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Covid19 i Brazilien. Foto Msf Diego Baravelli.
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De skulle redde Danmark fra den dødelige pandemi 
- “belønnet” med fyring

OL i protestens tegn

Rigmænd i rummet
Af Jens Riis Bojsen

Da corona-pandemien ramte 
Danmark i marts 2020, var landet 
totalt uforberedt - uanset at Stat-
ens Serum Institut i 10 år forinden 
havde forudset muligheden herfor. 

På hospitalerne blev der i al 
hast gjort plads til dødeligt syge 
Covid-19 patienter, og et større 
antal sygeplejersker blev overført 
til intensiv-afdelingerne, mens 
sosuer gik i kamp andre steder. 
De skulle nu redde Danmark fra 
den pandemi, som de nyliberale 
politikere hidtil havde nægtet at 
tage ansvar for - skattelettelser til 

de velbjærgede havde i deres øjne 
været langt vigtigere.

Som følge af de nyliberale ned-
skæringer var der aldrig blevet op-
bygget noget pandemi-beredskab. 
Således manglede der i marts 2020 
værnemidler, og derfor blev en 
del af frontpersonalet indenfor 
sundhedssektoren og ældreplejen 
smittet med Covid-19 En del af 
de smittede fik senere alvorlige 
senfølger.

Sygeplejerske Anne-Marie Lars-
en var en af dem. Senfølgerne 
tvang hende til at langtidssyge-
melde sig. Nu er hun blevet fyret 
af Region Sjælland. 

“Det var et voldsomt chok. Man 

melder sig frivilligt, viser sam-
fundssind og får problemer, og 
så bliver man bare skrottet,” siger 
Anne-Marie Larsen, der har været 
sygeplejerske i 40 år. 

En anden sundhedsplejerske 
fik af Covid-19 senfølgeklinikkens 
læger at vide, at hun ikke måtte 
arbejde mere end 15 timer - og så 
blev hun fyret.

“Man sender personale ud i 
frontlinjen for at bekæmpe coro-
navirus og beder dem kæmpe 
røven ud af bukserne. Takken, de 
får, er så, at de bliver fyret”,  siger 
FOA’s formand for forbundets 
sosu-afdeling Torben Hollmann.

Af Jens Andersen

Jeff Bezos, som er verdens 
rigeste mand og grundlægger 
af Amazon, flyver rundt i en 
rumkapsel, samtidig med at 
Amazon presser sine ansatte 
så hårdt at de ikke har ret til 
toiletbesøg.

Tesla-chef Elon Musk og 
Virgin-chef Richard Branson 
udvikler også deres egne rum-
fartøjer til rumturisme for 
de ekstremt rige, i en slags 
rumkapløb for kapitalister. 
Projekterne kritiseres for at 
være elitære og spild af penge, 

som kunne have været brugt på 
bedre arbejdsforhold og inves-
teret i grøn omstilling.

Jeff Bezos forsikrer dog at 
rumturisme faktisk er en form 
for miljøaktivisme, idet han 
udtaler til MSNBC at han me-
ner at al tung og forurenende 
industri skal flyttes ud i rum-
met, og at rumturisme er første 
skridt i den retning. Han tilføjer 
at der dog nok kommer til at 
gå mange årtier før man når 
dertil.

Af Jens Andersen

De fleste har nok hørt om det 
norske kvindelandshold i strand-
håndbold, og deres protest imod 
reglen om at kvindelige spillere 
skal være iført bikinitrusser under 
en vis størrelse. Deres protest 
bestod i at de tog shorts på til 
bronzekampen, hvilket de hver 
fik en bøde på ca. 1000 kr. for. 
Holdet har høstet stor sympati 
og opbakning mange steder fra, 
og omtalen har skabt et fokus på 

noget af kønsdiskriminationen 
inden for sport.

Ud over det norske landsholds 
protest har der også været en del 
andre forsøg på at sætte fokus på 
problemer inden for sporten.

Den amerikanske stjernegym-
nast Simone Biles trak sig fra 
olympiaden og begrundede det 
med det mentale pres hun og 
andre atleter bliver udsat for.

Hannah Mills fra England, 
som er miljøaktivist og olympisk 
mester i kapsejlads, har skrevet 
en artikel om vigtigheden af at 

der kommer handling bag de fine 
ord om at man vil redde klimaet. 
Stangspringeren Holly Bradshaw, 
som også er fra England, har ud-
talt sig omkring bodyshaming og 
dens konsekvenser.

Sprinteren Krystsina Tsiman-
ouskaya fra Hviderusland blev 
nødt til at søge asyl på den polske 
ambassade i Tokyo. Hun havde 
kritiseret sit holds ledelse, hvilket 
resulterede i at hun fik at vide 
at hun ville få en straf når hun 
kom hjem efter OL og at der ville 
være ’yderligere konsekvenser’. 

Ledelsen gik så vidt at de forsøgte 
at tvinge hende ombord på et 
fly til Minsk imod hendes vilje. 
Hviderusland og dets diktator 
Alexander Lukashenko, som 
har været ”demokratisk valgt 
præsident” siden 1994, har de 
seneste måneder intensiveret 
undertrykkelsen af kritikere, både 
i og uden for landet. Senest blev 
den hviderussiske aktivist Vi-
taly Shishov, som hjalp forfulgte 
hviderussere med at flygte, fundet 
hængt i en park i Ungarns hoved-
stad, Kiev, hvor han boede.

Da den amerikanske ku-
glestøder Raven Saunders stod 
på podiet efter at have modtaget 
sin sølvmedalje, krydsede hun 
sine hænder over hovedet for at 
vise sin modstand mod racisme 
og støtte til social retfærdighed. 
Dette førte til at arrangørerne 
satte en undersøgelse i gang om 
hvorvidt det skulle have kon-
sekvenser for hende. Dette blev 
dog sat på pause fordi Saunders’ 
mor døde få dage efter datteren 
vandt sin sølvmedalje.
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Der går ikke en dag uden eksempler på, 
hvordan overklassen smider om sig med 
penge på vanvittige projekter, som f.eks 
da Amazons ejer, Jeff Bezos, for nylig tog 
en tur op i rummet sammen et par rige 
venner. Amazon har selvfølgelig total 
fokus på at undgå ethvert tilløb til faglig 
organisering og modarbejder kampen for 
bedre løn og arbejdsvilkår for de 850.000 
Amazonarbejdere.

Medicinalindustrien tjener rigtig store 
penge på vacciner under Covid19 pand-

emien. Kun få procent af verdens befolkn-
ing har fået vaccinen, fordi resten ikke kan 
betale prisen. Oxfam Ibis og andre kræver, 
at man sætter patienterne over patenter, 
og giver flere mulighed for at producere 
vaccinen. Moderna giver den gas og plac-
erer sine penge i skattely.

For nylig holdt G20 landenes miljø- og 
klimaministre et topmøde i Napoli. Det 
endte resultatløst og lover ikke godt for 
det næste internationale klimatopmøde 
i Glasgow til november. Samtidig rykker 

de klimaskabte katastrofer til den rige del 
af verden med voldsomme temperaturer 
og regnskyl, der medfører skovbrande og 
oversvømmelser.

Verdens værdier skabes af af arbejderk-
lassen, heriblandt Amazons ansatte. Men 
stadig større værdier ejes og kontrolleres af 
stadig færre mennesker. Det sker gennem 
udbytning af arbejderklassen og naturen 
-  den kapitalistiske produktionsmåde 
dominerer. Dertil sikrer overklassen sig 
ekstra værdier via statsstøtte, skattely og 

spekulation og korruption. Forskellene 
mellem rig og fattig er grotesk. Mellem 
dem, som ejer og kontrollerer produk-
tionsmidlerne og os, som må sælge vores 
arbejdskraft. Uligheden slår igennem på 
alle livets områder. Nok så meget green-
washing eller pinkwashing kan ikke vaske 
den enorme ulighed væk. Systemet er sygt 
og ødelæggende for mennesker og natur.

Attende del.

”La Terreur”
Den franske revolution del II (1793-1794)

De rige fyrer den af - milliarder lever i elendighed

En anden verden er mulig, men det haster
Selvom kapitalismen har eksisteret i 150 

år, er den ingen naturlov. Alle hidtidige 
samfundsudviklinger, også kapitalis-
men, er et resultat af klassekampen, altså 
kampen mellem to eller flere klasser i 
samfundet med modstridende interesser. 
Kapitalismen er global og arbejderklas-
sen international. Det sætter rammen for 

hvordan vi kan organisere os og kæmpe 
for at en anden verden.

For at opnå en anden verden må kampen 
nødvendigvis blive være international og 
ikke begrænses til den nationale ramme. 
Men vi må samtidig tage afsæt i vores hver-
dag og de konkrete kampe, som foregår.

Derfor skal sygeplejerskernes kamp for 

bedre løn og arbejdsvilkår støttes. Derfor 
skal man deltage aktivt i klimabevægelsen. 
Og derfor skal man gå aktivt med i Fælles-
initiativet mod Racisme og Diskrimination 
og dets lokalgrupper, der kæmper mod den 
splittende racisme og støtter flygtninges 
rettigheder.

Men der skal mere til. Der skal skabes et 

revolutionært socialistisk alternativ til de 
bovlamme reformister i Folketinget.

Alle, der vil med til det, er velkommen 
i kampen! Et godt sted at starte er hos 
Internationale Socialister.

I den første del om den Fran-
ske Revolution så vi, hvordan 
en kombination af et radikalt 
mindretal indenfor borgerskabet, 
Jakobinerne, som var parat til at 
drive 1789-revolutionen videre 
via appeller til ”sans-culottes” 
mobiliseringer på gaden, kunne 
sikre at kontrarevolution ikke 
druknede oprøret i blod. I denne 
del ser vi på, hvorfor terroren 
opstod og hvordan kontrarevo-
lutionen indledtes.

Efter kongens halshugning i ja-
nuar 1793, nederlag for den fran-
ske armee, oprør i Sydfrankrig og 
Normandiet og bøndernes oprør 
i Vestfrankrig, begyndte den mere 
moderate del af borgerskabet, 
Girondinerne, at gå i offensiven 
mod Jakobinerne. ”Jeres ejen-
domme er truede og I lukker øjne 
for faren, vi må jagte disse bæster 
tilbage til deres huler” , sagde 
en repræsentant for denne fløj, 
som var bange for de indgreb i 
ejendomsretten som Jakobinerne 
havde gennemtrumfet.

Jakobinerne var også en del af 
borgerskabet og de ønskede at be-
vare ejendomsretten, men tidligt 
i sommeren 1793 kunne de se, at 
bag de bagstræberiske Girondiner 
lurede på den royalistiske kon-

trarevolution og deres venner i 
England, Østrig og Spanien, der  
ønskede republikken elimineret. 
De indså at den eneste vej frem 
var at alliere sig med de parisiske 
masser og give indrømmelser 
til bønderne for at vinde dem 
til revolutionen. De udsendte et 
opråb til oprør. 80.000 omrin-
gede nationalforsamlingen i tre 
dage og tvang den til at udstede 
arrestordre mod 29 Girondiner. 
De parisiske ”sektioner” var nu 
magtens centrum og Jakobinerne 
Frankrigs de facto regering, selv 
om de ikke havde et flertal i na-
tionalforsamlingen.

Girondinerne flygtede og agite-
rede for oprør mod Jakobinernes 
magt ude i provinsen. En regulær 
borgerkrig brød ud. Anti-jakobi-
nere i havnen i Toulon overgav 
flåden til Briterne. Udenlandske 
tropper var på vej mod Paris. En 
kvindelig royalist sneg sig ind til 
en af de ledende Jakobinere, Ma-
rat, og dræbte ham med en kniv, 
mens han var i bad. Kontrarevo-
lution var på fremmarch.

Sansculotterne pressede på, 
for at Jakobinerne skulle tage 
yderligere revolutionære midler i 
brug. Der blev nedsat en komite 
for offentlig sikkerhed, som re-

elt blev regeringen. Den havde 
næsten uindskrænket magt. De 
indførte maksimumspriser for 
brød, og spekulation og ham-
string blev mødt med dødsstraf. 
De rige skulle betale for krigen 
gennem et progressivt skattesy-
stem. Jord taget fra adelen, som 
var flygtet (émigés) blev fordelt 
til bønderne. Endelige blev hæren 
demokratiseret, så frivillige kunne 

indtræde. Og efter flere massemo-
biliseringer i september enedes 
man om ”La Terreur” som et 
middel til at sikre gennemførelse 
af disse skridt.

For at retfærdiggøre en sag mod 
en af republikkens generaler, som 
havde trukket hæren unødigt 
tilbage,  sagde Robespierre: ”I to 

år blev 100.000 mænd slagtet på 
grund af forræderi og svaghed. 
Det er svagheden mod forræderen 
som ødelægger os”. Den værste 
blodsudgydelse skete uden for 
Paris, hvor revolutionen hele ti-
den havde kontrollen. Som Mark 
Twain kommenterede: ”Der var 
to terrorregimer: et som varer 
få måneder, det anden 1000 år”. 
Den hær som marcherede mod 
Paris fra nord ville have dræbte 
samtlige republikanere de kunne 
finde, uden nåde.

Disse drastiske og diktatoriske 
skridt kunne Jakobinerne forsvare 
for at sikre revolutionens overle-
velse, men da den republikanske 
hær vandt over deres fjender og 
revolutionen var sikret, ændrede 
tingene sig. For Jakobinerne var 
alliancen med masserne det nød-
vendige onde mod kontrarevolu-
tion. Men de repræsenterede også 
den klasse, som revolutionen var 
sat i gang for at sikre – borgerska-
bet. Derfor skulle massernes ind-
flydelse svækkes, ellers vil de blive 
en trussel mod borgerskabet. Så i 
løbet af efteråret og foråret 1793-4 
blev den mere artikulerede og or-
ganiserede del af sansculotterne 
undertrykt og deres ledere endte 
på guillotine. Samtidig sikrede 
gruppen omkring Robespierre at 
stække den del af Jakobinerne, 
som ønskede forsoning med 
resterne af Girondinerne og den 
del af nationalforsamlingen, som 

kun var gået med til La Terreur 
på grund af pres fra masserne. 
Blandt andet blev Danton m.fl. 
også sendt til guillotinen.

Robespierres succes med at 
balancere mellem højre og ven-
stre var også hans akilleshæl. 
Ved at angribe sin egen klasses 
repræsentanter (og i mange til-
fælde dræbe dem) skabte han sig 
fjender. Kræfterne imod ham så 
ingen grund til at fortsætte med 
diktatoriske midler, når man 
havde vundet over kontrarevolu-
tionen. Disse kræfter samlede sig 
mod Robespierre og hans gruppe, 
og selvom de gjorde modstand 
var kræfterne imod dem for store. 
Robespierre råbte i nationalfor-
samlingen ”Republikken er en 
tabt sag. Banditterne har sejret”. 
Han havde ret i den forstand, at 
den store bevægelse, som havde 
skabte så store fremskridt for 
almindelige folk i de sidste fem 
år, sluttede. Og det indledte en 
periode af kontrarevolution som 
er blevet kaldt Thermidor (juli 
måned i den revolutionære kalen-
der). Herom næste gang. 

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”.
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Kæde på Limfjordsbroen.
Foto: Dansk Sygeplejeråd/

Carsten Lorenzen.

Sygeplejerskernes kamp 
er en kamp for os alle!

I sygeplejerske strejkens 7. 
uge er den udvidet med 702 
flere strejkende. Det kunne 
lyde som en mindre optrapning 
- men effekten heraf er ikke 
desto mindre ganske stor. Pr. 
21. juli var 42.000 operationer 
aflyste. 

Af Charlie Lywood

Sygeplejerskerne har som den 
eneste faglige gruppe påtaget 
sig at bryde med årtiers ulighed 
i kvindefagene. Og det er en 
populær strejke. De første men-
ingsmålinger viser, at op imod 
halvdelen af befolkningen støt-
ter strejken (under 20 % er imod 
og 35 % ved ikke). For de fleste 
lønmodtagere er det temmeligt 
åbenlyst, at alle offentligt ansatte 
løber alt for stærkt i dag, og at 
lønforskellene er meget store og 
uretfærdige. Som sygeplejersken 
Anne Boddum fra Odder skriver 
i et læserbrev til Politiken d. 
1.08.21 ”… vores kamp kan være 
en løftestang for en bedre løn til 
kvindefagene” og samtidige er 
der for mange sygeplejersker 
mere end løn på spil. Manglen på 

sygeplejersker er skrigende: ”På 
min arbejdsplads er det en med-
virkende årsag til, at en medicinsk 
afdeling aktuelt er uden sygeple-
jerske bemanding om natten. Hvis 
ikke vi sygeplejersker får en løn, 
der anerkender vores ansvars- og 
kompetenceniveau, vil denne 
udvikling accelerere, og jeg gruer 
for, hvordan sundhedsvæsenet 
vil se ud om få år.” skriver Anne 

Boddum.
Man skulle tro, at alle andre 

fagforeninger med samme prob-
lemstilling – dårlige, stressende 
arbejdsvilkår og lav løn - ville 
klappe i deres hænder og slutte 
op om sygeplejerskerne. Men 
desværre har næsten alle fag-
forbund vendt ryggen til DSR’s 

kamp. Inklusive Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, som blot 
henviser til syltekrukken – en 
lønstrukturkomité. En løsning 
som sygeplejerskerne allerede har 
forkastet. Og med god grund efter 
så mange årtiers ”kommissions”-
arbejde uden resultater på bun-
dlinjen.

Lærer og aktivist Konni Nørlem, 
Århus, fortæller om fagbureaukra-
tiets strategi overfor de strejkende 
sygeplejersker til Socialistisk Ar-
bejderavis: ”Kun arbejdsgiverne 
profiterer af de store lønforskelle 
indenfor den offentlige sektor, for 
jo mere splittede vi er, jo lettere er 
det at spise os af med ingenting. 
Desværre ser det ud til, at fagtop-
pen har tænkt sig at gøre fælles 
sag med de offentlige arbejdsgivere 
og isolere sygeplejerskerne, så de 
”lærer” at bøje nakken”. Hellere 
et nederlag til sygeplejerskerne 
end at bryde regeringens snævre 
lønramme. Mona Striib, formand 
for FOA, udtaler ligefrem, at det 
ville udløse ”anden verdenskrig 
blandt de offentlige ansatte”, hvis 
sygeplejersker skulle få held med 
deres foretagende.

Nøglen til sejr 
Fagbureaukratiet håber på et 
regeringsindgreb, men det vil ikke 
løse problemerne i sundheds-
væsenet med lav løn og manglen 
på sygeplejersker. Over halvdelen 
af befolkningen er ifølge den 
sidste meningsmåling fra Voxme-
ter (fra midten af juli) imod et 
regeringsindgreb. Jytte Wester, 
kredsformand for DSR nordjyske 
kreds, siger herom til TV2: ”Det 
ville være en meget uholdbar 
situation. Men hvis det er det, 
der sker, og der ikke bliver fundet 
penge, så synes jeg ikke, at hverken 
arbejdsgivere eller politikere tager 

ansvar for vores sundhedsvæsen.”
Men strejken kan vindes. Og 

et eventuelle regeringsindgreb 
kan imødegås. Men det kræver 
at ledelsen i DSR, ud over alle de 
aktiviteter, som er beregnede til 
at aktivere sygeplejerskerne og få 
støtte fra befolkning, udvider ak-
tiviteterne ved at  foretage besøg 
på andre offentlige arbejdspladser 
– først og fremmest andre sund-
hedsarbejdere - for at få dem til at 
presse deres egne fagforeninger til 
at støtte op om kampen. Her ligger 
nøglen til at tvinge regeringen til 
pengepungen. Solidariteten er 
der. Det skal blot udløses!

Demonstration  for syrere.
Foto: Charlie Lywoof

Læren af den syrisk sit-in
Af Lasse Gundersen

Det var en våd og grå eftermid-
dag i København, da jeg for første 
gang besøgte den syriske sit-in. 
Syrerne stod tæt under paraplyer 
og regnfrakker, og med en enkel 
mikrofon og en højttaler skiftedes 
de til at tale. Man skulle tæt på 
for at høre hvad der blev sagt og 
jeg følte nærmest at jeg trængte 
mig på i en privat forsamling. De 
fleste taler var på arabisk, og andre 
vekslede mellem dansk og arabisk.

Det var meget tydeligt syrernes 
egen sit-in, og mens en af talerne, 
jeg hørte første dag, talte om, at 
danskerne nok skulle lytte, så jeg 
mig omkring, og var vistnok den 
eneste lige på det tidspunkt. Og 
det var styrken i protesten. Den 
Syriske Forening var drivkraften 
og de formåede at organisere og 
mobilisere en stor del af det 
syriske miljø i Danmark. 

Inddragelse af de midlertidige 
opholdstilladelser, som skyldes 
at de danske myndigheder har 
vurderet at Damaskus er sikkert 
nok til at de kan udsende flygt-
ninge dertil, skabte panik blandt 
syrerne. Regeringens racistiske 
politik og stejlhed kaster hundred-
vis af enkeltpersoner ud i en uvis 
fremtid. For de fleste af dem en 
tilværelse hvor de kommer til at 

rådne op i udrejsecentre. Men her 
mødte regeringen reel modstand 
for første gang. Fra syrerne selv!

Sit-ins mål og lærdom
Sit-in varede i seks uger fra 18. 
maj til 29. juni, og blev undervejs 
forlænget. Det blev også til flere 
både larmende og store dem-
onstrationer gennem de tilstø-
dende gader, hvor det flere gange 
lykkedes at samle op mod 5000 
mennesker. 

Syrerne har modtaget støtte 
fra aktivister undervejs i alle seks 
uger. Det er lykkedes at finde 
frivillige, som har arbejdet i døgn-
drift, for at sikre syrernes behov 
for mad, overnatning, sikkerhed, 
lydudstyr og alt det andet. Det er 
opløftende og lovende, at med den 
rigtige sag på det rigtige tidspunkt 
og med den rette organisering kan 
det lade sig gøre at skaffe frivillig 

arbejdskraft, som rækker langt ud 
over det sædvanlige.

Gennem den lange demonstra-
tion har syrerne lykkedes med at 
få enkelte politikere i tale, men 
har desværre ikke opnået det, de 
ønskede, som selvfølgelig var sik-
kerhed for sig selv og hinanden. 
Regeringen har stået stejlt på sin 
politik og med kun 20 % af Folket-
ingets medlemmer imod, har de 
været kolde som is. 

Alligevel har sit-in opnået andre 
vigtige resultater. Syrerne er blevet 
samlet, har haft vigtige debatter 
med hinanden og har gjort strat-
egiske erfaringer gennem aktiv-
itet, som kan bruges i den fortsatte 

kamp. Og det gælder også resten 
af det antiracistiske bevægelse.

Muligheder for udvikling af 
kampen
Den forbilledlige syriske kamp 
havde brug for mere udvikling. 
At komme ud over at det hoved-
sageligt var dem selv som var i ak-
tivitet. Godt nok var NGO’er som 
Mellemfolkeligt Samvirke med 
til at arrangere støttedemonstra-
tioner, men en egentlig samling af 
syrerne selv og de organisationer, 
som er imod flygtningepolitikken, 
blev der aldrig etableret. Der er 
et skrigende behov for sådan en 
samling.

Regeringens politik kan kun 
ændres med en meget mere slag-
kraftig modstand end syrernes 
egne kræfter alene kan mobilisere. 
Det kræver en mobilisering af en 
hel anden dimension. Først og 
fremmest skal kræfterne koncen-
treres om at tage sagen og kampen 
op i fagforeninger, arbejdsplad-
serne og uddannelsesinstitu-
tioner. Og det kræver en aktivistisk 
massebevægelse, som inkluderer 
syrerne selv som ledende aktører.

Hvad nu?
Efterårets kommunalvalg giver 
mulighed for at lægge pres på 
i syrernes hjemkommuner og 
skabe opmærksomhed på, at 
kommunernes medborgere står til 
flytning til udrejsecentre. Lokale 
sit-ins eller lignende sammen 
med lokale antiracistiske kræfter 
kunne være et udgangspunkt for 
modstand. Der er kommende 
aktiviteter organiseret af både 
Mellemfolkeligt Samvirke og 
Fællesinitiativet mod Racisme og 
Diskrimination og der er Skole-
strejker i august (se annoncerne 
på hjemmesiden).

Men centralt står stadig de 
syriske flygtninges selvorganiser-
ing, som trods den udeblevne 
sejr, viste sin styrke og potentiale 
under den seks uger lange sit-in. 
Kampen fortsætter!Den syriske sit-in foran Christiansborg.

Foto: Charlie Lywood

Strejkestøttekomitéen.
Foto: Deres eget.
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Danmarks kolonihistorie 
i film og bøger

I omtrent 300 år, fra 1600-
1917, havde Danmark i perio-
der kolonier i det nuværende 
Indien, Ghana og Caribien. 
Både den egentlige historie-
formidling og fremstillingen i 
kunsten har over en bred kam 
båret præg af en romantise-
rende og formildende tone.

Af Sarah Svensson

Ofte fremhæves det i histo-
rieformidlingen, at Danmark 
ikke stod for en betydelig andel 
af transporten af slavegjorte af-
rikanere over Atlanten. I tredje 
nummer af tidsskriftet Marronage 
kritiserer ph.d. i psykologi, Naja 
Berg Hougaard, at gymnasieelever 
i dag undervises i kolonihistorien, 
der betegnes som et “kulturmøde” 
i Caribien mellem europæisk og 
afrikansk kultur. For grundskolens 
historiekanon gælder, at det ene 
årstal, som har med Danmark 
som kolonimagt at gøre, er 1792, 
hvor forbuddet mod den transat-
lantiske slavehandel blev indført. 
Forbuddet trådte dog først i kraft 
i 1803, fordi “man på De Dansk 
Vestindiske Øer skulle have tid til 
at indkøbe nok slaver til, at øerne 
kunne blive selvforsynende med 
slaver”1. 

Slavegjortes egne organisering 
og oprør
Med en mere kritisk tilgang til 
Danmarks kolonihistorie kunne 
historiekanonen fx indeholde 
koloniseringen af Grønland, 
Færøerne og Island, eller rette 
fokus mod de slavegjorte og 
deres efterkommeres egne ak-
tiviteter, som alt for sjældent får 
opmærksomhed. Det kunne være 
slaveoprøret, som tvang Peter von 
Scholten til at frigive slaverne 
i Dansk Vestindien i 1848. Eller 

Fireburn-oprøret i 1878, som blev 
anført af tre kvinder, Queen Mary, 
Queen Agnes og Queen Mathilda. 
Opstanden protesterede mod de 
forhold, som de frie arbejdere var 
underlagt. Eller David Hamilton 
Jackson, som stod bag den første 
avis i Dansk Vestindien, som var 
drevet af sorte, og som tog initia-
tiv til arbejderforeningen The St. 
Croix Labor Union. Eller revolu-
tionen i Haiti.

I litteratur og film har det ro-
mantiserende og skyldsfritagende 
narrativ også sat aftryk. Mængden 
af litteratur og film, som belyser 
Danmarks tid som kolonimagt 
i troperne er ikke enorm, men 
indeholder både romaner og 
film, herunder Thorkild Hansens 
roman, Slavernes Kyst fra 1967 og 
Daniel Denciks film, Guldkysten 
fra 2015.

Thorkild Hansens trilogi 
Værkerne er meget forskellige og 
har helt afgjort haft forskellige 
hensigter. Med Slavernes Kyst 
rettede Thorkild Hansen et kritisk 
blik mod Danmarks kolonihisto-
rie, og værket gav anledning til en 
debat om Danmarks “heltemod-
ige opgør” med slaveriet - som 
stadig er en udbredt myte. Hansen 
slog fast, at omend den transat-
lantiske slavehandel under dansk 
flag ophørte i 1803, var det ikke 
ideologiske eller humanistiske 
årsager der lå til grund. Og i øvrigt 
fortsatte slavehandlen uforstyrret 
lokalt i Caribien, for det var kun 
import af slaver over Atlanten 
der blev forbudt. Rent litterært er 
værket ikke udpræget normkritisk 
eller anti-racistisk, men alt i alt var 
dens formål utvetydigt at belyse 
og kritisere Danmarks aktivitet i 
slavehandlen.

Filmen Guldkysten
Knap 50 år senere kom så Daniel 
Denciks film, Guldkysten. Når 

instruktøren har udtalt sig om 
filmen, gør han brug af flere af 
de gængse bortforklaringer, som 
ikke-antiracister gerne bruger, fx 
at “Det var jo ikke danskerne, der 
indfangede mennesker. Danskerne 
opholdt sig primært ude ved kysten 
og allierede sig så med nogle af de 
stærkeste stammer, som fangede 
slaver fra mindre stærke stammer, 
hvilket de i øvrigt allerede gjorde, 
inden danskerne kom”2 . Selvom 
han indrømmer, at danskerne 
var brutale, lægger han altså også 
vægt på, at det var afrikanerne selv 
som solgte hinanden, som om det 
ikke var en voldelig tvangssitua-
tion, som europæere og danskere 
satte afrikanske stammer i. 

Filmen er, modsat Thorkild 
Hansens roman, afgjort u-do-
kumentarisk. Filmen blander 
historiske personer og hændelses-
forløb sammen til et udefinérbart 
drama, der udspiller sig omkring 
den hvide, hjælpeløse heltefigur 
Wulff. I mange af anmeldelserne 
omkring filmens premiere, blev 
fokus lagt på filmens æstetik og 
den blev udråbt som et håb for det 
danske filmdrama. Men kulturfor-
skerne Lene Myong og Mathias 
Danbolt kritiserede i Politiken 
filmen for at dyrke en hvid frelser 
fortælling. Mest bemærkelses-
værdigt pointerer de, at ingen af 
de meget få afrikanske karakterer 
har replikker, men optræder som 
kulisse for danskernes hærgen.

Undskyldningsdebat
Siden 100-året for salget af Dansk 
Vestindien og øernes befolkning 
til USA i 2017 er der udkom-
met adskillige nye værker, som 
undersøger Danmarks tid som 
kolonimagt. Det mest centrale 
spørgsmål er stadig “undskyld-
ningsdebatten”, som er grundigt 
belyst i erindingshistoriker Astrid 

Nonbo Andersens bog, Ingen 
Undskyldning. Men den generelle 
forståelse af nedarvet rigdom, og 
fortsat ulighed, er stadig for lille til 
at spørgsmålene om økonomisk 
genopretning og reparationer 
kan debatteres i den offentlige 
samtale.

Sådan ses det også i den ge-
nerelle debat om racisme i Dan-
mark, som stadig bevæger sig 
på et niveau, hvor det er givet, 
at det er individers opførsel, 
som skal rettes op, frem for 
gennemgribende strukturelle 
forandringer. Forhåbentligt kan 
normkritisk, antiracistisk kunst og 
faglitteratur sammen med sociale 
bevægelser hjælpe med at skabe 
en stadig tiltrængt anerkendelse 
af, at Danmarks velstand i dag 
bygger på den massive udnyttelse 
af andre folkeslag, som fandt sted 
under den aktive kolonitid og på 
nye måder sker i nutiden.

1. (emu.dk, Børne- og Undervis-
ningsministeriets læringsportal).

2. (Interview i Information, 
6.1.2015).

Fra 27. august begynder en crowdfunding-kam-
pagne, som skal finansiere en permanent afløser til 

den midlertidige statue I AM QUEEN MARY, som 
skabt i et samarbejde mellem kunstnerne LaVaugn 

Belle og Jeanette Ehlers. Statuen portrætterer 
oprørslederen Queen Mary.

Maleri fra 1800-tallet der forestiller Fort Christiansborg i Vestafrika.
Foto: Wikimedia Creative Commons.

Thorkild Hansen i 2003
Foto: Wikimedia Creative Commons.
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Afghanistankrigen 2001-2021

Nederlag for USA og NATO 
- tragedie for Afghanistan

Af Lene Junker

Danmarks militaristiske uden-
rigspolitik 
Giv freden en chance - træk trop-
perne hjem fra Afghanistan.

Antikrigsbevægelsens slogan fra 
2009 bliver nu til virkelighed efter 
20 års krig. Ligesom Sovjetunio-
nen måtte opgive efter ti år 1979-
89, så har USA og NATOs nederlag 
stået klart siden 2010, hvor den 
første exit-strategi blev lagt. Dan-
mark forlod Afghanistan i 2013 
efter 12 års krig, som har kostet 
20 mia. kr og 43 danske soldaters 
liv. I 2017 sendte Danmark igen 
soldater til Afghanistan, fordi re-
gimet var ved at miste kontrollen. 

11. september og krigen mod 
terror
Angrebet på World Trade Center 
11. september 2001 og USA’s mi-
litaristiske modsvar,  kendt som 
”krigen mod terror”, satte en helt 
ny international dagsorden, som 
alle måtte forholde sig til. Med 
Bush´s ord: ”Enten er du med os 
eller også er du med terroristerne”

”Krigen mod terror” omfattede 
angrebskrige mod Afghanistan, 

Irak og Libyen. Den betød også 
en voldsom indskrænkning af 
de demokratiske rettigheder i 
de krigsførende lande. Og den 
pustede til islamofobien i sådan 
en grad, at enhver muslim var at 
betragte som potentiel terrorist.

I Danmark udtalte statsmini-
ster, Poul Nyrup, lige efter 11. 
september, at Danmark var med 
USA hele vejen. Første krigsmål 
var Afghanistan, hvor Taliban-re-
gimet mentes at skjule Al-Qaedas 
leder, Osama Bin Laden, som tog 
ansvaret for angrebet på World 
Trade Center.

Senere på året skiftede rege-
ringsmagten og Anders Fogh Ras-
mussen blev regeringsleder. Han 
gik helhjertet ind i ”De villiges 
koalition”. Alle partier undtagen 
SF og Enhedslisten stemte for 
dansk krigsdeltagelse i Afghani-
stan i begyndelsen af 2002. Afgha-

nistan-krigen førte til spontane 
protester i mange byer aftenen 
efter krigens start. Men den na-
turlige medfølelse med ofrene for 
11. september blev groft udnyttet 
af USA og deres venner, som hæv-
dede deres ret til forsvare sig med 
alle nødvendige midler. 

Project for a new American 
Century
The Project for a New American 
Century,  udarbejdet af højre-
fløjen i USA, var grundlaget for 
”krigen mod Terror”. Fra 2000 sad 
mange af dem i George Bush´s 
administration som rådgivere 
mv.  Analysen var, at  selvom USA 
var gået ud af Den Kolde Krig 
som verdens eneste supermagt, 
så var USA’s økonomiske magt på 
verdensplan svækket. Andre øko-
nomiske magter som EU, Kina, 
Indien, Brasilien mv. var kommet 
til og udfordrede USA´s globale 
dominans. Militært var USA dog 
stadig supermagten. Derfor skulle 
USA bruge sin militære overmagt 
til at styrke sin økonomiske magt.

11. september blev den anled-
ning, som åbnede muligheden for 
at realisere The Project for a New 
American Century og besættelsen 
af Irak i 2003 blev næste skridt.

 
Nato, Danmark og Afghanistan
Nato fejrede 60 års jubilæum i 
april 2009. Efter Den Kolde Krigs 
afslutning blev Warszawa-pagten 
opløst. Det gav anledning til et 
kortvarigt håb om fred, nedrust-
ning og social fremgang. Men 
NATO har siden da forandret sig 
på to centrale spørgsmål. Gennem 
Partnerskaber for Fred-aftaler er 
en lang række centraleuropæi-
ske lande blevet medlemmer af 
NATO, som nu står tæt på Rus-
lands grænser. Samtidig spiller 
NATO en afgørende rolle i Afgha-
nistan gennem ISAF (Interna-
tional Security Assistance Force), 
som FN  oprettede i 2001 og som 
Danmark siden har deltaget i frem 
til den blev opløst i 2014.

Talibans regime brød hurtigt 
sammen, og USA fik kontrol-
len over Afghanistan sammen 
med Den Nordlige Alliance og 

andre krigsherrer. De indsatte 
Karzai som præsident. Denne 
berigede sig selv og sine venner 
via korruption og narkohandel. 
Fra 2005 voksede utilfredsheden 
med besættelsen, det kommer til 
væbnet modstand, og Taleban får 
comeback. Fra 2008 stod det klart, 
at USA og NATO var ved at miste 
kontrollen over Afghanistan. De 
vælger at sætte hårdt mod hårdt 
og indsætte flere soldater for at 
fortsætte ”krigen mod terror”. 
Uanset virkeligheden i Afghani-
stan, så fastholder den danske 
regering, at ”Danmarks forsvars-
linje ligger i Helmand”, hvilket er 
blot er et ekko af USA’s præsident 
Obama. Men fra 2010 bliver USA 
og NATO tvunget til at trække sig 
tilbage til de største byer. Deref-
ter udvikles en exit-strategi, som 
betyder at besættelsen af Afghani-
stan skal være slut i 2014. 

I 2011 er der et markant fler-
tal af befolkningerne i USA og 
NATO-landene, som ønsker at 
stoppe krigen i Afghanistan. 
Men fra SF til DF står de sam-
men om krigspolitikken
I Danmark står Enhedslisten 
tilbage, som det eneste parti i 
Folketinget, der stemmer imod 
Afghanistankrigen. SF, som tid-
ligere også var krigsmodstander, 
har siden 2010 været en del af det 
brede forsvarsforlig, hvor dansk 
krigsdeltagelse i Afghanistan stod 
centralt. Vi har nu en situation, 
hvor alle partier fra DF til SF ikke 
kun er enige om krigsdeltagel-
sen, men også om den samlede 
forsvarspolitik, herunder køb af 
nye kampfly.

Det svækker den aktive krigs-
modstand, selvom krigsmod-
standen i befolkningen faktisk 
vokser. Kampagnen i 2009 ”Nej til 
Krig – Nej til NATO – giv freden en 
chance i Afghanistan” havde ikke 
held med at omsætte krigsmod-
standen i befolkningen til en aktiv 
og synlig protest. 

Frihed og demokrati vokser ud 
af folks egne ønsker og egen 
kamp
Krigene mod Afghanistan og Irak 
blev  ”pakket ind” i nødvendig-
heden af  ”regime change” for at 
sikre demokrati, frihed og kvin-
derettigheder.  Krigsmodstan-
derne derimod, mente, at frihed 
og demokrati skulle vokse ud af 
befolkningernes egne ønsker og 
aktiviteter – ikke påtvinges udefra 
med militær magt.

De arabiske revolutioner i 2011 
viste netop dette potentiale, og 
de udfordrede det ideologiske 
grundlag for krigene. Revolutio-
nerne væltede diktatorer, men de 
truede også USA og EU’s interes-
ser i Mellemøsten, hvorfor de greb 

militært ind i Libyen i 2012 under 
påskud af at stoppe en humanitær 
katastrofe. Et helt enigt Folketing 
stod bag Danmark deltagelse i 
Libyen-krigen, og krigen mødte 
kun svage protester. 

Danmarks militaristiske uden-
rigspolitik fortsætter
Trods tre mislykkede “krigseven-
tyr”, så har Danmark i dag en 
klar strategi for at fortsætte den 
militaristiske udenrigspolitik og 
følger dermed lige i hælene på 
USA og NATO. Allerede i 2014 un-
derskrev den socialdemokratiske 
regering NATOs hensigtserklæ-
ring om, at bruge 2% af BNP på 
militæret inden 2024. Dengang 
brugte Danmark  ca. 1%, så der 
planlægges næsten med en for-
dobling af forsvarsbudgettet fra 
ca. 20 mia. årligt til 40 mia. De skal 
bruges i NATO-regi eller EU-regi, 
til nye kampfly og til at udruste 
3 fregatter, så de kan indgå i det 
missilforsvar, som, USA er i gang 
med at opbygge i Europa. 

Derfor taler den socialdemo-
kratiske forsvarsminister, Trine 
Bramsen, positivt om Danmarks 
krigsdeltagelse i Afghanistan i for-
bindelse med tilbagetrækningen 
her forleden. Alligevel udtaler den 
daværende socialdemokratiske 
udenrigsminister, Mogens Løk-
ketoft, til avisen Information at, 
“Afghanistankrigen var en trage-
die, man må lære af”.

Den ustabile imperialistiske 
verdensorden fortsætter
USA er stadig verden største mi-
litære magt, selvom ”The Project 
for a New American Century” blev 
en fiasko og har bidraget til at 
svække USA yderligere. Formålet 
var jo at indsætte nye regimer, 
som var venligt stemte over for 
USA’s interesser. Det lykkedes i 
første omgang, men disse regimer 
var så svagt forankrede og kor-
rupte, at både Afghanistan, Irak 
og Libyen er gået i opløsning som 
stater. Krigene har både destabi-

liseret Mellemøsten og svækket 
USA. Det har givet Islamisk Stat 
og andre terrorgrupper de bedste 
muligheder for at få fodfæste, 
ligesom det har givet regionale 
stormagter, som Iran, Tyrkiet 
og Saudi Arabien mulighed for 
at fremme egne interesser. Og 
endelig har det givet Rusland en 
chance for at generobre lidt af sin 
gamle status som stormagt. USA 
er nu tvunget til at koncentrere sig 
om sin største konkurrent, Kina.

Håb og muligheder
Afghanistan, Irak, Libyen og Sy-
rien har lagt land og folk til denne 
imperialistiske rivalisering, som 
har kostet millioner af menne-
skers liv, sendt andre millioner 
på flugt og forårsaget enorme 
ødelæggelser. 

De arabiske revolutioner fra 
2011, efterfulgt af de globale oprør 
i Irak, Libanon, Algeriet, Sudan 
mfl. i 2019 viser potentialet for 
frihed, demokrati og social retfær-
dighed. De er slået tilbage og sat 
på pause, men under asken ulmer 
gløderne og håbet. 

Herhjemme skal vi slås for at 
de flygtninge, som blot er en af 
mange “konsekvenser” af Dan-
marks deltagelse i de imperiali-
stiske krige, skal have permanent 
ophold og ikke sendes tilbage til 
et krigshærget land.

Afghanske civile i en af Kabuls 110 flygtningelejre.
Foto: Guy Smallman

New Zealandsk soldat og tank i Bamyan-provinsen, Afghanistan.
Foto: Sam Shepherd

Postkort imod krig i Afghanistan
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“Imperialisme er kapita-
lismens højeste stadium“. 
Sådan definerede Lenin 
imperialismen tidligt i sidste 
århundrede. Verdenskortet er 
ændret siden, men mange af 
de teorier, som marxistiske 
tænkere udviklede dengang, 
kan stadig anvendes til at 
forstå verden i dag.

Af Lene Junker

Den historiske kontekst
For at forstå imperialismen er 
man nødsaget til at anskue begre-
bet i en historisk kontekst.

Imperialismen bliver som re-
gel placeret tidsmæssigt i slut-
ningen af 1800-tallet og starten 
af 1900-tallet. En tid præget af 
konkurrence mellem verdens 
stormagter om besiddelse af ko-
lonier overalt på kloden. Det var 
først og fremmest Afrika og Asien, 
der udgjorde de områder, der blev 
kæmpet om.

Karl Marx havde allerede i mid-
ten af 1800-tallet skrevet, at stærke 
kapitalistiske virksomheder ville 
akkumulere kapital og opsluge 
mindre konkurrencedygtige virk-
somheder. I stedet for en økonomi 
domineret af mange mindre virk-
somheder ville udviklingen gå i 
retning af få store monopolvirk-
somheder.

Fra primært at operere inden for 
nationale rammer, begyndte disse 
monopolvirksomheder omkring 
starten af 1900-tallet for alvor at 
handle og konkurrere på globalt 
plan ved at udnytte ny teknologi 
som f.eks. jernbanesystemet.

Lenin og Bukharin
Hvis vi trækker på Lenin og Buk-
harin, som var de marxister, der 
klareste formulerede kapitalis-
mens overgang til imperialisme, 
kan sammenfattes det således:

Kapitalismen havde nået et 
udviklingstrin, hvor stat og privat 
monopolkapital bliver integreret 
og internationaliseringen af pro-
duktivkræfter tvinger kapitaler 
til at konkurrere om markeder 
og råstoffer på globalt plan. Med 
andre ord: Kapitaler ekspanderer 
med bevæbnede stater i ryggen. 
Efterhånden som hele kloden er 
opdelt, kan de ikke ekspandere 
yderligere, uden at staterne støder 
sammen, og der bliver krig.

Det helt centrale i denne teori 
er, at imperialismen ikke er en 
”politik”, som disse lande kunne 
vælge eller vælge fra. Derimod er 
det et stadie, et udviklingstrin, i 
kapitalismen, hvor lande og fir-
maer, der ikke deltager i den har 
tabt på forhånd.

For det andet findes der ikke 
længere en “ren” (fredelig) øko-

nomisk konkurrence. Microsoft, 
General Motors og Exxon er al-
lesammen afhængige af, at de 
har amerikansk militær i ryggen, 
når de ekspanderer – ligesom den 
amerikanske stat er afhængig 
af, at disse firmaer ekspanderer. 
Rivaliseringen er ikke kun øko-

nomisk, men også militær. Krig er 
indbygget i kapitalismen.

Endelig skaber imperialismen 
et verdenssystem, hvor forholdet 
mellem nationalstaterne er me-
get ulige. Nogle få dominerende 
(imperialistiske) lande dominerer 
i kraft af deres økonomiske og mi-
litære ressourcer resten af verden.

Krig
Denne farlige cocktail førte di-
rekte til 1. og 2. verdenskrig. Disse 
første industrielle krige myrdede 
hver især flere mennesker end alle 
hidtidige krige tilsammen.

Krigene havde enorme civile 
ofre og viste, at kapitalistiske mag-
ter vil gå til de yderste grænser (fx 
atombomber) for at sikre deres 
position og privilegier.

Men imperialismen skabte også 
andre krige end imperialistiske 
rivaliseringskrige.

Mange undertrykte lande, f.eks. 
Vietnam, kæmpede mod koloni-
magten. Efter de to verdenskrige 
lykkedes det mange af dem at 

tilkæmpe sig selvstændighed.
Mens vi fordømmer og bekæm-

per imperialistiske rivaliserings-
krige, så støtter vi undertrykte 
nationer i deres kamp mod impe-
rialistisk undertrykkelse. Vi støtter 
ubetinget, men kritisk.

Fra kold krig til ny verdens-
orden
De to verdenskrige havde mili-
tært og økonomisk opdelt ver-
den mellem de to supermagter 
USA og USSR. Frem til midten af 
1970’erne oplevede kapitalismen 
sit største og længstvarende øko-
nomiske opsving, og rivaliserin-
gen mellem supermagterne brød 
ikke ud i varm krig, men forblev 
“kold”.

Da USA satte trumf på rivalise-
ringen mellem de to supermag-
ter med sit Stjernekrigsprojekt, 
kunne USSR ikke længere følge 
med. USA viste endnu en gang, 
at økonomisk og militær konkur-
rence var to sider af samme sag: 
Kampen om verdensherredøm-
met.

Ny verdensorden
Efter murens fald og USSR’s sam-
menbrud 1989-91 så USA ud til 
at være den eneste supermagt 
i verden. Man annoncerede et 
nyt “verdenssamfund” med USA 

som leder og politibetjent mod 
“slyngelstater”.

Det er rigtigt, USA var verdens 
stærkeste enkelt magt, såvel mi-
litært som økonomisk. Men USA 
havde langt fra den styrke, det 
havde 50 år tidligere, hvor 40 pct. 
af verdens produktion foregik i 

USA. I dag er USA’s økonomi af-
hængig af militær overlegenhed. 
Men hverken den økonomiske 
eller militære overlegenhed er 
længere altdominerende. USA 
har både økonomiske og militære 
konkurrenter, som ikke bare kan 
negligeres.

Styrkeforholdet mellem de 
stærkeste magter på verdensplan 
har ændret sig betydeligt gennem 
de seneste par årtier. Samtidig er 
verden inde i en langvarig økono-
misk krise.

USA er i konflikt/handelskrig 
med EU. Og med Rusland, som 
nu står stærkere i Mellemøsten. 
Endelig er Kina i dag den økono-
miske magt, som for alvor truer 
USA’s førerposition. Rusland og 
Kina er imperialistiske lande, som 
fungerer efter samme imperiali-
stiske logik som USA. Derfor støt-
ter vi ikke vores  “fjendes fjende”, 
omend de er knap så stærke.

Imperialisme i dag
Krigene mod Afghanistan og Irak 
blev begrundet med ønsket om 
at stoppe terrorismen, fjerne 
diktatorer og fremme demokrati 
og menneskerettigheder. Irak og 
Afghanistan var vigtige militære 
strategiske brikker, som man vil 
udnytte til at fremme vestlig ka-
pitals interesser i de områder ved 
at udnytte naturressourcer og 
sikre sig markedsandele. Denne 
geopolitiske eller imperialistiske 
rivalisering involverer ikke kun 
stormagterne, men også regionale 
magter. I Mellemøsten, f.eks. spil-
ler regionale magter, som Iran, 
Tyrkiet, Saudi Arabien og Israel 
en stadig større rolle.

Rød-hvide imperialister
Først kongehuset og siden den 
danske stat har været en meget 
aktiv deltager i den imperialistiske 
kamp. Nemlig kampen om nye 
markeder, hvor man kan sælge 
varer og udbytte arbejderne så 
effektivt som muligt. De danske 
kolonier i Asien, Afrika, Amerika 
og Grønland handlede sammen 
med slavetransporterne alene 
om profit uanset de menneskelige 
omkostninger.

Siden 2001 har Danmark har 
været og er aktiv deltager i USA og 
NATO’s  krige. A.P. Møller Mærsk 
tjener penge på at sejle krigsma-
teriel for amerikanerne. Netop A.P. 
Møller er et godt eksempel på de 
monopolvirksomheder, som både 
Lenin og Bukharin skriver om.

Vi lever i dag i en stadig mere 
globaliseret og konkurrencefyldt 
verden. Monopolvirksomheder 
kæmper en hård kamp mod hin-
anden med støtte fra stater og 
militær om at blive endnu større. 
Kapitalismen i den imperialistiske 
epoke betyder krig og ødelæg-
gelser. Enorme menneskelige, 
miljømæssige og økonomiske 
ressourcer går til spilde.

En anden verden er 
mulig og nødvendig
- det haster.

Den moderne kapitalisme 
og imperialismen

Protes.
Foto: tempestmag.org

Anti-imperialistisk tegning af John Walker
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Socialdemokratisk populisme
Tilbage i maj havde socialde-
mokraten Brian Bressendorff 
et indlæg i Politiken, hvori han 
forsøgte at svare igen på kritiske 
stemmer mod paradigmeskiftet 
i regeringens flygtningepolitik. 
Overskriften lyder: “Kammerater, 
I er forblændet af den kreative 
klasses falske humanisme”.

Artiklen er skrevet som et opråb 
til andre socialdemokrater, som 
mener noget andet end partitop-
pen og regeringen og tager af-
stand fra de seneste stramninger 
af udlændingepolitikken.

Bressendorff skriver, at ”den 
kreative klasse” alt for længe har 
”fået lov til at sætte dagsordenen 
når det kommer til flygtninge og 
indvandrere”. Når stemmer i den 
offentlige debat taler imod ud-
visninger og om at modtage flere 
flygtninge, forsøger de at appelle-
re til folks medmenneskelighed og 
empati, men sådanne argumenter 
er udtryk for en ”falsk huma-
nisme”, som enten er naiv eller et 
forsøg på at fremstå sympatisk. I 
stedet for at hjælpe flygtninge, der 
kommer til Danmark, består den 
bedre, ”realistiske” humanisme 
i at ”hjælpe i nærområderne” 
og med at genopbygge ”verdens 
brændpunkter”. Artiklen slutter 
med disse to afsnit, som illustrerer 
tonen i artiklen:

”Med solidariteten i hånden 
kan det kun være rigtigt, at 
vi vægter genopbygningen af 

verdens brændpunkter over 
enkelte heldige individer. Og 
med fællesskabet som værdi 
kan vi ikke prioritere ressour-
cer til de mennesker, der helt 
tydeligt ønsker at styrte vores 
værdisæt og skabe et samfund 
baseret på undertrykkelse.

Hvis man virkelig står med 
hjertet forrest for de svageste, 
bør man kæmpe imod den 
falskhumanistiske tilgang, der 
præger vores land, og kæmpe 
for, at indvandringsdebatten 
kommer til at handle om, 
hvordan vi bedst kan genop-
bygge verdens brændpunkter. 
Kammerater, vend tilbage.”

Eftersom den er udgivet i Politi-
ken og ikke i et socialdemokratisk 
medlemsblad, er det selvfølgelig 
åbenlyst, at artiklen ikke kun 
er henvendt til medlemmer af 
Socialdemokraterne. Det skal 
ligne et konkret debatindlæg, 
men det er ikke meget andet end 
en standardiseret gennemgang af 
socialdemokratiske talking points 
i udlændingepolitik, et forsvar for 
paradigmeskiftet. At tale om den 
”falske humanisme” er det samme 
som når Pia Kjærsgaard kalder 
alle, der modsætter sig stram-
ninger i udlændingepolitik for 
”pladderhumanister” i et forsøg 
på at latterliggøre og udmanøv-
rere generelle, humanistiske idéer, 
som mange mennesker har. Bres-
sendorffs indlæg ligner et bestil-
lingsarbejde, og som sådan er det 
ikke en særligt interessant artikel.

Hvorfor så bruge tid på den 

her? Den handler selvfølgelig om 
udlændingepolitik, men der er 
også noget andet på spil. Den er et 
eksempel på en retorik, som vi ser 
en del fra socialdemokrater nu om 
dage: Socialdemokratiets fortæl-
ling om sig selv som et parti, som 
først og fremmest er solidarisk 
med arbejderklassen. Hele artik-
lens ”argument” er udformet som 
en position i modsætning til den 
privilegerede ”kreative klasse”. 

Bressendorff bruger ikke tid 
på at forklare, hvem den kreative 
klasse er, eller på at gå ind i nogen 
former for egentlige diskussioner 
af klassebestemte interesser og 
værdier. Alligevel er der en tydelig 
jargon på arbejde i teksten, som 
skal tale til klasse-forskelle og 
klasse-interesser. Ordet ”klasse” 
bliver brugt syv gange i den ret 
korte artikel, og så bliver der ellers 
fyldt på med arbejderbevægelsens 
klassiske værdi-ord som ”solida-
ritet” (fem gange), ”fællesskab” 
(to gange) og selvfølgelig ”kam-
merater”.

Argumentet om paradigme-
skiftet og den sande versus den 
falske humanisme bliver præ-
senteret som en spørgsmål om 
klassekamp, om modstridende 
interesser hos forskellige sociale 
grupper i samfundet. Denne for-
tælling bliver endnu mere tydelig, 
hvis man ser på, hvad der foregik 
på Twitter i dagene op til Bres-
sendorffs indlæg.

Skuespilleren Pilou Asbæk skrev 
d. 6. maj et Twitter-opslag, hvor 
han i en sarkastisk tone kritiserede 
regeringens politik og underspil-

let kaldte udrejsecentre i udlandet 
for koncentrationslejre:

“Lejre i udlandet, hvor man 
deporterer mennesker, som er 
uønsket i ens land...!!!?? Åh, hvad 
dælen er det nu, de hedder?? Jeg 
ved det godt!”

I modsvarene til Asbæk, som 
var en blandet bunke af person-
angreb og beskyldninger om at 
”trække nazi-kortet”, kan man se 
det samme fokus på klasse, som 
Bressendorff kører igennem med. 
Socialdemokraten Malthe Johan 
Poulsen tweetede:   

“Husk nu, at når Pilou Asbæk og 
andre velstillede fra den kreative 
klasse, siger, at vi godt kan tage 
imod flere flygtninge. Så mener 
de, at I godt kan tage imod flere 
flygtninge.”

og tilføjer #SitPåDetTørre #In-
tetIntegrationsproblemPåGal-
leriet #FlygtningeFritSommer-
husPåMallorca 

Socialdemokraterne bruger 
klasse-argumenter til at legitimere 
deres racistiske politik. Uden no-
gensinde at nævne arbejderklas-
sen gør de her brug af det faktum, 
at Danmark er et klasseopdelt 
samfund.

Deres fortælling her er, at de 
rige og privilegerede – her repræ-
senteret af den ”kreative klasse” 
– skuespillere, forfattere osv., som 
tjener penge på deres kunst – har 
råd til humanisme og til at sige, 
at flygtninge er velkomne, fordi 
de kan gemme sig i deres dejlige, 
”flygtningefrie” sommerhuse i 
modsætning til almindelige folk, 
som må se dyrebare ressourcer 

gå til flygtninge. De lavere sociale 
klasser, skal man forstå, må se 
med mere sund fornuft på de 
store ”integrationsproblemer”, 
vi har i Danmark. Med Malthe 
Johan Poulsens indirekte ord 
er det almindelige mennesker 
(forstået som hvide danskere), 
der betaler og bærer byrden, når 
virkelighedsfjerne skuespillere og 
forfattere mener, at vi skal tage 
imod flygtninge. Flygtningehjælp 
er ikke i almindelige ”danskeres” 
interesse.

Sådan en idé om ”kultureliten” 
mod ”folket” bringer mindelser 
om Trump og andre dystre figu-
rers manipulerende udlægning 
af klassemodsætninger, og netop 
derfor er det vigtigt at modgå så-
dan nogle argumenter.

For socialister er dette forsvar 
for racistisk politik misvisende, 
uærligt og populistisk. Det er 
forkert, at nationalistisk og stram 
udlændingepolitik er i arbejder-
klassens interesser, og, som jeg 
vil vende tilbage til, kan en marxi-
stisk klasseanalyse vise, hvorfor, 
det er forkert. Samtidigt er denne 
attitude udtryk for socialdemo-
kraternes nylige tilbagevenden til 
klassespørgsmålet med til at brin-
ge klasse i mainstream-debatten, 
og vi må som socialister engagere 
os med den debat.

I næste nummer ser vi nærmere 
på klassesamfundet Danmark.

Perspektiver på klassekampen
Spørgsmålet om klasse er vidt og bredt tilbage i den offentlige de-
bat. Efter årtier, hvor borgerskabet har erklæret arbejderklassen 
“død” og gjort arbejderen til en historisk levn, er denne tilbage i 
søgelyset, idet klassekampen er blevet sværere at ignorere.
Socialister må ruste sig til denne debat. 
I denne lille serie giver vi nogle perspektiver på klassespørgsmålet.
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Boganmeldelse: 

Pelle Dragsteds 

“Nordisk Socialisme”
Af Freddie Nielsen

Socialisme er, om ikke kommet 
på alles læber, efter Pelle Drag-
steds (PD) bog Nordisk socia-
lisme, så tyder det i hvert fald på, 
at PD har brudt et tabu ved at tale 
om socialisme. Og det skal helt 
sikkert bydes velkommen.

Han bruger begrebet ”kapita-
listisk oligarki”, som udtryk for, 
at kapitalistiske firmaer er uden 
for det demokratiske system, og 
overfor det opstiller han en (ikke 
alene) nordisk tradition for alter-
native ejerformer som andelssel-
skaber, kooperativer, m.fl. Det han 
kalder fællesskabsøkonomien. 
Og det får ham så til at tale om 
”mere eller mindre kapitalisme” 
og ”mere eller mindre socialisme”. 
Det gør ham også dejlig fri for at se 
staten som et kapitalistisk apparat 
– ja, han argumenterer omvendt 
for, at den er noget socialister 
kan bruge.

Kapitalismekritik
Bogens vigtigste elementer er 
kapitalismekritik, en dyb gen-
nemgang af fællesskabsøkono-
miens mange (ejer-)former, en 
diskussion af fordele og ulemper 
ved disse, og endelig et 10-punkts 
reformprogram. Omdrejnings-
punktet er forholdet mellem 
kapitalistisk oligarkisk ejendom 
og dets modsætning - forskellige 
former for ”demokratisk” ejen-
dom. Målet er ikke som sådan 
at afskaffe kapitalismen, men at 
forskyde magtforholdet til fælles-
skabsøkonomisk fordel.

PD forsøger at kombinere re-
formismens metoder med ganske 
radikale krav, som han mener 
kan gennemføres uden et ”stort 
systemskifte”, et skifte, som han 
slet ikke er sikker på, at han øn-
sker. Men hvis hans reformer blev 
gennemført, så kunne det jo være 
at andre kræfter, for eksempel 
arbejderklassen, besluttede sig 
for et ”stort systemskifte”, når re-
formerne har svækket oligarkiet.

Men ud over, at det er lidt af 
en tilsnigelse at se firmaer som 
Coop, Arla og Danish Crown (hvor 
andelshaverne i 2010 ændrede det 
til et aktieselskab), som en demo-

kratisk (socialistisk?) modvægt til 
kapitalismen, så er der flere store 
problemer i hans ideer.

Først er selve hans kapitalisme-
opfattelse temmelig begrænset. 
For PD er kapitalismen stort set 
defineret ved det private ejerskab. 
Det er rigtigt, at rigtig mange fir-
maer under kapitalismen er pri-
vatejede, men alle klassesamfund 
i historien har været karakteriseret 
ved privateje. Det er altså ikke det, 
der gør kapitalismen speciel.

Det er derimod akkumulatio-
nen – akkumulation for akkumu-
lationens skyld, vækst for væk-
stens skyld. Tvangen til at vokse 
eller dø, som også andelsselskaber 
og kooperativer er underlagt. 
Kapitalismen har udviklet sig til 
imperialisme og har bredt sig ud 
i det yderste hjørne af verden, og 
er blevet den dominerende pro-
duktionsform.

Den har ædt alt andet op, og 
det seneste skud er nyliberalis-
men, men PD ser nyliberalisme 
og finansverden som gevækster 
på kapitalismen, og ikke som det 
det er – vore dages kapitalisme, 
skabt af den langvarige profitkrise. 
Og så har vi slet ikke været inde 
på, at klima- og miljøkrisen ikke 
kan løses indenfor kapitalismens 
rammer.

Pelle Dragsteds socialisme
Når det kommer til socialismen, 
står det ikke bedre til. Som mange 
andre på venstrefløjen ser han det, 
der var i Sovjet og Østeuropa ind-
til 1989/91, som socialisme. Det 
kan han forståeligt nok ikke lide. 
Problemet er igen, at der kun ses 
på ejendomsformen. I Sovjet var 
der ikke privat ejendom, ergo var 
det ikke kapitalisme, ergo måtte 
det være socialisme. Men i stedet 
burde man have spurgt ”er der 
arbejdermagt?” – dvs. er det det 
store flertal, der bestemmer over 
et lille mindretal? Og så er svaret 
vel ikke så svært.

Det at have illusion om eller 
tage afstand, fordi man mener 
Sovjet var socialistisk, har oftest 

nogle store komplikationer. I 
PDs tilfælde giver det især udslag 
i opfattelsen af begrebet plan-
økonomi.

At Stalins 5-års planer skulle 

være socialistisk planøkonomi, 
må betegnes som et af verdenshi-
storiens største bedrag. Realiteten 
er, at 5-års planens indførelse 
skete med afslutningen på Sta-
lins stille (ublodig var den ikke) 
kontrarevolution, og markerede 
i stedet starten på den statskapi-
talistiske omstilling, der kostede 
bønder, arbejdere og socialister 
livet i tusindvis.

Vigtige spørgsmål rejses
Det er ærgerligt, at PD har den 
tilgang, for i hans diskussion om 
planøkonomi og marked rejses 
der vigtige spørgsmål, som han 
har ret i, at venstrefløjen bør 
forholde sig til. For eksempel 
tror jeg, han kan have ret i, at i 
en periode under socialismen vil 
vi have en økonomi, hvor en stor 
del er under en samlet plan, mens 
noget stadig vil være under mar-
kedslignende forhold. Derimod 
tager han fejl, når han skriver, 
at det er nødvendigt med noget 
marked og konkurrence for at 
sikre innovation, og for at undgå 
at ikke-rationelle produktioner 
fortsætter. Her er det nok bedre 
at pege på, at det, der behøves, 
er almen tryghed, der sikrer, at 
man ikke mister sine indtægter, 
hvis man leverer rationelle ideer, 
eller fordi en dårlig virksomhed 
udrangeres.

Ligeså med hans argument 
om at kompleksiteten i mange 
produkter gør, at markedet er 
nødvendigt for at undgå fejlpro-
duktioner. Men er det det mar-
kedet gør? Her er han faldet for 
borgerlige argumenter. I dag er 
det, der styrer, ikke en afsøgning 
af behov, men viljen (og evnen) til 
at betale. Og selv om det ændres, 
så viser markedet ikke behovet. 
Netop kompleksiteten i mange 
produkter gør, at udvikling og 
produktion er overstået længe 
før produktet rammer markedet.

”Fredelig sameksistens”
Grundlæggende ser jeg hans ide 
som en form for ”fredelig sam-
eksistens” mellem demokratisk/
socialistisk ejerskab og ”gam-
meldags” kapitalistisk ejerskab. 
Han ser på forholdet mellem den 
”skabende rolle” og den ”passive 
eller parasitære rolle”, men misser 
kapitalismens dynamik og driv-
kraft – alt det der gør, at den altid 
får det afgørende ord.

Gennemførelsen af 10 punkts 
programmet vil sikkert forrykke 
styrkeforholdet mellem klasserne. 
Og ud over at bogen rummer 
lange rækker af rigtig fine anti-
kapitalistiske argumenter, så har 
PD ikke opgivet arbejderklassen 
eller dens centrale rolle. Selv om vi 

måske ikke helt er enige om, hvem 
arbejderklassen omfatter, da hans 
opfattelse er lidt snæver.

Det store spørgsmål er så hvor-
dan. Han er klar på, at det ikke 
bare sker i Folketinget. Der skal 
en omfattende aktivitet til uden 
for – i arbejderklassen og andre, 
der vil nyde godt af reformerne. 
Han ser nok lidt let på hvilken 
modstand, der vil rejse sig, men 
den store hurdle kan vise sig at 
blive en omstilling af Enhedsli-
sten. Mange EL medlemmer er 
fremragende aktivister. Men som 
en kritiker har påpeget, har EL 
”privatiseret aktivismen”, og som 
et minimum skal den i hvert fald 
kollektiviseres.

Kampen for reformer – udfor-
dring for EL
PDs udgangspunkt er, at folk ikke 
kæmper for noget abstrakt som 
socialisme, derfor hans reformer. 
Men mon ikke reformforslagene 
er næsten lige så abstrakte. Han 
har ret i, at folk ikke kaster sig ud 
i store kampe for abstrakte mål, 
men kæmper for og imod kon-

krete ting. Men i løbet af kampen 
kan der opstå en ny bevidsthed, 
når man oplever, at det nytter 
at kæmpe, og at vi selv kan, når 
vi står sammen. Og så kan før så 
abstrakte ting bliver konkrete.

Så en konkret vej til reformerne 
kunne være, at EL i Folketinget 
konfronterer Socialdemokratiets 
racisme benhårdt, og ude i virke-
ligheden kaster sine kræfter ind i 
en enhedsfront, der lokalt kan til-
trække kritiske socialdemokrater 
og fagforeningsfolk. Det vil også 
hjælpe, hvis man bruger de posi-
tioner, man har i fagbevægelsen, 
til at udfordre fagbureaukratiet 
– også sygeplejerskernes ledelse 
– for at få fuld kraft på sygeplejer-
skernes kamp.

Det vil være revolutionære me-
toder, men der er ingen vej uden-
om, hvis ikke det med at skabe en 
magtfuld mobilisering blot skal 
blive til et ”at nogen burde gøre 
noget”. Husk på, at det er reformi-
ster, der er imod revolution - det 
er derimod ikke revolutionære, 
der er imod reformer.

Kan medarbejderejede virksomheder som Coop være vejen til socialismen?
Foto: Davide Del Monde, Flikr.

Pelle Dragsted’s Nordisk Socialisme, 2021.
Foto: Pelle Dragsted / Gyldendal.
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Af Freddie Nielsen

1910’erne havde budt på uane-
de myrderier i form af 1. verdens-
krig, men også på revolutioner 
og klassekampsopsving. Også i 
Danmark var der opsving i slut-
ningen af årtiet. De tidlige 1920ere 
bød derimod på arbejdsløshed og 
offensiv fra arbejdsgiverne. 

Det illustreres måske bedst af, 
at der i årene 1920-24 var 8 mio. 
tabte arbejdsdage, men de 6,5 
skyldtes lockout, mens kun 1,5 
mio. skyldtes strejker. Et andet 
våben i offensiven var en udbredt 
brug af skruebrækkere. Ikke at det 
var noget nyt, men det blev nu 
organiseret gennem organisatio-
nen ”Samfundshjælpen”, der blev 
støttet økonomisk af DA. Ganske 
vist er det begrænset hvor mange 
arbejdere der kan erstattes af 
skruebrækkere, men det fik en vis 
betydning. Det var også brugen af 
skruebrækkere, plus en stivnakket 
politimester, der førte til general-
strejken i Randers i 1922.

Årets OK-forhandlinger bød på 
krav om 15-20% lønnedgang, og 
ophævelse af 8-timers dagen fra 
DA. DsF kan ikke gå ind på kra-
vene og 100.000 arbejdere ender i 
konflikt, langt de fleste lockoutet. 
Alligevel benytter arbejdsgiverne 
sig af skruebrækkere, og både 
i Odense, Kolding og Horsens 
kommer det til sammenstød med 
arbejdere mod skruebrækkere og 
politi. Men især i Randers udvikler 
det sig langt videre. 

Udviklingen i Randers
Fredag 17. marts dukkede en 

seddel op på arbejdsmændenes 
kontrolsted i Randers. Der stod: 
”Der arbejder skruebrækkere i 
havnen. Gå ned og se på dem!” 
Mange lockoutede og arbejdsløse 
fulgte opfordringen, og opfor-
drede de ”arbejdsvillige”, som 
de borgerlige kaldte skruebræk-
kerne, til at stoppe arbejdet. De 
mange arbejdere har nok virket 
truende for skruebrækkerne, men 
det er begrænset hvad der skete. 
Ifølge anklageskriftet for de 31 
arbejdere, der efterfølgende blev 
dømt, og er kun 3 anklaget for vold 
– en af dem for at have kastet en 
kartoffel. De øvrige blev dømt for 
støjende opløb og trusler.

Når skruebrækkerne alligevel 
stoppede midlertidigt, var det 
fordi arbejderne skubbede en 
jernbanevogn fremad og øde-
lagde lossebroen til skibet. Det fik 

politimester Seidenfaden til at gå 
amok, han tilkaldte et regiment 
dragoner, og om eftermiddagen 
stod et nyt slag, mere voldsomt, 
hvor arbejderne tvang dragoner 
og politi på retræte med ålejern 
og kasteskyts.

Samme aften på et bymøde 
lovede Seidenfaden at fjerne dra-
gonerne, hvis skruebrækkerne 
fik lov til at arbejde i fred. Under 
mødet blev han kaldt til telefonen, 
hvor den reaktionære Venstre-
justitsminister Rytter var i røret. 
Det er usikkert hvad Rytter sagde, 
men Seidenfadens skift i attitude, 
tyder på at han fik ordre til at sikre 
skruebrækkernes arbejde med 
alle midler.

På samme møde foreslog en 
syndikalist, at man skulle erklære 
generalstrejke. Den beslutning 
blev henvist til et møde for fag-
foreningsmedlemmer næste dag. 
Og mødet lørdag tog forslaget til 
sig. Med 1813 ja-stemmer mod 17 
nej og 20 blanke sedler, blev det 
vedtaget at gå i strejke, hvis skrue-
brækkeriet fortsatte og politi og 
militær ikke blev trukket tilbage.

Generalstrejke lokalt
Mandag vedtog et nyt møde med 
2.000 deltagere enstemmigt at gå 
i lokal generalstrejke. Der blev 
lukket for vand, el, gas og renova-
tion, og samme aften tilsluttede 
Fællesorganisationens ledelse sig, 
og proklamerede strejke officielt. 
Randers’ arbejdere stod sammen, 
men modstanden var enorm. 
Fagforbundene lukkede for al 
strejkeunderstøttelse, også til dem 
der i forvejen var i lockout, staten 
stoppede arbejdsløshedsunder-
støttelse, DsF ledelsen talte mod 
strejken, og Social-Demokraten 
nægtede at optage indlæg der 
støttede Randers’ arbejdere.

Lokalt erklærede politiet und-
tagelsestilstand og tilkaldte for-

stærkninger. Efter få dage blev 
også ”Samfundshjælpen” ind-
draget til at holde de kommunale 
værker i gang, og arbejdernes le-
dere blev, sammen med lokale og 
også landskendte kommunister, 
arresteret. Men arbejderne viste 
en utrolig udholdenhed, og blev 
støttet gennem pengeindsam-
linger landet over, ligesom de fik 
støtte fra lokale bønder, fiskere og 
småhandlende, i form af fødeva-
rer og kredit. Selv byens lærlinge 
gik med fra d. 23., men de blev 
dog hentet af politiet igen efter 
få dage, og ført tilbage til deres 
lærepladser. Også den lokale avis 
Randers Social-Demokrat, bak-
kede op om strejken.

Efter 28 dages strejke måtte 
arbejderne give op. I mellemtiden 
havde DsF indgået et forlig med 
DA, der indebar 15% lønnedgang, 
og man stod meget alene. Men 
stoltheden over at have svaret 
igen, kunne ingen tage fra arbej-
derne i Randers.

SD i regering
På trods af nederlag og arbejds-
givernes offensiv, så fortsatte SD 
sin fremgang. Da partiet mødtes 
til kongres i Odense i 1923, var 
det med stor selvtillid. Det var 
siden 1919 vokset med 100 nye 
partiforeninger og 21.000 med-
lemmer til 131.000. Partiet gik 
efter at overtage regeringsmagten. 
I efteråret 1922 udtalte Stauning i 
Folketinget: ”Hvis de parlamen-
tariske forhold til den tid kalder 
på mit parti, så flygter vi ikke fra 
ansvaret eller arbejdet.”

Programmet fra Odense-kon-
gressen er et program for SD i 
regering, et ”grundigt systemskifte 
ved de kommende valg”, i dets eget 
sprog. Men i virkeligheden er det 
et program for at administrere 
kapitalismen – ikke fjerne den.

Og valget kom. SD fik 36,6% 

af stemmerne, og Stauning dan-
nede sin første regering. Men de 
nervøse borgere kunne snart tage 
det roligt. I sin åbningstale sagde 
Stauning: ”Ministeriet vil føre en 
demokratisk samfundspolitik, ved 
hvilken der tages hensyn til alle 
erhverv og til alle berettigede in-
teresser i samfundet.” Regeringen 
holdt i 2½ år, den administrerede, 
men opnåede meget lidt. Det kom 
mange forslag fra dens side, men 
kun få kom igennem i Folketin-
get, og af disse faldt de fleste i 

Landstinget. 
I 1926 nåede arbejdsløsheden 

op over 20%, og regeringen frem-
lagde et kriseprogram. Da dette 
ikke kunne vinde flertal, udskrev 
den valg og gik til valg ”ikke på 
dens resultater, men sine inten-
tioner.”

Regeringen fortsatte ikke efter 
valget, og blev således en paren-
tes, inden det lange stræk med 
socialdemokratiske regeringer. 
Men der er en vigtig ting at få med, 
nemlig dens indvirken på DsF og 
fagbevægelsen.

Arbejdsmandsstrejken
Ved OK i 1925 krævede DA atter 
lønnedgang, og da DsF indgik 
forlig – ikke mindst fordi arbejds-
kamp var skidt for SD-regeringen 
– så krævede DA at alle skulle gå 
med, ellers startede de varslede 
lockouter. Men de lavtlønnede ar-
bejdsmænd i DAF ville ikke være 

med, så konflikten kom.
Og DAF fandt ud af hvad en SD-

regering kunne betyde. Forbundet 
kom til at stå alene med sin strej-
ke. Og ikke nok med det, DsF næg-
tede at støtte økonomisk og var 
med til at forhindre at DAF kunne 
få udbetalt deres indestående i 
Arbejdernes Landsbank. Da DAF 
udvidede med transportstrejke, 
der ramte landbrugseksporten, 
gik justitsminister Steincke til 
DsF og fik lavet en aftale, om at 
der blev oprettet et vagtværn af 
organiserede arbejdere, der under 
ledelse af politiet, skulle beskytte 
skruebrækkerne i havnene.

Og endelig forberedte rege-
ringen et lovindgreb i strejken, 
som den forud havde fået DsFs 
støtte til. At det ikke kom til ud-
førelse skyldtes alene, at DAF gav 
op inden. Egentlig var DAF med 
Lyngsie i spidsen, ikke meget for-
skellig fra resten af bureaukratiet. 
Strejkens udvikling skyldtes alene 
at medlemmerne tog den alvorligt 
og var aktive.

Men hvorfor gik det så sådan? 
Jo fordi SD-regeringen stod over 

arbejdernes forhold. Som DsF for-
manden forklarede, da han blev 
stillet overfor krav om general-
strejke: ”Det er Socialdemokratiet, 
der sidder inde med regeringen, og 
i mange kommuner har vi flertal-
let, en generalstrejke ville da bl.a. 
derfor også blive en strejke mod 
os selv.”

Generalstrejken i Randers, 1922.
Foto: Arbejdermuseet / ABA

Del 7: 

Tilbageslag,
generalstrejke i Randers

og første SD-regering
Serie: Arbejderbevægelsens

historie med
revolutionære øjne

Thorvald Stauning kunne i 1924 blive Socialdemokratiets første statsminister.
Foto: Arbejdermuseet / ABA
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Møder i Internationale Socialister

Bøger til socialister og anti-kapitalister

Anne Alexander: Palestine: 
Resistance, Revolution and 
the Struggle for Freedom  - 
til kr. 30

Amy Leather: Capital-
ism and the politics of 
food - til kr. 30

Anne Alexander: Revolution 
Is The Choice Of The People: 
Crisis and Revolt in the Mid-
dle East & North Africa - til 
140 kr.

International Socialism 
Journal 171 - til kr. 60

Alle plus porto hvis de bestilles over modstand.org

Alternativt kan du købe dem i din lokalafdeling og spare 
portoen

Følg med via facebooksiden - https://www.facebook.com/socialister.dk. 
Kontakt os på landskontor@socialister.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.socialister.dk

Møderne er åbne for alle interesserede.

København
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn på 
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. 
For mere info kontakt ISU på 20 34 35 13.

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nør-
regade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.

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

24/8:  Kapitalistisk landbrug og globale pandemier 
(dette oplæg holdes ikke i Studenterhuset, kontakt os 
for info)
7/9: Sådan blev ultranationalisme til S-politik
21/9: Kan marxismen forklare verden i 2021
5/10: Cuba, USA-imperialisme og protester

Landsdækkende online møde den 14. september kl. 19.
Debat om Nordisk Socialisme.

Link til mødet bliver lagt op på vores facebookside.

Åbent for alle antiracister og flygtningevenner
Kl. 11 - 19 i Ungdomshuset i Odense
Nørregade 60, 5000 Odense C
Oplæg ved aktivister og involverede i kampen mod racisme og 
for flygtninge i Danmark og internationalt.

Landsdækkende aktionsdag 31. august 
i København, Aarhus, Odense, Aalborg og 
Thisted mf.

Arr. Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty 
International, Fællesinitiativet mod 
Racisme og Diskrimination mf.

Syrien er ikke sikkert

odstand.orgM

FEMINISME 101
Oplæg af Anna Wolf fra 
Internationale Socialister
om feminismens forskellige 
“bølger” og de historiske 
kampe, der knytter sig til dem.
Hun spørger, er feminisme 
en ideologi, en filosofi, en kul-
turkritik, en bevægelse?

21. aug. kl. 14
Ungdomshuset i Odense,
Nørregade 60
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Vær med til at opbygge det
revolutionære 
socialistiske

alternativ!
Af Freddie Nielsen og Charlie Lywood

Siden 2008 har modstanden mod den 
neoliberalistiske politik i Danmark vekslet 
mellem fraværende og svag. I stedet ser 
vi at racismen fortsætter i dens mange 
former, støttet af flertallet af Folketingets 
partier; klimaændringerne der raser uden 
at den nødvendige indsats sker; velfærds-
staten der undermineres til ukendelighed; 
uligheden der vokser og flere og flere der 
er presset psykisk.

Enhedslisten (EL) og SF har bundet 
sig til en S-regering, som fører an i den 
racistiske udlændingepolitik, er fodslæ-
bende overfor de nødvendige miljøind-
greb overfor industrien og landbruget og 
blot ønsker, at velfærden ikke forringes 
yderligere. Heldigvis får det mange – især 
unge mennesker - til at sige: Der må gøres 
noget, og til at kaste sine kræfter ind i 
diverse bevægelser og forskellige former 
for aktivisme. Men der er også mange som 
efterlyser et alternativ til EL.

Begge disse forhold: Mange radikali-
serede unge som er parate til at slås, og 
bredere lag i befolkning som efterlyser 
et alternativ til de vattede socialistiske 
partier i Folketinget, fordrer et svar.

Behovet for et revolutionært
alternativ
Bundlinjen er, at der er skrigende behov 
for et aktivistisk og revolutionært socia-
listisk alternativ. Et alternativ, der har 
en teoretisk forståelse af hvor alle disse 
elendigheder kommer fra - den globale 
kapitalisme og dennes altødelæggende 
markedsmekanisme. Og som ser det som 
sin opgave at omsætte denne forståelse i 
praksis. Derfor skal der opbygges en or-
ganisation som både kan propagandere 
for et nyt system, og samtidig deltage i 
reform kampen mod systemets forskel-
lige problemer.

Der kræves faktisk kun tre ting for at del-
tage i at opbygge sådan en organisation. 
For det første, at man mener at det system 
vi lever under er råddent og bør skiftes ud 
med et andet – med socialismen. For det 
andet, at man er overbevist om at det ikke 
kan gøres gennem Folketinget. For det 
tredje, en erkendelse af at i sidste ende er 
arbejderklassen nøglen til socialismen. 

Alle kan være med i kampen, men det 
er arbejderklassen, der med sin placering 
i samfundet kan sætte samfundet i stå, og 
sætte det igang igen i en ny form. Og for 

at slå det helt fast, arbejderklassen er ikke 
bare metalarbejdere i blå kedeldragter, 
men alle de mange lønmodtager både i 
servicefagene og på det offentlige arbejds-
marked, der har dårlige og almindelige 
lønninger, og som har begrænset eller 
ingen indflydelse på sit arbejde og liv. 
Altså flertallet i befolkningen.

Endemålet skal holdes i sigte
Racisme, klimaødelæggelser, ulighed, ar-
bejdsløshed og alle de andre problemer, vi 
bokser med, er alle relateret til og skabt af 
kapitalismens profithunger. Så længe det 
system, der sætter profit over mennesker 
og natur, får lov til at overleve, så kan vi 
gennem vor kamp højst kun udskyde eller 
begrænse onderne lidt. Derfor skal det 
rives op ved roden.

Man kan sige, at hvis man bare er ude 
at gå, så er det ligegyldigt hvor man går 
hen (bare man kan finde hjem igen), 
men hvis man går efter et mål, så er det 
ret væsentligt at man kender retningen. 
Derfor er det som socialist heller ikke 
nok bare at være i bevægelserne. Det er 
lige så vigtigt at organisere sig sammen 
med andre socialister for at diskutere og 
forsøge at angive retningen.

Omvendt er det heller ikke nok bare 
at være organiseret i et revolutionært 
socialistisk parti, hvis man vil være med 
til at lave verden om. Partiet er dog vig-
tigt – ja, nødvendigt. For det at skabe et 
menneskeligt samfund, hvor vi kan leve i 
pagt med naturen, er en kompliceret op-
gave, som har mange – rigtig mange – og 
stærke fjender. Derfor skal det også være 
velorganiseret og teoretisk stærkt.

Hvilke slags aktivisme
og organisation?
Det er den ene side. Den anden er at folk 
kæmper for at fjerne de onder de kan se, 
ikke for et eller andet abstrakt endemål. 
Men når vi erkender at endemålet er vig-
tigt, så er det netop opgaven at forsøge at 
forbinde kampen mod de synlige onder 
med det mere abstrakte mål. For det 
meste vil det være gennem at organisa-
tionens medlemmer forsøger at pege på 
hvordan kampen bredes ud og hvad der 
er næste skridt. For eksempel, hvordan 
syrernes sit-in kan sprede sig til en ge-
nerel kamp mod regeringens racistiske 
flygtningepolitik.

Vi skal på ingen måde forvente eller 
ønske, at  bevægelsens politik bliver ren 
IS politik,  for så vil det nemt betyde at 
bevægelsen snævrer ind og kun tiltrækker 
få. Vi skal indgå i samarbejde med andre 
gode kræfter i den enkelte bevægelse. 
Men vi skal forsøge, gennem vores forslag 
og argumenter at gøre folk interesserede 
i revolutionær socialistisk politik. Det er 
ingen nem opgave.

Vi må tage det yderst alvorligt, at der er 
så få revolutionære som der er. At skole 
og uddanne hinanden politisk er et must. 
Partiet må være aktivistisk og skal præges 
af strategi, teori og historie, såvel som po-
litisk indsats i klassekampen og spørgsmål 
der måtte rejse sig blandt medlemmerne. 
Både de der er tænkte og de der opstår ud 
af praksis. Partiet er medlemmers parti, 
men også et redskab til forandring i den 
virkelige verden.

Derfor er kollektiv aktivisme og praksis 
essentielt. Udadvendt aktivitet er orga-
nisationens ilt. Det er et spørgsmål om 
at komme ud med ideerne, men også et 
spørgsmål om at få dem testet op mod 
den aktuelle virkelighed. Har vi ret i vores 
analyse? Hvad sagde folk osv.?

At opbygge sådan et alternativ er ikke 
nogen nem opgave, men det er essen-
tielt, hvis den revolutionære socialistiske 
bevægelse skal præge fremtidens verden. 
Internationale Socialister er ikke den 
organisation, og vi forventer heller ikke 
bare at vokse stille og roligt til at blive det. 
Derimod mener vi at det er utænkeligt, at 
den organisation skulle materialisere sig, 
uden at IS vil være et vigtigt element i den.


