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Verden efter Covid-19
– en revolutionær tidsalder –

Billeder fra Black Lives Matter Demonstration i København. Foto: B-Joe

Den aktuelle corona-pandemi
har ramt verden på et tidspunkt, hvor Jorden er rystet
af andre alvorlige kriser. Vi
lever i katastrofernes tidsalder. Alle kriserne har den
samme årsag - den nyliberale
politik. Dennes fallit kalder
på et svar fra den internationale arbejderklasse, og det
diskuterer vi her.

klimavenlig/

Af Charlie Lywood

overvægtige og næsten 800 mio
decideret fede giver en massiv
stigning i hjerte-karsygdomme og
diabetes i verden: FN’s Fødevare
og landbrugs-organisation FAO
2019: http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/
en/c/1239237/

Covid-19 krisen stiller sig op
ved siden af lange rækker af andre kriser: Tørke-krisen i store
dele af Afrika og Australien, den
økonomiske krise, som var undervejs længe før Covid-19 pandemien dukkede op, klimakrisen,
som bare bliver ved på trods af
alle forsøg på at begrænse den,
fedme-krisen på grund af den
elendige forarbejdede mad, som
lavtlønnede tilbydes, sult-krisen
i dele af den 3. verden, trivselskrisen blandt ungdommen og
stress-krisen især blandt offentlige ansatte. Listen er lang, og det
har fået nogen til at kalde det 21.
århundrede for ”katastrofernes
tidsalder”.

Pandemiernes tidsalder: Sådan
skaber kapitalismen virus- og bakterie-epidemierne - Socialistisk
Arbejderavis: http://socialister.
dk/saadan-skaber-kapitalismenvirus-og-bakterie-epidemierne/
Klimakrisen: Kan kapitalismen
reformeres til at blive klimavenlig ? - Socialistisk Arbejderavis:
http://socialister.dk/kan-kapitalismen-reformeres-til-at-blive-

Sultkrisen i verden: 820 mio

sulter og 2 mia. har svært ved
at skaffe den daglige føde : FN’s
Fødevareprogram (WFP) 2019:
https://www.wfp.org/news/
world-hunger-still-not-goingdown-after-three-years-andobesity-still-growing-un-report

Fedmekrisen i verden: 2 mia.

Stress krisen:

I 2018 blev den
største stressundersøgelse nogensinde foretaget i Storbritannien af Mental Health Foundation. Krisens meget store omfang
og dens årsager blev kortlagt:
Konkurrencesamfundet og angsten for ikke at skulle være god
nok, angst for gæld, bekymringer
om helbred samt om bolig - altsammen årsager som følge af det
nyliberale samfund: https://www.
mentalhealth.org.uk/statistics/
mental-health-statistics-stress

Stress som sygdomsårsag i
verden og i Danmark: Verdens-

sundhedsorganisationen WHO
forudser at stress og depression
vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. - Omfanget af
stress i Danmark: Stressforeningen: http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/

Trivsels-krisen blandt børn
og unge i Danmark: Kortlægning af mental sundhed blandt
børn og unge. En negativ udvikling på alle områder, undtagen mobning. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Region Syddanmark 2016: https://
faelleskommunalsundhed.dk/
wp-content/uploads/edagsorden-documents/2afa6715-f2c94f3e-b454-edd321b3c1a2.pdf

Den sociale krise: Corona – so-

cial ulighed og racisme – en grim
cocktail - Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/corona-sociale-ulighed-ulighedensundhed/

Den økonomiske krise:

Kapitalismens krise og Covid-19 Socialistisk Arbejderavis: http://
socialister.dk/kapitalismenskrise-og-covid-19/

Den økonomiske krise: Cov-

id-19: Det forsømte forår og det
kommende økonomiske kollaps
- Socialistisk Arbejderavis: http://
socialister.dk/3233-2/

Neoliberalismens krise

Men alle disse ”kriser” har et
ophav. Det har et navn. Det er den
verdensomspændende kapitalistiske markedsøkonomi, som for
længst har nået sin udløbsdato,
men som en zombie (en levende
død) ikke desto mindre marcherer
videre og hærger, fordi ingen
endegyldigt vil tage livet af den.
Dennes politiske overbygning,
som har hersket siden midt i
80’erne – neoliberalismen, som
blev skabt på baggrund af den

Foto: B-Joe
dybe økonomiske krise, som fra
1973 fulgte efter ophøret af efterkrigstidens gyldne periode for
kapitalismen i 50’erne og 60’erne
- er også i dybe krise. Op til 2016
kunne denne verdensorden vakle
videre, efter finanskrisen havde
sendt den til tælling, men i 2016
kom regningen. Trump blev valgt
over den ærke nyliberale Clinton.
Der kom imidlertid også modsatrettede bevægelser: For samme
år valgte et snævert flertal af briter
at vælge Brexit imod hele the establishment. Macrons sejr i præsidentvalget i Frankrig i 2017 synes
at pege i neoliberalismens favør,
men blot et år senere marcherede
de Gule Veste i gaderne og trængte
hans ”reformer” i knæ.
Baggrunden for krisen i 2016
var, at det var ”pay back time”
for hvem der betalte for, og hvem
der tjente på finanskrisen. Kort
sagt, så betalte arbejderklassen
med arbejdsløshed, løntilbageholdenhed og fattigdom for en
betragtelig minoritet, som skulle
hutle sig igennem tilværelsen
med lavtlønnede jobs eller slet ingen. Mens uligheden steg og steg.
Udsigten til forandring igennem
det højtbesungne ”opsving” blev
mere og mere usandsynlig. Hvor
der i 2010 (to år efter finanskrisen)
var en årlig vækst i den globale
økonomi på 5,4 %, var den i 2016
3,4 %, og i 2019 under 3 % (2,9
%). En stor del af denne vækst var
Kinas vækst. Men Kinas vækst har
siden været under opbremsning i
flere år, og oplever nu en minusvækst. Så denne udvej bliver mere
og mere begrænset.

Revolutionens tidsalder?

Lenin har engang sagt, frit fortolket, at revolutioner kommer,
når de besiddende ikke længere
evner at fortsætte med at regere
på den gamle måde, og når de besiddelsesløse heller ikke længere
vil regeres på den gamle måde
(fra Venstre-Kommunismen - en
børnesygdom. Kap 9). Det er helt
tydeligt, at ”katastrofernes tidsalder” er sådan en periode – optakten til en revolutionær periode.
Historisk set er revolutioner altid
indtruffet, når disse betingelser
er til stede. Det nyeste eksempel
er Østeuropa i 1989, hvor den
herskende klasse ikke længere
var i stand til at fortsætte, og hvor
de, der var underlagt de hidtidige
herskere, gjorde oprør. Systemet
var rådnet op indefra. Det tog kun
Gorbatjovs forsikring om, at den
sovjetiske hær ikke ville intervenere militært, førend korthuset
faldt. Noget lignende skete i den
franske revolution to hundrede år
før. Det korrupte enevælde kunne
simpelthen ikke længere rumme
det fremstormende liberale borgerskab, og det gamle ” ancien
regime” kollapsede på få dage.
Og der er talrige andre eksempler.
Det er derfor magtpåliggende,
at socialister kender den tid, de
lever i, og finder de svar, som millioner og atter millioner tørster
efter. Et svar som, netop ikke er
mere af det samme, eller som blot
består af små reparationer af de
værste fejl ved markedsøkonomien, men som går til biddet og
erkender, at kun ved at ændre
strukturelt ved kapitalismens indre funktioner vil vi kunne undgå
katastrofen.
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De Gule Veste i protest i Frankrig
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OK18 demonstration i april 2018, i København

Neoliberalismens fallit

Alle de grundlæggende politiske
og økonomisk svaghedstegn,
som kendetegner den kriseramte nyliberale verdensorden,
er blevet udstillet i de sidste
to måneder. De mangelfulde
sundhedsvæsener i de udviklede
lande var helt uforberedte på
corona-pandemien. Årelang neddrosling af sundhedssektoren
har sin pris. En neddrosling, som
udgår fra neoliberalismens idé om
at gøre velfærdsstaten konkurrencedygtig. Og så vidt muligt
sælge alle de ting, som private
firmaer kan tjene penge på. For
eksempel i Danmark, hvor statens
vaccine center blev solgt. Disse
besparelser, privatiseringer og
effektiviseringer betød ikke blot,
at kapaciteten ikke var til stede
til at modtage de mange Covid-19
syge på én gang, men at man
ikke engang havde et beredskab,
som var i stand til at kunne møde
en pandemi. Med fuldt overlæg
afviste folketinget i både 2018 og
2019 bevillinger til Sundhedsstyrelsen, så den ville kunne købe
værnemidler til lager.
Markedets såkaldte “usynlige
hånd” blev endnu mere usynlig under pandemien. Staterne
måtte endnu engang hjælpe

privatkapitalismen ud af dennes
krise. Atter engang blev der kastet
milliarder efter virksomhederne.
Den samme medicin, som man
brugte i 2007/8, er blevet brugt
igen. Denne gang i en langt mere
omfattende form. Hvis der er en
økonomisk lære, vi kan uddrage af
det skete, er det, at privatkapitalismen ikke kan overleve, uden at
staten holder hånden under den.
Den globaliserede fødevareindustris produktion (herunder
den industri, som sælger vilde
dyr som fødevarer, dvs. flagermus og skældyr, der var bærere
af corona-virussen) skabte betingelserne for pandemien. Og
den globaliserede handel og
den internationale produktions
forsyningskæder klarede virusspredningen globalt. Kapitalismen skaber på den ene side
ufattelige rigdom og vækst - men
samtidig smadrer den på den
anden side kloden, mens den
gør det. Covid-19 pandemien er
blot et eksempel på, hvordan den
kapitalistiske markedsøkonomi
med dens krav om blind vækst
ødelægger naturen og dermed
også os mennesker.

Stigende ulighed

I stor udstrækning kommer det
til at betyde øget ulighed, da de
fleste hjælpepakker handler om,
at centralbankerne opkøber virk-
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somhedsobligationer for at redde
dem. Jay Powell – chef for verdens
mest magtfulde centralbank, den
amerikanske Federal Reserve
- sagde for nylig, at uligheden
kommer til at stige. Den allerede
groteske ulighed, hvor de 2.000
rigeste personer i verden har
lige så meget i personlig formue
som 60 % af verdens befolkning,
vil blive endnu mere grotesk. De
rige bliver helt bogstaveligt rigere,
mens fattigdommen vil stige betragteligt. Alene arbejdsløsheden,
der er det mest konkrete eksempel
på Covid-19 krisen, vil betyde
øget ulighed. Millioner vil miste
deres levebrød, og mange vil
blive tvunget fra hus og hjem.
I Danmark kan vi forvente, at
arbejdsløsheden allerede i 2020
vil stige til over 300.000. Og det
værste kommer i 2021.

Inter-imperialistisk rivalisering

Den inter-imperialistiske rivalisering har ikke aftaget, men er
tværtimod blevet intensiveret
under krisen. USA har fortsat sin
kampagne rettet imod Kinas
økonomiske opstigning. Både
retorisk ved at kalde Covid-19 en
”kinesisk virus”, men også ved
nu at ville tvinge alle de firmaer,
som handler med USA, og som
har Huawei (eller andre kinesiske
teknologier) i deres produkter, til
at udskifte dem. Det vil lægge et
kæmpe pres på Huawei og derigennem på Kinas økonomi, som
i forvejen er i tilbagegang. Denne
handelskrig kan nemt udarte til at

blive en konfrontation, som kan få
en militær karakter, også selvom
Kina forsøger at neddæmpe den
konfrontative retorik, som flyder
frem og tilbage over Stillehavet.
Alt imens fortsætter andre konflikter og krige under Covid-19
krisen. Blandt andet har Rusland
og Syriens Assad, ifølge Amnesty
International, genoptaget bombningen af Idlib provinsen i Syrien,
hvor resterne af modstanden mod
Assad i den nu 9 år lange borgerkrig holder til. Og heller ikke i
Yemen er blodsudgydelserne
stoppet. Saudi Arabien fortsætter
sin bombning af civile mål i de
områder, hvor oprørerne har kontrollen. Røde Kors kalder det den
værste humanitære krise i nyere
tid. Hele befolkningen sulter. Det
danske firma Terma fra Århus
bidrager til krisen ved at levere
radar til saudiernes krigsmaskine.

Styrkelse af nationalstaten
kontra internationalt samarbejde

”Samfundssind” eller anstændig
og ansvarsbevidst opførsel, som
har kendetegnet almindelige
menneskers ageren under krisen,
er ikke slået igennem i for eksempel EU. Tværtimod har nationalismen blomstret, og hvert land
hytter sit eget skind. Det gælder
også i forhold til hjælpen til den
fattige 1/5 del af verdens befolkning, som dør som fluer pga. sult,
som er det indirekte resultat af
den omfattende økonomiske
krise, som kommer til at hærge

Alaa Salah, oprørs-ikon fra Sudan
verden i de kommende måneder
og - ifølge Jay Powell fra USA’s
føderale centralbank - år.
Racismen og fascismen, som
vendte tilbage med stor kraft
efter Trumps sejr i 2016, men
hvis ideologi har været brugt i
mange år i specielt de vestlige
lande, er kun blevet forværret
under Covid-19 krisen. Denne
gang bliver den brugt mod kineserne. Men den bærende søjle i
højreekstremismen i Vesten mod
Islam vil fortsætte med uformindsket styrke. Ikke en tomme viger
den danske socialdemokratiske
regering, med integrationsminister Tesfaye i spidsen, under
corona-krisen. Skal danske børn
fra lejre i den kurdiske del af
Syrien eller uledsagede børn på de
græske øer have lov til at komme
til Danmark? Svaret er benhårdt
- nej! Den national-konservative
alliance består.
De internationale organisationer, som FN skulle agere som et
koordinerende organ for i sådan
en krise, har endnu en gang vist,
at de blot er summen af de nationale staters (og specielt de dominerende imperialistiske staters)
interesser, og derfor har de været
handlingslammede. En fornuftig
og samarbejdende verden findes
ganske enkelt ikke.

Fortsættes på s. 12...
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Black & White - Unite & Fight
Det nye ved de verdensomspændende demonstrationer
imod racismen oven på det
amerikanske politis brutale
mord på den sorte amerikaner
George Floyd for to uger siden
er, at de sorte ikke længere
står alene med deres protest.
Som en steppebrand har massedemonstrationerne bredt sig
til at omfatte mennesker af alle
farver og alle aldre. Ud fra dette
diskuterer vi her den antiracistiske kamps muligheder.
Af Lene Junker

Først og fremmest omfatter
demonstrationerne både i USA
og i resten af verden de helt unge,
som skaber en energisk, utålmodig
og radikal stemning. Alle, som har
deltaget, har fornemmet en enorm
udladning af undertrykt vrede,
frustration, håbløshed og frygt og
et dybtfølt ønske om retfærdighed,
respekt, ligeværd.

Årsagerne til, at demonstrationerne i Danmark er blevet
så store

I Danmark har vi oplevet de største
antiracistiske demonstrationer
længe - i solidaritet med George
Floyd, naturligvis. Men reelt fordi
racisme og diskrimination er blevet hverdag for mange i Danmark. I næsten to årtier har Dansk
Folkeparti sat en racistisk dagsorden og som støtteparti for Anders
Fogh og Lars Løkkes regeringer, har
de taget sig godt betalt.
Siden 2015 er det blevet til først
50 og senere 100 stramninger på
udlændinge og flygtninge området. Disse stramninger er ledsaget
af nedværdigende og hadefulde
kommentarer og racistisk retorik.
Det har også boostet “hverdagsracismen”, så etniske monoriteter på
gaden, i bussen, ja overalt må finde
sig i racistiske tilråb, blive spyttet
på eller få revet sit tørklæde af.
Rigtig mange etniske minoriteter
føler sig også diskrimineret af politi
og myndigheder, på jobmarkedet
og på boligmarkedet. Med rette.
Det er ikke en mavefornemmelse.
Det er der statistisk belæg for.
Covid-19 har forstærket alle ovennævnte problemer, fordi det er
de etniske minoriteter, der rammes
hårdest af Covid-19, først mister
jobbet og står bagerst i den lange
arbejdsløshedskø.
Den største katastrofe er paradigmeskiftet for flygtninge og
asylansøgere og “ghettolovene”
for den almennyttige boligsektor.
Racismen er for alvor blevet normaliseret og er blevet indbygget i
samfundets strukturer og er blevet
en del af den politiske debat.
Det er dog en endnu større
katastrofe, at især Socialdemokratiet fortsætter denne linie, og at
deres støttepartier ikke er i stand til
at ændre nævneværdigt ved dette.
Men nu er frustrationerne,
håbløsheden, frygten og vreden
ikke længere noget, den enkelte
selv må klare at lære at leve med.

De er blevet kollektiviseret og gjort
til et fælles anliggende. Dermed er
både den enkelte og fællesskabet
blevet stærkere.
Med 20-30.000 mennesker på
gaden i solidaritet og protest i
Danmarks største byer står vi nu
med et langt bedre grundlag for
at bygge en massebevægelse mod
racismen i Danmark. Men som vi
har set ved tidligere store protester
som f.eks. solidaritet med flygtningene i 2015, så er det svært at
fastholde og omsætte dette til reelle
forandringer i samfundet - men nu
er mulighederne for at opbygge en
bevægelse trods alt blevet bedre.

Hvad der karakteriserer protesterne i USA og resten af verden
Internationale Socialister i Danmark er tilknyttet International
Socialist Tendency, og ud fra hvad
vore kammerater heri oplyser, kan
vi se, at der er mange fællestræk
ved solidaritets-protesterne rundt
omkring i verden, selvom de alle
har deres nationale eller regionale
baggrunde. Foruden racismen
som det primære, så er politiets brutalitet og mord et andet
gennemgående træk. Fattigdom
og arbejdsløshed et tredje fælles
træk. Det fjerde fællestræk er, at
den yderste højrefløj og fascisterne
er styrket, fordi racismen er blevet
normaliseret. Og igen har Covid-19
forstærket de ovennævnte problemer.

Hvordan kan vi opbygge en bred
antiracistisk massebevægelse
i dag?
Længe har Internationale Socialister, ligesom vores kammerater i
udlandet i International Socialist
Tendency, prioriteret at opbygge
en bred antiracistiske bevægelse. Vi
arbejder på det i Aalborg, Aarhus,
Odense og København gennem
vores egne møder og aktiviteter
og lokalt gennem et samarbejde
med andre i bredere antiracistiske
og flygtningevenlige netværk med
forskellige navne. Disse samles i
Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination, hvor flere netværk
og foreninger også er tilknyttet.
Vi er igen med i WorldAgainstRacism.org

Black Lives Matter’s rolle i
kampen
Lige i øjeblikket står “Black Lives
Matter” i centrum for kampen
mod racisme. Men BLM kan ikke
i længden være udgangspunkt for
at opbygge en antiracistisk massebevægelse i Danmark. Først og
fremmest fordi de har et identitetspolitisk udgangspunkt, som er
meget dominerende i deres relationer med andre. BLM ser først
og fremmest racismen defineret
som hvide menneskers værk og
ansvar. Derfor kan de ikke være
udgangspunkt for en massebevægelse i Danmark, hvor de fleste
mennesker jo er hvide.
Men racismen er også udtryk
for, at kapitalismen spiller forskellige samfundsgrupper ud imod
hinanden i en del-og-hersk politik.

Vi mener, at BLM er en respons
på racisme, reelle undertrykkelsesmekanismer og uligheder. Vi støtter ubetinget BLM, men vi er også
kritiske. En kritik, som ikke er 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 hudfarve, sin
religiøse overbevisning mv. i TV
eller ude i samfundet.
Vi støtter sloganet “Black Lives
Matter”. Men vi synes at “Black
& White - Unite & Fight“ er det
slogan, som bedst inviterer alle
mennesker til fælles kamp mod
racismen. Så det handler reelt om
forskellige opfattelser af, hvor racismen kommer fra, og hvordan vi
bedst bekæmper den.
Vi skal forstå, at i en verden, hvor
der er rigeligt med undertrykkelse
og udbytning at kæmpe imod men en lav grad af organisering og
klassekamp - begynder mennesker
selv ud fra deres identitetsfølelse
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 nyliberalismen,
og som er med til at isolere mennesker fra hinanden. Identitetspolitiske organiseringer skaber
fællesskaber i en fragmenteret
tilværelse. Men de skaber også
splittelser i en meget større kontekst, som vinder meget mere ved
at stå sammen – nemlig i arbejderklassen.

Demonstration i København imod racisme og diskrimination (Foto: B-Joe)

Enhedsfronten og arbejderklassen

Arbejderklassen udgør flertallet
i verden især i byerne, hvor de
fleste mennesker også bor. Den
er den/os, som får alle vigtige ting
i samfundet til at fungere. Vi har
set det under Covid-19 krisen.
Arbejderklassen har alle farver, nationaliteter, kulturer og religioner.
Når den er organiseret og mobiliseret til kamp, så kan der ske store
ting, fordi den har magten - både
til at sætte kapitalismen ud af kraft
og erstatte den med et system,
som sætter mennesker og natur
over profit.
Der står vi ikke nu, men det er
vigtigt at invitere den organiserede arbejderklassen med i den
antiracistiske bevægelse idag. Det
styrker kampen her og nu, og det
åbner muligheden for at skabe
grundlæggende og reelle forandringer.
Georg Floyds død, blev gnisten
som startede en global protestbevægelse mod racisme. Der er
gode muligheder for at den kan
genstarte alle de globale oprør fra
2019 og udbrede dem. Tænker vi
også den globale klimabevægelse
med, har vi grund til optimisme.
En anden verden er stadig mulig
og nødvendig.

(Foto: B-Joe)

(Foto: B-Joe)
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Klima
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Danmarks største CO2-udleder Aalborg Portland Cement skal gøres lidt “grønnere” af regeringen, uden at det skal gå ud over profitterne

Profitterne først - klimaet sidst
Nordsøolien er en prøve på, i
hvilken grad regeringen reelt
vil hjælpe klimaet. I denne
forbindelse viser de nye klimahandlingsplaner, at samarbejdet med erhvervslivet om
den grønne omstilling først
og fremmest skal sikre profitterne.
Af Jens Riis Bojsen

I befolkningen er der store
forventninger til, at regeringen
vil “levere varen” mht. snarest
muligt at stoppe Danmarks CO2udledning. Men vi må desværre
konstatere, at det i det forløbne
år er lykkedes for regeringen
og folketingets reformistiske og
borgerlige partier at “tage luften
ud” på størsteparten af klimabevægelsen, fordi befolkningen nu
passivt afventer, hvad regeringen
og folketinget vil gøre. I denne
forbindelse er det bestemt heller ikke uden betydning, at SF og
Enhedslisten roser klimaloven ud
over alle grænser og stort set ikke
har et kritisk ord om den - andet
end at kræve, at de fine ord bliver
til handling.
Der er brug for, at klimabevægelsen gearer op og oplyser
om de graverende mangler ved
klimaloven og handlingsplanerne.
Corona-krisen forhindrer ikke
længere fysiske møder, og man
har en grundlovssikret ret til at
demonstrere, hvilket de sidste to
ugers antiracistiske demonstrationer har vist.

Lovens løfter om 70 pct.’s CO2reduktion holder ikke

Klimaloven sætter kun ind mod
den udledning af CO2 og andre
drivhusgasser, der sker fra dansk
grund: Den stiller overhovedet
ingen krav til importen af stål,
biler, plastik, kemikalier, foderstoffer og meget mere fra udlandet,
hvor produktionen heraf giver en
meget stor CO2-udledning.

Således vil regeringen gerne
omstille trafikken til “grønne” elog brint-biler. Men de afstedkommer en massiv CO2-udledning
under fremstillingen i udlandet.
Kul er i vidt omfang blevet erstattet af “biomasse” (dvs. mest
træflis) på danske kraftværker og
kraftvarmeværker - men endnu
regnes det som “CO2-neutralt”
- en “sandhed” med store modifikationer - og indgår derfor
ikke i Danmarks samlede CO2udledning: Danmarks officielle
CO2-udledning er 50 mio. tons,
men tæller man “biomassen”
med, bliver den reelle udledning
snarere 60 mio. tons.
Skibsfarten og luftfarten til og
fra udlandet tæller heller ikke
med - og alene Mærsk udledte i
2018 36 mio tons CO2. Sammenlign det med Danmarks samlede
udledning … !
Det glade vanvid: Nordsøens
olie og gas er heller ikke omfattet
af klimaloven. Hvor de ældste
rettigheder til udvinding af olie
og gas går fra 1962 og til år 2042,
går de nyere kontrakter til år 2052
- og såfremt regeringen under den
aktuelle 8. udbudsrunde siger ja
til nye kontrakter, vil de gå helt
frem frem imod år 2100 !! For tiden
bliver gasfeltet Tyra moderniseret
for 23 mia., og regeringen har
sagt ja til, at Danmark betaler
halvdelen – 6 mia. kr. – til bygningen af gasrørledningen Baltic Pipe
fra den danske del af Nordsøen og
til Polen.
Med alle disse undtagelser
er det et åbent spørgsmål, hvor
lidt af al den CO2-udledning,
som dansk kapitalisme direkte
eller indirekte har et ansvar eller
medansvar for i ind- og udland,
klimaloven reelt kommer til at
reducere.

Skræddersyet til samarbejde
med de borgerlige og erhvervslivet

Det er særdeles sigende, at in-

teresseorganisationen Dansk
Industri den 20. maj kom med
en stor ros til regeringen ved
fremsættelsen af første del af klimahandlingsplanen. Regeringen
har nemlig inviteret erhvervslivet
med i en række rådgivende klimapartnerskaber.
Helt konkret betyder denne
ros, at profitterne bliver sikret på
klimaets bekostning på en række
områder.
Et konkret eksempel er cementfabrikken Aalborg Portland, som
er Danmarks mest CO2-udledende enkeltvirksomhed med
2,2 mio. tons årligt. Regeringen
kunne derfor have valgt at iværksætte et program til erstatning
af cement med ler som byggemateriale. Men nej, i stedet skal
cementproduktionen fortsætte
uændret og profitterne sikres vha.
nogle mere eller mindre “grønne”
manøvrer, således at Aalborg
Portland vil kunne komme til at
fremstå som “klimavenlig”.
Igennem nogen tid har virksomheden på eget initiativ udskiftet kul med biomasse (træflis)
for at kunne hævde, at virksomheden skam gør noget imod
klimaforværringen (og dermed
imødegår statslige indgreb). Et
tilsyneladende “grønt” tiltag, der
imidlertid ikke reelt medfører en
mindre CO2-udledning.
Nu ønsker regeringen, at Aalborg Portland herudover skal
bruge biogas til cementfremstillingen. Også et tilsyneladende
“grønt” tiltag. Det er rigtigt, at
biogas udleder mindre CO2 end
fossile energikilder - men, men,
men: Biogassen skal i høj grad
komme fra landbrugets animalske
produktion - der jo afstedkommer
en meget betydelig udledning af
drivhusgasser! Så det er så som så
med klimavenligheden … Tværtimod er det en form for “hvidvask
/ grønvask / greenwashing” af
cementfremstillingen samt af
husdyrproduktionen.

Endvidere håber regeringen
på at kunne udvikle en teknologi
til at indfange CO2’en fra Aalborg Portlands skorstene, så den
ikke går op i atmosfæren. Denne
CO2 skal i stedet lagres i undergrunden. Teknologien kaldes Carbon Capture and Storage (CCS).
Hidtil er forsøg overalt i verden
på at udvikle denne teknologi
ikke gået særligt godt - men nu
lover regeringen “guld og grønne
skove” ift. denne teknologi - af
nøjagtigt de samme årsager som
Løkke-regeringen, der også var
vild med den: Vær ikke naiv,
for CCS-teknologiens primære
formål er ikke så meget et ønske om at nedbringe atmosfærens CO2-mængde som at sikre
business as usual. Det kan ikke
udelukkes, at CCS-teknologien
engang i fremtiden vil kunne blive
nyttig - men lige nu er det mere en
afledningsmanøvre med formålet
at sikre profitterne.

Berøringsangst

Regeringen vil ikke annullere
kraftværkernes store investeringer i omlægning fra kul til biomasse, men kun forbyde brugen
af træflis fra de mest hårrejsende
eksempler på fældning af tropiske
skove.
Klimahandlingsplanen vil udbygge hav-vindenergien i Nordsøen og Østersøen - og det er virkeligt godt. I forbindelse hermed
skal der opføres en kunstig ø ude i
Vesterhavet, en såkaldt “energi-ø”.
Meget fint. Men vær ikke blind
overfor, at når det overhovedet
sker, skyldes det, at regeringen
vil fremme dansk industri, hvor
MHI-Vestas og Ørsted står på
spring.
Samtidig er der tavshed om
landbrugets animalske fødevareproduktion, som er en stor indtægtskilde, man meget nødigt
vil skære ned på. Danish Crown
håber at kunne reducere drivhusgas-udledningen - men det er et

stort spørgsmål, i hvilket omfang
dette er muligt.
“Dansk erhvervsliv skal udvikles
og ikke afvikles”, som der står i
aftalen om klimaloven fra den 6.
december.
Herudover er regeringens udspil til affaldsgenanvendelse
meget lidt ambitiøst, fordi de
borgerlige politikere meget nødigt
vil skride ind overfor det private
erhvervsliv med krav til, at alle
produkter skal udformes med
henblik på maksimal genanvendelighed. Gjorde man det, ville
der kunne spares 7-9 millioner
tons CO2 i Danmark ved at udfase brug-og-smid-væk kulturen.
I dag bliver store dele af affaldet
forbrændt og ender som CO2.
Potentialet for genanvendelse er
10 - 12 gange større end idag.

Vær aktiv og kræv “Stop oliejagten NU”

Greenpeace, “Klimabevægelsen
i Danmark”, Ingeniørforeningen, Dansk Magisterforening,
“92-gruppen” og syv andre organisationer har netop har lanceret et
borgerforslag til folketinget om at
forbyde ny olie- og gasjagt i Nordsøen. Det retter sig kun imod den
aktuelle såkaldte 8. udbudsrunde
- borgerforslaget sigter ikke på
stop for hele den øvrige udvinding
baseret på ældre kontrakter.
I skrivende stund (9. juni) har
borgerforslaget fået 12.000 underskrifter efter 2 - 3 ugers forløb.
Det haster med at komme ud
over rampen med dette forslag.
Spred derfor budskabet om, at nu
skal klimabevægelsen i omdrejninger, og der skal lægges pres på
regeringen: Skriv under her: Gå
ind på borgerforslag.dk og søg
efter “Stop oliejagten NU”

SIDE 06

Anti-racisme

Socialistisk Arbejderavis
Nr. 380, 21. juni 2020

Corona - social ulighed og racisme - en grim cocktail
Coronakrisen har kastet lys
på den sociale ulighed og
klasseforskellene i Danmark.
Det vil blive mere og mere
udtalt efterhånden som det
økonomiske kollaps, udløst
af coronakrisen, viser sig i
praksis.
Af Lene Junker

Coronakrisen afslører også uligheden i sundhed, når vi ser hvem
som smittes og dør af corona.
MORTEN SODEMANN, professor i global sundhed og indvandrermedicin, SDU udtrykker det
således i Politiken den 14. april:
“Corona-krisen sætter strøm til
uligheden i sundhedssystemet. Vi
kæmper i sundhedsvæsenet med
en række problemer, som desværre
kun er blevet tydeligere under
den globale sundhedskrise, vi alle
slås med lige nu. Bag de rosende
ord til det danske sundhedsvæsen gemmer der sig sig en række
meget talende statistikker, som
fortæller en anden historie. Det er
historien om, at de kortuddannede
og ufaglærte hyppigere ender i
hospitalssengene og oftere forlader
arbejdsmarkedet efter sygdom”.
Morten Sodemann siger endvidere den 21. april i Ugeskrift
for læger: “Pandemier har altid
afsløret ulighed i sundhed, f.eks.
var dødeligheden under influenzaepidemien i 2009 over tre gange
højere blandt socialt dårligt stillede end blandt andre.”

Fattigmandssyge er et mere
retvisende navn for corona

Først kom corona til Hørsholm,
Gentofte og Rudersdal med skituristerne. Senere bevægede den
sig til Vestegnskommunerne og i
starten af maj står Vestegnskommunerne øverst på listen over

kommuner med flest smittede.
Professor i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Signild Vallgårda siger:
“Indbyggerne i de kommuner har
også sværere ved at holde afstand
til daglig, fordi mange af dem er
nødt til at tage på arbejde som kassedame eller buschauffør. Desuden
er det jo umuligt at isolere sig i en
treværelses lejlighed”.

Nødvendighedens politik og
racisme
Mange års forringelser af den
universelle velfærd har betydet
et svækket offentligt sundhedssystem. Beredskabsplanerne for
epidemier holdt ikke til en test i
virkeligheden.
Samtidig har individualiseringen af samfundsmæssige og fælles
opgaver bevirket, at problemerne
er blevet italesat og håndteret
mere som spørgsmål om den
enkeltes livsstil, kultur, religion
eller frie valg. Under Finanskrisen
fik bankerne massiv støtte. Arbejderklassen betalte festen med
arbejdsløshed, forringet velfærd
og uligheden blev større.
Endelig er skiftende regeringers
neoliberalistiske økonomiske
politik, også kaldet nødvendighedens politik, aldrig rigtig blevet
udfordret. Det har vanskeliggjort
solidariteten og en fælles kamp
for at forsvare den fælles velfærd.
Først med Bernie Sanders’ og
Jeremy Corbyns politiske kampagner og politiske projekter,
som har præsenteret et solidarisk
alternativ, er den neoliberalistiske
politik blevet udfordret. Også de
gule vestes kamp i Frankrig og
det globale oprør, som udviklede
sig i løbet af 2019, har sat spørgsmålstegn ved nødvendighedens
politik.

Klassesamfundet

Denne voksende globale og sociale ulighed er ingen tilfældighed
Den er et produkt af den globale
kapitalistiske produktionsmåde
og det kapitalistiske klassesamfund. De enkelte landes sundhedssystemer udtrykker hvor stor
en del af et samfunds samlede
værdier, der bruges på den generelle sundhed. Og det er igen et
resultat af styrkeforholdene mellem klasserne.
Klassesamfundet er et grundvilkår. Altså om man tilhører arbejderklassen, som det store flertal jo
gør eller om man tilhører den lille
klasse af privilegerede magthavere, som kontroller økonomien,
staten og medierne.
At klassesamfundet er et grundvilkår, betyder at klassetilhørsforholdet er den vigtigste enkeltfaktor, som bestemmer hvordan et
menneskes livsmuligheder bliver.
Styrkeforholdene siger noget om
hvor stor en ramme arbejderklassen og dens organisationer har
været istand til at tilkæmpe sig.
Dvs. hvilke muligheder, rettigheder, arbejdsvilkår, løn mv. som
gælder for alle.
Det er afgørende for Internationale Socialister at kunne forklare
disse sammenhænge konkret. Jo
flere, som kan se og forstå dem, jo
bedre er mulighederne for at arbejderklassen kan finde sammen,
stå sammen og kæmpe sammen
for sine og fællesskabets interesser uden at blive splittet mellem
køn, etnicitet, alder mv..

Spænd det sociale sikkerhedsnet ud

Selvfølgelig er det sådan at sygdom og corona kan ramme alle.
Men den rammer ikke alle lige
voldsomt og konsekvenser af
sygdom eller corona er vidt for-

skellige - alt efter hvilken klasse
du tilhører. Den rammer først og
fremmest syge og udsatte mennesker, som lever tæt sammen uden
adgang til ordentlige sanitære
forhold eller et velfungerende
sundhedsvæsen.
I Danmark gælder det beboerne
på “udrejsecentrene”; Kærshovedgård, Avnstrup, Sjælsmark og
Ellebæk, hvor forholdene også
før coronakrisen var uværdige og
umenneskelige. Udrejsecentrene
må lukke! Folk skal have mulighed
for at bo hos familie og venner
eller indlogeres i tomme hoteller
mv.. Beboerne må have fuld og
lige adgang til sundhedsvæsenet
- uden betingelser.
Det gælder også alle andre, som
lever på kanten af samfundet i
usikre jobs. Og det gælder dem,
som hverken har arbejds- eller
opholdstilladelser. Danmark burde gøre som Portugal - sikre alle et
eksistensminimum og adgang til
sundhedsvæsenet.
Her i landet er ca. 50.000 flere
blevet arbejdsløse siden starten
af marts. I alt er 150.000 nu på arbejdsløshedsdagpenge. Men den
stigende ledighed rammer skævt.
Det er især faglærte og ufaglærte
på transport- og industriarbejdspladser og medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen,
som melder sig ledige. De udgør
tilsammen næsten 75% af de nye
arbejdsløse.
Der var ca 120.000 på kontanthjælp i januar 2020. Det tal er steget med 25% - altså 30.000 mere
og i alt 150.000 på kontanthjælp.
Kontanthjælpen har ikke været
reguleret som følge af den almindelige prisstigning i samfundet.
Desuden får mange meget mindre end kontanthjælpen. Dem,
som er omfattet af 225 timers
reglen. Og især flygtninge, som

ikke har opholdt sig i landet de
sidste 9 ud af 10 år, får en endnu
lavere ydelse til selvforsørgelse og
hjemrejse.
Mere end 200.000 er hjemsendte med løn frem til 1. juni.
Derefter vil arbejdsløsheden
stige dramatisk som følge af det
økonomiske kollaps. Arbejdsløshedsunderstøttelsen dækker
kun ca. halvdelen af lønnen. Det
skyldes at den, ligesom kontanthjælpen og andre sociale ydelser
IKKE er blevet reguleret løbende
i forhold til løn- og prisudviklingen i samfundet, længe. Det
er et krav fra fagbevægelsen, at
arbejdsløshedsunderstøttelsen
skal hæves, også her i forbindelse
med coronakrisen.
Men trods milliardstore hjælpepakker til erhvervslivet, er hverken arbejdsløshedsunderstøttelsen eller kontanthjælpen blevet
hævet. 225-timers-reglen gælder
stadig for alle de mange, som var
omfattet af 225 timers reglen før
corona. Den lave hjemrejse- og
selvforsørgelsesydelse for flygtninge står uændret.
Der er brug for at spænde det
sociale sikkerhedsnet ud: dagpenge på 90% af mindstelønnen,
udvidelse af dagpengeperioden.
Væk med 225-timers-reglen og
hjemrejse-ydelsen, så ingen får
mindre end kontanthjælpen. Det
vil give den enkelte et eksistensgrundlag den dag, man står uden
arbejde og det vil være til gavn for
hele arbejderklassen.
Der er også brug for at suspendere/droppe “ghetto-lovene”
og kriterierne, som bl.a. går på
indkomst og arbejdsløshed. Ellers
står mange almennyttige boligområder til at blive stemplet som
hårde ghettoer med nedrivning af
endnu flere boliger til følge.

Sundhed
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Inger Støjbergs korstog mod muslimerne
I 2015 gik Venstre til valg første omgang, og hvorfor rettede og ghettoloven udtrykker den ressourcer ind til de piger, givet
med en række “asylbremse” Inger Støjberg så ind, da Om- nationalkonservative og asociale dem et solidt fundament, givet
forslag. Og med Inger Støjberg budsmanden påtalte lovbruddet politik, som Lars Løkkes regering dem et netværk og ja, det åbenlyse:
som integrationsminister gik i stedet for at forsvare sig med det har stået i spidsen for og som In- sikret dem en fremtid i dette land”.
ger Støjberg har sat igennem
det stærkt. Udlændingest- “hidtil ukendte notat”?
Hvad vil der ske nu?
ramning nr. 50 blev fejret
Hvad betød Inger Støjbergs “Tamilsagen” trak tæppet væk
med en kage af en hoverende Islamofobi
integrationsminister. Det blev Inger Støjberg kæmper først og instruks for de unge kvinder? under Schlüter-regeringen i 1990.
til mere en 100 stramninger fremmest en ideologisk kamp Her et godt bud fra Khaterah I midten af 90´erne stod Poul Nyunder Inger Støjbergs fire mod islam og muslimerne. Det Parwani, leder af Exitcirklen. Hun rups regering bag modtagelsen
af ca 20.000 bosniske flygtninge.
år som integrationsminister. gør hun med offensive, racistiske skriver:
Af Lene Junker

Går den så går den

Inger Støjbergs pressemeddelelse
fra 2016 kom til at virke som en
generel instruks om, hvordan
asylansøgere, som var gift eller
dannede par skulle adskilles, hvis
pigerne var under 18 år.
Længe har Inger Støjberg påstået, at hun ikke vidste, at hvert par
skulle have en individuel sagsbehandling. Men at hun rettede ind,
da Ombudsmanden påtalte det.
Instruks Kommissionens afhøringer af en række embedsmænd
har vist, at de på forskellig måde
havde informeret og advaret
hende om, at loven krævede individuel sagsbehandling. Nu har
hun så fremlagt en hidtil ukendt
notat, som allerede dengang anviste en lovlig fremgangsmåde i
forhold til de unge kvinder.
Spørgsmålet er så, at hvis hun
havde fulgt det “hidtil ukendte
notat”, hvorfor blev de så adskilt i

og hadefulde udtalelser, som signalerer at asylansøgere og etniske
minoriteter ikke har en chance
her. Derfor forsøger hun nu også
at retfærdiggøre sig og få sagen til
at handle om hendes kamp mod
barnebrude og pædofili.
Dermed er hun helt i tråd med
de andre nationalkonservative
kræfter, som foregiver at kæmpe
for kvinder og børns rettigheder,
ved med statsmagtens hjælp at
tvinge dem til at rette ind. Tænk
bare på burkaforbuddet og ghettoloven.
Dernæst har hun brugt sin magt
som integrationsminister i Lars
Løkkes regering fra 2015-19 sammen med Dansk Folkeparti til at
“gøre tilværelsen så utålelig som
muligt” for asylansøgere.
Som integrationsminister har
Inger Støjberg kunnet “gå på
vandet” beskyttet af det nationalkonservative flertal i Folketinget.
Derfor har hun helt bevidst set
stort på love og konventioner.
Burkaforbud, paradigmeskifte

“Tvangsadskillelsen var en politisk kampagne. Skrider myndighederne ind og foretager indgribende foranstaltninger i unge
flygtningepigers liv, uden at have
dem med undervejs, kan det kun
resultere i en så stor falliterklæring
som den, vi står med i dag: Kun 1 af
pigerne valgte at lade sig adskille.
Tvangsadskillelsen sendte så store
skrækbølger, at pigerne reagerede
i selvskade, de isolerede sig selv
og fik depression. Det tyder på et
kæmpe omsorgssvigt og at pigerne
har været i skyggen, mens en minister gentager, at hun har reddet
pigerne”.
Inger Støjberg gennemtvang
uden at blinke et totalt overgreb
på hele familiens basale ret til at
blive hørt.
Khaterah Parwani skriver videre: “Havde jeg siddet på den
ministerpost, havde jeg startet en
større proces med vores lovgivning
som rygstøtte. Jeg havde kæmpet
for de pigers tarv og som det første
sørget for at sende landets dygtigste

Der skulle gå mere end 10 år før
Anders Fogh Rasmussen overtog
regeringsmagten i 2001. Det skete
alene fordi han inviterede Dansk
Folkeparti ind i varmen som støtteparti. Her startede normaliseringen af racismen.
Lars Løkke var ret hurtig til at
fyre Birthe Rønn Hornbech som
integrationsminister i 2011 for
ikke selv at blive blandet ind i
ulovlighederne omkring “Statsløse-sagen”, som uretmæssigt
gav mange palæstinensere afslag
på deres ansøgning om statsborgerskab. Den kommende S-R-SF
regering var i allerede støbeskeen.
Hvad bliver konsekvenserne
af, at Inger Støjberg bliver kendt
skyldig i magtmisbrug af Instruks
Kommissionen og måske stillet
for en rigsretssag? Tilsyneladende
tager både hun og Venstre sagen
rimeligt cool. Venstres formand
er tavs og medierne freder ham.
De andre borgerlige partier
ser til. De har alle været en del af
skiftende borgerlige regeringer

i perioden og er ligesom Dansk
Folkeparti enige med Inger Støjberg om at sagen først og fremmest handler om kampen mod
barnebrude og pædofili og “ikke
vestlige landes” kultur.
Racismekortet er ikke den stærkeste trumf i øjeblikket, hvor folk
er langt mere optaget af arbejdsløshed, klima og Covid-19. Så
sandsynligvis bliver Inger Støjberg
“forladt” af sine egne ligesom Erik
Ninn-Hansen og Birthe Rønn
Hornbech. Kun den yderste højrefløj i DF og Nye Borgerlige hylder
Inger Støjberg.
Men uanset hvad Instruks Kommissionen beslutter, så vil Støjbergs tid som integrationsminister stå som en skamstøtte over
Ghettoloven, burkaloven, paradigmeskiftet og udrejsecentrene.
Den socialdemokratiske regering og støttepartierne har
ikke planer om at ændre på det.
Tværtimod fortsætter Mattias
Tesfaye hvor Inger Støjberg slap.
Han har lige oprettet en ny Hjemrejsestyrelse, for at sætte skub i
hjemsendelser af asylansøgere
og flygtninge med midlertidig
ophold. Den efterhånden meget
erfarne jurist, kendt fra Tamilsagen og Statsløsesagen, Claes
Nilas, bliver direktør.
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Gramsci er vaccine mod et sygt system
Nutidens aktivister kan lære
af Antonio Gramscis (18911937) idéer om vejen fra protest til social revolution.
Af Lars Henrik Carlskov

”Hele Europa er fyldt af revolutionens ånd. Der er en dyb følelse af
ikke bare utilfredshed, men vrede
og oprør blandt arbejderne... Fra
den ene ende af Europa til den
anden stiller befolkningsmasserne spørgsmålstegn ved hele
den nuværende orden i dens
politiske, sociale og økonomiske
aspekter.” Den britiske premierminister Lloyd Georges ord fra
1919 gjaldt ikke mindst Italien.
Under ”il biennio rosso” (de to
røde år) 1919-1920 skyllede bølger af strejker og besættelser af
fabrikker og godser over landet,
hvor arbejderne mange steder
skabte demokratiske fabriksråd,
som overtog produktionen.
Men bevægelsen druknedes i
blod af Mussolinis fascister, som
kom til magten i 1922. Støttet af
store virksomheds- og godsejere,
kongen, kirken, borgerlige politikere, generaler, politichefer
og dommere. Derfor fængsledes
Gramsci, kommunistpartiets
generalsekretær og en af fabriksrådsbevægelsens ledere, de sidste
11 år af sit liv. Den hidtil eneste
succesfulde socialistiske revolution gennemførtes 1917 i Rusland,
da bolsjevikpartiet vandt flertal
i sovjetterne for revolutionen.
Anført af bl.a. Lenin og Trotskij
og med årtiers erfaring fra den
mislykkede 1905-revolution, omfattende strejker og andre massekampe.
Et sådant parti fandtes f.eks.

ikke i Italien, Tyskland 1918-1923,
Kina 1925-1927 eller ved andre revolutionsforsøg frem til i dag. Det
har ført til blodig undertrykkelse
af de revolutionære. Mest kendt
er nok mordet i 1919 på Rosa
Luxemburg og Karl Liebknecht,
som først midt under revolutionen stiftede kommunistpartiet. I
Italien oprettedes partiet først
i 1921, hvor den revolutionære
bølge havde toppet.

Sekterisme får fatale følger

De fleste arbejdere fulgte dog stadig de socialdemokratiske ledere i
parlamentet og fagbureaukratiets
top. Lenin, Trotskij og KOMINTERN (den nye internationale
sammenslutning af revolutionære
socialister) vedtog derfor taktikker
til at forbinde sig med dette flertal.
Et ”overgangsprograms” krav
kan bygge bro mellem en revolutionær og flertallets reformistiske
bevidsthed. Via ”massekampagner, der kæmper for disse krav,
uanset om de kan forenes med
det kapitalistiske system”. Krav,
som i deres ”helhed udfordrer
borgerskabets magt, organiserer
proletariatet og markerer de forskellige stadier i dets kamp” for
revolution.
En enhedsfront, der offentligt
opfordrer til fælles kamp mellem
revolutionære og socialdemokrater for at forsvare arbejderklassens livsvilkår. Accepterer
de reformistiske ledere kravene,
styrkes kampen og muligheden
for gennem den at vinde flertal for
antikapitalistiske løsninger. Afviser disse ledere derimod kravene,
kan det bruges til at udstille deres
manglende kampvilje. Arbejde
indenfor det parlamentariske

demokrati og den eksisterende
fagbevægelse er en pligt, så længe
flertallet stadig har illusioner om
disse. Det skal afsløre fagtoppen
og parlamentarismen som stopklods for kamp og reelt demokrati.
Hvor befolkningsflertallet i stedet
for et kryds ca. hver 4. år dagligt
deltager i styringen af samfundet
der, hvor de arbejder, bor og går
i skole.
Sidstnævnte kaldte Gramsci
senere at ophæve skellet mellem
”regerende og regerede”. Men
i Italien dominerede Amadeo
Bordigas sekterisme partiet. Den
afviste disse taktikker. Herunder
også arbejde i fabriksråd uden
kommunistisk flertal og enhedsfront med socialdemokrater og
andre socialister. F.eks. i bevægelsen Arditi del Popolo (”Folkets
Stødtropper”), der med succes
havde bekæmpet de væbnede
fascistiske angreb.

Vejen til hegemoni

Gramsci konkluderede derfor:
”De italienske arbejdere har lært
af egen erfaring (1919-1920),
at uden et kommunistisk parti,
opbygget som arbejderklassens
parti og revolutionens parti, er en
sejrrig kamp for at omstyrte den
kapitalistiske orden ikke mulig.”
Det er ikke som i Bordigas (og senere stalinismens) bureaukratiske
partimodel en oppefra og nedproces. Men ”en stadig tilpasning
af organisationen til den virkelige
bevægelse, en sammenføring af
fremdrift nedefra med ordrer
ovenfra, en vedvarende indsættelse af elementer, der hvirvles op
fra den brede befolkningens dyb, i
ledelsesapparatets solide ramme,
som sikrer kontinuitet og regel-

mæssig opsamling af erfaring.”
Dette er ”en dialektisk proces,
hvor de revolutionæres massers
spontane bevægelse flyder sammen med centrums organisatoriske og dirigerende vilje”. Vejen til
det, Gramsci kalder ”proletariatets hegemoni”, går gennem ”et
system af klassealliancer, som gør
det i stand til at mobilisere den arbejdende befolknings flertal mod
kapitalismen og den borgerlige
stat.” Dvs. ”klassealliancer” med
fattige bønder, landarbejdere og
andre undertrykte grupper. Ikke
med såkaldt ”progressive kapitalister” som i den stalinistiske
folkefrontsstrategi.
Ved ”i sit revolutionære overgangsprogram” at indarbejde krav,
som kan skabe fælles kamp med
andre undertrykte grupper, kan
arbejderklassen sikre sin ledende
rolle, dvs. ”hegemoni”. Gramscis
fængselsnoter var ikke et brud
med, men tværtimod en uddybning af revolutionær socialisme.
Til medfangerne forklarede han
f.eks., at den ”voldelige erobring
af magten kræver, at arbejderklassens parti skaber en organisation
af den militære slags.”

Samfundsomvæltning kræver
revolutionært parti

Fra fængslet skrev han, at ”afkald
på at give spontane bevægelser
en bevidst ledelse” er blandt ”de
medvirkende årsager til” reaktionære bevægelser som fascismens
magtovertagelse. Samt, at ”den
’rene’ spontanitet ikke findes”, da
”der i enhver ’spontan’ bevægelse
er et primitivt element af bevidst
ledelse”. Diverse strømninger vil
i enhver bevægelse konkurrere
om den politiske retning. At gøre

partiers tilstedeværelse illegitim,
viser derfor ”et ønske om at erstatte en bestemt ledelse med
en anden.” Bordigas og senere
de stalinistisk-inspirerede kommunistpartiers fokus er ”bevidst
ledelse”, mens f.eks. anarkisters
er ”spontanitet”. For Gramsci
er revolutionær politik ”enhed
mellem ’spontaniteten’ og “den
bevidste ledelse’”.
Han påpegede desuden, at kapitalistklassens hegemoni både
skyldes statens voldsapparat og
befolkningens samtykke. Sidstnævnte sikres især via bl.a. skoler,
medier, religiøse organisationer,
partier og andre foreninger. I
lande, hvor disse institutioner
står stærkere end under Ruslands
zarstyre før revolutionen, er det,
Gramsci i sin uddybning af enhedsfronten kaldte ”stillingskrig”,
særlig vigtigt. Den må dog senere
føre til ”bevægelseskrig” (herunder revolutionær opstand).
Inspireret af ”Fyrsten” (1513)
af Machiavelli, en af moderne
politisk videnskabs grundlæggere,
kaldte Gramsci det revolutionære
parti for ”den moderne fyrste” og
”den første celle, hvori de kim til
kollektiv vilje, der tenderer mod
at blive universelle og totale, sammenfattes.”
Disse idéer om spontanitet, stillingskrig, bevægelseskrig, hegemoni, alliance mellem arbejdere
og andre undertrykte grupper
samt allerede nu en begyndende
revolutionær partiopbygning, er
en nødvendig vaccine mod den
stadig mere sygdomsramte, globale kapitalisme.
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Ленина 1921 г.

Et portræt af Lenin fra 1921 af den kubistisk inspirerede maler Jurij Annenkov - Ю. П. Анненков. Портрет

Lenin

SIDE 09

er mindst lige så
vigtig idag som
for 100 år siden
Svaret på, hvordan vi kan lave gamle måde. (Frit fortolket fra
en revolution, der én gang for Lenin “Venstre-kommunismen en
alle afskaffer den syge kapi- børnesygdom”, kapitel 9).
talisme, finder vi klarere end
Betydning af den rigtige ananoget andet sted ved Lenin
- 150 år efter hans fødsel, og lyse af situationen
For det andet er det afgørende
ca. 100 år efter Oktober-revigtigt at få en korrekt forståelse
volutionen. Vi har i dén grad
brug for revolution i nutiden, af den politiske dynamik i udviklingen, som gør det realistisk
for verdenskapitalismen er
at gennemføre en revolution.
i dag hjemsøgt af katastroDet bedste eksempel på dette er
fer og kriser - se artiklen:
Lenins april-teser fra april 1917.
“Verden efter Covid-19 - en
Den russiske Februar-revolution
revolutionær tidsalder”.
Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

Karl Marx analyserede kapitalen - men det var Lenin, der var
arkitekten bag den eneste succesrige sociale revolution, hvori
arbejderklassen befrier sig selv,
afskaffer kapitalismen og udvikler
et råds-selvstyre. Den russiske revolution i 1917. Selv om Oktoberrevolutionen fandt sted for over
100 år siden, har Lenin givet nogle
af de helt centrale svar på, hvordan man kan gå fra kapitalismens
mareridt til menneskets befrielse.

Hvornår kan en revolution ske?
Derfor er det vigtigt i dag at uddrage det, som til alle tider er
alment gældende i relationerne
mellem magthaverne og alle os
andre. Den første lære, vi har fra
Lenin, er, at det er afgørende at
analysere, hvornår betingelserne
for en revolution er til stede. Det
skyldes, at det ikke er ligegyldigt
- hverken taktisk eller strategisk hvordan relationerne er mellem
de forskellige klasser. En revolutionær situation opstår, når samfundet kommer ud i en dyb, almen
krise, hvor de hidtidige magthavere er ude af stand til at regere
videre - og hvor det store flertal i
arbejderklassen ikke længere vil
finde sig i at blive regeret på den

i 1917 havde styrtet zaren - men
den nye borgerlige regering var
ikke villig til at ændre ved de
dybt uretfærdige samfundsforhold. Dvs. slutte krigen, lave en
jordreform og sørge for at brødføde befolkningen, som sultede.
Imidlertid opmuntrede Februarrevolutionen i 1917 bønderne
til at brænde herregårdene af og
besætte jorden, som de krævede
at overtage gratis. Og kvinderne
i byerne krævede brød, for de
sultede under 1. Verdenskrig. Og
soldaterne deserterede i meget
store tal ved fronten, for de ville
ikke fortsætte krigen, der ikke var
deres. - Og overalt dannede soldaterne soldaterråd, arbejderne arbejderråd og bønderne bonderåd.
Dvs. dynamikken i situationen
førte frem til krav, som magthaverne ikke var indstillet på at give
efter for. Kravene ville kun kunne
indfries, såfremt der skete et brud
med samfundsforholdene. Derfor
erkendte Lenin, at massebevægelsen uundgåeligt ville kollidere
med regeringen.
Men hidtil havde bolsjevikkerne
troet, at en revolutionær udvikling
ville være umulig i det umådeligt
tilbagestående Rusland, hvor
4/5 var analfabeter. Med “aprilteserne” argumenterede Lenin
imidlertid for, at massebevægelserne - trods landets tilbage-

ståenhed - var på kollisionskurs
med samfundssystemet og den
pro-kapitalistiske regering. Lenin
fremlagde derfor det argument,
at bolsjevikkerne overfor arbejderne, bønderne, kvinderne
og soldaterne skulle foreslå en
politik, der ville føre massebevægelserne i den retning, der ville
kunne indfri deres krav. Det ville
samtidig føre til at brud med den
hidtidige samfundsorden. Aprilteserne var så overrumplende,
at de udløste vildt postyr blandt
bolsjevikkerne: Revolution i det
umådeligt tilbagestående Rusland
?! Lenin må være kugleskør ! Men
efter nogen tid overbeviste Lenin
flertallet i partiet om, at det var
vejen frem.

Arbejderklassens befrielse er
arbejderklassens eget værk

For det tredje er det ikke nok at
have de korrekte krav, som svarer
til situationen, men der skal også
være et organ for arbejderklassen, soldaterne og bønderne,
der kan gennemføre de krævede
forandringer. Derfor var kravet
om “al magt til sovjetterne” en
udfordring af den borgerlige regering, og det satte spørgsmålet
om, “hvem skal regere landet”, på
dagsordenen. Dette krav kan ikke
bare rejses uafhængigt af situationen, men skal lige præcis fremføres i en dobbeltmagts situation.
I juni 1917 var bolsjevikkerne
blevet enige om at følge Lenin.
Bolsjevikkerne spredte nu den nye
politik til avantgarden blandt soldaterne, arbejderne, kvinderne og
bønderne. I store demonstrationer blev der mobiliseret for at bryde med regeringen og parlamentet: “Al magt til sovjetterne (arbejder-, soldater- og bonde-rådene)
- Вся власть Советам!” - “Ned med
de kapitalistiske ministre - Долой
министров-капиталистов!”

De krigstrætte soldater, der i
meget store tal deserterede fra
fronten, blev mobiliseret på kravet om fred - мир. Bønderne, der
krævede jord af herremændene og
kirken, blev mobiliseret på kravet
om jord - земля. De sultende
arbejderkvinder i byerne blev mobiliseret på kravet om brød - Хлеб.
Fred, jord og brød - мир, земля и
хлеб - var krav med en meget stor
mobiliserende virkning, fordi de
var helt centrale for alle berørte i
arbejder- og bonde-befolkningen.
I løbet af efteråret 1917 skulle det
vise sig, at det var disse krav, der
samlede soldaterne, arbejderne
og bønderne om at vælte det eksisterende samfund. Og således
blev der skabt masseopbakning
bag Oktoberrevolutionen.

Betydningen af, at de revolutionære organiserer sig

For det fjerde, at uden et levende,
demokratisk og debatterende
parti som Bolsjevikkerne ville alle
disse korrekte krav og taktikker
være ligegyldige. Kun ved at have
et parti med 30.000 medlemmer
forankret først og fremmest på
de store fabrikker i Petrograd,
Moskva og de andre store byer i
Rusland, kunne man vinde masserne. Bolsjevikkerne voksede
til 300.000 i efteråret 1917. En
tidobling på få måneder. Ikke
noget flertal hverken i befolkning
i byerne eller på landet - men stort
nok til at ideerne kunne bringes
ud i alle afkroge af samfundet.
Betydningen af partiet under
selve Oktoberrevolutionen, dettes
organisering og argumenter, var
uvurderlig.

Internationalismens uundværlighed

For det femte, at et tilbagestående
land som Rusland ikke kunne
overleve som revolutionens ar-

nested, uden at revolutionen
spredtes til de store, avancerede
kapitalistiske lande. Den russiske revolution ville komme til at
give en enorm impuls til revolutionære kræfter i andre lande,
men reaktionen vil altid være
på spring til at knuse de sociale
forandringer, som havde frataget
de gamle magthavere deres magt.
Derfor var det vigtigt at skabe en
internationale af revolutionære
partier, “Komintern” eller 3. Internationale. Både som et værn
imod at blive angrebet - det blev
man også - men først og fremmest i erkendelse af, at uden en
international revolution ville alting blive tabt. Udviklingen viste,
at selv om alle de “hvide” hære,
som blev indsat imod det nye,
revolutionære Rusland, tabte, så
kom kontrarevolutionen alligevel
indefra i form af Stalin. Herved
blev Lenins fastholdelse af, at
der findes ingen “socialisme i ét
land” desværre bekræftet på en
negativ måde.
Læs mere om Lenin og enhedsfronts-taktikken samt spørgsmålet, om Lenin var en diktator,
i artiklen “Lenin er mindst lige så
vigtig idag som for 100 år siden”
på www.socialister.dk

Lenin lig med Stalin?

Her har vi opremset alle de ting,
som gør, at vi med stort udbytte
kan bruge Lenins ideer i dag. Men
det er også vigtigt, at - når man
omtaler Lenin - at forholde sig til
den dæmonisering af ham, som i
dag er mainstream. Det meste af,
hvad der skrives om Lenin som
en angivelig “diktator”, er myter,
der er blevet skabt af den vestlige,
borgerlige historieskrivning, der
har brug for fjendebilleder, der
kan “retfærdiggøre” Vesten.
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Das Deutsche Gymnasium für
Nordschleswig i Åbenrå - både
dansk og tysk studentereksamen
på én gang, og det giver adgang
til både det danske og det tyske
uddannelsessystem.

Hvordan blev de nationale modsætninger
i grænselandet overvundet?
I 100-året for genforeningen
i 1920 ser vi på succesen
i efterkrigstiden med at
fjerne de tidligere voldsomme
spændinger i det dansktyske grænseland. En af de
to nøgler til denne markante
succes er rettigheder til mindretallene. Vi ser på udviklingen fra 1920 til begyndelsen
af 70’erne.
Af Jens Riis Bojsen

Efter årtier med stærke nationale modsætningsforhold i Nordog Sydslesvig skete der fra 1955 og
20 år frem en nærmest sensationel
afspænding. De resultater, der
blev skabt her, er nærmest et
pragteksempel på, hvordan nationale spændinger kan afvikles.
Millioner af mennesker lever
som nationale mindretal i Europa
og i resten af verden. Tænk hvis de
kunne få de samme rettigheder
som det tyske mindretal i Sønderjylland og det danske i Sydslesvig. I Europa mellem Ural og
Atlanterhavet lever mere end 300
mindretal. Og så har vi ikke engang indregnet indvandrerne og
flygtningene. Hver syvende europæer, som ikke er indvandrer eller
flygtning, men hvis slægt altid har
boet det pågældende sted, tilhører
et mindretal der taler et af de over
60 regional- og mindretalssprog:
Bretonsk, walisisk, sorbisk, frisisk,
occitan, catalansk, baskisk osv..
100 mindretalsorganisationer fra
35 europæiske lande er medlem af
den europæiske mindretalsunion
FUEN, hvis sekretariat ligger i
Flensborg. Og hertil kommer alle
de millioner af indvandrere og

flygtninge i Europa.
Solstrålehistorien om den positive udvikling i det dansk-tyske
grænseland viser, hvor hurtigt
sådanne nationale spændinger
kan overvindes under de rette
betingelser.

Grænselandet fra 1920 til
1955: Voldsomme spændinger

Efter Sønderjyllands genforening
i 1920 blev landbruget lagt fuldstændigt om. Og her blev der
optaget store lån. Da krisen kom
i 1930 blev det gældstyngede
sønderjyske landbrug derfor ramt
værre end i resten af Danmark.
Sammenlignet med det øvrige
land førte denne krise til en større
utilfredshed og en mere højreorienteret radikalisering både blandt
flertalsdanskerne i Sønderjylland
og i det tyske mindretal.
Da Hitler kom til magten i 1933,
kom det tyske mindretal mere og
mere under indflydelse af nazismen. Mindretallet ønskede, at
Sønderjylland skulle blive lagt ind
under Tyskland - ligesom det skete
med Østrig (“heim ins Reich”
og “Anschluss”). Dette udløste
betydelig frygt blandt flertalsdanskerne i Sønderjylland, der var
bange for at blive tvangsindlemmet i Nazi-Tyskland.
Under den tyske besættelse af
Danmark blev Sønderjylland dog
ikke indlemmet i Tyskland, da
Berlin var mere interesseret i at
samarbejde med Danmark, der
tjente som fødevareleverandør og
som et militærstrategisk område
af en vis betydning ud til Nordsøen og Østersøen.
Efter den 5. maj 1945 fik det
store konsekvenser for det tyske
mindretal, at mange havde haft

nazistiske sympatier og håbet på
indlemmelse i Tyskland. Det førte
til, at 3.500 fra det tyske mindretal
i Sønderjylland i årene 1945-49
blev interneret som landforrædere i Frøslev-lejren ved Padborg,
der nu blev omdøbt til Fårhus-lejren. Interneringen bidrog kraftigt
til at vedligeholde spændingerne
mellem dansk og tysk.

Sydslesvig under nazistisk herredømme

Syd for grænsen fik det danske
mindretal i Sydslesvig fra 1945
og et par år frem hjælpepakker
fra Danmark indeholdende især
mad. Nøden i det ødelagte Tyskland var stor, og derfor var der et
skrigende behov for hjælpepakkerne. Her var der mange, som
tidligere ikke havde følt sig særligt
danske, som pludselig erklærede
sig som “danske” og herved fik de
adgang til pakkerne fra Danmark.
De blev kaldt “Speckdänen” (
=”flæskedanskere”). Blandt flertalstyskerne herskede der stor
bitterhed over, at nogle ved disse
krumspring kunne få fat på disse
pakker med fødevarer. Det udløste kraftige spændinger.
Under nazistyret havde det
danske mindretal i Sydslesvig haft
det svært: den voldsomme tysknationale, nazistiske propaganda
havde ikke levnet megen plads til
mindretallet, og antallet af børn
i danske skoler i Sydslesvig var
faldet fra 1.000 i 1930 til kun 500
i 1945. Til sammenligning er der i
dag over 5.000 børn i danske skoler og 3.000 i danske børnehaver.
1.000 dansksindede sydslesvigske drenge og mænd blev indkaldt
til tysk krigstjeneste under 2. Verdenskrig til en krig, som kostede

store tab.
I de første år efter 1945 var situationen både nord og syd for grænsen derfor præget af stor bitterhed
og stærke nationale spændinger.

1955 - mindretallene nord og
syd for grænsen anerkendes

Den danske statsminister H.C.
Hansen udnyttede i 1955 situation
under den Kolde Krig til at stille
betingelser om, at Vesttyskland
kunne få lov til at blive Natomedlem og genoprustet såfremt
man kunne blive enige om at
give rettigheder til det danske
mindretal i Sydslesvig. Dette førte
til København-Bonn aftalen fra
1955, som anerkendte det tyske
mindretal nord for grænsen og det
danske syd for grænsen.
Det var rettigheder, der var intet mindre end sensationelle i et
Europa, hvor grov undertrykkelse
af mindretal var fremherskende
næsten overalt.
Anerkendelsen af de nationale
rettigheder var den første betingelse for afviklingen af spændingerne. Som ved et trylleslag opstod der nu skoler og børnehaver
til mindretallene nord og syd for
grænsen. Mange skoler var meget
små, men med tilskud fra hhv.
Danmark og Vesttyskland kunne
de blive etableret. En studentereksamen fra det danske gymnasium
Duborg-Skolen i Flensborg giver
adgang til både det danske og det
tyske uddannelsessystem - ligesom det er tilfældet ved Deutsches
Gymnasium für Nordschleswig i
Åbenrå (oprettet 1959). Der blev
etableret biblioteker og oprettet
kulturinstitutioner. Hvert mindretal har sit dagblad, hhv. “Flensborg
Avis” og “Der Nordschleswiger” i

Åbenrå. Begge får tilskud, da de
ellers ikke ville kunne eksistere.
Mindretallene fik ret til politisk repræsentation. Sydslesvisk
Vælgerforening (SSW) fik lov til
at blive repræsenteret i SlesvigHolstens delstatsparlament, også
selvom partiet ikke kunne nå op
over spærregrænsen. I Danmark
har det tyske mindretal Slesvigsk
Parti, som dog kun er lokalt repræsenteret.

Den anden nøgle til afspænding

Den anden centrale årsag til, at de
nationale spændinger blev afviklet, var, at kapitalismens guldalder
begyndte i midten af 50’erne. Der
var nul krise i de næste 20 år - lige
indtil oliekrisen i 1973.
Under 30’ernes krise havde
spændingerne taget til. Under
efterkrigstidsboomet blev de afviklet. Man kunne ikke længere
beskylde “de andre”.

Tosprogethed er en ekstra
ressource
De fleste dansksindede sydslesvigere er tyske statsborgere og har
tysk som hjemmesprog, også selv
om de taler rimeligt godt dansk. Omvendt er de fleste tysksindede
nordslesvigere danske statsborgere og har dansk eller sønderjysk
som hjemmesprog, også selv om
de taler rimeligt godt tysk.
Det tyske mindretal i Sønderjylland er på ca. 15.000, mens
det danske i Sydslesvig er på ca.
50.000.
Dette er ubegribeligt for de fleste i Danmark, der ikke kender til
livet i et mindretal. Noget lignende
gælder for alle de øvrige mindretal
af indvandrere i Danmark.

Info
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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.
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.
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!

John Molyneux: “Lenin for Today” (2017). Heri afviser
forfatteren det almindelige synspunkt, at Lenin havde
en diktatorisk holdning til almindelige mennesker og
således skulle have banet vejen for stalinismen.

Køb den her:

Pris: 130 kr.

Sommertræf med Internationale Socialister

Lørdag den 22. august

Reservér datoen og følg med på
vores facebook-side for flere detaljer

Møder i Internationale Socialister
OBS: Særlige mødeformer under Corona-karantænen - kontakt din afdeling for mere info

København

Odense

Århus

Aalborg

Kontakt ISU, 20 34 35 13 for mere info.

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

Kontakt Jens, 24 26 80 23 for mere info.

Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.

Socialistisk Arbejderavis online: socialister.dk
Internationale Socialisters facebook-gruppe: facebook.com/groups/intsoc/
Internationale Socialisters facebook-side: facebook.com/socialister.dk/
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Hvem skal betale for
Covid-19 krisen?

Alt dette rejser myriader af
spørgsmål. Det er uundgåeligt,
at der både vil være en økonomisk
og en politiske regning, som skal
betales. Men hvem skal betale
den? Hvad er de alternativer, som
bliver præsenteret for os? Og hvad
skal socialister argumentere for?
Det første og ubetinget det
mest mainstream argument for
at redde kapitalismen er ”business as usual”. Dvs., vi skal først
lige overstå en “lille” recession
(på ca. 7 % minusvækst i 2020 i
gennemsnit for hele EU-området), men derefter er det tilbage
til det økonomiske spor fra før
Covid-19. Man forsøger at komme
ud af recessionen ved at kaste
en masse penge både efter forbrugerne (ved forskellige skattelettelser) samt efter firmaerne
(ved billige lån og udskydelser
af momsbetaling og lignende).
Det er altså baseret på en idé
om, at folk vil forbruge som før
Covid-19 (og forhåbentlige mere),
og at firmaer vil investere i samme
omfang. Væksten skal fortsætte!
Problemet er imidlertid, at
forbrugsmønstret allerede før
Covid-19 var for nedadgående, og
investeringerne ligeså. Så en tilbagevenden til før tiden Covid-19
er ikke særlig særlig realistisk,
da verden under alle omstændigheder var ved at glide ind i
en recession. Arbejdsløsheden
er fordoblet i Danmark (og vil
sandsynligvis stige endnu mere,
efter at hjælpepakkerne udløber),
og det er illusoriske at tro, at folk
vil forbruge på samme niveau
som før - og slet ikke mere. Dertil
kommer, at der er en øget gældsætning for mange landes vedkommende – herunder Danmark –
som sammen med den gigantiske
gæld i de private selskaber vil gøre
det mere end tvivlsomt, om den
recession, som Jay Powell fra den
amerikanske centralbank Federal

Gymnasieelever demonstrerer imod nedskæringer på uddannelsen
Reserve bemærkede, vil blive kortvarig. Så ”business as usual” vil
komme til at betyde ”business as
usual - but worse”. Mette Frederiksen har allerede antydet, at
vi ikke skal “forvente” en velfærd
som før krisen. Underforstået: Det
vil blive værre. Det afspejles også
i de nyligt indgåede aftaler med
hhv. regionerne og kommunerne.
Den stramme budgetstyring vil
fortsætte. Budgetloven fra 2012,
der lægger et loft over de offentlige budgetter, fastholdes.
Hvordan finansminister Nicolai
Wammen kan love, at der vil være
penge til daginstitutioner, uddannelse og sundhed, er en gåde.

Keynesianisme

Den anden ”løsning”, som
præsenteres for os, overlapper
lidt det første bud (der som nævnt
består i at kaste penge efter forbrugerne og de private selskaber)
ved, at der er mange toneangivende organisationer og økonomer, som ud fra et vækstdogme
argumenterer for massive statslige investeringer. Det gør Dansk
Industri og Dansk Erhverv, men
også en række folk, som traditionelt har argumenteret for at gå
væk fra den nyliberale tænkning
(der som udgangspunkt ønsker,
at staten overlader så meget som
muligt til det private), ved i stedet at satse på at få staten til at
trække økonomien i gang. Men
kan statslige penge få bugt med
den negative vækst og få gang i
kedlerne igen? For at svare på,
om en statsligt understøttet opgang efter nedgangen vil have en
realistisk chance, bliver vi nødt til
at kigge på, hvordan den globale
økonomiske situation så ud før
Covid-19. Den internationale valutafond IMF vurderer, at væksten
for de største økonomier i verden
kun var på gennemsnitligt 1,6
%. Dvs. under de magiske 2 %,
som kun lige akkurat er nok til
at opsuge befolkningstilvæksten
og sørge for nyinvesteringer. Ellers vil man have en stagnerende
økonomi med tendens til recession. Årsagen hertil er, at på trods

af de store statsintervention efter
Finanskrisen samt på trods af de
meget lave renter investerede
virksomhederne ikke tilstrækkeligt til at sætte gang i et større
opsving. Profitraten ved nye investeringer stod simpelthen ikke
mål med risikoen. Man humpede
videre uden at komme tilbage til
de vækstrater, som var gældende
før Finanskrisen i 2008/9.
Men der er også et mere
grundlæggende problem med
strategien: Ved at afsætte ressourcer i samfundet til statslige
investeringer trækker man kapital, som ellers ville kunne have
været underlagt profitmotivet, ud
af ligningen. Det skal forstås på
den måde, at hvor mindre statslige investeringer kommer til udbetaling i form af finanspolitiske
lettelser (dvs. mindre skat, moms
og afgifter) til kapitalisterne, så vil
de direkte statslige investeringer
derimod virke som en bremse på
den private investeringslyst - som
overtages af staten - og dermed
faktisk hæmme væksten i økonomien! Det er også det, som kapitalismen rendte ind i 1970’erne,
hvilket banede vej for det nyliberale korstog i 1980’erne og frem.
Så selv om det er rigtig godt, at
der investeres fra statslig side - og
specielt hvis det forbindes med en
forhøjelse af dagpengene og andre foranstaltninger, som flytter
penge fra kapitalen til arbejderne,
for at redde systemet - så er det
desværre en dårlig idé set fra det
kapitalistiske systems side.

Demokratisk keynesianisme

Det tredje bud er ubetinget det
mest attraktive. Det repræsenteres herhjemme af Enhedslisten
igennem Pelle Dragsted, og internationalt gennem den franske
økonom Thomas Piketty (og 3.000
andre forskere og økonomer verden over). De argumenterer i et
manifest for en gennemgribende
demokratisering af kapitalismen,
dog uden at de bryder med de
grundlæggende mekanismer i
markedsøkonomien. Deres idé
er at gå meget videre end medar-

bejderrepræsentanter, og som
modydelse for statslige støtte
under Covid-19 krisen (men ideen
var der allerede før) at forlange, at
organisationer og medarbejdere
får virkelig indflydelse på firmaernes investeringer og virke. På
denne måde mener de, at de kan
forhindre kasinokapitalisme og
hvidvaskning, skattefiduser og
deslige, samtidig med at de kan
sikre bæredygtige investeringer
og etiske standarder for arbejdsbetingelser for de ansatte, også
i Asien.
Det ”økonomiske demokrati”
(ØD), som i 1970’erne var et
flagskib for det daværende LO
(det nuværende Fagbevægelsens Hovedorganisation), har
dog et grundlæggende problem.
Hvordan forhindrer man, at medarbejderrepræsentanter i firmaets bestyrelse og besluttende
organer ikke bare kommer til at
overtage den måde, kapitalismen
fungerer på? For det er nemlig
ikke ulighed og miljøsvineri, som
er grundstenen i kapitalisme.
Det er i stedet konsekvenser af
markedsøkonomien - men det
er ikke drivkraften. Drivkraften
er i stedet konkurrencen på et
marked, hvor profitmaksimering
ikke er et privat anliggende om at
blive rige, men en betingelse for
at overleve i markedet. Så uanset
hvor sympatiske disse tanker er og de skal støttes kritisk - så løser
det ikke systemets grundlæggende problemer.
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Hvordan skal kampen
mod neoliberalismen føres?

Konsekvenserne af neoliberalismen har ikke fået lov til at stå
uimodsagt i de sidste 25 år. Der
har faktiske været tre store bølger
af protester, som også har resulteret i revolutioner og ændringer i
de samfund og områder, hvor de
har fundet sted.
Den første bølge foregik fra
sidst i 1990’erne og op i 00’erne.
Den var kendetegnet ved et oprør
mod privatiseringer, velfærdsreformer” dikteret af den nye nyliberale politik - både dem som var
gennemført af demokratisk valgte
regeringer i Vesten, men også af
ikke så demokratiske regeringer,
for eksempel i Latinamerika,
hvor de blev dikteret af IMF
og Verdensbanken. Oprørerne
skabte det, som kaldes de ”sociale
forummer”, hvor alternativer til
neoliberalismen blev formuleret.
Det førte til massive protester
verden over på de steder, hvor
især G8- og G20-landene holdt
topmøder. I Göteborg, Genua,
Edinburgh, Rostock, London
og Hamborg, hvor disse møder
fandt sted, skulle mødedeltagerne
beskyttes af bevæbnet politi i
tusindvis, og flere blev dræbt.
Demonstrationerne og opmærksomheden om G8 og G20
førte til massiv kritik af, hvordan
konsekvenserne af neoliberalismen bliver udmøntet verden
over og specielt i Latinamerika.
En række bevægelser sprang ud
af kritikken og skabte “Den Lyserøde Revolution” i Sydamerika.

Specielt i Venezuela, Ecuador og
Bolivia førte det til revolutioner og
systemskifte, dog uden at sparke
borgerskabet ud. Men anti-kapitalismen var igen på dagsorden.

Videoer om demonstrationer
i Europa mod den nyliberale
politik

Video om demonstrationerne
mod G20-topmødet i Hamborg
2017, set fra G20-modstandernes
side. Før topmødet havde 13.000
politifolk øvet, hvordan de skulle
bekæmpe demonstranterne.
Massiv grænsekontrol ved alle
grænser. Under selve topmødet
deltog 31.000 politifolk. Myndighederne mistænkes for at indsætte professionelle provokatører
for at fremkalde vold og uro, der
blev brugt som påskud til at fremkalde en enorm medie-hetz uden
sidestykke og angribe de fredelige
demonstranter, som var langt i
overtal. Det ekstreme politiopbud
skulle i medierne fremkalde en
utrolig hetz mod de “voldelige”
demonstranter og således afskrække så mange som muligt
fra at deltage i protesterne - ikke
desto mindre demonstrerede over
75.000 under topmøde ugens
sidste dag. Talrige skoler og kirker
udfoldede stor aktivitet for at diskutere kritisk om G20. - En video
af den venstreorienterede avis
TAZ: https://www.youtube.com/
watch?v=Y-Tzj7Lq9yw
Video om demonstrationerne
mod G20-topmødet i Hamborg
2017, set fra G-20-modstandernes side. Engelske undertekster: https://www.youtube.com/
watch?v=kdrbaSu-Jzc
Video om demonstrationerne
mod G8-topmødet i Mecklenburg-Vorpommern i 2007. Demoerne fandt sted i Rostock ca. 15
km fra topmødet i Heiligendamm
ved Østersøkysten. Topmødet var
omgivet af et 12 km langt hegn.
I alt 16.000 politifolk og 1.000
soldater deltog. 80.000 demonstrerede i Rostock, hvor politiet
angreb: https://www.youtube.
com/watch?v=kLIfAd5cqio
Video om demonstrationer
mod G20-topmødet i London i
2009. Det starter fredeligt, men
ender med at en bliver dræbt.
Myndighederne mistænkes for
at indsætte professionelle provokatører for at fremkalde vold
og uro. - En video af avisen The
Guardian https://www.youtube.
com/watch?v=BVtMzdpHuG4
Video om demonstrationerne
mod G8-topmødet i Genua i
Italien i 2001, hvor 200.000
demonstrerede. Grænserne til
Italien blev lukket for at hindre
tilstrømning af protesterende, og
under topmødet udfoldede politiet massiv vold: https://www.youtube.com/watch?v=PU4aZzNef24

Occupy-bevægelsen og det
arabiske forår

Næste gang kapitalismen var
i krise under den såkaldte ”Finanskrise” i 2007/8, førte det til
den anden bølge af protester
og oprør. Disse strakte sig over
flere år og i flere forskellige dele
af verden, og nye former for pro-
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Covid-19.
Det globale oprør i 2019 - Socialistisk Arbejderavis med billeder og videoer af alle oprørene,
november 2019 http://socialister.
dk/solidaritet-med-det-globaleoproer/
De største klimademonstrationer nogensinde i september 2019. Billeder og videoer af,
hvordan 6 mio. mennesker deltog
verden rundt - Socialistisk Arbejderavis: http://socialister.dk/destoerste-klimademonstrationernogensinde/

Svagheden i alle disse bølger
af protester

Klima-demonstration i London
tester blev skabt. Det startede med
“Occupy Wall Street”- bevægelsen
i 2011 i USA, hvor tusindvis af folk
besatte Wall Street med telte i protest mod finanskapitalens ageren
op til krisen, hvor de solgte billige
boliglån til fattige folk, som ikke
kunne betale tilbage. Men også
mod den stigende ulighed, som
neoliberalismen skabte. Occupybevægelsen nåede ud til store dele
af verden, og blandt andet førte
det til Indignados-bevægelsen i
Spanien, som blev til en massebevægelse, som forsvarede folk,
som var ved at blive smidt ud af
deres bolig pga. arbejdsløsheden.
Og i Grækenland, hvor venstrefløjspartiet Syriza fik regeringsmagten i 2015 på baggrund af
en omfattende massebevægelse
og protester som følge af landets
gældskrise. Men ”pladser” blev
også besat andre stedet som i
Tyrkiet og Ukraine i de efterfølgende år.
Det vigtigste oprør under det
Arabiske Forår i 2011-13 (hvor
borgerkrigene i Syrien og Yemen
fortsætter som en af udløberne
af oprøret) var oprøret i Egypten,
der var stærkt præget af den nyliberale politiks konsekvenser. Ligesom Occupy-bevægelsen i USA
havde besat pladser, og ligesom
Indignados-bevægelsen i Spanien
havde gjort det samme, var noget
af det mest karakteristiske for
den egyptiske opstand besættelsen af Tahrir-pladsen i Cairo.
Bevægelsen blev så stor, at den
bragte diktatoren Mubarak til fald,
men desværre formåede den ikke
at bringe systemet bag diktatoren
til fald. I stedet kom det reformistiske Muslimske Broderskab til
magten, og det fik ikke ryddet ud
i militæret, men blev i stedet selv
offer for en blodig kontrarevolution, som stadig er ved magten.
- Men ellers, efter at protesterne
uundgåeligt ebbede ud, blev der
skabte politiske partier og bevægelser à la Syriza. For eksempel
Podemos i Spanien, som voksede
ud af plads bevægelsen Indignados, samt Bernie Sanders i USA,
som fangede en stemning både
i 2016 og i fjor. Jeremy Corbyns

sejr i kampen om lederskabet i
Labour Partiet i Storbritannien
i 2015 og Enhedslistens valg opbakning i Danmark tæller med i
denne bølge af protest. Desværre
har de alle som en måtte bøje
nakken overfor neoliberalismen.
Enten som følge af modstand fra
højrekræfter i Labours Parlaments
gruppen, som Corbyn, eller ved at
tilpasse sig krisepolitikken som
Syriza og Podemos. Og mon ikke
Enhedslistens bevægelse væk fra
den radikale aktivistiske socialisme også er udtryk for noget af
det samme.
Video om oprøret i Egypten
2011. På Tahrir Pladsen i Cairo omgivet af kolossale menneskemasser følger videoen
den unge kvinde Salma, der på
engelsk fortæller om, hvordan
hun blev involveret i opstanden: https://www.youtube.com/
watch?v=FUt_sEt0TIs

2019 – et år i oprørets tegn

Den tredje bølge startede, da
De Gule Veste indledt deres
oprør i Frankrig i efteråret 2018.
Den umiddelbare årsag var en
forhøjelse af diesel- og benzinpriserne, men hurtigt blev det til
en bevægelse for alle dem. som
neoliberalismen har “efterladt
på perronen”. De Gule Veste viste
meget hurtigt, at de ikke kunne
spændes for en racistisk vogn
og blev uhørt populære i den
franske befolkning. På trods af
hærværk og dårlig presseomtale
fastholdt de opbakningen hele
vejen ind i 2019. Fordi de udtrykte
et opgør med uligheden og uretfærdigheden.
Gule veste demonstrationer
og blokader 22. december 2019
over hele Frankrig - Socialistisk
Arbejderavis med mange videoer:
http://socialister.dk/gule-vestedemonstrationer-og-blokader22-december/
Kæmpestrejkerne i Frankrig
mod angrebet på pensionsretttighederne, i høj grad inspireret
af de Gule Vestes kamp - med
billeder og videoer - Socialistisk

Arbejderavis 18. december 2019
http://socialister.dk/frankrigkaempestrejkerne-gaelder-liveller-doed-for-fagbevaegelsen/
Omtrent samtidig fandt et
oprør sted i op imod 30 lande
i 2019. Fra Algeriet og Sudan i
Afrika til Hongkong i Asien, til
Puerto Rico, Chile, Ecuador og Colombia i Latinamerika, til Libanon
og Egypten (igen) i Mellemøsten
og til Catalonien i Europa (ud over
de Gule Vestes fortsatte protester).
Disse oprør og protester har ikke
det samme ophav og fokus. Noget
handlede om demokrati (Hongkong), noget om selvstændighed
(Catalonien), mens mange andre
oprør på overfladen handlede om
billetpriser eller fødevarepriser.
Som et slogan i det chilenske
opgør lød: ”det handler ikke om
30 pesos, men om 30 år”. Det betyder, at bag ved den gnist, der på
overfladen udløste oprøret, gemte
der sig ophobede spændinger
om samfundets indretning. Den
voldsomme ulighed, den konstante undergravning af velfærd
- og mange steder befolkningens
oplevelse af eller frygt for regimets
brutale måde at styre på – for eksempel i Algeriet og Sudan. I de to
sidste tilfælde blev regimet nødt
til at udskifte præsidenten for at
fastholde borgerskabets magt.
Corona Krisen har lagt en stor
dæmper på disse revolutioner,
oprør og protester men på det
seneste har lock-downs ikke
forhindret genopblusning af protesterne mod en af de mest ulige
samfund i verden, Libanon. Mens
Kinas fortsat forsøg på at underlægge sig demokratiske tilstand i
Hong Kong har fornyelige førte til
yderligere protester. Og seneste
har politibrutalitet og racisme i
USA med Georg Floyds henrettelse for åben skærm førte til en
omfattende, hovedsagelige ung
masse bevægelse globalt. I København d. 7. juni var der 20.000 på
gaden i protest. Det er den største
anti-racistiske demonstration nogensinde i Danmark. Det er som
om vreden som var stor i forvejen
har fået et spand kul her under

Vi kan konstatere, at den ny liberale verdensorden dels er truet
indefra, da dens organisationer
og styreform krakelerer under
det voldsomme og stigende pres
fra et system, som er ved at gå i
opløsning. Her kommer vi til at
tænke på Lenins ord om, at ”de
besiddende ikke fortsat kan vedblive med at regere på den samme
måde”. På den anden side er der
oprør og utilfredshed overalt,
derfor oplever vi (med Lenins
ord), at ”de besiddelsesløse ikke
længere vil reageres på samme
måde”. Problemet er imidlertid,
at protestbevægelserne hele tiden
render ind i det problem, at de
dels er afgrænsede indenfor den
enkelte nationalstat, samt at de
enten bliver slået brutalt ned, eller at deres ledere bliver opslugt
af systemet. Lenin beskrev den
nuværende situation meget præcist: ”Ikke enhver revolutionær
situation….giver anledning til en
revolution; revolutioner opstår
kun ud fra en situation, hvor de
objektive ændringer ledsages af
en subjektiv ændring, nemlig
den revolutionære klasses evne
til at udføre revolutionære masse
handlinger, der er stærke nok til
at byde den gamle regering trods
(eller fjerne den), en regering som
aldrig, ikke engang i en kriseperiode, ”falder”, hvis ikke den væltes”.
(The collapse of the second International. 1915).
Der er megen læring at hente i
det Arabiske Forår og i dag, både
i de oprør, som finder sted nu og
som har fundet sted i 2019. Asef
Bayat har i hans bog ”Revolution
without revolutionaries” (2017)
studeret forskellen på den iranske revolution i 1979 og det Arabiske Forår i 2011-13. Han skriver
”Hovedpersonerne (i det arabiske
oprør) var rige på taktikker, men
fattige på visioner og strategier
for forandring. De evnede ikke at
forestille sig former for organisationer og styring, som afviger fra
dem, de lavede oprør imod. De
adskilte konceptuelt økonomien
fra de aspekter af den politiske orden, de forsøgte at forandrer. Og de
tilbød næsten ingen forklaring på,
hvordan statsmagten virkede, eller
hvordan det kunne transformeres”.
Med andre ord: Oprørerne havde
ikke en idé om at udskifte det
bagvedliggende økonomiske system, men nøjedes med en politisk
revolution. Men der er brug for en
social revolution, som ændrer den
måde, samfundet fungerer på.
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Forvandling af katastrofernes tidsalder til en optakt
til revolution

Arbejderklassen har været på
scenen i det Arabiske Forår –
specielt i Egypten – og også i
oprørerne i 2019, men ikke som
den dominerende aktør. Arbejderklassen har mere spillet en
rolle i kulisserne. I Hongkong ser
aktivisterne arbejderklassen som
nogen, man kan kalde på, når man
er i knibe for at lægge pres, men
ikke som en selvstændig klasse
med egne interesser. Der er mere
tale om en statistrolle. Men hvis
oprørerne ikke blot skal føre til
en politisk, men også en social
revolution, er det nødvendigt, at
arbejderklassen kommer til at
spille den dominerende rolle.
Det er der flere grunde til. Den
første og mest åbenlyse er, at
arbejderklassen har en altdominerende rolle i samfundet, både
produktionsmæssigt men også
antalsmæssigt. Der er næsten 1,8
milliarder lønarbejdere i verden i
dag (mod 1,2 milliarder i år 2.000)
og de bor fortrinsvis i byer, hvor
56 % af verdens befolkning bor.
Så arbejderklassen er ubetinget
den største klasse, den er koncentreret i byerne, og den er udsat
for den samme udbytning over
hele verden fra typisk de samme
selskaber. Hvis arbejderklassen
siger stop, så stopper verden.
Men de ideer, som kan samle
arbejderklassen til ”revolutionære
masse handlinger”, som Lenin
taler om, og som kan befrugte
ideen om arbejderklassens selvstyre over samfundet, mangler. De
revolutionære ledere af oprørerne har ikke nogen ide om muligheden for arbejdernes selvstyre
over samfundet igennem arbejderråd. De har ikke nogen idé
om, at kapitalismen ikke blot er
et økonomiske system, men at
kapitalistklassen har skabt statsapparater, som betjener dem og
ikke befolkningen. Lige så snart
kapitalistklassen er truet på dens
ret til at styre samfundet, så bliver
staten et værktøj i dens hænder,
og militæret og politiet vil blive
og bliver brugt.
Disse ideer om, (med Marx’ ord
)at arbejderklassens befrielse er
dens eget værk og at staten skal
udskiftes med en arbejderstat,
som tjener hele befolkningen
- disse ideer tilhører de revolutionære socialister. Og det betyder, at der er akut brug for disse
ideer, og deres rige historie lige
fra Pariserkommunen i 1871 til
oprørerne i dag. Hvis ”katastrofernes tidsalder” skal blive til
en optakt til en ”revolutionens
tidsalder”, er der brug for mange
flere, som bærer disse ideer over
hele verden. Det haster.
Se også artiklen “Lenin er
mindst lige så vigtig idag som
for 100 år siden” på side 9 i denne
avis.

I løbet af juni er massebevægelsen i USA imod
politi-terror blevet så stor,
at “Black Lives Matter” i
opinionsundersøgelserne
nu opfattes positivt af 3/4
af alle amerikanere, samtidig med at Trump er gået
tilbage. På det sidste er
store byer og stater af
massebevægelsen blevet
tvunget til at skære ned på
politiet. - Samtidig er den
organiserede arbejderklasse i USA i stigende grad ved
at komme på banen ud fra
en forståelse af, at racismen er en trussel mod alle.

Black Lives Matter Is More
Popular Than Trump - Bloomberg 11. juni: https://www.
bloomberg.com/opinion/
articles/2020-06-11/blacklives-matter-is-more-popularthan-trump-or-biden
Black Lives Matter Is More
Popular Than Donald Trump
- Jacobin, der udgives af Democratic Socialistis of America: https://www.jacobinmag.
com/2020/06/black-livesmatter-blm-polling-donaldtrump
How Public Opinion Has
Moved on Black Lives Matter - New York Times 10. juni:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/10/upshot/
black-lives-matter-attitudes.
html
De sorte amerikanere har
virkeligt formået at gøre flertallet af amerikanere opmærksomme på politivolden. De
sorte udgør imidlertid kun
knap 13% af befolkningen,
og skal derfor have det hvide
flertal med sig, hvis et stop for
politivold og diskrimination
virkeligt skal kæmpes igennem. En vigtig alliancepartner
for de sorte er latinoerne, der

Democrats scramble
to compromise with antiracist rebellion - Marx21us
13. juni: https://marx21us.
org/2020/06/13/scramble-tocompromise/

En faglig aktion af virkelig
betydning

I et stykke tid har den amerikanske fagbevægelse stået lidt
på sidelinjen og set oprøret
mod politidrabene og racisme
skylle hen over USA. Men nu er
dele af fagbevægelsen kommet
i sving.
Havnearbejderne i fagforbundet ILWU, der kun organiserer langs USA’s Stillehavskyst, gennemførte den 9. juni
en strejke i alle havnene langs
vestkysten på 8 minutter og
46 sekunder - den tid det tog
at myrde George Floyd. Til
den 19. juni har fagforbundet
imidlertid planlagt en strejke
på 8 timer. Den vil ramme en
betydelig del af USA’s import
fra Kina og Asien, som går via
de store containerhavne ved
Stillehavet.
Havnearbejderforbundet
ILWUs engagement på racespørgsmålet går tilbage til
1934. Her var der en strejkebølge over store dele af USA,

og her blev sorte arbejdere
udnyttet som strejkebrydere
(skruebrækkere), således at de
blev spillet ud mod de hvide
havnearbejdere. Det forstod
en af ILWUs daværende faglige
ledere, og han opsøgte derfor
de sorte i deres kirker og talte
til dem om betydningen af at
hvide og sorte arbejdere har
en fælles interesse i ikke blive
spillet ud mod hinanden. Fra
dette tidspunkt begyndte hvide og sorte havnearbejdere at
arbejde fagligt sammen imod
racismen, og dette samarbejde
blev uddybet i 60’erne under
borgerrettighedsbevægelsen.
Strejken den 19. juni finder
sted på årsdagen for den endegyldige, officielle ophævelse af
slaveriet i 1865. ILWU forsøger
nu at overtale havnearbejderne på USA’s østkyst til at
tilslutte sig strejken. Hvis det
sker, vil strejken gå langt ud
over at være symbolsk.
One of the most radical
antiracist unions in the country makes a show of solidarity
with all those threatened by
police violence and exploitation - The Nation: https://
www.thenation.com/article/
economy/dockworkers-union-shutdown-george-floyd/

Lærerne i front

Coronakrisen har ramt USA
usædvanligt hårdt. 100.000 er
døde og 40 mio. har mistet deres arbejde under nedlukningen af samfundet. Det bevirker
samtidig, at skatteindtægterne
til det offentlige styrtdykker.
Det har dog ikke ramt USA’s
over 600 milliardærer, som
tilsammen er blever 434 mia.
dollars rigere under coronakrisen - Forbes https://
www.forbes.com/sites/tommybeer/2020/05/21/the-networth-of-americas-600-plusbillionaires-has-increasedby-more-than-400-billionduring-the-pandemic/
Hvis skolerne i USA skal

genåbne på en sikker måde,
skal der af hensyn til minimering af smittespredningen
være stor afstand mellem
eleverne i klasseværelserne.
Det er der ikke plads til - og
derfor må klasserne splittes
op. Det betyder et øget behov
for lærere - i en situation, hvor
det offentlige har bebudet
store nedskæringer ovenpå
et i forvejen stærkt nedskåret
skolevæsen.
Dette har fået lærerne til at
vågne til kamp. De vil ikke gå
på arbejde i klasseværelser,
hvor eleverne sidder så tæt, at
den farlige virus får “kronede
dage”.
Men samtidig vil lærerne
heller ikke acceptere, at politiet gennem adskillige år har
fået stadigt større bevillinger,
samtidig med at skolerne er
blever skåret mere og mere
ned. Vi ser derfor, at vreden
over skolesituationen nu går
sammen med vreden over
politivolden - og lærernes
fagforeninger kræver derfor
i stigende omfang nedskæringer af politiet (“defund the
police”) og øgede bevillinger til
skolevæsenet. Kravet om nedskæringer eller total opløsning
af det voldelige politi vinder
i stigende grad gehør i USA.
Foreløbig er det 17% af befolkningen, der kræver det - altså
langt ind i arbejderklassen - og
tallet vil helt sikkert stige.
Lærerne kræver også, at politifolk og “sikkerhedsvagter”
skal ud af skolerne, da især de
sorte elever føler, at disse politifolk er meget farligere end
de psykisk uligevægtige med
skydevåben, som vagterne på
papiret skulle beskytte imod.
Andre faggrupper i aktion
mod politivolden er bybuschauffører, der nægter at køre
for politiet. Men vi står kun
ved begyndelsen - “stay tuned,
more to come”.
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udgør ca. 18% af befolkningen.
Disse mærker også politiets
racistiske vold.
I stigende grad er det på det
sidste faktisk lykkedes at råbe
den brede arbejderklasse op og det chokerer magthaverne
i USA. Derfor har bystyrerne
i Los Angeles, Minneapolis,
New York, Portland og Seattle
samt staterne Minnesota og
New York bebudet nedskæringer af politiet. Internationale
Socialisters amerikanske søsterorganisation marx21us.org
ser dette som magthavernes
forsøg på at dæmme op for
massebevægelsen, der nu har
fået et sådant omfang langt ind
i den brede befolkning, at den
ikke længere kan ignoreres.
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Demonstranter med udsigt til Oakland havn

Aktioner i USA’s arbejderklasse
imod racisme og politivold

