et punkt, hvor en socialdemokratisk justitsminister henkastet forklarer,
at de mugne bygninger og nedværdigende praksisser er okay, når nu
folk ikke vil rejse.
Hvor selvsamme socialdemokratiske regering, hvis leder ofte søber
sin retorik ind i nærmest nationalromantiske vendinger, ikke engang
ser noget problem for det nationale image i at blive sat i bås med
Erdogans Tyrkiet eller Putins Rusland - steder, som besøges oftere end
andre pga. usle forhold for tilbageholdte mennesker.

Store beløb
er taget ud
af velfærden

Hvis det ligner Guantánamo, er det måske Guantánamo. Det må vi
under ingen omstændigheder acceptere.

Ren luft på dåse
Entreprenørfirmaer i
Indien, Canada og Himalaya
forsøger nu at slå mønt på at
sælge ren bjergluft på dåse.
De profitmaksimerende
“anerkender” problemerne
med smog og luftforurening
i storbyer i Indien og andre
steder med fremstormende
storindustri. Hvis du har
penge nok, må du købe et
åndedræt eller to.
Det ironiske er, at ideen
ngiveligt først var et kam-

pagneværktøj fra et socialt
eksperiment, som søgte at
påvirke en forbedring af luftens kvalitetsniveau igennem
kollektiv handling.
Her ser vi den “grønne
kapitalismes” sande ansigt:
Den vil skabe markeder på
menneskers desperation,
den vil sætte pengeværdi på
universelle rettigheder, og
den vil suge hver en dråbe af
profit til sig, indtil der ikke er
mere at drive rovdrift på.

Eksempel på reklame for dåseluft

35 mia. årligt: På Velfærdens Topmøde
den 20. nov. præciserede direktøren
for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Lars Andersen, hvor store beløb der
især siden 2001 er blevet trukket ud af
velfærd og gået til skattelettelser: Hvert
eneste år i denne periode har staten i
gennemsnit mistet ca. 35 mia. kr., og
antallet af offentligt ansatte er dykket fra
144 pr. 1.000indbyggere til 134, oplyste
Lars Andersen.
117 mia. mangler:

Det løser sig nok af sig selv
Mange tror - ud fra hvad de
hører i massemedierne - at
kræft og hjerte-karsygdomme
er de sygdomme, der rammer
hårdest i dagens Danmark.
Fulgt af lidelser i ryggen, skuldre og knæene.
Det er ikke rigtigt. - Og nedskæringspolitikere udnytter
kynisk denne uvidenhed.
Således ved de færreste, at
psykiske sygdomme ifølge
Sundhedsstyrelsen faktisk
udgør ca. 25 pct. af den samlede sygdomsbyrde.
Da de fleste nødigt vil tale
om psykiske sygdomme - som

medierne derfor i vidt omfang
har fejet ind under gulvtæppet
- har de nyliberale regeringer
Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars
Løkke Rasmussen fået bekvem
arbejdsro til at udsulte psykiatrien: Ganske vist er hospitalsudgifterne til psykiatri samlet
set steget - men samtidig er
der sket et voldsomt fald pr.
patient, har lægeforeningen
dokumenteret.
Paradokset med stigende
udgifter totalt til psykiatrien
og alligevel store nedskæringer pr. patient skyldes, at anta-

Dronning Mette har talt
Når dette går i trykken,
har vi haft omtrent en
måned til at sunde os over
Mette F’s nytårstale.
Mens verden bogstaveligt talt brændte, fejrede
statsministeren nationens
kløgt og folkefællesskab.
Tak til de unge for at
“skubbe til os voksne”!
Nu har vi en “ambitiøs”
klimalov - og noget af
det vigtigste ved den er
tilsyneladende, at resten
af verden nok engang ser
beundrende i Danmarks
retning….
I Danmark har vi valgt,
at “landet” følger “folket”,

siger Mette. Men for Mette
er nationen og folket det
samme. Danmark, “os
danskere”, den danske
model og Dannebrogsflaget er en homogen masse.
Nationalkonservatismen er blevet bindemidlet
i den socialdemokratiske
regerings argumenter. Det
er deprimerende, men
desværre forventeligt.
Vi fik så rigeligt familien, nationen og lovningen om hårdere straffe. Nu
mangler vi bare Gud og
kongen.

Samtidig er der
sket drastiske nedskæringer på Skat,
og det har betydet at enkeltpersoners
gæld til det offentlige - gæld som ikke
bliver inddrevet - i foråret var steget til
sammenlagt over 117 mia. kr.

14 mia kr.: Hertil kommer, at hver 10.

virksomhed slipper godt fra at betale
mindre i skat, end de burde. Det betyder
et årligt tab på 14 mia. kr., oplyste Frederik Lassere fra tænketanken Cevea på
Velfærdens Topmøde. Herudover er de
store virksomheders skatteunddragelser
formentligt langt større end de mindres,
fordi mulighederne for de store for at
omgå reglerne er større - men det er ikke
blevet kortlagt, sagde Frederik Lassere.

llet af patienter er kraftigt
stigende.
Dansk Psykiatrisk Selskab
skønner, at psykiatrien nu
er underfinansieret med 1
- 2 mia. årligt. Men Mette

F-regeringen har lige givet
600 mio. ekstra årligt over
finansloven.
Så det løser sig nok............

Audiens hos hans kongelige
højhed Trump

Under Nato-topmødet i
London den 4. december tog
hans excellence Kong Trump
allernådigst imod de danske
undersåtter. Så beærede var
dronning Mette og hendes
følge over at komme i audiens ved hans excellence, at
de bevilgede 1,5 mia. kr. på

udbygning af militæret omkring Grønland. Det var en
gestus som tegn på ubetinget
loyalitet overfor Kong Trump,
som modtog fuld støtte
i forhold til russerne og
kineserne i Arktis. At Kongen
havde villet købe Grønland
var fuldstændigt glemt.

30 mia. årligt: I oktober forklarede
Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk chef
i Danske Revisorer, at nye tal fra Danmarks Statistik viser, at statskassen ved
udgangen af 2018 mangler 30 mia. kr. i
skat, som firmaer i Danmark burde have
betalt. På fire år har virksomhederne
næsten fordoblet deres gæld til det offentlige.
6,5 mia. årligt: EU’s yderst beskedne
forslag til skat på finansielle transaktioner sagde Løkke-regeringen nej til.
Der er råd: Enhedslistens plan for en
her-og-nu genopretning af velfærden,
”100 dage med Enhedslisten”, koster
50 mia. kr. årligt. Den er der altså så
rigeligt råd til. F. eks. koster minimumsnormeringer i daginstitutionerne kun
2 mia. kr. årligt.
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Det mener vi
Klar til konflikt - nu er det vores tur

Det er beskeden fra mange arbejdspladser i byggeriet, industrien,
transport- og servicebranchen.
Sidste overenskomst i 2017 blev stemt igennem med et meget
snævert flertal til stor vrede blandt bygningsarbejdere og transportarbejdere, hvor flertallet stemte nej.
Siden har virksomhederne skovlet penge ind og direktører og
aktionærer beriget sig. Samtidig har aktive arbejdspladser og
faglige aktivister forberedt sig på at stå stærkest muligt overfor
de faglige ledere samt overfor arbejdsgiverne. De har dannet det
landsdækkende og tværfaglige netværk “Arbejdere i Bevægelse”,
som allerede har stået bag en række mobiliseringer her i januar
måned. Læs mere side 4 og side 9. Strejkerne i Frankrig er det
bedste sted at hente inspiration til OK 20. Læs mere side 5.

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”.

Regeringen sidder på hænderne - hvornår bliver det vores
tur?

På det ene af valgets store temaer, klimaet, har regeringen leveret
en målsætning på 70% reduktion og underskrevet en mangelfuld klimalov, som først skal udmøntes konkret i løbet af foråret.
Fortsat udvinding af olie og gas ser ud til at skulle fortsætte. Det
er ellers en nem og hurtig måde hvorpå man kan nedsætte udledningen af CO2. Se artiklen om klimaloven side 9 og deltag i den
næste globale klimastrejke 13. marts.
På det andet af valgets store temaer, velfærden, har regeringen
leveret noget på minimumsnormeringerne i daginstitutionerne
og givet lidt til de fattigste børnefamilier. Der er sat en stopper
for tyve års udhuling af velfærden. Men det er endnu ikke blevet
Arnes tur, og dermed fortsætter pensionsalderens himmelflugt
efter de nuværende regler. En stærk mobilisering og konflikt ved
OK 20 vil tvinge fagbevægelsens top og regeringen til at gøre noget ved den voksende ulighed og stigende pensionsalder.

Regeringen er hurtig på aftrækkeren - mere tvang og kontrol og mere syndebukkepolitik

Regeringen har hurtigt tillagt sig en nationalkonservativ, populistisk tilgang til alle spørgsmål vedrørende de etniske minoriteter i
landet. Først blev børnene i Al-Hol lejren i Syrien offer for nationalkonservatismen. Her er børnene selv ude om at have været
uheldige med deres forældre. Til gengæld kan flere børn forvente
at blive tvangsfjernet fra deres forældre af hensyn til deres eget
bedste, selvom alle fagligt kompetente folk advarer mod dette.
Mattias Tesfaye har tildelt sig selv retten til at fratage en borger
statsborgerskabet rent administrativt. Det er ikke et retssamfund
værdigt. Herudover forsøger regeringen, som det eneste land
overhovedet, at starte hjemsendelsen af syriske flygtninge.
Ghettolovens konstruktion “ikke-vestlige lande” udbredes nu
til også at gælde på jobcentrene, således at arbejdsløse fra “ikke
vestlige lande” skal præstere 37 timers arbejde/aktivitet om ugen
for ikke at blive trukket i kontanthjælpen. De umenneskelige
vilkår, som bydes afviste asylansøgere i udrejsecentrene, specielt
Ellebæk, som Europarådets torturkommité har kritiseret, forsvares af Nick Hækkerup med samme argumentation som Inger
Støjberg. Sidste udmelding fra Mette Frederiksen inden hun rejser
til Israel er at beskylde indvandringen og venstrefløjen for den
stigende antisemitisme. Hun benytter sig bevidst af zionisternes
gamle kneb: At sidestille kritik af Israel med antisemitisme. Læs
mere side 6.

Samling, solidaritet og modstand mod racisme og fascisme.

Når den socialdemokratiske regering kan slippe afsted med ovenstående, uden de store protester især fra SF og Enhedslisten, så er
det fordi racismen er normaliseret og bygget ind i lovgivningen.
Den yderste højrefløj og fascisterne har længe profiteret af dette,
og er på vej til at blive normaliseret. Nye Borgerlige er valgt ind
i folketinget, Stram Kurs holdt sin rigskongres der, og fornyligt
inviterede Trykkefrihedsselskabet den britiske fascist, Tommy
Robinson til Christiansborg. Den 27. februar er det Generation
Identitærs tur til at blive normaliseret. Det skal mødes med protest og modstand.
Rundt omkring i landet og i resten af verden bliver der organiseret
og mobiliseret til demonstrationer den 21. marts under sloganet
worldagainstracism. Bliv en del af dette. Læs mere side 7.
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Pyramiderne i bystaten Teotihuacán på Yucatán-halvøen

Elvte del:

Amerikanske civilisationer før Columbus
(del 1 af 2)

I dette nr. af avisen vil vi præsentere Mayacivilisationen, der allerede var en kultur i
nedgang, da de spanske kolonisatorer satte
deres fod i Amerika.
Af Anders Bæk Simonsen

I næste nr. vil vi behandle aztekerne og
inkaerne og besvare spørgsmålet om, hvordan
de spanske besættere med relativt få soldater
kunne underlægge sig så store og så avancerede
kulturer på meget kort tid.

De første mennesker i Amerika

De amerikanske kontinenter er dem, der senest
blev befolket, da mennesket ifølge den allernyeste forskning for omkring 36.000 år siden gik ind
i landet Beringa, der på det tidspunkt var over
vand, og bandt det nuværende Sibirien og Alaska
sammen. Her var de indtil for 20.000 år siden,
hvor de første gik sydpå og blev det genetiske
ophav til alle nuværende, oprindelige folk på
kontinenterne.
Ligesom alle andre folkeslag har de i størstedelen af tiden været nomadefolk, der undervejs
har delt sig og vandret forskellige steder hen,
hvor de kunne jage og samle, indtil opfindelsen
af landbruget i området omkring det sydlige
Mexico og det meste af det nuværende Mellemamerika (Yucatán-halvøen), samt et område centreret omkring det nuværende Peru, forandrede
vilkårene fundamentalt for dem, der boede der
for mellem 4000-2000 år siden.
Den fastboende boform og skabelsen af et
mere permanent næringsoverskud i form af
korn betød også skabelsen af store lagerrum, der
fik karakter af templer og pyramider, som man
også så det i de gamle egyptiske og babylonske
højkulturer. - Præsterne udviklede et skriftsprog
i form af tegn på lertavler, ligesom de arbejdede
med astronomi og udviklede en kalender.
At de kunne forudse sol- og måneformørkelse bidrog til opfattelsen af dem som hellige,
ligesom at kalenderen kunne bruges til at afgøre,
hvornår de forskellige afgrøder skulle sås.
De tidligste eksempler vi har på en sådan
kultur, er den noget mystiske Olmeker-kultur
i Mellemamerika, som havde sin storhedstid
omkring 1200-800 f.vt. Hvad der gjorde, at den
gik til grunde, vides ikke helt, men den levede og
udviklede sig sideløbende med den mere kendte
Maya- kultur. Det er i Olmeker-kulturen, at man
har fundet de tidligste tegn på bl.a. skriftsprog,

keramik, boldspil og templer.

Maya-kulturen

Maya-kulturen var mærkeligt nok ikke et sammenhængende rige som mange andre store
kulturer, der eksisterede sideløbende med
Mayaerne, såsom Teotihuacán- og Toltekerkulturerne. Den bestod af en mere løs samling af
bystater med samme religion og et fælles lovsystem i området omkring Yucatán-halvøen med
hver deres konger, der indgik i skiftende alliancer
og perioder med dominans eller underkastelse.
Igennem en 3000 år lang historie udviklede de
noget af den fineste malerkunst, skulpturer og
keramik, et meget raffineret skrift- og talsystem,
høj matematisk kunnen og en meget præcis
kalender, der strakte sig frem til år 2012.
Blandt andet blev tallet 0 benyttet i matematikken tidligere end hos nogen andre folkeslag,
og ca. 1000 år før europæernes brug af tallet. Ved
hjælp af en form for kugleramme og nedskrivning af tal, kunne de administrere regnestykker
med summer på flere hundrede millioner.
Desuden havde de en ret avanceret lægevidenskab, hvor de bl.a. udviklede proteser og brugte
narkose under behandling.
Storhedstiden lå omkring år 200 til 900 og
bestod af mere end 40 byer med et indbyggertal
på mellem 5.000 til 50.000 - enkelte endda op
mod 120.000 indbyggere. Byerne var inddelt i en
række forskellige sociale lag.

Nedgang

Fra omkring år 900 begyndte folk at udvandre
mod nord fra de forskellige bystater og efterlod
de enorme, veludviklede byer til tidens tand, der
gjorde dem til ruiner. Inden for 50-100 år var det
meste af det oprindelige Maya-rige forladt.
Nedgangen skyldtes en kombination af tørke
og udpining af jorden, kombineret med en
voksende elite af præster, adelige og konger, der
rivaliserede indbyrdes og dermed lagde beslag
på en stadigt større del af det samfundsmæssige
overskud (korn) uden en interesse i at udvikle
nye arbejdsbesparende teknologier (bl.a. blev
der aldrig brugt hjul eller trækdyr i landbruget).
Der fandtes heller ikke andre klasser, der kunne
udnytte splittelsen i de øvre klasser og gennemsætte en ny samfundsorden.
Så da de spanske kolonisatorer kom til Amerika, var riget langt fra sin storhedstid, og den
sidste Maya-bystat Tah Itzá (eller Tayasal) faldt i
1697.

OK20
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Sammen om OK Demo foran
Industriens Hus 8 januar 2020

SIDE 04

3F Chauffører - sammen om OK20

3F Bygningsarbejdere - sammen om OK20

OK20-aktivister oplever mere solidaritet og
større forventninger
Overenskomstforhandlingerne OK20 på det private arbejdsmarked er den vigtigste
begivenhed i klassekampen
i Danmark her til vinter og
foråret. Sammenlignet med
tidligere er der opstået mere
solidaritet nede på gulvet,
både blandt privat og offentligt ansatte arbejdere.
Af Charlie Lywood

Vi spørger her Benny Allermand om udsigterne for OK20.
Han kommer fra 3F jord og beton i hovedstaden, er opmåler i
region 5 i 3F og medlem af bestyrelsen for 3F landsbrancheklubben “Fundamentet” indenfor
bygge- og anlægsbranchen.

Socialistisk Arbejderavis
(SAA): Hvad kommer OK20 til at
handle om?
Benny: Arbejdsgiverne vil have
udvidet arbejdstidsområdet,
så de kan få mere fleksibilitet. I
vores overenskomst står der, at
arbejdstiden skal være mellem
kl. 6 og kl. 18. Det vil de gerne
have udvidet. Uden at der skal
betales overarbejdspenge. Det
er det, de efterspørger. Og det er
også det, de får, når de får udenlandsk arbejdskraft.
Det, vi efterspørger, er, at
der skal gøres noget ved social
dumping. Vi vil have mindstelønnen hævet. Det er ikke
noget, vi får gavn af, men det gør
vores udenlandske kolleger. Og
ved at få mindsteløn hævet, reducerer vi faren for løntrykkeri.
Vi vil også slås for kædeansvar.
Men selv om det er en gratis
omgang for arbejdsgiverne, hvis
de opfører sig ordentligt, så vil
de alligevel ikke have det. De
henviser til EU-lovgivning, som
skulle forhindre kædeansvar. Vi
har påvist gang på gang, at det
ikke har noget på sig, og det kan
der godt laves aftaler om.

Et tredje hovedkrav er
spørgsmålet om arbejdstiden,
hvor der tales både om 35 timers
og 30 timers arbejdsuge.

OK17 gav et magert resultat nu forventer folk mere

SAA: Hvordan ser køreplanen ud
for OK20?
Benny: Denne gang tror jeg,
at folk er vågnet lidt op, efter at
OK17 kun blev stemt igennem
med et snævert flertal. Jeg kan i
hvert fald mærke det i byggeriet
– folk vil have noget med denne
gang. Noget de kan se sig selv
i. Og hvis de ikke får det, bliver
der stemt nej. Derfor tror jeg, det
ender i en konflikt på en eller
anden måde.
Vi prøvede denne gang at få
nogle fælles krav op at stå. Noget, som vi alle sammen kunne
se os selv i indenfor de forskellige fag. Arbejdstidens forkortelse, for eksempel, kan alle se
sig selv i. Det er lidt sværere med
social dumping, da industrien
siger, de ikke har noget problem
med det. Men det synes jeg ikke
er rigtigt, da der er en masse
vikar- og praktikant-problemstillinger, som også er en form
for social dumping. Specielt i
rengøringsbranchen er der store
problemer med uorganiseret arbejdskraft og mærkelige firmaer,
som ikke overholder overenskomsterne.
SAA: Hvad er din vurdering af,
om der kommer en konflikt?
Benny: Jeg tror, at denne gang
bliver der en konflikt. Først og
fremmest fordi jeg ikke tror, at
arbejdsgiverne vil give noget
særligt. Samtidig med at jeg kan
mærke, at der er en stigende
utilfredshed inden for industrien, hvor flere toneangivende
tillidsfolk har ytret sig om, at
OK17 var lidt pauvert, og nu skal
der gives noget ved OK20.

De krav der forener alle

Arbejdstiden er selvsagt noget,
som kan samle alle. Spørgsmålet
om hævelse af mindstelønnen
og bedre rammer for de lokale
forhandlinger kan også samle.
Spørgsmålet om social dumping
er selvsagt svært, men efterhånden er rigtigt mange berørt
af det på forskellige vis, så derfor
vil det også kunne gå hen og
blive et samlende krav. F. eks. er
transporten, som er den tredje
største gruppe, som forhandler
overenskomster i år, plaget af
social dumping-spørgsmålet.
SAA: Hvordan vurderer du
fagforeningens tops lyst til at stå
sammen om disse krav?
Benny: Der er ingen musketéred blandt fagbureaukratiet.
Vi prøvede at tage det op på
kongressen i 3F, men der var ikke
interesse for at have sådan en
i 2020. Men der, hvor der er en
mere interessant musketér-ed,
er blandt arbejderne på gulvplan. Vi har lært rigtige meget
af OK18, og hvordan vi solidariserer os med hinanden og kan
allerede nu mærke solidaritet
fra de offentlige fagforeninger,
når vi f.eks. laver faneborg. Der
dukker en masse jernbanearbejdere op, pædagoger og andre.
Der kan man mærke solidaritet,
men fanden galeme ikke fra topplanet!
Fagbureaukratiet er godt klar
over, at de lavede lort i det i
OK17. De fik også tæsk bagefter.
De har så denne gange prøvet
at gøre det anderledes. De har
været ude i de forskellige afdelinger og høre, hvad folk mener.
Men dertil og tro, at alt er fryd
og gammen, skal man lade være
med. Nogle folk er skiftet ud,
men grundlæggende bliver det
ikke fra toppen, at tingene sker.

Landsdækkende koordinering
nede på gulvet
SAA: Vi kan se, at initiativer

for en god OK20 kommer fra
Facebook-gruppen ”Arbejdere i
bevægelse”. Kan du sige lidt om
den?
Benny: Den er noget, som er
stiftet af bygningsarbejdere. Men
der er masser af andre faglige aktivister med. Jernbanearbejdere,
rør- og blik-folk, malere, metalfolk, pædagoger og HK’ere er alle
med. Alt, der bliver organiseret
af mobilisering ift. OK20, kommer derfra. De, som repræsenterer ”Arbejdere i bevægelse”, er
et bredt udsnit af brancher og
fag. Den er også landsdækkende,
måske lige med undtagelse af
Bornholm. For eksempel, da vi
holdt en faneborg for nylig uden
for Dansk Byggeri med 1000
mennesker, kom der busser fra
hele landet.

”Arbejdere i bevægelse” er
uafhængig af fagbureaukratiet

SAA: Ser vi her en slags
genoplivning af en slags basisorganisering à la de tidligere
Tillidsmands Ringene fra 80’ og
90’erne?
Benny: På sin vis ja, men også
med den forskel, at hvor tillidsmands-ringene var afhængige
af venstre-fagbureaukratiet,
består ”Arbejdere i bevægelse”
decideret af folk fra pladserne,
som bestemmer uden indblanding. Og der er ingen tvivl om, at
bevægelsen har fået fat i rigtigt
mange fra byggepladserne. Det
halter lidt i forhold til industrien,
men det arbejdes der på.
Man kan også sige, at bevægelsen også har sat skub i
en række andre diskussioner,

som er vigtige for samfundet.
Når vi er ude for at snakke om
overenskomsten, så dukker der
en masse andre diskussioner
op. Blandt andet udhulingen
af dagpengesystemet og alle de
andre fattigdoms-skabende forringelser. Folk deltager, fordi de
mærker samfundets skævheder
på deres egen krop. De bliver
slidt op, fordi tempoet er så
hårdt. Samtidig kan de se, hvad
der sker, når man kan ansætte
udenlandsk arbejdskraft til lorte
lønninger. Folk ser det her, som
om at de skal redde deres egen
røv. Der er en masse unge med,
som kan se frem til at arbejde, til
de er 76. Det kan de slet ikke se
sig selv gøre.

OK-historien viser, at fremgangene kun kom igennem
kamp

SAA: Hvad er de videre perspektiver for ”Arbejdere i bevægelse”?
Benny: Jeg ser det på den måde,
at folk slås for deres egne krav,
men i den kamp afsløres det
hurtigt, hvordan samfundet fungerer, og derigennem får folk en
større bevidsthed om, hvad det
er for et samfund, de lever i. Man
kan se det i de krav, der stilles,
som i stor udstrækning er krav,
som er solidariske og rækker ud
over kun ens egne interesser. Og
hvis man samtidig faktisk vinder
kampen, så giver det større
selvtillid til at gå videre til andre
mere samfundsforandrende krav
til livet. De, som er med i det her,
kan sagtens se, at den er gal på
mange fronter.
Det her er en kamp for arbejderne, så vi får den konflikt,
som vi skal have, hvis vi skal
vinde en sejr. Måske ikke denne
gang men efterfølgende. Historisk set har man kun fået større
fremskridt efter en kamp. Både
6. ferieuge og arbejdstidsnedsættelse til 37 timer kom begge
efter større slag.
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Atomkraftværket Gravelines er med 5 reaktorer et af verdens største. Her blokeres det 9 januar
af kraftværksarbejdere fra det statslige EdF - Electricité de France. Det ligger i Dunkerque ved
den Engelske Kanal

Frankrigs massebevægelse af strejker og
demonstrationer går langt videre end normalt
Dette er den vigtigste kamp i
Europa lige nu: Historien om
den franske arbejderklasses
kamp er en god historie. Den
følger i rækken af de opmuntrende historier om oprør i
store dele af verden. Her er
historien om arbejderklassens potentiale til at forandre verden!

Også et stort antal lærere strejker, og et større antal ansatte i
sundhedssektoren har strejket
på skift. Brandmænd, postarbejdere, raffinaderi-arbejdere,
ansatte ved elselskaberne,
ansatte ved den offentlige forvaltning - og mange flere.

Oversat og bearbejdet af Jens Riis Bojsen

Den 12. januar erklærede den
franske premierminister Edouard Philippe, at han vil trække
regeringens krav om at sætte
pensionsalderen op fra 62 år
til 64 år tilbage. Normalt ville
et sådant forslag have været
tilstrækkeligt til at stoppe strejkerne og protesterne. Men ikke
denne gang, hvor arbejderne
afviste regeringens udspil,
fordi der var andre elementer
i regeringens pensionsudspil,
som de var modstandere af. Kun
politiforbundet accepterede det.
I massebevægelsen er der
en helt usædvanlig vilje til at
yde modstand og en følelse af
sammenhold imod præsident
Emmanuel Macron.
Noget af det, der virkeligt
kan indgyde os håb, er, at disse
begivenheder finder sted efter
præsidentvalget i 2017, et valg
der var en fuldstændig katastrofe
for venstrefløjen, der blev marginaliseret. Valget stod mellem
den nyliberale Macron og den
fascistiske Le Pen.
Men dette har ikke fået nogen
indflydelse på den massebevægelse, der finder sted i det
franske samfund kun et par år
efter præsidentvalget:
Blot 18 måneder efter valget
af Macron opstod de Gule Vestes
bevægelse i oktober-november
2018. De Gule Veste har gennemført den mest ekstraordinære
modstand - og har mødt den
mest forfærdelige politi-undertrykkelse.
Mængden af tåregas er

Dette er et lettere bearbejdet udsnit af en tale, som Charlie Kimber, redaktør af Socialist Worker
UK, holdt den 16. januar.
Kampen i Frankrig handler om
præsident Macrons afgørende
alt-eller-intet angreb på arbejdernes pensioner. Det er et
knusende angreb på arbejderbevægelsen. De hidtidige statslige pensioner skal erstattes af
et privat-finansieret forsikringsbaseret system. De penge,
staten sparer ved at slippe for
pensionsudbetalingerne, skal
i stedet bruges til skattelettelser til de rige. Der er tale om
det mest afgørende angreb på
arbejdernes rettigheder og den
største omfordeling til gavn for
de rige i årtier.
Det har siden den 5. december
affødt kæmpemæssige strejker
og demonstrationer. Hvad vi har
været vidne til her, er fuldstændigt ekstraordinært!
For det første er kampens
omfang usædvanligt: Tre gange
i den forløbne måned har 1,3 til
1,5 mio. mennesker taget del i
massedemonstrationer.
I centrum for denne massebevægelse står en tidsubegrænset strejke ved de franske
statsbaner SNCF samt ved
Paris-regionens offentlige
trafikselskab RATP. Disse strejker
begyndte den 5. december. Det
er den længste jernbanestrejke i
Frankrigs historie.

Arbejderne står sammen i en
helt ekstraordinær grad

langt højere end i Hong Kong,
mængden er meget, meget
større. Dusinvis af mennesker
har mistet et øje pga. politiets
ikke-dræbende flashguns med
gummikugler, som blev indsat
imod demonstranter. 6 mennesker har fået en hånd revet
af. Et antal mennesker er døde
under de Gule Vestes demonstrationer.
Og i hælene på de Gule Vestes
oprør kommer så massestrejkerne og demonstrationerne
imod forringelserne af pensionerne.

Dynamikken udgår fra basis

Vi er nødt til at forstå, at dette
ikke er en almindelig faglig strid.
For det første er dynamikken
i massebevægelsen i meget høj
grad et resultat af de menige
arbejderes engagementet. De
nøjes ikke med at se på fagtoppen for at vide, hvad de skal
gøre: Tværtimod er de menige
arbejdere ved en række lejligheder gået videre, end hvad de
faglige ledere var indstillet på.
Således finder der på en
del strejkende arbejdspladser
daglige strejkemøder sted, hvor
man beslutter, om strejken skal
fortsatte, samt hvordan, den skal
føres.
Et eksempel er Gare du
Nord-stationen i Paris, hvor
150 strejkende mødes, og hvor
flagene fra fire konkurrerende
faglige landsforbund, som er aktive på stedet, vajer. Her afviste
alle talerne at lade sig splitte af
opdelingen i forskellige faglige
landsforbund. Talerne afviste
også at indlade sig på forhandlinger med regeringen om
kompromisser (hvilket især er
det faglige landsforbund CFDT’s
ønske). Afstemningen var
næsten enstemmig.
Det interessante er, at dette
ikke er et fagforeningsmøde,
men derimod et møde for alle

arbejdere på Gare du Nord
uanset, om de er organiserede
eller ej og uanset hvilket fagligt
landsforbund, de måtte være
medlem af. Og de vælger en strejkekomité, som er villig til at gå
videre end de normale grænser
for faglig aktivitet. Jernbanearbejderne siger: Vi kører vores
strejke - og vi lytter ikke til de
normale faglige ledere! I stedet
opbygger vi vores egen organisering.
Et andet eksempel er et møde
for strejkende lærere i byen
Tours i midt-Frankrig. Her opfordrede mødet alle til at gå med
i strejken og at bakke op om de
Gule Veste.
Den 12. december besluttede
arbejderne i havne- og industribyen Le Havre ved Normandiets kyst at gennemføre strejker,
der lammede al aktivitet i byen.

De strejkende rammer målrettet de rige - og skåner de
fattige

Dette er vigtige eksempler: Her
ser vi almindelige arbejdere tage
kontrol med strejkebevægelsen.
Og de ser ikke opad - i stedet
ser de på, hvad de selv kan gøre,
og de ser på andre grupper af
arbejdere. Dette er meget vigtige
eksempler på arbejderdemokrati
i basis.
En af de vigtige grupper i strejke har været arbejderne ved elselskaberne og på kraftværkerne.
De har politisk angrebet vigtige
dele af industrien og staten - og
samtidig hjulpet almindelige
mennesker. I f.eks. Bordeaux har
arbejderne afbrudt strømmen
til store selskaber som Lidl, Ikea,
Frankrigs største webhandelsfirma samt busgaragerne. Og mens
de ramte de store selskaber,
overførte de samtidig 80.000
menneskers elforbrug til perioder, hvor elprisen er særligt lav,
så de pågældende blev sparet for
store beløb. En repræsentant for

de aktionerende el-arbejdere,
ansat ved det statslige elselskab
Electricité de France, sagde: “Vi
tager de riges kilowattimer og
overfører dem til de fattige!”
Her er det de aktionerende,
som siger: “Vi bestemmer, hvem
der får strøm, og hvem der ikke
får!”
Kort før jul lukkede el-arbejderne Amazons store varehus i
udkanten af Paris ned. Samtidig
stoppede de med at installere de
nye, elektroniske målere, som
afbryder strøm-forbindelsen til
folk, der ikke har betalt deres
regninger. De fattige skulle ikke
få afbrudt julen!
Her kan vi se, hvordan der
både er en massebevægelse af
strejker og demonstrationer - og
samtidig elementer af et basisdemokrati i fagbevægelsen.
Og så er der de strejkendes
beslutninger om, hvordan
strejkerne skal føres, hvem der
skal rammes, og hvem der ikke
skal. Der er ikke tale om egentlige sovjetter eller arbejderråd.
Men ikke desto mindre kan vi
se, hvordan arbejdere er i stand
til at gå videre end normal faglig
aktivitet, når strejker bevæger sig
op på et højere niveau.
Det video-transmitterede oplæg
kan i sin fulde længe findes på
YouTube: “France in revolt: How
the working class are fighting
back”.

Charlie Kimber
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Stop hjemsendelserne til krigshærgede lande
Ingen aftaler med Assad-regimet i Syrien
Den syriske revolution, som
var en del af det arabiske
forår i 2011, for frihed,
demokrati og social retfærdighed, endte i en blodig
borgerkrig, først og fremmest
fordi Assad-regimet hurtigt
satte militæret ind mod
fredelige demonstranter. Alle
omkringliggende lande samt
USA og Rusland har blandet
sig i krigen for at pleje egne
interesser.
Af Lene Junker

Ud af en befolkning på 22 mill i
Syrien, er ca 200.000 dræbt, 6 mill
internt fordrevne, 3 mill er flygtet.
De fleste til Jordan, Libanon og
Tyrkiet. 1 mill til Europa. I Danmark bor nu 30.000 syrere.
Alt tyder på at Assad-regimet
støttet af Rusland og Iran om
kort tid igen får kontrol over hele
Syrien og vil stå stærkere end før.
Dermed vil krigshandlingerne
ophøre.
Det er netop det halmstrå, som
Folketinget fokuserede på, da det
i foråret 2019 vedtog, at loven om
repatriering også skulle omfatte
syrere. Tilføjelsen i udlændingeloven fra 2015, §7.3, der ikke
stiller så store krav til sikkerhed
og stabilitet før man kan inddrage

opholdstilladelsen, gør det også
lettere at sende flygtninge tilbage.
Det sker på trods af, af både FN
og EU fastholder, at hjemvenden
skal være utvungen og sikker, og
at ingen andre lande sender inddrager opholdstilladelsen for sy-

riske flygtninge. Paradigmeskiftet
underbygger dette, fordi det har jo
fokus på midlertidigt ophold og
hurtig hjemsendelse.
Samtidig forsøger Assad-regimet at spille på den højrepopulistiske bølge i Europa og

Azaz i Syrien
har indledt et samarbejde med
interesserede lande i EU om en
“hjemsendelses- og genopbygningsaftale”. Italien overvejer
nu at genåbne sin ambassade i
Damaskus. Alle EU-lande lukkede
deres ambassader i 2012. Noget

tyder på, at Danmark vil følge efter
og give Syrien økonomisk hjælp
til genopbygning som betingelse
for at tage flygtninge retur. Syrien
vil så blive endnu et land, hvor
Danmark ser stort på demokrati
og menneskerettigheder.
Mange er flygtet, fordi de deltog
i oprøret i 2011, andre er flygtet
som følge af krigen. Men ingen
skal da tvinges til at rejse hjem og
leve i det diktatur, de flygtede fra.
Flygtninge i Danmark lever i et
krydsfelt af trusler om hjemsendelse, midlertidighed, fattigdom
og diskrimination. Helt uden
grund, hvis alle havde lige rettigheder og muligheder, sådan som
det var tidligere.
Dertil kommer bekymringer for
familie og venner i hjemlandet,
sorg over menneskelige tab og
kampen for at starte forfra med
et nyt liv her.
Her i Danmark skal vi fortsat
bekæmpe paradigmeskiftet og
hjemsendelsen af flygtninge til
krigshærgede lande og undertrykkelse. Vi skal gøre det sammen
med flygtningene selv.
Vi støttede første del af det
“Arabiske Forår” i 2011, og vi sætter vores lid til, at det nye oprør,
som er på vej, vil vælte de gamle
regimer og bane vejen for frihed
og social retfærdighed.

Generation Identitær indtager Christiansborg
Trykkefrihedsselskabet sætter
igen scenen for den yderste
højrefløj, når det den 27. februar inviterer til et HVEM ER
GENERATION IDENTITRÆR?møde på Chististiansborg.
Af Lene Junker

Dermed får Generation Identitær og den yderste højrefløj igen,
hvad mange vil opfatte som landets fornemste platform stillet til
rådighed, i lighed med Stram Kurs
og Tommy Robinson.
Det er på den ene side en blåstempling og normalisering af den
yderste højrefløj. På den anden
side er det også et udtryk for, at
ingen andre ønsker at leje lokaler
til den yderste højrefløj. Mødet
var først annonceret til at foregå
på Vartov.

Hvem er Generation Identitær?

Generation Identitær er den danske afdeling af den europæiske organisation ved samme navn, der
udspringer fra franske Génération
Identitaire.
Den danske afdeling startede
under navnet Identitær i foråret
2017. Et år senere skiftede den
navn til Generation Identitær,
hvilket markerede, at den var officielt optaget i den internationale
organisation.

Bevægelsen er nyfascistisk og
arbejder først og fremmest med
holdningspåvirkning. Det arbejder den især for ved at sprede
propaganda i form af klistermærker samt ved at gennemføre symbolske aktioner, der efterfølgende
spredes via sociale medier. Kilde:
Recearchkollektivet, Redox.

Propaganda om “Den store
udskiftning”

Udtrykket stammer fra bogen,
Le Grand Remplacement, skrevet i 2011 af den franske konspirationsteoretiske 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
videnskabeligt belæg for “den
store udskiftning”, og der er heller ikke videnskabeligt belæg
for raceteorier, hvorfor der ofte
argumenteres med det mere respektable “kultur og værdier”.
Tidligere blev begrebet kun
brugt af den yderste højrefløj og
fascisterne. Men i dag benyttes 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.

Moderne fascister

Generation Identitærs (GI) unge,
aktivistiske og respektable stil er
også et forsøg på at modernisere
fascismen. De er en del af den
brogede internationale organisering af den yderste højrefløj og
fascismen.
I 2016 samlede (GI)100.000 dollars ind og lejede skibet C-Start,
som sejlede rundt i Middelhavet
for at tvinge bådflygninge retur
med ønsket om at forsvare Europa. Den østrigske GI har modtaget
penge fra Brenton Terrants, som
angreb to moskeer og dræbte 51
mennesker i Christchurch, New
Zealand i marts 2019. Østrigerne
samlede 200 i september til en
march i Wien. Her deltog også
en flok fra Danmark, bl.a. Jeppe
Veibel Jensen. Kort tid efter blev
han ansat hos Nye Borgerlige på
Christiansborg.
Generation Identitærs aktivisme har indtil nu bestået af
opsætning af klistermærker og
banner-aktioner, og de kendes
kun af en snæver kreds. Med
Christiansborg som platform vil
de komme længere ud med deres
budskab.
Derfor er det afgørende, at de
mødes med brede, aktive og synlige protester. Det er på tide, at

partierne i Folketinget “viser flag”
og forholder sig til den normalise-

ring af den yderste højrefløj og fascismen, som sker omkring dem.

Bannerdrop i protest mod Generation Identitær
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Randers mod Racisme fortsætter
kampen 21. marts

Den 14 oktober 2018 stod
jeg og dansede fællesdans til
tyrkisk musik på en græsplæne i Jennumparken, sammen
med over 100 beboere. Vi fik
en festlig søndag med protestdans. Protesten var rettet
mod Rasmus Paludan, der
under 100 meter væk forsøgte at tiltrække opmærksomhed.

som den racistiske dukke, samt
en kampagne for at få byrådets
accept af en antiracistisk tekst på
informationstavlerne i byen.
Ordvalget i den tekst, vi ønskede, var et citat fra borgmesterens
kraftige afstandtagen fra Nordfronts racistiske aktion.

Endnu en krystalnat

Af Jakob Lausch Krogh, medlem af Randers
mod Racisme og Enhedslisten

Den dansende mangfoldighed,
der denne solbeskinnede søndag
dominerede Jennumparken, var
den totale modsætning til det,
Paludan havde ønsket. Men det
var også fødslen af den bevægelse,
der skulle blive til Randers mod
Racisme. Det vidste ingen af os på
dette tidspunkt.

En sejr over Stram Kurs

Da Paludan og Stram Kurs blev
opstillet til folketinget, følte vi, at
det var nødvendigt med endnu
et modsvar. Det kom den 19. maj

Ingen racister i vores by - Randers
2019, hvor der i Randers, ligesom
mange andre byer, var demonstration mod racisme, diskrimination og fremmedhad.
I Randers mod Racisme er vi
stolte over vores bidrag til, at
Paludan ikke kom i folketinget
og til, at han i løbet af valgkampen blev så illegitim, at mange
annoncører ikke vil have deres
produkter forbundet med hans
YouTube-videoer. Det har betydet,
at Paludans videoer er taget ud af
den algoritme, YouTube benytter
til at foreslå sine brugere en ny vi-

deo. Og det har medført et meget
betydeligt fald i Paludans seertal
på YouTube.

I værste Ku Klux Klan-stil

En lynchning af en dukke med et
racistisk budskab hængt op ved
Randers Rutebilstation af Nordfront, Den Nordiske Modstandsbevægelse.
Det var det, der ledte frem til
stormødet, der formelt stiftede
Randers mod Racisme. Derudover svarede vi hurtigt igen med
et banner-drop mod samme sted

Den 9. november samlede vi omkring 30 mennesker for at markere
årsdagen for Krystalnatten.
Samme nat blev de jødiske
gravsteder i Randers overhældt
med maling og der blev klistret
davidsstjerner, identiske med
dem, nazisterne tvang jøder til at
gå med, på nogle af gravstederne.
Dette førte til endnu en protestaktion ugen efter - denne gang med
over ti gange så mange deltagere
og med borgmesteren som taler.
Protestaktionen viste endnu
en gang, at vi er i stand til at svare
igen, når højreekstremismen
forsøger at samle opbakning eller
true minoriteter. Vores fokus på
samling af græsrødder på tværs
af politiske skel, konkret aktivisme
og vores mangfoldige, solidariske

og fredelige udtryk har også betydet, at vi alle gangene har stået
som dem, den brede befolkning
har haft sympati med.

Kamp mod DF’s kristne kulturkamp
Den 3. februar har vi planlagt
en happening ved byrådsmødet
efter, at de lokale DF’er har kritiseret kristendomskundskab på en
Nørrevangsskolen for at inddrage
islam og nogle af de muslimske
elevers egen erfaring med islam.
Selvom det ifølge i undervisningsministeriets beskrivelse af
formålet med kristendomskundskab blandt andet er at eleverne
”opnår viden om andre religioner
og livsopfattelser.”

21. marts - fra reaktion til
aktion

Den 21 marts vil vi tage initiativ til
et debatmøde, med den dobbelte
formål dels at samle partierne
i rød blok til et debatmøde om
hvordan vi bekæmper det yderste
højre. Dels at diskutere grundene
til den voksende racisme, antisemitisme og islamofobi.

Optur for ‘Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskrimination - København og Omegn’
I foråret 2019 var vi en lille
gruppe aktivister fra flere forskellige antiracistiske grupper i København, som mødtes
for at arrangere FN´s Internationale Dag mod Racisme
på Rådhuspladsen..
Af Pernille Cauchi

Vi fortsatte samarbejdet hen
over sommeren. I efteråret stiftede vi en forening for at skabe
en bedre ramme omkring beslutninger og aktiviteter. Da vi
ønsker så bred en mobilisering
som muligt, er vi også åbne for
individuelle aktivister og organisationer inklusive politiske partier
og fagforeninger.
Siden har vi indledt samarbejde
med “Ord har Konsekvenser” og

været medarrangør af en række
demonstrationer og debatmøder
fra “Stop Hetz mod Muslimer,
Afskaf ”Ghetto”pakken, Stop paradigmeskidtet” til “Aldrig mere
en Krystalnat” og “Politisk Folkekøkken hos Mellemfolkelig
Samvirke” og “Ingen nazister på
Christiansborg - mod Stram Kurs”,
“Close the Camps demo” og sidst
demonstrationen mod fascisten
Tommy Robinson og Trykkefrihedsselskabet på Christiansborg.
Efter Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations landsmøde og Stand Up To Racisms
internationale møde i London i
oktober inviterede vi til et åbent
organiseringsmøde for 21. marts
2020 i slutningen af november.
Her kom nye grupper og enkeltpersoner til, som har gjort

det muligt for Fællesinitiativet i
København at fortsætte med at
bygge bredt og vidt. Vi er nu med
i et fagligt samarbejde, som organiserer antiracistisk brunch den
21. marts. Her deltager bla. 3F,
FOA, Dansk Metal og NNF. Vi har
også indledt et samarbejde med et
nyt antiracistisk netværk i Dansk
Magisterforening og med en af
de kurdiske kvindeforeninger i
København.
I 2020 fortsætter mobiliseringen
for 21. marts 2020, hvor forskellige
aktivistgrupper er i gang. Vi har
derudover en aktivistgruppe, som
arbejder på at få den britiske kampagne “Love Music - Hate Racism”
til Danmark. I samarbejde med
kulturhuset Union har vi arrangeret en koncert den 21. marts med
blandt andre Isam B og JJ Paulo.

Det er ret overvældende, at der
er så mange racistiske hændelser
og tiltag, som vi bliver nødt til
at sige fra overfor. Lige fra paradigmeskidt til ”ghetto”-pakker,
til tortur i interneringslejre, til
fysiske overgreb på kvinder med
tørklæder og niqab og aggression
ved iftar på Rådhuspladsen til
angreb på menneskerettigheder
og administrativ rettergang omkring statsborgerskab. Men den
største kamp, vi står overfor, er
modstanden mod normalisering
af den yderste højrefløj, som vi har
set udfolde sig siden Folketingsvalget, hvor den yderste højrefløj
tager scenen på Christiansborg
og dermed skaffer sig en bredere
platform.
Erfaringerne fra København
er, at der er rigtigt mange mindre

grupper, som støtter op om det
antiracistiske arbejde, eller hvor
aktivisterne arbejder mod racisme. Vi vil fortsætte med at forsøge
at samle de mange kræfter og
tiltrække nye. Racismen er blevet
mainstream, og skal det ændres,
kræver det, at vi står sammen og
handler sammen i en langt større
udstrækning, end vi er vant til.
Vi vil have så mange med som
muligt, for at give håb og mod til
de mange til ikke længere at se
stiltiende til, når vi bliver mødt
med racisme i hverdagen, når racistisk lovgivning bliver vedtaget
i Folketinget eller når racisterne
går på gaden. Alle antiracister er
velkomne til vores møder.

Find os på FB eller skriv til:
cph@modracisme.dk
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Klimaloven - vil den reducere Danmarks
CO2-udledning med 70%?
På papiret ser den politiske
aftale i Folketinget bag den
nye klimalov, der fremsættes i februar, fantastisk ud:
CO2-udledningen i 2030 skal
være skåret ned med 70% i
forhold til 1990. Intet andet
land i verden har et så ambitiøst klimamål.
Af Jens Riis Bojsen

Desværre er det langt fra rigtigt.
Og med de borgerlige og erhvervslivets afgørende indflydelse vil
loven kunne blive tandløs for ikke
at true profitterne.
Et nærmere eftersyn viser grelle
mangler ved loven:
Den omfatter kun udledning på
dansk grund og stiller ingen krav
til den meget store import.
Den tillader olie- og gas-udvindingen i Nordsøen at fortsætte på
fuld kraft.
Den kæmpemæssige Mærsk
containerskibsflåde og den øvrige
danske skibsflåde er ikke omfattet. Udledningen herfra svarer til
ca. 2/3 af Danmarks indenlandske udledning. Luftfarten, der
udgår fra Danmark, er heller ikke
omfattet.
Dansk landbrug kan fortsætte
med at importere soja til slagtedyr
og malkekvæg. Sojaen kommer fra
Brasilien og Argentina, hvor man
har afbrændt store skovarealer,

Klimaloven griber ikke ind mod Danmarks store import - og den danske skibsflåde regnes ikke med - Her ses Marstal Mærsk på 200.000 tons i Rotterdam,
Europas største havn
hvorpå sojaen dyrkes. Den grønne
tænketank Concito har beregnet,
at sojadyrkningen har medført et
udslip svarende til, hvad 1,8 mio.
danske personbiler udleder!
Danske kraftværkers brug af
træflis påstås at være CO2-neutralt - men det er ikke rigtigt: For
i virkelighedens verden forbrændes der mere træ i verden, end
verdens skove med nyplantede
træer kan nå at opsuge i deres
levetid. Hvis man indregner CO2udledningen fra forbrændingen
af træ, udleder Danmark ikke 50
mio. tons CO2-ækvivalent - som
officielt påstået - men reelt snarere 60 mio tons, ifølge debattør
og seniorrådgiver ved European
Policy Centre, Jørgen Henningsen.

Hensynet til profitterne afgør,
hvor “vidtgående” indsatsen
bliver
Den politiske aftale om klimaloven er skræddersyet til at få de
borgerlige partier med. Derfor
er hele “blå blok” minus Nye
Borgerlige og Liberal Alliance
med. Samtidig er aftalen skåret til, så den passer som fod i
hose til erhvervslivets interesser:
“Dansk erhvervsliv skal udvikles
og ikke afvikles”, som det hedder
i formåls-afsnittet.
For at få sat samarbejdet med
erhvervslivet på skinner, etablerede regeringen i tiden op til klimaplanens vedtagelse 13 såkaldte
“klimapartnerskaber”, et for hver
branche. Erhvervslivet har skyndt
sig at gå med, for den mere frem-

Klimaloven griber heller ikke ind mod landbrugets import af soja fra Brasilien,
hvor Amazonas bliver brændt af for at kunne dyrke soja til danske slagtedyr
og malkekvæg
synede del af det er godt klar over,
at klimaspørgsmålet er kommet
for at blive – and “if you can’t beat
them, join them”.
Her vil erhvervslivet dels kunne
bremse tiltag, der skader deres
profitter - og dels kunne pumpe
staten for penge til udvikling af
grønne tiltag, hvor de selv skovler
indtægten ind.

Klimabevægelsen må råbe vagt
i gevær

Den helt store fare består i, at
befolkningen og dele af klimabevægelsen fra nu af sætter sig ned
og afventer, hvilke resultater den
nye klimalov vil skabe. Det betyder, at der vil være en stor fare for,
at Christiansborg og erhvervslivet
erobrer initiativet – og fuldstæn-

digt tager luften ud af klimabevægelsen, der dermed ikke længere
vil kunne presse på.
Vi må derfor sige, at klimabevægelsen i Danmark skal påpege
klimalovens graverende mangler
og herudfra mobilisere til kamp
på ny. Til foråret bliver der en ny
klimastrejke.
Situationen er bestemt ikke
blevet bedre af, at Enhedslisten
har valgt at rose klimaloven til skyerne. Samtidig har partiets kritik
af klimaloven været meget spæd.

Næste globale klimastrejke og
aktionsdag er fredag den 13. marts

Klimakampen efter Australiens kæmpebrande
I december og januar har
dramatiske billeder af de
mest omfattende brande
nogensinde på det australske
kontinent fyldt meget i de
internationale medier.
Af Jens Riis Bojsen

Budskabet om klima-ændringernes betydning for brandenes
enorme omfang er blevet spredt
til rekordmange mennesker.
I Danmark er det derfor de
færreste klimaskeptikere, der tør
stille sig op og argumentere imod
klima-skiftets betydning for brandene. Tilhængere af “business as
usual” nøjes i stedet med at holde
lav profil og tie stille.
På grund af landets overvejende
hvide, engelsktalende befolkning
får Australien en udsøgt mediebevågenhed i Europa og Nordamerika: Borgerlige medier ELSKER
dårlige nyheder om koala-bjørne,
der skal reddes fra flammerne,
samt mennesker på dramatisk
flugt fra altødelæggende flammer.
Dette er GODE nyheder for de
sensationslystne medier, og derfor har de i ugevis fastholdt deres
fokus på Australien. Det eneste
reelt gode ved kæmpebrandene
er, at det vedvarende mediefokus
herpå har fået så mange menne-

En kænguru flygter fra brande i delstaten New South Wales nytårsaftensdag
sker i Europa og Nordamerika til
at blive opmærksomme på klimaskiftets betydning for brandenes
helt ekstraordinære omfang i år.
Derimod interesserede de borgerlige mainstream-medier sig
meget lidt for den ekstreme hedebølge i det nordlige Indien i
juni 2019 med temperaturer på
omkring 50 grader og en voldsom
tørke. Her var ingen brande og
derfor ikke nær så dramatiske
billeder. Af denne grund har de
færreste danskere hørt om denne
hedebølge, hvor klimaskiftet spillede en afgørende rolle.
De borgerlige journalister var

også meget hurtigt færdige med
katastrofebilleder af orkanen Idai
i Mozambique - uanset, at det
var den værste nogensinde i det
sydlige Afrika.
Trods de borgerlige mediers
stærkt kritisable behandling af
hændelser i verden med ekstremt
vejr er der ikke desto mindre en
klart stigende forståelse i Danmark for, at der kommer flere og
flere af sådanne hændelser og at
klima-skiftet spiller en nøglerolle
heri.

Stadigt flere australiere vågner op til klima-virkeligheden

Denne koala blev reddet i sidste øjeblik af en kvinde
I Australien har de mest omfattende brande nogensinde fået stadig
større dele af befolkningen til at
vågne op: Tænketanken Australia
Institute offentliggjorde i midten
af januar en opinionsundersøgelse, der viste, at 50% af landets befolkning nu er “meget bekymrede”
og 80% “noget bekymrede” over
klimaforværringen - en tydelig
stigning. På samme tidspunkt var
der betydelige demonstrationer
på baggrund af brandene i de
største australske byer.
Dette har skærpet modsætningen til de borgerlige klimabenægtere, herunder ikke mindst

premierminister Scott Morrisons
regering. “ScoMo” holder stædigt fast i landets kuludvinding.
Australien er verdens største kuleksportør, og til denne business
er knyttet betydelige økonomiske
interesser.
Aktuelt diskuteres Carmichael
kulmine-projektet i delstaten
Queensland, et projekt, der har
fået grønt lys af regeringen. Minen
vil blive en af verdens største. Bag
projektet står det indiske kæmpeselskab Adani, som vil bruge
kullene til kraftværker i nordvestIndien.
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- rigeligt råd til
en langt bedre
overenskomst

I de sidste 10 år - siden Finanskrisen - er erhvervslivets
indtjening steget. Men arbejdernes lønninger er slet ikke
fulgt med. Det betyder, at der
er sket en stor omfordeling
fra arbejderklassen til nogle
få i toppen af samfundet.
Af Jens Riis Bojsen

Arbejderklassens lønninger er
sakket bagud, fordi de foregående
overenskomster har accepteret
løntilbageholdenhed. OK17 var
en overenskomst, der kun akkurat sikrede en lønudvikling i takt
med inflationen. Arbejderklassen
har derfor ikke fået noget ud af
stigningen i produktivitet og indtjening i denne periode. Samtidig
er tempoet steget på arbejdspladserne, og det er der ikke blevet
afregnet for.
Blandt de 600.000 arbejdere på
det private arbejdsmarked var der
udbredt utilfredshed med resultatet ved OK17. I flere forbund var
der et flertal af nej-stemmer, men
pga. sammenkædningsreglerne
ved afstemningen endte der med
at blive et snævert flertal.

Arbejdernes andel i indtjeningsfremgangen er faldet

På bare nogle få år er lønmodtagernes andel af den såkaldte
værditilvækst faldet ret betydeligt:
Hvor den for bare nogle få år
siden udgjorde 66 pct. af værditilvæksten, er den nu faldet til
50 pct.
Det viser tal fra Finansministeriets statistikudvalg.
Ved virksomheders værditilvækst forstås indtægten minus
omkostninger til varer og tjenester. En del af denne værditilvækst
går til løn til de ansatte, og resten
til overskud.
Når arbejdernes andel af værditilvæksten er faldet, er det lig
med en omfordeling til gavn for
virksomhedsejerne.

Op med lønnen! - Sammen om OK20

Erhvervslivets fremgang efter
Finanskrisen

Danske virksomheder var relativt
hurtige til at komme sig over krisen. I hvert fald hvis vi måler på
overskuddene, som hurtigt var
på niveau med tidligere. De sidste fem år har virksomhedernes
overskud for alvor taget fart, så de
nu er mere end dobbelt så store
som i 2010. Alene i 2017 fik de
private virksomheder (eksklusive
finanssektoren) et overskud efter
skat på 314 mia. kr., viser tal fra
Danmarks Statistik. Det oplyser
Jakob Nerup, fagligt aktiv i HK og
arbejdsmarkedspolitisk rådgiver i
Enhedslisten.
Når overskuddet efter skat er
314 mia. kr., giver det et fingerpeg om, at værditilvæksten har
været meget betydelig … Og når
arbejdernes lønandel af værditilvæksten på nogle få år er faldet fra
66 pct. til nu 50 pct., så er der altså

tale om ret heftige beløb, som
borgerskabet har snuppet under
den store omfordeling.

Det har udløst bred tilfredshed
på direktionsgangene

Her scorer man i dén grad kassen!
Når overskuddene nu er dobbelt så store som i 2010, så kunne
man forestille sig, at virksomhedernes investeringer også kunne
være sat op til det dobbelt sammenlignet med dengang:
Men nej, de er kun øget med
50 pct.
Derimod er udbytterne steget
med 119 pct.: Vi ved fra Danmarks
Statistik, at virksomhedernes ejere
og aktionærer i 2018 fik udbetalt
135 mia. kr. i udbytte.
Hvor arbejderlønningerne kun
lige akkurat har kunnet holde
trit med inflationen - og altså
ikke er steget i købekraft - så
har erhvervslivets ledende ansatte oplevet en markant højere
lønfremgang. Og allermest har
topcheferne fået: De 200 højest
lønnede direktører har fået en
lønstigning på 100 pct.
Således har Danmarks højest
lønnede direktør, Carlsbergs Cees
&#39;t Hart, hævet sin årsløn fra
36,1 millioner kroner til 52,5 millioner kroner fra 2016 til 2018.
Den løntilbageholdenhed, som
har præget de sidste overenskomster, har altså forgyldt toppen af
dansk erhvervsliv.

bejdsgiveren kræver, at de ansatte
skal arbejde en fuld 42 timers uge
- men de skal stå til rådighed i så
mange timer.
Forliget accepterede også, at
der ikke skulle sættes hårdt ind
mod social dumping. Dette er ikke
mindst blevet lettere som følge af
EU’s krav om fri bevægelighed for
arbejdskraften: Formålet hermed
var naturligvis, at lavtlønnet og
lavt organiseret østeuropæisk arbejdskraft skulle agere løntrykkere
i Vesteuropa og Danmark.
Under både Helle ThorningSchmidt og Lars Løkke blev der
med vilje ikke gjort noget for at
indføre kædeansvar. Helt på linje
med at Skat og Arbejdstilsynet
blev skåret ned, således at det
blev langt lettere at snyde samt
bryde sikkerhedsreglerne. Alle
disse forskellige angreb på overenskomsterne blev sat i system
med henblik på at svække løn og
arbejdsvilkår.
OK 17 forliget har presset
fagtoppen nedefra. Mange har
igennem adskillige år sat spørgs-

målstegn ved at være medlem
af en dyr fagforening, når den
alligevel ikke rigtigt formår at gennemføre større tryghed i jobbet og
en større andel af “kagen”.
Mens andre forsøger at organisere sig, bl.a. i “Arbejdere i Bevægelse”, som allerede er godt i gang
med at organisere og mobilisere.
Læs mere side 4.
OK20 er en kamp om fordelingen af de værdier, som arbejderklassen skaber hver eneste dag.
OK20 er muligheden for gennem
solidaritet fra neden at nå bedre
resultaterne end dem, fagtoppen
kan forhandle sig frem til.
OK20 er samtidig en mulighed
for arbejderklassen til at sætte
en mere solidarisk dagsorden
på mange andre spørgsmål og
presse på for ændringer på bl.a.
pensionsområdet mv.
Regeringen er allerede langt
bagud på point hvad angår indfrielse af valgløfterne og forventningerne til at NU ER DET VORES
TUR.

Angreb på arbejderne
Danmarks højest lønnede direktør, Carlsbergs Cees ’t Hart, har hævet sin løn
fra 36,1 millioner kroner til 52,5 millioner kroner fra 2016 til 2018

Ved OK17 indgik fagtoppen et
forlig, som sagde, at arbejderne
skal stå til rådighed 42 timer om
ugen. Det er ikke sikkert, at ar-

Pris mindst 30 mio for den dansk-byggede hyperbil Zenvo TS1 GT med 1.200
HK på danske prøveplader i København - december 2019 i Studiestræde
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Film:

Sorry We Missed You
Det siges, at finanskrisen á
2008 er ovre. Men er krisen nu
også helt ovre for alle?

lærte jobs, han har haft gennem
tiden, op. Der er stort set ikke dét
job, han ikke har haft.

Af Frank Rasmussen og Maja Mathiesen

Sin egen chef?

Ken Loachs seneste film “Sorry
We Missed You” (2019) viser noget
andet i en skildring af gældsplagede
arbejdstagere på et brutaliseret arbejdsmarked.
Ricky og Abbie Turner har siden
krisen været tynget af gæld. De
skulle have købt drømmehuset,
men drømmen brast. Nu bor de med
deres teenagesøn og lille datter i en
lettere faldefærdig lejebolig, hvor
de lige akkurat kan være, og hvor de
konstant frygter ikke at være i stand
til at betale huslejen.
Abbie arbejder omtrent 13 timer
om dagen som hjemmeplejer. Ofte
må hun tage sine egne pauser i brug
for at yde den omsorg for borgerne,
som de burde få. Glem konceptet
overarbejdskompensation.
Sønnen Seb er led og ked af det
hele og får afløb for sine frustrationer ved at spraymale byens facader.
Han søger konfrontationer på dagligt plan.
Datteren Liza ønsker bare, at familien skal enes og have det godt.
Hun overses let.
Faderen Ricky er uuddannet og
ufaglært. I filmens åbningsscene
lister han nogle af de mange ufag-

Men nu skal der ske noget! Nu skal
han være sin egen chef. Og det bliver
han i et pakkebudsfirma, hvor han
enten skal leje en vogn af dem eller
skaffe sin egen. Hvor han selv skal
sørge for afløsere, og hvor der ikke
er skyggen af en kontrakt.
Ricky får travlt nu, hvis han skal nå
at levere folks pakker til tiden. Som
cheftypen, garagelederen eller nok
nærmere den enevældige hersker
på centralen, ånder Ricky de andre
chauffører tungt i nakken.
Imens roder teenageren Seb sig
ud i stadigt større problemer med
både skolen og ordensmagten. Da
han bliver arresteret, bliver Ricky
naturligvis trukket i løn for at forlade sin udstukne rute og familiens
problemer synes at eskalere derfra.

én mere afmægtig og fortrøstningsløs end mange af Loachs andre film.
Men hvorfor skulle vi, publikum,
tilbydes fortrøstning og håb, når
millioner af mennesker lever et
liv uden skyggen af dette? Hvad
slutningen synes at fortælle os er,
at ønsker vi dét håb, må vi skabe
forandring.

Afmagt til forandring

“Sorry We Missed You” er en film, der
på en forfriskende usentimental vis
skildrer et stadig mere brutaliseret
arbejdsmarked, som gennemsyres
af kontraktløse stillinger og forringer
vilkårene for både privat og offentligt ansatte.
En tendens vi ser over hele verden
- også herhjemme. Filmen ender
ikke lykkeligt. Faktisk efterlader den

Ken Loach, født 1936,
har en lang række af
film bag sig, der sætter
fokus på emner som
fattigdom, hjemløshed, frihedskamp
og arbejderrettigheder.
Især kan følgende film
nævnes: I, Daniel Blake,
Land and Freedom, The
Wind That Shakes the
Barley, Riff-Raff, Kes og
It’s A Free World...

Teater:

“Velkommen til revolutionen!”

Bienvenue à la révolution! Ny opsætning på dansk teater bringer det
globale oprør til de skrå brædder,
anført af de franske Gule Veste.
Af Anna Wolf

Hvis man er på udkig efter en politisk
kulturoplevelse, hvor idéen om revolution
for en gangs skyld virker til at forlade det
retrospektive og romantiske til fordel for en
konkret nutid i oprør, anbefaler Socialistisk
Arbejderavis “DE HOVEDLØSE”.
Stykket havde premiere 22. januar og
spiller indtil 26. maj på teater Mungo Park
i Allerød. Det tager udgangspunkt i en fa-

milie, som splittes, udfordres og forandres
af opstanden i Paris’ gader.
Særligt ved stykket er den dybdegående
research i bevægelsen de Gule Veste, som
det unge teaterhold har udarbejdet. Alle
aspekter af fortællingen synes at have en
reference til en virkelighed på gaderne i de
franske byer, som har udfoldet sig siden
300.000 i november 2018 gik på gaden i
protest mod præsident Macrons benzin- og
diesel-afgifter. Afgifter med en stærk social
slagside.
For eksempel refererer titlen til mediernes retorik og oprørernes svar: “Politikerne
kalder dem hovedløse i pressen, mens
Vestene tegner graffiti af de selvsamme

politikere i guillotiner,” skriver Mungo Park
på sin hjemmeside.
Er “de hovedløse” - de, som stædigt kaster
sig ud i oprøret og blokerer gaderne? Eller
de magthavere, som - nok en gang i fransk
historie - snart “mister hovedet” og bliver
væltet af den vrede befolkning?
Stykket lægger op til en klar forbindelse
mellem gammel og ny vrede, historiske og
aktuelle oprør og revolutioner.
DE HOVEDLØSE har fået meget medieopmærksomhed for sit nyskabende
greb om scenekunstens revolutionære
muligheder.
Det kan også ses i kølvandet på en mærkbart voksende interesse for ikke bare politisk teater, men oprør, protest, desperation
og forandring i scenekunsten rundt om i
landet de seneste år.
I foråret 2017 spillede eksempelvis en
opsætning af den amerikanske forfatter
John Steinbecks roman Vredens Druer på
Betty Nansen-teatret i København. Det
var en barsk og intens dramatisering af
fortællingen om en landarbejderfamilie,
der under Depressionen i 1930’ernes USA
rykker alt op med rode og søger arbejde i
det californiske paradis, kun for at finde
mere armod og hård udbytning.
I efteråret 2018, umiddelbart før de Gule
Vestes første opstand, spillede forestillingen “REVOLUTION” både i Århus og
København. Her diskuterer fire karakterer
i en personlighedsløs IKEA-lejlighed muligheden for revolution i en “grotesk krisesitcom”. Alle fire karakterer repræsenterer

forskellige idéer om forandring og forskellige former for optimisme og pessimisme.
Disse er kun et lille udpluk af eksempler
på, hvordan revolutionen og drømmen
om forandring har fundet vej til de danske
teaterscener.
Med “DE HOVEDLØSE” synes den dramatiserede revolution at rykke et skridt
tættere på virkeligheden. Det vil noget andet end den historiske fiktion i Steinbeckopsætningen, som lægger op til refleksion
og sammenligning med den økonomiske
krise i vores egen tid. Og den fjerner sig lidt
fra det abstrakte og idealistiske i “REVOLUTION” for at dramatisere revolutionære
situationer og følelser, der udspiller sig lige
nu i den globale materielle virkelighed.

For interesserede, som er eller har
mulighed for at være i København, er
der i forbindelse med forestillingen
“DE HOVEDLØSE” kunstnerisk debatsalon om teatrets revolutionære
kræfter og tilstanden i gaderne.
Dette vil foregå d. 7. februar på
Teater Republique fra kl. 17-18.30.
Entré: 10 kr.
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Her står
ISU
Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk
krise.

M
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Bøger til socialister og anti-kapitalister

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

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

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

”A Rebel’s Guide”-serien kan købes i din lokale
afdeling af Internationale Socialister

Møder i Internationale Socialister
Møderne er åbne for alle interesserede. Se de seneste opdateringer på socialister.dk/moeder

København

Odense

6/2: Hvad er nyliberalisme?
13/2: OK 20 – Vi er klar til konﬂikt
20/2: Landbrug og fødevareproduktion under kapitalismen
27/2: Stop racismen på arbejdspladsen
5/3: Amerikanske civilisationer før Columbus

4/2: Almindelige menneskers historie - Sydamerika
11/2: Eleanor Marx
18/2: Rosa Luxemburg
24/2: OK20 - der er råd (Fællesmøde m. Enhedslisten)
Mødet foregår kl. 17-19 i Huset, Absalonsgade 26
3/3: Antiracistisk kamp i dag
10/3: OK20, hvor står vi nu?

Århus

Aalborg

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.

Internationale Socialister holder (med mindre
andet oplyses) møde hver anden torsdag kl. 19.30
i lokale 2.2 på Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C. Kontakt Lars Henrik på tlf.
61 60 68 76 for yderligere info.
6/2: Malcolm X
20/2: Overenskomstforhandlingerne
5/3: Klimakamp
19/3: Den socialistiske rådsrepublik på Als

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset,
Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere
info.

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

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

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

Friedrich Engels

Manchester - tekstilfabrikkers skorstene ca. 1880

2020 markerer 200-års-fødselsdagen for
den tyske socialist Friedrich Engels – en
tænker hvis idéer er evigt mere relevante i
dag, og hvis liv kan virke selvmodsigende.
Af Asbjørn Gammelgård

Engels møder Marx

Engels blev født i den tyske by Barmen,
som idag er en bydel i Wuppertal i Nordrhein-Westfalen. Han var den ældste
søn i en velhavende kapitalistfamilie.
Mens familien pressede ham i faderens
fodspor mod en karriere i familiefirmaet,
udviklede den unge Engels en interesse
for politisk filosofi og begyndte snart
under pseudonym at skrive artikler om
industrialiseringens skyggesider. Da han
under sin værnepligt blev udstationeret
i Berlin, brugte han sin fritid i universitetets forelæsningssale og stiftede snart
bekendtskab med unghegelianerne – en
venstreorienteret intellektuel gruppe,
hvis revolutionære idéer lå i evig konflikt
med samtidens politiske og filosofiske
forståelser. Fra denne placering i hjertet
af tysk radikalisme udgav Engels artikler
for bladet Rheinische Zeitung, og i 1842
mødte han bladets redaktør, Karl Marx,
med hvem han senere ville indlede et
livslangt venskab af historisk betydning.
Dette venskab med Marx ville for evigt
definere Engels’ minde, og selv i dag er
Engels sjældent husket for andet end sin
rolle som andenviolin til den moderne
socialismes teoretiske grundlægger. Gennem værker som Den hellige familie, Den
tyske ideologi og Det kommunistiske manifest har Marx og Engels revolutioneret
revolutionær tænkning, og ved i 20 år at

Engels’ selvstændige betydning

Allerede som en ung mand i 1845 brillerede han i bogen Den arbejdende klasses
stilling i England med et dybdegående
studie af industrialiseringens konsekvenser, og i hhv. 1883 og 1884 præsenterede
han med værkerne Naturens dialektik og
Familiens, privatejendommens og statens oprindelse en nuanceret filosofisk,
antropologisk og historisk forståelse, der
stadig i dag kan bidrage med sit klarsyn i
analyser af køn og klima.

Naturens dialektik

Naturens dialektik er et ambitiøst, men
ufærdigt værk, der retter den marxistiske metode mod naturvidenskaben og
behandler alt fra grundlæggende naturvidenskabelige love til menneskets evolutionære udvikling fra aben. Mens visse af
detaljerne i dag er forældede, har Engels
i andre spørgsmål forudset senere videnskabelig udvikling med imponerende
præcision. I sin udlægning af arbejdets
centrale rolle for menneskets evolution
hævder Engels f.eks., at hjernens udvikling må være tæt forbundet med håndens – en hypotese som arkæologiske
fund senere har vist sig at støtte. Engels’
bidrag begrænser sig ikke til menneskets
evolution men vedrører også det moderne
menneskes forhold til naturen. I denne
klimakrisens tid gør vi klogt i at huske
på hans advarsler mod de uforudsigelige og til tider katastrofale konsekvenser
ved blind varegørelse af planeten – for
som Engels skriver, bliver vi, når disse
konsekvenser rammer, mindet om ”at
vi på ingen måde behersker naturen på
samme måde, som en erobrer behersker
et fremmed folk, som en der står uden for
naturen – men at vi med kød og blod og
hjerne tilhører naturen og står midt i den,

Friedrich Engels 36 år gammel i 1856

og at hele vort herredømme over den består i, at vi frem for alle andre skabninger
kan erkende dens love og anvende dem
rigtigt.”

Familiens, privatejendommens og
statens oprindelse

Med “Familiens, privatejendommens og
statens oprindelse” udvikler Engels med
udgangspunkt i antropologen Lewis H.
Morgan en marxistisk analyse af de tidligste menneskelige samfund samt de
historiske rødder bag de i titlen nævnte
institutioner. I sin analyse af familien
afslører Engels kvindeundertrykkelsen
som uløseligt forbundet til de materielle
produktionsforhold og klassesamfundet en analyse i klar kontrast til både mandschauvinisternes samt de borgerlige
feministers ahistoriske postulater, hvor
de identificerer undertrykkelsen som et
resultat af noget, der til evig tid skulle være
iboende ved kønnene selv.

Født i rigdom, men altid på arbejderklassens side

Friedrich Engels er en af den socialistiske histories store paradokser. Født
ind i borgerskabets rigdom dedikerede
han sit liv til bekæmpelsen af sine egne
klasseinteresser og i sympati med denne
klassekamp, stod han som en modvillig
kapitalist, der ernærede sig ved udbytning
af arbejderklassen, men brugte verskuddet derfra på at finansiere de teoretiske
våben, der skulle knuse det borgerlige
system. Som teoretiker har han anvendt
den marxistiske metode med exceptionel
bredde, og som aktivist har han spillet en
central rolle for den socialistiske bevægelse fra de tidlige drømmende diskussionskredse og helt frem til dannelsen
af Anden Internationale. 200 år efter sin
fødsel står Engels stadig som en klarsynet
teoretiker og fordømmende kritiker af
vores samfund, og mens vi hylder hans
liv og fejrer hans fødsel, er det værd ikke
blot at anerkende en trofast velgører bag
marxismens grundlægger, men også
en selvstændig tænker af exceptionel
karakter.

www.socialister.dk
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Som vi går ind i 2020, går vi ind i en tid,
der står i fremtidens og forandringens
tegn. Vi ser klimakrisens rædsler i Australiens flammer, en verdensøkonomi der
balancerer på et vaklende fundament, og i
horisonten lurer et historisk skæbnesvangert præsidentvalg i USA. Som socialister
er det vigtigt, at vi har blikket fast rettet
fremad, men for at skue klart mod fremtiden må man også holde fortiden for øje.

arbejde i et forhadt job hos familiefirmaet for at kunne finansiere den fattige
Marx-familie, muliggjorde Engels, at Marx
kunne skrive sit absolutte hovedværk:
Kapitalen. Men foruden samarbejdet med
Marx er Engels også en bemærkelsesværdig tænker i sin egen ret.

Socialistisk
Arbejderavis

– stadig relevant i dag

