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Sundhedssystem
USA bruger over 16% af deres 
BNP på sundhedssystemet, som 
er baseret på private eller arbe-
jdsgiverbetalte forsikringer. Mellem 
2,7%-17,7% af befolkningen har 
ingen forsikring alt efter hvilken 
stat, de bor i. 

Størstedelen af de lavest lønnede 
jobs udføres af den sorte del af 
befolkningen, og jo lavere lønnet 
man er, jo større risiko er der for 
at have dårlig sygeforsikringer el-
ler slet ingen forsikring. Derudover 
udgør sorte en stor del af socialt 
udsatte grupper, som f.eks. hjem-
løse og indsatte i fængsler. Der har 
fra starten af pandemien været en 
mangel på test-kits, respiratorer, 
værn og andre vigtige ressourcer. 

Håndtering
Trump har fra starten været meget 
skeptisk over nødvendigheden af 
en nedlukning af USA, men ifølge 
landets forfatning, er det op til 
de enkelte stater at bestemme 
reglerne for en nedlukning. Ud af de 
50 stater har langt over halvdelen 
valgt at lukke samfundet i en eller 
anden grad. Generelt er der forbud 
mod forsamlinger over 10 personer. 
Indtil videre er mange af staternes 
forbud gældende til og med april 
måned. 

Antal smittede og døde
Indtil videre er der blevet testet 
over 3,5 mio. mennesker, og ud af 
dem er 746.625 erklæret positive. 
Dødstallet ligger nu på 46.054 
hvilket svarer til 139 pr. 1. million 
indbyggere.

USA

Jo bedre sundhedssystem og håndtering, 
jo færre er smittede og døde af corona

Vi har undersøgt forskellige lande og 
set på de enkelte landes sundheds-
systemer, politikernes håndtering af 
coronakrisen og følgerne for antal 
smittede og døde indtil 20. april 
2020.. 

Af Fie Josefine Holmberg Ander og Pernille Cauchi

Vi gør opmærksom på at de forskellige 
statistiske tal over smittede, døde og 
andet er fundet fra forskellige kilder, 
der muligvis ikke opgør alle tal med de 
samme kriterier. Vi tager derfor forbe-
hold for, at man ikke nødvendigvis kan 
sammenligne alle tal med hinanden.

Sundhedssystem
Spanien har et et offentligt, men 
decentralt sundhedssystem, hvor 
alle har ret til gratis lægehjælp. De 
sidste ti år er der foretaget mange 
og store nedskæringer på sund-
hedsområdet, som har betydet at 
investeringerne i sundhedsvæsenet 
er faldet fra 6,8% til 5,9% af lan-
dets BNP. Derudover er der også 
foregået en stor privatisering af 
sundhedsvæsenet oven på finan-
skrisen, der har været medvirkende 
til at Spanien slet ikke var klar til en 
pandemi. Dårlige ansættelsesvilkår 
har de seneste år fået mange nyud-
dannede læger til at søge arbejde i 
udlandet. Og med krisens omfang 
har der været en enorm mangel på 
alle ressourcer.

Håndtering
Spanien er et af de lande, der har 
været hårdest ramt af corona-
pandemien. Regeringen er blevet 
kritiseret for ikke at have handlet 
hurtigt i begyndelsen. På trods af at 
det første smittetilfælde i Spanien 
blev konstateret d. 31. januar, blev 
det første officielle tiltag mod epi-
demien først besluttet d. 10. marts 
og den 13. marts blev der erklæret 
undtagelsestilstand. Fra d. 13. 
april har man valgt at åbne op for 
de industrier, der ikke kan arbejde 
hjemmefra, samt påbegyndt at 
uddele ansigtsmasker til folk, der 
bruger offentlig transport.

Antal smittede og døde
Tallene opgjort d. 20. april 2020 
viser, at der er 200.210 bekræftede 
smittetilfælde med 20.852 cor-
onarelaterede dødsfald. Det svarer 
til 464 pr. 1 million indbyggere.

Sundhedssystem
Der er et universelt sundhedssys-
tem for de ca. 66,5 millioner 
indbyggere i Storbritannien sup-
pleret med omkring 10% private 
forsikringer. Sundhedsvæsenet er 
finansieret med ca. 7,2% af BNP. 
7% of sundhedsvæsenet er ble-
vet privatiseret i de seneste år og 
private forsikringsordninger breder 
sig. Igennem de sidste ti år har der 
været nedskæringer i sundheds-
væsenet.  Før corona-udbruddet 
manglede der op imod 100.000 
personer i sundhedsvæsenet, og 
heraf omkring 40.000 sygeplejere.

Håndtering
Regeringen var længe åben fortaler 
for en flokimmunitetsstrategi og 
først den 23. marts indførtes en 
nedlukning. Borgere over 70 år 
med helbredsproblemer er blevet 
bedt om blive indendørs i 12 uger. 
Og alle, der kan arbejde hjemme, 
bliver opfordret til at gøre det. Der 
foretages i midt april 21.000 coro-
natests om dagen.

Antal smittede og døde
Der er diskussion om det reelle 
antal, idet landets statistiske kon-
tor ikke har medregnet de døde på 
plejehjem og i hjemmene, men kun 
dem på hospitalerne. Men herved 
blev tallet alt for lavt. Indregner vi 
samtlige corono-døde, regner den 
statslige TV-station og nyhedsmedia 
BBC med ca. 25.000 døde lige om-
kring påske  (Financial Times me-
ner, at tallet må være 41.000). Går 
vi ud fra tallet 25.000, svarer det 
til 367 døde pr. mio. indbyggere. 
Hermed nærmer vi os Spaniens tal, 
men såfremt Financial Times skulle 
have ret, vil tallet være betydeligt 
over Spaniens.

Under alle omstændigheder 
hører Storbritannien til de værst 
ramte lande i Europa i forhold til 
indbyggertallet. Det afspejler, at 
sundhedssektoren var skåret så 
voldsomt ned, at den meget dårligt 
var i stand til at hamle op med 
sygdommen.

Sundhedssystem
Island har en befolkning på 
360.000 og et skattefinansieret 
sundhedsvæsen, som sikrer ind-
byggerne behandling, der for 85% 
vedkommende er gratis samt i 
mindre omfang betales af borgerne 
selv (15%). Island har ingen pri-
vathospitaler, og privat sundheds-
forsikring eksisterer stort set ikke. 
Island bruger ca. 7% af BNP på 
sundhedsvæsenet. 

Håndtering
Island erklærer 7. marts undtagel-
sestilstand efter to personer er 
blevet smittet med coronavirus. 
Island har fra starten satset på test 
og isolation. Med de godt 10.000 
testede personer svarer det til, at 
der i Island er næsten 27.000 
personer er testet pr. million ind-
byggere. Personer der er inficeret 
med coronavirus bliver enten sat 
i isolation eller indlagt, hvis det 
er nødvendigt. Der er fuld betaling 
for tabt arbejdsfortjeneste, mens 
man er i karantæne. Overtrædelse 
af karantæne straffes med bøder 
og fængsel.

Antal smittede og døde
Den 18. april var 9 personer døde. 
Det svarer til sammenligning til 
25,7 døde per million indbyggere. 
Der var 1.771 smittede.

Sundhedssystem
Tyskland har lidt over 83 millioner 
indbyggere. Bidragene til sygekas-
serne, som det tyske sundhedssys-
tem er opbygget omkring, er finan-
sieret ligeligt mellem arbejdsgiver 
og arbejdstager. Der er ikke et 
universelt sundhedssystem, men en 
opdeling mellem de privatforsikre-
de og de forsikrede gennem den 
lovpligtige ordning.  Investeringer 
i sundhedsvæsenet er omkring 
10% af BNP.

Håndtering
22. marts lukkede Tyskland ned. 
Det gennemfører knap 100.000 
test om dagen, og 40% af sengep-
ladserne på landets intensivafde-
linger er stadig ledige. Senere kom 
der forbud mod at mere end to 
mennesker var samlet. Det såkaldte 
kontaktforbud gælder ikke på arbe-
jdspladser og i familier. Den tyske 
delstat Bayern har indført udgangs-
forbud. Det er kun tilladt at forlade 
sit hjem, hvis man skal på arbejde, 
ud at handle i et supermarked, på 
apotek eller til læge.

Antal smittede og døde
Den 18. april var der registreret 
4.426 dødsfald. Dette er omkring 
52,8 per million indbyggere. Der var 
142.872 smittede.

Spanien Storbritannien Island Tyskland
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Pestepidemien den “Sorte 
Død” ramte Europa i årene 
1347 til 1351. Man regner 
med, at ca. 1/3 af Europas 
befolkning omkom, måske 
endda flere. Den fik betyde-
lige følger for Danmarks og 
Europas udvikling, med stor 
betydning for bondeoprørene 
og reformationen - og for 
sprængningen af middelalde-
rens tankegang. 

Af Jens Riis Bojsen

Forskydningen i magtbalan-
cen mellem top og bund i 
middelalderens stændersam-
fund
I højmiddelalderen - dvs. i 
perioden omkring år 1200 til 
1300 - var der sket en kraftig 
befolkningsøgning som følge af 
landbrugets ekspansion, både i 
Danmark og i resten af Vesteur-
opa. Det gav et stort overskud 
af mennesker, og det betød at 
stormændene og kirken i tiden 
op til pesten havde kunnet få 
alle fæstegårdene besat, da 
bønderne havde stået i kø. Når 
bønderne fæstede en gård, 
skulle de betale en klækkelig 
afgift herfor. Derfor havde 
stormændene i fæstekontrak-
terne kunnet stramme betin-

gelserne mere og mere, og de 
havde kunnet kræve stadigt 
mere hoveriarbejde på her-
regårdene. 

Det ændrede sig med ét slag, 
da pestens massedød i årene 
1347 - 51 pludselig udløste en 
stor mangel på mennesker: 
Store områder blev tømt for 
mennesker, og tusinder af gårde 
kom til at stå tomme. Det ramte 
stormændene og kirken hårdt 
på pengepungen. 

Det fik store følger:
Nu kunne stormændene og 

kirken ikke længere få en stor 
del af deres fæstegårde besat, 
og de kunne dels ikke få nok 
bønder til at udføre hoveriar-
bejde og dels mindre af dette. 
I denne periode kunne yngre 
bønder derfor indgå fæstekon-
trakter på vilkår så gunstige, 
som man før pesten ikke havde 
turdet drømme om!

100 år senere efter pestens 
ophør - hen i anden halvdel 
af 1400-tallet - var der påny 
sket en befolkningstilvækst, 
som nu betød, at manglen på 
mennesker var blevet ophævet: 
Stormændene og kirken havde 
ikke længere problemer med at 
få fæstegårdene besat og skaffe 
arbejdskraft til godsernes hove-
riarbejde. Fra nu af begyndte de 

atter at stramme betingelserne. 

Senmiddelalderens drama-
tiske udvikling
Hen omkring år 1500 oplevede 
bønderne og borgerne nu, at 
de øverste stænder begyndte 
at rage til sig: Det blev tolket 
religiøst således: 

Menneskene kunne i mid-
delalderen udelukkende 
forstå verden på en irrationel, 
religiøs og metafysisk måde 
(dvs. præget af overtro). Ifølge 
denne tankegang var stænder-
samfundet guddommeligt, og 
kongen indsat af Gud, mens 
kirken og gejstligheden havde 
ansvaret for menneskenes frelse 
og forholdet til Gud i kampen 
mellem det Gode og det Onde. 
Stormændenes opgave var 
ifølge den daværende tankegang 
at beskytte samfundsordenen 
og bønderne og borgerne, de to 
laveste af de fire stænder. 

I og med at de to øverste 
stænder nu var begyndt at 
rage til sig, måtte de to laveste 
stænder, bønderne og by-
ernes indbyggere, nu komme 
til den forståelse, at kirken og 
stormændene forbrød sig imod 
den guddommelige orden.

Reformationen - datidens 
absolut ultimative omvælt-
ning
I Danmark førte det til, at 
bønderne og byernes borgere 

rejste sig under borgerkrigen 
“Grevens Fejde” i 1534 - 36. 
Der var borgerkrig overalt 
i Danmark, men det endte 
med adelens sejr, anført af 
den holstenske Christoffer 
af Oldenburg. Han erobrede 
kongemagten, og som kong 
Christian den 3. gennemførte 
han reformationen, hvor kirkens 
magt blev voldsomt reduceret. 
I de næste 100 år blev adelens 
magt styrket - indtil enevælden 
detroniserede dens magt. 

I Tyskland var der et 
tilsvarende bondeoprør i årene 
1524 - 25 ledet af Thomas 
Müntzer. Bønderne tabte. Man 
mener idag, at op imod 75.000 
omkom, hvilket var betydeligt 
for datiden. 

Reformationen, der i Dan-
mark kom i 1536, var en om-
væltning af en voldsomhed, 
som er næsten umulig at 
forstå i dag: Selve det helligste 
hellige, selve grundpillen i det 
religiøse samfund, kirken, blev 
i Danmark og i Nordvesteuropa 
sprængt i stumper og stykker 
med en voldsomhed, som var 
der tale om en atomkrig. Hertil 
var der flere årsager, men de 
laveste stænders oplevelse af, at 
“noget var galt” var meget vigtig 

for disses - især bybefolknin-
gens - opbakning bag reforma-
tionen, da den fuldstændigt 
uvidende befolkning ikke havde 
den ringeste mulighed for at 
forstå det teologiske indhold i 
reformationen.  

Reformationen betød en 
kraftig reduktion af middela-
lderkirkens magt i Danmark 
og Nordvesteuropa. Og dette 
var med til at bane vejen for, 
at den hidtidige irrationelle, 
religiøse og metafysiske tankeg-
ang i de følgende 300 år kunne 
blive overvundet. Et af men-
neskehedens største fremskridt 
nogensinde! 

Således fik pestepidemien 
den “Sorte Død” forskellige 
følger, der rakte langt frem i 
tiden - og som skulle få en stor 
betydning for Danmarks og 
Europas udvikling i de næste 
århundreder.

Trettende del: 
Den “Sorte Død” - middelalderens pest-
pandemi og dens kolossale virkninger

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”.
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Marx, økologi og stofvekselteorien
De seneste 20 år har set en 
systematisk rekonstruktion 
af Marx og Engels’ økologi-
ske tænkning i form af et 
fokus på, og videreudvikling 
af deres teori om, hvordan 
kapitalismen skaber ødelæg-
gende brud i stofvekslen 
mellem menneske og natur, 
hvad der i den angelsaksiske 
verden er blevet kaldt ”me-
tabolic rift theory”. 

Af Martin Karlsson

Marx og Engels’ kritik af 
kapitalismen er derfor et oplagt 
sted at gå hen for alle miljø- og 
klima aktivister, som selv søger 
et teoretisk fundament for deres 
kritik.

Antagonismen mellem land 
og by: konkrete stofvek-

selbrud
Da Marx arbejdede med Kapi-
talen i 1850’erne og 60’erne var 
han især optaget af ændringer 
i landbruget i kraft af sam-
menkoblingen mellem fødevar-
eproduktion og industriel 
storskala produktion (hvad der 
nu betegnes som ”den anden 
landbrugsrevolution”). Æn-
dringer af landbruget var især 
dikteret af koncentrationen af 
arbejdere i byerne, som blandt 
andet selv var en konsekvens af 
det kapitalistiske produktions-
systems behov for arbejdere til 
de voksende fabrikker. Denne 
ofte meget voldelige proces med 
at fordrive mennesket fra land 
til by var en historisk nødven-
dighed for det kapitalistiske 
systems opståen og udbredelse. 

Marx så dermed en an-
tagonisme blive skabt af ka-

pitalismen mellem land og 
by, som så skabte forskellige 
stofvekselbrud mellem men-
neske og natur: i form af et 
”fremmedgørelsesbrud”, hvor 
mennesket blev fremmedgjort 
fra dets egne materielle betin-
gelser, dvs. adskilt fra dets in-
time interaktion med og forhold 
til naturen, og dermed også 
sig selv som natur og biologisk 
væsen. Men især fremhævede 
Marx et brud i jordnærings-
cyklussen. Inspireret af den 
tyske landbrugskemiker Jus-
tus Liebig påpegede Marx, at 
transporten af fødevarer over 
store afstande fra land til by 
betød, at de næringsstoffer (eks. 
nitrogen) som blev optaget fra 
jorden i afgrøderne ikke vendte 
tilbage til jorden igen i form af 
menneskelig affald (gødning). 
Næringsstofferne endte i stedet 

som forurening i byernes floder, 
og skabte alvorlige sanitære og 
helbredsmæssige problemer. 
Hvad Marx observerede var 
altså, hvordan det kapitalis-
tiske, industrielle landbrugs 
udbytning af jorden var med 
til at underminere dets egen 
reproduktion.

Marx’ stofvekselteori
Med teorien om stofvekselbrud 
har Marx og Engels lagt funda-
mentet både for en økologisk 
kritik af den kapitalistiske 
produktionsmådes destruktive 
udbytning og fremmedgørelse 
af menneske og natur, men også 
for alternativet ved at under-
strege nødvendigheden af en 
fælles, rationel og demokratisk 
regulering af interaktionen 
mellem menneske og natur. 
Marx’ forståelse af et socialistisk 

samfund var eksplicit funderet 
i hvad vi i dag kalder økologisk 
bæredygtighed, hvor produk-
tion tager hensyn til fremtidige 
generationers levevilkår. 

Men for at en sådan rationel 
regulering og bæredygtig 
produktion kan blive mulig, 
kræver det et revolutionært 
opgør med de sociale forhold, 
som understøtter kapitalismens 
stofvekselbrud: det eksplicitte 
opgør med klasseforhold, det 
private ejerskab af produktion-
smidlerne og produktion ud fra 
kapital og ikke fælles interesser. 
En genopretning af stofvek-
selbruddet kræver selv et brud 
med kapitalismens produktion-
småde.
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Kapitalismens krise og covid-19
Allerede før staterne verden 
over lukkede samfundene ned 
for at stoppe pandemien, gik 
det ikke særligt godt for kapi-
talismen. Under den aktuelle 
krise har staterne bevilget 
kolossale hjælpepakker. Men 
vil det være nok til at kunne 
redde kapitalismen? Hvad er 
perspektiverne - og hvilket 
alternativ er der til den ka-
pitalistiske krise, vi vil kunne 
forudse? 

Af Charlie Lywood

Efter covid-19 ramte verden, 
beskrev den vestlige verdens 
økonomiske samarbejdsorganisa-
tion OECD situationen således,: 
”For hver måned med nedlukning 
( … under covid-19’s hærgen), vil 
der ske et tab på 2 % af væksten i 
det årlige bruttonationalprodukt 
(BNP)”. - Den britiske, marxistiske 
økonom Michael Roberts har be-
regnet, at under finanskrisen var 
det gennemsnitlige tab i BNP i de 
største økonomier i verden 6% 
i krisens første 18 måneder, fra 
begyndelsen af 2008 til midten af 
2009. Pandemien er helt igennem 
global – også i sine økonomiske 
konsekvenser. Covid-19’s effekt 
på verdensøkonomien menes at 
være dybere og mere omfattende 
end finanskrisens.

Den danske krise
I Danmark mener Nationalbank-
en iflg. en rapport om dansk økon-
omis situation, at man kan for-
vente en minusvækst på mellem 
3% og 10% i 2020, alt efter hvilket 
scenarie man vælger. Formand-
skabet for Det Økonomiske Råd, 
der rådgiver regeringen, beregner, 
at minusvæksten vil være på mel-
lem 4% og 6% i 2020. Og endelig 
mener den Internationale Valuta-
fond IMF, at en tilbagegang i BNP 
i Danmark på 6,5% er sandsynligt. 
Under alle omstændigheder er 
det en illusion, hvis man tror, at 
man hurtigt kan komme tilbage 
til ”business as usual”. OECD’s 
generalsekretær Gurria siger, ”…
vi ved ikke, hvor lang tid det vil 
tage at fixe arbejdsløsheden og 
lukningen af millioner af mindre 
virksomheder: men det er klart, at 
al snak om en hurtig genopretning, 
er ønsketænkning”.

Kaster penge efter erhvervs-
livet
Ligesom i 2008-9 har regeringer 
verden over reageret ved at kaste 
penge efter erhvervslivet.  Spæn-
det mellem hvor meget man 
har pumpet i erhvervslivet i de 
forskellige lande, er fra under 1% 
af BNP (Rusland) til 11,5% (Dan-
mark) med et gennemsnit på ca. 
4%. Det afspejler sandsynligvis, 
hvor gældsplagede de enkelte 
landes budgetter er. Danmark 
ligger i den absolut lave ende 
med kun 30% af BNP i gæld. De 
lån, som skal optages (i Dan-
marks tilfælde 250 milliarder), 
eller dækkes ved at bruge af re-

serverne i nationalbankerne, for 
at finansiere hjælpepakkerne, er 
offentlige penge. Endnu engang 
viser det sig, at når ”the shit hits 
the fan” kan markedet og dets højt 
besungne ”usynlige hånd” kun 
klare sig ved at bede om, at staten 
understøtter det.

Statskassen på vid gab
Nedskæringsrunderne og den 
stramme styring af de offentlige 
budgetter er på nuværende tid-
spunkt historie. Nu er der behov 
for, at statskassen går ud og spen-
derer, for at efterspørgslen kan 
blive stimuleret. Derfor ser man 
både Dansk Industri og Dansk 
Erhverv foreslå stribevis af let-
telser på skatteområdet, frigiv-
else af indefrosne feriepenge, 
fremskyndelse af offentlige in-
vesteringer m.m. Man kalder det 
”helikopter-penge”: Det vil sige, 
at man kaster penge ud, og håber 
på, at befolkningen vil forbruge 
dem.  Problemet med teorien og 
dennes politik er, at den ignorerer 
den afgørende faktor: Under ka-
pitalismen produceres varer ikke, 
fordi der nødvendigvis er behov 
for dem, men fordi de giver profit. 
Der investeres kun, når udsigten 
til at tjene penge er til stede. I 
denne sammenhæng er kapital-
isternes lyst til at investere ikke 
afhængig af, om staten effektivt 
stimulerer efterspørgslen eller ej.

Kan staterne redde kapitalis-
men?
Kan statslige penge få bugt med 
den negative vækst og få gang i 
kedlerne igen? For at kunne svare 
på, om en statsligt understøttet 
opgang efter en nedgang vil have 
en chance, bliver vi nødt til at 
kigge på, hvordan den globale 
økonomiske situation så ud før 
covid-19. Den samlede globale 
vækst i 2019 var kun på 2,4% 
iflg. Verdensbanken, mens IMF 
vurderer, at væksten kun var på 
1,6% for de største økonomier. 
Dvs. under de magiske 2%, som 
er lige akkurat nok til at klare 
befolkningstilvæksten og sikre 

nyinvesteringer. Ellers vil man 
have en stagnerende økonomi 
med tendens til recession. Årsa-
gen hertil er, at på trods af store 
statsinterventioner  og meget 
lave renter efter Finanskrisen 
investerede virksomhederne ikke 
tilstrækkeligt til at sætte gang i et 
større opsving. Profitraten ved 
nye investeringer stod simpelthen 
ikke mål med risikoen. Man hum-
pede videre uden at komme 
tilbage til de vækstrater, som var 
gældende før 2008/9.

Ingen vækst i den globale 
handel
Under covid-19-krisen taler man 
om, at den globale handel er ved 
at gå i stå: Den globale handel har 
faktisk ikke kunnet holde trit med 
den globale vækst siden 00’erne. 
Denne fortsatte stagnation i væk-
sten i den globale handel har 
medført betydelige friktioner mel-
lem nationerne, og det har givet 
sig udslag i handelskrigen mellem 
USA og Kina. Når der handles 
mindre med råvarer på grund af 
den manglende investering i de 
store kapitalistiske økonomier, 
kaster det de råvareproducerende 
lande ud i en krise. Det er også den 
tendens, der kastede Rusland og 
Saudi Arabien ud i en priskrig om 
olie. Den inter-imperialistiske ri-
valisering vil blive forstærket med 
risiko for flere konflikter.

I 2008-9 befandt kapitalismen 
sig billedligt talt i en respirator, 
der bestod i et sugerør til billig 
finanskapital. De foranstaltnin-
ger staterne dengang lavede for 
at redde bankerne og de store 
virksomheder der var afhængige 
af bankerne, skulle have givet “olie 
til systemet”, så kapitalisterne 
kunne investere i produktion, da 
det almindelige kreditsystem kol-
lapsede. Men det skete ikke. 

Gældsbyrden
Det at kaste penge efter virksom-
hederne har betydet en betydelig 
stigning i gældsbyrden i verden-
søkonomien. Iflg. avisen Financial 
Times udgjorde den globale gæld 

322% af det globale BNP ved slut-
ningen af 2019. Og langt det mest 
af gælden lå hos virksomheder 
uden for den finansielle sektor. 
Mange af disse vil få meget svært 
ved at betale deres gæld under 
den igangværende krise. Morgan 
Stanley (den store, amerikanske 
investeringsbank) har beregnet, 
at én ud af seks virksomheder i 
USA ikke tjener nok til at kunne 
betale renterne på deres gæld. 
Man kalder dem ”zombie-virk-
somheder” (dvs. næsten døde, 
men bliver holdt kunstigt i live), 
som kun kan eksistere, fordi de 
bliver ved med at få billige lån til 
at betale renterne af de gamle lån. 
Under denne krise har vi allerede 
set Debenhams, som ejer storma-
gasinet Magasin i Danmark, gå 
konkurs. De har 22.000 ansatte på 
verdensplan. Konkursbegæringen 
kom fra långiverne, som vil trække 
deres penge hjem fra Debenham.

Problemet for staterne er: Kan 
de tillade store firmaer at krakke 
som i 1930’erne? Eller vil de gent-
age øvelsen fra 2008/9, hvor de 
ikke turde? Alt tyder på, at det 
er det sidste, der sker lige nu. 
Kredit er blevet stillet til rådighed 
i rigelige mængder gennem alle 
de hjælpepakker, staterne har 
bevilget samt gennem Verdens-
banken, EU’s centralbank og IMF. 
Der er tale om langt større beløb 
end under finanskrisen. Faktisk 
dobbelt så meget. Kan det virkeligt 
hjælpe det kapitalistiske system, 
som i forvejen var i dyb krise? 
Sandsynligvis ikke, hvis ikke der 
kommer en udrensning af kapi-
talismen, hvor man tillader, at de 
svageste kollapser. Profitraten er 
fortsat alt for lav.

Kreativ ødelæggelse
Derfor hører man stemmer, der 
taler for en decideret udrensning 
af produktionsapparatet: Den 
tidligere IMF-chef, Dominique 
Strauss-Kahn, kommenterer situ-
ationen således: ”… den økono-
miske krise, som er ved at ødelægge 
kapitalen, kan give os en vej ud. 
De investeringsmuligheder, som 

skabes ved at dele af produk-
tionsapparatet kollapser… vil 
kunne genoplive (en) skabende 
ødelæggelsesproces”. Dette er 
kapitalismens traditionelle måde 
at komme ud af en krise på. 
Problemet er, at det har vanvittige 
menneskelige omkostninger, som 
vi så det i 1930’erne: Massearbe-
jdsløshed, fattigdom og Anden 
Verdenskrig.

Kapitalismens alternativer og 
vores
Derfor giver det nuværende, 
kapitalistiske markedssystem os 
kun to alternativer: Mere af det 
samme med klimaødelæggelse, 
krige og ekstrem ulighed, eller 
“lad falde, hvad ikke kan stå”, hvor 
scenariet er massearbejdsløshed 
og sandsynligvis en langt farligere 
verden, hvor nationalisme og rac-
isme vil blomstrer endnu mere op.

Men der er en anden vej: En 
verden, hvor der produceres og 
forskes; ikke efter, hvad der kan 
betale sig, men efter, hvad men-
nesker og naturen har brug for. 
Covid-19 har afsløret et system, 
som er totalt ude af kontrol. 
Covid-19-krisen stiller således 
spørgsmålet, om ikke planlægnin-
gen af ressourcer, produktion og 
distribution burde komme under 
almindelige menneskers kontrol. 
Og burde vi ikke tage disse ting 
fra dem, som ejer og kontrollerer 
vores liv? Med andre ord, om ikke 
socialismen er et bedre alternativ 
end det, som det kapitalistiske 
system kan diske op med?
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Sådan blev sundhedssektoren næsten 
ude af stand til at klare coronakrisen
Coronakrisen tvang det italien-
ske og spanske sundhedsvæ-
sen fuldstændigt i knæ - og har 
skabt alvorlige problemer for 
det danske. Kun ved at nægte 
tusinder af patienter med 
andre sygdomme behandling, 
samt ved at drive rovdrift på de 
hospitalsansatte kan hospita-
lerne ride stormen af. - 20 års 
nyliberalt dikteret udvikling 
har lemlæstet sektoren. 

Af Jens Riis Bojsen

Corona-pandemien tog i bog-
staveligste forstand den dan-
ske sundhedssektor på sengen. 
Selvom Sundhedsstyrelsen siden 
2013 har haft et pandemi-be-
redskab, var dette kun noget, 
der stod på et stykke papir. Der 
var ingen fysiske realiteter bag, 
for der var ikke nogen som helst 
reservekapacitet på sygehusene - 
slet ikke på intensivafdelingerne, 
som er kritisk i forhold til corona-
pandemien - og der manglede 
både respiratorer og depoter med 
værnemidler til en krisesituation.

Tusinder af patienter i Danmark 
har fået aflyst vigtige, planlagte 
operationer og behandlinger, 
fordi sygeplejersker og læger 
har måttet flyttes over til inten-
siv-afdelingerne, som slet ikke 
havde udstyr og personale til at 
behandle en stor tilstrømning af 
corona-syge. 

Hvorfor blev den danske sund-
hedssektor i den grad overrasket 
af corona? Hvorfor havde syge-
husene ingen ekstra sengepladser 
til de corona-syge?

Anders Fogh og Lars Løkke 
lagde rammerne for de nylib-
erale hospitaler
De danske sygehuse har i dag 
110.000 ansatte. Denne meget 
store og omkostningstunge sektor 

blev derfor hurtigt et angrebsmål 
for Anders Fogh Rasmussens 
regering (tiltrådt i 2002).

For at kunne “effektivisere” 
hospitalsvæsenet skulle de gamle 
og små sygehuse nedlægges og er-
stattes af nogle ganske få, kæmpe-
store supersygehuse. Samtidig 
skulle reservekapaciteter til at 
kunne klare epidemier fjernes. 

For at kunne nedlægge de fleste 
gamle og små sygehuse gennem-
førte regeringen Anders Fogh 
Rasmussen med Lars Løkke Ras-
mussen som indenrigs- og sund-
hedsminister den store kommu-
nalreform i 2007. Her forsvandt de 
mange små kommuner og amter 
og blev erstattet af kæmpe kom-
muner og regioner. - En forud-
sætning for at kunne nedlægge 
de gamle sygehuse og bygge 
nye kæmpehospitaler. Planerne 
for det nye sygehusvæsen blev 
påbegyndt i 2008, året efter kom-
munalreformen og dannelsen af 
de nye regioner.

Det stenhårdt rationaliserede 
“Fremtidens sygehusvæsen” ville 
uundgåeligt betyde ventelister. 
Anders Fogh og Lars Løkke ind-
førte derfor i 2008 muligheden for, 
at højtlønnede ansatte i virksom-
heder kunne tegne sundhedsfor-
sikringer som en del af en sund-
hedsordning i virksomheden - og 
udgiften til forsikringen kunne 
trækkes fra i skat. Med en sådan 
forsikring kunne højtlønnede 
springe ventelisterne over ved i 
stedet at blive behandlet på pri-
vathospitaler.

Herved blev hospitalspatien-
terne inddelt i et A- og et B-hold. 
Ventelisterne ved de offentlige 
sygehuse ville ikke ramme de 
rige, borgerlige kernevælgere, 
som derfor ikke ville protestere 
over “slankningen” af de offen-
tlige sygehuse. Tværtimod, for 
nedskæringerne i det offentlige 

gav basis for store skattelettel-
ser - naturligvis især til gavn for 
de mest velhavende. Ca. 2/3 af 
de 52 mia. kr., der siden Anders 
Foghs tiltræden i 2002 er delt ud i 
indkomstskattelettelser, er gået til 
de rigeste 20 pct. af befolkningen, 
oplyser Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd. 

Fra starten skulle de nye, of-
fentlige sygehuse bygges inden 
for den snævrest tænkelige budg-
etramme.

Hvert år indgår regionerne 
og kommunerne et forlig med 
regeringen, og dette fastlægger 
deres økonomiske råderum. Hvis 
de overskrider rammerne, tager 
staten den såkaldte “sanktion-
slov” i brug. Herved kan de blive 
sat under tvungen administration 
af indenrigsministeriet og således 
få dikteret de nedskæringer, der 
skal tvinge dem til påny at komme 
ind under rammerne. 

Den danske stat har nemlig 
forpligtet sig til at følge diktaterne 
i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 
Som en udløber af denne har EU-
kommissionen siden 2011 kunnet 
gennemtvinge nedskæringer in-
denfor sundhedssektoren, offen-
tlige pensioner og overførselsind-
komster i EU’s medlemslande, 
bl.a. gennem budgetlovens om-
prioriteringsbidrag eller “effek-
tiviseringsbidrag” på 2% årligt. 
- Alt dette har været en renlivet 
nyliberal politik, der har medført 
store tab for arbejderklassen og 
tilsvarende store gevinster til 
borgerskabet i form af skattelet-
telser. Resultatet har været, at 
sundhedssektoren i EU-landene 
ingen steder har været i stand til at 
hamle op med corona-epidemien.

Supersygehusene skulle vise 
sig at blive super-dyre
Ved de seks nye supersygehuse 
ved Aalborg, Skejby ved Aarhus, 

Odense, Køge, Herning og Hill-
erød blev byggerierne påbeg-
yndt på forskellige tidspunkter i 
årene 2012 til 2017. Udover disse 
kommer 10 andre splinternye 
sygehuse, f.eks. det nye psykiatri-
sygehus i Slagelse, der skal samle 
hele den psykiatriske behandling 
i Vestsjælland.  

Det samlede budget er 49 mia. 
2020-kroner. 

Helt fra begyndelsen af disse 
meget kostbare projekter regnede 
man med, at disse nye sygehuse 
ville medføre en rationaliserings-
gevinst på 8% årligt i forhold til 
det hidtidige sygehusvæsen. Dette 
skulle vise sig at være ren øn-
sketænkning, idet bureaukraterne 
let og elegant havde undladt at 
indregne omkostningerne ved at 
flytte fra de gamle hospitaler, der 
skulle nedlægges. Disse omkost-
ninger har siden vist sig at være 
meget betydelige.

Hernæst har der ikke i budget-
terne været gjort plads til uforud-
sete udgifter, f.eks. til stigende 
priser på medico-teknik - altså 
alle de kostbare apparater og ud-
styr, som moderne hospitaler har 
brug for - som er blevet stadigt 
dyrere.

Samtidig kræver medicinalin-
dustrien stadigt højere priser for 
deres medicin. Dette ramte hele 
den samlede sygehussektor og 
udløste betydelige nedskæringer, 
der også ramte de nye sygehus-
byggerier.

Og endelig har budgetterne 
ikke taget højde for væksten i 
befolkningen, den stigende andel 
af ældre og den heraf følgende 
sygdomsudvikling; ikke mindst i 
de kroniske sygdomme.

De skiftende regeringer har fra 
starten af gjort det klart, at der 
ikke ville være én eneste krone 
ekstra til byggerierne end de godt 
49 milliarder kr., der var bevilget. 

Med en hårdhed som sjældent 
set, holder regeringen og folket-
ingets finansudvalg byggerierne 
i et jerngreb. 

Sprængningerne af de helt 
urealistiske ønsketænknings-
budgetter fik derfor alt i alt meget 
alvorlige følger for den samlede 
hospitalssektor.

Derfor blev der ikke råd til at 
opbygge et reelt eksisterende 
beredskab imod nye epidemier 
som den nuværende corona-krise. 
Ingen reservekapacitet, ingen 
depoter med værnemidler, ingen 
ekstra respiratorer. Også selv om 
Sundhedsstyrelsen siden 2013 har 
haft et pandemi-beredskab, hvor 
man forventede, at Danmark på 
et tidspunkt ville blive ramt af en 
sådan. Det er nu sket - og kon-
sekvenserne kender vi. 

Hvad der derimod så rigeligt 
blev råd til var skattelettelser - og 
en helt bevidst ødelæggelse af 
Skat, der har muliggjort en stign-
ing i skatteunddragelser uden 
fortilfælde.

Udviklingen har medført et helt 
urimelige arbejdspres på de hos-
pitalsansatte - kombineret med 
et meget stort ansvar, der gælder 
liv og død: Dette har fået et stort 
antal sygeplejersker til at gå ned 
i tid eller forlade faget. De kan 
simpelthen ikke magte kravene. 
Under corona-krisen har den ge-
nerelle knaphed på sygeplejersker 
udløst en stor mangel på dem 
med erfaring fra intensiv afdeling, 
da det er her spidsbelastningen 
findes under epidemien. 

De danske sygehuse er i dag så 
nedskårne i forhold til arbejdsby-
rden, at halvdelen af medicinske 
afdelinger døjer med overbelægn-
ing. Særligt galt er det under de 
årligt tilbagevendende influen-
zaepidemier.
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Racismen og den nationale selvtilstrækkelighed
Det viser sig nu, at ingen re-
geringer og sundhedsmyndig-
heder i verden var forberedt 
på en pandemi. Der burde 
have været en beredskabs-
plan, ekstra sengepladser og 
et nødvendigt lager af test, 
masker mv.. Og de burde 
have reageret tidligere, for 
alle advarselslamper havde 
blinket i lang tid.

Af Lene Junker

Frygten for de fremmede
En helt unødig, men berettiget 
frygt og usikkerhed var resultatet.  
Den frygt har magthaverne på 
forskellig vis forsøgt at kanalisere 
over i “de fremmede” - “dem ude-
fra”. Derfor er racismen mod især 
asiater blusset op, godt hjulpet på 
vej af Trumps udtalelser om “den 
kinesiske virus”. Racismen mod 
asiater bunder også i gamle, men 
ikke glemte, forestillinger om ki-
nesere og asiater. Disse racistiske 
fortællinger, som stammer fra 
kolonimagternes erobringer og 
udbytning af Asien, er nu revita-
liseret i en ny kontekst, hvor co-
ronakrisen forværrer den globale 
imperialistiske rivalisering.

Allerede den 27. marts skrev 
Eftertrykket: “Corona-pandemien 
har medført stigende anti-asiatisk 
racisme på globalt plan, og i Dan-
mark bragte TV2 Nyhederne en vi-
deo lavet til børn med en racistisk 
stereotypisering af en kineser. Det 
voksende antal af racistiske hæn-
delser bygger på en historisk sam-
menkædning af farlige sygdomme 
og asiatere som ulækre”.

Lukkede grænser
Danmark var ét af de første lande 
til at lukke sine grænser, og nu har 
de fleste lande gjort det samme. 

En del lande har også indført 2 
ugers karantæne, hvor få “an-
erkendelsesværdige formål” er 
undtaget. Det gælder bl.a. mi-
grantarbejdere, som betyder at 
arbejdskraftens fri bevægelighed 
kan fortsætte. Grænselukningen 
skete ikke af sundhedsfaglige 
hensyn, for virus er jo i alle lande. 
Og derfor kommer den indirekte 
til at bidrage til den fejlslutning, 
at virus kommer “udefra” og at 
nationale løsninger er vejen frem.

Statsborgerskab
Mennesker som ikke har dansk 
statsborgerskab bliver udvist, 
hvis de begår “corona-relateret 
kriminalitet”, hvad det så end 
betyder? Det er nationalistisk 
symbolpolitik, og måske Dansk 
Folkepartis lille fingeraftryk, som 
de fleste partier bakkede op om.

Da håndtryk blev forbudt den 
11. marts som en del af nedluk-
ningen, blev statsborgerskabs-
ceremonien udskudt, hvorfor 
mange etniske minoriteter fik sat 
deres anerkendelse af statsbor-
gerskab på pause. Håndtrykket er 
åbenbart vigtigere for regeringen, 
end de rettigheder et statsborger-
skab åbner op for. Stemmeret, for 
eksempel. I dag har 10% af befolk-
ningen over 18 år ikke stemmeret, 
fordi de ikke har statsborgerskab. 
Protester fra mange sider har dog 
fået regeringen til at suspendere 
håndtrykket denne gang og 2700 
nye medborgere kan nu få deres 
statsborgerskab.

Den danske stat har også gjort 
store anstrengelser for at få danske 
statsborgere hjem pga COVID-19. 
Den hjælp har dog ikke omfattet 
danske statsborgere, som er stran-
det i Syrien. I den forbindelse er 
der startet et borgerforslag: Børn 
af danske statsborgere, samt deres 

forældre skal hentes hjem til Dan-
mark, fra flygtningelejrene Al-Hol 
og Al- Roj i Syrien.

Luk lejrene - vi har plads nok 
Den nødsituation som COVID-19 
har skabt, og som har bevirket po-
litisk/økonomiske hjælpepakker 
i et enormt omfang, er desværre 
ikke nået ud til de grupper af men-
nesker, som er mest sårbare. De 
mennesker som lever på randen 
af sammenbrud, og som står uden 
almindelig adgang til sundheds-
systemet  - asylansøgerne i de 
såkaldte udrejsecentre Kærsho-
vedgård, Sjælsmark, Aunslev og 
Ellebæk. 

Lysfest for Humanisme har 
sendt en appel til sundhedsmini-
steren og integrationsministeren 
samt partiernes sundhedsordfø-
rere med krav om, at beboerne på 
Kærshovedgård får samme ret til 
sundhed og hygiejne og mulighed 
for at bo hos venner og familie, 
så forholdene ikke blev så trange. 
Close the Camps har aktioneret 
med bannerdrop mv. for at lukke 
lejrene. Og Bedsteforældre for 
Asyl fortsætter deres kamp for 
børnene på Sjælsmark. Og allige-
vel er der ingen politisk bevågen-
hed over de ca. 1200 mennesker 
i udrejsecentrene, som stadig er 
overladt til sundhedsfarlige vilkår 
og til den hjælp og støtte, som 
mange private og civile netværk 
yder dem. 

Derimod har regeringen opret-
tet en helt ny styrelse: Hjemrej-
sestyrelsen. Den ledes af Claes 
Nilas, topembedsmand, som var 
involveret i både Tamilsagen og 
Statsløsesagen - begge sager, som 
kostede daværende justitsmini-
ster Erik Ninn-Hansen og davæ-
rende integrationsminister, Birthe 
Rønn Hornbech deres ministerta-

buretter. Han bliver chef for 250 
medarbejdere. Sådan en styrelse 
med den bemanding etablerer 
man ikke pga. de 1200, som lige 
nu opholder sig i udrejsecentrene. 
Det gør man fordi, man har planer 
om hurtigst muligt at fratage flygt-
ninge deres midlertidige ophold 
og hjemsende dem.

EU’s kommissær for menne-
skerettigheder, Dunja Mijatovi, 
udsendte i starten af april en 
meddelelse, hvor hun opfordrer 
alle lande til at løslade frihedsbe-
røvede afviste asylansøgere og mi-
granter: “I henhold til menneske-
rettighederne er frihedsberøvelse 
med henblik på tilbagesendelser 
kun lovligt, så længe tilbagesen-
delse kan finde sted. Det er der 
tydeligvis ikke udsigt til i mange 
tilfælde i øjeblikket, skriver kom-
missionen. Kommissæren begrun-
der desuden opfordringen med, at 
der generelt er dårlige muligheder 
for at holde afstand og dermed 
begrænse smitten i de centre, som 
frihedsberøvede sidder i.” Integra-
tionsminister, Mathias Tesfaye, 
siger at Danmark har indstillet 
hjemsendelserne indtil videre, 
men at folk skal blive i centrene.

International kampagne for 
strandede flygtninge
Situationen for verdens 70 millio-
ner flygtninge bliver stadig mere 
og mere desperat, og coronakri-
sen er benzin på bålet.

Både EU og Tyrkiet bruger 
flygtningene som brikker i deres 
forhandlinger om en forlæn-
gelse af aftalen fra 2016. Syrien 
og Ruslands bombardementer 
af Idlib-området presser endnu 
flere flygtninge mod den tyrkiske 
grænse.

Fra mange forskellig sider forsø-
ges der nu at lægge et pres på EU 

og de enkelte landes regeringer 
om at få de ca. 7000 børn ud af 
lejrene på de græske øer. Her-
hjemme er det Mellemfolkeligt 
Samvirke, som kræver:

• Børnene ud af Moria. Vi må 
IKKE acceptere, at børn lever 
under umenneskelige forhold!

• EU-landene bør tage et fælles 
ansvar og solidarisk fordele de 
mest udsatte fra Moria-lejren 
imellem sig. Lande som fx Fin-
land, Frankrig og Portugal har 
erklæret, at de er klar til at tage 
imod flere flygtninge fra Græ-
kenland.

• Danmark bør tilbyde at tage 
imod 500 børn med deres 
familier til sagsbehandling og 
indkvartering under ordentlige 
og børnevenlige forhold i det 
danske asylsystem.

Fællesinitiativet mod Racisme 
og Diskrimination deltager også 
i kampagnen for flygtningene og 
udtrykker solidaritet med verdens 
flygtninge. Den græske antira-
cistiske bevægelse, KEERFA har 
længe kæmpet for at lukke lejrene 
og åbne samfundet for flygtninge-
ne. De samler også underskrifter 
ind. Også Amnesty International 
kræver sikker beskyttelse af flygt-
ningene i Grækenland.

Den nødsituation i verden som 
coronakrisen har skabt vil for-
værre vilkårene for verdens 70 
millioner flygtninge. Magthaverne 
vil have brug for stærkere “del og 
hersk”-værktøjer for at sikre deres 
kontrol, og den yderste højrefløj 
vil være fristet til i langt højere 
grad at angribe flygtninge og et-
niske minoriteter, sådan som vi 
så det på Lesbos i februar. Støt op 
om kampagnen for at bekæmpe 
den udvikling!
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På trods af gentagne advars-
ler fra WHO ramte corona-
pandemien et uforberedt 
Europa med voldsom kraft. 
Og nu er spørgsmålet om 
flokimmunitet er en løsning, 
en legitimeringsstrategi eller 
noget helt tredje når rege-
ringer skal forsvare at lukke 
lande helt eller delvist ned?  

Af Konni Nørlem

Flokimmunitet eller linedans?
I første omgang ramte COVID-19 
hårdest i Italien og kort tid efter i 
Spanien og Frankrig. Det betød, 
at regeringen herhjemme klogt 
nok valgte en massiv nedlukning 
af Danmark fra d. 11. marts. Først 
og fremmest for at undgå en ned-
smeltning af sundhedsvæsenet 
der, lig sundhedsvæsenet i resten 
af Europa, gennem en årrække 
har været underlagt nedskærin-
ger og kraftig reduktion af akut-
sengepladser. 

Det hed sig, at man ønskede at 
anlægge et forsigtighedsprincip 
overfor corona-sygdommens 
udbredelse. Og gang på gang har 
Mette Frederiksen sidenhen be-
dyret, at regeringen ikke går efter 
flokimmunitet i bekæmpelsen af 
corona-pandemien.

Flokimmunitet legitimerer at 
lukke samfundet ned
Ideen med flokimmunitet er, at 
tilpas mange har været smittet 
med en sygdom og har udviklet 
immunitet over for sygdommen, 
så de ikke efterfølgende kan smit-
tes. Denne strategi har magtha-
vere og myndigheder i flere lande 
formuleret som den eneste reali-
stiske strategi overfor COVID-19, 
hvor anslået 60% af befolkningen 
skal have været smittet. På denne 
måde har de givet en tilsynela-
dende legitim grund til ikke at 
lave indgribende nedlukninger og 
holde gang i økonomien. Det har 

vi f.eks. set i England og i Sverige, 
hvor antallet af alvorligt syge og 
døde ligger markant højere end 
i lande som Norge, Danmark og 
Tyskland.

Herhjemme har Statens Serum 
Institut, anført at Kåre Mølbak, da 
også tidligere gjort sig til talsmand 
for at strategien nødvendigvis 
måtte være at opnå flokimmuni-
tet. Det samme har Else Schmidt, 
tidligere direktør for Sundheds-
styrelsen gjort sig til talskvinde for, 
og argumenteret for at myndig-
hederne skal genåbne samfundet 
for at sætte smitte-tempoet op, 
så epidemien ikke varer for evigt.

Imidlertid har WHO hele tiden 
advaret mod denne strategi, da 
den betyder, at unødvendigt 
mange vil blive alvorligt syge og 
dø. Ifølge Margaret Harris, som er 
talsperson for WHO vil mellem 10 
til 20 procent af de smittede blive 
alvorligt syge. “Og hvis du ikke har 
kapacitet til at behandle dem, vil 
de dø. Det er stadig en meget ny 
virus, og det kommer til at tage år, 
før vi ved, hvordan immuniteten 
virker. Så det kan være farligt bare 
at lade sygdommen strømme gen-
nem samfundet … Det er rigtigt, 
at man ofte bliver immun, når 
man først har været ramt af en 
virus. Men om COVID-19 reagerer 
på samme måde, ved vi simpelt-
hen ikke endnu.”

 
Hvorfor følger vi ikke WHO´s 
anbefaling?
Gennem de seneste 5 ugers ned-
lukning er smittetrykket i Dan-
mark faldet, så hvorfor ikke fort-
sætte nedlukningen nogle uger 
og måneder endnu og få smitten 
inddæmmet og lukket ned? Også 
set i lyset af, at det ifølge WHO, er 
usikkert om folk, der har været 
smittet med corana-virus, udvik-
ler immunitet.  

Her er det meget tydeligt, at den 
socialdemokratiske regering har 
været i tæt samarbejde med det 

private erhvervsliv om at frem-
skynde en genåbning af samfun-
det. De tunge drenge fra nogle af 
landets store virksomheder blev 
tidligt i forløbet inviteret indenfor 
i NOST (Den Nationale Operative 
Stab), som har til opgave at koor-
dinere myndighedernes indsats 
under corona-epidemien. Her 
sidder blandt andet repræsen-
tanter fra Dansk Industri, Dansk 
Erhverv, Danske Rederier, Mærsk, 
Carlsberg og Novo. 

 De tre genåbningsscenarier der 
blev fremlagt efter påske var da 
heller ikke designet af Sundheds-
styrelsen men af Finansstyrelsen, 
hvor Statens Serum Institut ef-
terfølgende blev sat til at beregne 
de mulige sundhedsmæssige 
konsekvenser.

På trods af hjælpepakker fra sta-
ten til erhvervslivet i milliardklas-
sen ønsker virksomhederne, at de 
internationale markeder og den 
kapitalistiske verdensorden gen-
etableres hurtigst muligt. Derfor 
er det helt uacceptabelt for dem, 
at store dele af samfundet - her-
hjemme såvel som internationalt 
- bør være lukket ned, indtil smit-
ten er fuldstændigt inddæmmet. 

Genåbningen herhjemme sker 
tydeligvis også på en måde, der 
understreger, at erhvervslivets 
interesser dikterer både priori-
teringer og tempo. Årsagen til, at 
det er de små og mindre børn, der 
først skal tilbage til daginstitutio-
ner og skole er tosidig. Dels for at 
”frigøre” forældrene til at komme 
tilbage på arbejde og dels for at 
få gang i smittespredningen igen. 
Her har myndighederne været ret 
rigide i forhold til, at forældre bør 
sende børn i skole uanset hvad, og 
dermed bremse den berettigede 
usikkerhed og protest, der blandt 
andet er udtrykt i Facebook-
gruppen “Mit barn skal ikke være 
forsøgskanin for covid-19”.

Tempoet for genåbningen sker 
også helt uden hensyn til, om der 

er sikret en tilstrækkelig produk-
tion og leverance af værnemidler 
til sundhedspersonale, og nu også 
til pædagoger og lærere. Mens der 
er brugt hundredvis af milliarder 
af støttekroner til erhvervslivet, 
har regeringen og myndigheder 
ikke været i stand til at sikre eller 
igangsætte en offentligt kontrol-
leret produktion af værnemidler. 
Ydermere betyder tempoet, at 
genåbningen sker i blinde, da 
myndighederne ikke har valide 
data på hvor mange, der egentlig 
har været smittet og uden at være 
gearet til at kunne teste, opspore 
og inddæmme smitten, som WHO 
ellers anbefaler. 

Dans med corona-pandemien
Det hedder sig nu, at målet ikke 
længere er flokimmunitet men 
en kontrolleret genåbning af 
samfundet, hvor både Mette 
Frederiksen og Kåre Mølbak har 
brugt narrativet om, at vi nu ”dan-
ser med coronavirussen”, indtil 
der er udviklet en vaccine mod 
COVID-19. 

Men det er en yderst farlig 
dans for flertallet af almindelige 
lønarbejdere, fattige og kronisk 
syge. Smittespredningen vil efter 
al sandsynlighed tage til, og sund-
heds- og plejepersonale sammen 
med pædagoger og lærere vil stå 
i første række til at blive alvor-
ligt syge. Det samme vil gøre sig 
gældende for folk med kronisk 
sygdom eller et dårlig helbred 
- grupper der altid er overrepræ-
senteret blandt de fattige og i 
arbejderklassen.

Sundhed og menneskeliv SKAL 
gå forud for kapitalismens 
interesser
At man ikke følger WHOs stra-
tegi om at opspore og inddæmme 
mest muligt, indtil vaccinen er 
her, handler om, at det er langt 
dyrere og vil kræve længere tids 
lokale, regionale og nationale 

restriktioner/grænser opretholdt.
Det er et uacceptabelt og uan-

svarligt fravalg verdens rigeste 
lande har taget, hvor hvert land i 
første omgang hytter sit eget skind 
og dernæst genåbner uden en fæl-
les global inddæmningsstrategi. 
Man begrunder det med, at det 
ikke er muligt, da smittede med 
corona-virus kan smitte inden de 
udviser symptomer på COVID-19. 
Men i bund og grund skyldes det, 
at aktørerne i den kapitalistiske 
markedsøkonomi, herunder de 
store virksomheder i Danmark 
presser på for at få verdenshand-
len i gang igen hurtigst muligt. 

Vi ville dog godt kunne klare os 
med lokal/regional produktion 
- under offentlig og demokratisk 
kontrol og nøje tilpasset, hvad 
vi har mest brug for. Alternative 
måder at organisere samfundet og 
produktionen på ser vi jo allerede, 
hvor det offentlige, ungdoms-
skoler og privatpersoner f.eks. går 
ind og tager ansvar for udvikling 
af produktion af værnemidler. I 
civilsamfundet ser vi stribevis at 
lokale initiativer, der har til formål 
at samle ind og hjælpe dem, der 
bliver hårdest ramt af corona-
krisen.

Vi siger derfor:
• Alle frontarbejdere skal sikres 

værnemidler for at bremse 
smittespredning!

• Sæt produktionen og prissæt-
ningen af værnemidler under 
offentlig demokratisk kontrol!

• Sæt udviklingen af medicin 
og vaccine mod epidemier 
under offentlig og demokratisk 
kontrol!

• Forlang af regering og myndig-
heder, at de aktivt arbejder for 
at styrke smitteopsporing og 
smitteinddæmning og støtter 
fattige lande i også at kunne 
følge den strategi!

Arbejderklassen betaler prisen for flokimmunitet
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Den globale pandemi har sat 
turbo på årtiers udhuling af 
det i forvejen stærkt begræn-
sede liberale demokrati.

Af Lars Henrik Carlskov

De seneste ugers indskrænk-
ning af grundlæggende demokra-
tiske rettigheder er den suverænt 
mest vidtgående i landet siden 
2. verdenskrig. Uden hørings-
fase, hvor f.eks. juraeksperter, 
menneskerettigheds-organisa-
tioner og almindelige borgere 
kunne fremsætte indvendinger. 
I rekordtempo er der foretaget 
voldsomme indgreb i bl.a. den 
personlige frihed, forsamlingsfri-
hed, bevægelsesfrihed og retten til 
at bestemme over egen krop.

F.eks. mulighed for forbud mod 
forsamlinger ned til 2 personer, 
tvangsundersøgelser, tvangs-
behandling, tvangsvaccinering 
og nedlukning af legepladser og 
fodboldbaner. I følge en række 
eksperter er det svært at vurdere, 
hvad der er sundhedsfagligt be-
grundet eller blot et politisk ønske 
fra regeringen. Kloden over smug-
les et væld af autoritære tiltag ind 
ad bagdøren.

I Ungarn har Orbáns højrera-
dikale regering f.eks. tildelt sig 
selv diktatoriske beføjelser uden 
tidsbegrænsning. Borgere kan 
fængsles i op til 5 år for at bryde 
corona-karantæne eller for at 
offentliggøre ”falske” eller ”for-
vrængede” oplysninger, som kan 
skabe ”uro” eller ”ophidse” be-
folkningen. I USA har præsident 
Donald Trump varslet stop for 
indvandring. På samme måde 
blev den danske grænselukning 
modsagt af sundhedseksperter. 
Desuden er der i Danmark bl.a. 
indført mulighed for dobbelt el-

ler firedobbelt straf for ”corona”-
lovovertrædelser.

Garanti for misbrug
Strømmen af såkaldte antiterror-
love siden angrebet 2001 på USA’s 
forsvarsministerium og World 
Trade Center viser samtidig den 
overhængende fare for misbrug 
af foranstaltninger, der er indført 
med henvisning til COVID-19. 
Politiets øgede magtbeføjelser er 
blevet brugt i sager, som intet har 
at gøre med terror. Om alt lige fra 
bander, narko, menneskesmug-
ling, børneporno, økonomisk 
kriminalitet, brandstiftelse og 
bedrageri til røveri og drab.

International solidaritet med 
legitime oprørsbevægelser i f.eks. 
Colombia, Palæstina og Kurdistan 
er blevet kriminaliseret. Og det 
kurdiske Roj TV mistede sendetil-
ladelsen pga. en beskidt handel 
om tyrkisk støtte til Anders Fogh 
Rasmussen som NATO-general-
sekretær. Derfor er det også naivt 
at tro, at coronalovene ikke vil 
blive brugt på alle mulige andre 
områder. Midlertidige begræns-
ninger af rettigheder bliver hurtigt 
permanente.

Længe inden den nuværende 
pandemi var den globale kapi-
talisme inficeret af en autoritær 
virus. Bl.a. steg den amerikanske 
fængselsbefolkning under især 
Reagan og Clinton med eksplosiv 
fart. USA har verdens største antal 
fængslede i forhold til indbyg-
gertallet, og stigningen fortsætter 
stadig. Den danske udvikling er 
mindre ekstrem, men på mange 
punkter fulgt i samme spor.

Orwells mareridt er vores vir-
kelighed
Antallet af indsatte i danske 
fængsler er rekordhøjt. Især i 

slutningen af Nyrups regeringspe-
riode fra 1993-2001 accelererede 
den autoritære udvikling. Der 
kom maskeringsforbud (senest 
udvidet med burka- og niqāb-
loven). Rockerloven betød forbud 
mod enkeltpersoners ophold 
bestemte steder såsom klubhuse. 
Nu udvidet til zoneforbud mod 
ophold i f.eks. en hel kommune. 
Det rammer også f.eks. hjemløse, 
der samtidig kan få bøder for at 
tigge.

Senere har vi bl.a. fået civile 
agenter, visitationszoner, præ-
ventive anholdelser og længere 
varetægtsfængslinger. Plus vand-
kanoner, heste og peberspray til 
politiet (sidstnævnte oprindeligt 
et alternativ til brug af stave og 
pistoler). Samt mulighed for 
dobbeltstraf i såkaldte ghettoer 
og håndtrykstvang for at få stats-
borgerskab. Arbejdsløse og syge 
er ramt af mere kontrol og flere 
sanktioner.

Efterretningstjenesterne kan 
sammen med tech-giganter som 
Amazon, Apple, Facebook og 
Google overvåge selv de mest 
intime detaljer i vores privatliv. 
Orwells totale overvågningssam-
fund er på mange måder vores 
virkelighed.

Autoritær stat er nyliberalis-
mens siamesiske tvilling
De sidste tre årtier har krimi-
naliteten i Danmark været fal-
dende, så hvad forklarer de evige 
nye stramninger? Den italienske 
marxist Antonio Gramsci påpe-
gede, hvordan den herskende 
klasses hegemoni (”overher-
redømme”) bygger på en blan-
ding af rå magt og ”konsensus” 
(samtykke fra befolkningen). Den 
styrer ikke blot ved hjælp af politi, 
domstole og militær, men også 

gennem institutioner som kirker 
og skoler samt civilsamfundets 
partier, foreninger, medier osv. 
Faldende profitrater for de store 
koncerner førte i 1970’erne til ka-
pitalismens nuværende nyliberale 
fase. I denne periode er de nævnte 
institutioner blevet kraftigt un-
dermineret. Det har svækket den 
herskende klasses folkelige legiti-
mitet (se f.eks. rekordhøj mistillid 
til medier og politikere).

Derfor har den herskende klasse 
være tvunget til at styrke statens 
repressive apparat. Nyliberalis-
men betyder derfor ikke mindre 
stat (de offentlige udgifters andel 
af BNP er tværtimod vokset). Men 
derimod en omstilling af staten, 
hvor de mere direkte kontrol- og 
undertrykkelsesfunktioner vokser 
på bekostning af f.eks. levering 
af velfærdsydelser. I takt med at 
kapitalismens kriser bliver stadigt 
mere ukontrollable (virusser, øko-
nomiske kriser, klimakatastrofen 
etc.), vokser kapitalens afhæn-
gighed af staten (og f.eks. dens 
finansielle støttepakker).

Liberalt demokrati versus so-
cialistisk demokrati
Den nuværende situation vi-
ser, at det kan være legitimt at 
indskrænke nogle individuelle 
”friheder” (f.eks. handlinger, der 
udsætter andre for livsfare). På 
samme måde forhindrer en lille 
minoritet af kapitalisters ”ret” til 
at eje og kontrollere de vigtigste 
produktionsmidler som maski-
ner, fabrikker, kontorbygninger 
og råstoffer i praksis alle andre 
fra at udøve samme ”ret”. Man 
kan få ubetinget fængsel for ty-
veri af en flaske håndsprit, men 
arbejdsgiverne kan uden straf 
tvinge ansatte på arbejde under 
livsfarlig smitterisiko. Og hvert år 

dør omkring 1.600 mennesker af 
arbejdsrelateret kræft i Danmark. 
Og 2.000 mennesker dør årligt af 
andre arbejdsmiljøfremkaldte 
sygdomme. I allerværste tilfælde 
kan et dødsfald koste en arbejds-
giver ikke fængsel, men en bøde 
på 500.000 kr.

Forfatteren Anatole France 
skrev, at den nuværende formelle 
lighed for loven består i, at ”sa-
avel Rig som Fattig [forbydes] 
at sove under Broerne, betle på 
Gaderne og at stjæle Brød.” Karl 
Marx, hvis idéer den moderne 
arbejderbevægelse og venstrefløj 
bygger på, påpegede begrænsnin-
gerne i ”menneskerettighederne”: 
De var et produkt af de borger-
lige revolutioner i USA 1776 og 
Frankrig 1789. De var for Marx 
”de rettigheder som tilkommer 
samfundsmedlemmet, d.v.s. det 
egoistiske, fra medmennesket og 
det fælles-menneskelige adskilte 
mennesker” og ”i praksis... den 
private ejendomsret.”

Senere påpegede Marx, hvor-
dan udbytningen af arbejdere 
for merværdi sker efter lovens 
principper om frihed og lighed 
(hvor arbejderen ”frit” sælger sin 
arbejdskraft til kapitalisten). Men 
under overfladen hersker der reelt 
ufrihed og ulighed, da arbejderen 
pga. manglen på produktions-
midler er tvunget til at sælge 
sin arbejdskraft. Kapitalismen 
og dens liberale demokrati med 
formel frihed og lighed befinder 
sig i en krisetilstand. Som revo-
lutionære socialister må vi derfor 
kæmpe for at erstatte dem med et 
reelt demokrati, hvor de væsent-
ligste beslutninger over økonomi 
og samfund tages kollektivt de 
steder, folk arbejder, går i skole 
eller bor.

Corona spreder kapitalismens autoritære virus
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Identitetspolitik og klassekamp
(Del 2 af 3)

Selvom politisering af identi-
tet ligger i hjertet af mange 
vigtige politiske kampe på 
venstrefløjen, står en marxi-
stisk forståelse af verden og 
den, som kommer til udtryk 
i mange identitetspolitiske 
perspektiver, ofte ultimativt 
i et konfliktfyldt forhold til 
hinanden. 

Af Anna Wolf

Konflikterne kommer til udtryk 
både teoretisk og praktisk - når 
man diskuterer, og når man orga-
niserer. Den mere teoretiske kon-
flikt ligger, som tidligere nævnt, i 
opfattelsen af, hvor undertrykkel-
ses-formerne kommer fra og altså 
på den måde hele den historiske 
opfattelse af den politiske nutid, 
man står i. 

Strukturer og idéer 
I de fleste identitetspolitiske grup-
peringer på venstrefløjen taler 
man om undertrykkelse som en 
eller anden form for “struktur” 
- altså de forskellige lag, der i 
samspil med hinanden udgør 
vores måde at have et samfund 
på: institutioner, love, traditioner, 
normer, kulturelle praksisser, 
sprog osv. 

Feminister har historisk talt om 
en patriarkalsk struktur, som giver 
mænd privilegier over kvinder 
og er kommet til udtryk gennem 
udelukkelse fra stemmeret og for-
mel økonomisk uafhængighed til 
voldtægts-jokes og f.eks. fraværet 
af en samtykke-lovgivning i de 
fleste lande i dag. 

Grupper, der bekæmper former 
for racisme, fokuserer naturligvis 
på racistiske strukturer, som, i 
europæiske og nordamerikanske 
kontekster, sætter hvide men-
nesker først og andet-gør POC 
(people of color). Black Lives 
Matter-bevægelse fokuserer på 
bekæmpelse af “anti-Blackness” 
som struktur med udgangspunkt 
i USA, hvor dette bl.a. ses konkret 
i politivold, racial profiling og 
masse-indespærring i fængslerne. 

De første større borgerrettigheds-
bevægelser i 1950’erne gik imod 
segregation som en racistisk 
struktur i både lovgivning og fy-
siske rammer.

LGBTQ (LesbianGayBisexual-
TransQueer)-organisationer taler 
i dag ofte om hetero-normativitet 
som en struktur. Hetero-normati-
vitet betegner en norm, som ord-
ner verden under en logik om, at 
alle mennesker er heteroseksuelle 
indtil andet er “bevist” og derfor 
også passer ind i konventionelle 
kategorier af “mand” og “kvinde”.

Selv i dag, hvor man fx i Dan-
mark og andre lande har indført 
lighed i ægteskabslovgivning, 
virker denne struktur som andet-
gørende og udskammende gen-
nem sprog og (mangel på) repræ-
sentation. Blandt trans-aktivister 
taler man om cis-normativitet 
(at være cis-kønnet er at føle sig 
som det køn, man fik tildelt ved 
fødslen) som en struktur, der un-
dertrykker transpersoner i mange 
lag, særligt i sundhedssystemet. 

Alt dette er kun et udsnit, både 
at identitetspolitiske sager og af 
deres komplekse kortlægning af 
undertrykkende strukturer. Der 
er mange vigtige spørgsmål heri. 
Det skal også siges, at de færreste 
identitetspolitiske venstrefløjs-
organiseringer i dag kun ser én 
struktur af undertrykkelse som 
vigtig, men understreger, hvor-
dan mange forskellige strukturer 
krydser hinanden, således at køn, 
krop, seksuel identitet, etnicitet, 
religion, race-gørelse mv. hænger 
sammen med hinanden. Det er 
det, som kaldes intersektionalitet.

En marxistisk “kritik” af identi-
tetspolitikken er ikke og bør ikke 
være en benægtelse eller uforstå-
enhed over for virkeligheden og 
vigtigheden af undertrykkelse, ej 
heller skal det være et forslag om 
at glemme den for at for at se “det 
større perspektiv”.

Materialisme 
Identitetspolitiske bevægelser 
taler om intersektionelle under-
trykkelses-strukturer bl.a. for at 
anerkende, at problemet er sy-

stemet - at mennesker eksisterer, 
handler og taler inden for syste-
mer, der former dem, og at man 
skal komme “systemet” frem for 
en bestemt gruppe af “undertryk-
kere” til livs.

Men som marxister stiller vi os 
kritiske over for denne brug af 
begrebet “struktur”. En samfunds-
struktur er et samfunds eller et 
systems fundamentale bygnings-
måde, dets skelet. I identitets-
politikken bliver “struktur” til 
et sæt af idéer og værdier kastet 
ud blandt os, et sæt af idéer, hvis 
endnu dybere grundlag ikke bliver 
understreget klart nok. 

Hvad vil det fx sige, at vi lever 
i en patriarkalsk struktur? Er pa-
triarkatet - mænds hersken over 
kvinder - selve skelettet i vores 
samfund? 

Systemet, vi lever i - det kapi-
talistiske klassesamfund - bæres 
ikke af et sæt af idéer. Grund-
strukturen er selve organiseringen 
af de materielle forhold. Når man 
har et fåtal, der lever af at eje og 
at udbytte og et flertal, der lever 
af at arbejde og producere, har 
man et klassesamfund med en 
kapitalistisk struktur. 

Så når marxister taler om struk-
turer, taler vi om den materielle 
organisering, der bærer de institu-
tioner mv., som undertrykkelsen 
sker igennem. Det betyder ikke, at 
vi ikke taler om idéer, narrativer, 
diskurser, normer, institutioner 
osv. Men organiseringen af de 
materielle forhold er den base, 
hvorpå idéerne opstår og bliver 
mulige som forståelsesrammer 
for verden. 

Hvis man igen tager patriarkatet 
som noget grundlæggende, er det 
stadig uvist, hvorfor det skulle 
være sådan. 

Handler det om nogle mænds 
beslutning engang i tidernes 
morgen om at underlægge sig 
kvinder? Ligger forklaringen fak-
tisk i “essensen” af kvinders og 
mænds biologi, i muskelmasse og 
kvinders evne til at føde børn? Kan 
mænds “naturlige aggression” 
forklare kapitalistisk rovdrift på 

kloden og dens mennesker?

Undertrykkelsens rødder 
I en marxistisk forståelse har hver 
form for undertrykkelse et speci-
fikt historisk ophav, der bunder 
i en forandring i de materielle 
forhold. 

Undertrykkelse af kvinder op-
står med familien på baggrund 
af de tidlige klassesamfund. Fast-
liggende landbrug betød mere 
produktion, produktion betød 
ophobet værdi, ophobet værdi 
betød klasser - en producerende 
og en administrerende - og hie-
rarkier, hvilket førte til arvefølger 
og slægter. Her blev kvindens 
monogami centralt på en måde, 
det ikke havde været tidligere, og 
hun blev i stigende grad underlagt 
en reproduktiv rolle. Friedrich 
Engels kalder klassesamfundet for 
“kvindekønnets verdenshistoriske 
nederlag” - her opstod kimene til 
de kønsroller, der siden er blevet 
omformet og udbygget af nye 
materielle omvæltninger. 

Marxister forstår racismens fød-
sel i sammenhæng med kapitalis-
mens fødsel, som kan dateres til 
omtrent 1492, hvis man skal sætte 
et specifikt årstal på det. Colum-
bus “opdagede” “den nye verden” 
i form af de amerikanske konti-
nenter, og dette var udvidelsen 
og konsolideringen af handels-
kapitalismen som system. 

En større verden for europæ-
erne betød nye markeder og nye 
muligheder for produktion. I 
400 år var slaver både en yderst 
profitabel produktionsmåde (i 
form af gratis arbejdskraft) for de 
europæiske (og nordamerikan-
ske) kapitalister og en værdifuld 
handelsvare. Europæerne kom 
som conquistadorer, kolonisato-
rer og købmænd, bevæbnet med 
dødbringende våben og kristen-
dommen, men de blev og voksede 
i kraft af nye pseudovidenska-
belige race-teorier, der skulle 
retfærdiggøre underlæggelsen og 
slavegørelsen af mennesker.

Homofobiens og transfobiens 
rødder, sådan som vi kender dem 

i dag, spores til industrialiserin-
gen i vesten fra især midten af 
1800-tallet og frem. Vandringen 
fra land til by og fremkomsten af 
en industri-arbejderklasse omfor-
mede igen familien som enhed, 
og med den nye borgerklasse i 
byerne blev kønnenes rum - kvin-
der og børn i hjemmet, mænd 
i det offentlige liv - mere skarpt 
opdelte og afgrænsede. De bragte 
ligeledes skarpt optegnede idéer 
om køn, kønsidentitet og ikke 
mindst idéen om en seksualitet 
med sig - og altid med et fokus 
på det “afvigende” over for det 
“normale”. Også her opstod nye 
videnskaber, især i psykologien og 
medicinen, som især i slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet var besatte af at finde 
de “syge” seksualiteter og køns-
udtryk, som ikke stemte overens 
med det borgerlige ideals kasser.

Disse tre eksempler er meget 
forsimplede sammenfatninger 
af forskellige dele af undertryk-
kelsens historie, som fortjener 
hver deres mere dybdegående 
diskussion i senere artikler. Her 
skal de blot tjene til at vise, hvor-
dan undertrykkelsen hænger 
sammen med klassesamfundets 
økonomiske struktur, med organi-
seringen af de materielle forhold, 
med produktionsmåden på givne 
historiske tidspunkter. 

Masser af identitetspolitiske 
udlægninger har selvfølgelig både 
familien, slaveriet, imperialismen 
og de victorianske kønsroller som 
historiske eksempler på under-
trykkelse. Marxister understreger 
de materielle forudsætninger.

Det er de materielle forhold, 
der ultimativt må forandres 
radikalt og ikke blot idéerne, 
sproget, institutionerne eller 
lovene. I næste del af denne 
serie vil jeg se nærmere på 
klasse-forståelsen og arbej-
derklassens centralitet i den 
organiserede kamp mod un-
dertrykkelse.
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Man kan roligt sige, at Marie 
Nielsen ikke har været den 
mest kendte skikkelse på 
den danske venstrefløj. Men 
med hendes liv og virke for 
bedre forhold for arbejder-
klassen, fortjener hun at 
blive løftet op som en af dem 
der viste vejen. 

Af Freddie Nielsen og Charlie Lywood

Ikke mindst i tiden op til og 
under dannelse af den revolutio-
nære venstrefløj i Danmark i årene 
efter 1. verdenskrig. Men ikke kun 
det, hun var også med før, og hun 
bevarede også sin kritiske sans 
efter det blev bandlyst at forsvare 
Leon Trotskij i den kommunisti-
ske bevægelse. Det krævede mod 
at stille sig op mod Danmarks 
Kommunistiske Partis ledelse og 
forsøge at fasthold det på en re-
volutionær og internationalistisk 
kurs, efter stalinificering af partiet 
fra 1924 og frem. Det mod kostede 
hende to eksklusioner fra DKP for 
”trotskisme”. 

Faktisk opnåede hun sammen-
lagt at blive ekskluderet tre gange 
for sin principfasthed. Et mod hun 
også bevarede da hun blev ældre. 
Hun deltog også i modstands-
kampen under 2. Verdenskrig, og 
i det hele taget er hendes liv en 
fantastisk eventyrlig rejse gennem 
nogle af de vigtigste begivenheder 
i arbejderbevægelsens historie.

Stor integritet
Derfor er det stort, at mangeårig 
forfatter og forsker i arbejderbe-
vægelsens historie Morten Thing, 
i en omfattende biografi af Marie 
Nielsen, har ført hende tilbage 
hvor hun hører hjemme - som 
en af de væsentligste skikkelser i 
danske venstrefløjs historie. Efter 
hendes død i 1951, omtalte Land 
og Folk (DKP’s dagblad) hende 
overhovedet ikke. Det er først i 
1964 at DKP nølende indrøm-
mer, at vi her har at gøre med en 
historisk, modig og indsigtsfuld 
revolutionær kvinde. En som strå-
ler klart både i opstigning af det 
revolutionære venstre efter 1917 
og i hele sit liv; i kampen for at 
bevare en ægte internationalistisk 
og revolutionær stemme. 

Nielsen var revolutionær med 
stor integritet i mange sammen-
hæng, og meget gerne sammen 
med alle de, der ville fastholde 
en ægte revolutionær socialistisk 
holdning uden for DKP. Den 
sidste kendte artikel hun fik of-
fentliggjort kom i 1947 og forfæg-
tede ideen om, at kapitalisme og 
nazisme hænger sammen som 
ærtehalm og at der skulle en so-
cialistisk revolution til. Artiklen 
blev først afvist i 1945 af ”Frit Dan-
mark” som var domineret af DKP 
for at være ”for revolutionær”. De 
som i stedet udgav den var folk 
som Poul Moth, der var redaktør af 
”Det ny Arbeider-Blad” udgivet af 
Revolutionære Kommunister. RK 
var en sammenslutning mellem 
den spæde trotskistiske bevægel-
se, og DKP’ere der var utilfredse 
med DKP’s ikke-revolutionære 
linje efter besættelsen.

Sikke et liv
Morten Thing har tidligere i 
70’erne skrevet en større artikel 
om Marie Nielsens politiske skrif-
ter, og i 1990, i samarbejde med 
kommunisten og modstands-
manden Børge Houmann, udgivet 
den omfattende brevvekslingen 
mellem Martin Andersen Nexø og 
Marie Nielsen omkring dannelse 
af DKP (en lidet flatterende histo-
rie for den danske revolutionære 
venstrefløj). 

Men her, i sit seneste værk, tager 
han fat om hele hendes liv. Marie, 
som var fra fattige kår, meldte sig 
ind i Socialdemokratiet og var 
specielt aktiv i deres ungdoms-
afdeling, hvor en venstrefløj med 
moderpartiets tiltagende refor-
misme udviklede sig. Her var hun 
i frontlinjen. Hun brød med mo-
derpartiet og var med til at danne 
forløberen til DKP, Socialistisk 
Arbejderparti. 

1917-revolutionen i Rusland 
gav Marie luft under vingerne og 
hun rejste til det revolutionære 
Rusland. Selv om hun var med til 
at danne DKP i 1920-22, blev hur-
tigt en kritiker af ”socialisme i et 
land”, som Stalin lancerede efter 
1924. Hendes forsvar for Trotskij 
da han blev smidt ud af Rusland 
i 1928, førte til hendes første eks-
klusion af DKP. Den anden kom 

da hun, efter at være blevet taget 
til nåde, igen lagde sig ud med 
DKP da hun kritiserede Sovjets 
ophævelse af abortlovgivning i 
1936, og lige så talte dunder mod 
Moskva-processerne, hvor Stalin 
huggede hovederne af de gamle 
Bolsjevikker fra 1917. Men selv 
uden for partiet fortsatte hun 
sit revolutionære virke bl.a. ved 
modstandskampen under 2. Ver-
denskrig og frem til hendes død i 
Frederikssund. Sikke et liv. 

Mennesket Marie Nielsen
Morten Things knap 400 sider er 
spækket med dokumentation af 
hendes politiske liv. Han forstår 
at gøre hende levende uden at 
digte eller gå for tæt på det per-
sonlige. Det skinner igennem 
at hun, mellem alle de politiske 
møder, skriverier og aktiviteter, 
var et meget omsorgsfuldt og 
ordentligt menneske, som kæ-
rede sig om sine nærmeste – både 
familien og vennerne. Hun blev 
efter demonstrationen på Grønt-
torvet i 1918, hvor arbejderne fik 
knippelsuppe af politiet, fængslet 
for at skrive om politiets metoder, 
i et sprog som statsmagten mente 
var ”opildnende”. Under sit 1½ år 
lange ophold i fængslet var hun 
mere optaget af, hvordan hendes 
mor, som hun boede alene med, 
klarede sig, end sin egen situation. 
Og der er mange andre historier 
i bogen, som vidner om hendes 
meget generøse personligheds-
træk.

Nielsen mistede både sin far 
og flere af sine søskende i sin 
barn- og ungdom. Her forlod hun 
religionen – for hvordan kunne 
Gud tillade at hendes bror døde 
af sygdom (fattigdom)? De rebel-
ske holdninger, som førte hende 
ind i Socialdemokratiet sidst i 
1890’erne, var skabt af oplevet 
uretfærdighed over for sagesløse 
tjenestepiger som hun arbejdede 
med, og som herskabet tugtede 
og udnyttede. Men Marie Nielsen 
ville mere end bare være rebelsk. 
Hun ville også uddanne sig ud af 
den fattigdom hun kom fra. Give 
ord og skrift til det oprør hun følte. 
Sikken styrke det må have krævet 
at ofre, både i tid og økonomi, 
for at læse til lærerinde i begyn-
delse af 1900’erne, og siden få 

tjeneste i selveste Frederiksbergs 
skolevæsen. En stilling hun be-
stred med bravur (vidnesbyrd fra 
hendes kolleger, som appellerede 
mod fængsling af hende vidner 
herom) indtil Frederiksberg på 
det skammeligste fyrede hende i 
1922, med begrundelse i hendes 
fængselsdom. Uden at pensle det 
ud giver Morten Thing læseren et 
nænsomt indblik i det menneske, 
den kvinde som blev en så central 
person i det danske revolutionære 
venstres historie.

Nielsen er en stor del af dansk 
arbejder- og revolutionshisto-
rie
Der kan med udgangspunkt i 
Marie Nielsen dykkes ned i mange 
højdepunkter i dansk arbejder- og 
revolutionshistorie, men kun et 
par enkelte er der plads til her.

Få dage efter flertallet af Euro-
pas socialdemokratier, herunder 
det danske, opgav internationalis-
men og bukkede under i nationa-
listisk borgfred med borgerskabet 
ved udbruddet af 1. verdenskrig, 
skrev Marie Nielsen: ”Fædreland? 
Arbejderne har ikke noget fædre-
land”. Og igen i 1916, da Social-
demokratiet gik skridtet videre 
og indkaldte til den såkaldte nat-
kongres for at få ophævet partiets 
mangeårige beslutning om ikke 
at gå i regering med borgerlige 
partier, så Stauning kunne blive 
minister, var Marie Nielsen, sam-
men med Gerson Trier, de eneste 
mere fremtrædende socialdemo-
krater, der talte imod.

Gerson Trier forlod resolut 
partiet, men det var i frustration 
og ud i apati. Marie Nielsen blev 
indtil der i begyndelsen af 1918 
blev mulighed for at deltage i et 
politisk alternativ til venstre for 
Socialdemokratiet, med dannel-
sen af Socialistisk Arbejderparti. 
Som én af de ledende i SAP, var 
hun central i forsøget på, at få 
samlet venstrefløjen og skabt et 
kommunistisk parti i Danmark. 
Og i den forbindelse nåede hun 
også, i 1920, at deltage i Komin-
terns 2. kongres.

Modstand mod stalinismen
I 1921 lykkedes det at skabe DKP. 
Men masser af personfnidder, 
strategisk uenighed og mangel 

på ledende personer med mere 
teoretisk indsigt, var partiet i det 
meste af 1920’erne en ofte broget 
affære, med manglende gennem-
slagskraft. Marie Nielsen var da 
også én af de få, der holdt fast i 
de teoretiske rødder og sagde fra 
overfor stalinificering og forføl-
gelsen af Trotskij i Sovjetunionen, 
som blev begrundelsen til hendes 
eksklusion i 1929.

Fra midten af 1920’erne var hun 
involveret i Arbejderkvindernes 
Oplysningsforbund. AO havde et 
udgangspunkt i oppositionelle 
medlemmer af Kvindeligt Arbej-
derforbund, og de arbejdede med 
centrale spørgsmål for forbedring 
af arbejderkvindernes forhold. 
Dette indebar kampen for ligeløn, 
såvel som kampen for kvindernes 
seksuelle frigørelse. Og her agite-
rede AO både for familieplanlæg-
ning og for kravet om fri abort.

Man kan sige at Marie Nielsens 
endeligt i DKP, til dels havde 
rod i dette. Ved oprettelsen af 
Sovjetunionen var fri abort én af 
de vigtige forbedringer der blev 
gennemført, men i 1936 da Stalin 
havde brug for nye strømme af 
kanonføde til sin lynindustriali-
sering, blev der gennemført en 
ny familielov. Denne ophævede 
retten til fri abort og indførte en 
præmiering for store børneflokke. 
Dette kritiserede Marie Nielsen 
som et voldsomt tilbageskridt.

Og da hun, senere på året, 
nægtede at acceptere Moskva-
processerne mod gamle ledende 
bolsjevikker indtog hun det stand-
punkt, som enhver revolutionær 
burde have indtaget: at ”...man 
kan og vil ikke her tro, at gamle 
marxister, Lenins mangeårige 
disciple (…) har forvandlet sig 
til individuelle terrorister”. Og så 
var det for alvor slut! Med denne 
3. eksklusion fra DKP var Marie 
Nielsens forbindelse med partiet 
endegyldigt overstået.

Morten Things biografi ”Marie 
Nielsen og revolutionen”, der er 
udgivet af Selskabet for Arbejder-
historie (SFAH) er i allerhøjeste 
grad anbefalelsesværdig. Både 
fordi den grundigt fortæller om 
en vigtig tid, men også fordi Thing 
skriver godt og meget læsevenligt.

Anmeldelse:

Marie Nielsen (1875 – 1951) – en revolutionær kvinde
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Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise 
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere 
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os 
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper 
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere 
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på 
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er 
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske 
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller 
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men 
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu 
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk 
krise.

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

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

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

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

Her står Internationale 

Socialister

Møder i Internationale Socialister
Vi er begyndt at holde online-oplæg som erstatning for vores almindelige møder.
Se med live hver onsdag aften kl. 19.30 til 20.30 på vores facebook-side: 

facebook.com/socialister.dk/

København
Kontakt ISU, 20 34 35 13 for mere info.

Århus
Kontakt Lars Henrik, 61 60 68 76 for mere info.

Odense
Kontakt Jens, 24 26 80 23 for mere info.

Aalborg
Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.

Internationale Socialisters facebook-side: facebook.com/socialister.dk/

Modstand.org
Bøger til socialister og anti-kapitalister

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

Internationale Socialisters facebook-gruppe: facebook.com/groups/intsoc/

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

Socialistisk Arbejderavis online: socialister.dk
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Hvilken fremtid 
vil vi kæmpe for?

Sundhed før profit
Sæt produktionen af vær-
nemidler samt medicin og 
vaccine til epidemier under 
offentlig, demokratisk kon-
trol. Garanti for test og vær-
nemidler til sundheds- og 
omsorgspersonale og andet 
frontpersonale. 

Fremtiden er solidarisk 
og grøn
Ud med de fossile brænd-
stoffer og ind med vedva-
rende energi. Stop udvin-
dingen af olien i Nordsøen.

Skab 10.000-vis af nye jobs 
i omstillingen til økologisk 
landbrug, kollektiv trafik, 
almennyttige boliger. Pro-
duktion til gavn for men-
nesker og natur.

Spænd det sociale sik-
kerhedsnet ud
Dagpenge på 90 % af mind-
stelønnen, udvid dagpenge-
perioden. Fordel arbejdet. 
Væk med 225 timers reglen 
og hjemrejse-ydelsen, så 
ingen får mindre end kon-
tanthjælpen. Styrk den fæl-
les velfærd.

Stop racismen og den 
nationale selvtilstræk-
kelighed
Lige rettigheder og mulig-
heder for alle, som bor her 
i landet. Luk udrejsecen-
trene. Tag medansvar for 
verdens flygtninge. Global 
retfærdighed og solidaritet.

Frihedsrettigheder
Samtlige øgede beføjelse til 
politiet skal være midlerti-
dige og skal falde bort efter 
få måneder, og kun fornys 
HVIS corona-situationen, 
gør det meningsfuldt. Befø-
jelserne skal ikke gælde et år 
ad gangen som nu. 

Socialisering af centrale 
erhverv
Nye økonomiske hjælpe-
pakker til banker, fødevare-
industri, landbrug og medi-
cinalindustrien skal følges 
op af offentlig, demokratisk 
kontrol og overtagelse.

Coronapandemien afslø-
rer hvor barskt et system 
den globale kapitalisme 
er. Men den viser også, at 
mennesker og samfund er 
i stand til at handle modsat 
kapitalismen logik. Vi øn-
sker os ikke tilbage til før 11. 

marts. Tværtimod så er det 
nu, at vi skal igang med at 
organisere kampen for en 
anden verden.

Det er både en forsvars-
kamp / fordelingskamp 
/ klassekamp for at sikre 
mennesker et eksistens-

grundlag. Det er også en 
kamp for at afskaffe kapita-
lismen og erstatte den med 
et globalt, retfærdigt system 
til gavn for mennesker og 
natur.


