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Med corona-krisen rykker den
globale recession nærmere
Lukningen af Danmark får store
økonomiske konsekvenser. Der venter
et hårdt år for dansk økonomi, vurderer
Nordeas cheføkonom Helge J. Petersen
FN’s verdenssundhedsorganisation
karakteriserer nu den verdensomspændende corona-epidemi som en
pandemi.
Det får store konsekvenser for dansk
økonomi og de danske lønmodtagere,
at spredningen af corona-virussen nu
nærmest har sendt landet i undtagelsestilstand. Sådan lyder vurderingen

fra Nordeas cheføkonom, Helge J.
Pedersen efter regeringen den 11. marts
valgte at iværksætte omfattende tiltag
for at dæmme op for corona-smitten.
“Der er risiko for, at ledigheden vil
stige over de kommende uger. Det vil
også påvirke efterspørgslen i samfundet,” skriver Helge J. Pedersen i en
kommentar.
“2020 vil med sikkerhed blive det med
afstand svageste år for verdensøkonomien siden finanskrisen. For dansk
økonomi bliver der ligeledes tale om et

svagt år. Vi vurderer nu, at væksten i år
vil blive reduceret til mellem 0,5 og 1 pct.
mod tidligere 1,5 pct.,” skriver Helge J.
Pedersen.
Alt tyder på, at en global recession
rykker nærmere og nærmere. De massive fald på verdens aktiemarkeder vil
ramme privatforbrug og investeringsaktivitet markant. Rejsebranchen,
turisme, hoteller og restauranter vil
opleve en markant krise, mener Helge
J. Pedersen.

industrier, så skaber man alletiders yngleplads for virus,
der kan spredes hurtigt og
får de optimale betingelser
for at mutere og bevæge sig
fra dyr til mennesker.
D e t e r a l l e re d e s k e t
tidligere. Fugleinfluenza og
svineinfluenza er opstået på
samme måde. I Danmark
har vi MRSA, multiresistente bakterier fra svineproduktion, som har smittet
mange, som dagligt arbejder
med svin. Hvis de smittede møder mennesker med
svækket immunforsvar, kan
det have dødelig udgang,
hvilket er sket for nogle.
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Corona epidemien er
en global trussel, som udspringer af den måde, vores
fødevarer produceres på.
Det vil ske igen og igen.
Derfor må vi ændre måden
at producere fødevarer på.
I 2007 udgav FN´s
fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) rapporten
“Industrial Livestock Production and Global Health
Risks”.
Den siger, at 3 ud af 4
virus, som påvirker mennesker, stammer fra dyr eller
animalske fødevarer. Og at
vi i fremtiden vil se epidemier og pandemier med nye
sygdomme, som opstår og
muterer i kødproduktionen.
Når kødproduktionen intensiveres og samles i store

Corona krisen alle bør hjælpes
Nu rammer Corona-krisen, og folk bliver fyret i
stor stil. Alle skal hjælpes. Vi skal undgå, at det
gik ligesom sidste krise i 2008, hvor bankerne
fik massiv støtte gennem bankpakker, men
arbejdere, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere måtte betale med forringede vilkår og
velfærd.
Nu kan arbejderne i virksomheder over 50
personer sendes hjem med næsten fuld
lønkompensation. Og det er godt. Men hvad
med resten? Og hvad med de arbejdsløse? De
syge? Folk på kontanthjælp?

Lysfest for Humanisme:

Appel til de danske myndigheder
og politikere om beskyttelse af
beboerne i landets udrejsecentre
under corona-epidemien
I landets udrejsecentre føler
beboerne sig meget utrygge i
den nuværende situation med
corona-epidemi. De vil gerne være med til at forebygge
smittespredning og ønsker derfor
at kunne følge de danske sundhedsmyndigheders vejledninger
og anvisninger i forbindelse med
corona-epidemien. Beboerne er
underlagt en række vilkår, som
ikke yder dem god beskyttelse
mod smitte med corona-virus. I
modsætning til de regler og anvisninger, der udstikkes for befolk-

ningen i resten af Danmark, tvinges beboerne i udrejsecentrene
til fortsat at bo og leve mange
samlet på et sted. De bor meget
tæt på små værelser, spiser sammen i store grupper (undtagen
på Sjælsmark) og er nu underlagt
meget skrappe restriktioner mht.
at forlade udrejsecentret (mange
har børn og familie i Danmark).

Grænselukningen stopper ikke smitten - men øger fremmedfjendskheden
Alle landets førende sagkyndige
i sygdomsepidemier undrede
sig kraftigt, da Mette F. lukkede
grænserne for alle, der ikke har
et “anerkendelsesværdigt formål”
til at komme ind i landet. Således
direktøren for Sundhedsstyrelsen
Søren Brostrøm, der overhovedet
ikke havde anbefalet dette skridt:
“Grænselukninger er først effektive, hvis det er med en meget

høj grad af implementering ( …
dvs. når grænsen bliver lukket
fuldstændigt hermetisk …), og
derfor er det først og fremmest
effektivt i forhold til øer. Det er
også derfor, det står ret tydeligt
i WHO’s anbefalinger, at helt
generelt anbefaler man ikke
grænselukninger, medmindre
der er tale om ekstraordinære
omstændigheder,” sagde Søren

Brostrøm lørdag den 14. marts.
WHO er FN’s Verdenssundhedsorganisation, som spiller en stor
rolle i koordineringen af indsatsen mod corona-pandemien.
Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm understregede, at grænselukning ikke har stået i styrelsens
katalog over redskaber til at minimere smittespredningen.
Det giver ikke mening at lukke

et lands grænser i forsøget på
at minimere coronasmitte, hvis
landet allerede har flere end
1.000 smittede, siger professor i
folkesundhedsvidenskab Lone
Simonsen - en af landets førende
eksperter i epidemier - til dagbladet Information.
I den aktuelle situation er
grænsen “kun” lukket i begrænset grad, idet den står åben for

tusinder af danskere, der er beordret hjem fra udlandet: Masser
af disse vil medføre smitte, måske
uden at vide det.
Coronavirus kommer ikke udefra selvom demagoger som Martin Henriksen, Trump og andre
nationalkonservative forsøger
at give “de fremmede” skylden.
Coronavirus kommer fra måden
kapitalismen fungerer på.
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Det mener vi

Corona og kapitalisme
Hvad har den industrielle produktion af
fødevarer, fundamentale ændringer af biodiversitet, afbrænding af skovene, ulighed
og klasseforskel, nedskæringer i velfærden
og racisme med corona-virus at gøre? ALT !

Å r s a g : D e t n a t u r s t r i d i ge o g
dyrefjendtlige kapitalistiske landbrug

Intensiv kapitalistisk, industriel fødevareproduktion giver rig mulighed for virus
til at mutere og sprede sig over dyreværter,
samtidig med at nærheden og størrelsen
af den menneskelige befolkning (i det her
tilfælde Kina) giver en krydsningsport for
virus til at inficere menneskelige populationer.
Udvidelse af landbrugsproduktionen
igennem skovrydning har skubbet søgen
efter vilde fødevarer dybere ind i det sidste af de primære landskaber og ødelagt
biodiversiteten. Den industrielle model
for landbrug og husdyropdræt forklarer,
hvordan vi er kommet til et punkt, hvor
hvert år bringer truslen om en ny og
potentielt dødbringende, global virus.
Corona er således ikke den sidste! Naturen
slår tilbage.

Den skrantende sundhedssektor

Corona-krisen afslører også den elendige
situation, som mange sundhedsvæsener
befinder sig i. Årevis af nedskæringer har
gjort sundhedsvæsenet sårbart, og vi har
allerede set, at det italienske sundhedsvæsen er bukket under. Det, som man skal
lægge mærke til her, er de prioriteringer,
som de har foretaget: Man behandler først
folk under 60 år – de er jo stadig produktive. Også herhjemme begynder man at
italesætte, at der vil komme prioriteringer:
På grund af den national-konservative

stemning, vil man kunne frygte, at folk
fra ikke-vestlige lande vil komme bagest i
køen. Her er der brug for, at vi råber vagt i
gevær, hvis noget sådant skulle komme på
tale. Eller hvis der skulle blive foretaget en
anden prioritering, som ikke er solidarisk
med alle borgere uanset statsborgerskab,
alder eller sundhedstilstand.

Trepartsaftalen

Midt under corona-krisen afholdt Danske
Bank generalforsamling, og her bekendtgjorde de, at de vil udbetale 7,3 milliarder til
deres aktionærer i udbytte. Det er, hvad de
forstår ved ”samfundssind og solidaritet”.
Økonomisk støtte til bankerne bør i det
mindste være betinget af, at de ikke samtidig udbetaler udbytter til aktionærerne.
Alle virksomheder får både udsættelse for
skat og moms og bliver kompenseret for tabet af produktion under corona-virussens
hærgen.
En trepartsaftale mellem regering, lønmodtagere og arbejdsgivere betyder, at
alle virksomheder med over 50 ansatte,
som hjemsender mere end 30% af arbejdsstyrken, nu kan hjemsende folk til fuld
løn med en stor kompensation fra staten.
Dermed undgår en del arbejdere at skulle
overleve på arbejdsløshedsunderstøttelse,
som reelt kun dækker halvdelen lønnen.
Men hvad med alle de andre, som nu er i
fare for at miste jobbet? Rigtig mange står
stadig i en usikker situation.

Byggebranchens overenskomstforhandlinger bliver bombet tilbage
Forligsinstitutionen er heller ikke sen til
at udnytte situationen i forhold til den
store knast – overenskomsten for byggebranchen. De lader hånt om, at det vil

være naturligt at holde en pause i forhandlingerne, fordi landet er lukket ned. Men
ak nej. Ligesom under krigen ser de deres
snit til, at genoptage forhandlingerne for
at tvinge de faglige forhandlere i 3F til at
vise ”samfundssind” og underskrive noget,
som de ellers ikke ville have gjort. Igen ser
vi, hvordan klassesamfundet bliver afdækket under corona-krisen.

Symbolpolitik, der bidrager til
fremmedfjendskheden

Også den racistiske dagsorden i Danmark
fornægter sig ikke under corona-krisen.
Således har regeringen lukket grænserne
for alle, der ikke har et “anerkendelsesværdigt formål” til at komme ind i landet.
Sundhedsstyrelsens direktør erklærede,
at dette skridt ikke er nødvendigt til at
bekæmpe smittespredningen. Det betyder,
at grænselukningen blot er symbolpolitik, der skal tjene til at få regeringen til at
fremstå som “handlekraftig”, samtidig med
at den politisk søger at tage luften ud af
Dansk Folkeparti, som altid er klart til at
piske racismen op og give indvandringen
skyld for corona.
Ikke så snart anbefalingen om ikke at
give hånd under krisen - for at hindre
smittespredning - var blevet givet, var Mattias Tesfaye ude og sige, at ceremonier for
nye danske statsborgere skulle udskydes,
således at de beordrede håndtryk ville
kunne blive gennemtrumfet! Heldigvis
er der nogen borgermestre (også socialdemokratiske), som har trodset anbefalingen. Martin Henriksen fra DF har krævet
stop for al indvandring, og Peter Skaarup
har spurgt sundhedsministeren, om ikke
man skulle stoppe for asylansøgninger,
mens man nu havde lukket grænserne.

Om regeringen vil kunne fastholde et minimum af anstændighed i denne situation,
er tvivlsomt.

Pas på vores frihedsrettigheder

Selv om mange af de tiltag som regeringen
har lavet er umiddelbart fornuftige, skal vi
passe meget på at situationen ikke misbruges til at undergrave frihedsrettighederne.
Specielt politiets beføjelser til at gå ind
i folks hjem uden dommerkendelse er
meget betænkelige. Under epidemil ovgivningen er den mulighed til stede i forvejen.
Hastelovene ophører først 1. marts 2021.
Hvorfor ikke 1. juni i år – da er epidemien
stort overstået. Det er derfor grund til at
hold et vågne øje med hvordan disse nye
magtmidler fra statens side udmøntes.

Solidariteten er vores våben

I hverdagen må vi passe på hinanden og
hjælpe hinanden, så ingen står alene. Et
godt eksempel er de hjælpegrupper, som
er sprunget op på Facebook og fællessang
fra altanerne på Nørrebro og Vesterbro.
Samtidig må vi ikke glemme de millioner
af flygtninge, som flygter fra krig og klimakaos lige uden for Europa dør.
Coronavirus blotlægger ikke bare det
fundamentale, katastrofale overgreb på
vores fælles planet, som den kapitalistiske
produktions profitmaksimering er skyld
i. Det blotlægger også, hvordan magthaverne reagerer, når virus spreder sig og truer
deres magt og kontrol. Corona-krisen er
således et studie i, hvor skadelig kapitalismens inderste væsen er for os alle.
Det er på høje tid at den globale kapitalisme stoppes og erstattes af et globalt system, som sætter mennesker og natur først.

Udskyd forhandlingerne om OK20

En række fagforeningers overenskomstforhandlinger endte ikke med forlig inden
den 1. marts, hvorfor forhandlingerne er
fortsat i Forligsinstitutionen. Det gælder
bygningsarbejderne i 3F og det gælder

DSB-ansatte i Dansk Jernbaneforbund.
Da Mette Frederiksen lukkede landet ned
den 12. april, blev forhandlingerne i Forligsinstitutionen også stoppet og udsat, og
Faneborgen foran forligsinstitutionen pak-
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ket sammen. Men kort tid efter indkaldte
Forligsmanden igen parterne til forhandlinger til stor utilfredshed blandt tillidsfolk
og menige medlemmer i 3F. En gruppe
murere og murerarbejdsmænd murede
lørdag nat indgangen til Forligsinstitutionen til i protest. Siden er protesterne
vokset. OK 20 betyder meget for bygningsarbejderne, som kæmper for en højrere
mindste, som det bedste værn mod social

dumping. Bliver der trukket en ”forlig” ned
over hovedet på dem, vil de stemme nej til
forliget og gøre klar til konflikt. Det kræver
mobiliseringer på arbejdspladserne, møder i fagforeningerne osv. Men det er ikke
tilladt i øjeblikket. Desuden vil en konflikt
være virkningsløs i et samfund, som er
lukket ned pga. coronakrisen. Derfor må
forhandlingerne udsættes ligesom i Norge.
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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”.

Aztekernes hovedstad Tenochtitlán ligger inden for den nuværende Mexico Citys område. Tenochtitlán blev opført på en
ø i Texcoco-søen. Byen blev den største i Nord- og Sydamerika før Columbus. I midten ses det store tempel. Byen opstod
omkring år 1300 og gik til grunde ved spaniernes sanseløse ødelæggelser i 1521

I Bibelen står der ikke et eneste ord eller antydning af, at der skulle være
en “ny verden”, dvs. Amerika, vest for “den gamle verden”. Opdagelsen af
Nord- og Sydamerika betød derfor en sprængning af europæernes religiøstovernaturlige verdensbillede, og blev en vigtig brik i den gradvise frigørelse
herfra, som i 1600- til 1700-tallet endte med den videnskabelige revolution.
Denne revolution hører til de største udviklingsspring i menneskehedens histore. - Men de spanske conquistadorer var ikke opfyldt af så ædle tanker ...
Hernán Cortés møder azteker-kongen Montezuma II den 8. november 1519.
Montezuma troede, at Cortés var guden Quetzalcoatl

Tolvte del:

Amerikanske civilisationer før Columbus

I del 1, som blev bragt i forrige
nr. af Socialistisk Arbejderavis,
så vi på de første mennesker
på de amerikanske kontinenter og den avancerede mayacivilisation. I denne artikel vil
vi se på de to andre højtud- Menneskeofringer
viklede civilisationer, nemlig Huitzilopochtli (en krigsgud i
form af en kolibri) blev omdrejnaztekerne og inkaerne.

dygtighed på slagmarken, godt
gejlet op af en ny militær-religiøs
ideologi, leveret af talsmænd
blandt præster og et voksende lag
af befalingsmænd.

Af Anders Bæk Simonsen

Aztekerne i den centrale del
af Mexico

Azteker betyder noget i retningen
af en person fra nord, og dækker over et folk, der vandrer fra
det sydlige USA’s ørken til den
mexicanske dal (dvs. højlandsplateauet ved Mexico City) omkring år 500. Undervejs lærte de
af de omkringliggende bystater,
der var rige og mere avancerede,
og begyndte at dyrke jord med
større succes. Det gav en enorm
rigdom. Ud af denne voksede
en aristokratisk klasse frem, der
indførte hårdt tvangsarbejde for
sin egen befolkning, der således
mistede de rettigheder, den havde
haft i det mere lige jæger- og samlersamfund.
Men udbytningen af aztekernes
egen befolkning var ikke nok.
Da tolteker-civilisationen samtidig var i nedgang, udnyttede
aztekerne dette magttomrum.
De brugte en kombination af
politisk list - bl.a. med en vigtig
alliance med to andre azteker-folk
(Texcoco og Tlacopan) - og brutal

ingspunktet for en militær blodskult. Den lovede evigt liv til dem,
der døde på slagmarken, kombineret med, at der skulle ofres
mennesker til kolibri-guden ved
templet i rigets center, Tenochtitlán. En periode med hungersnød
i slutningen af 1400-tallet betød
blot endnu mere undertrykkelse,
samt flere, større og mere barbariske menneskeofringer, der i høj
grad også var af egne aztekere.
Så da en lille flok spanske kolonisatorer ankom i 1519, var én
af grundene til, at de kunne tage
magten fra aztekerne (ud over, at
spanierne havde metalrustninger,
sværd og geværer), at mange undertrykte aztekere tilsluttede sig
de spanske kolonisatorer i håb
om, at de repræsenterede guden
Quetzalcoatl.

Inkariget i Andesbjergene

De første folk, der blev til inkaerne, var et hulefolk, der, under
ledelse af deres høvding Manco
Capac, drog fra Titicaca-højlandet
i Andesbjergene i det nuværende
Peru til Qusqo (Cusco) i 1100-tallet. De blev agerdyrkere af bl.a.
kartofler, majs og quinoa og ska-

(del 2 af 2)
bte en bystat der. Manco tilskrives
de første love og sagdes at være
søn af solen, og de efterfølgende
kejsere (inkaer) hævdede ligeledes
at være sønner af solen.
I løbet af 1400-tallet skete en
enorm udvidelse af Inkariget gennem en kombination af diplomati
og gaver til forskellige stammer,
løfter om adgang til stor rigdom
og endelig ved rå militær magt.
Under kejser Tupac Inca voksede hæren fra 70.000 til 2,5 mio.
soldater, og inkaerne erobrede
store dele af det nordlige Peru og
Ecuador.
De enorme udvidelser af riget
stillede spørgsmålet om, hvordan
inkaerne kunne regere et rige,
hvor de kun udgjorde 0,5 pct. af en
befolkning, der i sin storhedstid
udgjorde 10 mio. mennesker. Som
svar herpå blev inkaernes sprog,
quechua, spredt i de erobrede
områder, og arkitekter fra hovedstaden Qusco skulle opføre fastlagte statsbygninger i de fjerneste
egne af riget.

En storslået infrastruktur

Tvangsarbejdet sikrede, at store
anlægsprojekter var mulige, og det
fik især betydning med vejnettet.
Det dækkede 40.000 kilometer
veje i alt muligt svært terræn, og
indbefattede bl.a. hængebroer i
de bjergrige områder.
Vejnettet var afgørende, da
Inkariget trods dets udvikling ikke
havde noget skriftsprog. I stedet
for var kommunikationslinjerne

baseret på et vagtpostsystem,
hvor den enkelte vagpost skulle
spæne nogle få kilometer til den
næste vagtpost og mundtligt
overlevere beskeden til den næste,
der så fortsatte til den næste vagtpost. Desuden var der strategisk
placeret landevejskroer til de
mange rejsende til overnatning
og bespisning samt militære lagerrum. Inkaernes vejnet var det
mest udbyggede i hele verden, da
de spanske kolonisatorer kom til
Amerika.

Koloniseringen og enden på
Inkariget

Og netop disse veje med opholdssteder og proviant, fik de 168
spanske kolonisatorer,
ledet af Pizarro, lov til
at benytte i 1532, da
de fik etableret kontakt
med repræsentanter for
Atahualpa, inka-tronfølgeren i nord. Uden
disse ville de ikke være
kommet særligt langt i
det bjergrige Peru.
De lod som om, de
kom med gode hensigter, skjulte en del
af deres mænd med
geværer og kavaleri
uden for byen Cajamanarca i Andesbjergene, hvor de skulle
møde Atahualpa, og angreb pludselig inkaerne
på et signal. Dette var
begyndelsen på mange

hundrede års uhyggeligt brutal
undertrykkelse af inkaerne, samt
andre oprindelige folk på kontinentet. Den sidste inkakejser, der
rejste sig imod kolonisatorerne,
var Tupac Amura, der blev henrettet i 1572.
Inkaerne og aztekerne havde
nogle af de mest forfinede kulturer, men havde ikke som europæerne og kineserne udviklet
jern- og stålredskaber, som blev
til navigationsudstyr, krudt, kugler og kanoner, som blev de europæiske magthaveres redskaber
til at underlægge sig “den nye
verden”, drevet frem af en intern
konkurrence mellem de forskellige europæiske magthavere.

Inca hovedvejene langs kysten og
igennem Andesbjergene
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Anti-racisme

SIDE 05

Boganmeldelse:

Integration
- her går det godt
Forsker, økonom og forfatter
Hjarn v. Zernichow Borberg
har begået en knap 300
siders bog, som er en gave til
alle anti-racister.
Af Charlie Lywood

Titlen ”Integration – her går
det godt” (Djøf forlag, 2019)
antyder, at her er noget som
siger mainstream tænkning
om emnet imod. Tænk blot på
Mette Frederiksens udtalelse
til Information (d. 5. februar
2018): ”Ikke vestlige indvandring (er) den største udfordring
i Danmark”. Klima? Psykiske
problemer blandt ungdommen?
Stressrelateret sygdom? Ulighed?
Nej! Ikke-vestlig indvandring er
den største udfordring. Han sætter sig for at modbevise hendes
udtalelse. Og det gør han godt.
Hovedpointen er, at på alle parametre går det fremad. For Borberg er integration i Danmark
en stor succes. Men som han
afslutningsvis skriver ”Almindeligvis siger man, at sejren har
mange fædre, mens nederlaget er
forældreløst… Men hvor bliver
fædrene af?”.
I denne anmeldelse er der ikke
plads til at gennemgå alle 14
kapitler. For dem som vil dukke
ned i emner som ikke-vestlige
efterkommeres succes inden
for beskæftigelse, fremgang for
integration i de særligt udsatte
boligområder, familietyper og
ægteskabsmønstre blandt minoriteter som nærmer sig resten
af befolknings med lynets hast,
den ens abortfrekvens og fertilitet, den ens demokratiopfattelse og fremgang i uddannelsesfrekvensen er der meget guf at
hente. I stedet har jeg plukket
tre gængse argumenter ud, som
Borberg tilbageviser.

Ikke-vestlige personer er for
97 % vedkommende ikke
kriminelle

Han går i kødet på en typisk
brugt statistik (blandt andet af
Pernille Vermund i en debat med

Özlem Cekic i januar 2018), som
lyder ”...indvandrere og efterkommere fra muslimske lande
(er) for en stor dels vedkommende kriminelle”. Statistikken
er fra en opgørelse over 3.750
ikke-vestlige mænd født i 1987,
hvoraf 42 % (1600) havde overtrådt straffeloven. Disse mænd
svarer til 1% af alle ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere
over 14 år. Selv hvis alle disse
mænd skulle være fra traditionelle muslimske lande ville
de stadigvæk kun udgøre 2% af
personer fra disse lande. Som
Borberg lakonisk skriver, ”Det
svarer jo lidt til først at hævde,
at personer af dansk oprindelse
for en stor dels vedkommende
er uden for arbejdsmarkedet,
for derefter at zoome ind på
den knap ene pct. af personer af
dansk oprindelse, som bor i de
særligt socialt udsatte boligområder, og pege på, at her er ca.
44-46 % uden for arbejdsmarkedet.” Sandheden er, at næsten
ingen personer med oprindelse i
traditionelle muslimske lande er
kriminelle. 97 % har ikke været i
fængsel, hverken i 2017, året før
(2016) eller endnu før.

Ikke-vestlige personer koster
ikke 33 milliarder om året

Borberg går også i kødet på
det meget brugte tal, de 33
milliarder der hævdes at indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande koster det
danske samfund. Først sætter
han spørgsmålstegn ved om det
rimelige i at beregne nettobidraget for personer af ikke-vestlige
oprindelse i det hele taget:”Vil
man fx sætte økonomi på nettobidraget fra handikappede, eller
Odsherred Kommunens befolkning”, spørger han. Men nu er
tallet der, udgivet af selveste Finansministeriet, og så skal man
også forholde sig til at den bliver
brugt politisk. I selvsamme rapport redegøres der for at 17 milliarder af de 33 skyldes alderssammensætningen for de ikkevestlige efterkommere af den

Hjarn v. Zernichow Borberg
simple grund, at der er mange
børn i gruppen. Så analysen
kunne lige så godt have kommet
frem til den hovedkonklusion,
at børn og unge af dansk oprindelse (0-20 år) koster op mod
132 milliarder om året. Borberg
skriver ”I andre sammenhænge
kalder vi det en investering, når
det offentlige betaler for grundskolen, ungdomsuddannelser,
universiteter mv.”.
Dertil kommer at forskellige
beregninger og antagelser giver
meget forskellige resultater. For
eksempel kommer Rockwool
Fondens Forskningsenhed i 2014
frem til at ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres nettobidrag var -16 milliarder mens
Finansministeriet beregnede sig
frem til -33 milliarder! Uanset
opgørelsesmetode så udgør
nettoudgifterne for ikke-vestlige
indvandrere meget lidt i forhold
til de samlede offentlige udgifter.
Det svarer til mellem 0,4% og ca.
1,5 %. Opsummerende konkluderer han: ”Som det blev vist, så
skal der meget lidt til, før de ikkevestlige personer går fra at være
en nettoudgift til måske at være
en nettoindtægt for samfundet”.

”Prygelknabegruppen”

Så er der hvad Borberg kalder
”prygelknabegruppen”. Når
man skal piske ikke-vestlige
personer for deres dårligdom og
manglende lyst til integration,
så fremhæver man en gruppe
af ikke-vestlige kvindelige
indvandrere, som er flygtninge
eller familiesammenførte til en

flygtning. De stammer oftest fra
Afghanistan, Libanon (statsløse),
Irak og Somalia. De består af
ca. 16.000 kvinder. 30 år og
opefter. De dukker således op
som syndebukke og eksempel på
mislykket integration. Men der
er faktisk kun 10 % af alle ikkevestlige kvindelige indvandrer i
samme aldersgruppe.
Ca. 75% af denne gruppe
modtager overførselsindkomst.
Til sammenligning modtager
25% kvinder af dansk oprindelse
overførselsindkomst. Dvs. man
fokuserer på de 12.000 personer
frem for de 230.000 kvinder af
dansk oprindelse i samme situation. Når vi har proportionerne
på plads så kommenterer Borberg således: ”Er det særlig fair
at stemple dem som eksempel på
mislykket integration, og at de
ikke ønsker at være en del af det
danske samfund, blot fordi de
har en lav beskæftigelsesgrad….
og kun en grunduddannelse (om
nogen) fra hjemlandet” spørger
han. 2/3 af alle ikke-vestlige
kvindelige indvandrer har ikke
nogen dansk grunduddannelse,
og kun 40% har en grunduddannelse fra hjemlandet. Så fortsætter Borberg ”….man skal huske
på at 25-64 årige kvinder af
dansk oprindelse med en grunduddannelse har en beskæftigelsesgrad på 51%, hvor tallet for
kvindelige indvandrere er 38%.”.
Forskellen er ikke vanvittig stor.

De reelle problemer i Danmark

I det sidste kapitel opremser
Borberg, hvad han ser som Danmarks største udfordringer:
• 1 million personer i den erhvervsaktive alder mangler basale
it-færdigheder (hvoraf 210.000 er
ikke-vestlige).
• 530.000/580.000 personer i den erhvervsaktive
alder mangler basale regne/
læsefærdigheder (hvoraf
130.000/115.000 er ikke vestlige).
• 10.000 unge går ud af grundskolen uden at kunne læse
tilstrækkeligt (hvoraf 2500 er

ikke vestlige).
• 200.000 unge (20-29 år) har
ikke en ungdomsuddannelse
(hvoraf 25.000 er ikke-vestlige).
• 70.000 unge mellem 16-29
år er inaktive, dvs. hverken i
arbejde eller uddannelse (7000
er ikke-vestlige).
• 638.000 personer i den erhvervsaktive alder er, eller er i
risiko for at blive marginaliseret
(overførselsindkomster – ikke
folkepensionister). Hvoraf
127.000 er ikke-vestlige.

Mette Frederiksens store
afledningsmanøvre

Som Borberg skriver: ”Danmarks store udfordringer er altså
ikke integration, men i høj grad
at sikre fokus på uddannelse
og efteruddannelse… Her er
udfordringen at (…) hundredtusindvis af personer ikke har
tilstrækkelige færdigheder og/eller allerede er marginaliseret (…)
hvoraf langt den største andel er
personer af dansk oprindelse.”.
Man kunne så få den idé, at
Mette Frederiksen hellere vil
have fokus på de 8.5% af befolkningen, som ikke-vestlige personer udgør, så folk ”glemmer”
de store sociale problemer som
koster massive investeringer.
At mobbe koster ikke så meget.
Denne bog er således stærkt
anbefalingsværdig, og giver lyst
til at kaste sig ind i kampen mod
den helt urimelige og ulækre
racisme, som er blevet mainstream. Køb den og læs den!
Hellere i dag end i morgen.
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Global aktionsdag 21. marts:

No racism - No fascism
Den 21. marts er det FN´s
internationale dag mod racisme
og diskrimination. Det globale
netværk, World Against Racism
samler mange forskellige protester verden over for flygtningenes
rettigheder, mod racisme og mod
højrefløjens terror.
Af Lene Junker

I Danmark sker det i Aalborg, Randers, Aarhus, Svendborg, Odense og
København, hvor lokalgrupper i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination arrangerer demonstrationer.

Corona-krisen har dog tvunget os
alle til i sidste øjeblik at udsætte
de fleste demonstrationer og lave
online- protester/aktioner den
21. marts.

I de sidste uger har vi oplevet brutale angreb fra politi, militær og den
yderste højrefløj mod flygtninge ved
den græsk/tyrkiske grænse, samtidig
med at lokale beboere og flygtninge på
Lesbos og Chios har gjort oprør mod
statens racisme og planer om at bygge

flere lejre på øerne.
Den alvorlige krise for flygtningene
og det racistiske modsvar, de møder,
tydeliggør det valg vi står i: vi kan
acceptere, at det foregår i tavshed eller vi kan organisere modstanden
mod det.
Lørdag den 21. marts forbereder det
internationale netværk World Against
Racism demonstrationer over hele
verden på FN´s antiracismedag.
Truslen fra den yderste højrefløj er
international, om det er Trump i USA,
Salvini i Italien, eller dem, som fremmer had og autoritære holdninger i
andre lande. Racismen er vokset til et
alvorligt, globalt problem. Vi er imod

Masseprotest 5. marts i Athen

21. marts Grækenland

slækkede på grænsekontrollen og
satte sig i bevægelse for at komme
over grænsen til Grækenland eller i
bådene for at komme til de græske
øer. De blev angrebet voldsomt af
græsk militær, som også skød med
skarpt. På havet ud for øerne har
græske kystbevogtnings skibe også
angrebet flygtningebåde. Samtidig

har især Lesbos tiltrukket fascister og
højreradikale fra hele Europa. De har
hærget øens mange NGO´ere, som
hjælper flygtninge og bl.a. brændt en
skole for flygtningebørn af. Overalt
i Grækenland har flygtningevenner,
antiracister og antifascister gjort en
kæmpe indsats for at hjælpe flygtninge og protestere over for regeringens

hårdhændede behandling af flygtningene. Keerfa arrangerede den 5. marts
en kæmpe protestdemonstration i
Athen, og de sætter 15 busser ind for
at få flygtningene med til at deltage
i de 8 demonstrationer, som foregår
i Grækenland den 21. marts under
overskriften: Åbne grænserne - flygtninge er velkomne!

I en fælles pressemeddelelse, udsendt den 11. marts lyder det:

Say it loud - say it clear - refugees
are welcome here

alle former for racisme, islamofobi og
antisemitisme.
Den humanitære krise ved EU´s
grænser, såvel som USA´s, betyder, at
det er endnu vigtigere at understrege,
at flygtninge er velkomne.
I dette øjeblik, hvor mennesker
flygter med livet som indsats fra krige,
klimakaos, undertrykkelse og fattigdom, er det klarere end nogensinde
før, at menneskeheden kun har en
fremtid, hvis den bygger på international solidaritet.
Den 21. marts vil mennesker over
hele verden hæve stemmerne mod
alle former for racisme og forsvare
menneskerettigheder og demokrati.

Grækenland:
Keerfa

Grækenlands nationalkonservative
regering har optrappet racismen og
nægter at give flygtningene på øerne
mulighed for at komme til det græske
fastland. Regeringens forsøg på at
bygge en ny mega-flygtningelejr på
Lesbos blev mødt med et folkeligt
oprør så massivt, at den måtte opgive
planerne. I Tyrkiet, hvor omkring 3
millioner flygtninge befinder sig,
ønsker man nu at genforhandle den
flygtningeaftale, som de indgik med
EU i 2016. Den aftale går ud på, at Tyrkiet forhindrer flygtninge i at komme
til EU mod betaling. Tyrkiet er også
presset af nye flygtningestrømme,
som flygter fra Ruslands og Assadregimets voldsomme bombardementer af Idlib-provinsen. Tyrkiet truer
nu med at åbne grænserne til EU og
bruger åbenlyst flygtningene til at
starte nye forhandlinger med EU. EU
var på pletten, og en ny aftale er på vej.
Mange flygtninge forsøgte selvfølgelig at benytte sig af, at Tyrkiet

Tyskland: Aufstehen
gegen Rassismus

21. marts i Tyskland
Situationen i Tyskland er kendetegnet af tre tendenser. Svækkelse af den
politiske midte omkring SPD og CDU,

som også er stærkt splittet. Fremgang
for det højreradikale AfD, hvis åbent
fascistiske fløj spiller en mere og mere
fremtrædende rolle. Sidst i delstaten
Thüringen, hvor de for første gang blev
gjort “stuerene”, omend kun i to dage.
Gentagne brede massemobiliseringer
mod racisme og højreradikal terror
både som nationale, regionale og
lokale begivenheder har fundet sted.
Terrorangreb på synagogen i Halle,
AfD´s deltagelse i regeringensmagten
i Thüringen og terrorangrebet på en
vandpibebar i Hanau har alle udløst
spontane masseprotester i Tyskland.
Aufstehen gegen Rassismus blev
dannet som reaktion på, at AfD i 2017
stormede ind i Forbundsdagen som
det tredjestørste parti. De arrangerer
demonstrationer i mange forskellige tyske byer den 21. marts. De har
primært fokus på at bekæmpe AfD og
bygge lokale antiracistiske netværk
i tæt samarbejde med lokale fagforeninger.

Østrig: Plattform für eine
menschliche Asylpolitik

21. marts i Østrig
Plattform für eine menschliche
Asylpolitik er en flygtningevenlig, antiracistisk og antifascistisk koalition,
som utallige gange har samlet mange
tusinder til demonstrationer i Wien i
solidaritet med flygtninge. De har også
lavet kampagner og demonstreret
mod FPÖ og Generation Identitær,
som har et stærkt fodfæste i Østrig.
Og de har støttet de mange tusinde
flygtninge, som sidder fast i Bosnien
ved grænsen til Kroatien, hvor græn-

serne er lukkede.
Den 21. marts demonstrerer de
under overskriften: Asyl er en menneskeret - Vi har plads.

Klimakamp
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Grøn kapitalisme skandale - Skibet ”IDC Pearl” ankommer til Amagerværket i København med 32.000 tons ”CO2-neutral” træflis fremskaffet på forbryderisk måde fra Brasilien
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CO2-afgifter udløste oprør i Frankrig - på banneret står:
”De Gule Veste er vrede - stop for afgifterne og det dyre liv”

Skal arbejderne betale med CO2afgifter for klimakrisen?
Står det til regeringen og
Folketinget skal klimakrisen,
i et vist omfang, løses ved
at arbejderklassen pålægges CO2-udgifter, fordi hver
enkelt angiveligt skulle
være medansvarlig for udledningen. Klimarådet har
netop anbefalet dette skridt.
Enhedslisten vil forsøde
indgrebet ved at indføre
social kompensation. Men
er CO2-afgifter overhovedet
den rigtige vej til løsning af
klimakrisen?
Af Jens Riis Bojsen

De borgerlige medier flyder næsten dagligt over med fortællingen
om, at “vi” skulle være skyld i klimakrisen, fordi vi køber benzin og
diesel til vores biler, spiser bøffer
og tager på rejse med fly.
Den borgerlige myte hævder,
at markedet regulerer udbud og
efterspørgsel, og hvis forbrugerne
derfor ville efterspørge klimavenlige produkter, vil producenterne
udbyde disse og krisen løse sig
selv. Angiveligt skulle der intet
være i vejen med det kapitalistiske
system - hvis blot forbrugerne
ændrede adfærd, ville producenterne automatisk gøre det samme.
I tråd hermed har Klimarådet
netop spillet ud med et forslag
om CO2-udgifter, hvis sigte er at
dreje udviklingen over i en klimavenlig retning. Grundlæggende
er klimaminister Dan Jørgensen,
Mette Frederiksen-regeringen og
et stort flertal i Folketinget yderst
venligt stemt overfor denne kurs.
Spørgsmålet for regeringen
er dog i høj grad at skrue CO2afgifterne sådan sammen, at det
ikke trækker tæppet væk under
indtjeningen i erhvervslivet: “Er-

hvervslivet skal udvikles - ikke afvikles”, som det hed i klimaaftalen
fra december.
Hensynet til erhvervslivets profitter vil derfor kraftigt forsinke
reduktionen af udledningen af
drivhusgasser.

Kan social kompensation gøre
CO2-afgifterne acceptable?

CO2-udgifter på kød, brændstof
til biler og hvad der ellers kan
komme på tale vender i udtalt
grad den tunge ende nedad, og
derfor markerer Enhedslisten sig
på at ville give en ‘grøn check’
som social kompensation til alle
under et vist indtægtsniveau, når
der lægges CO2-afgifter på kød,
benzin/diesel og hvad der ellers
kan komme på tale. Den sociale
kompensation kan blive givet i
form af en indtægtsafhængig skatterabat eller en direkte udbetaling
i form af en ‘grøn check’.
Men social kompensation svækker helt klart hensigten med CO2afgiften; nemlig at straffe forbrug,
der medfører CO2-udledning,
hvorfor borgerlige liberale politikere vil være modstandere af det
og gøre som Macron i Frankrig.
I Frankrig var det netop afgifter
på benzin og diesel, der i november 2018 antændte de Gule Vestes
oprør. Oprøret startede lige præcis
blandt lavtlønnede, der tvinges
til at pendle med bil ind til de
store byers arbejdspladser. I det
omfang Mette Frederiksen frygter
social uro i Danmark pga. af CO2afgifter, vil regeringen kunne blive
indstillet på, eller tvunget til, at
give en vis social kompensation.

Hvem har ansvaret for klimakrisen?
Hvad styrer udviklingen? Forbrugernes valg - eller kapitalens

ønske om profit? Lad os se på et
par konkrete eksempler:
Dansk landbrugs produktion
af kød og mælkeprodukter giver
en drivhusgas-belastning, der
er så stor, at den - omregnet til
CO2-ækvivalenter - udgør ca. 1/5
af Danmarks samlede CO2- og
drivhusgas-belastning. Så det er
et meget klima-uvenligt erhverv.
Hvilken indflydelse har forbrugerne så haft på denne udvikling?
Selvfølgelig sælger slagterierne og
mejerierne ikke fødevarer, som
ingen vil købe. Alligevel er det ikke
forbrugerne, der alene er ansvarlige for denne klima-fjendtlige
produktion:
Danish Crown er en af verdens
største eksportører af svine- og
oksekød. Selskabet producerer
ca. 5 gange så meget svinekød,
som danske forbrugere køber,
4/5 sælges på verdensmarkedet.
Også Arla har en kæmpe eksport
af mejeriprodukter, der langt
overgår det danske hjemmemarkeds efterspørgsel. Denne enorme
produktion af kød og mælk i
Danmark har kun været mulig
gennem import af sojabønner fra
Argentina og Brasilien, hvor skove
er blevet brændt af for at give
plads til dyrkningen af denne foderafgrøde. Det har forårsaget en
stor CO2-udledning. Uden denne
kæmpe import ville det enorme
antal slagtedyr og malkekøer
ikke være muligt i Danmark - det
højeste antal slagtedyr i forhold
til indbyggertallet i hele verden.
Denne kapitalistiske profitstyrede udvikling har den danske arbejderklasse ikke haft den
mindste indflydelse på. Siden
1880’erne har dansk landbrug
satset på animalsk produktion i
stedet for vegetariske fødevarer.
Derfor har forbrugerne i over 100

år vænnet sig til bøffer, frikadeller
og store cheese-burgere. Flertallet
af forbrugere kender derfor kun
denne kost. Og af denne grund
har de i høj grad efterspurgt kød
og mejeriprodukter og ikke en
plantebaseret kost.
En CO2-afgift på kød vil givetvis
reducere den indenlandske efterspørgsel på kød. Men den vil ikke
have den mindste indflydelse på
eksporten til verdensmarkedet:
den styres af udsigten til profitter.

To store syndere

Danske forbrugere kan heller ikke
pålægges noget større ansvar for
de klimabelastende flyrejser til
feriedestinationer. Selvfølgelig
har den danske arbejderklasse efterspurgt hurtige og billige rejser
til sydens sol og varme. Men det
største ansvar for denne skæve
udvikling ligger helt entydigt ved
rejsebranchen, luftfartsselskaberne og flyfabrikkerne, som ikke
har investeret i ferie i nærmiljøet à
la Dansk Folkeferie og heller ikke
i mere klima-, ressource- og miljøvenlige ferieformer med fx tog
drevet af vedvarende energi. Derfor efterspørger kun en mindre del
af befolkningen de klimavenlige
rejseformer.
Det samme gælder de kære
biler. Boligprisernes himmelflugt
har tvunget mange mennesker til
at bosætte sig langt fra arbejde.
Der er ikke mange, der elsker at
bruge lang tid på at pendle på
arbejde eller hænge i en kø på
motorvejene. På grund af de borgerlige politikeres nedskæringer
på den kollektive trafik er de fleste
pendlere tvunget til at bruge bil.
Det har været en guldgrube for
bilbranchen og bilfabrikkerne,
som overhovedet ikke har interesseret sig for at udvikle klima- og

miljøvenlige alternativer til privatbilismen.
Alt i alt er det altså i langt højere
grad kapitalismen end forbrugerne der har bestemt udviklingen på klimaområdet. At påstå,
at forbrugerne skulle have noget
særligt ansvar for klimakrisen er
ganske enkelt ikke rigtigt.

Markedsregulering i klimavenlig retning?

“Erhvervslivet skal udvikles - ikke
afvikles” siger den klimaaftale fra
december, som ligger til grund
for den nye klimalov og de handlingsplaner, som forhandles for
tiden. Og den vil også være bestemmende for regeringens klimahandlingsplaner, som aftales i
et nært samarbejde med erhverslivet i klimapartnerskaberne og
regeringen.
Den kapitalisme, der har skabt
krisen, vil de derfor gøre alt for, at
den kan stå uberørt. Det betyder,
at hensynet til de øjeblikkelige
profitter - den “sunde udvikling i
erhvervslivets indtjening” vil blive
vægtet højt i forhold til klimaet.
Enhedslistens forsøg på social
kompensation til arbejdere, der
påtvinges benzin- og dieselafgifter, kan ses som et plaster på såret
ift. afgifter, som vender den tunge
ende nedad. Men samtidig indebærer det en næsten fuldstændig
accept af den kapitalisme, som
har skabt klimakrisen. Enhver
opretholdelse af det kapitalistiske
system incl. CO2-afgifter med
social kompensation vil forsinke
løsningen af klimaudfordringen.

Økonomisk Krise
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Profitratens tendens til fald er ikke bare en teoretisk størrelse. Den britiske økonom Michael
Roberts følger her profitratens historiske udvikling og demonstrerer empirisk en tendens til fald.
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Note til læseren:

Denne artikel omhandler,
hvordan det økonomiske
system, trods en lang vækstperiode, er bygget på et råddent
fundament. Den handler om
et bæger, der er fyldt, og om
hvordan en enkelt dråbe vil

kunne få det til at flyde over.
Siden artiklen blev skrevet, har
der med corona-virussen ikke
vist sig en dråbe, men et skybrud.
Mellem 12. februar og 12.
marts er Dow Jones-indekset,
der måler det amerikanske

aktiemarked faldet med over
8.000 point. Til forskel faldt
det under hele finanskrisen fra
historiske højder i oktober 2007
til krisens bund i februar 2009
med ca. 7.000 point. I artiklen
runder jeg af med et spørgsmål
om, hvem der skal betale for

krisen, når den rammer – om
arbejderklassen skal acceptere
fyringer, lønnedgang og nedskæringspolitik, eller om det
er på tide at vi endelig gør op
med den blinde profitjagt og
tager magten i egne hænder?
Alt tyder på, at det spørgsmål er

langt mere presserende, end jeg
på daværende tidspunkt havde
troet.
Vi lever i en anden verden,
end da vi gik ind i 2020. Dette er
værd at holde i tankerne, mens
du læser.

Den næste økonomiske krise
Af Asbjørn Gammelgaard

Beskeden vækst, truende stagnation og kollaps

Efter finanskrisen i 2008 har den
amerikanske økonomi nu oplevet over 120 måneders uafbrudt
vækst. Ved første øjekast kunne
man let læse dette som en af
systemets moderne succeshistorier. Men som ved så mange af
kapitalismens succeser skal man
ikke kigge meget efter, før fortællingens revner bliver umulige at
ignorere, og en markant anden
historie begynder at vise sig.
Der er vel at mærke tale om
vækst, men der er alligevel langt
til en sammenligning med de
tårnhøje spring, der har karakteriseret den tidlige amerikanske
kapitalismes økonomi. Den nuværende vækst er en træg affære,
der måned efter måned og år
efter år stædigt holder systemet
på afstand fra recessionens afgrundsdyb. Hvor den amerikanske økonomi voksede med hele
43% fra 1991 til 2001 og med 38%
under Reagans økonomiske boom
i 80’erne, har en gennemsnitlig
årlig vækst på 2,3% i det sidste
årti medført en økonomi, der er
vokset med blot 25%. Tendensen

tegner et billede af en amerikansk
økonomi der er ved at stagnere,
og på verdensplan er det ikke blot
USA der ser ud til at have mistet
pusten. De største nationale økonomier – Kina, Japan, Tyskland,
m.fl. – er alle fanget i et lignende
mønster af stagnerende vækst,
der varsler om en mærkbar krise
længere nede ad vejen.
Langsomt og langvarigt fortsætter kapitalismen sin march mod
kollaps – men hvad er årsagen
til økonomiens vaklende fundament, og hvad mener vi egentlig,
når vi hævder, at det bestående
system ikke er overlevelsesdygtigt? Hvorfor er den næste krise
uundgåelig?

Kriserne er indbygget i kapitalismen

Marx påpeger, i sin lov om profitratens tendens til fald, en af de
centrale kendetegn ved kapitalismen. En vares økonomiske værdi
afhænger af den gennemsnitlige
arbejdstid, det tager at producere
varen. Den dygtige kapitalist er
interesseret i at sænke produktionsomkostningerne for at kunne
sælge en vare med samme værdi
som konkurrenternes til en lavere
pris end konkurrenterne. Det kan
gøres ved at investere i ny tekno-

logi, så varen bliver produceret
hurtigere end den gennemsnitligt
nødvendige arbejdstid, og det kan
gøres ved at få arbejderne til at
arbejde mere for mindre løn. Når
der investeres i teknologi, er konkurrenterne nødt til at følge trop
for at være konkurrencedygtige,
men da værdien afhænger af den
gennemsnitlige arbejdstid, falder
varens værdi. Men teknologi er
dyrt og selvom varens værdi er
faldet, er dette ikke tilfældet for
investeringsomkostningerne. Systemet kan således karakteriseres
ved evigt voksende investeringsomkostninger, der jager en relativt
mindre og mindre pulje profit.
I dag er vi nået et lavpunkt, hvor
omkostningerne ved at investere
i ny teknologi er begyndt at overstige indtægterne, og det er under
disse vilkår, at vi ser en økonomi,
der ikke længere tør investere.
Mens det teknologiske fremskridt
går i stå, vakler systemet langsomt
fremad i håb om at undgå kollaps.
Hvor konkurrencen ikke kan
drives af teknologisk forkant, er
systemet begyndt at kannibalisere
sig selv i en fortæring af arbejderklassen. Arbejdsløsheden falder,
mens systemet optager store
mængder af billig arbejdskraft
fra den reserve af arbejdsløse,

der er blevet opbygget efter sidste
finanskrise. Samtidig presses flere
og flere ud i elendige deltidsjobs,
løse ansættelser og ringe lønforhold. Når der ikke er råd til at
investere i noget reelt fremskridt,
må arbejderklassen betale med
forringede løn og arbejdsvilkår.

Arbejderklassen betalte krisen
i 2008

Vi oplevede sidst kapitalismens
krise i 2008, da et kollaps af det
amerikanske boligmarked medførte en ond spiral af økonomiske
konsekvenser, der kunne mærkes
verden over. Dengang lykkedes
det kapitalismen at kravle ud af
krisen ved hjælp af massiv statsstøtte, og ved at øge kreditten
gennem kvantitative lempelser.
Centralbankerne opkøbte enorme
mængder stats- og virksomhedsobligationer for at sprøjte penge
ud i systemet og sænke renterne.
Med enormt lave renter lykkedes
det at sætte gang i lån og investeringer for at få økonomien i gang.

Hvem skal betale næste krise?

Men når krisen rammer igen, vil
de tricks, der reddede kapitalismen sidste gang, ikke kunne gøre
det igen. Rentesatserne er i dag
så lave, at de simpelthen ikke kan

presses længere ned. Vi lever i
en tid, hvor der direkte tales om
nul-rente og negativ rente, og
staterne har ikke længere så store
økonomiske reserver at gøre godt
med. Men hvis centralbankerne
ikke længere har kræfterne til at
slæbe kapitalismen ud af krisen,
hvordan kan systemet så overleve?
Kapitalismen eksisterer allerede
som en levende død, og når der
ikke er flere nødløsninger i skuffen, vil den angribe arbejderklassen voldsomt.
Allerede nu bliver arbejdere
presset ud i elendige og usikre
arbejdsforhold for at tilfredsstille
kapitalen. Når krisen rammer,
kan kapitalismen kun reddes, hvis
den får frit spil i sin kannibalske
fortæring af den arbejderklasse,
der skaber dens værdi. Til den tid
er det værd at spørge os selv, hvad
vi vil gøre? Er det arbejderklassens
opgave at redde systemet i en
accept af nedskæringer, fyringer,
lønforringelser og lange, hårde arbejdsdage? Eller må vi, der skaber
værdien, forbeholde os ret til at
administrere den selv og endelig
gøre op med konkurrencens kaos
og jagten på profit?
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Identitetspolitik og klassekamp
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Identitetspolitik har det seneste årti skabt både vigtige
diskussioner og problematiske splittelser på den globale
venstrefløj. I denne føljeton
forsøger vi at stille skarpt
på klassekampens og identitetspolitikkens slægtskab og
modsætninger.
Af Anna Wolf

”Identitet er væsentlig for vores
blotte væren og stiller os overfor
vitale spørgsmål: Hvem vi tror, vi
er; hvad der definerer os; hvem vi
forestiller os, at vi er forbundne
med – og måske ligeså vigtigt,
hvem vi ikke er, og hvem vi ikke
føler en forbindelse med.”
Sådan skriver Yuri Prasad i Socialist Review. I dette perspektiv,
fortsætter han, er det ikke svært at
se, hvordan sådanne idéer bliver
flettet sammen med bredere idéer
om race, fællesskab, etnicitet og
nationalitet – og vi kan tilføje køn,
seksualitet, kropskapabilitet og
religiøs overbevisning til denne
liste.
Spørgsmål om identitet synes
både dybt individuelle – og individualistiske – og unægteligt kollektive og knyttet til menneskers
forbindelse med og afhængighed
af hinanden. De taler ind i, hvordan den enkelte forstår sig selv og
skaber mening i det omgivende
samfund.
Identiteter og den måde, de
politiseres på, er blevet omdrejningspunkt for diskussioner og
nogle gange sammenstød på
venstrefløjen de seneste årtier,
og måske særligt i 2010’erne, hvor
det, der er blevet kaldt ”identitetspolitik”, næsten er blevet et ord i

daglig tale. Identitetspolitikken er
dog ikke et spritnyt fænomen fra
det forgangne årti, men centrum
i en løbende debat, som har rødder i de sidste 100 års politiske
bevægelsers vigtige kampe mod
undertrykkelse og for rettigheder
for forskellige minoriteter.

Tilstedeværelsen af eller
manglen på en klasseorienteret analyse
Marxisters og socialisters forhold til identitetspolitikken er
komplekst. På den ene side er de
forskellige bevægelser en del af
vores fælles historie på venstrefløjen, og mange af dem overlapper
med arbejderbevægelsens udvikling og historie. På den anden
side er marxister kritiske over
for de politiske begrænsninger
i en analyse af samfundet, som
påpeger uligheder og forskelle
i privilegier mellem forskellige
identitets-grupper frem for en
mere klasseorienteret analyse.
Ultimativt bunder diskussionerne i forskellige opfattelser af,
hvor undertrykkelsens former
kommer fra, og hvordan vi bedst
bekæmper dem.

Hvad er identitetspolitik ?

Identitetspolitik er et bredt fænomen og har ikke en fast plads på
det politiske spektrum. Grundlæggende er identitetspolitik blot
den praksis at se en (sin) identitet
som en politisk kategori og som
den ideelle kampplads til at opnå
forandring. Mål, venner, fjender
og metoder udpeges alt efter, hvad
der gavner den identitetsgruppe,
der organiseres omkring.
Med identitetspolitik kæmper man grundlæggende mod
undertrykkelse fra en overmagt.

Man udpeger forskellige former,
gennem hvilke undertrykkelsen
sker: Sprog, repræsentation eller
mangel på samme i medierne,
sociale praksisser, institutioner
og lovgivning. Man identificerer,
hvordan identitetsgrupper andetgøres (konstrueres som anderledes
end ”normalen”) idet de synliggøres og usynliggøres, inkluderes og
ekskluderes gennem disse forskellige undertrykkelsesformer.
Mange organiseringer de sidste
godt 100 år kan betegnes som
identitetspolitiske i en eller anden grad. De tidlige feministiske
strømninger for stemmeret og
juridisk ligestilling og de senere
feministiske bølger, der kæmper
mod patriarkatet; borgerrettigheder, senere Black Panthers og
Black Lives Matter-bevægelsen
i dag; LGBTQ-organiseringer i
alle deres tidlige og senere former; handicappolitiske grupper
og anden aktivisme relateret til
andet-gørelse af kroppe, f.eks.
tyk-aktivisme.
Listen er meget længere og har
en rig historie af anti-racisme,
anti-sexisme, anti-imperialisme
mv. De mest venstredrejede af disse har ofte en kapitalisme-kritik
og måske endda et revolutionært
perspektiv – fx Black Panthers
– mens de mere midt-søgende
handler som interesseorganisationer, der søger små ændringer
i, hvad de ellers ser som et velfungerende system.
Det er vigtigt at understrege,
at sådanne organiseringer er en
respons på reelle undertrykkelsesmekanismer og uligheder. En
kritik af dem er ikke og bør ikke
være en afvisning eller bagatellisering af minoritetspersoners
oplevelser. Ofte er det ikke så

enkelt, at folk beslutter sig for
at gøre deres identitet politisk –
identiteter er allerede gjort politiske, når man konfronteres med
sin krop, sit køn, sin hudfarve,
sin religiøse overbevisning mv. i
det øjeblik, man forlader sit hjem
eller interagerer med institutioner
i samfundet.

Vores klare modsætning til det
ekstreme højres specielle form
for identitetspolitik ...
Den yderste højrefløj har også sine
egne former for identitetspolitik.
White supremacy, forskellige former for nationalkonservatisme
og gammel og ny nazisme er alle
udtryk for dette. Alle disse bruger
”hvidhed”, ofte i kombination
med raceteorier og nationale opdelinger, som en identitet, der trues af indvandring, ”islamisering”
og ”udskiftning” af en racemæssig
majoritet med en anden.
Mens venstrefløjens identitetspolitik har et tæt slægtskab
med marxismens egen historie,
anerkender marxister så afgjort
ikke højrefløjens forestillinger
om hvid, europæisk identitet,
kulturel renhed osv. Der er en
grundlæggende forskel, og mens
vi må støtte antiracisme, LGBTQ,
kvindekamp og meget andet, gør
vi modstand mod nationalisme
og raceteorier.
Men det er vigtigt at have for
øje, at identitetsfølelser i al deres menneskelige vigtighed kan
mobiliseres og politiseres på
mange forskellige måder. Mens
venstrefløjens og højrefløjens
identitetspolitikker er hinandens
klare modsætninger, når det kommer til værdier og håb for verden,
tilhører de fra en anden vinkel den
samme tendens i menneskers

respons på kriser, social ulighed
og fremmedgørelse.

Identitetspolitiske organiseringers betydning i senkapitalismens atomiserede verden

Slutningen på det 20. århundrede
og begyndelsen af det 21. har set
et lavt niveau i klassekamp og en
faldende klassebevidsthed – og
det til trods (eller måske som resultat af?) et kapitalistisk system,
der har et stærkere greb om den
enkeltes liv end nogensinde før;
en større global arbejderklasse
end nogensinde før; årtiers neoliberal politik, økonomiske kriser
og stadigt stigende ulighed.
I en verden, hvor der er rigeligt
med undertrykkelse og udbytning
at kæmpe imod, men en lav grad
af klassemæssig organisering og
klasseidentitet, begynder mennesker i deres egen personlige
situation - ud fra deres identitetsfølelse og deres identitetsmæssige fællesskaber - hver for sig at
opsøge de fællesskaber, som kan
styrke dem og yde en modstand.
Denne tendens er stærkt påvirket af den individualisme, som
præger senkapitalismen, og som
truer med at isolere mennesker
fra hinanden. Identitetspolitiske
organiseringer skaber fællesskaber i en fragmenteret tilværelse.
Men de skaber også splittelser i
en meget større majoritet, som
vinder meget mere ved at være
samlet – nemlig arbejderklassen.

I næste nummer af Socialistisk Arbejderavis fortsætter
vi udforskningen af forholdet
mellem identitetspolitik og
klassekamp.
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Valg i USA:

Er grænsen for Bernie Sanders’ kampagne nået?
Efter et spektakulært opsving
for Bernie Sanders’ kampagne så det i februar en
overgang ud til, at han ville
kunne vinde Demokraternes
primærvalg, blive nomineret
til præsidentkandidat og
udfordre Trump. Men nu ser
Sanders’ kampagne, med
millioner af følgere, ud til at
stagnere.
Af Jens Riis Bojsen

Men nu ser Sanders’ kampagne, med millioner af følgere, ud
til at stagnere.

Intet er som før - og det har
i en periode gavnet Bernie
Sanders

I 2020 står vi i den situation, at

forholdene for almindelige amerikanere for det første ikke er blevet
ret meget bedre sammenlignet
med det opsigtsvækkende valg i
2016. Millioner efterlyser derfor
en radikalt anden politik og slutter
op om Bernie Sanders. Samtidig
har Donald Trump som præsident formået at provokere rigtigt
mange mennesker, som derfor er
blevet endnu mere opsatte på, at
han skal væltes. Indtil slutningen
af februar har det i en vis udstrækning gavnet Bernie Sanders.
I 2016 kom Bernie Sanders utroligt langt med kampagnen for at
blive nomineret som præsident.
Her blev han og hans venstreorienterede politik for alvor landskendt. Den adskiller sig markant
fra de borgerlige kandidater. Det
har kickstartet hans kampagne i

2020. Kampagnen er kommet til
at råde over millioner af frivillige
aktivister plus en fyldt pengekasse
som følge af, at mange har indset
nødvendigheden af at støtte ham.
Derfor er hans politik kommet ud
til millioner, også selv om han bliver modarbejdet af de borgerlige
medier.
I over 100 år har der ikke været
nogen landskendt politiker, der
har haft en sådan succes som
Sanders med at udbrede et venstreorienteret program. Det er
epokegørende.

De borgerlige var chokerede

Da Sanders i februar så ud til at
kunne vinde kapløbet om at blive
Demokratisk præsidentkandidat,
reagerede det Demokratiske Parti.
Pludselig opgav en stribe borger-

lige kandidater og anbefalede
i stedet at stemme på tidligere
vicepræsident Joe Biden.
Dette har givet en katapult-start
for Joe Biden, som i marts klart
har overhalet Bernie Sanders i de
fleste stater.

Mange vælgere støtter Biden i
stedet for Bernie

Staten Michigan med dens mange
arbejdere førte Bernie frem i
2016. Men i marts 2020 er et stort
antal hvide arbejdere gået over
til at støtte Joe Biden ud fra den
betragtning, at hovedmålet er
at få fjernet Trump, og de tror at
Biden har større chance for kunne
det. Også selv om talrige af disse
arbejdere støtter Bernie Sanders’
politik om en statslig sundhedsforsikring for alle, “Medicare for

all”.
En stor del af de mest utilfredse
i befolkningen har i mange år
overhovedet ikke deltaget i valgene, fordi de ikke kunne få øje
på nogen, der repræsenterer
dem. Nogle af disse sofavælgere
er blevet vækket af Sanders, men
ikke tilstrækkeligt til at give ham
føringen. Det samme kan siges
om den unge målgruppe, hvor
Sanders står meget stærkt.
Blandt de sorte har et flertal
stemt på Joe Biden, fordi de tror,
at han vil være det bedste forsvar
imod Trump.
Der er mildest talt skrigende
brug for forandringer i USA! Her er
det ironiske, at mange vælgere på
det sidste har stemt på Biden for at
vælte Trump, selv om Biden med
garanti ikke vil forandre ret meget.

Bernie Sanders’ kampagne og perspektiverne
for USA’s venstrefløj
I over 100 år har der ikke
været nogen landsdækkende
politiker, der har fremført en
klart venstreorienteret politik. Men med Bernie Sanders’
epokegørende kampagne er
socialisme et perspektiv, som
mange kan identificere sig
med.
Af Jens Riis Bojsen

I de sidste par år har der været
et opsving for sociale bevægelser og for arbejderbevægelsen i
USA: “Gang på gang finder store,
koordinerede protester sted, for eksempel i solidaritet med migranter
eller i form af kvindebevægelsen,
men desværre er disse bevægelser
ikke i stand til at opbygge organisationsstrukturer, der forbliver
permanente. Den meget ungdommelige klimabevægelse er dog en
undtagelse”, siger Sean Larson fra
Marx21US, som er Internationale
Socialisters amerikanske søsterorganisation. “Arbejderbevægelsen
– også selv om den er mindre end
for fyrre år siden – vokser igen.
Alene i 2018 har næsten en halv
million arbejdere strejket – mere
end i noget andet år siden midten
af 1980’erne. Og indenfor nogle
brancher, hvor mange arbejdere

hidtil har været uorganiseret i
stort tal, blæser nu en frisk vind.
Derudover er der opstået nye reformbevægelser i nogle af de gamle
fagforeninger, og til dels har de
været succesrige”.
Bernie Sanders har nu som
aldrig før i de sidste 100 år - pånær under hans kampagne i
2016 - formået at samle alle disse
kæmpende arbejdere og aktivister
omkring sig og give dem en landsdækkende stemme.

Millioner lytter til Sanders’
politik
Sanders bakker op om kampagnen for en mindsteløn på 15
dollars i timen og retten til at
være medlem af en fagforening.
Og han går ind for gratis statslig
sundhedsforsikring til alle, gratis
studiestøtte og eftergivelse af studiegæld samt “Green New Deal”,
der forener klima- og sociale krav.
Samtidig er der blandt unge
og yngre sket et markant sving til
venstre. Et stort antal unge - op
til 70% af de yngste - siger, at de
er ‘socialister’ - også selvom det
er lidt uklart, hvad der menes
hermed.

Nye muligheder for venstrefløjen
I over 100 år har venstrefløjen og

Bernie Sanders fejrede den 19. oktober sit comeback ved
et stort massemøde i Queensbridge Park i New York
især den revolutionære fløj i USA
været forsvindende lille. Den offentlige debat var totalt domineret
af borgerlig politik, og socialistiske synspunkter blev opfattet som
fuldstændigt yt.
Selvom Bernie Sanders næppe
bliver USA’s næste præsident, så
har hans meget store kampagne
trods alt fået den betydning, at
millioner af mennesker nu er
blevet åbne over for radikale og
socialistiske standpunkter - uanset hvad der så menes hermed.
Isen er blevet brudt, og vi er vidne

50000 General Motors bilarbejdere i strejke i september

til et politisk forår.

Problemet med Sanders’ parlamentarisk orienterede kampagne

Hovedudfordringen i USA består
i at samle de forskellige sociale
bevægelser og faglige aktiviteter.
Hidtil har disse været isolerede
og faldt fra hinanden, når den
enkelte bevægelses aktivitet ebbede ud.
Ganske vist har Sanders under
kampagnen givet bevægelserne
en stemme. Men det er et stort

problem, at kampagnen er orienteret imod USA’s kongres, og at
den risikerer at dø ud, når valget
er overstået. Hvad der i stedet er
brug for, er at USA’s venstrefløj
formår at samle alle bevægelserne
og sørge for, at den forbliver aktiv
og uafhængig af, hvad der sker til
præsidentvalget og i Kongressen.
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Her står Internationale
Socialister
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

OBS: Særlige mødeformer under Corona-karantænen - kontakt din afdeling for mere info

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

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.
19/3 System change - not climate chance
Offentligt dabatmøde med deltagere fra SUF, Extinction Rebellion og IS
2/4: Kampen for et andet USA
16/4: Klassekampen i Frankrig

Odense

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset,
Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere
info.
24/3: Fredsaftalen i Afghanistan
31/3: Almindelige menneskers historie: Sydamerika
7/4: Klassisk marxisme i dag
14/4: OK20 - hvad nu?
21/4: Lenin - relevant i dag?
28/4: 1. majs historie + forberedelse

Aalborg

Vi mødes tirsdage i ulige uger kl. 17-19 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.

Amagerværket, som som bl.a. afbrænder ”CO2-neutral” træflis fra Brazilien

Hvis ikke kul, olie og gas bliver udfaset
snarest, vil de globale temperaturer stige
mere end de ikoniske 1,5-2 grader, og vi
vil få en stigning på 4-6 grader.
Af Martin Karlsson Pedersen og Charlie
Lywood

Regeringens vækstfilosofi

Ideen om ”mere af det samme”, bare bedre
er åbenlyst den dominerende tænkemåde som magthaverne disker op med.
Klimaminister Dan Jørgensen skrev i sin
bog Grønt håb fra 2010, at bekæmpelse af
klimakrisen og økonomisk-materiel vækst
hænger uundgåeligt sammen og betinger
hinanden. Det handler ikke om systemforandring men om systembevaring. Som
han siger: ”Vi kan ikke bekæmpe klimaforandringerne ved at stoppe væksten i
verden…. Vækst er derfor en grundpræmis
for de løsninger vi skal finde. Opgaven
bliver at gøre væksten grøn”.
I regeringens klimalov 2019 skriver
man endvidere: ”Indfrielsen af Danmarks
klimamål skal ske så omkostningseffektivt
som muligt, under hensyntagen til både
den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og
beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles”. Disse ord betyder i
praksis, at regeringen, helt i tråd med EU,
netop ser den økonomiske vækst, som en
forudsætning for og en del af den grønne

Den grønne væksts illusioner

Når man som Dan Jørgensen, regeringen
og erhvervslivet tænker en ”grøn omstilling” inden for rammerne af fortsat
økonomisk vækst, så er det baseret på en
grundlæggende antagelse om, at vi kan
afkoble udledningen af CO2 fra vækst.
Indtil videre har dette globalt set ikke
været tilfældet, tværtimod. Nationalt set
har der været meget få tilfælde af en sådan absolut afkobling. Et eksempel med
brændstofeffektive biler kan illustrere
problemet. I den europæiske union steg
brændstofeffektiviteten i private biler
med 15 procent i perioden 1990-2007,
men i samme periode voksede antallet
af biler på vejene (vareproduceret) og
længden de kørte med 40 procent. Med
andre ord: brændstofforbruget steg for
privatejede biler i perioden med mere end
en fjerdedel, på trods af mere energieffektiv teknologi.
Problemet er, at en ”grøn” vækst ikke
er grøn bare fordi den er baseret på mere
energieffektiv teknologi. Det afgørende
er, hvorvidt der reelt kan ske en absolut
afkobling. Og lige nu peger alt i den forkerte retning: effekterne af energieffektiviseringer, udbygningen af vedvarende
energi (vind, sol til elproduktion etc.),
bliver opslugt af omfanget og hastigheden
af den økonomiske vækst. Grøn vækst er
derfor en illusion, som giver befolkningen
og unge klimaaktivister et falskt håb.

Ideologisk ramme

Dan Jørgensen og regeringens ”grønne
vækst” er den herskende tanke vedrørende klimakrisens løsninger fra vores
magthaveres side. Den danner den
ideologiske ramme for diskussionen af,
hvordan vi skal forstå og løse klimakri-

sen, dvs. de praktiske og politiske forslag
til, hvordan klimakrisen skal håndteres,
og hvad der giver mening at gøre. Kun
de løsninger som er kompatible med en
vedblivende vækstideologi, er løsninger
som kan komme i betragtning. Det vil
sige markedsbaserede løsninger, hvor
virksomheder og ”de grønne iværksættere” kan komme på banen og skabe den
grønne vækst.
Dan Jørgensen anerkender naturligvis
at markedet i forhold til CO2-udledning
indtil videre har spillet fallit: ”CO2 er den
største markedsfejl, som verden har set”.
Men ligesom væksten kan løse sig selv ved
at blive ”grøn”, så kan markedet også løse
sine egne fejl. Vi skal bruge markedslogikken til at løse klimakrisen. Ikke mindre,
men mere marked. Vi skal simpelthen
få varegjort naturen og vores forurening
(eks. CO2-aftryk) så hurtigt som muligt, så
vi kan handle med den, og på den måde vil
vi løse klimakrisen. Men det er den sikre
vej mod en stigning på 4-6 grader.

Klimakamp er klassekamp

Hvis ”system change not climate change”
skal have mening må den nødvendigvis
betyde at gå i kødet på selve det kapitalistiske systems produktionsmåde. Og det
betyder et opgør med det nuværende ejerforhold i verden, hvor uhyre få mennesker
bestemmer hvad, hvor og hvor meget
der skal produceres. Ikke ud fra hvad der
er menneskers og naturens behov, men
fortsat ud fra en markedsbaseret vækst,
som sikrer konkurrencekraft og profitten.
”System change” og dermed klimakampen er en klassekamp. En klassekamp
som må indebære en alliance mellem
arbejderbevægelsen og klimabevægelsen.
Den alliance er nødvendig for at ændre
de herskende produktionsforhold, kaste
den kapitalistiske vækst (grøn eller ej) på
møddingen, og åbne op for en anden og
langt mere bæredygtig måde at organisere
vores samfund på.

www.socialister.dk

RETURADRESSE: Internationale Socialister, Dronningensgade 34, 1420 København K

Det vil udløse langt værre ekstremt
vejr, end vi kan forestille os i dag. Vi vil
se vandstandsstigninger over de næste
100 år på op imod 9 meter, når polerne
smelter. Med parolen ”system change not
climate change” har vi et radikalt svar: vi
må forandre det eksisterende socioøkonomiske system og ideologiske regime,
hvis vi skal løse klimaproblemet. Mere af
det samme vil ikke gøre det, tværtimod.
Det nuværende kapitalistiske system i en
mere ”grøn” variant kan ikke løse klimaproblemet.

omstilling. Som det hed i regeringens
”forståelsespapir”: ”Danmark skal være
kendt som et grønt iværksætterland”. Men
ord som ”grøn vækst”, ”grøn omstilling”
og ”grøn kapitalisme” er dybt vage og fyldt
med farlige modsigelser.

Socialistisk
Arbejderavis

Grøn kapitalisme:
det falske håb

