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Støjberg og Messerschmidt - to borgerlige næstformænd på anklagebænken
Krisen i Dansk Folkeparti 

fortsætter, og valget af Morten 
Messerschmidt som ny næst-
formand er et desperat forsøg 
på at stoppe tilbagegangen med 
en næstformand, som leverer 
en DF-classic nationalistisk og 
racistisk retorik i skarp konkur-
rence med Nye Borgerlige.

Men Morten Messerschmidt 
har netop bidraget til til-
bagegangen med sit bevidste 

forsøg på at malke EU-kasserne 
for penge til DFs valgkamp. Her 
blev det tydeligt for mange, at 
DF er et parti som alle andre, 
hvor privilegier og karriere-
rytteri er en del af spillet. 

Endelig er myten om DF som 
dem, der værner om de ældre 
og den lille mand, grundigt 
punkteret, efter at de i to årtier 
har lagt stemmer til gentagne 
velfærdsforringelser som betal-

ing for gentagne stramninger i 
udlændingepolitikken.

Men Messerschmidt er en 
tikkende bombe, fordi han 
er anklaget for at snyde med 
EU-midler. Dels vil retssagen 
genoplive alle detaljerne i 
sagen, og hvis han bliver dømt, 
vil tiltroen til partiet nå et nyt 
lavpunkt. DF vil ikke blive 
savnet. Tyve år ved magten er 
rigeligt. På tyve år er racismen 

gået fra at tilhøre højrefløjen 
til at blive normaliseret i den 
politiske midte.

Inger Støjbergs tid som in-
tegrationsminister viser dette. 
Ikke at hun er den første Vens-
tre-minister, som har set stort 
på flygtninges rettigheder. Men 
hun er den første som stolt og 
åbent har nedgjort flygtninges 
rettigheder til et spørgsmål om 
barnebrude. Ligesom Messer-

schmidt er hun anklaget i den 
såkaldte “Instruks Komite”. Det 
har dog ikke skadet hendes store 
opbakning i Venstre. Derimod 
har det medvirket til, at Venstre 
spiller en minimal politisk rolle. 
Bliver Støjberg dømt, vil Ven-
stres nedtur fortsætte.

Ud af verdens næsten 80 mil-
lioner flygtninge har den danske 
regering besluttet sig for at at 
udvælge sig en kvote på 200 FN 
flygtninge.

Stor ståhej på højrefløjen, 
der fortsat ønsker totalt stop 
for at modtage kvoteflygt-
ninge. Tidligere har Danmark 
i gennemsnit modtaget 500 
kvoteflygtninge årligt.

København har for længst 
meldt ud, at byen er klar til at 
modtage uledsagede flygtnin-
gebørn. I Odense har byrådet 
besluttet at stille sig positivt 
overfor at modtage uledsagede 
flygtningebørn, hvis regeringen 
beslutter det. Men integra-
tionsminister, Mattias Tesfaye 

har blankt afvist at modtage 
flygtninge fra de overfyldte 
lejre i Grækenland, selvom flere 
europæiske byer og lande gør 
det. FN opfordrer Danmark til at 
tage 500 kvoteflygtninge årligt.

Det viser sig også, at para-
digmeskiftets regler om midler-
tidighed, lavere ydelser og færre 
muligheder også gælder kvote-
flygtningene, som oftest har 
været flygtninge i lang tid og er 
særligt sårbare eller syge. Så al-
lerede ved deres ankomst bliver 
de mødt med hele hjemrejse-
programmet.

Integrationsministeren 
har lagt særlig vægt på, at de 
udvalgte flygtninge er kristne 
fra Congo og Burundi, som har 

levet i flygtningelejre i Rwanda.
Og eftersom de er kristne, så 

har de lettere ved at integrere 
sig end flygtninge fra muslimske 
områder, da de kristne værdier 
jo også er danske værdier. 
Tesfaye misser således aldrig 
en mulighed for at lufte sine 
islamofobiske holdninger. 

Men måske har regeringen i 
virkeligheden udvalgt de 200 fly-
gtninge fra lejre i Rwanda, fordi 
Danmark økonomisk støtter et 
program, hvor Rwanda er med 
til at tage imod flygtninge fra 
libyske flygtningelejre. 

Det er tid til modstand mod 
regeringens udlændingepolitik. 
Se mere på side 5.

Tesfaye og de 200 kvoteflygtninge

Socialdemokratiets helt store 
slagnummer fra valgkampen i 2019 
var, at NU var det de nedslidte ar-
bejderes tur til at få ret til tidligere 
pension end folkepensionsalder-
ens 68 år.

Allerede i dag er der 6 ud af 10 
ufaglærte, som må stoppe med 
at arbejde, inden de bliver 62 år. 
Partierne bag “forståelsespapiret”, 
undtagen Radikale, vil gerne have 
en “ret til tidligere pensionsre-
form.” Så skal der findes et flertal 
for det, bliver det sammen med DF. 
De kræver til gengæld, igen igen, 
flere udlændingestramninger for 
at støtte regeringens forslag.

Det såkaldte “velfærdsforlig” 
fra 2006 bestemmer, at pension-
salderen skal stige i takt med den 
gennemsnitlige levealder. Folk 
kunne og skulle automatisk arbe-

jde længere, når de levede længere. 
Siden er efterlønnen forringet 
radikalt, arbejdstiden er steget 
og tempo og stress på arbejdet er 
langt mere udbredt. Derfor er rigtig 
mange nedslidte lang tid før, at de 
kan gå på pension.

Sådan én er Arne, og nu er han 
blevet ét år ældre uden bedre mu-
ligheder for at gå på tidligere pen-
sion. Regeringen holder kortene 
tæt til kroppen, og deres forslag 
kender vi ikke.

Også pensionsalderen er til 
forhandling igen ifølge velfærds-
forliget fra 2006. Gennemsnitslev-
ealderen er steget, og det betyder, 
at pensionsalderen skal have en 
tand op til 69 år. Det spørgsmål 
bliver måske sparket til hjørne og 
ender i en kommission.

Bliver det snart Arnes tur?
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#68 er mere end nok - stop for 
højere pensionsalder er navnet på 
en faglig kampagne, der skal mobi-
lisere et pres på regering og folke-
ting. Der er stormøde den 3. sep-
tember i Odense og demonstration i 
København den 11. september. 

Se mere på:
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Fra globalt oprør til revolution og arbejdermagt
Det globale oprør fra 2019 som følge af fattigdom, ulighed og 
undertrykkelse blev sat på stand by grundet Covid-19 krisen.
Covid-19 pandemien har samtidig stillet skarpt på og forværret 
alle de problemer, som lå til grund for dette oprør.
Så vi lever i en verden, hvor både økonomisk krise og kollaps, 
galopperende klimakrise og Covid-19 krisen gensidigt forstærker 
hinanden og vil få lande/samfund til at bryde sammen. Libanon 
er det seneste eksempel og flere vil følge efter. Læs mere side 7.

Chok og sorg vendt til vrede og modstand
Tidligere var Libanon kendetegnet af borgerkrig og en sekterisk 
opdeling. Dette kendetegner stadig landets politiske system, men 
det globale oprør i 2019 samlede for første gang libaneserne i en 
fælles kamp mod fattigdom og korruption samt krav om et nyt 
politisk system.
Tre dage efter eksplosionen i Beirut var der massedemonstra-
tioner med besættelse af ministerier og banker, men militæret 
blev sat ind mod demonstranterne. Dette viser, at den herskende 
klasse i Libanon forsøger at bruge statens militære magt til at slå 
oprøret ned i stedet for at bruge den til at rydde op og evakuere 
befolkningen i Beirut, hvis hjem er ødelagte. Tværtimod har vi 
set, hvordan folk selv er i gang med at rydde op, sikre deres hjem 
og hjælpe de sårede og hinanden. 

Beirut er revolutionens hovedstad
Kæmpe bannere med dette slogan både på arabisk og engelsk gik 
verden rundt, og forbindelserne til de arabiske revolutioner i 2011 
var tydelige. Ordet REVOLUTION sætter gang i mange forskellige 
forestillinger i folks hoveder. Men folk i Libanon opfatter selv, at 
de har startet en revolution, og at den er nødvendig. Så de har 
organiseret sig omkring nogle basale krav, som er til gavn for fler-
tallet, samt  afskaffelse af hele det rådne politiske system. De har 
allerede tvunget regeringen til at gå af, og nu fortsætter kampen 
for at få de ansvarlige stillet til ansvar. Folk er også begyndt at 
organisere sig selv for at løse dagliglivets og de samfundsmæssige 
opgaver, som ikke bliver løst, fordi den herskende klasse priorit-
erer at redde sig selv. Det er vejen frem, men det er ikke nok.

Revolutionen er en proces
Som vi har set både i Libanon, men også mange andre steder, er 
militæret magthavernes ultimative redskab til at bekæmpe oprør, 
strejker, besættelser mv. Derfor stilles den revolutionære proces 
overfor spørgsmålet om, hvem der regerer samfundet, den her-
skende klasse eller arbejderklassen, og i sidste instans hvem der 
har kontrol og magt over staten.
Den revolutionære proces over tid må sikre, at militæret og 
dermed statens magt undermineres, så den ikke kan stoppe den 
revolutionære proces i at udvikle sig. 

Arbejdermagt er nødvendig
Hvis revolution skal føre til sejr, må arbejderklassen på banen. 
Kun den besidder en reel magt til at lamme systemet og udfordre 
statens magtmidler. Arbejderklassen må derfor organisere sig for 
at kunne tage kontrol over produktion, transport, banker, handel 
og service. Det er nødvendigt for at sikre, at der produceres og 
omstilles for at tilfredsstille folks behov. Det vil stoppe magthav-
ernes kontrol med økonomien og deres fortsatte mulighed for at 
rage til sig. 

Meld dig ind i kampen - www.socialister.dk

I sidste artikel så vi på pest-epidemien, der 
satte punktum for middelalderen og blev 
en vigtig del af reformationen, hvor Europa 
blev delt mellem den katolske kirke og 
den nye protestantiske religion. - I denne 
artikel ser vi på perioden mellem 1300- og 
1600-tallet, som blev startskuddet til det 
helt nye økonomiske system, kapitalismen, 
der ikke blot skulle forandre Europa, men 
også via Europas kolonisering over de 
næste 500 år skulle forandre hele vor klode 
grundlæggende. 

Af Anders Bæk Simonsen og Jens Riis Bojsen

Middelalderens landbrug var blevet boostet af 
dyrkningsmetoden, treskiftesystemet, indførels-
en af hjulploven samt nye afgrøder.  I samme 
periode blev der indført vandmøller overalt i 
en sådan grad, at der i England faktisk fandtes 
flere mølle end kirker. Herved fik samfundene et 
større overskud.

På samme tid skete der en vækst i viden: 
Blandt andet gennem kirkens korstog mod de 
muslimske arabere fik europæerne fat på gamle 
skrifter fra den græske oldtid, skrifter som ara-
berne havde gemt. På denne måde fik Europa 
på ny viden om bl.a. matematik, retorik, fysik og 
filosofi - viden som havde været glemt. 

Den nye viden kombineret med den økono-
miske fremgang betød et politisk og åndeligt 
nybrud i en række byer i Norditalien 

Renæssancen 
Firenze, Venedig og Rom blev centre for renæs-
sancen. I disse by-stater var opstået en klasse 
af handelsmænd, der ikke var adelige, og hvis 
rigdom ikke primært stammede fra det feudale 
landbrug. I stedet opbyggede de handelsruter, 
tekstilproduktion og bankvirksomhed. 

Banker og brugen af renter var fuldstændig 
nyt. Igennem genopdagelsen af antikkens og 
den arabiske matematik kunne man med renter 
beregne sandsynligheden af at få sine udlånte 
penge tilbage igen med fortjeneste. 

Disse handlende betegnede et nybrud i 
forhold til den gamle ordens idéer og systemer. 
Den mest kendte handelsfamilie var Medici fra 
Firenze. Den hentede inspiration fra antikkens 
storhed, deraf navnet renæssancen ( = “genfød-
sel”). Det skete i høj grad gennem støtte til en ny 
generation af kunstnere, hvoraf de vigtigste er 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello og 
Donatello.

Det guddommelige og det håndgribelige
Medici-familien og de andre bystaters han-
delsmænd var fortsat dybt forankret i en religiøs 
tankegang, som var så grundlæggende, at de in-
gen mulighed havde for at sætte sig ud over den. 
Ikke desto mindre skete der nu den udvikling, at 
mennesket ikke længere var et passivt objekt og 
en synder midt imellem Gud og djævelen, men 
faktisk blev et væsen med en vis selvstændig 
handlekraft.

Igennem matematikken opstod en ny arkitek-
tur og kunst - inspireret af genfødslen af den 
græske oldtid - med fokus på harmoni, rene 
linje og det tredimensionelle perspektiv, der 
dels afspejlede Guds harmoniske orden og dels 
samtidig gjorde kunsten mere virkelighedsnær. 
Meget forskelligt fra middelalderens kunst, der 
er mere to-dimensionel, og hvor personerne ikke 
behøver ligne. 

Europas opdagelser
De italienske bystaters opblomstring sker, fordi 
der i Italien på tidspunktet ikke fandtes nogen 
større kongemagt. 

Udviklingen af nye skibstyper og navigation fik 
umådelig betydning for opdagelsen af Amerika 
og søvejen rundt om Afrika til Indien og Asien. 
Hidtil havde handelsvejene til Indien og Kina 
gået gennem Centralasien, og var derfor domi-
neret af arabiske købmænd.

Det lykkedes nu de to magtfulde kongedøm-
mer Spanien og Portugal, der hver især støttede 
søfarere, at finde nye handelsruter ad søvejen, så 
man kunne frigøre sig fra araberne. Fra Portugal 
sejler den opdagelsesrejsende Vasco de Gomas 
ned langs Afrikas kyst og hele vejen til Indien, 
hvor han ankommer i 1498. Det var epokeg-
ørende!

Fra Spanien havde Christopher Columbus 
forsøgt at finde en anden rute til Indien vestover 
over Atlanterhavet og finder i stedet Vestindien 
og Amerika. I bibelen står ikke et ord om, at 
der mod vest skulle ligge en helt ny og hidtil 
fuldstændigt ukendt verden. Denne utrolige 
opdagelse havde således en meget stor religiøs 
betydning, idet europæerne nu forstod, at de 
faktisk besad en vis selvstændig evne til at han-
dle. 

Sejladserne syd om Afrika og til Amerika 
indvarsler en helt ny tid for Europa og resten af 
verden - koloniseringen - som vil blive behandlet 
i de næste numre af denne serie.

Fjortende del:

Renæssancen: Kimen til koloniseringen og kapitalismen

Serie: De almindelige menneskers historie
Vi lærer om historien, menneskehedens historie,  som de store mænds 

skæbnesvangre valg, men ikke om historien, som den så ud for de fleste 
almindelige mennesker. Denne artikelserie vil groft skitsere et andet blik 
på historien, hvor der er lagt hovedvægt på ”historien for de mange”.

Michelangelos maleri ”Adams skabelse” (år 1512) viser, at Gud fortsat er hævet over menneskene. Men begge 
figurer, Gud og Adam, er ikke to-dimensionelle ikoner, men tre-dimensionelle, der ligner virkelige mennesker. 
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Black Lives Matter bevægelsen
- betydning og muligheder

“Dette er et usædvanligt øje-
blik - jeg er så lykkelig over 
at have levet længe nok til at 
være vidne til det” 

Af Lene Junker

Ordene kom fra Angela Davis, 
den 76 årige afro-amerikanske 
aktivist og forfatter, på selve den 
19. juni, en officiel fridag kaldet 
“Juneteenth” til minde om slav-
ernes frigørelse i USA i 1865.

Det er ikke tilfældigt at An-
gela Davis, veteran fra de sortes 
kamp i 1960´erne, var med til at 
fejre “Juneteenth” sammen med 
strejkende havnearbejdere og 
fyrede Amazon-ansatte. BLM bev-
ægelsen er mindst lige så stærk og 
betydningsfuld i USA i dag som 
bevægelsen var dengang. Andre 
veteraner  udtrykker samtidig, at 
bevægelsen i dag er langt mere 
udbredt og mere mangfoldig 
end i 1960´erne, hvor et flertal af 
amerikanerne i dag støtter eller 
har sympati med BLM.

No justice - no peace
Politiets åbenlyse og overlagte 
drab på George Floyd var gnisten, 
som antændte en eksplosion 
af vrede, der fik folk til at gå på 
gaden. En vrede og frustration, 
som havde ophobet sig i lang 
tid. Mange sorte er blevet dræbt 
af politiet før George Floyd, og 
politiets brutalitet og racisme er 
veldokumenteret.

Covid-19 og lockdown af sam-
fundet for at bekæmpe pand-
emien har forværret situationen: 

Dødsraten for sorte amerikanere 
er høj. De er specielt udsatte, 
fordi de udgør en større andel 
af fattige, syge og arbejdsløse, 
samtidig med at de har de dårlig-
ste job og ringeste boligforhold, 
og mange har ingen eller kun 
en utilstrækkelig sundhedsfor-
sikring. Covid-19 rammer derfor 
socialt særdeles skævt, og rammer 
ligeledes mange hvide og latinoer 
i arbejderklassen, hvorfor arbejd-
sløsheden er steget dramatisk til 
hidtil usete højder - 40 millioner. 

Den aktive og bedst organis-
erede del af arbejderklassen i USA 
har derfor hurtigt solidariseret 
sig med BLM-bevægelsen. Det 
gælder f.eks. havnearbejdere, 
lærere, sygeplejersker og bilar-
bejdere. Kravet om at “defunde” 
politiet (dvs. skære ned på bev-
illingerne til det) er fulgt op af 
kravet om at “refunde” velfærden 
og sikre arbejdsvilkårene under 
Covid-19.

Strike for Black Lives
Der var fælles strejke og aktions-
dag den 20. juli på initiativ af en 
række faglige organisationer med 
støtte fra en lang række andre 
netværk. “Strike for Black Lives” 
siger: “Vi står midt i et nationalt 
opgør, og arbejdere fra hele landet 
står sammen med allierede i for-
bundne kampe for retfærdighed 
og strejker for Black Lives”. Den 
20. juli var der strejker og aktioner 
i 160 amerikanske byer.

This is not a moment - this is 
a movement
Her mere end to måneder efter 

George Floyds død fortsætter 
BLM-bevægelsen. Allerede i start-
en truede Trump med at sætte 
føderale militær- og politi-agtige 
enheder ind: Specialkorpset CBP/ 
Customs Border Patrol blev indsat 
mod fredelige demonstranter om-
kring Det Hvide Hus. Det mødte 
stor kritik, for dette korps er særlig 
kendt for at se stort på mennesk-
erettigheder og loven. De er nu sat 
ind i Oregon for at stoppe dem-
onstrationerne, men det har fået 
den modsatte virkning. Trump har 
truet med at CBP bliver sat ind i 
flere amerikanske storbyer. Fort-
satte demonstrationer i Oregon 
og solidaritetsdemonstrationer i 
andre byer har nu tvunget Trump 
til at trække disse enheder tilbage. 

Socialisten Michael Brown, 
medstifter af BLM i USA, skriv-
er i det britiske blad “Socialist 
Worker”: “Hvilke muligheder har 
denne bevægelse? Hvad angår det 
kommende præsidentvalg, så er 
det begrænset til at stemme på 
Joe Biden, som det mindste onde, 
der måske vil kunne ændre en 
smule. Men som socialist, mener 
jeg ikke, systemet kan reformere 
sig selv. Derfor må vi bringe dette 
oprør videre til en langt mere 
radikal løsning. Vi skal kæmpe for 
reformer, men vide at systemet 
er råddent. Så vi må fortsætte 
kampen i gaderne”.

Decolonise - Black & White - 
Unite & Fight.
Da antiracister i Bristol havn i 
England væltede statuen af den 
britiske slavehandler Edward 
Colston, gik det verden rundt og 

inspirerede mange andre til at 
gøre det samme. Bl.a. i Grønland, 
hvor statuen af Hans Egede i Nuuk 
blev overhældt med rød maling og 
påskriften “decolonise”. Dermed 
har BLM-bevægelsen også fornyet 
kampen om kolonitidens his-
torie. Som grønlænderen Juno 
Bertelsen skriver i Politiken den 
1. juli: “Vi sletter ikke historien 
ved at tage statuen af Hans Egede 
ned - vi skaber historie”.

De oprindelige befolkningers 
egen historie og koloniseringens 
brutale konsekvenser dengang 
som i dag skal frem i lyset og an-
erkendes. Det var hverken Abra-
ham Lincoln eller Christian den 
7., som afskaffede slavehandel og 
slaveriet. Det var slavernes egne 
oprør. Racismen i dag har netop 
sin oprindelse som grundlag for 
og retfærdiggørelse af såvel slave-
handlen, slaveriet og koloniserin-
gen, der jo igen var grundlaget for 
kapitalismen. Vi må gøre op med 
magthavernes historieskrivning 
og skabe en ny historie fra neden.

Fra starten af kapitalismen har 
racismen været magthavernes 
bedste splittelses-redskab. I dag 
må vi bekæmpe denne splittelse 
gennem solidaritet og fælles 
kamp. Det er et grundvilkår for 
langt de fleste af os, at vi er arbe-
jdere, som må sælge vores arbe-
jdskraft for at eksistere. Samtidig 
er det os, som skaber værdierne 
og tager os af samfundets og fæl-
lesskabets vigtigste funktioner. Vi 
skal holde sammen, stå sammen 
og kæmpe sammen på tværs af 
grænser, køn, farve og kultur. 

Racisme og politibrutalitet er 
indbygget i kapitalismen
I USA er det massivt. Men det er 
ikke et amerikansk fænomen. Det 
sker overalt, og jo mere ulige et 
samfund er, desto voldsommere 
bliver statens vold og racisme. 
Frankrig er et godt eksempel. Her 
gik 20.000 på gaden i starten af 
juni for at kræve retfærdighed for 
den 24 årige Adama Traorés, der 
døde i politiets varetægt i 2016 i 
Paris. Adama Traorés er blevet et 
symbol på kampen mod racisme 
og politibrutalitet i Frankrig.

BLM-bevægelsen i Danmark
BLM.dk samlede 30-40.000 til 
solidaritets- og protestdemon-
strationer, størst i København og 
store i provinsen. Trods højre-
fløjens forsøg på at spænde ben 
for protesterne pga. Covid-19 
og hetz mod Bwayla Sørensen, 
var det de største antiracistiske 
demonstrationer siden 2015. 
De kunne være blevet større og 
bredere, hvis BLM.dk havde rakt 
hånden ud til samarbejde. Alli-
gevel blev det slået fast med syv-
tommersøm, at der findes racisme 
og diskrimination i Danmark, 
også fra Folketingets talerstol. Og 
samtidig har det givet en masse, 
især unge, mod og plads til at stå 
frem og tage til genmæle mod 
racismen i hverdagen, i lovgivnin-
gen og i historieskrivningen. Det 
momentum skal vi bygge videre 
på gennem organisering og mo-
bilisering. Bevægelsen i USA kan 
inspirere os.
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Byg modstand mod regeringens 
udlændingepolitik
Socialdemokratiet lancherede 
i 2018 den udlændingepolitik, 
som de gik til valg på i juni 
2019. Retfærdigt og realistisk 
kaldte de deres 50 punkts-
program. Det var dengang, hvor 
mainstream forestillingen var, 
at alle valg er udlændinge-valg. 

Af Lene Junker

Siden viste det sig, at klima og 
velfærd lå øverst på befolkningens 
prioriteter. Socialdemokratiets 
valgresultat var stort set lige så 
dårligt som ved valget i 2015, 
selvom mange stemmer havde 
skiftet parti. Sensationelt var 
halveringen af Dansk Folkeparti. 
Årsagen var, at Dansk Folkepar-
ti havde svigtet de ældre og 
velfærden som helhed, selvom 
Pia Kjærsgaard gav “klimatos-
serne” skylden.

Her et år efter valget anklager 
borgerlige kræfter med Jyllands 
Posten som spydspids Social-
demokratiet for at løbe fra sine 
valgløfter på udlændingeområdet. 
Måske er det det eneste spørgsmål 
en splittet og svag blå blok kan 
samles om? Politik har, foruden 
Covid-19, vitterligt handlet om 
klima og velfærd. Klimabevægels-
en og fagbevægelsen har sammen 
med regeringens støttepartier 
med baggrund i mobiliseringerne 
under valgkampen forsøgt at fast-
holde regeringen netop på disse 
valgløfter.

Heldigvis -  for retfærdige er 
de ikke - har regeringen ikke 
kunne leve op til sine valgløfter 
på udlændingespørgsmålet. Og 
forhåbentlig bliver de aldrig real-
iseret. Men integrationsminister 
Mattias Tesfaye har ikke ligget 
på den lade side under Covid-19. 
Først og fremmest har han stået 

last og brast med det katastro-
fale paradigmeskifte, som Inger 
Støjberg og Martin Henriksen 
fik skruet sammen i december 
2018. Dernæst har han fodret den 
indre svinehund med racistiske 
kommentarer, hver gang han fik 
muligheden for det. Og konk-
ret har han stået for at oprette 
en ny Hjemrejsestyrelse med 
200 ansatte for at gennemtvinge 
hjemsendelsen af flygninge til 
krigshærgede lande som Syrien, 
Somalia, Irak og Afghanistan. 

Siden de store protester mod 
paradigmeskiftet er antiracister 
og flygtningevenner i fællesskab 
lykkedes med et borgerforslag om 
at sikre bedre vilkår for Sjælsmarks 
børn samt et om automatisk stats-
borgerskab efter 10 års ophold. 
Det gælder også borgerforsla-
get “Suspendér Ghetto Loven”, 
der mobiliserer og holder fokus 
på nedrivninger af boliger og 

tvangsflytning af borgere i almene 
boliger. Mellemfolkeligt Sam-
virkes kampagne for at evakuere 
flygtningebørn fra Moria-lejren på 
den græske ø Lesbos har samlet 
20.000 underskrifter. Dermed har 
vi været i stand til at mobilisere og 
sikre et konstant pres på regering 
og folketing.

Mattias Tesfaye garanterer, at 
valgløfterne bliver overholdt, og 
alt tyder på, at han og regeringen 
vil gøre deres yderste for, at det 
sker. De nægter at forholde sig til 
verdens 80 millioner flygtninge, 
hvoraf kun en lille del befinder sig 
i Danmark og Europa. De nægter 
at forholde sig til, at man sender 
flygtninge tilbage til et usikkert liv 
i krigshærgede lande. De synes, 
det er OK, at flygtninge i Danmark 
skal leve et midlertidigt liv på 
kanten af samfundet med færre 
rettigheder end resten af befolk-
ningen. De nægter at forholde sig 

til, at vilkårlige fængslinger og tor-
tur stadig er al-Assads foretrukne 
undertrykkelsesmekanismer i 
Syrien. Der er fuld støtte til den 
europæiske grænse- og kystvagt 
Frontex, og de sætter kikkerten 
for det blinde øje, når Græken-
lands kystvagt sætter flygtninges 
liv i fare ved at tvinge dem ud på 
havet igen.

Alle os, som har været på gaden 
i solidaritet med Black Lives Mat-
ter, må finde sammen igen og 
kæmpe for Refugee Lives Matter. 
Vi må stoppe regeringens vanvit-
tige plan om at sende flygtninge 
tilbage til krigshærgede lande. 
Vi må kræve, at Danmark og EU 
tager et større medansvar for ver-
dens 80 millioner flygtninge. Vi 
må kræve udrejsecentrene lukket 
og lige rettigheder og muligheder 
for alle her i landet.

Almen Modstand blev startet 
i juni 2018 som et landsdæk-
kende netværk, der organise-
rer beboermodstand mod den 
såkaldte “ghettolov”, som Lars 
Løkke lancerede i sin nytårs-
tale, der betegner de mest sår-
bare boligområder som “sorte 
pletter” på Danmarkskortet. 
Det blev efterfølgende ledsaget 
af både en diskriminerende 
lovgivning og racistisk retorik, 
især i forhold til beboere fra 
“ikke-vestlige lande”.

Af Lene Junker

Almen Modstand-grupper er nu 
dannet i Aarhus, Odense, Helsingør 
og København. De har stået bag en 
lang række lokale protester de sid-
ste to år. I foråret samledes et hold 
af advokater og tilkendegav deres 
konkrete hjælp til at bekæmpe 
“ghettoloven” via domstolene. Så 
nu har beboere i Mjølnerparken på 
det ydre Nørrebro i København lagt 

sag an mod staten/boligministeriet 
for diskrimination sammen med 
advokat Eddie Khawaja.

Og beboere i Vollsmose i Odense 
er ved at forberede en sag om 
diskrimination i ligebehandling-
snævnet sammen med advokat 
Niels-Erik Hansen. 

Aktivister fra Almen Modstand 
kontakter alle beboere og opfordrer 
dem til at give deres fuldmagt til at 
køre sagen samlet. Aktivist i Almen 
Modstand Odense Rina Krøyer 
siger til Socialistisk Arbejderavis: 
“Vi har foreløbig fået indsamlet 
ca. 100 underskrifter i Bøgeparken, 
men vi mangler endnu at opsøge 
178 lejemål. I Birkeparken er vi 
færdige, ud af 200 lejemål har vi 
fået 125 fuldmagter. 11 sagde nej 
eller kunne ikke træffes. De øvrige 
64 lejemål kunne ikke deltage pga. 
tidsbegrænsede lejekontrakter, 
der fratager dem deres rettigheder. 
Det drejer sig om familier, der akut 
manglede en bolig, studerende, 
samt udenlandske håndværkere, 

der har fået stillet lejlighederne til 
rådighed af deres arbejdsgivere. De 
resterende lejligheder står tomme, 
nogle markeret som “Flyttelej-
lighed”, kryds over brevsprækken 
eller en træplade der dækkede 
dørene. Vi spurgte de øvrige be-
boere i opgangene, hvad det gik 
ud på. Det viser sig, at disse lejemål 
ikke bliver lejet ud, da boligselska-
berne gemmer dem til senere 
genhusning. Det er en skændsel, 
når der er så lange ventelister på 
almene boliger i Odense.”

Almen Modstand har også iværk-
sat borgerforslaget “Ophæv loven 
om nedrivning og salg af almene 
boliger og afskaf de såkaldte “ghet-
tolister” og fører en meget aktivis-
tisk kampagne både på de sociale 
medier, blandt beboerne og på 
gaden. Inden den 13. december 
2020 skal de have 50.000 under-
skrifter og dermed krav på at få 
sagen bragt op i folketinget. Indtil 
nu er der indsamlet godt 10.000 
underskrifter.

Støt Borgerforslaget mod “Ghettoloven”
Så herfra skal lyde en kraftig opfordring fra Socialistisk Arbejder-
avis: Scan koden og støt med din underskrift

Der er mange flere aktiviteter i skøbeskeen i efteråret.

Find Almen Modstand på facebook, for at holde dig orienteret 
om hvad der foregår
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Fagtoppen lægger sig tæt op af erhvervslivets klimapolitik
Kapitalismen har skabt den 
globale klimakrise - men i 
Fagbevægelsens Hovedorga-
nisations store klimaplan er 
der stort set tiltro til, at den 
grønne omstilling i Danmark 
kan ske indenfor rammerne 
af markedsøkonomien og den 
borgerlige stat. Ikke desto 
mindre er der dog en vis frygt 
for, at en del arbejdere vil 
kunne blive ramt af de store 
forandringer, der skal ske. 

Af Jens Riis Bojsen

Skal arbejderne med CO2-
afgifter betale for den klimakrise, 
som kapitalen har skabt? Til dette 
svarer Fagbevægelsens Hovedor-
ganisation indirekte ja ved at god-
kende CO2-afgifter - men siger, 
at en ekspertkommission inden 
år 2022 skal finde ud af, hvordan 
afgifterne “bedst” vil kunne blive 
udformet for at blive mest virk-
ningsfulde. Dermed flytter FH 
spørgsmålet over i parlamentarisk 
regi - med fagbevægelsens med-
lemmer som passive tilskuere. Og 
det vil give det dårligst tænkelige 
udgangspunkt for kampen om 
klimapolitikken. 

FH’s klimaplan - find den på 
nettet med denne søgning: fho.
dk klimaplan

Erhvervslivet “skal udvikles, 
ikke afvikles”
Denne sætning er helt central 
for folketingets klimaaftale, der i 
december 2019 lagde grunden for 
klimaloven fra 2020. Det betyder, 
at staten skal hjælpe med at gøre 
den mere eller mindre “grønne” 
omstilling profitabel. F.eks. ved 
at opbygge infrastrukturen til 
el-biler - som imidlertid er lidet 
ressource venlige og “grønne”. 

Frygten for, at skrappe klimafor-
anstaltninger skal fordyre produk-
tionen, så den flytter til udlandet, 
er stor ved FH. Det får fagtoppen 
til at lægge sig tæt op erhvervsli-
vet, hvis konkurrenceevne endelig 
ikke må lide. Alle grønne tiltag, 
der vil gå ud over profitterne, vil 
blive afvist af kapitalen - og FH 
følger trop.

FH er så forhippet på at samar-
bejde med kapitalen og de borger-
lige politikere, at man heller ikke 
siger nej til udvinding af olie og 
gas i Nordsøen. 

FH håber, at erhvervslivets 
grønne omstilling vil kunne give 
200.000 jobs - men siger ikke, 
hvor mange, der kan frygtes at 
forsvinde. 

FH lægger sig tæt op ad er-
hvervslivets 13 klimapartner-
skaber, som samarbejder med 
regeringen. De vil meget gerne 
have, at staten investerer i ny, grøn 

teknologi: F.eks. udvikling af brint 
fra havvindmøller. Herved kom-
mer arbejder-skattetyderne til at 
betale via staten - mens erhvervs-
livet malker profitterne. 

Vil ikke gribe ind
Ingen steder går FH’s klimaplan 
imod sider ved kapitalismen, som 
har affødt store klimaproblemer. 
Derfor vil FH f.eks. ikke gribe ind 
mod den voldsomme trafik og 
transport - kun omlægge den til 
el og brint, så den bliver en anelse 
mere klimavenlig. 

Klima-forværringen er skabt 
af kapitalen og er et graverende 
eksempel på, hvor galt det går, når 
udviklingen bliver profitstyret. FH 
håber nu, at den borgerlige stat og 
erhvervslivet kan gennemføre en 
grøn omstilling. - Det radikale al-
ternativ til denne mere eller min-
dre “grønne” og rent profitstyrede 
linie er, at arbejderbevægelsen 
selv udvikler forslag til klimaven-
lige, nødvendige jobs, der kan 
sikre alle arbejde - ikke mindst 
til dem, der står til at miste et 
klimafjendtligt job. Tænk blot på 
f.eks. de 22.000 ansatte omkring 
Kastrup Lufthavn eller de 15.000, 
der arbejder med Nordsøolien.

Efterårets store slagsmål om CO2-afgifter
I Frankrig opstod der voldsom 
uro i arbejderklassen, da 
De Gule Veste i slutningen 
af 2018 gik på gaden imod 
præsident Macrons kraftige 
forhøjning af benzin- og 
dieselafgiften “af hensyn til 
klimaet” - uden den mindste 
sociale kompensation. 

Af Jens Riis Bojsen

I Danmark bliver et af de store 
stridspunkter til efteråret og vin-
ter indførelse af et nyt skatte- og 
afgiftssystem, så det skulle blive 
mere attraktivt at udlede mindre. 
Men sådanne afgifter vender den 
“tunge ende nedad” - og det kan, 
ligesom i Frankrig, fremkalde uro 
i arbejderklassen.

De borgerlige medier flyder næ-
sten dagligt over med fortællingen 
om, at “vi” skulle være skyld i kli-
makrisen, fordi vi køber benzin og 
diesel til vores biler, spiser bøffer 
og tager på rejse med fly.

Skal arbejderne betale med 
CO2-afgifter for klimakrisen? 
- Gå på nettet og søg således 
efter denne artikel i Socialistisk 
Arbejderavis: socialister.dk CO2-
afgifter

Den borgerlige myte hævder, 
at markedet regulerer udbud og 
efterspørgsel, og hvis forbrugerne 
derfor ville efterspørge klimaven-
lige produkter, vil producenterne 
udbyde disse og krisen løse sig 

selv. Angiveligt skulle der intet 
være i vejen med det kapitalistiske 
system – hvis blot forbrugerne 
ændrede adfærd, ville producen-
terne automatisk gøre det samme.

I erhvervslivet, regeringen og 
blandt alle toneangivende bor-
gerlige politikere er der udbredt 
frygt for, at skrappe CO2-afgifter 
og høje omkostninger til den 
grønne omstilling kan betyde, at 
virksomheder flygter fra Danmark 
og til lande med lave afgifter.

Forvent derfor meget moderate 
CO2-afgifter og krav til erhvervsli-
vet, så profitterne ikke bliver be-
skåret for meget. Dette vil givetvis 

forsinke den grønne omstilling af 
erhvervslivet ganske meget - stik 
imod alle de flotte løfter om grøn 
omstilling inden år 2030. 

Regningen vil blive forsøgt 
sendt til forbrugerne
Det bliver spændende at se, hvor 
skrappe afgifterne til forbrugerne 
vil blive. 

Det radikale, ultimative alter-
nativ til CO2-afgifter er, at staten 
nedbringer CO2-udledningen 
uden at pålægge den enkelte for-
bruger udgifter. Dvs. investerer 
massivt i meget store ændringer af 
trafik, landbrug, industri, boligop-

varmning og el-produktion m.m. 
og dermed gør det attraktivt og 
billigt. Men det ville kræve langt 
større offentlige investeringer - og 
det kolliderer med de nyliberale 
politikeres interesser i mindre stat 
og mere markedsregulering. 

Derfor bliver det styrkeforhol-
det mellem arbejderklassen og 
kapitalen - og dvs. klassekampen 
- der kommer til at diktere udfal-
det af det store slagsmål om de 
nye afgifter. 

Er det muligt at bekæmpe 
kapitalismens klimakrise uden 
kamp?

Enhedslisten accepterer CO2-
afgifter. Dels kan Enhedslisten 
næppe se noget alternativ hertil, 
og dels vil det rent parlamen-
tarisk orienterede parti gerne 
stå sig godt med regeringen og 
folketingsflertallet. I forhold til at 
CO2-afgifterne vender “den tunge 
ende nedad”, satser Enhedslisten 
i stedet på social kompensation. 
Det vil helt konkret betyde, at alle 
under en vis indkomstgrænse skal 
få udbetalt en kompensation over 
skatten.

Men det er spørgsmålet, om 
Enhedslisten får dette krav igen-
nem alene ved forhandlinger. At 
gennemføre tilstrækkelige sociale 
kompensationer vil kræve gedi-
gen klassekamp - et punkt hvor 
Enhedslisten er passiv.

Mere principielt betyder En-
hedslistens rent parlamentariske 
strategi og opbakning bag den 
førte klimapolitik et rungende JA 
til kapitalismen, som tilsynela-
dende blot skal justeres lidt. Dette 
svækker både den vigtige kritik af 
kapitalismen, som jo helt overve-
jende er skyld i klimakrisen, og 
svækker ligeledes mulighederne 
for at mobilisere arbejderklassen 
imod den borgerlige klimapolitik.

Gå med i Folkets Klimamarch 
den 11. september - se mere på 
Facebook. 
Extinction Rebellion Danmark 
forsøger fra den 16. september 
at få gang i klima-aktiviteter - se 
mere på Facebook.



SIDE 07Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 381, 17. august 2020Revolution

Covid-19 krisen stiller sig op 
ved siden af en lang række 
andre kriser: Tørke-krisen 
i store dele af Afrika og 
Australien, den økonomiske 
krise, som var undervejs læn-
ge før Covid-19 pandemien 
dukkede op, samt klimakri-
sen, som fortsætter på trods 
af alle forsøg på at begrænse 
den. Vi befinder os derfor i 
katastrofernes tidsalder.  

Af Charlie Lywood

Men alle disse ”kriser” har et 
ophav: Det er den verdensom-
spændende kapitalistiske mar-
kedsøkonomi, som for længst 
har nået sin udløbsdato. Op til 
2016 kunne denne kapitalisti-
ske verdensorden vakle videre, 
efter finanskrisen havde sendt 
den til tælling, men i 2016 kom 
regningen: Trump og Brexit. Selv 

Macrons sejr i præsidentvalget i 
Frankrig i 2017 var kun en 

passus. Blot et år senere mar-
cherede De Gule Veste i gaderne 
og trængte hans ”reformer” i knæ.

Revolutionens tidsalder
Revolutioner kommer, når de 
besiddende ikke længere evner 
at fortsætte med at regere på den 
gamle måde, og når de besiddel-
sesløse heller ikke længere vil re-
geres på den gamle måde. Sådan 
en periode befinder vi os i nu. 
Se på reaktionen fra millioner af 
mennesker verden over på drabet 
af Georg Floyd udført af en brutal 
politimand. Men også viljen til at 
fortsætte de oprør mod systemet, 
blandt andet i Libanon, som al-
lerede var startet før Covid-19 
lockdown. Der er oprør i luften, og 
det er der mange grunde til

Mangelfulde sundhedssyste-
mer: Sundhedsvæsenerne i de ud-
viklede lande var helt uforberedte 

på Covid-19 pandemien. Årelang 
neddrosling af sundhedssektoren 
har sin pris. En neddrosling, som 
udgår fra neoliberalismens idé om 
at gøre velfærdsstaten konkur-
rencedygtig.

Stigende ulighed: De rige er helt 
bogstaveligt blevet rigere, mens 
fattigdommen stiger 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 tvun-
get fra hus og hjem.

Interimperialistisk rivalisering: 
USA fortsætter sin kamp mod 
Kina. 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 i deres produkter, 
til at udskifte dem. Denne handel-
skrig kan nemt udarte til at blive 
en konfrontation, som kan få en 
militær karakter.

Oprør fra Paris til Beirut
Da De Gule Veste indledte deres 
oprør i Frankrig i efteråret 2018, 
blev det hurtigt til en bevægelse 
for alle dem, som neoliberalis-
men har “efterladt på perronen”. 
De fastholdt både protesterne og 
opbakningen i befolkningen hele 
vejen ind i 2019, fordi de udtrykte 
et opgør med uligheden og uret-
færdigheden.

Omtrent samtidig fandt et oprør 
sted i op mod 30 lande i 2019. Fra 
Algeriet og Sudan i Afrika til Hong-
kong i Asien, til Puerto Rico, Chile, 
Ecuador og Colombia i Latiname-
rika, til Libanon og Egypten (igen) 
i Mellemøsten og til Catalonien i 
Europa (ud over De Gule Vestes 
fortsatte protester). Systemet er 
uhyre upopulært.

Oprørerne har brug for socia-
listiske ideer
Der er brug for en social revo-

lution, som ændrer den måde 
verden fungerer på. Kapitalismen 
er ikke blot et økonomisk system. 
Kapitalistklassen har skabt stats-
apparater, 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. Se blot på Trumps 
brug af de føderale politienheder 
mod Black Lives Matter prote-
sterne.

Staten skal tværtimod udskiftes 
med en arbejderstat, som tjener 
hele befolkningen. Hvis ”katastro-
fernes tidsalder” skal blive til en 
”revolutionens tidsalder”, er der 
brug for mange flere, som bærer 
ideen om fundamentale ændrin-
ger, og som kan sprede dem ud 
over hele verden. Det haster.

En revolutionær tidsalder?

Af Lene Junker

Økonomisk krise, kollaps og 
oprør i Syrien og Libanon
“Syrien og Libanon er ramt af et 
spektakulært økonomisk kollaps. 
Begge lande har siden begyndel-
sen af juni oplevet hyperinflation, 
som betyder, at det libanesiske og 
syriske pund på kort tid har mi-
stet flere gange deres værdi. Kri-
sen er både politisk, økonomisk 
og social: “I det krigshærgede 
Syrien lever 85 procent af befolk-
ningen for mindre end 10 kroner 
om dagen. I det socialt ulige Li-
banon mister hundredetusinder 
deres middelklassestatus. Siden 
sidste år er andelen af fattige ste-
get fra 35 pct. til 55 pct. De sociale 
spændinger øges”, siger Sune 
Haugbølle, ph.d. og professor ved 
Institut for Samfundsvidenskab 
og Erhverv ved RUC i Politiken 
den 28. juni.

Syrien - oprøret ulmer
Al-Assad regimet satte militæret 
ind mod fredelige demonstranter, 

som krævede frihed, demokrati 
og social retfærdighed som en 
del af det arabiske forår i 2011. 
Senere blandede nabolandene, 
Rusland og USA sig i borgerkrigen 
og stedfortræderkrigen. I dag har 
al-Assad regimet igen næsten 
totalt greb om magten, støttet af 
Rusland, Iran og den libanesiske 
Hizbollah milits. Store dele af Sy-
rien er smadret, 400.000 dræbt, 11 
millioner flygtet, heraf 6.200.000 
internt fordrevne. Resten er flygt-
ninge primært i Tyrkiet, Jordan, 
Irak og Libanon.

 “We want to live” er en kam-
pagne, hvor syrerne, ifølge bl.a. 
Amnesty International, har pro-
testeret mod de voldsomt forrin-
gede levevilkår i byen Sweida i det 
sydvestlige Syrien i juni måned. 
Det er de første protester i om-
råder, kontrolleret af regimet. En 
række demonstranter er anholdt 
og fængslet, og siden har deres 
pårørende ikke kunnet få kontakt 
til dem.

Det økonomiske kollaps i Sy-
rien skyldes de økonomiske kon-

sekvenser af Covid-19 og den 
syriske økonomis afhængighed 
af de libanesiske banker.

Libanon - oprøret fortsætter
Libanon var en del af det glo-
bale oprør i 2019 - et oprør mod 
fattigdom, ulighed, mistillid til 
magthaverne og korruption. En 
ny skat på  “WhatsApp”-samtaler 
udløste protesterne i oktober, 
hvor hundredetusinder gik på 
gaden. Selvom regeringen trak 
sit forslag tilbage, fortsatte prote-
sterne, som nu også krævede re-
geringens afgang og et opgør med 
det sekteriske politiske system. 
Hezbollah, som er en del af den 
nationale samlingsregering og 
oftest set som de fattiges talerør, 
undsagde demonstrationerne. 
Regeringen lovede reformer, men 
ingen troede på dem, og Hariri-
regeringen måtte træde tilbage. 
Den nye regering har ikke formået 
at ændre meget. Skiftende sekte-
riske ledere har forgældet landet, 
så det nu bruger en stor del af 
budgettet på at betale renter. I 

marts 2020 opgav regeringen for 
første gang at betale tilbage på 
deres internationale lån. Landet 
er reelt insolvent, og folk kan 
ikke hæve deres penge i banken. 
Regeringen forhandler med den 
Internationale Valutafond om 
en ny lånepakke på 10 milliarder 
dollars.

Også i Libanon har Covid-19 
forværret fattigdom og ulighed, 
og i maj kom det til nye mas-
seprotester. Banker er blevet 
brændt ned, og politiet har slået 
hårdt igen på demonstranterne, 
bl.a. i Tripoli, hvor en demon-
strant blev skudt. En demon-
strant, Abdelaziz Sarkuosi, sagde 
ifølge den britiske avis “Socialist 
Worker”: “Det, man ser nu, er et 
resultat af problemer, som har 
hobet sig op. Vi havde en revolu-
tion, fordi folk var fattige. Så kom 
Corona, og folk blev lukket inde i 
deres hjem i halvanden måned 
uden at staten sikrede mad og 
drikke til os. Nu er vi desværre 
nået til et punkt, hvor man ikke 
kan kontrollere folk, for de sulter”

Arbejderklassen må i centrum 
i et nyt globalt oprør

Covid-19 har forværret de ek-
sisterende problemer, som var 
grundlaget for det globale oprør 
i 2019. Vi kan forvente, at flere 
lande går bankerot ligesom Liba-
non i den nærmeste fremtid, og vi 
kan forvente flere masseprotester 
og oprør.

De globale oprør i 2019 havde et 
progressivt og sundt grundlag. De 
unge var på banen, kvinderne var 
aktive - de var usekteriske, civile 
og demokratiske og ønskede in-
gen kompromisser med de gamle 
magthavere.

Både den økonomiske, militære 
og politiske elite sidder stadig på 
magten, og hvis oprørerne ikke 
blot skal føre til politiske foran-
dringer i toppen af samfundet, 
men også sociale og samfunds-
mæssige forandringer, så er det 
nødvendigt, at den organiserede 
arbejderklasse kommer på ba-
nen.

Det globale oprør fra 2019 fortsætter
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Modstanden mod den hvide-
russiske præsident Aleksander 
Lukashenkos regime vokser i 
gaderne og på arbejdsplad-
serne. Tusinder af mennesker 
i hovedstaden Minsk stod igen 
i nat over for politi og det hem-
melige politi KGB.

Af Tomáš Tengely-Evans

Tidligere på dagen forlod ar-
bejderne på flere fabrikker og 
arbejdspladser deres arbejde kl. 
12 middag som et led i en opfor-
dring til generalstrejke imod det 
manipulerede præsidentvalg den 
9. august. Opfordringen kom fra 
tre oppositionelle blogs - Nekhta 
Live, Belamova og MK Belarus - 
som kraftigt har henstillet folk til 
at gå på gaden. 

Se @belamova på Twitter med 
bunker af videoer om demonstra-
tioner og sammenstød - opdateres 
hele tiden: https://twitter.com/
belamova

Hvideruslands præsident Luka-
shenko påstår at have sejret over 
hans liberale udfordrer Sviatlana 
Tikhanovskaya med 81 % af stem-
merne mod 11 % til hende. Politiet 
dræbte en mand og arresterede 
mindst 3.000 under protesterne 
den 10. august, som brød ud i ho-
vedstaden Minsk og i andre byer. 

Tikhanovskaya flygtede til Li-
tauen om torsdagen, og herefter 
dukkede en video op, som an-
modede folk om “ikke at gå på 
gaden”. Hun sagde, at det var af 
hensyn til hendes egne børn. Men 
politivolden - og Tikhanovskayas 
øjensynligt tvungne appel - har 

ikke afskrækket de protesterende. 
Arbejderne ved den elektrotek-

niske fabrik “V.I. Kozlov” i Minsk 
nedlagde arbejdet og fremførte 
deres krav til ledelsen. Disse om-
fattede et “øjeblikkeligt stop for 
vold mod ubevæbnede civile”, 
“løsladelse af folk, der er blevet 
arresteret under de fredelige de-
monstrationer” samt at “åbne op 
for internettet for at stoppe sand-
synligheden for rygter”. Nogle 
forbipasserende tilsluttede sig 
de strejkende ved fabrikken “V.I. 
Kozlov”. 

I den større by Grodno nedlagde 
arbejderne arbejdet ved to dele 
af det meget store petrokemiske 
kompleks Azot, en af de største 
virksomheder i Hviderusland. 

I hovedstaden Minsk gik mar-
garinefabrikkens arbejdere ud på 
gaden og blev mødt af forbipasse-
rende biler, som dyttede i sympati. 
Ved Hvideruslands Videnskaber-
nes Akademis Institut for Kemi 
og Nye Materialer tilsluttede de 
ansatte sig generalstrejke-opfor-
dringen. 

Minsk Traktor Fabrik, der frem-
stiller “Belarus” traktorer, er me-
get stor med 16.000 ansatte og en 
stor eksport. Her afviste mange ar-
bejdere de trusler, der blev frem-
sat af dele af ledelsen. Omkring 
70 ingeniører og maskinarbejdere 
fra flere afdelinger gik udenfor 
og holdt møde. Vicedirektøren 
for ideologiske spørgsmål kom 
ud ved frokosttid og forsøgte at 
skræmme dem tilbage på arbejde. 
Det mislykkedes, “ … for ingen 
tror længere på ideologer”: Det 
blev meddelt på den uafhængige 

hviderussiske kanal Nekhta, der 
befinder sig på “Telegram”-appen: 
https://t.me/nexta_live, et af de få 
alternativer til de statslige medier 
i en tid, hvor der har været lukket 
for internettet. 

I den større by Babruysk gik 
arbejderne ved Belshina dækfa-
brikken udenfor og krævede frie 
valg. En arbejder afgav følgende 
udtalelse: “Vi, arbejderne ved 
Belshina, står solidarisk sammen 
med det hviderussiske folk. Vi har 
erklæret strejke.”

Dette er blot nogle eksempler 
på de talrige demonstrationer i 
Hviderusland siden den 9. august. 

Alle de nævnte aktioner er det, 
der er brug for, men i en langt 
større skala, hvis Lukashenko-
regimet skal knækkes. 

Hvideruslands helt særlige vej
Diktatoren Anatolij Lukashenko 
kom til magten under det kaos, 
der fulgte Sovjetunionens og den 
hidtidige østbloks kollaps. Disse 
lande havde alle hævdet at være 
“socialistiske”, men var rent fak-
tisk statskapitalistiske samfund, 
hvor arbejderklassen ikke havde 
nogen kontrol. Den herskende 
klasse - det statslige bureaukrati 
- opførte sig på samme måde 
som bosser gør under den kapi-
talistiske markedsøkonomi. Dens 
mål var at akkumulere profit og 
komme foran internationale riva-
ler - og ikke at opfylde almindelige 
menneskers behov. 

Revolutioner væltede østblok-
kens regimer i 1989, og den sta-
linistiske Sovjetunion faldt fra 
hinanden og blev til 16 republik-

ker. De ændrede sig fra statskapi-
talisme til fri markeds-kapitalis-
me. Hidtidige “kommunistiske” 
politikere blev fra den ene dag til 
den anden “demokratiske” politi-
kere, og direktører for statsejede 
kombinater (store virksomheder) 
blev den næste dag managers i 
private selskaber. Lukashenko, for 
eksempel, havde været direktør 
for et stort kollektivt landbrug. 
Almindelige mennesker, som gik 
på gaden for at kræve frihed og 
social retfærdighed, betalte prisen 
for det frie markeds politikker. 

Imidlertid var den førte politik 
i Hviderusland noget forskellig 
fra de andre østeuropæiske og 
ex-sovjetiske SNG-lande. I Hvi-
derusland var det stalinistiske 
bureaukrati specielt konservativt 
og havde modstået reformer. Men 
en serie kraftfulde arbejderprote-
ster i april 1991 havde rystet det 
daværende kommunistiske parti 
i dets grundvold. Det omfattede 
en bølge af strejker i mere end 
80 statsejede virksomheder i 
Minsk, hvor nogle af strejkerne 
blev organiseret af uafhængige 
fagforeninger. 

En kombination af splittelse i 
toppen og protester blandt arbej-
derne førte til, at Hviderusland 
erklærede sin uafhængighed i 
august 1991. 

Men efter uafhængigheden har 
de samme nøglepersoner opret-
holdt en betydelig del af deres 
hidtidige magt. Modsat Rusland 
og Østeuropa gennemførte Hvi-
deruslands herskere ikke frit mar-
keds-reformer, fordi de frygtede, 
at det ville kunne destabilisere 

deres magt. 
Lukashenko har forsøgt at spille 

de rivaliserende magter, USA, 
Rusland og EU, ud mod hinanden. 
Ved at forblive indenfor den “rus-
siske lejr” har Lukashenkos re-
gime opnået at få stor økonomisk 
støtte til at booste økonomien 
med. Men omvendt har hans 
manglende masse-privatiseringer 
gjort nogle russiske oligarker sure, 
fordi de havde håbet på at kunne 
få nogle nye markeder. I de senere 
år har Lukashenko formået at få 
fat på investeringer fra både Ve-
sten og Kina - som begge er Rus-
lands konkurrenter - ved at støtte 
visse nyliberale politikker. Dette 
skifte i Lukashenkos politik har 
den russiske præsident Vladimir 
Putin kraftigt modsat sig. 

På grund af den stigende im-
perialistiske rivalisering mellem 
Vesten og Rusland kan det næppe 
være nogen overraskelse, at for-
skellige vestlige ledere forsøger at 
fremstå som støtter til kampen for 
frihed i Hviderusland. De håber, 
at en ny præsident vil være udtalt 
pro-vestlig og for det frie marked 
og herigennem vil svække deres 
konkurrent. 

Et ægte alternativ til Lukashen-
kos autoritære styre er ikke mere 
fri markeds-kapitalisme, som har 
ramt arbejderklassen. Det ægte 
alternativ befinder sig på gaden 
og arbejdspladserne, hvor arbej-
derne kæmper for demokrati, so-
cial retfærdighed og et samfund, 
hvori de har magten.

Strejker og protester øger presset på regimet i Hviderusland

Strejke og massemøde på den petrokemiske fabrik 
Grodno Azot Гродно Азот med 10.000 ansatte

Strejke og massemøde ved Minsk Traktorhjulsfabrik - МЗКТ - med over 
4.000 arbejdere, fredag 14. august

Nogle af de 16.000 arbejdere fra traktorfabrikken MT3, der laver_Belarus-traktorer, i demonstration i Minsk
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Identitetspolitik og klassekamp
(Del 3 af 3)

Marxister ser klassekampen 
mod undertrykkelse som et 
modspil til identitetspolitiske 
argumenter. Da undertryk-
kelsens idéer kommer fra 
toppen og ikke fra bunden, er 
det som klasse, vi må kæmpe 
og ikke som identitetsgrup-
per. 

Af Anna Wolf

Klasse giver ikke blot en bedre 
forståelse af undertrykkelsens 
rødder. Klassekamps-perspektivet 
sætter nøglen til forandring og 
frigørelse i centrum. 

Som Karl Marx’ berømte ord 
i den 11. Feuerbach-tese lyder: 
“Filosoffer har hidtil kun fortolket 
verden på forskellige måder; poin-
ten er at forandre den.” 

Identitetspolitikkens begræns-
ninger
På beskrivelses-niveau - når det 
handler om at udpege, udfolde og 
fortolke de mange måder, under-
trykkelse eksisterer, opleves og ar-
bejder på - kan identitetspolitiske 
forståelses-rammer være gode, 
tankevækkende og oplysende. 

Marxister er uenige i, at alle 
mænd har en reel interesse i sex-
isme og undertrykkelse af kvinder, 
og at alle hvide mennesker har 
noget at vinde på racisme. Kun 
de, der profiterer stort under ka-
pitalismen har en interesse i idéer, 
der splitter os. Men marxister 
anerkender, at de splittende idéer 
kan få et eget liv i arbejderklassen, 
og derfor er det vigtigt at kunne 
analysere på, hvordan undertryk-
kelsen virker.  

Men identitetspolitik forbliver 
på det beskrivende plan, og det 
er dens begræsning. Når det 
kommer til at organisere for reel, 
radikal forandring, er identitets-
politiske teorier og strategier ofte 
retningsløse og pessimistiske og i 
værste fald splittende og kvælen-
de for politisk aktivistisk arbejde. 

Intersektionalitet og privilegie-
teori
Det bliver tydeligt, hvis man ser 

på to identitetspolitiske udtryk, 
som har vundet konkret indpas 
på den europæiske og ameri-
kanske venstrefløj i løbet af det 
seneste årti: intersektionalitet og 
privilegie-teori.

I den intersektionelle forståelse 
af identiteter, minoriteter og un-
dertrykkelse kortlægger man sam-
menhænge og krydsninger (“in-
tersektioner”) mellem forskellige 
former for undertrykkelse. Hvis 
man er en brun, muslimsk kvinde 
i Danmark er man i et krydsnings-
felt, hvor både sexisme/kvin-
deundertrykkelse, racisme og 
diskrimination mod religiøse og 
kulturelle minoriteter skaber en 
specifik erfaring og position. 

Privilegie-teori er en slags mod-
stykke til den identitetspolitik, der 
fokuserer på undertrykte mino-
riteter. Her taler man om under-
trykkelse fra alle dem, der ifølge 
teorien nyder privilegier over de 
undertrykte: mænd over kvinder, 
hvide over POC, cis-personer over 
transkønnede, osv. 

At have privilegier er af den 
amerikanske aktivist, Peggy McIn-
tosh, blevet beskrevet som en 
“usynlig, vægtløs rygsæk” fyldt 
med værktøjer, der tillader den 
privilegerede at navigere gennem 
tilværelsen uden den modstand, 
mindre privilegerede møder.  

Fokus på individualisme
Nøgle-ordene i intersektionali-
teten og privilegieteorien viser 
teoriernes indpas i den indivi-
dualisme, der har vundet frem de 
sidste 50 år side om side med et 
generelt fald i klassebevidsthed.

Intersektionalitet er i én for-
stand et forsøg på at forbinde de 
forskellige kampe mod under-
trykkelse samtidigt med, at man 
har et blik for forskellige “levede 
erfaringer”. Undertrykkelsesfor-
merne indgår i et system af under-
trykkelser, hvis strukturer hænger 
sammen. Det understreger også, 
at der er grund til solidaritet og 
sammenhold mellem forskellige 
grupper. 

Men det bliver samtidigt klart, 
at den største opgave fortsat ligger 
i at beskrive undertrykkelse, i at 

forandre sprog og forudindtagel-
ser om individers positioner, mere 
end i at danne en politisk vision. 

Tendensen til beskrivelse og 
bevidstgørelse som drivkraften 
i politisk arbejde er endnu mere 
udtalt med privilegie-teorien 
ved roret. Her er et vigtigt ord 
“usynlig” - dine privilegier er 
usynlige for dig, indtil du bliver 
gjort bevidst om dem, ligesom 
dine “unconscious biases” ligger 
indbygget i din psyke, hvis du er 
hvid, mand, ciskønnet, heterosek-
suel, krops-kapabel osv.

Manglede politisk perspektiv
Alt dette - at blive opmærksom 
på de komplekse måder, under-
trykkelse virker på, samt at blive 
opmærksom på, at der kan være 
sociale virkeligheder, man ikke 
ser - er fint og endda tiltrængt, når 
f.eks. nogle (hvide) fortsat påstår, 
at racisme ikke et et problem i 
Danmark. Men det kan ikke fun-
gere som politisk program.

Diskussionen om privilegier og 
intersektioner kommer ofte med 
idéer som, at alle hvide men-
nesker er racister per definition, 
fordi de lever som privilegerede 
i et racistisk system, at hvide 
menneskers anti-racisme ikke 
kan anerkendes, før alle individer 
har set indad og erkendt deres 
egen medvirken til de racistiske 
strukturer, at man ikke skal prøve 
at “kæmpe andres kampe”, og at 
den bedste “allierede” er én, der 
fokuserer på at gøre op med egne, 
individuelle fordomme. 

Som Yuri Prasad påpeger i In-
ternational Socialist Journal, er 
dette en meget pessimistisk og 
afvæbnende horisont for politiske 
og sociale bevægelser. En praksis, 
der fungerer som en konstant 
opmærksomheds-kampagne 
skaber et aldrig færdigt arbejde for 
mere selvbevidsthed og at tjekke 
sine privilegier som det eneste 
fremadrettede perspektiv.  

Arbejderklassen som den for-
andrende kraft
Når vi argumenterer for, at det at 
kæmpe som arbejderklassen er 
et bedre perspektiv for politisk 

organisering end privilegie-teori 
og intersektionalitet, er det fordi, 
arbejderklassen har en potentiel 
magt, som ingen undertrykt mi-
noritet kan have på egen hånd. 

Nu mere end nogensinde er 
arbejderklassen en majoritet glo-
balt set, og den potentielle magt, 
hvis arbejderklassen handler som 
klasse, er enorm. 

Det identitetspolitiske klas-
sebegreb
Et rammende eksempel på et 
punkt, hvor marxisme og iden-
titetspolitik støder sammen og 
fremstår som uforenelige mod-
sætninger, ligger faktisk i den 
måde, teorierne bruger klasse på, 
eller rettere, hvordan identitets-
politikken former det marxistiske 
klassebegreb i sit eget billede.

Når den identitetspolitiske 
venstrefløj italesætter klasse, 
bliver klasse ofte blot endnu en 
subjektiv position eller endnu en 
blind vinkel for de privilegerede. 

Vi kan i diverse “community 
guidelines” i venstrefløjsmiljøer se 
udtrykket “klasseisme” (classism) 
sat på linje med racisme, sexisme, 
transfobi osv. som én i rækken af 
undertrykkende “strukturer”, som 
individer gennem deres sprog og 
handlinger bevidst eller ubevidst 
kan videreføre. 

En sådan brug af klasse-be-
grebet understreger en grund-
læggende grund til uenighed 
mellem den marxistiske og den 
identitetspolitiske venstrefløj. 
Arbejderklassens potentielle magt 
som klasse, magten til at vælte et 
undertrykkende system, bliver 
skjult bag det identitetspolitiske 
fokus på minoriteterne som det 
eneste grundlag for modstand. 

Identitetspolitikken er refor-
mistisk
Klasse-perspektivet er afgørende 
for kampen mod undertrykkelse. 
Det placerer undertrykkelse i et 
system, der kan styrtes i stedet for 
i individers psyke eller forfejlede 
idéer. Det er et argument, som 
revolutionære socialister må ar-
bejde for at vinde.

Vi må insistere på, at arbejder-

klassen ikke er en homogen flok, 
men at vi har samlede interesser i 
at kæmpe mod et system og mod 
magthavere, der splitter os. 

Lidt hårdt sagt er identitets-
politik som organiserings-kraft 
en reformisme i revolutionære 
klæder. Ofte bliver idéerne brugt 
i militante bevægelser for frigø-
relse, og kamp og solidaritet er for 
den identitetspolitiske venstrefløj 
såvel som for socialister og marxi-
ster centrale begreber. 

Dette er ikke for at sige, det 
identitetspolitiske fokus på kamp 
og solidaritet er uærligt eller 
uberettiget. Men hvilket politisk 
perspektiv kan rejse sig fra det?

Fælles kamp på tværs af køn, 
race og nationalitet
De største vindinger sker, når 
arbejderklassen står sammen. 
Særligt, når kampen mod un-
dertrykkelse begynder at ske 
gennem arbejderklassens egen 
organisering - når hvide arbejdere 
er solidariske med sorte og brune 
arbejdere; når mænd er solida-
riske med kvinder; og når den 
samlede arbejderklasse kan slå 
ring om minoriteter, når de gøres 
til syndebukke. Men også, når vi 
engagerer os i bevægelsesarbejde, 
er klasseperspektivet centralt.

Det er magthaverne og den her-
skende klasse, som har en historie 
med at opsplitte os i grupper, med 
at konstruere “hvidhed” som et 
privilegium, med slaveri, med 
racistiske ideologier og sexistiske 
ideologier. Arbejderklassen har 
en historie af at stå sammen, 
med fælles interesser, med over-
vindelse af fordomme og med 
at forandrer sine idéer gennem 
fælles kamp.

Ha
vn

ea
rb

ej
de

rn
e 

på
 U

SA
s 

ve
st

ky
st

 m
ob

ili
se

re
r t

il 
st

re
jk

e 
i 8

 ti
m

er
 p

å 
år

sd
ag

en
 fo

r s
la

ve
rie

ts
 o

ff
ic

ie
lle

 o
ph

æ
ve

ls
e 

fo
r 1

50
 å

r s
id

en

Ha
vn

ea
rb

ej
de

rn
e 

på
 U

SA
s 

ve
st

ky
st

 a
kt

io
ne

re
de

 9
 ju

ni
 im

od
 p

ol
iti

vo
ld

-
en

 o
g 

fo
r o

pb
ak

ni
ng

 b
ag

 B
la

ck
 L

iv
es

 M
at

te
r



SIDE 10 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 381, 17. august 2020 Historie

I år er det 75 år siden, at 2. 
Verdenskrig sluttede og Dan-
mark blev befriet. Verdens-
krigen bliver ofte fremstillet 
som de vestlige demokratiers 
kamp imod de totalitære ak-
semagter, Nazi-Tyskland, det 
fascistiske Italien samt det 
krigeriske Japan. Men hand-
lede de Allieredes krig om 
at bekæmpe disse regimer 
og sikre en fri, demokratisk 
verden? 

Af Freddie Nielsen og Jens Riis Bojsen

Rødderne til den egentlige årsag 
til 2. Verdenskrig finder vi i impe-
rialismen og det indbyrdes opgør 
mellem stormagterne om adgang 
til råstoffer og markeder.

Det er rimeligt logisk, hvorfor 
Nazi-Tyskland, det fascistiske 
Italien og det krigeriske Japan gik 
i krig for at vælte de toldmure, der 
hindrede deres ekspansion. 

Vestmagterne passive overfor 
diktatorerne samt  jødeudryd-
delsen
Men hvorfor gik de vestlige al-
lierede Storbritannien og USA i 
krig? Var det for at gøre op med na-
zismen og dens undertrykkelse?

Det er bemærkelsesværdigt, at 
vestmagterne var helt passive i 
forhold til det fascistiske Italiens 
og Tysklands brutale undertryk-
kelse af arbejderklassen, som 
havde stået på siden hhv. 1924 
og 1933. Da general Franco med 
våbenhjælp fra Nazi-Tyskland 
knuste republikken i borgerkrigen 
og skabte et diktatur, forholdt 
vestmagterne sig “neutrale”.

Faktisk var modviljen mod 
fascismen/nazismen blandt ver-
dens magthavere ret begrænset, 
så længe det kun gik ud over arbej-
derne – ja i 20’erne var Churchill 
ligefrem en stor beundrer af Mus-
solini (Se note 1). Det var først, da 
de imperiale interesser blev trådt 

for nær, at England og Frankrig 
reagerede.

Myten påstår, at Vestmagterne 
reddede jøderne fra holocaust. 
Men i 2017 afslørede hidtil hem-
melige dokumenter, at de Al-
lierede allerede i 1943 kendte til 
holocaust, og at 2 mio. allerede 
på dette tidspunkt var blevet slået 
ihjel, mens 5 mio. var i fare for 
det. På intet tidspunkt bombede 
Vestmagterne jernbanelinierne 
og vejene til udryddelseslejrene 
i Polen. 

I marts 1943 erklærede minister 
i Churchillls regering, Viscount 
Cranborne, at jøderne ikke kunne 
betragtes som en særlig sag, og 
at der ikke var plads til jødiske 
flygtninge i det britiske imperium. 
(Se note 2) Det endte med at 6 
mio. jøder blev slået ihjel, uden at 
vestmagterne rørte en finger for at 
forhindre det. 

Op til USA’s indtræden i kri-
gen i december 1941 var landets 
magthavere splittede ift. Nazi-
Tyskland. Således var flere af de 
store kapitaler med Ford, GM, ITT 
og Standard Oil i spidsen faktisk 
temmeligt venligtsindede overfor 
Hitler, og de mente, at hvis USA 
skulle gå ind i krigen, så skulle 
det være imod Sterling-området 
(det britiske imperiums lukkede 
marked). 

USA førte i virkeligheden to 
krige på én gang
USA’s præsident Roosevelt ønske-
de ligeledes at knække det britiske 
koloniimperium, så det kunne 
blive åbnet op for amerikanske 
virksomheder. Men her-og-nu i 
starten af krigen så han en inte-
resse i at støtte Storbritannien, 
idet det ville blive for farligt, hvis 
Nazi-Tyskland, Italien og Japan 
ville blive for stærke. I virkelighe-
den kom USA ved dets indtræden 
i krigen i december 1941 til at føre 
to krige, dels en militær imod Ak-
semagterne og dels en økonomisk 

imod GB: Hele lend-and-lease 
loven, der var grundlaget for at 
sende massiv amerikansk støtte 
over Atlanten, var designet til at 
underminere Storbritanniens 
økonomiske magt – og selv om 
det engelske borgerskab godt var 
klar over det, kunne det intet gøre. 
- I sommeren 1945 stoppede USA 
for støtte, og Storbritannien brød 
fuldstændigt sammen. 

Men før Roosevelt i 1941 kunne 
få USA ind i krigen, var han nødt 
til at provokere Japan til at angribe 
sig, og det lykkedes igennem en 
manøvre, der fik Japan til at an-
gribe flådebasen Pearl Harbor. 
Hermed fik USA et påskud til at 
komme ind i kampen om opde-
lingen af verden. 

I starten af krigen var Vestmag-
terne ikke særligt opsatte på at 
befri Europa fra den nazistiske 
undertrykkelse. Derfor nægtede 
de at invadere det europæiske 
fastland på et tidligt tidspunkt fra 
1942, hvilket med USA’s enorme 
styrke så absolut ville have været 
muligt. De ville meget hellere 
have, at Nazi-Tyskland og Sovjet-
unionen sled hinanden op efter 
Tysklands angreb på Sovjet den 
22. juni 1941. Det skulle komme 
til at koste millioner af tyske og 
sovjetiske soldater deres liv. 

I stedet ville Churchill meget 
hellere koncentrere krigen i Nord-
afrika og Middelhavsområdet. Det 
aftalte han i 1942 med præsident 
Roosevelt. Herved ville han sikre 
Suez-kanalen og vejen til det bri-
tiske koloniiperium, især Indien 
og olien i Mellemøsten. 

Den “frie verdens” krig imod 
alle, der ville gøre oprør imod 
undertrykkelsen
Churchill ønskede også, at Vest-
magterne skulle skulle gå imod 
Tyskland ved at gå op igennem 
Balkan, for på den måde at afskæ-
re Sovjetunionen. Men på grund 
af den sovjetiske Røde Armés 

sejre i sommeren og efteråret 1943 
(Kursk og Dnepr) og meget hastige 
fremrykning mod vest, hvor de 
sovjetiske styrker i sommeren 
1944 vandt en kæmpesejr over 
tyskerne (Operation Bagration i 
Hviderusland), blev Churchills 
drømme om at sætte sig på Bal-
kan og Østeuropa tilintetgjort. I 
stedet indgik han i oktober 1944 
en hemmelig aftale med Stalin 
om, hvordan de skulle dele Balkan 
mellem sig (Se note 3).

Efterhånden som Tysklands 
nederlag i løbet af 1943 rykkede 
nærmere, ville Vestmagterne for 
alt i verden undgå det, som skete 
ved slutningen af 1. Verdenskrig, 
nemlig revolutioner og opstande. 
Den “frie verdens ledere” bekæm-
pede derfor helt bevidst også 
modstanderne af aksemagternes 
regimer. 

De kæmpemæssige bombar-
dementer i 1943 - 45 af civilbe-
folkningen i Tyskland og Japan 
tjente til at demoralisere de to 
landes befolkninger, så de sank 
ned i apati i en kamp for blot at 
overleve - i stedet for at gøre oprør 
mod deres regimer. 

I Italien sørgede de Allierede i 
efteråret 1943 for, at tyskerne fik 
rig lejlighed til at udrydde mange 
af de italienske, anti-fascistiske 
partisaner. 

Churchill og Stalin havde aftalt, 
at Grækenland var britisk interes-
sesfære. Da en kommunistisk le-
det modstandsbevægelse overtog 
styringen af landet, blev der sat 
britiske tropper ind i 1944 til at 
bekæmpe den, og få den gamle 
herskende klasse sat tilbage i 
sadlen.

Også de kolonier, der tog paro-
len om demokrati og selvstæn-
dighed alvorligt, fik kærligheden 
at føle. I Indien greb England 
militært ind imod uafhængig-
hedsbevægelsen flere gange i 
løbet af krigen.

En ny opdeling af verden
2. Verdenskrig drejede sig i bund 
og grund om at få afklaret spørgs-
målet om de imperialistiske stor-
magters indbyrdes styrkeforhold 
og indflydelse på verden. I 1945 
stoppede USA lend-lease lånene 
og leveringerne til England, og 
herved brød det britiske militær 
og koloniimperium sammen, 
således at USA kunne begynde at 
skaffe sig adgang til de områder, 
der hidtil havde været britisk 
kontrollerede. De hidtidige ko-
lonimagter England og Frankrig 
blev således efter 1945 henvist til 
2. division, mens opkomlingene 
Tyskland, Italien og Japan blev 
yderligere underordnet, og på 
toppen blev verden inddelt mel-
lem en vestlig sfære under ledelse 
af USA, og en østlig under en lige 
så absolut ledelse af Sovjetunio-
nen. Og hermed var vi inde i den 
Kolde Krig, som satte dagsorde-
nen i ca. 45 år fra ca. 1945 / 1946 
og frem til 1989 / 1991.

2. Verdenskrig 
- den gode krig mod verdens ondskab?

P.S. På grund af for lidt plads 
er behandlingen af Sovjet-
unionens ageren under krigen 
udeladt. 

Note 1: Churchill beundrede 
Mussolini - Int. Churchill So-
ciety: Søg på nettet efter wins-
tonchurchill.org “The Creeds 
of the Devil”

Note 2: Churchill-regeringen 
gjorde intet for at stoppe Ho-
locaust - avisen The Indepen-
dent 2017: Søg på nettet efter 
The Independent allied forces 
knew holocaust before concen-
tration camp discovery

Note 3: Churchills hemme-
lige aftale med Stalin om opde-
lingen af Balkan: Søg på nettet 
efter Wikipedia “Percentages 
Agreement”

Verden blev delt op mellem de tre store, Churchill, Roosevelt og Stalin på Jalta-konferencen 
på Krim-halvøen i februar 1945. 

Grusom krig mod befolkningen: Bombardementet af Tokyo var rettet mod civilbefolkningen 
og efterlod 100.000 døde og 1 mio. uden tag over hovedet. Her ses adskillige mennesker, 

der blev fanget i ilden og brændte. 
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i. København

Kontakt ISU, 20 34 35 13 for mere info.

Århus
Holder møder om torsdagen i lige uger.
Kontakt Lars Henrik, 61 60 68 76 for mere info.

Aalborg
Holder møder om tirsdagen i ulige uger. 
Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for mere info.

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, 
Nørregade 60, 5000 Odense C.
25/8: Systemisk racisme i Danmark
1/9: Klimakrav: Klimajobs og fordelt arbejdstid
8/9: 2. verdenskrig: set fra neden
15/9: Støt oprøret i Hongkong
22/9: Hvad er økosocialisme?
Kontakt Jens, 24 26 80 23 for mere info.

Internationale Socialisters facebook-side: facebook.com/socialister.dk/
Internationale Socialisters facebook-gruppe: facebook.com/groups/intsoc/
Socialistisk Arbejderavis online: socialister.dk
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Kampen for et revolutionært 

arbejderparti

Den vigtigste opgave for revolutionære 
socialister i dag er opbygningen af et 
moderne, antikapitalistisk arbejderparti.

Af Asbjørn Gammelgård

Et parti er mere end bare idéer: Det er en 
institution for den levende udvikling af 
politisk forståelse og en kamporganisa-
tion, der kan føre an og spille en rolle i den 
virkelige klassekamp. Dette partis funk-
tion kan ikke udfyldes af en lille gruppe 
som Internationale Socialister, men må 
organisk bygges i samspil med de levende 
bevægelser og arbejderorganisationer, der 
allerede eksisterer i samfundet. 

Internationale Socialister er måske 
ikke det fornødne parti, men det er ikke 
ensbetydende med, at det er en ligegyldig 
organisation, der uden konsekvenser 
kunne erstattes af en kaffeklub for de 
politisk interesserede. At partiet skabes i 
klassekampen betyder ikke, at det uden 
videre opstår af sig selv. Det skal bygges 
af personer, som er sig opgaven bevidst 
og aktivt lægger kræfter i at arbejde mod 
målet – dette er essensen af Internationale 
Socialister: Ikke et parti, men en partibyg-
gende organisation. I denne sammen-
hæng er vores umiddelbare opgave ikke 
noget storslået mål om at forandre verden 
– den magt har vi alligevel ikke – men i 
stedet et mere ydmygt mål om at skabe 
en forbindelse mellem ledende personer 
fra ellers isolerede kamppladser i håb om, 
at de kan samles i en højere enhed med 
reel evne til forandring.

På nuværende tidspunkt er vores orga-
nisation defineret ved sine idéer. Idéer, der 
ikke må gå tabt i ophævelsen til parti, men 
som ikke alene kan udgøre partiets sub-
stans. For at kunne udvikle os til et parti, 
må vi sikre en tæt forbindelse mellem os 
og den levende klassekamp – en forbin-
delse der går begge veje, som både lader 
vores erfaringer formes af klassen, og som 
styrker partiet til at kunne påvirke og have 
indflydelse i klassekampen. Målet om 
denne dobbelte forbindelse bygges den 
ene vej ved en enhedsfrontstaktik, hvor 
vi i samarbejde med andre bevægelser og 
organisationer lægger kræfter i at kæmpe 
for konkrete sager i den samlede klasse-
kamp. Gennem denne aktive forbindelse 
til klassekampen bygges forbindelsen 
også den anden vej: Selvom vi sjældent 
har indflydelsen til i nævneværdig grad 

at påvirke klassekampens udvikling, har 
vi ved vores aktive deltagelse mulighed 
for at argumentere for vores synspunkter 
og forhåbentlig vinde et par ideologiske 
meningsfæller. Gennem enhedsfronten 
skaber vi altså en praktisk forbindelse til 
klassekampen og åbner op for at kunne 
vinde nye medlemmer blandt de mest 
aktive og klassebevidste arbejdere. Her-
fra er jorden gødet til, at vi kan vokse 
fra en lille socialistisk organisation til et 
levende revolutionært parti integreret i 
klassekampen.

Avantgardepartiet – den virkelige 
klassekamps revolutionære fortrop
Det socialistiske partis mål er naturligvis 
det socialistiske samfund, men dets kon-
krete funktion er at forbinde de virkelige 
kampe, der hver dag udspiller sig i det 
kapitalistiske samfund, til et bredere 
perspektiv i den samlede klassekamp. Fra 
klimakamp til antiracisme, fra overens-
komstforhandlinger til såkaldte ulovlige 
strejker – på alle fronter må partiet være 
til stede i utvetydig solidaritet med ar-
bejderklassen. Ikke blot fordi det søger 
at vinde ideologiske allierede blandt de 
kæmpende, men fordi partiet i sin opbyg-
ning allerede består af de dedikerede akti-
vister, der lægger kræfter i klassekampens 
konflikter. Dette er essensen af den marxi-
stiske idé om avantgardepartiet – ikke et 
parti af udefrakommende ideologer, der 
placerer sig som ledende for arbejderklas-
sen i kraft af sin overlegne analyse, men et 
parti der i hele sin opbygning og ophav er 
integreret i arbejderklassen. Et parti, der 
er den praktiske organisering af de akti-
vister og organisatorer, der allerede udgør 
klassekampens fortrop, og som ved denne 
organisering kan hæve sig over summen 
af sine dele og formulere et selvstændigt 
revolutionært program.

At partiet, som den organiserede form 
af klassekampens mest aktive fortrop, 
repræsenterer arbejderklassens inte-
resser er ikke ensbetydende med, at 
partiets idéer altid afspejler de idéer, 
der er dominerende i arbejderklassen. 
Et sådant parti ville ikke være andet end 
en vulgær populisme, der straks kunne 
droppe enhver ambition om socialisme, 
hvis vinden blæste en anden vej. Partiet 
består af de ledende arbejdere, der har 
valgt at organisere sig i et parti, da deres 
perspektiver er rettet mod den samlede 

klassekamp og ikke blot enkelte lokale 
konflikter. Gennem solidaritet på tværs af 
konflikter kan vi erkende, at de specifikke 
undertrykkelsesformer i samfundet og 
på arbejdspladsen har fælles rødder i det 
kapitalistiske system som sådan. Og ved 
at organisere os på tværs af konflikter kan 
vi forsøge at tage fat ved roden frem for at 
skulle konfrontere hver enkelt undertryk-
kelsesforekomst for sig. Partiet deler altså 
klassens interesser, men dets perspektiv 
rækker længere end den individuelle 
arbejders kortsigtede mål. Partiet støtter 
den samlede arbejderklasses interes-
ser imod det system, der undertrykker 
den, og kan derfor ikke splittes i interne 
konflikter mellem segmenter af arbej-
derklassen. Solidaritet er nøgleordet, og 
det socialistiske parti kan ikke tillade sig 
at bære på en snert af racisme, natio-
nalchauvinisme, homofobi, eller nogen 
anden overbevisning, der sætter arbej-
derklassen i konflikt med sig selv.

Det levende parti – foreningen mellem 
teori og praksis

Ligesom partiet ikke kan tåle en po-
pulistisk accept af enhver idé, der bliver 
dominerende i klassen, kan det heller ikke 
tåle nogen streng dogmatisme overfor 
sin egen teori. Som verden er i konstant 
forandring, må de idéer, der skal til for 
at ændre den, også tilpasses deres kon-
tekst. Partiet er derfor ikke nogen statisk 
størrelse, men en levende og fleksibel 
organisme, der evindeligt må være i stand 
til at forandre sig selv. Centralt for denne 
fleksibilitet er partiets forening mellem 
teori og praksis: Partiets handling skal i 
praksis være informeret af den teoretiske 
indsigt, der findes i partiet, men denne te-
oretiske indsigt må til gengæld hele tiden 
være til diskussion og opdateres i overens-
stemmelse med de erfaringer, der gøres 
i praksis. Organisatorisk afspejles dette 
koncept i princippet om demokratisk 
centralisme: Fuldstændig intern frihed i 
diskussion forbundet med en ydre enhed 
i handling. Enhver beslutning må træffes 
på et demokratisk grundlag for bedst at 
afspejle de virkelige erfaringer hos par-
tiets medlemmer, og enhver handling 
må udføres med hele partiets opbakning 
– både for reelt at kunne afprøve teorien 
i virkeligheden og for at handle med den 
fornødne gennemslagskraft til at gøre en 
virkelig forskel.


