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Ny virus muteret fra de 
enorme minkfabrikker 
i Nordjylland
Det er nu en kendsgerning af 
Covid19 har muteret via mink 
til en ny virus, Cluster5. Syv 
nordjyske kommuner og mere 
end en kvart million mennesker 
er nu i total lockdown.

Allerede i sommer, stod det 
klart, at en ny virus var opstået. 
Men regeringen lod stå til og 
lettede restriktionerne over for 
mink, så virus kan have spredt 
sig udover de nordjyske kom-
muner. 

“Det er enormt bekymrende. 
Der har nærmest stået en lade-
port åben, hvor folk er fløjet 
ind fra Østeuropa til de danske 
minkfarme og tilbage igen” siger 
Hans Jørgen Kolmos, professor i 
mikrobiologi ved SDU. 

På samme måde som Covid19 
virus er Cluster5 ikke opstået ud 
af det blå - tværtimod sker det 
fordi den kapitalistiske produk-
tionsmåde er i konflikt med 
naturen. 

Den amerikanske biolog Rob 
Wallace gjorde i 2016 opmærk-

som på den fare for pandemier, 
der udgår fra det industrialis-
erede landbrugs store stalde. 
Han skrev bogen: “Big Farms 
Make Big Flu”

Smitterisikoen skyldes, at 
tusinder af produktionsdyr 
stuves tæt sammen for at få den 
højest mulige produktion pr. 
kvadratmeter. Det bevirker, at 
syge dyr lynhurtigt kan smitte 
resten. Samtidig kan de smitte 
mennesker og omvendt. 

Allerede i 2013 etablerede 
Sundhedsstyrelsen et pandemi-
beredskab. Det skyldtes at sty-
relsen i årene forinden havde 
kunnet observere en stigende 
hyppighed af epidemier - SARS, 
fugleinfluenza og svineinflu-
enza, som alle havde poten-
tialet til at kunne udvikle sig til 
pandemier. Det er nødvendigt 
med et beredskab, men på høje 
tid at vi begynder at forebygge 
udbruddet af nye pandemier 
ved at ændre på de forhold, som 
skaber dem.

Rapporten “Magt og (M)ulighed 
om negativ social kontrol” er ble-
vet fjernet fra Udlændinge- og In-
tegrationsministeriets hjemme-
side efter ordre af Mattias Tesfaye 
og forslag fra Pia Kjærsgaard.
Forskerne bag rapporten når 
blandt andet frem til, at koran- og 
arabiskundervisning kan “under-
støtte etniske minoritetsunges 
ressourcer og strategier”, og at 
man bør se på at inddrage blandt 
andet religion som en potentiel 

ressource, “der kan styrkes og 
anvendes i kampen for øget 
selvbestemmelse og ligeværd”.
Tesfaye siger om sin fjernelse af 
rapporten: ”Jeg ønsker ikke, at 
danskerne skal blive forvirrede 
over, om regeringen bakker op 
om forskernes anbefaling om at 
anvende arabisk- og koranunder-
visning som led i at dæmme 
op for negativ social kontrol og 
æresrelaterede konflikter. Det gør 
vi bestemt ikke”. 

Socialdemokratiets udlændinge- 
og integrationsordfører Rasmus 
Stoklund er helt på linie:
”Hvis man havde vidst, at denne 
rapport var blevet resultatet, så 
var den næppe blevet bestilt”.

Ingen enlig svale
Julie Sommerlund, dekan for Hu-
maniora på RUC, siger til magasi-
net Forskerforum, at Stoklunds 
udtalelser er dybt bekymrende og 
henviser også til den rundspørge 

Dansk Magisterforening (DM) har 
lavet blandt cirka 5.000 forskere 
på landets universiteter, som 
Forskerforum bragte resultatet af 
i juni. Den viser, at 24 procent af 
forskerne, der laver myndigheds-
betjening, altså udarbejder ana-
lyser og rapporter for ministerier 
og styrelser, har følt sig presset 
til enten at ændre, udskyde eller 
undlade at offentliggøre resul-
taterne af enten embedsmænd 
eller politikere.

Centrum-højre alliancen på spil igen

Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister” hedder Almen 
Modstands borgerforslag, som inden 13.12.20 skal have 50.000 underskrifter. Gruppen danner også ram-
men for lokale gadeaktioner.

Almen Modstand 
fortsætter kampenPernille Vermunds nynazistisk 

inspirerede forfølgelse af en 
religiøs gruppe ved genoptryk-
ningen af profettegningerne i 
danske medier, er racialiseret og 
islamofobisk vold.

ALLE burde tage afstand fra 
det projekt, inden endnu en 
psykisk syg stakkel bliver trig-
get og provokeret til at angribe 
uskyldige, sagesløse på gaden.

Alt imens Vermund griner hele 
vejen til banken, mandsopdæk-
ket med megadyre PET vagter, 
finansieret af den skat, som hun 
kæmper imod, at hendes rige 
venner skal betale.

Formålet er at skabe splid og 
had, mens de plyndrer i fred 
og ro.

Ikke nok med det, så smider 
Vermund også sine medsøstre 
under bussen, når de råber 
op om seksuelle krænkelser i 
#Metoo-sammenhænge.

Læg mærke til, hvor hyklerisk 
og lynhurtigt ytringsfriheden 

bliver glemt af Vermund, ovenpå 
denne udtalelse. Det er nem-
lig kun muslimer, eller andre 
uden magtposition i det danske 
flertal, som må svines til. Så fri 
er ytringsfriheden trods alt hel-
ler ikke. Latterliggørelse, hån 
og spot må ikke rettes imod 
Vermund - der skal kun pisses 
nedad.

Satire, som oprindeligt var 
skabt til at servere sandheder for 
kongen og magteliten, er blevet 
vendt mod alle i befolkningen, 
som ikke vil bøje sig og bukke 
for en krænkende, magtsyg og 
grådig elite. En elite, som ikke 
kender til medmenneskelighed.

Længe leve friheden til at 
dyrke sin religion og have en 
minoritetshudfarve uden psyko-
patisk, empatiforladt, hadefuld, 
splittende forfølgelse, latterlig-
gørelse, spot og hån fra folk, som 
gerne deler ud, men slet ikke kan 
tåle at modtage.

Boo hoo hoo!! Cry me a river.

Bwalya Sørensen 
om Nye Borgerlige

Deltag i Almen Modstands konference den 21. nov.

Læs mere om 
konferencen her

Skriv under her
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Solidaritet og fælles kamp 
er vejen frem

Mange havde måske forventet eller håbet at præsidentvalget i USA ville bringe os til-
bage til en tid med mere stabilitet og samling. Men det kommer ikke til at ske, heller ikke 
selvom Joe Biden bliver USA´s næste præsident.

De grundlæggende kriser i kapitalismen vil fortsætte med at øge den polarisering og 
ustabilitet, som for alvor slog igennem i 2016, da Trump blev valgt som USA’s præsident.

Både Black Lives Matter bevægelsen, Covid19-krisen og det store fokus på USA forud 
for præsidentvalget har kastet lys på de enorme sociale modsætninger og økonomiske 
skævheder, som sætter rammen for den amerikanske arbejderklasses liv. Joe Biden 
hverken kan eller vil ikke rette op på det, ligeså lidt som Obama kunne eller ville det efter 
finanskrisen i 2008.

Valgdeltagelsen ved dette præsidentvalg er den højeste siden 1908.  Mere end 65% 
stemte. Det afspejler først og fremmest den store politiske mobilisering, som har fundet 
sted i USA siden 2016.

Kvinderne var de første som tog til genmæle mod Trump i 2016. Dernæst gjorde antiracis-
ter og antifascister modstand mod Trumps indrejseforbud for muslimer. Klimabevægelsen 
tog fart efter at Trump nægtede at underskrive Paris Aftalen og Green New Deal-projektet 
startede. Og sidst, men ikke mindst, Black Lives Matter-bevægelsens opblussen i maj, 
der nu er den stærkeste bevægelse i USA’s historie. Bernie Sanders kampagne har også 
mobiliseret mange.

Samtidig har vi været vidne til en begyndende revitalisering af de faglige organisationer 
med f.eks. en landsdækkende lærerstrejke, kampagne for en mindsteløn på 15 dollar og 
støtteaktioner for Black Lives Matter.

Democratic Socialists of America er vokset i perioden fra  5000 til 65.000 medlemmer.

Den yderste højrefløj med Steve Bannon som en del af Trumps valgkampagne spillede 
en vigtig rolle for Trumps sejr i 2016 og boostede deres selvtillid og organisering. Mange 
er bevæbnede og går til angreb på Black Lives Matter demonstrationer og marcherer i 
gaderne. Trump har aldrig undsagt dem, men tværtimod bedt dem om at være klar.

Selvom Trump tabte præsidentposten, står det også klart at Joe Biden har ikke været 
istand til at rokke nævneværdigt ved hans opbakning. Store dele af den amerikanske 
arbejderklasse tror ikke på, det bliver “deres tur” med en demokratisk præsident. 

Kapitalismens grundlæggende kriser og den polarisering og ustabilitet, de medfører, 
gælder også i resten af verden. Mest tydeligt i Frankrig, som igen har været centrum for 
forfærdelige terrorhandlinger.

Terrorhandlinger som udspringer af desperation over en verden, hvor imperialistiske 
krige har dræbt i hundredetusindvis i lande, hvor flertallet er muslimer i de sidste 20 år. En 
verden hvor det muslimske mindretal i de vestlige lande er lagt for had og diskrimineret. 
Ikke underligt at nogen ønsker at slå tilbage og gør det under et radikalt islamistisk flag. 
Men terror ændrer ingenting. Tværtimod fremmer disse terrorhandlinger polariseringen og 
gavner de magthavere, som ønsker at trumfe med det nationalistiske eller racistiske “del og 
hersk”-kort. Det gavner også den politiske højrefløj, som får lettere ved at vinde forståelse 
for at indskrænke vores demokratiske rettigheder og stramme “lov og orden”-skruen.

Vi skal gå imod denne “del og hersk”-politik, som splitter os og forsøger at få os til at 
hade hinanden. Vi skal forsvare de minoriteter, som lægges for had og bygge solidariske 
fællesskaber i vores hverdag: hvor vi bor, arbejder eller går i skole. Sammen skal vi kæmpe 
for fremtid med plads til alle.

Ikke reform, men revolution
Det nuværende system kan ikke ”repareres” eller reformeres, som partier 
som SF og Enhedslisten påstår. Det må omstyrtes.

Arbejderklassens egen, uafhængige handling 
Under kapitalismen skaber almindelige menneskers arbejde al profitten 
for bosserne. Et socialistisk samfund kan kun bygges op, når arbejderklas-
sen tager kontrollen over produktionsmidlerne og demokratisk planlæg-
ger, hvordan de skal bruges. 

Mod stalinisme 
Erfaringen i Rusland viser, at en socialistisk revolution ikke kan overleve 
inden for et enkelt lands grænser. I Rusland var resultatet statskapital-
isme, ikke socialisme. Et lignende system blev indført i Kina. Vi støtter 
arbejdernes kamp mod både den private og statslige kapitalisme i disse 
lande. 

Der er ingen parlamentarisk vej
Strukturerne i det nuværende parlament, i hæren, politiet og retssystemet 
kan ikke overtages og bruges af arbejderklassen. Disse strukturer voksede 
op under kapitalismen og er udformet til at beskytte magthaverne mod 
arbejderne. Vi må udskifte dem med en helt anden form for stat – bygget 
på ægte demokrati i alle livets lag. 

Internationalisme 
Kampen for socialisme er del af en verdensomspændende kamp. Vi 
kalder på solidaritet med arbejdere i alle lande. Vi er imod alt, der vender 
arbejdere mod arbejdere fra et andet sted – om det så er racisme, imperi-
alisme eller stramninger på immigrationsområdet. 
Vi støtter sortes og alle andre undertrykte gruppers ret til at organisere 
deres eget forsvar mod racisme og diskrimination. Vi støtter også alle 
reelle nationale frihedsbevægelser (som Palæstina og Kurdistan).

Mod undertrykkelse 
Vi må alle være dedikeret til kampen for reel økonomisk og politisk liges-
tilling for kvinder. 
Vi vil altid kæmpe for at gøre en ende på alle former for diskrimination 
mod LGBT+-personer.
Vi forsvarer alle trosretningers ret til alle steder at praktisere deres religion 
uden statens indgriben. 

Klimakamp er klassekamp 
Klimaforandringerne og den økologiske krise, vi i dag står over for, er 
resultat af den kapitalistiske produktionsmåde. En grøn og bæredygtig 
kapitalisme er en illusion. Socialisme er den eneste reelle løsning, og vi 
må derfor organisere for en anti-kapitalistisk klimakamp i arbejderklas-
sen. 

Det revolutionære parti 
For at opnå socialisme må den mest militante del af arbejderklassen være 
organiseret i et revolutionært parti. Sådan et parti kan kun bygges op 
gennem aktivitet i klassekampen og masse-organiseringerne. Vi må over 
for andre arbejdere bevise i praksis, at reformistiske ledere og idéer er 
i modstrid med deres egne interesser. Vi må være aktive i fagforeningerne. 

Er du enig? – Meld dig ind!
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Racismen kommer fra toppen
Af Lene Junker

Mette Frederiksens åbning-
stale - et nyt lavpunkt for 
udlændingepolitikken
Mette Frederiksens racistiske 
retorik den 6. oktober under åb-
ningen af Folketinget er et slag i 
ansigtet på de etniske minoriteter 
her i landet. Talen handlede om 
regeringens “tryghedspakke” 
og  cementerede den “centrum-
højre-alliance” i udlændinge-
politikken, som er bygget op 
omkring “ghetto-lovene” og par-
adigmeskiftet af Lars Løkkes 
regering fra 2015-19. Samtidig 
gøder den jorden for den yderste 
højrefløj og fascismen, som vi 
nu ser det med Nye Borgerliges 
fremgang.

Baggrund
Allerede i 2018 lancerede Social-
demokratiet den udlænding-
epolitik, som de gik til valg på i 
juni 2019. Det var dengang, hvor 
mainstream-forståelsen var, at 
man kun kunne vinde et valg 
på en stram udlændingepolitik. 
Siden viste det sig, at klima og 
velfærd lå øverst på befolkningens 
prioriteringer,  og at den stramme 
udlændingepolitik derfor ikke 
havde særlig stor indflydelse på 
valgresultat. Socialdemokratiets 

fik det samme dårlige valg som 
i 2015. Og det var fremgangen 
for Radikale, SF og  Enhedslis-
tens mandater, som sikrede dem 
regeringsmagten.

Mange er med rette skuffede 
over at regeringens støttepartier, 
R, SF og Ø, har haft så lidt indfly-
delse på udlændingepolitikken. 
Men udlændingepolitikken stod 
ikke centralt i forståelsespapiret 
og de tre partier har desværre 
heller ikke efterfølgende været i 
stand til at ændre på det.

Alligevel har regeringen flertal 
for en mere human udlænding-
epolitik, hvis den ønsker det.

Racismen er det stærkeste 
“del og hersk”-redskab
Alle magthavere har brug for at 
kunne “dele/splitte” for at kunne 
“herske”.  De har brug for at have 
syndebukke, som en del af be-
folkningen kan rette deres util-
fredshed mod og som står i vejen 
for at kæmpe for fælles interesser.

Derfor “fifles” der med statistik-
kerne, så kriminaliteten blandt 
unge indvandrere fremstår mere 
omfattende end den reelt er:

Det kan gøres ved at slå ned i en 
statistik på et bestemt årstal, som 
passer ind i den påstand, man 
gerne vil bevise.

Det kan gøres ved altid at tale 
om “ procent” og ikke  “antal” for 

at få indvandreres kriminalitet til 
at se ud som et større problem end 
det egentlig er. 

Begrebet “ikke-vestlige” ind-
vandrere tjener samme hensigt, 
særligt når det hele tiden bliver 
modstillet med “danskerne”. En-
delig er “ikke-vestlig”  baggrund 
det mest afgørende af alle  “ghet-
tokriterierne” for om et boligom-
råde stemples som en hård ghetto.

Derfor laver man “beregninger” 
som siger at “ikke-vestlige” in-
dvandrere koster samfundet 33 
mia. kr årligt og igen bruges det 
som begrundelse for at stramme 
udlændingepolitikken.

Rune Lund fra Enhedslisten er 
dog meget kritisk overfor dette 
enorme beløb.

Han siger til avisen Informa-
tion: “I beløbet indgår således en 
lang række udgifter, som slet ikke 
eller kun meget begrænset påvirkes 
af antallet af migranter fra ikke 
vestlige lande.”

Han peger på udgifter til for 
eksempel kystsikring, braklægn-
ing, kongehuset, forsvarsudgifter, 
støtte til Grønland og Færøerne, 
tjenestemandspensioner eller 
renteudgifter af tidligere gæld.

 
Tesfaye for tsætter  hvor 
Støjberg slap
Den socialdemokratiske regering 
står last og brast med alle de 

stramninger som Inger Støjberg 
stod i spidsen for.  Sammen med 
Østrig arbejder de videre på at 
outsource asylbehandlingen til 
nærområderne. Som det eneste 
land i Europa forsøger Danmark 
nu at sende syriske flygtninge 
tilbage. Dertil er der oprettet en 
ny Hjemrejsestyrelse med 200 
ansatte. De er i gang med at åbne 
900 syreres asylsager i Flygtnin-
genævnet for at gennemtvinge 
hjemsendelser.

Hvorfor har magthaverne brug 
for at splitte os med racisme 
og nationalisme?
Det enkle svar er, at de ikke har 
en løsning for de mange, hverken 
her i landet eller globalt. Verden 
står midt i en økonomisk krise, 
klimakrise og en flygtningekrise. 
En løsning for de mange ville 
kræve massiv omfordeling,  global 
retfærdighed og produktion for 
menneskers behov i pagt med 
naturen. Den vej vil hverken de 
økonomiske, politiske eller mil-
itære magthaverne gå. 

For regeringen og dansk er-
hvervsliv er det f.eks. en betin-
gelsesløs præmis at bevare danske 
virksomheders konkurrenceevne 
i forhold til en “ grøn omstill-
ing”. Vi bruger masser af penge 
via EU til at opretholde Frontex’ 
grænsekontrol. Vi betaler masser 

af penge til regimerne i Tyrkiet, 
Egypten, Libyen mv. for at holde 
flygtninge tilbage for enhver pris. 
Danmark bruger en stadig større 
del af BNP på militæret for at 
sikre danske økonomiske inter-
esser globalt. Hvorfor ikke bruge 
disse penge på klima, velfærd og 
flygtninge?

Modstand og protester
Der er heldigvis også kritik, vrede 
og modstand især på Mette Fred-
eriksens åbningstale. Alt sammen 
en vigtig og nødvendig modstand, 
som viser en rigtig vej.

Men den er spredt, og mangler 
størrelse og gennemslagskraft. 
Der er brug for en antiracistisk og 
flygtningevenlig massebevægelse, 
som rummer de dele af Social-
demokratiet og fagbevægelsen, 
som ikke deler toppens racistiske 
retorik og politik. Der er brug 
for at de partier, som står for en 
mere human udlændingepolitik 
i Folketinget også deltager aktivt 
i at opbygge en landsdækkende 
antiracistisk bevægelse her i 
landet. 

Internationale Socialisters 
medlemmer arbejder lokalt i 
antiracistiske grupper og vi støtter 
Fællesinitiativet mod Racisme og 
Diskrimination - som den lands-
dækkende ramme, en massebev-
ægelse kan udvikle sig i.

 “Syrien er ikke et sikkert land”
var parolen for en demonstration, arrangeret af syrerne selv i København den 20. oktober. 
900 syreres opholdstilladelse skal op til ny vurdering i Flygtningenævnet, fordi de kommer 
fra Damascus området.

“Hand by hand Avnstrup”
som er beboere på udrejsecenter Avnstrup og sympatisører demonstrerede den 21. oktober med bl.a. krav om udflytning til normale boliger.

“Mette Frederiksen gør os utrygge”
var banneret for demonstrationen den 24. oktober på Christiansborg, som samlede 
små 1000 mennesker.
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Regeringens ”tryghedspakke” er et angreb mod os alle
Regeringens udspil i forhold 
til at bekæmpe kriminalitet, 
”Tryghed for alle danskere”, er 
et markant skridt mod højre på 
den retspolitiske dagsorden. 
Og derfor vedrører det os alle. 

Af Charlie Lywood

Pakket ind i racisme
Forslaget er pakket ind i en popu-
listisk og racistisk dagsorden, som 
forsøger at gøre indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige 
lande til syndebukke for den 
konstruerede problemstilling, at 
befolkningen generelt går rundt 
og er utrygge pga. unge mænd 
som hænger på gadehjørnerne. 
Denne giftige cocktail bruges til 
at stramme grebet om den mest 
fattige og udsatte del af befolk-
ningen. 

Alt imens man omfavner (lidt 
nølende) ideen om at sexisme er 
et strukturelt problem, er man 
fuldstændig blind for at racisme 
også er det. Racisme findes ikke 
i Danmark, siger de. Regeringens 
udspil viser, at det vælter ud af 
alle porer i samfundet. Som Mat-
tias Tesfaye (Udlændinge- og 
integrationsminister, S) sagde 
under pressemødet: ”Jeg er træt 
af at høre om, at det altid er 
samfundets skyld. Danmark er 
et fantastisk samfund, der giver 
unge alle muligheder. Det gælder 
også unge fra indvandrerfamilier.” 
Integrationsministerens budskab 
er: tag jer sammen, ellers kommer 
vi og rusker jer! Ikke et ord om 
dårlige opvækstvilkår, fattigdom 
og diskrimination i skolen og i 
samfundet generelt.

Forslagets indhold
Pakken består af fire dele:

1. Stramninger i muligheden for 
at udsætte folk fra deres bolig 
ved kriminalitet. 

2. O p h o l d s f o r b u d  p å  o f -
fentlige steder hvor der er 
”utryghedsskabende adfærd”. 
Med meget høje bødestraffe 
for at overtræde opholds-

forbud (10.000 kr.) og fæng-
selsstraf i op til 30 dage i gent-
agelsestilfælde. 

3. Forbud udstedt til enkelt-
personer mod at opholde sig 
”på eller omkring barer og 
diskoteker (”nattelivszoner”) i 
en periode op til f.eks. 1 eller 2 
år”, hvis man har begået vold. 

4. Beslaglæggelse af værdigen-
stande ved at ”udvide politi-
ets adgang til at beslaglægge 
værdigenstande i forbindelse 
med, at politiet antræffer og 
sigter en person, f.eks. ved 
udstedelse af bødeforlæg”.

Beslaglæggelse af værdier
Specielt beslaglæggelsen af vær-
digenstande som politiet skal 
effektuere, er blevet koblet sam-
men med minoritetsdanskernes 
utryghedsskabende adfærd, 
men regeringen foreslår at disse 
bestemmelser gælder alle, som 
får en bøde af politiet. ” Efter den 
foreslåede ordning vil politiet 
kunne foretage beslaglæggelse i 
tilfælde, hvor politiet antræffer 
og sigter en person og på stedet 
ved kontakt til Skatteforvaltnin-
gens vagttelefon konstaterer, at 
vedkommende i forvejen har gæld 
til det offentlige…” Men langt de 
fleste unge som ”hænger ud” og 
skaber ”utryghed” er under 18 
og har slet ikke gæld til det of-
fentlige, så ordningen er tiltænkt 
et generelt brug over for alle. Men 
man gemmer det bag det indtryk, 
at det bare er de unge lømler man 
vil ramme.

Asociale boligdomme 
Ligeledes gælder det stramningen 
af den ordning, som allerede nu 
har en social slagside, som at folk 
der er dømt for kriminalitet, kan 
få en social dom oveni ved at blive 
sat ud af deres bolig. Det er en 
dobbeltstraf. Først dom i krimi-
nalretten og så dom i boligretten. 
Men med regeringens nye forslag 
går man meget mere ekstremt til 
værks. Boligselskaber (som er en 
privat aktør) vil allerede ved et 
”tiltag” (hverken en sigtelse eller 
en dom) få orientering fra politiet 

om sagen, så de kan ”forberede 
en udsættelsessag”. Derudo-
ver vil en byret, efter forslaget, 
kunne dømme en tillægsstraf. 
Boligretten bliver efter forslaget 
helt sat ud af spillet. Det her er 
lynjustits.  

Der skal ikke meget fantasi 
til at forestille sig, at boligselsk-
aber som ønsker at komme af 
regeringens ”ghettoliste”, vil af 
med folk som har en dom. Det 
er jo et af ghettokriterierne. Som 
boligministeren Kaare Dybvad 
Bek siger: ”Det er direkte urimeligt 
over for alle de lovlydige beboere, 
at personer, der har begået grov 
kriminalitet, kan blive boende i et 
alment boligområde i årevis”. Det 
her er, ”krig mod de fattige”.

Regeringens farlige retorik 
Regeringens retorik er til at tage 
og føle på. I indledningen blander 
regeringen to forskellige størrelser 
sammen. ”Regeringen vil ikke ac-
ceptere, at der er områder i Dan-
mark, der er plaget af hårdkogte 
kriminelle og grupper af unge, 
der skaber utryghed.”. Derved 
bliver bandemiljøet (”hårdkogte 
kriminelle”) og hæng-ud-adfærd 
blandt betydelige mængder af 
yngre mennesker blandet sam-
men. Der er selvfølgelig en sam-
menhæng mellem bandemiljøet 
og unge, som hænger ud fordi 
de måske ikke føler sig inklu-
deret i det ”normale” samfund, 
da banderne også opererer på 
”gaden”, og derfor kan der være 
berøringsflader. Men hvis man 
ønsker at forhindre denne mulige 
rekrutteringsbase, så skal man 
ikke slå alle disse personer sam-
men under én hat. 

Her skal der forebyggelse til. 
Og her fremstår regeringen fuld-
stændig nøgen. Den nævner ikke 
en gang forebyggelse som en mu-
lighed. Der er kun hammeren. Og 
det er der måske en god grund til. 
Som sociolog Aydin Soei skriver i 
Politiken d. 7. oktober: ” Regerin-
gen har næsten halveret midlerne 
til det boligsociale arbejde, som 
blandt andet sørger for, at …
(unge)…. kan komme i fritidsjob 

og få lektiehjælp og vejledning 
uden for skolen. Det forebyggende 
og boligsociale arbejde er ellers 
netop det, som boligforskningen 
viser har den største positive effekt, 
når det handler om trivsel og lige 
fremtidsmuligheder for børnene”.

Regeringen fifler med statis-
tikken 
Det er fuldstændig korrekt at 
ca. en femtedel af ikke vestlige 
indvandrer- og efterkommer 
født i 1997 har begået en lovover-
trædelse inden de blev 21 år. Men 
det burde roses, ikke fremhæves 
som dårligt. Generation 1997 har 
nemlig opnået en halvering af 
kriminelle forhold, i forhold til 
generation 1987. Og det gælder 
alle kategorier af unge mænd såv-
el ”danske” som minoritetsunge. 
Dertil kommer at 6 % af ”danske” 
unge mænd født i 1997 også har 
begået en straffelovsovertrædelse. 
Men da disse udgør 87 % af alle 
unge mænd, er dette et langt 
større problem, absolut set, end at 
19 % af en meget mindre gruppe 
af befolkningen (9 %) har gjort 
det samme. Man kunne også lige 
så godt sige at 81 % af alle unge 
minoritets danskere født i 1997 
ikke har begået kriminalitet. 

Dertil kommer at der hvor vold-
en er størst, slet ikke er på gaden. 
Derimod er folk på arbejdsplad-
ser, hvor man har med mennesker 
at gøre – undervisning, sundheds-
væsen m.m. – langt mere udsatte. 
Her kunne en betydelig indsats for 
at sænke elevtallet i klasserne og 
give bedre tid til patienterne, give 
langt mere tryghed end vilde, ure-
alistiske forslag som løser intet. 
Men det koster selvfølgelig penge. 

Tryghed og forebyggelse 
Koblingen mellem straffelovs-
overtrædelser og ”utryghedsska-
bende” adfærd er også en retorisk 
tilsnigelse. Hæng-ud-adfærd er 
jo ikke kriminelt. Generende, ja, 
men kriminelt, nej. Så hvorfor lave 
den forbindelse, medmindre man 
ønsker at skabe et fjendebillede 
af horder af unge brune og sorte 
mænd som terroriserer områder 

i Danmark. Syv ud af ti beboere 
føler sig trygge i de udsatte bo-
ligområder, og 9 af 10 føler sig 
trygge i deres hjem (”Tryghed 
og trivsel i udsatte områder” fra 
2019, VIVE), som er den hidtil 
største undersøgelse af området 
herhjemme. Og intet tyder på at 
trygheden skulle være faldende.  

Aydin Soei skriver som en kom-
mentar til denne rapport i et 
Facebook-opslag: ”Beboernes 
uddannelse og beskæftigelse viser 
sig at være de vigtigste faktorer i 
forhold til den oplevede tryghed. 
Derefter følger kriminaliteten i 
et område. Der ligger dog en ud-
fordring i, at følelsen af utryghed 
ikke er faldet tilsvarende med fal-
det i kriminalitet. Det skyldes, at 
myter og forestillinger om krimi-
nalitet i områderne fastholdes”. 
Aydin Soei citerer fra rapporten: 
“Fortællinger om utryghedsska-
bende og kriminelle episoder 
fastholder dog en oplevet utryghed 
og et særligt blik på enkeltstående 
situationer som udtryk for, at et 
boligområde ”igen” bliver utrygt at 
opholde sig i.” Regeringen bruger 
kynisk disse ”fortællinger” for 
netop at fastholde folks “oplevede 
utryghed”, som et springbræt til 
at gennemføre et generelt angreb 
på den fattigste del af arbejderk-
lassen.

En sag for hele arbejderklas-
sen 
Forslaget ligner en desperat han-
dling. Der er meget lidt chance 
for at det virker. Det gør straf 
og pres historisk ikke på sociale 
problemer. Men det taler ind i 
Socialdemokratiet anno 2020. 
Pakket ind i racistisk retorik, 
giver man domstolene og politiet 
store beføjelser til at nedkæmpe 
problemer, som reelt er på retur. 
Ungdomskriminalitet er faldende 
og bandemiljøet mister medlem-
mer. Men regeringen fastholder 
det vigtige fjendebillede, af folk 
som kommer udefra og forstyrrer 
den Socialdemokratiske idyl. Vi 
har til næste sommer at bekæmpe 
forslaget. Lad os komme i gang.

Rapper til demo 24.10.20 Stand together agianst racism
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Masseprotester mod abortforbud
forandrer Polen
Af Ellisiv Rognlien og Andy Zebrowski.

Oversat fra Socialist Worker, UK, af Sarah Svensson

Masseprotesterne i Polen vokser. Sidste 
fredag deltog 100.000 i en march i Wars-
zawa, ifølge byrådet og de organiserende 
kræfter bag. Folk kom fra hele landet for at 
demonstrere i hovedstaden. Der var også 
store protester i andre byer samme dag.

Bevægelsen er meget større i dag end i 
2016 og 2018. Begge gange blev regerin-
gens forsøg på strammere abortlovgivning 
overvundet. Lige nu foregår de største 
protestbevægelser  siden demonstrationer 
blev lovlige for 30 år siden.

Politiet, som ofte underrapporterer 
tallene, sagde sidste onsdag, at siden 
begyndelsen af demonstrationerne 22. 
oktober, har 430.000 deltaget i 410 forskel-
lige protester.

Demonstrationerne er både festlige 
og vrede. Folk danser både til tekno og 
polonæse - polsk polka. Rappere tilføjer 
“Fuck PiS” ( Lov og Retfærdighedspartiet) 
til deres tekster.

Der er tusindvis af hjemmelavede pap-
skilte med slogans såsom “Revolutionen 
er en kvinde” og “Jeg tænker, jeg føler, jeg 
bestemmer”. Mange står på engelsk, fx 
ordspil som “PiS off” og “Girls just wanna 
have FUNdamental rights”.

Teenagere og unge mennesker i 20’erne 
er i overtal. Men demonstrationerne er så 
store, at det rummer store antal fra alle 
aldersgrupper. Kvinder fører an, mænd 
støtter dem.

Den ultrakonservative regering ved Lov 
og Retfærdighedspartiet (PiS) er blevet 
rystet. Siden protesterne begyndte den 22. 
oktober, har den ifølge meningsmålinger 
tabt omkring 10% af sin støtte i befolk-
ningen.

Højesteretsdommen den 22. oktober,  
som er årsagen til protesterne, tvinger 
gravide til at gennemføre graviditeter med 
alvorlige fosterskader.

Alle ved at dommen var bestemt af PiS-
lederen Jaroslaw Kaczynski. Selvom han 
ofte bliver fremhævet som en dygtig stra-
teg, har han vist sig at være en farlig tåbe. 
Han havde regnet med at det høje dødstal 
og antal smittede med Covid19, ville holde 
folk fra at gå på gaden.

Demonstranterne er langt fra Covid-
benægtere. De beskylder Kaczynski for at 
tvinge dem til at gå på gaden. Nu er han 
mere hadet end nogen anden politiker. Tu-
sinder har adskillige gange demonstreret 
foran hans hjem.

Protesterne har endda spredt sig til små 
byer, som ellers stemmer PiS. For eksempel 
har landmænd i den nordlige by Nowy 
Dwór Gdański, støttet en vejblokade ved 
at sætte lange rækker af traktorer i vejen 
med budskabet “Bekæmp virussen, ikke 
kvinder”. I den sydlige by Dobczyce, hvor 
PiS-kandidat Andrzej Duda fik 67 pro-
cent af stemmerne ved præsidentvalget 
i sommer, dukkede 1000 personer op til 
demonstration. Og det er ud af en befolk-
ning på 6000!

Vending
Regeringen ved ikke hvad den skal stille op.

På den ene side benytter premiermini-
ster Mateusz Morawiecki sig af en forso-

nende tilgang, og lige sådan gør præsident 
Andrzej Duda. Deres forvirrede forslag om 
at skrue en smule på domstolens afgørelse, 
afvises generelt af abortforkæmperne. 
Kvinder ønsker som minimum dommen 
annulleret, og et stigende antal taler for fri 
adgang til abort.

På den anden side truer justitsminister 
og offentlig anklager, Zbigniew Ziobro, 
folkene bag demonstrationerne med otte 
år lange fængselsstraffe. Arrangørerne ler 
af denne skræmmetaktik.

Regeringens ministre forsøger at frem-
stille protesterne som en bevægelse der 
ønsker fysisk at ødelægge den katolske 
kirke. Klip af slogans på kirkemure og sid-
ste søndags forstyrrelse af gudstjenester - 
arrangeret af små grupper af kvinder - vises 
på statsligt tv. 

På den måde ønsker Kaczynski at skabe 
en modreaktion. Han opfordrer sine støtter 
til fysisk at beskytte kirkerne. Det skete ef-
ter at fascisten Robert Bakiewicz bekendt-
gjorde dannelsen af et “nationalværn” til 
at beskyttelse af kirker. Bakiewicz er den 
ledende arrangør af den årlige fascistiske 
fejring af Polens Uafhængighedsdag, 11. 
november.

Men strategien slår fejl. Da den enorme 
demonstration i fredags i Warszawa pas-
serede en kendt kirke, som var “beskyt-
tet” af snesevis af fascister samt politi og 
militærpoliti, gik demonstrationen ganske 
enkelt bare forbi. Demonstranterne synes 
det er sjovt, men absurd, at de beskytter et 
sted, ingen ønsker at angribe.

Lederen af den regeringsstøttende 
fagforeningssammenslutning Solidaritet, 
Piotr Duda, har opfordret sine medlemmer 
til at blive aktive i det såkaldte Nationale 
Værn. Det er i den grad anstødeligt, at bede 
fagforeningsmedlemmer alliere sig med 
fascister. Heldigvis stemmer Dudas appel 
ikke overens med Solidaritets medlem-

mers mening, da mange af dem må tage 
del i kvindernes protester.

Fredag blev fascister to gange drevet 
væk fra abortrettighedsdemonstrationen, 
efter at de havde kastet missiler mod men-
neskemængden. De har ikke været farlige 
for selve demonstrationerne, men nogle er 
blevet angrebet i udkanten af demonstra-
tionerne eller på vej hjem derfra.

Antifascister
Slagord mod den radikale højrefløj høres 
ved alle de store protester. I opløbet mod 
11. november har har abortrettighedsbe-
vægelsen fostret endnu flere antifascister. 

Sidste mandag lykkedes demonstranter 
landet over med at blokere veje under 
aftenens myldretid. Dette vil gentage sig.

Onsdag indkaldte den nationale orga-
nisation Kvinders Strejke til strejke. Under 
pres fra elever, lærere og lektorer, lukkede 
rektorer og skoleledere både skoler og uni-
versiteter, og aflyste videoundervisningen. 
Individer tog fridage fra arbejdet.

Selvom der ikke finder massestrejker 
sted, har opmærksomheden på arbejds-
pladserne, tvunget fagforeninger til at 
udsende støtteerklæringer til kvinders 
protester.

Blandt de fagforeninger som har erklæ-
ret deres støtte er OPZZ, som er en af de 
to største sammenslutninger, samt den 
største fagforening i landet, ZNP. ZNP or-
ganiserer lærere, lektorer og andre ansatte 
i skoler og på universiteter.

August 80, som er en fagforening der 
især rummer minearbejdere, har udsendt 
en støtteerklæring og tilbyder gratis 
juridisk hjælp til alle som trues af myn-
dighederne.. Blandt andre fagforeninger 
som udtrykker støtte er både Olie- og 
Gasarbejdere, og ZZPD, som er en anden 
fagforening for minearbejdere, som også 
inkluderede protesternes symbol, et lyn-
nedslag, i deres logo. 

Denne støtte er vigtig, og skal bruges til 
at skabe egentlige strejker. Det er en rea-
listisk mulighed.. Bevægelsen har virkelig 
dybe rødder nu. Folk kommer ud fra ar-
bejderklassen boligkvarterer for at deltage 
i demonstrationerne. Unge mennesker 
motiverer deres forældre.

Der er en stemning af radikalisering og 
revolution over hele landet. Det kunne sag-
tens tænkes at flyde over til andre områder.

Ellisiv Rognlien and Andy Zebrowski 
er  medlemmer af  Pracownicza 
Demokracja (Arbejderdemokrati) 
Internationale Socialisters søster-
organisation i Polen.
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Er det overhovedet i dag 
realistisk at forestille sig en 
revolutionær situation i nær 
fremtid? 

Af Anders Bæk

Faste læsere af Socialistisk Arbej-
deravis vil kende til argumenterne 
om, at kapitalismen konstant 
skaber og udvider systemets 
indbyggede modsætninger, som 
resulterer i en række forskellige 
kriser. Den mest nærværende og 
truende krise lige nu  er skabt af 
modsætningen mellem kapital 
og natur. Sagt på en anden måde; 
modsætningen mellem det store 
globale flertal af mennesker, der 
ønsker en klode vi kan leve på, 
og et meget lille mindretal, der 
ejer de teknologier, maskiner og 
infrastruktur, som vi – verdens 
arbejdere - skaber verdens ting og 
sager med, på måder der forure-
ner vores natur og klima.

Ovenstående modsætning 
kombineret med andre af syste-
mets modsætninger  giver en 
deprimerende udsigt til mere 
ulighed, flere naturlige og so-
ciale katastrofer, mere magt til 
staterne på bekostning af respekt 
for demokratiske rettigheder ofte 
kombineret med en hetz mod 
udvalgte minoriteter, der gøres til 
syndebuk for systemets indbyg-
gede fejl. 

Så hvis vi ikke kan regne med, at 
systemet selv kan klare ærterne, 
må vi i stedet pege mod den vej, 
hvor den brede befolkning af 
lønmodtagere, studerende og folk 
på overførselsindkomster organi-
serer sig sammen for at ændre på 
tingenes ubærlige tilstand.

1. Et system i dyb krise
Ud af historien kan vi se en række 
forhold der tidligere har gjort 
sig gældende og i en eller anden 
form nok vil gøre det igen. Det er 
således ikke et argument for, at 
historien gentager sig på samme 
måde, men at betingelserne for 
oprør og revolution kan gå igen. 

For det første sker opstande i 
samfund i dyb krise, sprængfyldt 
med modsætninger. Lige fra 
den russiske revolution i 1917, 
de arabiske revolutioner i 2011 
de globale oprør i 2019-2020 el-
ler den  igangværende opstand 

i Hviderusland, går det igen, at 
samfundene er præget af dybere 
kriser. Det kan komme til udtryk 
på mange vidt forskellige måder, 
men en udbredt mistillid til magt-
haverne går igen. En revolutionær 
situation kan med Lenins ord op-
stå når ” at den herskende klasse 
ikke længere er i stand til at styre 
på den gamle måde og hvor de ud-
byttede ikke længere er villige til at 
blive styret på den gamle måde”. 

Alt den daglige undertrykkelse, 
usikkerhed, fortvivlelse og af-
magt over ikke at kunne leve på 
en måde hvor man selv og ens 
familie, naboer og kollegaer ikke 
trives, og få synes at kunne skabe 
værdige liv, bliver langsomt en 
indestængt, kropslig og psykisk 
energi, der blot venter på at få en 
udløsning. 

2. Generaliseringspunktet; 
gnisten, der antænder alt
Enhver større revolutionær be-
vægelse, der tæller mennesker 
i hundredtusindvis, kan oftest 
være antændt af en fælles gnist 
eller som Colin Baker kalder “et 
samlingspunkt for generaliserin-
ger” i sin gennemgang af det 20. 
århundredes revolutioner i serien 

‘Revolutioner i vor tid’.
I den russiske revolution i 1917 

var det kvindelige fabriksansatte, 
der strejkede på kvindernes in-
ternationale kampdag, som star-
tede februarrevolutionen, væltede 
den enevældige Tzar og startede 
opbygningen af arbejder- og 
soldaterråd side om side med en 
provisorisk samlingsregering. 

Det blev en ung tunesisk frugt-
sælger, der blev generaliserings-
punktet for millioner af arabere, 
da han i desperation satte ild til 
sig selv. De arabiske masser kunne 
genkende sig selv i denne unge 
mands handlinger. I USA var det 
anholdelsen og politidrabet af 
George Floyd, der blev et sådant 
generaliseringspunkt for mil-
lioner af borgere, der kunne gen-
kalde de følelser og oplevelser af 
konkret racistisk undertrykkelse, 
som førte til en opblussen af Black 
Lives Matter-bevægelsen. 

3. Nedbrydningen af frygtens 
mur og karnevalsstemning
Disse enorme bevægelser, den 
kraftudladning, som sker, når 
hundredetusinde og millioner 
af mennesker sammen siger 
”nu er det nok”  er kolossal og 
spektakulær. Der opstår en hidtil 
uset kollektiv kreativitet, politi-
ske spørgsmål, som rejses ud af 
situationen diskuteres alle steder 
og på offentlige pladser opstår en 
festivalslignende stemning. Colin 
Baker skriver om denne enorme 
energi i bevægelsen: 

”Den brede selvtillid og fan-
tasi udvikler sig med stormskridt. 

Samtidig vokser den praktiske 
intelligens også, for intet er så 
mentalt forkrøblende som un-
derkastelse. Enhver ”festival for 
de undertrykte” omfatter en plud-
selig frigivelse af kollektiv tilfreds-
hed. Perspektiverne skifter, det 
muliges horisont udvider sig”.  

Denne første umiddelbare eks-
plosion ryster magthaverne i 
deres grundvold, men er samtidig 
ikke nok til at egentlige nedbryde 
deres system. Efter overraskelsen 
har lagt sig vil magthaverne svinge 
det som Marx kaldte “reaktionens 
pisk”. Forskellige typer af angreb 
mod bevægelsen iværksættes 
både konkret ved at ordensmag-
ten og/eller bøller slippes løs 
på bevægelsen, samtidig med 
at magthaverne vil bruge deres 
taletid i medierne på at diskre-
ditere bevægelsen og intensivere 
hadefulde angreb mod udvalgte 
minoriteter.  

4. Strejker og overtagelse af 
arbejdspladserne
Bevægelsen må modsvare disse 
angreb ved at sprede sig fra byens 
pladser og torve og bringe pro-
testen ind på arbejdspladserne. 
Fra Rusland i 1917 til den egyp-
tiske revolution i 2011 har det 
afgørende været bølger af strejker. 
Grækenland havde i perioden 
2008-2015 over 30 generalstrejker 
og selvom det var afgørende i at få 
Enhedslistens søsterparti Syriza 
til magten, lykkedes det ikke at 
komme af med den krisepolitik 
som EU påtvang grækerne. 

Spørgsmålet om ikke bare at 
strejke, men at starte produk-
tionen op igen på betingelser sat 
af de ansatte - ikke ledelsen - vil 
være et fundamentalt angreb på 
magthavernes ejendom over 
produktionsmidlerne. Jo flere 
revolutionære der er, desto flere 
steder vil man kunne rejse dette 
spørgsmål.   

5. En revolutionær organisa-
tion
Så hvis en revolution skal føres 
til dens praktiske konklusion 
og lykkes med at tage magten i 
samfundet, skal der altså eksi-
stere en gruppe af revolutionære 
med en vis størrelse, som er en 
aktiv politisk kraft i bevægelsen, 

som lærer og udvikler sig med 
bevægelsen, diskuterer i denne 
og vinder opbakning for en revo-
lutionær politik. Kun de færreste 
er revolutionære socialister, når 
en revolutionær opstand begyn-
der. Men det er nødvendigt at der 
allerede findes en revolutionær 
organisation, der kan samle flere 
og udbrede argumenter, for at ud-
vide og skubbe på revolutionen. 

Når samfund er i kriser, vil der 
opstå et øget rum for en helt mas-
se idéer der ikke er mainstream, 
nogle af disse kan være gakkede 
og konspiratoriske, nogle af disse 
kan være ret reaktionære og ud-
pege syndebukke. Endelig vil 
der være et stort rum for hvad vi 
kan kalde for reformistiske idéer. 
Idéer, som går ud på at forbedre 
samfundet, men inden for syste-
mets rammer. 

De vil således ikke lade den re-
volutionære bevægelse, være en 
grundstenen i den nye magt der 
skal fødes. I stedet vil bevægelsen 
være noget, de har et udelukkende 
taktisk forhold til, et middel de 
kan bruge til at at forbedre deres 
forhandlingsposition. Men de vil 
også forsøge at holde bevægelsen 
tilbage, hvis det fx skader deres 
forhandlingsposition eller mulige 
regeringsdeltagelse.

Der er altså behov for en revolu-
tionær organisation af en vis stør-
relse, som et politisk og praktisk 
alternativ til reformismen, der 
konstant vil forsøge at tale arbej-
derklassen og den revolutionære 
bevægelses egen styrke ned. En 
kraft der kan bygge bro mellem 
bevægelsen og de minoriteter, 
som den herskende klasse vil for-
søge at gøre til syndebukke, for at 
splitte bevægelsen og endelig for 
at kunne koordinere de nødvendi-
ge skridt for at kunne tage magten 
over produktionsmidlerne fra den 
herskende klasse.  

   

Betingelser for en revolution
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Landbruget udpiner jorden. 
Landbruget piner dyrene. 
Landbruget forurener vand-
løbene. Landbruget forgifter 
jorden. Men vi kan helt sikkert 
ikke overleve uden en eller 
anden form for produktion 
af fødevarer. Med andre ord: 
Landbrug og fødevareproduk-
tion er vigtigt for os. Men er 
det så ensbetydende med, at 
vi er nødt til at leve med det 
landbrug, som vi har i dag?

Af Freddie Nielsen

Hvad er der galt med
landbruget?
Landbruget lider i bund og grund 
af den samme sygdom som resten 
af samfundet: Det er kapitalistisk. 
Og det vil kort fortalt sige, at det at 
skabe profit sættes over alt andet, 
at ekspansion (vækst) bliver cen-
tralt i konkurrencen for at overleve 
økonomisk, uden hensyn til hvad 
det nu end måtte betyde for men-
nesker og dyr. Eller for naturen i 
det hele taget. 

Profit for øje
Det er ikke landbrugets primære 
interesse, om de producerer sun-
de fødevarer til mennesker, om 
de producerer foder til en vildt 
opskruet dyreproduktion, om det 
er råvarer til junkfood, eller om de 
producerer til at fylde biobrænd-
stof på biler. Ligesom alle andre 
varer i et kapitalistisk samfund 
produceres også landbrugsvarer 
først og fremmest med profit for 
øje.

Til det formål forgifter og ud-
piner landbruget den jord, der 
burde være vores fælles brugsret 
og ansvar. Ligesom at landbruget 
er en vigtig faktor i udledningen 
af klimagasser. For ikke at tale 
om de frygtelige forhold mange 
husdyr, både fødemaskiner, mæl-
kemaskiner og de, der opfedes til 
slagtning, lever under.

Agribusiness
Vi bruger udtrykket landbrug, 
men agribusiness et bedre udtryk. 
Dels fordi “landbrug” nemt kan 
give et lidt Morten Korch-agtigt 
skønmaleri. Og dels fordi land-
bruget i dag ikke kan forstås, uden 
at medtænke de enorme slagteri- 
og mejeriselskaber, de magtfulde 
grovvareselskaber og kornfirmaer 
samt de store kemivirksomheder, 
der producerer såvel de gifte som 
den kunstgødning, landbruget 
aftager og bruger. Dertil kommer 
producenterne af landbrugsma-
skiner og medicinalfabrikkerne, 
og ikke at forglemme de store 
supermarkedskæder. Det er ren 
business.

”Fødevarekrisen” i 2008
En af de ting, der trækkes frem 
igen og igen, er fødevarekrisen 
i 2008, som ramte hårdt, ikke 
mindst i Afrika. Men sultede folk, 
fordi der manglede fødevarer? 
Nej, de sultede, fordi de ikke 

havde råd til at købe fødevarerne. 
Klimaforandringerne pressede på, 
og magthaverne i især Europa og 
Nordamerika fandt ud af, at et 
grønt image var en god ide. Derfor 
begyndte de at pege på tilsætning 
af ethanol (såkaldt biobrændsel til 
bilernes benzin), for at mindske 
brugen af fossile brændstoffer og 
udledningen af CO2 en anelse.

Men det var enten fødevarer el-
ler marker, der kunne have været 
dyrket med fødevarer, som blev 
brugt. Og den pludselige ekstra 
efterspørgsel førte til store pris-
stigninger på basale fødevarer. 
Med andre ord: På trods af de 
flotte festtaler om fødevarer og 
forsyningssikkerhed, produceres 
der først og fremmest for profit.

Multinationale selskaber 
trænger sig på - Afrika som 
case
Timothy Wise, en amerikansk 
forsker og landbrugsekspert, har 
gennem de seneste mange år 
forsket og drevet feltstudier ver-
den over, deltaget i konferencer 
osv. I oktober 2017 befandt han 
sig til en konference i Maputo, 
organiseret af International Food 
Policy Research Institute, et ame-
rikansk foretagende der forholder 
sig til det, de kalder ”klima-smart 
landbrug”. Han skriver derfra: 
”Jeg indså, at de fleste af de klima-
smarte initiativer, der blev hyldet 
på konferencen som ”win-win” 
løsninger, kun havde en virkelig 
vinder: Agribusiness konglomera-
terne der dominerer produktionen 
af såsæd, kunstgødning og andre 
af landbrugets fornødenheder.” 

En af hans case-stories er fra 
Malawi, hvor basisføden er majs, 
og hvor Monsanto (der i 2018 blev 
opkøbt af kemigiganten Bayer) er 
kommet ind med sine patente-
rede, genmodificerede majs, hvis 

fremmeste fortrin er, at deres majs 
er lavet til at være modstandsdyg-
tige overfor et af Monsantos andre 
store produkter – plantegiften 
Round-Up.

Monsantos majs kan under de 
rette betingelser, hvilket vil sige 
kunstgødning og plantegift i de 
rette mængder, yde mere end en 
del af de lokale sorter. Men sådan 
er virkeligheden ikke. Malawis 
regering har ganske vist indført 
tilskud til kunstgødning, men 
kun delvist. Derfor bliver udbyt-
tet ringere, fordi bønderne ikke 
har råd til selv at supplere med 
den nødvendige kunstgødning. 
Desuden følger der også en anden 
udgift med.

Monsantos majs skal købes 
som såsæd hvert år, da den er 
programmeret til at yde betyde-
lig mindre næste gang, hvis man 
tager noget af høsten fra til såsæd. 
Nogle af de originale lokale sorter 
derimod kan gensås op til 3 år og 
stadig yde maksimalt.

Hvem der tjener på det er vel 
indlysende. 

Mexico som eksempel
Et andet eksempel er Mexico 
efter NAFTA (North American 
Free Trade Agreement mellem 
Canada, USA og Mexico), hvor bil-
lige subsidierede majs fra USA har 
oversvømmet majsens hjemland 
og skabt arbejdsløshed blandt 
fattige bønder.

Markedstilhængerne siger: 
Jamen det var jo også meningen, 
så der kunne frigøres arbejdskraft 
til at udvikle Mexico. Men hvor 
er arbejdspladserne? Smithfield, 
svineslagterivirksomhed kom 
ganske vist ind i Mexico med 1.200 
jobs, men billigt svinekød fra USA 
ødelagde tilsvarende 4.000 mexi-
canske svinefarme.

I 2007 var USA’s eksport til Me-

xico af hvede, bomuld og ris steget 
med 500% over før-NAFTA niveau, 
majs 400%, svinekød 700%, og 
ikke mindst eksporten af forarbej-
dede fødevarer var steget. 

Agribusiness i USA
I Iowa, en vigtig landbrugsstat i 
Midtvesten i USA, måske USA’s 
vigtigste, drives der overdyrket 
og intensivt landbrug i en grad, 
der nok er værre end i Danmark. 
Især majs og sojabønner, men 
også hvede på enorme marker og 
i en nærmest monokulturel form, 
fordi det gør det nemmere og bil-
ligere at ordne det med store land-
brugsmaskiner og uden for meget 
arbejdskraft. Men overdyrkningen 
har en bagside. Det kan ikke lade 
sig gøre uden kunstgødning, der 
fører udvaskning af kvælstof med 
sig.

Den monokulturelle drift af jor-
den er et selvforstærkende onde, 
det udpiner jorden, så kunstgød-
ning i store mængder er nødven-
digt. Og jordens efterfølgende 
ringere kvalitet gør, at udvask-
ningen af kvælstof bliver større, 
noget som en vekseldyrkning af 
afgrøder og jævnlig braklægning 
kunne mindske.

Udpiningen er også med til at 
nedsætte jordens evne til at holde 
på fugtigheden. På trods af at Iowa 
ligger næsten 1500 kilometer nord 
for den mexicanske golf, så er 
kvælstofudledningen herfra en 
væsentlig faktor i det store døde 
område i golfen. 

Effekt af agribusiness på ud-
vikling af vira
Af andre større problemer med 
den måde, der drives kapitalistisk 
landbrug på, er dyrkning af pal-
meolie og sojabønner på ryddede 
regnskovsarealer. Dels er det med 
til i stor stil at nedbringe jordens 

samlede skovareal og dermed øge 
ophobningen af CO2 i atmosfæ-
ren, og dels nedbryder det de buf-
ferzoner, der ellers er mellem det 
vilde dyreliv og dets sygdomme på 
den ene side og den menneskelige 
verden på den anden. 

Covid-19, såvel som Sars, Mers, 
Ebola og Zikavirus har alle deres 
rod i dette forhold, og det bliver 
så forstærket af den intensive 
stordrift af husdyr, der nedbry-
der husdyrenes modstandskraft 
overfor sygdomme. Det øger 
muligheden for, at vira breder sig 
mellem vilde og domesticerede 
dyr samt mellem mennesker og 
dyr. Der er ganske vist altid fra tid 
til anden dukket nye vira op, men 
det er ikke tilfældigt, at det er sket 
med en uhyggelig øget hast i de 
seneste 15 år. Et aktuelt eksempel 
er udviklingen med Covid-19 i de 
jyske minkfarme.

Klimaforandringer og fødeva-
reproduktion
En omlægning af det kapitalistiske 
landbrug, vil altså ikke medføre de 
påståede fødevarekriser, snarere 
tværtimod. Derimod vil de klima-
forandringer, som det er medskyl-
digt i, sandsynligvis komme til at 
gøre det. 

Sverige havde baconkrise i for-
året, fordi den tørre sommer i 
2018 med de mange skovbrande 
også gjorde det nødvendigt at 
slagte ekstra mange svin. Sudan 
har længe været ramt af tørke, og 
den lange borgerkrig havde rod i 
tørken. I det sydlige Afrika, især 
Mozambique, er der lige nu krise 
forårsaget af klimaforandringerne. 
Dels er regntiden blevet utilregne-
lig, så regn og storm ødelægger af-
grøder gang på gang, hvilket nogle 
steder har fået desperate bønder 
til at opgive at tilså markerne. Og 
dels har de kraftige storme og den 

Det danske landbrug - en ganske anden ting end det billede man får fra medier og politikere

Kapitalistisk landbrug -
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stigende vandstand medført flere 
oversvømmelser med saltvand, 
der gør jorden umulig at dyrke i 
lange tider.

De historiske perspektiver
Planteforædling, husdyrforæd-
ling og tekniske opfindelser har 
betydet en gradvis og nogle gange 
meget hurtig rykvis udvikling af 
landbruget. Ploven, ikke mindst 
jernploven, var vigtig, men også 
erfaringer med gødning og f.eks. 
vekseldrift hjalp på udviklingen. 
Men indtil kapitalismens gen-
nembrud skete det i en form for 
pagt med naturen – også den del 
der blev kultiveret.

Med kapitalismen skete der 
en forandring. Ved hjælp af kul 
samledes industrien og store 
arbejdermasser i byer. De skulle 
have noget at spise, så fødevarer 
blev transporteret fra landet til 
byen. Og fordi kapitalismen først 
og fremmest drejer sig om profit, 
så endte overskud og affald, her-
under den menneskelige afføring, 
som noget der hobede sig op i og 
omkring byerne som forurening. 
Alt imens der skete det, at jorden 
ude på landet, der havde brug for 
det til at gendanne sig, kom til at 
mangle det.  

Det er det forhold, som Marx og 
Engels kalder et “stofskiftebrud” 
eller et brud på det naturlige 
kredsløb. Dels peger det på, at ka-
pitalismen altid har været til skade 
for naturen. Dels at den aldrig vil 
kunne blive grøn og bæredygtig, 
fordi profitten altid kommer først. 

Hvad med Danmark?
Men hvad så med Danmark? I følge 
Landbrug og Fødevarer har Dan-
mark verdens bedste landmænd, 
mest effektive landbrug og er me-
get langt fremme i at være grønne. 
Virkeligheden er ikke helt sådan. 
62% af Danmarks jord er overladt 
til knap 35.000 landbrugsjordejere 
(0,6% af befolkningen), der stort 
set efter forgodtbefindende udnyt-
ter den til sidste hektar. 

Det, der tidligere var krat, uop-
dyrkede skel, lavtliggende fugtige 
jorder, der henlå som engarealer 
eller lå brak samt jorder helt ned 
til åbredder, udnyttes nu fuldt ud. 
Ikke mindst under Anders Fogh-
regeringen i 00erne blev der, efter 
pres fra landbruget, lempet kraftigt 
på begrænsningerne for landbru-
get. Der blev taget meget dårlig og 
fugtig lavtliggende jord i brug til 
dyrkning, og nu kræver man så stor 
kompensation for at ophøre med 
at bruge disse jorder igen.

Det helt store problem er, at ud-
vaskningen af kvælstof i vandløb 
bliver større, og samtidig betyder 
det øget brug af plantegifte. Gift og 
overudnyttelse af jorden betyder 
også, at bier og insekter forsvinder 
på grund af gift og manglende le-
vesteder. Biodiversitet forsvinder. 
I Europa er der dokumenteret 
voldsom tilbagegang i insekter og 
fugle. Og det samme gælder for de 
mikrober i jorden, der er med til at 
neutralisere metan. 

Dyrenes forhold
Et er så, hvordan jorden udpines af 
landbruget, men det gælder i høj 
grad også dyrene. Der kan vel knap 
nok tales om stalde længere – det 
er mere oplagt at kalde det for gri-
sefabrikker, mælkefabrikker, æg-
gefabrikker og kyllingefabrikker. 

I 2018 var der godt 1 mio. søer 
i Danmark, der blev slagtet 18 
mio. svin og eksporteret godt 14 
mio. levende grise til opfedning 
i primært Polen og Tyskland, og 
der er eksempler på transporter af 
levende grise helt til Rumænien. 
Søer, der naturligt kan leve 15-20 år 
i gennemsnit, skiftes ud efter godt 
2 år, fordi de er udslidte. Landbru-
get har tvunget søerne op på 2,4 
fødsler i snit pr. år. En årsso føder 
i snit 33,3 grise, men det stopper 
ikke her. En svinefabrik ved Ring-
købing er helt oppe på 41 smågrise 
om året pr. so. 

Oveni årsproduktionen på over 
30 mio. svin, så går næsten 9 mio. 
døde grise til destruktion, altså 
mere end hver femte gris, der fø-
des. De kan være dødfødte, eller 
blevet mast ihjel. Men en anden 
grund er også, at selvom man har 
evnet at øge størrelsen på kuldene, 
så har man altså ikke været i stand 
til at udstyre soen med mere end 
de 14 patter, den altid har haft. 

Ud over det, så fyldes grisene 
med antibiotika, og det i et overfor-
brug så der udvikles flere resistente 
bakterier, og sygdomsbehandling 
af mennesker bliver i flere og flere 
tilfælde sværere. Den evindelige 
drift for at få flere og flere grise 
ud af de samme søer betyder, at 
smågrisene tages fra for tidligt, 
hvilket ofte medfører sygdomme, 
og derfor er landbrugets forbrug 
af antibiotika fortsat stabilt højt. 
Faktisk bruges der dobbelt så me-
get antibiotika i husdyrindustrien 
som på at helbrede mennesker i 
Danmark i dag.

Hvad med den ”politiske for-
bruger”?
Dyrevenner og andre kritiske 
stemmer har peget på, at ”den 
politiske forbruger” må træde 
til, så forbrugerne gennem deres 
indkøb tvinger landbruget til at 
sadle om. Det har ikke rigtig ført 
noget med sig, og det skyldes ikke 
alene, at ”den politiske forbruger” 
er en temmelig tandløs magtfak-
tor, medmindre den er led i en 
omfattende aktivistisk bevægelse. 
Det skyldes i lige så høj grad, at 
landbruget ikke behøver at tage 
det alvorligt. 90% af det danske 
svinekød eksporteres nemlig.

Det samme gælder for øvrigt 
også for de 125 mio. lynopfedede 
danske kyllinger. Og selv om dan-
ske supermarkeder nu har erklæ-
ret, at de ikke længere vil forhandle 
disse billige lynopfedede kyllinger, 
så kommer det næppe til at betyde 
en revolution i kyllingeindustrien. 
Det vil nok snarere føre til en op-
deling mellem dem, der vender 
sig mod det danske marked for at 

producere kyllinger med en anelse 
større velfærd, og de der fortsætter 
som hidtil for eksport. 

Ansatser til et anderledes 
landbrug
Når vi så ser på klimaargumentet, 
så rummer det to dele, dels den 
store import af soja til foder, og 
dels at drøvtyggere bøvser metan. 
Ikke mindst har mange brugt 
metan-argumentet med udgangs-
punkt i, at metan er en meget kraf-
tigere drivhusgas end CO2, hvilket 
er korrekt, men med til historien 
hører to ting som ofte overses: For 
det første så nedbrydes metan 
langt, langt hurtigere end CO2, og 
dels forstærkes problemet pga. den 
måde, dyreholdet foregår på. 

I jorden findes der bakterier, der 
lever af den metan som drøvtyg-
gerne udleder, men dels findes 
de ikke i staldgulvene, der hvor 
vore dages malkekvæg befinder 
sig livet igennem, og dels så er 
disse bakterier meget følsomme 
overfor kemikalier, hvilket vil sige, 

at den udprægede brug af gift og 
kunstgødning ikke bare udleder 
sine egne drivhusgasser, men også 
er med til at øge udledningen af 
andre.

Løsningen vil være meget svær 
at gennemføre i et kapitalistisk 
landbrug, hvor driften mod så 
stort udbytte som muligt med så 
få omkostninger som muligt hele 
tiden vil slå kontra mod forsøg på 
at tilpasse til en bæredygtig udnyt-
telse af ikke bare naturen, men især 
den kultiverede del af naturen. 
I dag i Danmark kommer meget 
kødkvæg på græs, hvilket ikke 
bare er godt for naturens balance, 
det øger også kødet næringsværdi. 
Men at få malkekvæget på græs 
er nok ikke så ligetil, for med de 
store besætninger mælkeprodu-
centerne i dag har, vil det kræve 
meget arbejdskraft – noget som 
landbruget har brugt mange kræf-
ter og investeringer på at slippe af 
med. Det vil kræve et opgør med 
deres profitabilitet. 

Sammenfatning og fremtiden
Det er ikke konkurrencen, der skal 
reguleres yderligere - den skal fjer-
nes. Der skal planlægning til. Det 
gøres kun ved at fjerne kapitalis-
men som helhed. Så længe vi lader 
os forblænde af det blålys, der kal-
des grøn kapitalisme, så bevæger 
vi os fortsat mere og mere mod 
afgrunden. Selvom det er mange år 
siden, at Rosa Luxemburg formu-
lerede det, så er hendes ord om at 
”valget står mellem socialisme og 
barbari” nok mere aktuelle end 
nogensinde.

Denne artikel er en forkortelse 
af en længere artikel:

http://socialister.dk/kapitali-
stisk-landbrug-produktion-for-
profit/

Læs også:
http://socialister.dk/marx-oekolo-
gi-og-stofveksel-teorien/
http://socialister.dk/saadan-ska-
ber-kapitalismen-virus-og-bakte-
rie-epidemierne/

Produktion for profit

En kyllingefarm i Florida
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Dette er 2. del af vores serie 
om arbejderbevægelsens 
historie. 1. del omhandlede 
de tidlige fagforeninger og 
opkomsten af socialdemokra-
tismen i arbejderklassen som 
politisk tendens. Denne gang 
er det spørgsmålet om hvem 
vinder kampen om social-
demokratiets politiske linje; 
de reformsøgende eller de 
revolutionære.

Af Freddie Nielsen

Efter ”Slaget på Fælleden”
Efter ”Slaget på Fælleden” slog 
myndighederne ned på Interna-
tionales ledere. Louis Pio, Harald 
Brix og Paul Geleff blev idømt 
lange fængselsstraffe, og Inter-
nationale blev forbudt i 1873. Det 
var ikke Socialdemokratiets (SD) 
tid endnu, ved valget i 1872 fik Pio 
199 stemmer og Geleff 26, og ved 
næste valg stillede man slet ikke 
op. 

I april 1875 blev lederne løsladt 
før tid, ikke så meget af godhed 
som fordi fængslet havde tæret 
så meget på deres helbred, især 
Pios, at man frygtede for følgerne 
ude i arbejderklassen, hvis han 
døde i fængslet. Helt galt blev det 
i foråret 1877, hvor Brix fik 6 års 
fængsel, og politiet stillede Pio og 
Geleff over for valget mellem snar-
ligt fængsel eller en enkeltbillet 
til Amerika. Da de valgte billetten 
var det hele ved at gå i opløsning.

Fagforeningerne, der ejede avi-
sen Social-Demokraten, enedes 

dog om at den fortsat skulle ud-
komme, og på et partimøde ugen 
efter vedtog, at man ”ville virke 
af al magt for at bevare partiet”. 
I 1877 oprettedes kun en ny fag-
forening og i 1878 ingen, og flere 
af de eksisterende sygnede hen. I 
1878 udskilte man den politiske 
side i Socialdemokratisk Forbund 
(Socialdemokratiets officielle 

navn indtil 1965).
I løbet af 1880’erne fik partiet 

mere fodfæste, de to første social-
demokrater kom i Folketinget i 
1884. Det svandt dog ind til én ved 
næste valg. Men fra slutningen af 
80’erne begynder vi at ane kon-
turerne af det Socialdemokrati, 
vi kender.

Arbejdets mænd
Partiets egne historikere vil altid 
her, lysende af stolthed, skrive at 
partiet nu konsolideredes under 
ledelse af ”arbejdets mænd”. Men 
skal vi forstå udviklingen, så er det 
vigtigt at præcisere, at det var ikke 
arbejdspladsernes mænd, men 
organisationernes mænd, der var 
tale om.

Selv om de materielle betingel-
ser endnu ikke var fuldt til stede 
for at de ledende lag i fagbevægel-
sen havde udviklet sig til et egent-
ligt fagbureaukrati (et privilegeret 
lag med egne interesser), så var 
ansatserne der. Det kom ikke 
mindst til udtryk i 1888/89, hvor 
en fløj i partiet, der opfattede sig 
som revolutionære, begyndte at 
rejse kritik af partiets taktik.

Det førte til en række debatter 
og sammenstød, og endte med at 
de revolutionæres ledere blev eks-
kluderet i efteråret 1889. Herefter 
startede de ”Det Revolutionære 
Socialistiske Arbejderparti”, der 
dog sygnede helt hen efter et 
par år.

Striden havde sit udgangspunkt 
i kritik af SDs valgtaktik. Vi er i 
tiden før der blev indført tillægs-

mandater ved valg til Folketinget. 
Derfor indgik SD aftaler med den 
øvrige opposition (primært Ven-
stre) om at dele opstillingskredse-
ne, for ikke at sprede stemmerne. 
Ud over at Venstre kun overlod 
ganske få kredse til SD, så var der 
også tale om en vis tilpasning 
(underordning) til Venstre – selv 

om ledelsen benægtede det.

Klasselinje
Oppositionen ønskede samarbej-
det stoppet, og ønskede i stedet 
at stille socialdemokrater op så 
mange steder som muligt. Frem 

for alt ønskede de en klarere 
klasselinje, frem for vægt på at få 
opposition til Estrup-regeringen 
valgt ind i Folketinget.

Oppositionen blev både styrket 
og klarere i slutningen af 1888, 
hvor dels stokkedrejer Nic. L. Pe-
tersen og dels lærer Gerson Trier, 
vendte hjem efter mangeårige 
ophold i udlandet, og stillede sig i 
spidsen for de revolutionære. Trier 
havde i London været i kontakt 
med og blevet venner med Frie-
drich Engels, og denne kontakt 
fortsatte han efter sin hjemkomst 
til Danmark.

Situationen tilspidsede i april 
1889, hvor Trier og Petersen star-
tede udgivelsen af ugebladet 
Arbejderen. Dette blad så par-
tiledelsen som en konkurrent, 
selv om det egentlig var tænkt 
som et supplement til Social-
Demokraten, men med mere 
teoretisk tilgang. I det første num-
mer bragte de et manifest, hvori 
de bl.a. slår fast, at de ønsker: ”en 
fuldstændig omvæltning af de 
bestående samfundsforhold”, og at 
de vil ”søge at udrydde alle falske 
forestillinger om, at der kan opnås 
grundige forbedringer … gennem 
lovgivningen.”

Reformsøgende socialisme
Hertil svarede ledelsen igen: ”Det 
danske socialdemokratiske Parti 
repræsenterer den reformsøgende 
Socialisme og bekæmper som 
Følge deraf den revolutionære 
Socialisme”, og fortsætter: ”Ved 
denne Prædiken gaar man kun 
Modstandernes Ærinder... ”

Sludder, ja, men dog stadig 
nogenlunde sobert. Snart gik 

ledelsen over til en kombination 
af fejltolkninger og mistænkelig-
gørelse. Beskyldninger om, at 
oppositionen var betalt af Højre, 
at Trier allerede i London havde 
planlagt at ødelægge SD og lig-
nende, dukkede op. Oppositionen 

fortsatte med saglige argumenter, 
men i august indeholdt Arbejde-
ren en artikel af hovedbestyrel-
sesmedlem Signe Andersen (den 
en af to bestyrelsesmedlemmer 
i Socialdemokratisk Forbund fra 
oppositionen), hvor hun hudflet-
tede flertalsledelsen.

Det der især faldt partitoppen 
for brystet, var afsnittet:

”De gamle socialdemokratiske 
førere har i deres agitation forstået 
at skjule socialismens kærne. De 
tænker vel som de fleste: Enhver 
er sig selv nærmest, og ved at stå 
os godt med mellempartierne kan 
vi stadig skabe os et flertal, ved 
hvis hjælp vi kan holde os oppe 
på førerposterne, hvormed følger 
æren og fordelene... ”

Der er jo ikke noget at sige til, at 
de blev vrede i partitoppen - det 
er jo nærmest brutalt profetisk for 
den vej SD er gået lige siden. Da 
hverken Signe Andersen (der ikke 
var i Arbejderens redaktion) eller 
redaktionskomiteen ville und-
skylde artiklen, endte det med en 
eksklusionssag mod redaktionens 
syv medlemmer. Og den faldt ikke 
ud til deres fordel. Med 2643 ja-
stemmer mod kun 391 nej, blev 
de ekskluderet. Kun i to afdelinger, 
Amager og Randers, havde de 
revolutionære flertal.

Ekskluderet
Eksklusionen skete i efteråret 
1889, men fordi der skulle være 
valg i foråret 1890, og partitoppen 
vedvarende beskyldte de revolu-
tionære for at ville splitte og skade 
SD, ventede de til efter valget med 
at danne det nye parti, for ikke at 

ende som syndebukke for et evt. 
valgnederlag.

Det nye parti blev ingen succes. 
1. maj 1890 lavede de en (ulovlig) 
gadedemonstration med ca. 300 
deltagere, og de forsøgte sig med 
en bevægelse blandt de arbejds-
løse, uden noget gennemslag. I 
det hele taget smuldrede partiet 
hurtigt, og gled ind i glemsel. De 
centrale personer fortsatte med 
oplæg og debatter, og blev in-
volveret i forskellige former for 
arbejderoplysning, men som parti 
lykkedes de ikke.

Oppositionens eneste virkelige 
sejr fik de i sommeren 1889, hvor 
de stik mod ledelsens ønske, 
fik flertal for at det danske SD 
skulle deltage i de internationale 
kongresser i Paris. Det er da også 
bemærkelsesværdigt, at eksklu-
sionerne blev fordømt af social-
demokratiske blade i både Norge, 
Sverige, Østrig og Tyskland.

Ikke forgæves
Men forgæves var det ikke. Disse 
folk må siges at have holdt fanen 
højt, og ydet et godt bidrag til kri-
tik af reformismen. Det kan synes 
et spørgsmål om valgtaktik, men 
det dækkede over fire centrale 
punkter, der den dag i dag stadig 
er vigtige.

1. Kapitalismen kan ikke af-
skaffes gennem reformer i Folke-
tinget, derfor må et arbejderparti 
stå for en entydig klassepolitik.

2. Selv om reformer ikke 
skaffer den afgørende løsning, 
så er reform og revolution ikke 
hinandens modsætning (kun 
reformister ser det sådan).

3. Repræsentation i Folke-
tinget, skal først og fremmest ses 
som en talerstol, der kan bruges 
udadtil. Og endelig:

4. Den eksisterende stat er 
ikke en neutral størrelse, men er 
kapitalismens stat.

I vore dage har vi nok fået forfi-
net argumenterne en hel del. De 
revolutionære i 1889 var ret fir-
kantede, og primært teoretikere. 
Det var da også sådan, at Engels i 
brevvekslingen med Trier, kritise-
rede dem for at gøre samarbejds-
spørgsmålet til et uafvendeligt 
princip. Han støttede dem fuldt 
ud i den aktuelle situation, men 
skrev også, at der sagtens kunne 
være situationer hvor et samar-
bejde var formålstjenligt.

.

Arbejderbevægelsens historie Del 2:
Revolutionsdebatten i Socialdemokratiet 

Nic L. Petersen

Paul Geleff

Serie:
Arbejderbevægelsens 
historie med
revolutionære øjne
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Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn på 
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 
34. For mere info kontakt ISU på 20 34 35 13.

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, 
Nørregade 60. Kontakt Jens, 24 26 80 23 for 
mere info.

17/11: Abort er en menneskeret
24/11: Corona, klassekamp og krise i Latinamerika 
- online med Nes Hejlskov med fra Chile.
1/12: USA og verden efter præsidentvalget
8.12: Studiekreds: Does privilege explain racism?
15/12: Hvordan kan arbejderklassen blive en kraft 
i klimakampen?
22/12: Jul i Covid19 lampens skær

Århus
Internationale Socialister holder (med mindre 
andet oplyses) møde hver anden torsdag kl. 
19.30 i lokale 2.2 på Studenterhus Aarhus, Nor-
dre Ringgade 3, 8000 Aarhus C. Kontakt Lars 
Henrik på tlf. 61 60 68 76 for yderligere info.

12/11: Marxisme og konspirationsteorier   

Aalborg
Vi mødes tirsdage i ulige uger kl. 17-19 i Social-
isternes Hus. Kontakt Asbjørn, 53 31 43 10 for 
mere info.

FB-side: facebook.com/Socialister.dk
FB-gruppe: facebook.com/groups/intsoc/

Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 
journal 168

Kan også læses online på: 
isj.org.uk/issue-168

A Rebel’s Guide to 
Friedrich Engels

Does Privilege 
Explain Racism?

System Change not 
Climate Change

Land and Labour: 
Marxism, Ecology and 
Human History

Land and Labour: Land and Labour: Land and Labour: Marxism and Ecology

Nye klistermærker på vej

odstand.orgM
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Chile stemmer nyliberalismen i graven

Trods coronapandemien, højrefløjens 
skræmmekampagne og fake news stemte 
et massivt flertal af chilenerne for en ny 
forfatning søndag den 25. oktober. Med 
næsten 80% flertal siger Chile adios til 
40 års nyliberalisme.

Af Nes Hejlskov

Den nuværende forfatning er skrevet i 
1980 under Pinochets brutale militær-
diktatur, og afspejler et økonomisk eks-
periment udtænkt af Chicago-økonomer 
som f.eks. Milton Friedman. Dette eks-
periment har skabt et af verdens mest 
ulige samfund, hvor en lille elite nyder 
tilværelsen, imens det store flertal knokler 
for 20-25 kroner i timen for at få mad på 
bordet, betale husleje, sundhedsydelser, 
studiegæld osv. 

Det sociale oprør 2019
De seneste 10 år har chilenerne proteste-
ret for forandring. Det var de studerende, 
der i 2011 antændte gnisten,  og siden da 
har store dele af arbejderklassen deltaget 
i protester, strejker, besættelser, vejblo-
kader osv. hvert eneste år. I oktober 2019 
kulminerede det i det sociale oprør (la 
revuelta popular), hvor op mod 3 mil-
lioner demonstrerede den 25. oktober i 
hele Chile. Metrostationer blev brændt 
af i hovedstaden Santiago, og supermar-
keder blev plyndret i mange større byer. 
Højrefløjspræsidenten Sebastian Piñera 
satte politi og militær ind i et forsøg på at 
kontrollere oprøret, men måtte opgive.

Folkefest i gaden
Da valgresultatet søndag aften begyndte 

at tegne et billede af en overvældende sejr 
til fordel for en ny forfatning, strømmede 
folk ud på gader og pladser i hele landet. 
I Santiago samledes man på Værdigheds-
pladsen (Plaza de la Dignidad (officielt 
Plaza Italia), som under oktober-oprøret 
blev omdøbt af demonstranterne) for at 
fejre resultatet. Endnu en gang var politiet 
mødt frem med tåregas og vandkanoner, 
men efter kort tid måtte de trække sig for 
det massive fremmøde af glade chilenere. 
Pladsen tilhører folket! 

Valgresultatet afspejler klassekam-
pen 
Mange blev overraskede over valgets 
tydelige resultat, da flere havde spået lav 
deltagelse og tæt løb mellem for og imod 
(til en ny forfatning). Især var det over-
raskende at stemmeprocenten (50,81%) 
var den højeste siden afskaffelsen af ob-
ligatorisk valgdeltagelse i 2012. Ved kom-
munalvalget i 2016 var det kun 35% der 
stemte. Der peges på, at det især er blandt 
de unge at valgdeltagelsen er steget, hvil-
ket er et positivt tegn for den kommende 
demokratiske udvikling i Chile. 

Hvem stemte imod en ny forfatning? 
Valgresultatet viser med tydelighed, hvor-
dan overklasse-kommunerne Vitacura, Lo 
Barnechea og Las Condes i hovedstads-
området var stort set de eneste, som op-
levede lav opbakning til en ny forfatning. 
Her stemte flertallet (omkring 61%) nej. 

Kigger vi på resultatet fra hele landet, 
afspejler forholdet 80/20 meget godt ulig-
heden mellem de sociale klasser; 80% af 
befolkningen tjener 6000 kr (eller mindre) 
om måneden, mens der er et mindretal, 
som har indtægter, man kan leve værdigt 

af. Selvom der ikke findes detaljerede 
data, der krydser indtægt med valgpræ-
ferencer, viser eksemplet med de rigeste 
kommuner, at det formentlig hovedsa-
geligt er arbejderklassen, som har stemt 
for en ny forfatning, mens overklassen og 
eliten stemte imod. Folkeafstemningen 
afspejler på den måde klassekampen 
i Chile; arbejderklassen har interesse i 
forandring, mens overklassen og kapita-
listerne ønsker at bevare sine privilegier. 

Udfordringer for forfatningsprocessen 
og venstrefløjen 
Selvom glæden er stor blandt de fleste 
chilenere, er der også bekymring for, hvor-
dan den kommende forfatningsproces 
kommer til at forløbe. 

I den forbindelse bliver det interessant 
at se, om den nye venstrefløjs koalition 
Frente Amplio (Bred Front) formår at 
samle og samarbejde med Kommunist-
partiet og midterpartierne. Der er generelt 
meget lav tillid til de politiske partier, så 
det bliver afgørende at opstille folkelige 
kandidater med rødder i de sociale be-
vægelser. 

Under oktober-oprøret sidste år opstod 
der lokale komiteer overalt i Chile, hvor 
man diskuterede indholdet af en ny for-
fatning og dermed et Nyt Chile. Opgaven 
bliver at inddrage disse selvorganiserede 
komiteer og forbinde dem til de venstre-
fløjspartier, der kæmper for revolutionær 
forandring.

En ny forfatning ikke vil løse alle Chiles 
problemer. Det er et vigtigt og historisk 
skridt i retningen af et andet og bedre 
samfund, men kampen er først lige be-
gyndt!

Online-oplæg og debat 
Nes Hejlskov, som er i Chile, holder oplæg om 

situationen, under overskriften:

Corona, klassekamp og krise i Latinamerika

Tirsdag d. 24. nov. kl. 19.00

Se oplægget online, eller kom forbi Ungdoms-

huset i Odense (Nørregade 60) og vær med 

i debatten.

Se mere info via vores facebook-side: 

www.facebook.com/socialister.dk


