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Jeppe Kofods hykleri

Boykot VM i fodbold i Qatar

Landets r igeste mand og 
hovedaktionær i nemlig.com 
Anders Holch Povlsens reak-
tion på “shitstormen” mod hans 
virksomhed sagde d. 13. april til 
Ekstra Bladet: 

“Vi kan ikke være tjent med 
at nogen, og særligt ikke vores 
kunder, tror at der er noget forkert 
i nemlig.com”.

Så det afgørende er, hvad 
kunderne og offentligheden tror 
om arbejdsforholdene, ikke, 
hvordan disse reelt er. 

Og videre: 
“Alle medarbejderes trivsel og 

motivation er helt afgørende, og 

virksomhedens ånd og værdi-
grundlag er bevis herfor.” 

En helt igennem formidabel 
bevisførelse for at der ikke er 
noget skidt at komme efter, er 
“ånd” og “værdigrundlag”. Disse 
lader sig naturligvis let definere 
og kan bestemt ikke være vidt 
forskelligt afhængigt af, om man 
er multimilliardær eller almind-
elig lønarbejder hos nemlig.com.

Og: 
“Jeg kender virksomheden som 

en ordentlig og redelig virksom-
hed, som tager sit ansvar alvorligt, 
inklusivt det samarbejde nemlig.
com har haft med fagbevægelsen 

gennem de sidste 15 år.” 
Mulig “oversættelse”: “Set fra 

min pind som mangemilliardær 
og arving til min fars virksomhed, 
bedømmer jeg arbejdsforholdene 
som særdeles gunstige. Jeg har i 
hvert fald aldrig haft grund til at 
klage. I øvrigt er fagbevægelsens 
kamp overflødiggjort i det øjeblik, 
der er tegnet overenskomst.” 

“Samtidig noterer jeg mig der-
for med tilfredshed, at 3F, Dansk 
Erhverv og nemlig.com mandag 
har holdt et konstruktivt møde, 
hvor der er aftalt en møderække 
for at drøfte og afklare den rejste 
kritik.”

Bestseller-milliardæren konsta-
terer, at mødet var “konstruktivt”, 
idet det mundede ud i aftaler om 
nye møder! 

Kritikken af nemlig.com’s slave-
lignende løn- og arbejdsvilkår vil 
blive diskuteret på disse møder. 
Hvad afklaringen bliver, står hen 
i det uvisse. Men forhåbentlig og 

formentlig munder det ud en i 
form for konsensus om, at vi bør 
værdsætte og hylde de heltemod-
ige iværksættere. Og at Anders 
Holch Povlsen fortsat kan være 
god for de mange milliarder, han 
skovler ind på underbetalte og 
udnyttede arbejdere.

Spinguide til shitstorm mod nemlig.com
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Af Muhmen Parvaze, gæsteskribent

Udenrigsminister Jeppe Ko-
fod (S) fortsætter sit “hykleri-
cirkus” om menneskerettigheder 
og demokrati på sin twitter-profil, 
hvor ministeren ofte kun råber op 
om bestemte menneskerettighed-
skrænkelser, der er i Danmarks in-
teresse, mens det blinde øje bliver 
vendt mod andre.

De danske politikere er besyn-
derligt dygtige til at fremstille 

Danmark som et land, hvor men-
neskerettigheder og demokrati er 
blandt vores største værdier. Det 
er også den beretning, der bliver 
trukket ned over hovedet på be-
folkningen, og som vi alle vælger 
at tro på. Men Danmark er yderst 
selektiv i sin støtte til undertrykte 
befolkninger.

Israel har haft frit spil hvad angår 
tortur, vold, seksuelle overgreb og 
drab over for den palæstinensiske 
befolkning siden 1948. Det nøjag-
tigt samme foregår i Kashmir, hvor 

det er Indien, som er besættelses-
magten og gerningsmanden.

Man skulle tro, at disse to stor-
magter var undtaget internationale 
konventioner og love, siden ingen 
– heriblandt Kofod – fordømmer 
dem. Rædslerne har stået på siden 
Anden Verdenskrigs afslutning, 
hvor menneskeheden mente, vi var 
blevet klogere. Det ser foreløbigt 
ud, som om palæstinenserne og 
befolkningen i Kashmir har lang 
vej endnu til demokrati eller bare 
basale menneskerettigheder.

Noget, som Danmark ellers 
mener, det er vores pligt at hjælpe 
med. Hykleri, dobbeltmoral og 
manipulation – det er, hvad dansk 
politik er. Danmark står ved sine åh 
så vigtige værdier, når det gavner 
os, og det kan ses i fuld HD-kvalitet.

Så længe Danmark forholder sig 
tavs, har den danske stat blod på 
hænderne. Det er hårdt at sige det, 
men når de danske myndigheder 
ikke reagerer, er Danmark en del af 
disse menneskerettighedskrænkel-
ser. Den, der tier, samtykker!M
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E t n i s k e  m i n o r i t e t e r  e r 
smittespredere. 

Det er åbenbart den almind-
elige opfattelse i befolkningen. 
I en meningsmåling foretaget af 
Københavns Universitet svarer 
26 procent, at de er “stærkt 
enige” i, at religiøse grupper i 
Danmark “i høj grad har bidraget 
til smittespredningen”, og hele 
71 procent er i en eller anden 
grad enige i det. Propagandaen 
har gjort sin virkning.

Professor Lene Kühle, som 
er fra Afdeling for Religionsvi-
denskab ved Aarhus Universitet 
og står bag KU’s undersøgelse, 
forklarer til Politiken, at da un-

dersøgelsen blev lavet i oktober 
2020, “… havde [der] ikke været 
smittespredning, som kunne 
spores til et trossamfund. Senere 
har der været smitte i kirkekor, 
og først i februar (2021) i år, så 
vi det første regulære smitteud-
brud i en moské. Derfor har jeg 
svært ved at se det som andet 
end en mistænkeliggørelse.”

Undersøgelsen viste også, at 
moskeerne var blandt de hur-
tigste af alle trossamfund til at 
informere deres menigheder:

“Jeg var lidt overrasket over, at 
moskeerne faktisk var blandt de 
mest aktive i informationsind-
satsen. De muslimske trossam-

fund reagerede meget hurtigt,” 
siger Lene Kühle og forklarer, 
at nogle kombinerede rådene 
med en tekst om, hvad profeten 
har sagt og religiøse råd om 
renlighed.

Under Ramadan har der været 
mange ude at “advare” om 
smittespredning på trods af, at 
der ingen øget smittespredning 
var under Ramadan i 2020. 

For eksempel var borgmester 
Ole Bjørstorp (Ishøj-listen) ude 
at formane muslimer om at 
overholde regler, mens DF’s 
sundhedsordfører Liselott Blixt 
sædvanen tro spredte sin gift om 
muslimer, som ikke “overholder 

restriktioner”. Myten skal holdes 
i live.

Morten Sodemann, professor 
i global sundhed og indvandr-
ermedicin på Syddansk Univer-
sitet, skærer igennem alt dette 
bullshit og mistænkeliggørelse 
og siger til Politiken: 

“At give kultur skylden er en 
meget bekvem analyse, men den 
er ikke rigtig. Når man ser på det 
rent statistisk både ved influenza 
og covid-19, så er 80 procent af 
smitten relateret til gammeldags 
ulighed i sundheden. Det er kort 
skolegang, lav indkomst og dår-
lige boligforhold, som forklarer 
det meste”.Fo
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“At give kultur skylden er en meget bekvem analyse”

Af Charlie Lywood

“Kan dansk fodbold leve med 
mindst 6.750 mennesker, der er 
døde blandt andet for at bygge sta-
dioner, hoteller, veje og lufthavne, 
så Qatar kan afholde et flot VM? 
Kan dansk fodbold leve med, at 
der ifølge anklagemyndigheden 
i New York blev betalt millioner i 
bestikkelse for, at Qatar skulle have 
tildelt VM-værtskabet? Kan dansk 
fodbold leve med, at uafhængige 
eksperter kalder Qatars reformer 
for migrantarbejderne ren PR, som 
ikke bliver indført i virkelighedens 
verden?” 

Svaret er desværre et klart ja, 
skriver Tipsbladets chefredaktør, 
Troels Bager Thøgersen i en leder 
i Tipsbladet i marts måned. 

Han sætter DBU’s hykleri på 
spidsen: 

“I fodboldverdenen vil man 
gerne tale om fællesskab, socialt 
ansvar og menneskerettigheder. I 
virkeligheden har fodbold på inter-
nationalt plan mere til fælles med 
et cykelfelt i de glade EPO-dage i 
halvfemserne eller et kartel.” 

Og det er pengene, som er 
”doping”-midlet. Der tjenes as-
tronomiske summer via FIFA’s 
salg af TV-rettigheder, som så til 
gengæld skovler penge ind fra fir-
maer, som vil reklamere på verdens 
største scene. Alle har deres tryne 
nede i truget.

Men der er et begyndende oprør 
mod DBU’s lallende holdning, som 
bliver mere og mere larmende. 
Danske Fodboldfans har opfordret 
til mere “aktion” fra DBU og spill-

erne. Nu er Fanafdelingen i Brønd-
byernes IF og Brøndby Support 
gået et skridt videre og har lagt pres 
på Brøndby IF. I en erklæring d. 12. 
april skriver de bl.a.:

“Moderne fodbold handler ikke 
længere om sunde værdier, sport 
og konkurrence. I stedet fylder 
magt og penge stadig mere.” og 
“VM i Qatar er det klareste ek-
sempel på den sørgelige udvikling 
fodbolden er i.” 

De opfordrer derfor Brøndby IF, 
som har sæde i DBU’s repræsent-
antskab, til at foreslå en boykot af 
VM, og til at de skal stå i spidsen for 
at samle andre nationale fodbold-
forbund til at gøre det samme. De 
slutter erklæringen af med ordene: 

“Vi er imod det forræderi mod 
fodbolden, som VM i Qatar er 
udtryk for.”
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Det mener vi
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Covid-19 afslører ubarmhjertigt, at 
den sociale ulighed også forplanter sig 
til ulighed i sundhed, så sårbare boli-
gområder med mange syge, arbejdsløse 
og etniske minoriteter har svært ved at få 
bugt med smitten.

Epidemi-lovens indbyggede tvangs-
foranstaltninger udgør hele tiden en 
trussel.

Situationen spidser også til i de politisk 
stemplede “ghettoer” eller “parallelsam-
fund”, fordi beboerne snart bliver tvunget 
til at flytte, så deres boliger kan blive 
revet ned.

Siden regeringen i sommeren 2019 
besluttede, at Udlændingestyrelsen 
skulle revurdere opholdstilladelserne 
for syriske flygtninge fra Damaskus-
området, har det skabt enorm usikkerhed 
og panik blandt mange syriske flygtninge. 
Damaskus-området er sikkert, påstår den 
regering, som har lukket sin egen ambas-
sade på grund af manglende sikkerhed.

Regeringens racistiske retorik; planer 
om at udlicitere asylbehandlingen til 
tredjeparts-lande; Tesfayes drøm om, at 
ingen flygtninge kan søge asyl i Danmark; 
de umenneskelige udrejsecentre og para-
digmeskiftets udrulning i praksis har alt 
sammen forandret samfundet så radikalt, 
at der ikke længere er tale om lige ret-
tigheder og muligheder for alle. Alle dem, 
som står i skudlinjen, er hårdest ramt.

Nok er nok - civilsamfundet rykker
Men det rykker ude i civilsamfundet i 
miljøerne hos de mange forskellige Ven-
ligbo-grupper, Bedsteforældre for Asyl, 
NGO’er som Mellemfolkeligt Samvirke, 
enkeltpersoner, kunstnere og antiracis-
tiske grupper samlet i Fællesinitiativet 
mod Racisme og Diskrimination.

Vi er nu vidne til en offensiv med 
borgerforslag, breve til politikerne, 
debatindlæg, annoncer og demonstra-
tioner; organiseringen er i gang.

Det er faktisk lykkedes at sparke døren 
ind og sætte solidaritet og mennes-
kelighed i centrum. Det har tvunget  
regeringen i defensiven på spørgsmålet 
om de danske børn i Syrien og de syriske 
flygtninge i Danmark. Mange store, in-
ternationale medier omtaler Danmarks 
enegang, og der er begyndende protester 
foran danske ambassader. I det social-
demokratiske bagland er der voksende 
bekymring og kritik af regeringens politik.

Solidaritet i hverdagen - demonstra-
tion landet over den 19. juni.
Næste skridt må nu være at få fagfore-
ninger som FOA og 3F, der organiserer 
udvisningstruede syrere, til at tage deres 
medlemmers liv, ære og velfærd i forsvar. 
Solidariteten må bygges op på arbejdsp-
ladserne. 

Også Danske Gymnasieelevers Sam-
menslutning, Danske Studerendes 
Fællesråd og andre uddannelsesor-
ganisationer må gå i brechen for deres 
medlemmer, for der findes masser af 
syriske gymnasieelever og studerende, 
som nu er i farezonen.

Dernæst må vi støtte op om Fællesini-
tiativet mod Racisme og Diskriminations 

opfordring til at demonstrere i de største 
danske byer i forbindelse med FN’s In-
ternationale Flygtningedag den 19. juni. 
Kommune- og regionsvalget er på trap-
perne. Alle lokale kandidater skal stilles til 
regnskab for den umenneskelige politik, 
deres partier fører på Christiansborg.

Skal venstrefløjen holde hånden un-
der en kulsort og racistisk regering?
Regeringens støttepartier på Christians-
borg kan ikke længere nøjes med at 
indkalde til samråd, stille spørgsmål og 
stemme imod regeringen, som så skaf-
fer sig et flertal sammen med Venstre og 
Konservative. 

Det er heller ikke nok at få en minimal 
politisk indrømmelse som “betaling” for 
at stemme for hele pakken. Realiteten 
er, at i dag er den socialdemokratiske 
regering ikke det “mindste onde”, som 
man ikke kan vælte af frygt for det, som 
er værre. 

Hvordan kan solidaritet og mennes-
kelighed vinde?
Vi har tidligere set store mobiliseringer 
i solidaritet med flygtninge og etniske 
minoriteter. 

I 2015, da flygtningene kom gående 
på motorvejen; protester mod para-
digmeskiftet i 2018; I 2020, da mordet på 
George Floyd fik Black Lives Matter-bev-
ægelsen i USA til også at brede sig hertil 
og fik mange unge på gaden i kampen 
mod racisme i Danmark.

Vil vi vinde, må vi fortsætte med at 
underminere den folkelige opbakning 
til regeringen og opbygge en massebev-
ægelse. 

Vi må også udvikle aktions- og kamp-
former i retning af kollektive aktioner og 
strejker. Udvisningerne af de syriske fly-
gtninge kunne måske blive katalysator for 
en bredere social utilfredshed, som vi har 
set det ske overalt i verden siden 2019. Vi 
kunne også lade os inspirere af de omfat-
tende skolestrejker, som Greta Thunberg 
kickstartede og starte skolestrejker i soli-
daritet med syriske flygtninge.

Socialistisk Arbejderavis opfordrer sine 
læsere til at blive aktive i det antiracistiske 
netværk, som er samlet i Fællesinitiativet 
mod Racisme og Diskrimination.

Det er Randers mod Racisme, Aarhus 
for Mangfoldighed, Antiracistisk Netværk 
i Svendborg, Racismefri By - Odense for 
Mangfoldighed og Fællesinitiativet mod 
Racisme og Diskrimination København 
og Omegn.

Gå med i Internationale Socialister, 
som har afdelinger i København, Aarhus 
og Odense.

I Syvårskrigen i 1756-63 kæmpede 
Frankrig og England om magten i de 
nordamerikanske og vestindiske ko-
lonier, og den indbringende handel 
der fulgte med. 

Af Jens Andersen

England vandt, og de britiske ministre 
besluttede at en del af udgifterne til krigen 
skulle betales af de amerikanske kolonier. 
De indførte derfor en række skatter og 
afgifter på bl.a. importvarer.

Afgifterne ramte hårdt i de tretten kolo-
nier på den nordamerikanske østkyst, som 
i forvejen var ramt af økonomisk krise, og 
førte til udbredt utilfredshed. Utilfred-
sheden blev ikke mindre, da nogle af de 
ekstra penge skulle bruges til skattelet-
telser for store landejere i England.

I England havde Underhuset i parla-
mentet vetoret over økonomiske lovfor-
slag fra regeringen. Kolonisterne krævede 
nu at koloniernes forsamlinger skulle 
have samme ret. Amerikanerne så stadig 
sig selv som briter, og så deres kamp som 
et forsvar af deres rettigheder som briter. 
Men deres krav førte dem til at stå sam-
men i modstand mod England.

Mobiliseringen foregik på forskellige 
planer i samfundet. I toppen mødtes 
delegerede fra de tretten kolonier til en 
Kontinental Kongres, hvor man udråbte 
en boykot af handel med England, indtil 
skatterne blev trukket tilbage.

De lavere klasser demonstrerede i de 
store kystbyer, hvor de bl.a. rev et skatte-
kontor ned i Boston. I marts 1770 kastede 
en flok mennesker snebolde på nogle 
britiske soldater, hvilket fik soldaterne til 
at skyde ind i flokken så fem døde i det der 
blev kendt som ’Bostonmassakren’.

Modstanden i kolonierne, kombineret 
med pres fra store handelsfolk i London 
og gadeoptøjer i London, fik regeringen til 
at droppe alle afgifter undtagen den på te.

Teselskabet i Boston
I Boston havn, november 1773, forsøgte 
Massachusetts’ guvernørs søn at bryde 
boykotten ved at lande et skib med te. 
Flere tusinde mennesker havde samlet 
sig til demonstration på havnen. Samtidig 
bordede ca. 100 aktivister skibet, udklædt 
som oprindelige amerikanere, og smed 

teen overbord.
Dette fik den britiske regering til at 

sætte hårdt mod hårdt. De sendte trop-
per til Boston og udnævnte en general til 
guvernør i Massachusetts med ordre om at 
oprette orden i kolonien. Anholdte skulle 
fragtes til England og retsforfølges.

Nu var det ikke længere et spørgsmål 
om afgifter, men om amerikanerne skulle 
have nogen som helst indflydelse på de 
love de levede under. Forsamlingerne 
i alle tretten kolonier blev enige om at 
sende delegerede til endnu en Kontinental 
Kongres.

Kongressen besluttede sig for endnu 
en boykot af England. Men denne gang 
var det ikke nok at overlade det til han-
delsmændene alene. I hver kommune og 
hver by skulle der vælges komiteer som 
skulle agitere imod at købe britiske varer.

Disse komiteer blev mange steder cen-
tre for modstanden mod briterne, og ofte 
var det folk fra samfundets mellem- og 
underklasse, der bar dem oppe.

Briterne havde et overlegent militær 
og regnede med at de gennem militære 
sejre ville genvinde opbakningen fra den 
amerikanske over- og middelklasse. Men 
komiteernes agitation havde vundet så 
bred opbakning i de amerikanske masser, 
at briternes sejre kun i begrænset omfang 
førte til øget opbakning.

Dette betød at krigen trak ud, og at 
de amerikanske militser dermed bedre 
kunne føre guerilla-krig mod de britiske 
tropper. Guerrilla-taktikken og hjælp fra 
den franske flåde førte til at amerikanerne 
vandt krigen og dermed deres uafhæn-
gighed.

Ma s s e r n e s  s t o re  o p b a k n i n g  t i l 
komiteerne skyldtes bl.a. at de havde en 
social dimension, hvor de beskattede de 
velhavende højere, sikrede mad til fattige 
og kontrollerede priserne.

Den sociale dimension kom også til 
udtryk i Uafhængighedserklæringen fra 
1776, og USA’s forfatning fra 1787 som 
begge tog udgangspunkt i Oplysnings-
tidens tanker om ligeværd og menneske-
rettigheder.

Der var mange grupper der ikke blev 
inkluderet i det nye demokrati, men al-
ligevel var det et fyrtårn af inspiration for 
mennesker i resten af verden, som drømte 
om bedre forhold.

Sekstende del:

Den amerikanske uafhængighedskrig

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”.

The Destruction of Tea at Boston Harbor, litografi af Nathaniel Currier, 1846

Nok er nok 
- civilsamfundet rykker og presser regeringen
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Solidaritet med det syriske folk -
mod diktatur, udenlandsk intervention og racisme

For ti år siden begyndte protest-
erne i Syrien, efter at de syriske 
sikkerhedsstyrker brutalt mishan-
dlede de drenge, som med grafitti 
havde skrevet på deres skole mur 
“Frihed. Ned med regimet”. De var 
inspireret af den bølge af   oprør 
i regionen, som allerede havde 
fældet diktatorer i Tunesien og 
Egypten. Inden for få uger var 
protesterne eskaleret til et lands-
dækkende revolutionært oprør, 
der mobiliserede hundreder af 
tusinder af mennesker til at kræve 
et andet Syrien. Et Syrien, der var 
mere demokratisk, mere lige og 
mere retfærdigt. Assad-regimet 
reagerede brutalt og voldeligt i sit 
forsøg på at slå revolutionen ned 
i de byer, som gjorde oprør. Trods 
den forfærdelige undertrykkelse 
fortsatte aktivister med at ud-
vikle kreative former for protest 

og modstand, skabte alternative 
lokale råd og mobiliserede for at 
hjælpe hinanden, selv når de blev 
belejret. Selvom regimet eskalere-
de sin sekteriske propaganda, der 
var designet til at sætte almindel-
ige mennesker op mod hinanden, 
arbejdede mange aktivister på at 
praktisere et alternativ: solidar-
itet mellem Syriens forskellige 
religiøse samfund.

Med hjælp fra udefrakom-
mende magter som Iran og Rus-
land har Assad-regimet overlevet. 
Det har kostet mindst 400.000 
døde og millioner af flygtninge. 
Golfstaterne har støttet forskellige 
væbnede islamistiske fraktioner, 
mens Tyrkiet har invaderet det 
nordlige Syrien tre gange siden 
2016 og fortrængt hundreder af 
tusinder af mennesker. I mel-
lemtiden har militær indgriben 

fra USA og dets allierede under 
påskud af at bekæmpe islamiske 
stat yderligere intensiveret kon-
flikten og øget det syriske folks 
lidelser.

I tider som disse er det vigtigere 
end nogensinde at kritisere både 
Assad-diktaturet og de uden-
landske magters indgriben, hvad 
enten de er allierede med regimet-

teller imod det. Det er også vigtigt 
at kritisere hykleriet fra politikere 
i Europa og Amerika, som støt-
ter militær intervention i Syrien, 
men alligevel nægter at tilbyde 
støtte og asyl til de millioner af 
syrere, der er blevet tvunget til at 
forlade deres hjem pga. krig og 
undertrykkelse.

Vi står sammen med syriske 
flygtninge mod den racisme og 
forskelsbehandling, de møder i 
eksil. 

Vi støtter syrernes kamp for 
demokrati, social retfærdighed og 
frihed i Syrien og er imod alle for-
mer for udenlandsk intervention.

International solidaritets-ud-
talelse fra MENA Solidarity Net-
work, som Internationale Social-
ister har tilsluttet sig. 

Postkort produceret i samarbejde 
med Galleri Galschiøt

Udtalelse

Hvordan kan det være, at 
Danmark som det eneste 

land sender syriske flygtnin-
ge tilbage til Assad-regimet?
Det spørgsmål stillede Fællesini-
tiativet mod Racisme og Diskrimi-
nation sammen med kunstneren 
Jens Galschiøt i en annonce i 
Avisen Danmark den 17. april til 
alle borgmestre og lokalpolitikere. 
Det var samtidig en opfordring 
til, at folk med en solidarisk og 
menneskelig tankegang skulle 
stille samme spørgsmål til deres 
lokalpolitikere. Titusinder af post-
kort bliver i øjeblikket sendt rundt 
i hele landet til mennesker, som 
gerne vil gøre en forskel. Dette er 
blot ét af mange udtryk for den 
civile aktivisme og modstand, 
som er eksploderet i løbet af den 
sidste måned. 

Gennem Worldagainstracism 
arbejder Fællesinitiativet mod 
Racisme og Diskrimination på in-
ternationale protester rettet mod 
danske ambassader. Desuden 
planlægges et offentligt møde 

den 27. maj og demonstrationer i 
flere byer i forbindelse med FN’s 
Internationale flygtningedag den 
19. juni.

S-regeringen på hælene
I løbet af de sidste to måneder 
har det vist sig, at regeringens 
argumenter ikke tåler dagens lys. 

Når folk med faglig indsigt får 
plads i medierne; når titusinder 
engagerer sig på sociale medier 
mv.; når medierne selv under-
søger politikere og embedsvær-
kets egne påstande og rapporter, 
ja så står vi midt i H.C. Andersens 
eventyr, “Kejserens Nye Klæder”. 

Først i sagen om de danske børn 
og deres mødre i de syriske fange-
lejre, som regeringen indtil nu har 
nægtet at hente hjem, er regerin-
gen kommet på hælene. Dernæst 
er Tesfaye og Stoklund blevet 
klædt af til skindet, fordi den “rap-
port”, som de siger konkluderer, at 
det er sikkert for syriske flygtninge 
at vende tilbage til Damaskus-
området, nu er undsagt af 11 ud 
af de 12 eksperter, som har udtalt 
sig til rapporten.

Der lyder højlydt kritik af Fly-
gtningenævnet. Er det nu også 
en uvildig retsinstans, eller er 
det et redskab for regeringen og 
udlændingestyrelsen? Er for-
manden for Flygtningenævnet, 

dommer Henrik Bloch Andersen, 
nu også så uvildig, siden han går 
i medierne og forsvarer Flygt-
ningenævnets afgørelser? Og var 
det ikke også ham, som allerede 
under Tamilsagen havde en meget 
dårlig hukommelse?

Der rejses nu krav om, at 
udlændingelovens § 7.3 (den nye 
tillægs-paragraf som S-regeringen 
i juni 2015 fik vedtaget) skal 
afskaffes, fordi den ikke yder fly-
gtninge den nødvendige beskyt-
telse.

Og der er nu igen fokus på 
“udrejsecentrene”, hvor flygt-
ninge, som ikke kan eller tør rejse 
tilbage, lever så “utåleligt som 

muligt”. Det er der, de mange 
syrere bliver tvunget hen, hvis de 
mister deres opholdstilladelse.
Her går menneskers liv i stå, for 
de mister alle rettigheder og mu-
ligheder.

Vi, som har været involveret i 
flygtninge- og udlændingepolitik 
længe, vidste godt, hvordan det 
hang sammen. Men vi var et lille 
mindretal. Nu er dette mindretal 
vokset takket være den civile ak-
tivisme og modstand. Det har be-
tydet, at kritikken også er vokset 
i regeringens eget bagland. Dertil 
kommer den negative omtale i 
alle store udenlandske medier. 

Vi er lige startet - vi fortsætter kampen
Det foreløbige højdepunkt for 

modstanden var Mellemfolkeligt 
Samvirke og DFUNK´s demon-
stration den 21. april i Aarhus og 
i København, hvor den samlede 
2000 mennesker på Christians-
borg Slotsplads ‒ heraf 100 elever 
fra Nyborg Gymnasium, hvor 
syriske Aya Abo Daher har mistet 
sin opholdstilladelse.

Demonstrationen sluttede 
med opråbet: Vi er lige startet. Vi 

fortsætter kampen.
Og det gør den tirsdag den 27. 

april i Frederiksværk og dagen 
efter d. 28., når en borgergruppe 
laver støttearrangement i Vejen, 
og XR står for en solidaritets-
aktion i Folkets Park på Nørrebro. 

Den 29. april kickstarter en 
gruppe unge i Odense “Skole-
strejke i solidaritet med syriske 
flygtninge”. De siger nok er nok 
og opfordrer unge i hele landet til 

at strejke fredag den 7. maj kl. 12 i 
solidaritet med syriske flygtninge. 
Eren Temur fra initiativgruppen 
siger til Socialistisk Arbejderavis: 
“Vi vil ikke tie og blot se på, at 
vores klassekammerater pludselig 
forsvinder sporløst. En strejke er et 
kollektivt og offensivt kampskridt, 
og unge må vise en vej frem, for 
nok er simpelthen nok nu.” 

Alle billeder på denne side er fra demonstrationen i København d. 21/4. 
Foto: Charlie Lywood

Foto: Charlie Lywood

Foto: Charlie Lywood

Foto: Charlie LywoodFoto: Charlie Lywood
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150 år for Pariserkommunen:

Da arbejderne tog magten 
for første gang

Denne artikel er en sammenskrivning og 
redigering af to tidligere artikler i Social-
istisk Arbejderavis (SAA). Dels af Ole Møl-
holm Jensen i SAA nr. 7 (marts 1985) og 
Marie Jæger i SAA nr. 307 (marts 2011).
Redigeret af Charlie Lywood.

Leve Kommunen! Leve Kom-
munen! Sådan lød det i Paris’ 
gader for 150 år siden. Helt præcis 
den 18. marts 1871 greb arbejder-
befolkningen, de småhandlende, 
den radikale intelligentsia og 
udstødte grupper magten i Paris 
og oprettede deres eget styre over 
byen, nemlig Pariserkommunen. 
Selv om denne begivenhed ligger 
langt tilbage i historien, og selvom 
Kommunen kun overlevede i 64 
dage, så står Pariserkommunen 
fortsat centralt i arbejderklassens 
historie.

Optakten
Den franske revolution i 1789 
gjorde op med enevælden og gav 
borgerskabet magten. Og senere i 
1830 og 1848 stadfæstede de deres 
magt. I disse opgør støttede den 
spirende arbejderklasse borger-
skabet. Men samtidig viste det sig, 
at borgerskabets magt ikke blev 
brugt til at forbedre arbejderklas-
sens forhold. 

Tværtimod blev klassemod-
sætningerne mellem borgerskab 
og arbejderklasse uddybet. In-
dustrialiseringen øgede antallet 
af industrielle arbejdere i byerne 
markant. Imens fik borgerska-
bets profitjagt og udbytning af 
arbejderklassen friere tøjler. Så 
da krisen brød ud i 1870 pga. den 
fransk-preussiske krig, ulmede 
oprøret allerede i samfundets 
bund. 

Preussisk besættelse og radi-
kalisering i Paris
Den fransk-preussiske krig fra 
sommeren 1870 førte i septem-
ber 1870 til preussisk belejring og 
besættelse af Paris. Fødevarefor-
syningerne til byen standsede, 
arbejdsløsheden steg, og store 
dele af den parisiske overklasse 
flygtede ud af byen. Og overlod 
byen til sin egen skæbne.

Den franske regering tillod 
at arbejderklassen trådte ind i 
hæren, der tidligere havde været 
forbeholdt middelklassen. Men 
nu var store dele af de franske 
tropper i preussernes varetægt, 
så regeringen så sig nødsaget til at 
indkalde arbejderne, som derved 
blev bevæbnede.

De bevæbnede arbejdere beg-
yndte nu at udvide demokratiet 
i hæren; ikke alene valgte de selv 
deres officerer, men organis-

erede også komiteer med cen-
tralkomiteen som den øverste 
administrerende myndighed.

Derudover begyndte pariserne 
at samles i teatre o.l. for at dis-
kutere politik. Over 30 af disse 
såkaldte ”røde klubber” mødtes 
dagligt igennem besættelsen og 
diskuterede alt fra socialisme til 
militærstrategi og prissætning af 
fødevarer til behovet for en kom-
mune. 

Magten til arbejderne
Da den franske regering 18. marts 
1871 efter Paris’ kapitulation (og 
preussernes tilbagetrækning) 
forsøgte at afvæbne arbejderne, 
forsvarede pariserne deres våben, 
og den nationale regering flygtede 
til Versailles. De efterfølgende to 
måneder brugte de parisiske ar-
bejdere på at omdanne deres by 
som en kommune.

De organiserede straks deres 
egen magt i modsætning til den 
måde, som den franske stat 
fungerede på. De startede med 
at opløse den stående hær og 
dannede i stedet deres eget fors-
var ved at bevæbne alle og danne 
forsvarskomiteer, som var direkte 
underlagt de beslutninger, som de 
kollektivt tog i kommunen.

Man indførte demokratiske valg 
ved besættelse af alle stillinger 
indenfor uddannelses-, retslige og 
administrative sektorer. Alle lige 
fra kommunalråd til fabriksarbe-
jder fik samme løn, hvorved man 
sikrede, at ingen stræbte efter 
administrerende stillinger for 
egen vindings skyld. De opløste 
samtidig politiet og den forhadte 
efterretningstjeneste.

Det gamle styres besluttende 
forsamlinger blev erstattet af 
et fællesstyre for kommunen. 
Et styre der blev valgt gennem 
direkte valg i de forskellige om-
råder af Paris, hvor det godt nok 
kun var mændene, som havde 
stemmeret. I modsætning til det 

gamle styre kunne de valgte ledere 
kaldes tilbage, hvis der i et af 
områderne var utilfredshed med 

dem. Lederne var således under 
direkte kontrol af dem, som havde 
udpeget dem til at lede.

Samtidigt ændrede de den 
gamle opdeling af lovgivende og 
udøvende magt, så de i stedet for 
at adskille disse funktioner gjorde 
dem til et. Styret skulle være et 
arbejdende styre. Denne sam-
menkobling af den lovgivende og 
udøvende magt betød samtidigt, 
at alle embedsmænd var under 
direkte kontrol og kunne afsættes 
af kommunen.

Staten må knuses
Karl Marx sammenfattede denne 
form for hidtil ukendt arbejder-
demokrati som: »Den endelig opd-
agede politiske form under hvilken 
arbejdets økonomiske befrielse 
kunne foregå«. Det var med an-
dre ord en form for organisering, 

der kunne virkeliggøre, at arbe-
jderklassen og andre undertrykte 
grupper kunne få den kollektive 
kontrol over samfundet og forme 
det i sit eget billede.

At arbejderne under Par-
iserkommunen måtte opbygge 
sin egen stat for at få kontrollen 
var ikke en erkendelse, de havde, 
før de gik til revolutionær omstyrt-
ning af det gamle undertrykkende 
kapitalistiske statsapparat i Paris. 
De gjorde det nærmere i for-
længelse af den virkelighed, de 
oplevede. De oplevede jo netop, 
at den stående hær blev forsøgt 
brugt imod dem, og at det gamle 
styre ikke kunne reformeres til et 
apparat, de selv kunne bruge.

Den konklusion, som Karl Marx 
drog af disse erfaringer, var, at »Ar-
bejderklassen kan simpelthen ikke 
tage den færdige statsmaskine i 
besiddelse og sætte den i bevægelse 
for sine egne mål«. Nej, det gamle 
statsapparat må knuses, og et 
andet må erstatte det.

Staten er netop en samling af 
den herskende klasses magt til at 
udøve kontrollen over samfun-
det. Under kapitalismen er der 
en adskillelse mellem dem der 
producerer, og dem der bestem-
mer. De lovgivende institutioner 
som Folketinget er også bygget 
på denne adskillelse. Vi kan ikke 
i dag stemme kapitalisterne ud 
eller via et flertal i Folketinget 

gøre op med kapitalismen. Det 
kræver, som under Pariserkom-
munen, selvstændig organisering 
og kamp mod borgerskabet og alle 
den borgerlige stats institutioner 
såsom hær, folketing og domstole.
Kamp og kontrarevolution
Selv om Pariserkommunen kæm-

pede en heroisk kamp, så endte 
den første arbejderrevolution 
alligevel i et kontrarevolutionært 
blodbad. Årsagerne hertil er 
mange, men af de mest centrale 
er at der manglede en erkendelse 
af, at det var nødvendigt med et 
totalt opgør med hele det borger-
lige Frankrig som første led i en 
spredning af revolutionen. Havde 
de parisiske arbejdere forsøgt at 
indtage Versailles umiddelbart 
efter magtovertagelsen i Paris, 
hvor den franske hær stadig var 
svækket, eller havde de forsøgt 
at vende tilfangetagne nationale 
tropper til Pariserkommunens 
side frem for at løslade dem, 
havde chancerne for Pariserkom-
munens sejr sandsynligvis været 
større.

Mange troede under Kom-
munens dage, at der kunne opnås 
forlig med kejser og borgerskab i 
Versailles. Det var en illusion som 
kostede dyrt, for borgerskabet 
brugte hele Kommunens levetid 
til at reorganisere sin egen hær 
og sendte den til slut mod Paris. 

Efter 64 dage med den hidtil 
højeste form for demokrati 
druknede Pariserkommunen i 
blodet fra de over 30.000 parisere, 
som de kontrarevolutionære me-
jede ned.

Erfaringer fra
Pariserkommunen
Pariserkommunen var, på trods af 
nederlaget, et vigtigt skridt fremad 
for arbejderklassens kamp mod 
kapitalismen, og erfaringerne 
herfra fik afgørende indflydelse 
på kommende revolutionsfor-
søg. For første gang i historien 
greb arbejderklassen magten og 
organiserede en storby, Paris, un-
der demokratisk arbejderkontrol. 
Her leverer Pariserkommunen 
en vigtig lære om klassekamp og 
arbejderdemokrati, som også i 
dag er særdeles relevant for revo-
lutionære socialister og alle der 
ønsker forandring.

Barrikade ved Pariserkommunen
Foto: Store Norske Leksikon

Diskussion i den Første Internationale
Foto: Store Norske Leksikon
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Biden-regeringen viser sit sande ansigt 

New Yorker-socialisten Eric 
Fretz ser nærmere på, hvad 
de første seks uger af Bidens 
præsidentperiode afslører om 
hans regeringstid.

Oversat fra engelsk af Charlie Lywood og 
forkortet. Den fulde artikel kan læses på: 
http://socialister.dk/biden-regeringen-viser-
sit-sande-ansigt-og-det-er-ikke-progressivt/

Joe Biden er skabt af to-parti-
systemet. Han begrænser politik 
til at handle om hvad der gavner 
storkapitalen. Hans valgkamp 
skabte så lidt entusiasme, at han 
knap nok vandt over Donald 
Trump, hvis katastrofale tilgang 
til Covid-19 førte til den højeste 
negative præsidentielle tillid si-
den Watergate-skandalen i 1974. 
Imidlertid har Biden, siden han 
blev præsident, ikke blot annulle-
ret nogle af Trumps mest ekstreme 
tiltag, men fået mange kommen-
tatorer til at udtrykke overraskelse 
over de “progressive” nye forslag, 
han har fremsat.
Det rejser et afgørende spørgsmål. 
Hvor langt går disse forslag egent-
lig? Hvor stammer de fra? Og hvad 
betyder det for en periode med 
Biden som præsident? 

Mangfoldighed i valg af mini-
stre, men “business as usual”
Enhver forestilling om, at Biden 
hemmeligt havde planer om at 
dreje til venstre, er ikke bekræftet 
af hans valg af ministre. På trods af 
megen snak blev ingen af de ven-
stredrejede som Bernie Sanders 
eller Elizabeth Warren udpeget. 
Det er nok den mest mangfoldige 
ministerrække i historien, men 
den er stadig fyldt med folk fra 
det militærindustrielle kompleks 
og fra tidligere demokratiske 
regeringer.

Bidens valg af direktør for den 
nationale efterretningstjene-
ste er Avril Haines. Hun arbej-
dede under Barack Obama som 
CIA-direktør, var arkitekten bag 
droneangreb-programmet, og 
spillede en central rolle i tilsløring 
af amerikansk tortur.

Lloyd Austin, den første sorte 
forsvarsminister, er en tidligere 
general, der støttede invasionen af 
Irak i 2003 og hjalp med at træne 
de irakiske sikkerhedsstyrker, der 
er kendt for deres krigsforbrydel-
ser i Mosul. 

Bidens udenrigsminister, An-
tony Blinken, støttede Bushs krig 
mod Irak i 2003, Obamas inter-
vention i Libyen i 2011 og Trumps 
bombning af syriske flyvepladser 
i 2017. Han sidder sammen med 
Lloyd Austin i bestyrelsen for Pine 
Island Capital, et private investe-
ringsfirma, der handler inden for 
forsvarssektoren.
Ron Klain, hans stabschef, var en 
stor lobbyist og står i spidsen for et 

firma der arbejder med risikovillig 
kapital. Han er fremdeles fast be-
sluttet på at tjene storkapitalens 
interesser.

Bidens venstreflanke
Da Biden blev præsident, fik han 
hurtigt USA til at genindtræde i 
WHO og Paris-klimaaftalen. Han 
har ophævet mange af Trumps 
beslutninger, herunder forbuddet 
mod, at transkønnede gør tjeneste 
i USA’s militær samt indrejse-
forbuddet, der forhindrede folk 
fra mange lande med muslimsk 
flertal i at komme til USA.

Mere overraskende er hans an-
nullering af Keystone XL-rørled-
ningen. Dette skyldes mange års 
determineret protest og verdens-
omspændende opmærksomhed, 
selv om flere lignende projekter 
fortsat bygges. Hans plan for ren 
energi vil betyde en investering 
på 2 milliarder dollars i løbet af 
hans første embedsperiode, hvis 
den kommer igennem uændret.
Selv om det ikke opfylder kravene 
fra de aktivister der kæmper for 
rettigheder på indvandrings-
spørgsmålet, så har Biden reageret 
med et lovforslag, der kan åbne 
op for en otteårig plan “vej til 
statsborgerskab” for 11 millioner 
mennesker i USA uden gyldige 
opholdspapirer.

Hvad ligger der bag Bidens 
politik?
Trump var en usædvanligt in-
kompetent, uforudsigelig og split-
tende præsident. For mange men-
nesker vil ethvert skridt i væk fra 
dette være  en lettelse i starten.

I den herskende klasse blev 
Trumps skattelettelser værdsat, 

men de foretrækker en stabil rege-
ring og en teknokratisk tilgang til 
Covid-19, så længe de stadig kan 
tvinge deres medarbejdere til at 
fortsætte med at arbejde. Biden 
udfylder denne rolle.

Hovedårsagen til Bidens pen-
geudpumpning er de skiftende 
behov i storkapitalen. Roden 
til problemet er den lave gen-
nemsnitlige profitrate under det 
lange opsving fra recessionen i 

2008, og den Covid-19-relaterede 
økonomiske krise oveni. Efter re-
geringens indgreb i 2008 og 2020 
er en bred vifte af virksomheder 
blevet afhængige af statslig inter-
vention. De har været nødt til at 
droppe deres neoliberale instink-
ter. Med renten nær nul, nyder 
big business godt af regeringens 
låntagning og massive udgifter til 
hjælpepakker.
De er også klar over, at for at få 
de stimuli, de har brug for uden 
forstyrrende indvendinger fra 
neden, bliver de også nødt til at 
acceptere noget hjælp til dem, det 

gør mest ondt på.

At kalde venstrefløj til orden
Som en overskrift i Financial Times 
avisen udtrykte det, “Bidenomics 
kan bevare støtte til kapitalismen.” 
Dele af den herskende klasse 
husker, hvordan, efter recession 
i 2008 og Obamas redning af Wall 
Streets banker, at Occupy Wall 
Street-bevægelsen bragte folk på 
gaden. Dette banede vejen for 

Bernie Sanders-fænomenet, og 
væksten i Democratic Socialists of 
America. Som Financial Times har 
skrevet, de store selskaber og de 
rige kan måske ikke lide alle dele 
af Bidens reformer, men de vil af-
finde sig med dem, så længe det 
ikke udfordrer markedet. “Biden 
går balancegang,” sagde Robert 
Mann, en tidligere pressesekretær 
i Senatet. “Han har ikke råd til 
fuldt ud at skubbe den progressive 
fløj af partiet fra sig, men heller 
ikke råd til at blive set som den der 
giver dem mulighed for at sætte 
hans dagsorden.”

Profitter fastholder vækst i 
Covid-19
Enhver føderal vaccineplan er 
bedre end ingen, men en plan for 
hele landet ville nå meget læn-
gere ud, hvis vi havde et nationalt 
sundhedssystem. Biden nægter at 
overveje dette spørgsmål, ligesom 
han har afvist opfordringer til at 
lave en Medicare for All national 
sygesikring.

Bidens Occupational Safety 
and Health Administration (Ar-
bejdstilsynet, red.)  har opdateret 
sin vejledning omkring Covid-
19-sikkerhed på arbejdspladsen, 
men ikke udstedt de regler, der 
blev bedt om fra fagforeningerne. 
Hans administration har også ig-
noreret opfordringer om at stoppe 
Trumps praksis med ekstrem brug 
af Defence Production Act til at 
holde slagterier og kødproduktion 
i gang, selv når de viser sig at være 
epicentre for Covid-19 smitte.

Og mest synligt: Biden presser 
nu på for at åbne skoler over hele 
landet, før lærerne er vaccineret. 
Målet er at få forældrene tilbage 
i arbejde og skabe profit. Mens 
lærere i mange distrikter modsæt-
ter sig skoleåbninger modtager 
Biden nu støtte fra ledelsen af de 
nationale lærerfagforeninger, der 
med rette fordømte et lignende 
pres fra præsident Trump.

Klimaforandringer
Mens Biden har fået USA tilbage 
til Paris-klimaaftalen (som er 
utilstrækkelig og ikke-bindende) 
har han gentaget mange gange, 
at han er imod “Green New Deal”, 
som er fremsat af progressive 
kræfter. Han lovede at stoppe nye 
olieboringer på føderal jord – men 
det er mindre end 10 procent af 
produktionen. Hans administra-
tion har allerede i stilhed udstedt 
mindst 31 nye boretilladelser på 
ikke-føderal jord.

Nye fangelejre
Trumps familie adskillelse og 
anbringelse af børn i bure var en 
grusomhed der blev en sag for 
hele verden, men burene blev 
først brugt af Obama-regeringen, 
mens Biden var vicepræsident. 
Bidens forslag om en 8-årig ikke-
garanteret vej til statsborgerskab, 
som i sidste ende kan hjælpe 
mange, skyldes det underlig-
gende motiv at  økonomien har  
behov for stabil, men lavtlønnet 
arbejdskraft.

Joe Biden tiltrådte i Januar 2021 som USA’s 46’rende præsident
Foto: Creative Commons

Modstanden mod Trump-regeringens autoritære politik havde bred opbakning i den amerikanske befolkning.
Tiden vil vise om Bidens politik vil møde lignende modstand.

Foto: Ted Eytan

– og det er ikke progressivt
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Den 1. februar 2021 fandt et 
militærkup sted i Myanmar. 
Modstanden fra civilbe-
folkningen har været både 
ihærdig og beundringsværdig. 
Hvad var baggrunden for kup-
pet, og hvad kan vi forvente? 

Af Asbjørn Valhøj

Først de rene fakta. Kuppet den 
1. februar blev indledt, da det 
Myanmarske militær Tatmadaw 
tilbageholdt adskillige politikere 
fra regeringspartiet NDL, inklusiv 
præsident Win Myint og rege-
ringsleder Aung San Suu Kyi, og 
erklærede en et-årig undtagelses-
tilstand under påskud af, at valget 
i november 2020 var illigetimt. 
Dette blev omgående mødt med 
vrede og protester, som den nye 
regering, ledet af general Min 
Aung Hlaing, slog brutalt ned på. 
I skrivende stund er omkring 737 
burmesere blevet dræbt af sik-
kerhedsstyrker, herunder 44 børn, 
3229 andre er blevet anholdt, og 
et ukendt antal demonstranter er 
blevet såret.

Et nådedsesløs styre
Tatmadaws brutalitet er ikke 
ny. Som general og diktator Ne 
Win udtrykte det i 1988 forud 
for nedkæmpningen af en stor 
pro-demokrati bevægelse, hvor 
over 3000 mennesker blev skudt, 
“Hvis hæren skyder, har den ingen 
tradition for at skyde op i luften. 
Den skyder for at dræbe”. Mere 
nutidigt var det Tatmadaw, der 
i 2017 stod for folkemordet på 
Rohingya-muslimer, hvilket in-
debar voldelige angreb på mange 
tusinder mennesker, udbredte 
mord, voldtægter og brandstif-
telser, samt fordrivelsen af ca. 
700.000 overlevende Rohingyaer 
til Bangladesh. Det skal nævnes, 
at NDL og Aung San Suu Kyi ikke 

bare tillod, men direkte forsvarede 
folkemordet over for FN, og uan-
set årsagerne for hendes skamme-
lige handling, er det let at forstå 
den ambivalente attitude blandt 
rohingyaer i Bangladeshs lejre, 
samt andre undertrykte minori-
teter i Myanmar. Der er dog stadig 
mange, såsom poeten Mayyu Ali, 
der opfordrer til solidaritet mod 
Tatmadaw.

Tatmadaw og den globale
kapitalisme
Det er vigtigt at forstå, at Myan-
mars militær både står stærkere 
og er mere selvstændigt i forhold 
til staten end de fleste er vant til. 
Det skyldes, at militæret er dybt 
forankret i den kapitalistiske 
struktur både i landet og globalt 
set, i kraft af af det ejer adskillige 
virksomheder, der blandt andet 
eksporterer til udlandet - blandt 
andet til den danske tøjprodu-
cent Bestseller. Dette betyder dog 
også, at Tatmadaw i højere grad 
er fanget af kapitalistiske interes-

ser, hvilken kan gøre økonomiske 
redskaber - hvad enten der er tale 
om internationale sanktioner eller 
interne strejker og boycotts - mere 
effektive. Intet er dog sikkert, da 
Tatmadaw har erklæret sig villig 
til at modstå enhver grad af inter-
national intervention, samt kan 
støtte sig op af venligtsindede re-
gionale stormagter, særligt Kina.

Også når det gælder import af 
våben har Tatmadaw længe haft 

dybe forbindelser til udlandet. 
Militæret køber udstyr - alt fra 
tanks og missiler, til fly og krigs-
skibe - fra private firmaer i så 
mangeartede lande som Kina, 
Rusland, Israel, Indien, Ukraine 
og Serbien, også efter folkemor-
det på Rohingya. EU har siden 
starten af 1990’erne haft en våbe-
nembargo på plads, men før det 
deltog også lande som Tyskland, 
Polen og Danmark. At lægge pres 
på andre lande for også at indføre 
en våbenembargo er en mulighed, 
men næppe en effektiv løsning, 

især da kuppet tydeligvis har væ-
ret længe forberedt, og Tatmadaw 
må formodes at være veludstyret.

Kampens karakter
Burmesernes kamp mod Tatma-
daw har været både varieret og 
kreativ.

Sociale medier er ligesom i an-
dre moderne oprør blevet brugt til 
at organisere, sprede information, 
og danne netværk både inden-

lands og til udlandet, men dette 
redskab har vist sig sårbart, da mi-
litæret hurtigt begyndte at lukke 
ned for Facebook, Instagram og 
Twitter, samt indføre periodiske 
afbrydelser af internettet.

Modstanden har ikke begræn-
set sig til demonstrationer og 
marcher. Den burmesiske arbej-
derklasse forstår vigtigheden af 
kollektiv og konkret modstand, 
hvilket ses ved, at sundhedsarbej-
dere allerede dagen efter kuppet 
startede indførte en strejke, der 
hurtigt fik støtte fra arbejdere hele 

landet over, og dernæst spredte 
sig til andre sektorer af økonomi-
en, såsom universiteter, studen-
ter, og fabrikker. Dette blev den 3. 
februar suppleret med et boycott 
af militærejede virksomheder, og 
adskillige aktivister er gået ind i 
den såkaldte Milk Tea Alliance, et 
løst netværk af demonstranter fra 
Thailand og Hong Kong.

Den 16. April blev der dannet 
en skyggeregering bestående af 
tidligere valgte politikere, som 
formelt gør krav på at være den 
legitime regeringsmagt, og ønsker 
anerkendelse fra andre lande. 
Samtidig er kampen til en vis grad 
flyttet fra byerne til landet og yder-
områderne, og visse af de mange 
militser der er aktive i Myanmar er 
gået ind i kampen mod Tatmadaw.

Det kan være svært at forudse 
hvordan kampen i Myanmar vil 
udvikle sig. På den ene side er mi-
litærstyret presset fra flere steder, 
og modstandsviljen i befolknin-
gen er enorm og usvækket. På den 
anden side har styret tvunget sig 
selv ind i et hjørne, som de ikke let 
kan slippe ud af. Et liv i toppen af 
et ustabilt og isoleret regime, der 
udelukkende fungerer ved brutal 
vold er bedre end et liv i fængsel. 
Og desværre er der indtil videre 
ingen tegn på, at dele af militæret 
vil løsrive sig og vende sig imod 
styret, eller at soldater nægter at 
adlyde deres overordnedes ordrer, 
hvilket var en afgørende faktor 
i andre sussecfulde moderne 
revolutioner som Egypten i 2011. 
Uanset hvad er der ingen tvivl 
om, at det eneste solide håb for 
forandring ligger i en samlet og 
militant arbejderklasse.

Det Myanmarske Kup
Modstanden fortsætter

Demonstration d. 14/2.
Foto: Wikimedia Comons

I dag er Immigration and 
Customs Enforcement’s (ICE) til-
bageholdelsescentre stadig fulde 
af migranter, der er udsat for mis-
brug. Ethvert eftersyn af indvan-
dringsloven bør lytte til migranter, 
der opfordrer til at “afskaffe ICE,” 
som er en særlig racistisk og ag-
gressiv politistyrke etableret i 
2003. I stedet har Biden udstedt 
nye retningslinjer, der giver ICE 
betjente øgede muligheder for 
at handle efter eget skøn under 
operationer. Biden har nu gen-
åbnet tilbageholdelsesfaciliteter 
i Texas og Florida for uledsagede 
migrantteenagere.

Fortsat imperialisme?
I sin søgen efter at genetablere 
USA’s position og omdømme i 
verden har Biden undgået Trumps 
“America First”-sætning, men 
erstattet den med “Amerika er 
tilbage, klar til at lede verden.” 

Hans engagement for amerikansk 
dominans viser sig i hans støtte til 
amerikanske krige gennem hele 
hans karriere. Biden har været 
dybt involveret i den amerikanske 
imperialisme i Latinamerika. Un-
der dække af ”udvikling” og “kri-
gen mod narkotika” blev regionen 
pålagt neoliberale økonomiske 
modeller, stigende fattigdom, 
ulighed og dødbringende politi 
undertrykkelse. 

Bidens udenrigspolitiske prio-
riteter er blevet beskrevet som 
“Kina. Kina. Kina. Rusland.” Hans 
team har alle været stærkt kritiske 
over for Kina. Ligesom Obamas 
“fokus på Asien,” er Bidens admi-
nistration parat til at bruge den 
“fulde vifte” af værktøjer til at for-
svare USA’s interesser i regionen 
og åbne Kinas statsdominerede 
økonomi op for neoliberalismen.

Biden har altid været en “stærk 
tilhænger” af Israel og har be-

kræftet, at han ikke vil omstøde 
Trumps chokerende beslutning 
om at flytte den amerikanske 
ambassade til Jerusalem. Israel 
spiller en væsentlig rolle for USA’s 
imperialisme i regionen. Med 
Bidens egne ord: “Hvis der ikke 
var et Israel, ville vi være nødt til 
at opfinde et for at sikre, at vores 
interesser blev bevaret”.  I over-
ensstemmelse hermed har han 
konsekvent modarbejdet al kritik, 
da Israel bombede Gazastriben og 
udvidede ulovlige bosættelser i de 
besatte områder. Naturligvis vil 
Biden fortsætte med at give Israel 
de traditionelle 3.800 millioner 
dollars om året i ubetinget militær 
støtte, der finansierer alt dette. 

Om Iran, hævdede Biden i 
sin valgkampagne, at han ville 
genindtræde i den atomaftale, 
der blev indgået under Obama, 
som Trump  dumpede alt imens 
han indførte yderligere lam-

mende sanktioner. Men håbet 
om en fredelig tilgang begynder 
at blegne. Hans udenrigsminister 
har meddelt, at sanktionerne ikke 
stopper lige med det samme, og 
overdriver, hvor tæt Iran er på at 
skabe en atombombe. Og nu har 
Saudi-Arabien bygget nye baser 
til amerikanske tropper, der kan 
bruges i krig mod Iran. Amerikan-
ske B-52 bombefly fløj tæt på Iran 
over Den Persiske Golf, bare for 
at vise USA’s “evne til at indsætte 
sin luftmagt overalt i verden.” For 
nylig beordrede Biden amerikan-
ske luftangreb mod faciliteter i 
det østlige Syrien, der blev brugt 
af iransk-støttede militser, og der 
blev rapporteret 22 mennesker 
dræbt.

Den voksende yderste højrefløj
Endelig, mens en venstrefløj 
har været voksende, så har den 
yderste højrefløj også, og den går 

ikke væk med Trumps nederlag. 
Fire år mere med nedskæringer 
og skuffelse over en demokratisk 
præsident, – som 70 procent af 
republikanerne siger fik jobbet 
illegitimt- vil være en opskrift 
for det yderste højre til at vokse. 
Venstrefløjen skal arbejde i langt 
bredere alliancer nu for at kon-
frontere det yderste højre, når 
de forsøger at intimidere lokale 
samfund og opbygge.

Men vi skal også dyrke den 
uafhængige, revolutionære ven-
strefløj. Vi kan ikke lade højre-
fløjen være det eneste alternativ 
til Bidens status quo. Uligheden 
bliver stadig større, og når Covid-
19-krisen slutter, vil klimakrisen 
stadig være hos os. Drastiske 
ændringer er nødvendige, og det 
er indlysende, at Biden er ude af 
stand til at give os dem.
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Anmeldelse:

Big Farms Make Big Flu
Big Farms Make Big Flu af 
Rob Wallace, evolutionær 
epidemiologi og socialist, 
er en antologi med tekster 
fra 2007-15. Emnerne er 
primært influenza i mange 
afskygninger, med udflugter 
til andre zoonoser og syg-
domsfremkaldende virus.

Af Freddie Nielsen

Da bogen er fra 2016, er der ikke 
et ord om Corona/Covid-19 – og 
så alligevel. Covid-19 kan sagtens 
være en af de pandemier, som 
Wallace forudser, primært på 
grund af agribusiness og industri-
elt landbrug.

Noget der interesserer ham 
meget, er videnskabs- og forsker-
kritik, og her er det af betydning at 
Wallace er socialist. Det drejer sig 
nemlig ikke bare om forskere der 
er direkte i lommen på industrien, 
eller universiteter der er afhæn-
gige af private (industri)donorer. 
Men generelt, at det store flertal af 
forskere, er så indlevet i verden af 
i dag, at de bevidst eller ubevidst 
ser kapitalismen og markedsty-
ranniet som en del af de givne 
naturkræfter. Det selvfølgelig 
har indflydelse på resultaterne. 
Kritikken rammer ikke kun uni-
versiteter, m.m. NGO’er går ikke 
fri. I et større essay kritiseres dele 
af WWF (Verdensnaturfonden) for 
en sådan tilgang.

Hvorfor det industrielle land-
brug?
At det industrielle landbrug er 
centralt i problemet, er selvfølge-
lig komplekst, men ud fra fugle-
influenza og fjerkræindustri, skal 
jeg forsøge kortfattet at vise hans 
argument.

Fugleinfluenza findes ganske 
vist blandt, og kan spredes af vilde 
fugle, men undersøgelser peger på 
at sygdommen ikke arter sig lige 
så voldsomt blandt vilde fugle og 
fjerkræ der opdrættes i gammel-
dags ”baggårdsopdræt”. Hvordan 
kan det nu gå til?

Industrielt fjerkræopdræt fore-
går på store specialiserede farme. 
Ægproduktion til konsum, sker 
på andre specialfarme, og i begge 
produktioner er dyr i massevis i 

tæt kontakt hele tiden. Det øger 
klart risikoen (ligesom Covid-19 
raser mere i tætbefolkede områ-
der og overbefolkede lejligheder), 
men det er kun en del af historien.

Kyllinger der skal opfedes til 
slagtning, og de der bliver til æg-
læggende høns, udklækkes andre 
steder, og hver for sig. Hvilket for 
øvrigt har den konsekvens at ha-
nekyllinger i tusindvis destrueres 
i den ene gren – som producen-
terne siger ”vi kan desværre endnu 
ikke nøjes med at udklække hun-
ner, og foder er dyrt.” Men det helt 
centrale problem er – som Wallace 
formulerer det – at darwinismen 
er sat ud af kraft.

Det er den samme afprøvede 
(produktmæssigt mest tilfredsstil-
lende) stok, der hele tiden udru-
ges kyllinger fra, og som overføres 
til opfednings- eller ægfarme. Det 
betyder at Darwins led med natur-
lige udvælgelse forsvinder, og at 
dyrene bliver mere modtagelige, 
fordi deres immunforsvar så at 
sige aldrig udvikles. Sådan kort 
fortalt. 

Når dansk landbrug igen og 
igen afviser, at næste pandemi 
kan opstå i en dansk stald, med 
henvisning til hvor rent og sterilt 
dansk landbrug er, så er det enten 
af uvidenhed eller mod bedre 
vidende.

Trænger ind på naturen
Desværre er der ikke plads til at 

gå i detaljer, men af bogens andre 
store spørgsmål, kan nævnes: 
Den omfattende transport verden 
over af levende dyr og fødevarer. 
Landbrugets indtrængen på vilde 
dyrs naturlige habitater. Og ikke 
mindst fremtiden for Afrika, hvor 
FN har opgjort at 60% af verdens 
uudnyttede jordarealer befinder 
sig. Noget den store agribusiness 
har et godt øje til.

Forskningen har ikke altid 
nemme vilkår. Udover mange 
forskeres manglende forståelse 
af markedets rolle, så sætter det 
også i sig selv hindringer for, at 
forskerne kan komme rigtig i 
dybden. Dels skaber regeringer, 
af markedshensyn, hindringer. Og 
dels, som Wallace ironisk påpeger, 
så har vira mere ret til beskyttelse 

af privatlivet end mennesker. Da 
landbrug er privatejendom, og 
nyder beskyttelse som sådan, er 
det vanskeligt, ja nærmest umu-
ligt for forskerne, at få adgang til 
de helt præcise data om vira og 
deres spredningsveje.

Det er bestemt en bog man bli-
ver klog af, men den er ikke nem. 
Jeg indrømmer gerne at en der er 
en hel del af det mere videnska-
beligt nørdede, jeg sikkert ikke 
har forstået.

Kan købes på Saxo til 238 kr. 
https://www.saxo.com/dk/big-
farms-make-big-flu_rob-walla-
ce_paperback_9781583675892

Kan også købes i IS boghandel

Af Elektra Lyholm-Raagaard

I pjecen Pride, Politics and Pro-
test, bliver læseren præsenteret 
for, hvordan LGBTQ+-frigørelse 
og socialisme hænger sammen. 

Den er skrevet ud fra et marxi-
stisk synspunkt af tre medlemmer 
af Socialist Workers Party (UK), 
blandt andet transpersonen Laura 
Miles, der også har skrevet bogen 
Transgender Resistance: Socialism 
and the Fight for Trans Liberation. 
Gennem tilbageblik på historiske 
protester, bevægelser og begi-
venheder, forklarer forfatterne, 
hvordan vi kan handle i nutiden 
for at kæmpe os vej frem til en 
bedre fremtid. 

Pjecen er bygget op i kapitler, 
der alle leder frem til konklusio-
nen om, hvordan arbejdere kun 
i samlet flok kan gøre op med 

kapitalismen, som er roden til al 
nutidig undertrykkelse. 

Undervejs er de sammenhæn-
gende kapitler brudt op af artik-

ler, der fokuserer mere på fakta. 
Blandt dem finder man blandt 
andet A note on terminology, der 
uddyber og forklarer begreber. Og 
det er der god brug for. Pride, Poli-
tics and Protest er dermed skrevet, 
så både erfarne socialister og 
LGBTQ+-aktivister og personer, 
der endnu ikke har læst så meget 
faglitteratur om disse emner, kan 
forstå den. 

Artiklerne giver et nuanceret 
perspektiv på kapitalismens pro-
blematikker. De understreger 
også, hvordan vundne kampe 
og rettigheder sagtens kan tabes 
igen, som set mange gange i 
historien, med blandt andet na-
zisternes behandling af LGBTQ+-
personer i 1930’erne og 1940’erne 
som et grusomt eksempel. Derfor 
er det vigtigt at blive ved med at 
kæmpe over hele verden for alle 
undertrykte gruppers frigørelse, 

indtil kapitalismen for alvor er 
afskaffet.

Pjecens nyeste version er ud-
kommet i 2021, hvilket gør, at 
den også har et perspektiv på, 
hvordan aktivisme end ikke kunne 
stoppes under corona-pande-
mien. Her tænkes på Black Lives 
Matter-bevægelsen og pro-abort-
demonstrationerne i Polen som 
eksempler på, hvordan arbejder-
klassen selv i de sværeste tider 
kan organisere sig, når blot nok 
mennesker bliver opmærksomme 
og vrede nok. 

Pjecen er ikke bange for også 
at være uenig med andre socia-
listiske organisationer og andre 
teorier om LGBTQ+-miljøet. Især 
omkring intersektionalisme og 
privilegie-teori, som er blevet 
meget populære forklaringer de 
seneste par år. Pjecen forklarer, 
hvordan disse teorier er begræn-

sende for den fulde forståelse af 
frigørelse frem for blot tolerance. 

Alt i alt er Pride, Politics and 
Protest en fremragende guide 
til forståelse af de kapitalisti-
ske samfunds undertrykkelse af 
LGBTQ+-personer og andre ud-
satte grupper. 

Vigtigst af alt forklarer den også, 
dog med en lidt kort opsumme-
ring, hvordan vi kan bruge denne 
viden og historie til at ændre på 
verdenssituationen og afskaffe 
kapitalisme og alt hvad den bærer 
med sig af unødvendige køns- og 
familieidealer og stereotyper, krig 
og vold, sexisme, racisme, homo-, 
bi-, og transfobi, fattigdom og alle 
andre former for undertrykkelse – 
ved at organisere arbejderklassen 
og gøre verden socialistisk.

Pride, Politics and Protest kan 
købes i IS boghandel

Anmeldelse:

Pride, Politics and Protest:   
A Revolutionary Guide to LGBT+ Liberation

Rob Wallace er evolutionær biolog og forfatter fra University of Minnesota
Foto: The European Graduate School
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Skal vi stoppe med at spise fisk?
Ja, men vi skal mere end det! 

Anmeldelse af Netflix-dokumentaren Seaspiracy

Spørgsmålet er, om det indi-
viduelle valg mellem sushi og 
plantebaserede rejer løser de 
egentlige årsager til proble-
met: Nemlig jagten på profit. 

Af Nis Hejlskov

Ali Tabrizi og hans kæreste 
Lucy har sammen med Kip 
Andersen* lavet en modig 
dokumentarfilm, der stiller 
spørgsmålstegn ved ideen om 
bæredygtigt fiskeri. Opfordrin-
gen i den aktivistiske film er 
klar: Stop med at spise fisk, 
hvis du vil redde verdens have 
og dermed planeten. 

I filmen dokumenteres blandt 
andet moderne slaveri i fiskein-
dustrien i Thailand, årtiers ulov-
ligt overfiskeri i Japan og ud for 
Afrikas kyster samt internationale 
miljøorganisationers bevidste 
tavshed omkring problemet. Der 
stilles således spørgsmålstegn ved 
mærkerne “Dolphin Safe” og MSC 
(Marine Steward Council), som 
hævder at fremme “bæredygtigt” 
fiskeri ‒ i dokumentaren udstilles 
det, at kontrollen med fiskein-
dustrien er stort set ikke-eksiste-
rende. Det er derfor umuligt at 
garantere, at der ikke dør delfiner 
og andre store havpattedyr som 
følgevirkning af industrielt fiskeri. 
For filmens hovedperson Ali er 
løsningen klar: Stop med at spise 
fisk. 

Fra sugerør til moderne slaveri  
Ali Tabrizi tager os med på en rejse 
fra sine unge år som miljøaktivist, 
hvor fokus var på at indsamle 
plastik på verdens strande og 
opfordre folk til at købe og bruge 
mindre plastik. 

Det går dog hurtigt op for ham, 
at der er andre faktorer med langt 
større miljøbelastning end vores 
plastik-sugerør, nemlig fiskein-
dustrien, som står for næsten 
halvdelen af plastik-forureningen 
i verdens have i form af gamle 
net og andre materialer fra in-
dustrien.

Det går derfor op for Ali, at 
årsagen til miljøforurening af 
verdens have skal findes blandt 
store firmaer, der tømmer vores 
have for alt levende i et aggres-
sivt tempo. Et stort problem ved 

industrielt fiskeri er bifangst, som 
er “utilsigtet” fangst af arter i net-
tet fra store trawlere. Ali og Lucy 
filmer og dokumenterer ulovlige 
delfin-massakrer i Taiji i Japan for 
at sikre tun-fangsten, er med på 
militære operationer, der afslører 
internationale trawlere, der fisker 
uden tilladelse ud for Afrikas kyst, 
interviewer moderne slaver, der 
tvinges til at arbejde under umen-
neskelige forhold på fiskekuttere i 
Thailand mv.. 

Selv lakseindustrien, som ofte 
fremstiller sig som bæredygtig, 
fordi der ikke er bifangst forbun-
det hermed, udstilles i filmen 
for sin enorme miljøbelastning 
i fjorde og kystnære områder. 
Så hvad er der tilbage, hvis man 
gerne vil spise fisk og bæredygtigt? 
spørger Ali.

I løbet af dokumentaren bliver 
det hurtigt klart, at ideen om bæ-
redygtigt fiskeri er en illusion, der 
kun opretholdes af fiskeindustri-
ens lobbyisme for fortsat at kunne 
sælge deres produkter. 

Derfor bliver løsningen for Ali 
og de medvirkende eksperter i 
filmen at stoppe med at spise fisk. 
Det interessante er, at stort set 
ingen af de store internationale 
NGO’er, der kæmper for naturen 
og miljøet, nævner det som en 
mulighed. Der henvises blot til at 
købe produkter fra “bæredygtigt 
fiskeri”. 

Gode spørgsmål, men vag kon-
klusion med individuel løsning
Dokumentaren går kritisk til 

værks og stiller de rigtige spørgs-
mål, når Ali for eksempel vælger 
at følge pengesporet for at finde 
årsagen til, at (stort set) ingen 
miljø-NGO’er taler om fiskeindu-
striens enorme miljøbelastning 
og i stedet vælger at fokusere på 
plastik-sugerør og plastikposer 
i havene. Den udstiller hykle-
riet i miljømærkninger som “Safe 
Dolphins” og ideen bag MSC-
mærket, som hævder at fremme 
“bæredygtigt” fiskeri.

Filmen forklarer ved hjælp af 
eksperter, hvordan fiskeindu-
strien påvirker havmiljøet, som 
blandt andet er afgørende for 
planetens CO2-lagring ‒ langt vig-
tigere end Amazonas regnskove, 
der ofte fremstilles som verdens 
“lunger”. I virkeligheden er det 
hajer, hvaler og havenes koralrev 
og alger, som står for at opbevare 
størstedelen af verdens CO2 og 
dermed modvirke drivhusef-
fekten.

Budskabet er klart: “Hvis vi vil 
redde jorden, må vi beskytte vores 
have”, som den kendte britiske 
forfatter og miljøaktivist George 
Monbiot gentager flere gange i 
filmen.

Dokumentaren udstiller virkelig 
de alvorlige miljø- og menneske-
rettigheds-problemer ved fiske-
industrien, og undervejs giver 
eksperter og aktivister bud på 
løsninger på problemet: Stop med 
at spise fisk (spis plantebaserede 
produkter, fx lavet af tang), forbyd 
fiskeri i store havområder og mere 
regulering af fiskeindustrien. 

Det er tiltag, som helt sikkert 
vil hjælpe os i en bedre retning, 
og som bør føres ud i livet med 
det samme. Der nævnes også 
andre gode årsager til at stoppe 
med at spise fisk, nemlig at undgå 
kviksølv og andre tungmetaller og 
antibiotikarester mv. i sin daglige 
diæt. Når man har set dokumen-
taren, mister man enhver lyst til 
sushi, ceviche, fiskefrikadeller, 
torskerogn eller tun-salat. På den 
måde virker dokumentaren. 

Seaspiracy stiller dog ikke klart 
spørgsmål ved selve det kapitali-
stiske system, som er den grund-
læggende årsag til, at det (fortsat) 
kan betale sig at plyndre verdens 
have for fisk og skaldyr og produ-
cere laks i store farme, hvori halv-
delen overlever og bliver solgt. 

Årsagen til problemet skal fin-
des i den konstante jagt på profit, 
som kræver udbytning af både 
mennesker, dyr og natur. Hvis vi 
vil redde vores planet, må vi kræve 
et nyt økonomisk system. Som 
klimabevægelsen siger: “System 
Change - Not Climate Change”. 

Min opfordring lyder derfor: Se 
dokumentaren, stop med at spise 
fisk og organisér dig på din skole, 
dit arbejde eller i din forening for 
at skabe et bedre samfund hvor 
mennesker, dyr og natur står 
højere end profit. Tiden er til kol-
lektive løsninger! 

*Kip Andersen står blandt andet 
bag dokumentaren Cowspiracy, 
som kritisk undersøger kødpro-
duktionens miljøkonsekvenser. 

Forklaringen
Jeg er fortiden. 

Jeg er årsagen. 

Jeg er er ansvaret. 

Jeg er skylden. 

På grund af mig forliste dit 
forhold. 

På grund af mig kom du aldrig 
sammen med den kvinde, som 
du helst ville komme sammen 
med. 

På grund af mig mistede du dit 
arbejde og din cykel. 

På grund af mig fik du aldrig 
drømmejobbet. 

På grund af mig sidder du alene 
på bænken og bunder billige 
bajere. 

Alting ville være bedre, hvis jeg 
ikke fandtes. 

Alting ville have gået godt, hvis 
jeg aldrig havde kommet hertil.

Livet ville ikke være pisseuret-
færdigt, hvis det ikke var for mig. 

Engang var jeg en jøde. 

Jeg var også en svensker. 

En tysker var jeg en overgang, og 
en grønlænder. 

Lige nu er jeg en muslim. Nogle 
gange kan jeg være en kvinde. 

Jeg kan blive til hvem som helst. 

Du har ret. 

Dine egne handlinger og valg 
har aldrig haft indflydelse på dit 
liv. 

Jeg er søforklaringen. Jeg er 
årsagssammenhængen. 

Du har låst mig dybt inde i din 
underbevidsthed, og indgraveret 
mit navn på din rygmarv. 

Jeg er din redning og berettigelse 
til at være en racist. 

Du har ikke brug for forståelse, 
empati og refleksion. 

Du behøver heller ikke lytte, for 
du har jo mig. 

Og mig kan du altid regne med. 

Jeg er forklaringen.

Af Dino Copelj
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Dino Copelj, forfatter og digter
Foto: hans eget
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Del 5. Verdenskrig og klassekamp

Dette er anden del af historien 
om syndikalisterne og kampen 
internt i arbejderklassen mel-
lem dem og Socialdemokratiet. 
Perioden er 1910-18 i ly af 1. 
verdenskrig og den Russiske 
revolution.

Af Freddie Nielsen

Allerede tidligt i det 20. årh. stod 
det klart, at krigen truede. Socia-
listisk Internationale (SI) holdt 
kongres i Stuttgart i 1907, hvor krig 
var et hovedtema, og i kongresre-
solutionen hedder det bl.a.: 

”De arbejdende klasser og deres 
repræsentanter [er] forpligtet til at 
opbyde alt for at forhindre krigens 
udbrud … skulle krigen alligevel 
bryde ud, er de forpligtede til at 
gribe ind for dens hurtige afslut-
ning... ”

Resolutionen blev gentaget på 
SI-kongressen i 1910 i København. 
Her kom der forslag om, at kon-
gressen skulle udtale sig for “krigs-
strejke” i tilfælde af krig, men 
det fik Socialdemokratiet (SD) 
afværget med et mere generelt 
forslag om afrustning. Igen i Basel 
i 1912, ja sågar få dage før krigens 
udbrud, hvor SI’s bureau mødtes, 
blev resolutionen gentaget. Men 
da krigen brød ud 1. august 1914, 
gik der kun få dage, før de fleste af 
de europæiske socialdemokratier 
brød eden og støttede egne bor-
gerskaber.

Også SD, der lå på højrefløjen 
i SI, fulgte trop. Ganske vist var 
Danmark ikke med i krigen, men 
for “landets bedste” stemte de 

for bevillinger til den store sik-
ringsstyrke, der blev indkaldt, og 
partiet indgik i en generel “borg-
fred” på rigsdagen. De fem-årige 
overenskomster, som DsF var gået 
med til i 1911, kom til at række 
langt ind i tiden, hvor krig og 
eksport skabte inflation og dyrtid.

Fagoppositionens Sammen-
slutning (FS) beregnede i 1916, 
at lønnen siden år 1900 var steget 
37 %, mens priserne var steget 
75%. Og det stoppede ikke. De-
tailprisindekset, der var sat til 100 
i 1914, var i 1918 steget til 182. Og 
endelig satte den uindskrænkede 
ubådskrig fra 1917 en bremse på 
eksporten, så arbejdsløsheden 
steg. I løbet af krigsårene faldt 
reallønnen 15%.

Mange arbejdere blev derfor 
trætte af SD og fagbureaukratiets 
borgfred og tilbageholdenhed. Så 
de 34 arbejdere, der i 1910 havde 
stiftet FS, og kun var nået op på 
3-400 medlemmer i 1914, var i 
1918 vokset til omkring 4.000, og 
Solidaritet blev dagblad i 1918 
med et oplag på 15.000. Og med 
de russiske revolutioner i 1917 
som inspiration, blev venstreflø-
jen yderligere styrket. I foråret 
1918 forlod en mindre gruppe, 
med Marie Nielsen i spidsen, SD 
og dannede Socialistisk Arbejder 
Parti (SAP). 

Samtidig bevægede Social-
demokratisk Ungdomsforbund 
(SUF) sig også den vej. SUF havde 
forsigtigt tilsluttet sig Zimmer-
wald-bevægelsen (Zimmerwald-
konferencen i 1915 samlede re-
præsentanter for SI’s lille ven-
strefløj til krigsmodstand), meget 
mod SD’s vilje. Stauning kaldte 
Zimmerwald-bevægelsen for or-
ganisationsskadeligt splittelsesar-
bejde. Og efter oktoberrevolutio-
nen i Rusland bevægede flertallet 
i SUF sig mod en konfrontation 
med SD.

Arbejdet blandt de arbejdsløse
Arbejdsløsheden voksede mod 
slutningen af krigen, og organi-
sering af de arbejdsløse, med bl.a. 
store demonstrationer for bedre 
forhold, var et område, som især 
FS, men også resten af venstreflø-
jen kastede mange kræfter ind i.

I december 1918 holdt FS et 
landsmøde, der opstillede en 
række krav til afhjælpning af 
arbejdsløshed og dyrtid, bl.a. at 
arbejdsløse sikredes en mini-
mumsindtægt på 30 kr. om ugen, 
og de arbejdsløse blev opfordret til 
at danne arbejdsløshedsudvalg på 
tværs af fag. Dette førte til udvalg 
i de fleste større byer, og disse 
tilsluttede sig FS’ krav.

SD til og fra
9. januar 1918 indkaldte FS til 
arbejdsløshedsmøder, og man 
gik i samlet demonstration til 
rigsdagen. Stauning havde været 
til stede i Rømersgade og blev 
nærmest tvunget til at gå i spid-
sen for demonstrationen. Denne 
SD-støtte var dog meget kortvarig.

I løbet af januar behandlede 
folketinget understøttelserne, og 
selv om de steg, så var det langt fra 
de arbejdsløses krav. I landstinget 
blev det yderligere beskåret, men 
nu var SD stået af på støtten til 
de arbejdsløse. Faktisk gik par-
tiet i stedet til modangreb på FS, 
som de nok mente var blevet for 
stærke. 

24. januar lød avisernes over-
skrifter: ”Syndikalisterne har ind-
købt flere hundrede revolvere! De 
har planlagt at storme rådhuset og 
rigsdagsbygningen!” 

Det vakte stor forbavselse, ikke 
mindst blandt syndikalisterne, 
der hverken kendte til planerne 
eller revolverne. Det viste sig, at 
Stauning aftenen før på et møde 
i Fællesorganisationen havde 
“afsløret” planerne og sørget for, 
at såvel myndigheder som pressen 

blev adviseret. Der var intet reelt i 
historien, men når det gælder om 
at undergrave sine modstandere 
i arbejderbevægelsen, har SD al-
drig været karrig i valg af metoder.

Arbejdsløshedskampen og 
”Stormen på Børsen”
Kampen mod arbejdsløsheden 
kunne være yderst konkret. Når 
arbejdsløse blev sat på gaden, 
lavede man ofte demonstrationer, 
der genindsatte den arbejdsløse i 
sin lejlighed. Det var også en tid 
med massebevægelser. Den 29. ja-
nuar var der atter demonstration 
for de arbejdsløses krav, denne 
gang på Grønttorvet, hvor op mod 
40.000 arbejdende og arbejdsløse 
deltog.

Allerede 11. februar var der 
igen protestmøder mod den ringe 
understøttelse. Der er tale om den 
mest berømte af de mange aktio-
ner – den, der er gået over i histo-
rien som ”Stormen på Børsen”.

Der var indkaldt til møder i 
Folkets Hus Rømersgade og i 
Folkets Hus Jagtvej. De to møder 
skulle så samles i demonstration 
og gå et sted hen. Af hensyn til de 
mange politispioner, udspredte 
man det rygte, at målet var en 
“forsyningsaktion” i Kødbyen. 
Da demonstrationen gik mod sit 
virkelige mål, et “besøg” på Bør-
sen, varede det noget, før politiet 
kunne skride ind, da styrkerne var 
sendt til Kødbyen. 

Demonstrationen nåede ind 
i børssalen og jog børsherrer og 
spekulanter på porten, men blev 
dog snart fjernet igen, da politiet 
fik samlet sig. Senere fik to af ho-
vedmændene, Andreas Fritzner 
og Poul Gissemann, hver en bøde 
på 500 kr. for gadeuorden. En 
mærkelig lempelig straf i betragt-
ning af de domme, der senere blev 
tildelt Chr. Christensen og Marie 
Nielsen for ting, de havde skrevet. 

Slaget på Grønttorvet
Ved siden af arbejdsløshed var 
antimilitarisme et område, syn-
dikalisterne lagde kræfter i, især 
ved at agitere for militærnægtelse. 
Dette førte i sensommeren til 
nogle sammenstød med politiet 
og efterfølgende fængsling af flere 
af FS’ ledere. 

Af den grund indkaldte FS, 
SAP og det nystiftede Det Uaf-
hængige Socialdemokrati til et 
protestmøde på Grønttorvet 10. 
november 1918 med op mod 
50.000 deltagere. Her vedtog man 
to resolutioner, dels til justitsmini-
steren om at løslade de fængslede 
ledere inden to dage, og dels en 
opfordring til arbejdspladserne 
om 24-timers proteststrejke, hvis 
kravet ikke blev opfyldt.

Justitsministeren opfyldte selv-
følgelig ikke kravene, og bort-
set fra Kalundborg og Køge og 
nogle få strejker i København, 
må strejkeopfordringen siges at 
have været en fiasko. Der mødte 
dog temmelig mange, formentlig 
over 30.000, op på Grønttorvet på 
dagen den 13. november.

Da nogle af demonstranterne 
begyndte at standse sporvognene, 
fordi de mente, at sporvejsarbej-
derne burde strejke, førte det til et 
større sammenstød med politiet, 
der resulterede i 150 sårede arbej-
dere og 30 sårede betjente (nogle 
tal er højere). Der blev foretaget en 
del arrestationer, og ikke mindst 
gik man efter de ledere, “opvig-
lerne”, som havde talt eller skrevet, 
bl.a. Marie Nielsen og Thøger 
Thøgersen fra SAP og Gissemann 
og Chr. Christensen fra FS. På den 
måde fik myndighederne taget en 
del af gassen af ballonen for en tid, 
ved så at sige at kappe hovedet af 
den revolutionære bevægelse.

Men opsvinget i klassekampen 
var endnu ikke slut - mere herom 
i næste afsnit.

Serie:
Arbejderbevægelsens 

historie med
revolutionære øjne
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Møder i Internationale Socialister
Frem til sommerferien vil Internationale Socialister holde nationale online-møder tirsdage i ulige uger. 

Desuden vil der være lokale fysiske møder i København, Aarhus og Odense i lige uger.

Følg med via facebooksiden - https://www.facebook.com/socialister.dk. 

Kontakt os på landskontor@socialister.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.socialister.dk

Bøger til socialister og anti-kapitalister

International Socialism 
journal 170 - 60 kr.

Kan også læses online på: 
isj.org.uk/issue-170

Islamisk stat - 25 kr.Pride, Politics and 
Protest - 40 kr.

The revolutionary 
politics of Angela 
Davis - 40 kr.

Alle plus porto hvis de bestilles over modstand.org

Alternativt kan du købe dem i din lokalafdeling og spare 
portoen

Nye klistermærker i din 
lokalafdeling

Første maj
Internationale Socialister og venner i Odense fejrer 1. maj, 
arbejdernes internationale kampdag.
12-14 er vi er på gågaden/Ove Sprogøs Plads med aviser, klister-
mærker, postkort, banner mv.
Derefter holder vi picnic på terrassen bag Ungdomshuset. Mad, 
drikke, musik og hygge.

Internationale Socialister og venner i København støtter op 
om demonstration fra Blågårds Plads kl. 11 til Fælledparken.

Odense Pride 2021
Parade og demonstration 

den 15. maj kl. 13 
fra Flakhaven i Odense.

Arr. Odense Pride.

Offentligt debat og informationsmøde torsdag 
den 27. maj kl. 19.00 i Kulturmaskinen i Odense.
Stop udvisningerne af syriske flygtninge
Indlæg ved bl.a. 
Haifaa Award, syrisk født læge og aktivist.
Lars Erslev Andersen, DIIS.

Arr. Racismefri By - Odense for Mangfoldighed mf.

odstand.orgM
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Værdier er ikke neutrale de er klassebestemte
Værdier, ligesom ideer, svæver ikke frit 
rundt i luften uden forbindelse den 
virkelige, levede liv. Værdier er nemlig 
ikke neutrale eller uafhængige af den 
kontekst, de bruges i.

Af Charlie Lywood

Fordi vi lever i et kapitalistisk samfund, 
hvor præmissen for at leve for langt de 
fleste mennesker er, at de bliver nødt til 
at sælge deres arbejdskraft for at kunne 
skaffe mad, husly, tøj osv. for at overleve, 
er værdierne forskellige alt afhængig af 
den klasse, man tilhører.

Demokrati 
Lad os tage det højt besungne “demokra-
ti”. Det er, for det meste, sat ud af kraft for 
langt de fleste i en af de vigtigste og mest 
aktive dele af deres liv – deres arbejdsliv. 
Men også, hvis vi ser på demokrati som 
en politisk værdi, kan vi se, at det betyder 
noget forskelligt alt efter klasseinteresser. 

For den herskende klasse betyder de-
mokrati det repræsentative demokrati. 
Folk kan få lov at stemme en gang hvert 
fjerde år, men ellers er alle beslutninger 
overladt til repræsentanter, som kun kan 
væltes ved næste valg. 

Magthaverne i det kapitalistiske sam-
fund er kun interesseret i demokrati så 
længe, det ikke truer deres magt. Så snart 
de føler sig truede, betyder demokrati in-
genting for dem. Den klassiske eksempel 
er Nazi-Tyskland. Den herskende klasse 
gjorde med åbne øjne fælles sag med 
Hitler, fordi den var mere bange for en 
revolution ledet af arbejderklassen, end 
den var for ham og hans synspunkter.

Ytringsfrihed 
En anden højt besunget værdi er “ytrings-
frihed”. Igen må vi prøve at se på sub-
stansen. Så snart vi gør det, ophører 
ytringsfrihed med at være hævet over 
virkeligheden. 

Den herskende klasse stod næsten en-
tydigt bag Jyllands-Posten, da de trykte 
Muhammed-tegningerne og næsten lige 
så entydigt bag fordømmelser af protester 
mod tegningerne. Disse protester var 
“udemokratiske” og forsøgte angiveligt at 

forhindre ”ytringsfrihed”. En frihed, som 
Jyllands-Posten og andre medier havde 
brugt i rigelig spalteplads til at nedgøre 
og dæmonisere muslimer og Islam siden 
2001 (og før). Man forsvarede en avis’ ret 
til at håne og latterliggøre et undertrykt 
mindretal (de religiøse muslimer), mens 
man fordømte ofrenes protest imod det. 
Hykleriet drev ned ad væggen.

Anti-racisme
Diskrimination og racisme skal bekæm-
pes, siger det officielle Danmark. Men 
virkeligheden er en anden. 

Mette Frederiksen bruger sin statsmini-
sterpost til at slå fast, at jødiske traditio-
ner, som omskæring af drengebørn, skal 
beskyttes. Det gør hun, fordi jødernes be-
skyttelse taler ind i hendes påstand om, at 
antisemitisme florerer på venstrefløjen og 
blandt muslimer. Her skal den specifikke 
form for racisme bekæmpes, mens den 
selv samme antisemitisme blev tilladt i 
1930’erne af hendes parti. Flygtende jøder 
blev sendt tilbage til Tyskland. 

Men racismen skal, hvis man følger So-
cialdemokraternes linje, ikke bekæmpes, 
hvis den er begået imod muslimer, som får 
flået tørklædet af eller bliver diskrimineret 
på job- og boligmarkedet. For det passer 
ikke ind i fortællingen om “parallelsam-
fundet” og lukkede indvandrermiljøer 
som et fjendebillede. 

Ligestilling 
Alle hylder værdien om kvinders og 
mænds ligestilling, og det bruges offensivt 
mod den påståede ikke-ligestilling blandt 
muslimer i Danmark. Men “ligestilling” 
som værdi for det danske samfund, tåler 
ikke et realitetstjek. 

Ligeløn eksisterer ikke. Tværtimod sak-
ker kvinder bagud. Løngabet er voksende. 
Så snart kvinderne “erobrer” et fag, skrider 
mændene, og lønnen falder. 

Det samme gælder overgreb mod kvin-
der. Det frembragte latter fra alle sider, da 
en rapport fra Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
i 2014 konstaterede, at kvinder over 15 år 
i Danmark var mest udsat for både fysisk 
og seksuel vold fra mænd (partner og ikke-
partner) i hele EU ‒ nemlig 52 %. 

Arbejderklassens værdier
Betyder dette, at socialister er ligeglad 
med værdier? Ingenlunde. Men socialister 
opstiller ikke abstrakte værdier, som gæl-
der i alle tilfælde. Vi ser på, hvilke værdier, 
der kan bringe arbejderklassen tættere på 
et mere retfærdigt samfund. Et samfund 
fri for udnyttelser og udbytning af men-
neske mod menneske. 

Den enkeltes ret til arbejde skal vi slås 
for, men ikke midt i en strejke, eller når 
vedkommende melder sig ud af fagfor-
eningen. Så ophæves hans rettigheder. 
Ytringsfrihed er for alle i den demokrati-
ske forsamling, men derefter handler man 
sammen. Man respekterer afgørelsen og 
underlægger sig flertallet, ellers står man 
splittet over for arbejdsgiverne.

Deres ideologi og vores sandheder
Karl Marx beskrev engang, hvordan 
det lille mindretal, som hersker over 
samfundet, kan binde det store flertal, 
som de behersker, til sig. Han skrev: ”De 
herskende ideer i et samfundet er de her-
skendes ideer.” 

Med det mente han, at de behov, som 
den herskende klasse har for at få os til at 
acceptere deres regime, forklares gennem 
en ideologi, de har konstrueret, og som de 
fleste accepterer. 

Det absolut stærkeste ideologiske vå-
ben, som den herskende klasse har, er den 
nationale identitet, og det står over alle de 
andre ideologiske værdier. Det forklarer 
alting ud fra, hvad der tjener Danmark 
bedst. Omvendt er sandheden den, at 
ved at underlægge sig national identitet, 
så fraskriver man sig sin klasse-identitet 
og dermed det sociale og økonomiske fæl-
lesskab, man har med arbejdere på tværs 
af landegrænser. 

Hvis man ser alle såkaldte ”værdier” 
efter i sømmene, ville man opdage, at 
der ligger klare ideologiske fordrejninger 
bagved. Kun ved at holde disse ideologi-
ske sværmerier op mod, hvad der tjener 
kampen for socialisme og arbejderklassen 
bedst, kan man håbe på at finde frem til 
arbejderklassens værdier.
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