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De unødvendige udrejsecentre
Midt i april offentliggjorde den
danske regering, at den havde
opkøbt grunden Holmegaard på
det sydlige Langeland, som den
ønskede at bruge som center for
udvisningsdømte udlændinge og
personer på tålt ophold.
Ma n v i l l e “a f l a s t e” l o k a lsamfundet omkring Bording i
Midtjylland, hvor centeret Kærshovedgård lige nu befinder sig,
og hvor man føler sig “utryg” - på
trods af, at alle rapporter viser,
at kriminaliteten i området ikke
har ændret sig, siden centret blev
oprettet.
Et bredt flertal fra Langelands
kommune (fra DF til SF) beskyldte regeringen for bag deres

ryg at “dumpe sådan et alvorligt
nationalt problem på Langeland”.
De citerer også en besked fra
en “bekymret borger”: “Det er
urimeligt, at Langeland skal være
regeringens skraldespand, hvor
de bare smider deres problemer,”
lyder det. Mere dehumaniserende retorik er det svært bare at
forestille sig.
En uge efter forkastede regeringen planerne efter at have fået et
Folketingsflertal imod sig. Mattias Tesfaye lovede at finde en
løsning på “problemet” ved Kærshovedgård og tilbød “utrygge”
private og erhvervsdrivende
i lokalområdet at kunne søge
økonomisk støtte.

Alle politikere, på tværs af
det politiske spektrum, talte
udelukkende på vegne af de
danskere, der bor i nærheden
af udrejsecentre. Ingen stiller
det åbenlyse spørgsmål: er det

nødvendigt at holde folk fanget i
fængselslignende lejre, når de har
udstået deres straf?
Presser man forsvarere af
udrejsecentre får man typisk
at vide, at de ikke har udstået

hele deres straf, da de ikke har
forladt Danmark. Selv hvis man
ignorerer det åbenlyse faktum,
at dette for mange mennesker
vil betyde forfølgelse, tortur og
død, er det påfaldende, hvordan
det ikke lader til at gå op for folk,
at de bifalder eksplicit juridisk
diskrimination.
At gå ind for at nogle skal
straffes langt hårdere end andre
for den samme forbrydelse, bare
fordi der står noget andet på
deres pas, burde ikke være konsistent med Danmarks selvforståelse af at være et liberalt land,
men det er det tydeligvis.

Udrejsecenteret Kærshovedgård.
Foto: www.refugees.dk

En vedholdende pandemi
Sideløbende med Covid-19 er der en
anden pandemi løbsk i Danmark.
Denne pandemi er psykologisk frem for
biologisk, men det gør den ikke mindre
skadelig. Det er hadet mod “de andre”
- racismen, sexismen, transfobien, islamofobien, antisemitismen, homofobien,
tykfobien m. fl.
Især racismen og islamofobien er i dag
udbredt og bliver næret og gødet af den
politiske klasse. En rapport fra analyse-

bureauet Analyse & Tal dokumenterer, at
49,1% af hadefuld retorik på Facebook er
rettet mod etniske eller religiøse grupper
- og at muslimer er den enkelte gruppe,
der hyppigst er genstand for had, i 25,2%
af tilfældene.
Hadet er ikke kun til stede på de sociale
medier. Talrige minoritetspersoner i
Danmark fortæller gang på gang om mistænkeliggørelse, skæve blikke ud, truende
adfærd, overfusning og vold.

Episoden fra april med “manden i den
grønne jakke”, der overfuser en familie,
er ikke et særtilfælde, og at det vakte så
meget postyr skyldes mest af alt, at det
blev filmet.
Det er symptomatisk for racisme i Danmark af to årsager. For det første gjorde
manden det klart, at hans racisme til dels
skyldtes, hvordan indvandrere bliver afbilledet i medierne, da han en uge senere
i Ekstra Bladet undskyldte for sin opførsel

Stop Fort Europa
EU er skabt for at udligne forskelle mellem lande og skabe et
frit Europa, hvor alle kan handle
og bevæge sig, som de vil.
Det er i hvert fald historien, vi
hører fra tilhængere af EU som
projekt, og dette indtryk bliver
forstærket af det faktum, at mange
af de mest højtråbende modstandere af EU er fra de nationale
højrefløje.
Deres problem med unionen
er udelukkende, at den indskrænker suveræniteten for
medlemsstaterne, og at den
forhindrer minoriteter og flygtninge i at blive behandlet endnu
værre, end de allerede er.
Det er vitalt for venstreorienterede at kæmpe imod den
grundindstilling, at man har mere
til fælles med nogle folk end med
andre, kun baseret på en arbitrær
linje i jorden. Men det er lige så
vitalt ikke at falde i den fælde,
som mange liberale er faldet i,
nemlig at se EU som et gangbart
alternativ.
EU’s politik er lige så brutal og
bygget på vold som i den værste
nationalstat. Billedet af flygtninge,
der er druknet i Middelhavet er
efterhånden blevet et velkendt
syn. Og selvom antallet af druk-

ninger er faldet siden 2015, er
raten af dødsfald steget til et
niveau, hvor omkring ¼ af alle
bådflygtninge omkommer.
At mennesker stadig vælger at
flygte over Middelhavet skyldes,
at alle andre alternativer er mere
risikable. Alligevel forværrer europæiske magter situationen ved
at skubbe flygtninge tilbage og samarbejde med voldelige regimer i
Nordafrika.
Dette er et nødvendigt aspekt
af EU’s politiske projekt. Kun
ved at realisere Fort Europa, kan

overklassen holde sig ved magten
ved brug af deres racistiske del-oghersk taktik. Ved at bruge skræmmebilledet af “horder” af migrerende afrikanere, kan de holde
den primært hvide europæiske
befolkning bag sig.
Det socialistiske svar må være at
knuse den falske modsætning som
dominerer debatten, og kæmpe
mod EU såvel som nationalstaten.
Kun radikal internationalisme kan
skabe en bedre verden.
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(men i øvrigt hævdede ikke at være racist...).
For det andet var et bredt udvalg af
politikere ude og tage afstand fra mandens opførsel, fra Søren Espersen, til Rasmus Stoklund, til Mette Frederiksen. De
selvsamme politikere, der på daglig basis
bruger deres platforme til at udbrede den
samme gift.

Brudte
klimaløfter
Folketingsvalget 2019 blev
et klimavalg. Det var i hvert
fald på alles læber, da stemmerne var blevet talt op.
Ikke blot lå klimaforandringerne rekordhøjt på
vælgeres liste af vigtige emner, de fleste partiers løfter var
også uhørt ambitiøse. Den 6.
december 2019 aftalte et
flertal i Folketinget at sænke
Danmarks CO2-udledning
med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.
Hvis nogle klima-aktivister åndede lettede op, var
det dog naivt.
Regeringens handlinger
siden da vist, at den ikke
agter at holde sine løfter,
hvis den kan slippe afsted
med det. Undskyldninger
er der nok af. For eksempel
bliver de økonomiske konsekvenser af Covid-19-nedlukningen brugt som årsag
til at udsætte den grønne
omstilling. Hockeystavsmodellen er en anden pop-

ulær bortforklaring; regeringen hævder at ville udsætte
de store omstillinger til slutningen af 2020’erne, for så
at tage det hele på en gang.
Det vigtige for klimaets
vedkommende er de kumulative udledninger, hvilket
nødvendiggør handling nu.
Desuden vil den regering,
der kommer til at sidde på
magten, når regningen skal
betales, være mindre villig
til at følge op på løftet, da
det vil kræve langt større
omvæltning, end hvis handlingen foretages nu.
Vi har brug for øjeblikkelig klimahandling. Det
betyder, at vi har brug for
aktiv mobilisering og organisering. Socialister må
endvidere sørge for at kæde
klimakrisen sammen med
de andre problemer i vores
samfund - fra social usikkerhed til racisme. En fælles
kamp er den eneste vej frem.
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Det mener vi

SIDE 03

S-regeringen:

Racistisk flygtningepolitik - Intet løft til velfærden - Ingen løsning for klimaet
Mette Frederiksen gik til valg på at ville
genoprette velfærden i 2019.
Velfærden stod også højt på dagsordenen
hos støttepartierne SF og Ø. Regeringen
nedsatte en “ydelseskommission”, som
skulle komme med en bedre løsning på de
sociale ydelser, som bl.a. betyder, at 65.000
børn i Danmark vokser op i fattigdom.
Desværre indeholdt Ydelseskommissionen
sionens udspil ikke en genopretning,
blot en omfordeling af pengene.
Kommuneaftalen for 2022, som netop
er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, viser samme
billede. Her er det mennesker med handicap, som får en lang næse, selvom alle var
enige om, at der var behov for et løft på
handicapområdet.
Valget i 2019 handlede primært om
velfærd og klima. Derfor stod flygt-

ningepolitikken ikke, som tidligere, i
forreste række. Og derfor er det måske
forbigået manges opmærksomhed, at
Socialdemokraterne var i gang med at
skifte politik på området. Mange troede fejlagtigt, at det blot handlede om valgtaktik
for at få DF-stemmerne tilbage.
Her to år efter står det klart, at S-toppen
mener den flygtningepolitik, de vedtog i
2016 og gik til valg på i 2019. Regeringen
er i fuld gang med at føre den ud i livet.
De politiske initiativer til at inddrage
de syriske flygtninges opholdstilladelse
og til at oprette flygtningelejre i Rwanda
har chokeret mange, både i udlandet og
i Socialdemokratiets eget bagland. I løbet
af kort tid er der vokset en solidaritetsbevægelse med syriske flygtninge frem.
Den 19. maj var der demonstrationer i 25
byer landet over med krav om, at syrerne
skal blive i Danmark. Unge har startet

skolestrejker i solidaritet med syrerne, og
de vil fortsætte og sprede sig til mange flere
skoler og flere byer. Næste gang bliver den
20. august.
Den Syriske Forening i Danmark har
organiseret en fire uger lang sit-in foran
Christiansborg, som ser ud til at fortsætte.
Syrerne forsøger at få politikere og medier
i tale og forklare dem, at Syrien ikke er et
sikkert land at sende flygtninge tilbage
til. Der er en fantastisk stærk kollektiv
handling af mennesker, hvis situation i
forvejen er udsat.
Læs mere side 5.
Solidaritetsbevægelsen for de syriske
flygtninge må udvikle sig til en massebevægelse, der kan stoppe regeringens
flygtningepolitik. Det kræver, at den slår
rod på skoler og arbejdspladser, som kan
slå ring om deres udsatte syriske kammerater og kollegaer. Det kræver også, at

fagforeninger som FOA og 3F går med og
forsvarer deres egne medlemmer.
Det kræver, at solidaritetsbevægelsen
“bider sig fast i benene” på alle de lokalpolitikere, som kæmper om vælgernes
stemmer til kommunal- og regionsvalgene
i november, og stiller dem til regnskab for,
hvad deres partier på Christiansborg gør
ved flygtninge i Danmark.
Alle humanister og socialister bør kaste
kræfterne ind i denne bevægelse.
Desværre tyder alt på, at regeringens
støttepartier R, SF og Ø hverken kan eller
vil sætte regeringen på plads.
Der er brug for et socialistisk alternativ,
som baserer sig på systemkritik og internationalisme.
Internationale Socialister er et godt udgangspunkt for det. Så bliv aktiv socialist
og vær med i kampen.

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”.

Syttende del:

Frihed, Lighed og Broderskab
Den franske revolution del I (1789-1792):

Af Charlie Lywood

Ingen vil helt kunne forestille sig de traumatiske og turbulente begivenheder præ1789, som skulle føre til, at revolutionen
huggede hovedet af kong Louis XVI og
indførte en republik. Før 1789 var Europa
en samling af enevældige konger. Men
samtidig var der vokset der et magtfuldt
borgerskab frem, båret af større jordbrug,
handel og industri. Feudalismen, med sin
beskyttelse af kongelige og kirkelige privilegier, var en hindring for den yderligere
økonomiske ekspansion, som borgerskabet ønskede.
Denne kritiske situation med store
spændinger blev udløst i maj 1789, da
kongen ønskede at forhøje skatterne for
at betale for krigen mod England. Derfor
blev han nødt til at indkalde en stænderforsamling. Stænderforsamlingen bestod
af tre dele. De kirkelige, de adelige og
alle “de andre” (stort set 98 % af befolkningen). Den tredje stand, som den hed,
var repræsenteret af advokater, læger
og deslige. Der var ingen håndværkere
og slet ingen bønder, som udgjorde
langt den største del af befolkningen.

parisiske masser, som besøgte forsamlingen i store processioner. Da rygterne gik,
at kongen ville sætte militæret ind mod
tredje stand og opløse nationalforsamlingen, stormede de Bastillen, det berygtede
fængsel for politiske fanger, og befriede
de indsatte.
Med denne foreløbige sejr over kongen
vedtog Nationalforsamlingen afskaffelsen
af alle særrettigheder knyttet til person,
stand og provins - herunder bøndernes
livegenskab og pligtarbejde for herremanden. Feudalismens grundlag blev fejet
bort. Efterfølgende vedtog man ”Erklæringen om Menneske- og Borgerrettigheder”.
Her blev liberalismens grundprincipper
nedfældet: Lige ret og adgang til rigdom
og borgerlig ejendomsret.
I september 1789 fik Frankrig en ny
forfatning. 4,5 millioner skattebetalende
borgere (alle mænd) fik stemmeret. En vis
grad af presse- og religionsfrihed blev indført. Kirkens besiddelser blev beslaglagt.
Men selv om borgerskabet formelt havde
fået sin vilje, ulmede der stor utilfredshed,
både blandt dem, som havde mistet privilegier – kongen, adelen og kirken – og også
hos de 80 % af befolkningen, som ikke var
blevet tilgodeset.
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Stormen på Bastillen
Foto: Den Store Norske Leksikon

Jakobinere og sansculotter ‒ revolutionen fortsætter

I denne revolutions- og omvæltningsperiode voksede der diskussionsklubber op
overalt. Førende blev Jakobiner-klubben
med advokaten Robespierre som hovedfiguren. Jakobinerne ønskede at drive
revolutionen videre og udfordre dem, der
ønskede kompromis med kongen.
”Sansculotter” (i betydningen dem uden
knæbukser (culottes), som adelen bar) –
den parisiske folkemasse – organiserede
sig i klubber i lokale bydele, hvor folkeforsamlinger holdt daglige, besluttende
møder. De havde tætte forbindelser til
nationalgarden, som var blevet radikaliseret. Det var dem, som havde reddet Nationalforsamlingen fra kongens magt, og
det var dem, som drev revolutionen frem.
Det var deres handlekraft, som rejste
en ny folkehær, da den gamle kongelige
hær samarbejdede med hærene fra Østrig,
Preussen og andre monarkier, som ønskede at drukne revolutionen i blod og
genindsætte Louis. Så da fjenden nærmede sig Paris, stormede de ud i tusindtal, og selv om deres militære træning
var sparsom, fordrev de de invaderende
hære ud af Frankrig i slaget ved Valmy i

september 1792.
Sejren over reaktionen radikaliserede
Nationalforsamlingen, og efter massedemonstrationer fra sansculotterne kom
Jakobinerne til magten med Robespierre
i front. De gennemførte statsindgreb i
økonomien som maksimale priser på
markeder, dødsstraf for hamstring og ensartede størrelser for vægt og mål.
Undervisning blev gjort obligatorisk og
gratis. De rige skulle betale for krigen. Da
mange adelige var flygtet til udlandet, blev
deres godser udstykket til småbønder. Man
vedtog en ny, radikal forfatning, hvor den
katolske gudstjeneste i oplysningstidens
ånd blev afskaffet og erstattet med ”Fornuften”, mens kirkerne blev lejet ud.

Maximilien Robespierre
Foto: Den Store Norske Leksikon

Den franske revolution, som brød ud Nationalforsamlingen og
i 1789, startede i Europa en proces, stormen på Bastillen
som cementerede det nye opstigende, Den tredje stand nægtede at godtage flere
kapitalistiske borgerskab som magt- byrder (adelen og de gejstlige betalte stort
haver i de dominerende økonomiske og set ikke skat), uden at man fik politisk indpolitiske lande i verden. Denne proces flydelse og frihandel til gengæld. I protest
blev først fuldendt med revolutioner i erklærede de nu sig selv som en “grund1830 og 1848, men det var i Frankrig, lovgivende nationalforsamling”.
De fik stor opbakning, specielt blandt de
det hele begyndte.

Toppen af kransekagen var etableringen
af en republik og kongens (og hans dronnings) henrettelse ved guillotine i januar
1793 efter et retssag for højforræderi. Det
sendte chokbølger over hele Europa.

Næste gang: Del II (1793-94)
“La Terreur” og thermidor
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Skolestrejker i solidaritet
med de syriske flygtninge
Af Lene Junker

Sådan startede det i Odense

Eren, et nyt medlem af Internationale Socialister, fik ideen til
“skolestrejke i solidaritet med de
syriske flygtninge”. Ideen blev
diskuteret videre på det følgende
møde i Internationale Socialister.
Her blev vi enige om at foreslå
ideen til de andre unge, som er
aktive i Racismefri By - Odense
for Mangfoldighed og holde et
onlinemøde få dage efter. Der
deltog unge fra to gymnasier og to
folkeskoler og syv af dem stod bag
et event for den første skoleskrejke
den 29. april.

Foto: Makia Ahmed
Det gik over al forventning, og
næste skole strejke fandt sted den
7. maj. Begge dage samledes man
på Banegårdspladsen, malede
bannere, hørte talere, øvede slogans mv. Den 7. maj blev der
også demonstreret rundt i byen
med bannere, råbt slogans, delt

klistermærker og postkort ud. Og
den 11. juni gæstede en stor flok
syriske flygtninge skolestrejken og
satte deres præg med røde hjerter
og slagord mod Assad-regimet.

tering af skole prøver vi at skabe
opmærksomhed på de sager, vi
brænder for.”

Hvorfor går unge
i skolestrejke?

Socialistisk Arbejderavis har
spurgt nogle af “skolestrejkerne”
hvorfor de strejker i solidaritet
med de syriske flygtninge. De er
mellem 16 og 18 år og går enten
i folkeskole, HF eller gymnasiet.

Elisa:

“Det er egentlig meget simpelt
for mig. De hjemsendte syrere
har ikke mulighed for at være til
undervisning, som jeg har. Selvom
det kan virke som om jeg tager det
for givet, vil jeg med strejken, vise
at jeg er villig til at opgive undervisning, indtil de får muligheden
tilbage. Indtil de kan leve fredeligt
og i sikkerhed, ligesom jeg gør.”

Fabian

“Som ung kan det meget vel
føles som om ansvaret og evnen
til at gøre en forskel kun befinder
sig hos politikerne og dem med
stemmeRET. Men har man en
STEMME, er det ens eget ansvar at
bruge den! Det er dette skolestrejker er til for. Gennem nedpriori-

Foto: Makia Ahmed

Solvej
Safina

Foto: Makia Ahmed

“Nogle gange bliver voksne menneskers handlinger så gale, at der
ingen andre muligheder er, end at
modsætte sig med alt, hvad man
magter – også selvom man kun er
et ungt menneske, der ikke kan
stemme.
Dette tilfælde med umenneskeligheder mod vores medmennesker er et godt eksempel. Hvis
en regering tror, den kan gøre,
hvad der passer den – bruge
menneskeliv som symbolpolitik,
inkorporere racisme i politik, gøre
danskere flove over at være fra
Danmark – tager de fejl. Vi holder
stædigt ved, og vi ved, at vi har
sandheden på vores side.
Når de voksne menneskers
handlinger bliver så gale, at unge
mennesker begynder at skolestrejke, er verden af lave.

“Skolestrejke og strejke generelt
er et effektivt politisk redskab,
i det man ved at bryde med sin
normale hverdag gør opmærksom
på, at denne problematik netop
ligger udenfor det normale. Vi
strejker, fordi vi vil deltage i at gøre
verden mere rummelig og human,
ikke kun lære om verden i skolen.”

Sigrid

“Skolestrejken er for mig, en måde
at råbe højt på. En måde for os
elever at blive hørt.”

lighed. Derfor vil vi kæmpe lige så
længe regeringen ignorerer vores
opråb, og vi stopper ikke før Danmark er et land med plads til alle.”
Skolestrejkerne skal spredes næste skolestrejke er 20. august.
Meningen er, at skolestrejkerne
skal sprede sig til resten af landet.
Facebook gruppen, “skolestrejke
i solidaritet med de syriske flygtninge” er skabt til at opbygge kontakter til andre skoler i andre byer.
Og den 11. juni gik syrernes sit-in
med i initiativet, og samlede børn
og unge på Christiansborg. Der
var uddeling af flyers i Ringsted og
Holbæk - alt sammen noget, som
har potentiale til at udvikle sig.
Det bliver vigtigt at få unge
syrere på deres skole og uddannelsessted med i de kommende
strejker, og det er vigtigt at få
lærerne og deres fagforeninger til
at støtte op også.

Elektra

“Jeg deltager i skolestrejken, fordi
jeg vil demonstrere mod den
uretfærdighed og ubarmhjertighed, regeringen gang på gang
viser overfor de syriske flygtninge
i Danmark. Vi kan ikke tillade at
leve i et land, hvor menneskene
der sidder på magten ikke viser
solidaritet og samarbejdsvil-

Foto: Makia Ahmed

Syrisk sit-in: Det gælder deres liv
Rehab Qassim, 65 år, er palæstinenser og kom til Danmark i
2013 med sin familie, to børn
og syv børnebørn. Hun bor til
daglig i Sønderborg med sin
familie og deltager i syrernes
sit-in protest foran Christiansborg.
Af Charlie Lywood

Rehab flygtede, da Assads militær jævnede Yarmouk-lejren i
udkanten af Damaskus, som har
huset titusinder af palæstinensiske flygtninge siden 1947, med
jorden. Hun har af Udlændingestyrelsen været indkaldt til et
syv-timers interview i Sandholmlejren, hvor hun følte sig ”anklaget”. Efter en tid med uvished
om sin fremtid fik hun for nylig et
brev om, at hun skulle udsendes
til Syrien.
“Jeg har ingenting at komme
tilbage til i Syrien. Det er et totalt latterligt synspunkt, at jeg
som bedstemor uden familie skal
‘genopbygge mit land’.”
Denne stolte og trodsige kvinde
er en blandt mange syriske flygtninge, som ikke stiltiende vil
acceptere deres skæbne. De har
nu (d. 12.06) i snart fire uger siddet foran Christiansborg for at
protestere mod denne åbenlyst
kriminelle handling begået af den

danske regering.
De er kommet strømmende fra
hele landet og har overnattet på
må og få. De har skaffet toiletter
og sørget for mad og drikke. De
har organiseret mange happenings, demonstrationer og har
forsøgt at få politikerne, som kom
forbi dem, i tale. Deres selvorganisering og mod er et lysende
eksempel på de undertryktes
styrke, når de står sammen mod
uretfærdighed.

Rehab Qassim.
Foto: Charlie Lywood
Desværre mødes deres sag og
mod, som så åbenlyst er retfærdige, med kynisk tilsidesættelse
hos udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye. Tesfaye
kunne med det samme rejse til

Langeland, lytte til den lokale befolkning og omgøre beslutningen
om placering af et udrejsecenter i
løbet af et par dage. Intet problem.
Men at forholde sig til mennesker
som Rehab, der vil blive tvunget
væk fra sin familie og skal bo
i et trøstesløst udrejsecenter,
sandsynligvis i årevis, og frygte for
det næste skridt for hende - det er
der ikke tid til.
Jo. Han havde fem kvarter til
at høre på den danske musiker
Benjamin Koppel over en kop
kaffe for nylig (se opslag på Facebook: https://www.facebook.
com/groups/481103379794161).
Men resultatet af hans “lytten” var
lig nul. Regeringens politik ligger
fast. Der skal ikke laves noget om.
Konklusionen er klar. Appeller til
regeringen dur ikke. Nogen sætter
deres lid til, at SF og EL vil trække
tæppet væk under regeringen
på grund af denne sag. Det ville
være godt, hvis de gjorde det,
men der er intet, som tyder på,
at det sker. Derfor må der bygges
en anderledes slagkraftig massebevægelse op, hvis regeringen
skal rokkes.
Der er tre afgørende elementer
til at opbygge sådan en. For det
første må de syriske flygtninges
egen styrke og selvorganisering
være en central del af kampen.
NGO’er og andre antiracistiske or-

ganisationer skal give førsteplads
og stemmer til syrerne selv. Det er
deres kamp for livet.
For det andet må der ske en
meget mere håndfast koordinering af kampen. Indtil nu har det
mest været spredte fægtninger.
Et godt initiativ i denne sammenhæng er Mellemfolkeligt
Samvirkes forsøg på at samle
aktivisterne, som støtter syrernes
kamp. Men der skal mere til.
For det tredje må man bygge
på aktivisme. Demonstrationer
er godt, men aktivitet i hverdagen

er bedre. Derfor er skolestrejkerne
for syrerne så vigtige, for her kan
alle elever på landets uddannelsesinstitutioner være med (se
artiklen om skolestrejkerne). De
gode udmeldinger fra FOA og uddannelsessektorens fagforeninger
skal omsættes til handling og ikke
kun ord. Man kan rejse sagen i sin
egen fagforening. For det gælder
ens kolleger eller kommende
kolleger.
Hvis ikke vi ønsker at acceptere
Rehab Qassims skæbne, så er det
nu, der skal handles.

Den syriske sit-in.
Foto: Charlie Lywood
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Kultur

Mennesker
Derude

Filmanmeldelse

Judas and the

Black Messiah

Digt af Safina Skytte Østerby, skolestrejker fra Odense
Mennesker derude
Vi har alle ét til fælles;
Dét at være menneske
Med mennesket følger
glæden med verden

og ingen tilstår!
Vi er ikke ens og skal ikke
forenes
med vores forskelligheder
Vi bor forskellige steder,

Og med verden
følger smerten

står i forskellige gader
og stræder

Ét andet er også
en sandhed

Vi skal ikke fornes med

som vi ved i fortrolighed
Jorden er vores
fælles bosted
Ikke desto mindre
flytter vi rundt,
ændrer opholdssted
og tilholdssted
og på jorden bor vi alle dog uden megen
fredelighed
Her er krig og grådighed,
mytteri og stædighed
Hvorfor ser ingen denne
redelighed?
Her er fyldt med flag
Nationalismen bliver
umenneskeligt udøvet
hver eneste dag
og hvor er vi gode til
at bære nag!
Her er små børn
med brune øjne
og voksne med voksende
usle vilkår

vores forskelligheder
men på de steder
hvor vi er ens og kan
forenes
Hvor vi kan forenes
uanset race, yndlingsfrase
kultur og indstillet
armbåndsur
I disse ord findes kun mit
lille livs viden
men i det lille livs viden
er én ting sikker;
Mennesker kan ikke flyttes
som brikker
og verden med smerten
og alt hvad der følger med
er vores alles hjem og sted
Mennesker derude
Verden er vores hjem
og derfor kan ingen
og skal ingen
sendes hjem

Vi snakker og snakker men
ingen forstår

Safina Skytte Østerby læser sit digt op
under skolestrejke for syriske flygtnigne.
Foto: Makia Ahmad

SIDE 05

Ny film dramatiserer den sande historie om stikkeren, der
i 1969 hjalp FBI med at bringe den revolutionære Black
Panther-leder, Fred Hampton,
til fald.
Af Anna Wolf

I filmens anslag sidder den unge
Bill O’Neal i et gråt og dunkelt afhøringslokale. Han er blevet arresteret efter at have stjålet en bil ved
at give sig ud for at være fra politiet
med et falsk ID. Den beregnende
FBI-agent Roy Mitchell spørger,
hvorfor han ikke bruger en pistol
til at true sine ofre.
”Et politiskilt er mere skræmmende end et skydevåben,” svarer
O’Neal. Enhver ung, sort mand,
som prøver at klare skærene i
Chicagos gader, kan få fat i en
pistol, hvis han vil. Et politiskilt,
derimod, bærer hele statens
voldsmonopol i sig; en stat, som
har racismen indbygget i sig, og
som man aldrig kan vinde imod
som sort i USA.
O’Neal er ”ikke politisk”; han
ryster Mitchells udspekulerede
spørgsmål om Malcolm X og Martin Luther King, Jr. af sig og synes
uden bånd til bevægelsen. Men
han bærer denne viden dybt i sig
ligesom resten af Chicagos sorte
arbejderklassebefolkning.
Herfra udfolder filmens præmis
sig i et politisk-historisk spændingsdrama. O’Neal får valget
mellem fængsel eller arbejde for
politiet og begynder at infiltrere
Black Panthers’ Chicago-afdeling
som hemmeligt våben i FBI’s
blodige og eskalerende krig mod
Black Power, som de stempler som
terrorister.
Således møder vi Panterne og
ikke mindst den karismatiske og
stålsatte unge leder, Fred Hampton, som vil bekæmpe kapitalismen, ikke med ”black capitalism”,
men med socialisme.
Vi får indblik i, hvordan Black
Panthers opererede som aktivister: de arrangerede gratis spisning
for alle børn og gratis lægeklinikker i de fattige kvarterer; agiterede
og rekrutterede med deres avis på
gaden; og kørte målrettet politisk
skoling i socialistiske idéer.
Hvad end man måtte mene om
Panternes maoistiske tilgang til
revolutionen som noget, der bygges på ”folket” som en ubestemmelig, oprørsk masse (Mao var
oppe i tiden på den bredere venstrefløj i 1960’erne) og om deres
paramilitære stil, som tiltrak nogle
og fremmedgjorde andre, er det
et medrivende og opildnende
billede fra den revolutionært
ulmende tid, som 1960’erne var.

Panternes politiske virke var
lokalt forankret i socialt arbejde
og i kærlig solidaritet mellem alle
”brothers” og ”sisters”. Hampton
var måske kompromisløs, men
han var en sand og dedikeret
revolutionær og havde en vigtig
forståelse af den solidaritet på
tværs af grupper, der er livsnødvendig for en reel udfordring af det
undertrykkende system.

sias”, der kan forene kommunisterne, anti-krigsbevægelsen og
de nye venstrefløjsgrupper. Hvad
magthaverne frygtede i 1960’ernes revolutionære atmosfære
var solidaritet mellem forskellige
oprørske strømninger og grupper, og Hampton forstod dette i
overordentlig grad. I filmen ser vi,
at han også rækker en hånd ud til
de fattige hvide – selv når de vifter

Daniel Kaluuya spiller rollen som Fred Hampton.
Foto: Socialist Worker

Historiens skurke?

Et af de spændende forhold i filmen er, at vi begynder fra O’Neals
perspektiv. Ofte bruger man i film
en såkaldt everyman-figur, en
”almindelig” person, som kommer udefra og ind i et miljø og
gennem hvis øjne, publikum får
præsenteret ”sagen” eller særlige
personer. O’Neal er på en måde
en everyman – han er uden for
den radikale politik, ny i Panthermiljøet.
Men han er også ”skurken”. Han
er forræderen Judas, fordi han
(som en sort mand, der intet ejer)
ender med aktivt at arbejde imod
de sortes kamp, som den kæmpes
af the Panthers. Han handler ikke
af egen overbevisning, men for
materiel vinding, de ”25 sølvstykker” (en løn fra FBI).
Vi må både sympatisere med
ham, fanget som han er, som
nyttigt værktøj for FBI’s beskidte
metoder; og samtidig ønsker vi,
at han skal fejle i sit projekt. Han
begynder at vakle i sin rolle jo
tættere, han kommer på sagen og
dens mennesker, og gennem hele
filmen håbede jeg, at revolutionsromantikken ville tage over, og
O’Neal ville kende sine brødre
og søstre og vende sig mod sine
overherrer.
Historiens rigtige skurk ikke er
O’Neal, men den amerikanske
statsmagt, som i filmen er skildret
i FBI-agenterne.
De frygter ikke blot Black
Power, men – som FBI-chefen
udtrykker det – en ”sort Mes-

med det racistiske sydstatsflag
– for at danne en bredere front
mod ordensmagten. Logikken er,
at de fattige hvide oplever næsten
den samme grad af politivold – og
derfor er der brødre og søstre at
finde blandt dem.

BlackLivesMatter

Judas and the Black Messiah er
ikke bare et historisk tilbageblik
på 1960’erne. Den større ramme
om hændelserne – systemisk racisme og politivold – er naturligvis
én, vi genkender i 2021, og som
mange racegjorte mennesker
mærker på egen krop. Filmen
kommer som en refleksion over
en kamp, der stadig foregår.
Afroamerikanere er fortsat den
etniske gruppe i USA, som oftest
bliver dræbt af politiet relativt til
den del, de udgør af befolkningen.
Segregationen, som formelt blev
bragt til fald af borgerrettighedsbevægelsen i løbet af 1960’erne,
fortsætter med at have sin effekt
gennem opdelte byer og dårligere
boliger, dårligere skoler og en
generelt højere fattigdomsrate for
sorte amerikanere end for nogen
anden gruppe.
Solidaritet er stadig nøglen,
hvis vi skal bekæmpe systemisk
racisme. Når vi siger ”Black Lives
Matter” og “Black And White,
Unite and Fight” fører vi den
forståelse, som Fred Hampton,
Angela Davis og mange andre
havde, videre.
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Historien om

Socialdemokratiet

Af Freddie Nielsen og Charlie Lywood

Socialdemokratiets ekstreme
kurs mod højre over for både
flygtninge og udlændinge har rejst
mange spørgsmål. Hvorfor gør de
det? Er det for at tækkes vælgerne
og stække det ekstreme højre?
Er Socialdemokratiet pludselig
kollapset ind i nationalkonservatismen, eller har det altid ligget
latent i deres DNA?
Det vi ser nu, er blot det seneste i en lang række historiske
eksempler på, afhængigt af den
specifikke historiske kontekst,
at Socialdemokratiet sætter nationen højere end international
solidaritet; pragmatisk magtfastholdelse højere end humanisme;
kapitalmagtens overlevelse højere
end arbejderklassens interesser.
Socialdemokratiet har stort set
altid prioriteret ” bevægelsens”
overlevelse over ”sagen”. De har
defineret den socialdemokratisk
”bevægelses” interesse som lig
med arbejderklassens generelle
interesse i alle væsentlige spørgsmål. Man gik faktisk så vidt, at
man i kongresmanifestet fra 1901
erklærede: “Arbejderklassen og
Socialdemokratiet er blevet et!”.
Vejen til ”bevægelsens” overlevelse har været samarbejde med
kapitalen for at opnå den største
sikring af sin egen og dennes
overlevelse. Til dette hører et håb
om, at man af og til kunne få nogle
indrømmelser igennem. Men første prioritet er, at “bevægelsens”
fortsatte eksistens er betinget af,
at kapitalen overlever, så man
har nogen at forhandle med.
Forhandlingen er ”bevægelsens”
eksistensberettigelse.

kommet fra arbejderklassen, men
hvis ideologi har været at prædike
reformistiske ideer om gradvise
forandringer af samfundet i samklang med, og ikke i modsætning til, kapitalmagten. Hvilket
af partiets to hoveder, der har
haft overtaget i hvilke historiske
kontekster, har været afhængigt
af, hvad der tjente ”bevægelsen”
bedst.
Lige nu er det den borgerlige
nationalchauvinisme, som er i hovedsædet. I andre perioder, hvor
kapitalmagten havde brug for
noget andet eller havde ”bedre
råd”, har det mere reformvenlige,
progressive ansigt haft overtaget.
Dog er partiets stillingtagen også
afhængigt af, hvor stærk den ”rigtige” bevægelse uden for Christiansborgs tykke mure er.

Den historiske baggrund

Louis Pio, der grundlagde Socialdemokratiet i 1871, var inspireret
af Pariserkommunen. Men partiet
og Pio blev svækket efter Slaget
på Fælleden i 1872. Med genrejsningen af partiet efter dette tilbageslag, blev den reformvenlige
tendens fremherskende.
“Det danske socialdemokratiske
Parti repræsenterer den reformsøgende Socialisme og bekæmper
som Følge deraf den revolutionære
Socialisme”, som det stod i ledelsens afvisning af kritikken for at
være for kompromissøgende.
Med Septemberforliget i 1899
blev den endelige udformning af
reformlinjen – klassesamarbejdet
mellem fagbevægelsens ledere
og borgerskabet – fastlagt; den
såkaldte danske model. Og man
kan ydermere sige, at fagbureaukratiets position, som privilege-

Janus - den romerske gud med to ansigter - symboliserer Socialdemokratiets
skiftende identitet, alt efter hvad der tjener det bedst

Partiets Janus-ansigt

Socialdemokratiet har i det meste af sin historie har været et
borgerligt arbejderparti. Et parti,
hvis opbakning hovedsagelig er

rede forhandlere mellem de to
hovedklasser, blev fastslået.
Med 1. verdenskrig blev skillepunktet mellem revolutionære
og reformister blotlagt. Anden

Internationale (eller Socialistisk
Internationale (SI), som Socialdemokratiet var en del af ) havde
på kongressen i 1907 vedtaget en
resolution imod den kommende
krig. Heri hed det bl.a.:
“Truer en krig med at udbryde,
er de arbejdende klasser og deres
parlamentariske repræsentanter
… forpligtet til at opbyde alt for at
forhindre krigens udbrud med anvendelse af dertil svarende midler.”
Men ét efter ét fraveg de europæiske arbejderpartier dette
anti-krigs-grundlag, da krigen
kom. Heller ikke Socialdemokratiet havde svært ved at vælge den
reformistiske vej. Med overvældende majoritet valgte partiet
den “ansvarlige” vej, indgik i en
borgfred i Rigsdagen og stemte
for militærbevillinger, som, på
trods af, at Danmark ikke var i
krig, skulle udbygge “forsvaret”
for riget.
De millioner og millioner af arbejdere, som døde under krigen,
er det monumentale vidnesbyrd
om nationalchauvinismens konsekvenser. Kort efter krigens udbrud udtalte Stauning: “Tanken
om ved en generalstrejke at hindre
krigens udbrud er en utopi ... Den
store opgave er at bevare organisationerne!”

Socialdemokratiet som statsbærende parti

I årene efter den russiske revolution i 1917 var der gang i den
europæiske klassekamp. Også i
Danmark var der en omfattende
strejkebevægelse og revolutionslignende tilstande, mens Stauning
sad godt gemt i regeringens skød.
Det store mål for Socialdemokratiet blev indfriet i 1924: Socialdemokratiet dannede regering, og
Stauning blev statsminister. Stauning udtalte følgende i sin første
åbningstale som statsminister:
“Ministeriet vil føre en demokratisk samfundspolitisk, ved
hvilken der tages hensyn til alle
landets erhverv og til alle berettigede interesser i samfundslivet
... det politiske arbejde skal foregå
på parlamentarismens grund,
hvorfra ingen afvigelse vil ske.”
Og det faldt godt i tråd med,
hvor Socialdemokratiet stod ideologisk. Man så altså ikke kapitalismen som et sammenhængende
system, der var skyld i problemerne. For Socialdemokratiet var
kapitalismen alene lig med, hvad
det så som dens dårlige sider.
Stauning udtalte:
“Vi vil ikke forsøge russisk politik og ikke forsøge at overspringe
udviklingens trin. Vi ved at vi roligt kan bygge på en demokratisk
[parlamentarisk] politik fordi
socialismen simpelthen gror ud af
demokratiet.”

Thorvald Stauning. Socialdemokratisk statsminister fra 1929 til 1942.
Foto: Wikimedia Commons

Jøderne på flugt til Danmark
– Danmark for Folket

I 1934 forfattede Stauning selv
Socialdemokratiets arbejdsprogram, Danmark for Folket. Heri
understregedes det nærliggende
og jordbundne i partiets politik
og ønsket om at være et folkeparti,
ikke et klasseparti. Og dermed
et nationalt, royalistisk og statsbærende parti. Loyalt over for
kapitalmagten.
Stauning sagde i denne anledning:
“I øvrigt må Socialdemokratiet
i de enkelte lande udvikle sig på
nationens grund. Landet hvor vi
er født, folket, som vi er opvoksede iblandt, må stå vore hjerter
nærmest.”

Det kom klart til udtryk i deres
flygtningepolitik. Den blev bestemt af flere forhold. En udtalt
frygt, ligesom nu, for at Danmark
skulle blive rendt over ende af
flygtninge var et af argumenterne. Antisemitismen var i mellemkrigstiden ikke kun et tysk
fænomen, men florerede også i
Danmark, og det blev brugt som
argument for restriktionerne, at
en tilstrømning af jødiske flygtninge kunne øge antisemitismen
i Danmark.
Men politikken var ikke mindst
præget af hensynet til Hitler.
Pressen blev bedt om forsigtighed i beskrivelsen af forholdene
i Tyskland, ligesom flygtningene
blev forbudt at agitere politisk.
Tyskland skulle ikke provokeres.

K. K. Steincke. Socialdemokratisk socialminister og senere
Justitsminister under Stauning i 1930’erne
Foto: Wikimedia Commons

Socialdemokratiet
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og nationalchauvinismen
Hensyn til nationen
før mennesket

I dag lyder mantraet, at flygtninge
bedst hjælpes i nærområdet. Da
Danmark var nærområde, lød
det noget anderledes. Socialdemokratiet førte en restriktiv flygtningepolitik, som prioriterede de
nationale hensyn. Det gav udslag
i, hvordan man behandlede jøder
og kommunister, som forsøgte at
undgå rædslerne i Nazityskland.
Da mere end en halv million forsøgte at flygte fra Nazityskland i
1930’erne, var den danske grænse
alt andet end åben.
I 1935 overtog socialdemokraten K.K. Steincke justitsministerposten, og han blev eksponent
for en stram flygtningepolitik.
Flygtningepolitikken blev især
udmøntet i instrukser til grænsevagterne, som fx skulle være
opmærksomme på personer
med jødisk udseende med en stor
bagage. I 1938 kom der en yderligere stramning, der gjorde, at den
andel af den samlede flygtningestrøm fra Tyskland, der slap ind i
Danmark, faldt fra ca. 1 pct. til ½
pct. Det betød, at det samlede antal opholdstilladelser til flygtninge
blev under 2000 i hele 1930’erne.
Undersøgelser peger på, at jo
større behov jøderne havde for
at flygte fra nazismen, jo sværere
blev det faktisk at komme ind i
Danmark. Hvor mange mennesker, der endte i koncentrationslejrene af den grund, er ikke til
at sige, men det er oplagt, at der
gået mange menneskeliv til på
den konto.

slutning til NATO. Det var en aktiv
tilslutning til den amerikanske
imperialisme og dens interesser.
Dette resulterede fx i, at partiet
med udenrigsminister Per Hækkerup i spidsen, hårdnakket støttede USA’s krig i Vietnam meget
længe.

Den neo-liberalistiske æra

Tingene ændrede sig ved neoliberalismens indtog fra 1980’erne
og fremad. De Keynesianske (ekspansive) økonomiske styringsredskaber, som både borgerlige
og socialdemokratiske regeringer
havde brugt i 25 år, viste sig ikke
mere brugbart til at smøre kapitalismen. Reagan, Thatcher, Kohl og
Schlüter igangsatte en liberalisering af økonomien. De handlede
i deres respektive lande, men var
del af et globalt mønster.
Det betød opløsning af styringsredskaberne på den internationale finans samt globaliseringen,
som (ofte tvangs-) åbnede alle
landes markeder for mere rå kapitalisme, skabte øget ulighed,
fattigdom og klimaændringer.
Det skabte også øget konkurrence
om råmaterialer og derved en stigende imperialistisk rivalisering.
Våbenkapløbet bragte USSR til
opløsning, og Kinas entre på den
internationale scene, paradoksalt
nok drevet frem af globaliseringen, gjorde den imperialistiske
orden mere usikker. USA, som
indtil da havde haft både den
økonomiske og den militære overlegenhed, måtte bruge sin rå magt
til at fastholde markeder.

Kapitalismens “gyldne år”

Fra krigens afslutning og frem til
00’erne har Socialdemokratiet
ikke haft anledning til at vise den
nationalchauvinistiske side af
deres politik. I 1950’- og 60’erne,
i kapitalismens “gyldne” periode,
var der tværtimod brug for importeret arbejdskraft – specielt
fra Tyrkiet, det gamle Jugoslavien,
Pakistan og Marokko kom de nye
arbejdere. Socialdemokratiet,
som havde magten i stort set hele
denne periode, tilpassede sin indvandringspolitik efter kapitalens
behov for arbejdskraft.
Ligeledes i 1956, da tusindvis af
ungarer flygtede fra det fejlslagne
oprør mod USSR, var armene og
grænserne heldigvis vidt åbne.
Det passede også ind i borgerskabets verdensbillede og Danmarks imperialistiske interesser.
Ligesom man i dag gør forskel på
“gode kristne” flygtninge og “passer på” jøder og deres “specielle”
kultur, mens man gerne vil rense
landet for muslimer.
I slutningen af 1940’erne støttede Socialdemokratiet ikke bare,
men stod i spidsen for dansk til-

80 millioner flygtninge i verden
– langt de fleste enten internt fordrevne eller i lejre i nabolandene.
Det er de færreste, der forsøger
at rejse til Europa for at skabe
et bedre tilværelse. Men det forhindrer ikke Socialdemokratiet i
at bruge antallet af flygtninge på
verdensplan som et skræmmebillede af “horder” af flygtninge.
Og så skal man huske, at den
pludselige og enorme strøm af
flygtninge fra Syrien ind i Europa,
i 2015, først og fremmest skyldtes,
at man flygtede fra sult i Libanon.
Her var FN’s flygtninge program
brudt sammen, fordi donorlandene svigtede flygtningene, som
opholdt sig i det højt besungne
nærområde. Og med ét blev deres
i forvejen beskeden levefod nedsat med 25 %.

Angreb på velfærd

I takt med denne udvikling har
der også været hårde angreb på
velfærdsstaten i hele Europa. I
Danmark har der fundet en langsom udhuling af velfærdsstaten
sted, strukturelt via manglende
investeringer i sundhedsvæsnet
og uddannelsessystemet over de
sidste 20 år. Markedslogikken
hersker nu overalt.
Ikke nok med det. Selve velfærdsydelserne har været genstand for nedbarbering. Både
størrelsen af ydelserne i forhold
til lønniveauet – eksempelvis ved
at dagpenge i dag kun svarer til 46
% af de gennemsnitlige lønninger
(mod 54 % i 1990) – og også i forhold til, hvor lang tid man kan få
ydelserne, hvem der kan få dem
og under hvilke betingelser man
er underlagt, hvis man endelig er
berettiget til hjælp.

Socialdemokratiet i dag –
den borgerlige side er stærkest

Jens Otto Krag. Socialdemokratisk
statsminister fra 1962-68 og 1971-2
Foto: Wikimedia CommonsDet skabte krige (især i Mellemøsten fra 1990’erne og frem),
men også oprør (blandt andet Det
Arabiske Forår i 2010’erne, som
også var den igangsættende gnist
i Syrien, hvor det endte i den lange
borgerkrig) og dermed også flygtningestrømme over hele verden.
Så i dag har vi, efter 30 års brutal
neo-liberalisme og mange både
små og store krige, mellem 70 og

Socialdemokratiet er et reformparti uden reformer. Kapitalismen halter videre uden at kunne
komme ud af sin langvarige krise,
der mere eller mindre har varet
siden finanskrisen i 2007/8. Fordi
Socialdemokratiet er bundet til
kapitalismens overlevelse, kan
det kun tilbyde arbejderklassen
krummer, såsom Arne-reformen,
som kun redder nogle få fra tilbagetrækningsreformens ubønhørlige krav om at suge så meget
arbejdskraft ud af folk som muligt.
Derfor er det vigtigt for dem
at pege på “faren” ved islam og
at køre hetzen mod udlændinge
som syndebukke. Den hårde
linje i udlændingepolitikken er
en måde at foregøgle arbejderklassen, at man skam gør noget
for at beskytte den. Dette sker via
nationalchauvinismen. For hvis
man bare kan vise, at islam er
“problemet”, så er svaret selvfølgelig, at alle muslimer skal ud. En del

Ingen flygter for sjov. De flygter fra krige og undertrykkelse, repræsenteret her
af det Arabiske Forår.
Foto: Socialist Worker
af Socialdemokraterne har købt klassen bruges kun ved festlige
sig ind i denne fortælling, som lejligheder (1. maj og når der skal
ikke adskiller sig fra det ekstreme synges nogle gamle kampsange),
og når deres ”bevægelse” er truet.
højres islamofobi.
Det betyder ingenlunde, at
Nationalchauvinisme og
Socialdemokratiet ikke i andre pehvordan den kan bekæmpes
rioder kan spille og har spillet en
Socialdemokratiets brug af na- progressiv eller mere humanistisk
tionalchauvinisme i dag skyldes rolle. Men det afhænger af to ting.
flere ting. Dels spiller den ind i Ét, om der er ”råd” i den kapitaen fortælling om den ydre fjende, listiske økonomi til forbedringer.
nu om dage islam. Dels afleder Og to, om der er en bevægelse fra
den opmærksomheden fra det, neden, som presser dem til det.
man ikke kan opnå på velfærdsDerfor er vores opgave at bygge
området. Dels fortæller man en massebevægelse, som er stærk
den herskende klasse, at med nok til at forkaste deres racistiske
Socialdemokratiet ved roret, så politik uanset deres vilje. Appeller
er der “styr” på tingene. Endelig til det humanistiske og internatiosplitter det arbejderklassen ved nale parti, som de engang menes
at fortælle, at fjenden er islam at have været, savner historisk
og ikke kapitalismen og de som belæg. Energien er bedre brugt
tjener på den.
med at opbygge en egen styrke
Og derfor spiller deres politik ef- fra neden.
ter et motiv, som har været en gennemgående melodi gennem hele
partiets historie. Et statsbærende,
En længere og mere
nationalchauvinistisk folkeparti,
detaljeret
udgave af
hvis opgave først og fremmest
denne
artikel
kan læses
er at sikre sin egen ”bevægelses”
på
www.socialister.dk
overlevelse og relevans for borgerskabet. Solidaritet i arbejder-

Mattias Tesfaye. Nuværende socialdemokratisk
udlændinge- og integrationsminister.
Foto: Wikimedia Commons
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Ydelseskommission:

De fattige fik en lang næse
Af Carsten Larsen, Næstehjælperne (netværk
for protest og praktisk hjælp til reformramte).

Mandag den 31. Maj offentliggjorde Regeringens Ydelseskommission sine anbefalinger til
fremtidens kontanthjælpssystem.
Det skete på bestilling fra Socialdemokratiet, der ikke uden videre
har villet fjerne Kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. De er
bogstavelig talt blevet trukket hen
til truget med tænders gnidsel
som følge af et massivt pres fra
græsrodsbevægelser, enkelte medier og støttepartierne, og det har
ikke været et kønt syn at kigge ned
i truget med samfundets tusindvis
af fattiggjorte.

64.500 fattige børn i Danmark

Tallet 64.500 blev et centralt velfærdspolitiske mantra under
Folketingsvalgkampen i 2019. Antallet af børn i Danmark, der lever
i familier med en indkomst under
den relative fattigdomsgrænse.
Resten af historien kender vi:
“Børnenes Statsminister” blev
tvunget til at forholde sig til fattigdomsproblemet, der i parentes
bemærket stikker dybere og favner bredere end de 64.500 børn.
De fattige unge på ungeydelse, de
unge med komplekse problemer,
de syge fanget i jobcentrenes
klør og de ældre ledige, der nok
omtales som “det grå guld” men
som i realiteten aldrig kommer
tilbage på arbejdsmarkedet. Alle
de, og mange flere, var ikke i
fokus, og det har efterfølgende
desværre vist sig, at det netop er
disse grupper, der står til at betale
prisen i Ydelseskommissionens
anbefalinger.
Der har vi i Næstehjælperne
nok et medansvar for i for høj grad
at have haft fokus på børnefattigdom i foråret 2019 frem mod
Folketingsvalget, da vi lavede
en landsdækkende børnefattigdomsaktion i ca. 90 af landets
kommuner. Den sugede så mange
kræfter ud af vores aktivister, hvis
overskud i forvejen er minimalt,
da de fleste er kronisk syge ledige
over 40 år, at der ikke var energi
til, at aktivisterne også kunne fokusere på deres “egen” sag.
Nå, men altså; som led i regeringsskiftet fik Socialdemokraterne sparket debatten om kontanthjælpsloftet til hjørne, imens
Ydelseskommissionen arbejdede.
De fleste vidste jo godt inderst
inde, at udfaldet ville blive noget
makværk, da anbefalingerne var
bundet til at skulle være “udgiftsneutrale”, men alligevel sad
undertegnede med et naivt håb

i maven og så med, da Kommissionen holdt pressemøde mandag
den 31. Maj kl. 10. Spændt som
gjaldt det EM-finalen. Vi var så
uhyre tæt på målstregen. Snublende tæt på at få gjort noget
reelt virkningsfuldt ved den konstaterede fattigdom i Danmark.
Det vi havde kæmpet for siden 4.
juli 2016, hvor Næstehjælperne
opstod med et erklæret mål om at
få afskaffet kontanthjælpsloftet og
225 timers-reglen.

Fattigdom er et faktum

At fattigdom findes i smørhullet
Danmark er et faktum. Danmarks
Statistik opgør antallet af fattige
danskere, og organisationer som
Mødrehjælpen, Red Barnet og
Næstehjælperne oplever helt tæt
på, at der vitterligt ER udbredt
fattigdom i Danmark. I skrivende
stund har vi Næstehjælpere hjulpet i tusindvis af reformramte
med basale fornødenheder i
de 5 år, der snart er gået, siden
kontanthjælpsloftet blev indført.
Vi kunne “underholde” i dagevis
med de skæbnefortællinger, vi har

ikke anerkender, at der skulle leve
60.000 børn under fattige vilkår
i Danmark. At hun faktisk gerne
ville betvivle, hvor mange af deres
forældre der reelt var fattige, og at
vi derfor må have en debat om,
hvad fattigdom er.

Lad de fattige spise hinanden

Tilbage til kommissionens pressemøde, hvor jeg - som anbefalingerne blev rullet ud - sad med
en følelse, der bedst kan sammenlignes med, at luften lukkes langsomt ud af en ballon. Pffffffff…!
Nuvel; det er ikke nemt at præsentere 314 siders tungt teknisk
stof for en måbende omverden,
men efter at have tygget på det i en
dags tid, måtte jeg konkludere, at
den stort opslåede kommissions
anbefalinger var en kæmpe fuser
og skuffelse af dimensioner.
Antallet af fattige børn forbliver
stort set uændret på de nuværende 60.000. Enlige uden børn, unge
med komplekse udfordringer,
unge med psykiatriske diagnoser,
ældre kronisk syge enlige fanget i
kontanthjælpssystemet og flere,

’En almisse til tiggeren’
Karikaturtegning af Storm P

Meningsløse og dehumaniserende ledighedspolitik

Den ubarmhjertige og ubekvemme sandhed er jo, at ca. 70% af de
ledige i kontanthjælpssystemet er
erklæret ikke-arbejdsmarkedsparate og tæskes rundt i meningsløs
aktivering, som beviseligt ikke
fører noget som helst godt med
sig udover endnu flere penge i
lommerne hos de private aktører,
som lægger opbevaringsplads til
de ledige.
Det kan umuligt være gået
nogens næse forbi, at dette undertrykkende og dehumaniserende stykke ledighedspolitik er
dysfunktionelt og dybest set kun
tjener til at legitimere overfor det
grumsede vælgerhav, at de får
“noget for skattekronerne”, når
deres ledige medmennesker med
skyld og skam skal bukke og neje
og ødelægge sig selv yderligere
fysisk og mentalt som tak for at
måtte være til i livet for “andres
penge”. Dette dybt absurde, dyre

og nedværdigende ledighedscirkus fører os dag for dag med
ekspresfart tilbage mod almissesamfundet.
Det er de færreste politikere,
som har mod og fantasi til at
kræve et reelt opgør med ledighedsindsatsen, men vil man reelt
fattigdom og ledighed til livs, så
må der gås helt anderledes radikalt til værks. Systemet må simpelthen saneres og bygges op i en
helt anden form og ånd.
Men lige nu og her sidder vi
med en knude i maven forud for
forhandlingerne om fremtidens
ydelsessystem. For alt tyder desværre på, at det heller ikke bliver
denne statsminister, der har modet og fantasien til at få taget livtag
årtiers kynisk politik, hvor de med
de svageste stemmer i samfundsdebatten atter kommer til at stå
tilbage på den sagnomspundne
perron.

Et hjerte for hvert fattigt barn i Danmark.
Foto: Næstehjælperne
mødt på vores vej. Familier, der
blev smidt ud af deres hjem, fordi
de ikke kunne betale huslejen.
Mødre, der springer måltider over,
så børnene får deres 3 måltider
om dagen. Ældre ledige, der ikke
har råd til at få lavet deres tænder
og derfor har måtte leve med rådne tænder, indtil smerterne blev
uudholdelige. Og i tusindvis af
familier, der manglede mad, tøj og
receptpligtig medicin. Mens nogle
af os køber hus eller lejligheder på
et historisk dyrt boligmarked, må
andre håbe på, at der ikke kommer en uforudset ekstraregning,
som vælter økonomien og trækker gulvtæppet væk under dem.
Derfor var det rystende at se vores - ellers dygtige - statsminister
udtale i Folketingssalen, at hun

jeg endnu ikke er bekendt med;
alle står de til at miste op til tusindvis af kroner månedligt, der
så omfordeles til børnefamilierne,
der får en smule mere. De fattige
sættes simpelthen til at spise af
hinanden. Det er fandeme en syg
måde at gøre noget ved fattigdommen på.
Det lå i selve opdraget, at det
ville ende sådan. Nu er det så op
til politikerne at lande en forhandlingsløsning, der som minimum
får tilbageført de 500 millioner
kroner, som blev sparet væk
årligt ved indførslen af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.
Og at få løftet de mange, der taber
med Ydelseskommissionens anbefalinger.

Carsten Larsen, aktiv i Næstehjælperne.
Foto: Carsten Larsen
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Kan vi stemme os til magten?
Den 15. og 16. maj valgte
chilenerne 155 personer til
en grundlovgivende forsamling, som skal skrive landets
nye forfatning. Vi ser nærmere på den politiske sammensætning af den nyvalgte lovgivende forsamling og nogle af
de udfordringer, forfatningsprocessen står overfor.
Af Nis Hejlskov

De sociale bevægelser og den
nye venstrefløj i Chile var valgets
vindere. Den nydannede koalition
Apruebo Dignidad (For Værdighed) opnåede 28 pladser (18%)
i den lovgivende forsamling. De
uafhængige, som stillede selvstændigt op for forskellige sociale
bevægelser, og nye politiske initiativer opnåede 24 pladser (15%)
uden hjælp fra etablerede partier.
Derudover er de oprindelige befolkninger i Chile repræsenteret
med 17 pladser i forsamlingen.
Det er første gang i landets i
historie, at mapuche-folket og
andre oprindelige befolkninger
anerkendes som aktører med krav
om politisk repræsentation.

Politiske fanger bør løslades

De uafhængige har meddelt, at de
ikke er villige til at deltage i den
lovgivende forsamling, før alle
politiske fanger løslades.
Under oprøret i 2019 blev tusinde af især unge anholdt og
varetægtsfængslet i forbindelse
med protester, barrikader og
plyndringer af supermarkeder i
Santiago.
Koalitionen For Værdighed
kræver derfor, at alle sager gennemgås retfærdigt, og at hvis
ikke der kan rejses tiltale, bør de
anholdte straks løslades. Hvis ikke
det lykkes at få løsladt de sidste
politiske fanger, er det tvivlsomt,
om den lovgivende forsamling vil
begynde sit arbejde i juli måned
som planlagt.

Den lovgivende forsamlings
gennemsnitsalder (44 år) og kønsfordeling (50/50) afspejler det
sidste årtis politisering af de unge
og kvindefrigørelsen. Det er i høj
grad ungdommen og kvinderne,
vi bør takke for, at Chile nu endelig
er på vej ud af diktaturets skygger.

Det danske band Røde Mor
sang efter kuppet mod Allende:
“Kan vi stemme os til magten, får
vi magten uden kamp?”
Disse spørgsmål er stadig væsentlige i dag, for selvom den
politiske sammensætning i den
lovgivende forsamling umid-

Ungdommen og kvinderne
kræver forandring
Det er især de yngre generationer,
som skubber på for forandring i
Chile. I 2011-12 var det studenterbevægelsen med krav om gratis
uddannelse, der rystede landet,
og i 2018 var det feministerne,
der mobiliserede flere hundrede
tusind til demonstrationer for fri
abort og mod sexisme.

Demonstration af Apruebo Dignidad
Foto: Revolutión Democrática

Kan vi stemme os til magten?

Spørgsmålet: Kan vi stemme os til
magten? er igen blevet aktuelt for
den chilenske venstrefløj.

delbart er et godt udgangspunkt
for et skabe et radikalt - og endda
socialistisk - politisk program, så
bliver udfordringen at føre det

ud i livet.
Lad os tage et eksempel. Som
det ser ud, er der et to tredjedeles
flertal af de valgte, som er enige
i, at Chiles vand skal afprivatiseres, hvilket i praksis betyder nationalisering og ekspropriering af
private firmaers allerede tildelte
vand-kvoter. Vil et firma, som lukrerer på vand, frivilligt - og uden
kamp - afgive denne forretning?
Det samme gælder andre naturressourcer som kobber og litium,
som udvindes i store mængder
i Chile.
For at lægge reelt pres på den
økonomiske magt, må arbejderklassen derfor mobiliseres. Forfatningsprocessen må akkompagneres af folkemagt (poder popular),
som kan skabe grobund for en
mere strukturel og vedvarende
forandring.
Chile står i disse år over for en
historisk mulighed for at skabe,
ikke kun en ny demokratisk forfatning, men også et nyt og bedre
samfund. Et samfund som bygger
på solidaritet og retfærdighed
frem for individualisme og frie
markedskræfter.

Et frit og selvstændigt Palæstina,

men hvordan?

Af Eren Temur

Israel er en racistisk stat, som
skal opløses til fordel for et frit
og uafhængigt Palæstina, hvor
alle mennesker og religioner i
området respekteres. Dette mål
udtrykkes bedst af musikgruppen
Kofia: “Leve Palestina och krossa
sionismen! Och vi ska befria vårt
land från imperialismen! Och vi
ska bygga upp vårt land til socialismen! “

Den palæstinensiske modstand i maj 2021
Der opstod stor modstand imod
Israels overgreb på palæstinenserne, da staten forsøgte at fratage
18 arabiske israelere deres hjem i
Jerusalem. De arabiske israeleres
modstand bredte sig straks internationalt. Det startede i Jerusalem
i nabolaget Sheikh Jarrah.
Palæstinensiske demonstranter gik på gaden og protesterede
imod de israelske bosættere og
udvisningerne af Sheikh Jarrahs
beboere. Dernæst udviklede de
store spørgsmål sig, som kendetegner Israel som besættelsesmagt overfor palæstinenserne,
både indenfor og udenfor selve
Israel. Spørgsmål om menneske-

rettigheder og Israels åbenlyse
krænkelser af palæstinensernes.
Palæstinenserne demonstrerede
i stort set alle byer i Palæstina:
Gaza, Silwan, Ramallah, Rafah, AlKhalil og ikke mindst hovedstaden
Jerusalem. Og den én-dags generalstrejke, som fandt sted overalt i
Palæstina og i selve Israel, var den
største i historien, selv om den
desværre ikke kunne fortsætte
pga. Israels undertrykkelse. Men
her er nøglen til vejen frem.

Arbejderklassen på banen

Internationalt rejste der sig en
mægtig solidaritetsbevægelse i
mange lande. Blandt andet i USA
og England samledes hundredtusindvis af demonstranter til
protest imod Israels handlinger! I
Danmark gik seks tusinde demonstranter igennem Københavns
gader. Protesterne er fortsatte i
ugevis.
Arbejderklassen internationalt
tog også affære. I den Italienske
havneby Livorno i Toscana i nægtede havnearbejderne at en læsse
israelsk våbenlast på et skib til
Israel, da de fandt ud af at forsendelsens destination, i solidaritet
med palæstinenserne. “Livornos
Havn ville ikke være medskyldig i
massakren af det palæstinensiske

Palæstinensisk solidaritetsdemonstration i København, med aktivister Eren
Temur og Ibrahim El-Hassan i forgrunden.
Foto: Omar Said, Stop Annekteringen af Palæstina
folk” udtalte en repræsentant for
fagforeningen, L’Unione Sindacale di Base.
Og det er netop disse kollektive
handlinger, som de italienske arbejdere viste, som er vejen til et
frit Palæstina. Først og fremmest
har vi set i det Arabiske forår
hvor meget magt, der ligger i den
arabiske arbejderklasse. Specielt
den egyptiske, men også i en lang
række andre lande, spillede arbejderklassen en afgørende rolle i at
udfordre de diktatoriske regimer

i Mellemøsten. Palæstinenserne
gør klogt i først og fremmest at
søge solidaritet og opbakning fra
deres arabiske brødre i arbejderklassen, og ikke de arabiske landes
herskere som, gang på gang har
solgt dem for en slik.

Israel kan ikke besejres
militært

Hamas i Gaza-striben affyrede
advarselsmissiler i solidaritet med
opstanden, men Israels militære
magt er så overlegen, at missiler,

uanset deres rækkevidde, kan ikke
besejre dem. Det er højst markeringer. Israel kan ikke besejres
militært. For at der kan skabes
grobund for en løsning, hvor alle
religioner og folk i området kan
leve i fred, kræves der en massebevægelse med baggrund i
arbejderklassen.
Vi så det under Sydafrikas apartheidstyre under den lang kamp
for frihed fra 1960-1995. Frihedsforkæmper og vestlig-dømt ”terrorist”, Nelson Mandela og ANC
tog den lange vej til frihed og bekæmpede besættelsesmagten. En
kombination af massehandlinger
og arbejderklassens aktive medvirken opnåede det, som mange
troede ikke var muligt. Sydafrika
befriedede sig fra apartheid med
flertalsstyre. Med sammenhold
og kammeratskab som deres
stærkeste våben, med oprøret
fra neden, opnåede de det, der
synes umuligt. Et af Mandelas
mest berømte citater lyder: “Vi
ved alle udmærket, at vores frihed
er mangelfuld og ufuldstændig,
uden palæstinensernes frihed og
selvstændighed!”
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Del 6.

Kongekup og syndikalismens endeligt

Serie:
Arbejderbevægelsens
historie med
revolutionære øjne
Af Freddie Nielsen

1. verdenskrig blev afsluttet af
revolutioner. Først Oktoberrevolutionen i Rusland og i november
1918 den tyske revolution. Et
generelt opsving i klassekampen,
med revolution, strejkebølger og/
eller mytterier, bredte sig ud over
Europa.
Heller ikke Danmark gik fri,
og revolutionen kom tæt på. Als,
Tønder og Haderslev blev styret af
arbejder- og soldaterråd. Ganske
vist kortvarigt og mens den del
af landet lå inden for Tysklands
grænser, men det var uden tvivl
en inspiration.
Mens 1918 havde været arbejdsløsheds-demonstrationernes år,
blev 1919 strejkernes år. Hvor der
i 1916 havde været 75 strejker, og
242 i 1918, så var der i 1919 hele
504 – primært ”vilde” strejker.
Især to aktioner var ret spektakulære. Dels en strejke på Københavns Flydedok og dels bygningsarbejdernes aktioner for 8-timers
dagen.

Social-Demokraten (Socialdemokraternes avis).
Undervejs havde de strejkende
vundet en lille sejr ved at arbejdsgiverne gik med til at forhandle
under strejken. Dengang som nu
nægtede arbejdsgiverne normalt
at forhandle mens en overenskomststridig strejke fandt sted.
I løbet af strejken lykkedes det
igen syndikalisterne at få bestyrelsesflertal i DS&MF afdeling 1,
hvilket var en ekstra torn i øjet på
modstanderne. Arbejdsretten gik
hårdt til fagforeningen, og i løbet
af sommeren gik den fallit.
Nu gik syndikalisterne blandt
smedene nye veje. De etablerede en ny uafhængig fagforening
udenfor DS&MF og De samvirkende Fagforbund (DsF). Det var
et brud, og Christian Christensen,
syndikalisternes leder, billigede
det ikke. Han skrev i Solidaritet,
Fagoppositionens Sammenslutnings blad:
“Vi bliver, hvor masserne er
samlede og så langt vor magt
strækker ikke lader os isolere fra
dem, men kæmper inden for de
gamle organisationer...,”
Men smedene dannede alligevel
Københavns Metalarbejderforbund med 2000 medlemmer. Og
i slutningen af året var de med
til at danne Føderalistisk Sam-

8-timers-dagen

Allerede i 1918 var murerne i København gået foran i kampen for
8-timers-dagen – de krævede engelsk uge, som de kaldte det, altså
weekend med kortere arbejdstid
om lørdagen. Og da forhandlingerne ikke førte til noget, gik de
over til selvreduktion, og gik hjem
kl. 12 om lørdagen.
Murernes fagforening blev erklæret konkurs pga. boder, de
hverken kunne eller ville betale.
Bygningsarbejderne var dog gået
i spidsen, og DsF blev tvunget til
at gøre 8-timers kravet centralt
ved OK i 1919, men indgik atter et
lunkent kompromis. Denne gang
accepterede arbejdspladserne det
ikke. Aktionerne fortsatte, og det
var atter bygningsarbejderne, der
pressede på. DA gik med til nye
forhandlinger med DsF, fordi de
hellere så DsF løbe med æren, end
de uregerlige arbejdergrupper, der
kæmpede.
Enden blev, at 8-timers-dagen
indførtes senest 1. januar 1920,
stadig med forskellige begrænsninger, men dog bedre end det
første resultat. Siden har den
SD-ske myte lydt, at DsF gik ind
og reddede røven på de grupper,
der kæmpede og sad fast. Men
sandheden er, at det var kampen,
der gjorde DA mør.
1917-18 var FS’ storhedstid.
De kunne ikke true SD af sadlen,
men var en alvorlig udfordring.
Alligevel brød de sammen i 1920.
Når vi skal se på, hvorfor FS brød
sammen, så havde den nye krise
og arbejdsgivernes offensiv en
del af skylden ‒ eller rettere: FS
var ikke forberedt på og gearet til
et tilbageslag i klassekampen på
arbejdersiden.

skrev han. Da Christian Christensen, på rekreation efter sit seneste
fængselsophold, så det, skyndte
han sig til København og genindtog redaktørstolen.
Når man ser på Social-Demokratens argumenter: “Der vil ikke
være nogen regering med parlamentarisk støtte og folkelig tillid
til at søge de faglige konflikter
ledet ind i rolige spor … Landet
står foran politisk og socialt kaos.”
‒ så forstår man måske Solidaritets
modvilje. Men det, som Christian
Christensen omvendt pegede på,
var, at når generalstrejken var et
centralt element i FS’ strategi, ville

opleve noget helt ekstraordinært.
På et møde i Fælledparken med
100.000 deltagere, talte socialdemokrater og syndikalister fra
samme platform. Men strejken
blev ikke til noget. I løbet af påsken indgik DsF et råddent forlig
med DA, og SD fik lovning på
nyvalg til Folketinget.
Taberne blev FS og Føderalistisk Sammenslutning, der ikke
godkendte DsF’s forlig. Havnearbejderne og søfolkene strejkede
i to måneder og led nederlag på
grund af boder, skruebrækkere
og DsF’s snigløb. Og undervejs
blev de ydmyget ved, at forman-

Statskup

Social-Demokratens forside efter afskedigelsen af ministeriet Zahle
Foto: ABA/Arbejdermuseet

Flydedok-strejken

De 165 maskinarbejder på flydedokken krævede to kroner i
timen. De strejkede i tre måneder
sommeren over og endte med at
få 1,96 ud af det. Det bemærkelsesværdige var dog ikke så meget sejren, som at de strejkende
formåede at holde sammen mod
den voldsomme modstand, de
mødte fra egen arbejdsgiver,
Dansk Arbejdsgiverforening (DA),
Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund (DS&MF) og resten
af fagbureaukratiet, såvel som fra

menslutning, et samarbejde med
andre fagforeninger og forbund
uden for DsF.
Sammenslutningen er blevet
fremstillet som en syndikalistisk
organisering, men så stærk var Fagoppositionens Sammenslutning
(FS) altså heller ikke. Der sad også
organiserede socialdemokrater i
bestyrelserne, og Christian Christensen afviste bramfrit, at de var
syndikalistiske, men “nogle faglige
organisationer, der er lige så reformistiske og borgerlige, som dem
der står i DsF.”

Mere afgørende var modviljen
mod politik. Det centrale problem
kan siges at være, at syndikalisterne, dog ikke udtalt og teoretisk,
var enige med SD i, at politik var
noget med Folketinget. De drog
bare den modsatte konklusion, at
politik derfor var ligegyldigt.
I foråret 1920 var der atter OKforhandlinger, og DA varslede
storlockout til at starte 9. april.
Den 29. marts, mandag i ugen
op til påske, afskedigede kongen
så ministeriet Zahle, hvor også
Stauning havde sæde.
SD og Social-Demokraten kørte
voldsomt op; ekstranummer med
overskriften ”Kongen begår Statskup” i store bogstaver på forsiden.
Det var en korrekt beskrivelse, og
den blev fulgt op af en opfordring
til generalstrejke. DsF var enige i
at true med strejke, og den blev
erklæret til start 6. april (tirsdag
efter påske).
FS’ reaktion, via redaktør Jens
Storgaards pen i Solidaritet, var
ret overraskende. “Det ville være
sindssvagt at gå ud i en strejke for
at genindsætte en Stauning...”

Denne periode bød på store demonstrationer, som her i Århus , 1920.
Foto: ABA/Arbejdermuseet
man blive helt til grin, hvis SD og
DsF lavede generalstrejke mens
FS sad med hænderne i skødet.

Begyndelsen til enden

FS holdt så en medlemskonference, hvor man vedtog at gå med
i strejken, men på egne krav:
1. Septemberforliget fra 1899
annulleres,
2. Den foreliggende lockoutsituation løses, og
3. Øjeblikkelig løsladelse af politiske fanger.
Samtidig erklærede de, at det
var uden betydning, hvem der
sad i regeringen. FS’ krav blev
forelagt DsF/SD, der gerne så, at
syndikalisterne bakkede op. Der
var da heller ingen indvendinger
mod kravene. Det var der ingen
grund til, for de havde ikke tænkt
sig at tage dem alvorligt.
Den 30. marts kunne man så

den for Søfyrbødernes Forbund,
syndikalisten Richard Jensen,
blev tvunget til forlade posten, før
rederne ville forhandle.
FS havde, i stedet for at forsøge
at opbygge en enhedsfront ind i
arbejderklassen, distanceret sig
fra det store flertal af arbejderne,
der mente, at det betød noget
hvem, der sad i regering. FS opnåede aldrig igen den tidligere
styrke, og i marts 1921 gik flertallet
af resterne sammen med DKP i
Kommunistisk Føderation.
Frem for en sprudlende organisation skulle de nu opleve 10 års
ørkenvandring. Der er ingen, der
kan sige, om tiden efter 1917 (og
den russiske revolution) kunne
have ført til socialismen, men
det er ret sikkert, at en venstrefløj
med en usikker og forkert politisk
strategi bidrog til, at det ikke skete.

Åbn grænserne:
Når politikerne taler om at sende
de syriske flygtninge tilbage til et
sønderskudt land, er det for mange
mennesker åbenlyst et kynisk menneskesyn, ja ligefrem et racistisk
menneskesyn, som ligger til grund.
Men hvad er svaret fra socialister?
Af Jesper Juul Mikkelsen

Kapitalen kan flyde over grænserne,
ikke mennesker
Markedsøkonomien, specielt de sidste 30
års globalisering, har åbnet alle lande for
firmaernes plyndringer af arbejdskraft og
ressourcer, og verden er blevet global for
multinationale selskaber. Nærmest alt, vi
bruger i vores hverdag, trækker tråde ud
over hele verden.
Den mobiltelefon, du bruger hver
dag, er produceret af hundredvis af små
dele, som har været gennem arbejderes
hænder i miner, på fabrikker, samlebånd,
reklamekontorer, lagerbygninger og er
blevet transporteret og solgt. I alle de ting,
vi skaber og omgiver os med, indgår produkter, redskaber og maskiner, som alle er
produceret af den globale arbejderklasse.
Kapitalstrømme, varer og ydelser kan
frit flytte sig over grænser. Hvorfor kan
mennesker ikke? Hvorfor må folk i fattige
lande ikke søge derhen, hvor de kan få en
bedre tilværelse?
Miseren findes i selve kapitalismens
måde at organisere sig på. Kapitalisterne
presser arbejdstiden, lønninger og tempoet i deres indbyrdes konkurrence. Og
de bruger hver især deres stat til at sikre,

Antinationalistisk demonstration.
at produktionen og profitmaksimering
fortsætter uhindret. Nye markeder åbnes.
Overalt i verden.

Internationalisme er vores værn

Almindelige mennesker har brug for noget andet. Nemlig solidaritet på tværs af
grænser til at modsvare kapitalens magt.
Ellers taber man, i hver sin lille (eller
store) nation.
Danmarkshistoriens største arbejdskamp var Storlockouten i 1899, hvor arbejdsgiverforeningen én gang for alle ville
sætte arbejdernes fagforeninger på plads.
Men solidariteten til de danske arbejdere
strømmede ind fra hele verden. Der kom
194.000 kr. fra Tyskland, en enorm sum på
det tidspunkt, hvor en vellønnet arbejder
tjente 1.000 kr. om året. Mindre beløb
kom fra England, fra USA, fra Sverige og
fra Norge, selv fra nogle afrikanske lande
kom der 1.400 kr. i solidaritet.
Det var tydeligt for arbejderne i disse
lande, at klassekampen var international.
Hvad udfaldet blev for arbejderne i Danmark, var vigtigt for arbejderne i resten af
verden. Med udbruddet af første verdenskrig 15 år senere led internationalismen
i arbejderbevægelsen imidlertid et stort
nederlag. Arbejdere fra ét land skød på
arbejdere fra et andet. Nationalismen
blev brugte til at splitte arbejderklassen
internationalt. Og Socialdemokraterne
i alle de krigsførende nationer støttede
deres eget land og forrådte derved alle
arbejdere i Europa.

Nationalstaten er ikke vores

Nationalstaten bliver fremstillet som et
forsvar for omverdenens kaos ‒ borgerens
forsvar. Men nationalstaten er arbejderklassens lænker. Det binder os til at tænke
nationalt og ikke globalt. Flygtninge og
andre “omkostninger” bliver noget, der

skal kontrolleres og bruges ideologisk.
Vi har ikke råd, bliver der sagt, mens formuerne hos de økonomiske magthavere
vokser år for år.
At insistere på et internationalt udsyn
og sige, at grænserne skal være åbne for
flygtninge, kan virke utopisk, når der ikke
er så meget gang i modstanden, men flere
gange i historien har vi set, hvordan de
nationale lænker brydes i kamp og den
medfølgende solidaritet.
Efter første verdenskrig opstod arbejder- og soldaterråd, som i en kort periode
var skudt op fra Rusland til Atlanterhavet
(også i Sønderjylland). Vi så det også, da
studenteroprøret og det efterfølgende arbejderoprør fra 1968-76 fik magthaverne
til at ryste på tværs af kontinenter, både
på den ene og den anden side af jerntæppet. Vi så den internationale solidaritet,
da hele verden satte sig i bevægelse mod
Irakkrigen i 2003 (selvom vi ikke kunne
forhindre blodbadet), og i dag ser vi det
i den internationale organisering mod
racisme og klimakatastrofen. I alle disse
tilfælde er kimen det samme ‒ nemlig en
konsekvent internationalisme.
Nationalstaten forsvarer os ikke, den
tjener kapitalen, så de fattigste kommer
til at bære de største lidelser og byrder.
Det sker både inden for de enkelte landes grænser og også landene imellem.
Det kalder vi imperialisme. Og den økonomiske og militære konkurrence, som
de forskellige imperialistiske magter
fører, skaber flygtninge i verden. Det er
magthaverne, som har skabt situationer,
hvor folk flygter. Derfor skal vi sige: “Åbn
grænserne ‒ flygtninge er velkomne her!”
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Selvfølgelig kaster vi os ind i bevægelsen for at stoppe den aktuelle udvisning,
men vi går længere. Vi ønsker åbne grænser. Alle flygtninge skal gives ly og skal selv
bestemme, om de vil blive, om de ønsker
at rejse “hjem” eller videre.
De problemer, som vi står overfor i dag
med krige, flygtninge, pandemier, forurening og klimaforandringer, er alt sammen
grænseoverskridende problemer. Disse
problemer kan kun løses internationalt;
de lukkede grænser hjælper os ikke.
De lukkede grænsers politik har desuden direkte og forfærdelige konsekvenser; tortur ved grænserne, tusindvis af
druknede i Middelhavet, folk, der tjener
penge på flygtninge, korrupte grænsevagter, der udplyndrer, koncentrationslejre
og en udsigtsløs tilværelse for 85 millioner
i grænseområderne, hvor folk lider og
mange dør.
Det er billedet i dag, og fremtiden vil
kun blive endnu mere brutal med de
lukkede grænsers politik, der i øjeblikket
føres.
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Flygtninge er
velkomne her

