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Virksomhederne skriger på 
arbejdskraft, men vil måske reelt 
hellere have arbejdskraft uden for 
EU i stedet for at tilbyde orden-
tlige løn og arbejdsforhold.

Manglen på arbejdskraft er 
langt hen ad vejen rent spin, 
som også regeringen bruger 
som begrundelse for at forringe 
dagpengene for dimittender og 

arbejdsløse på kontanthjælp med 
“integrationsbehov”. 

Men der er bunker af kval-
ificerede mennesker, som arbe-
jdsgiverne ville kunne tage af, 
hvis de ville.

Undersøgelser viser, at ti-
tusinder af ældre både har hel-
bredet til det og meget gerne vil 
arbejde. Men en stor del bliver 

vraget på grund af deres alder. 
Nogle få firmaer udnytter helt 

bevidst arbejdere med anden 
etnisk baggrund end dansk � men 
langt de fleste firmaer sorterer 
dem fra. Ren diskrimination.

300.000 arbejder på 0-timers-
kontrakter, som uden videre vil 
kunne konverteres til fuldtidsar-
bejde på overenskomstmæssige 

vilkår. Men de er tvunget på 
deltid.

Indenfor sundhedssektoren 
og ældreplejen er en stor del af 
jobbene så krævende, at mange 
ansatte selv vælger et deltidsjob, 
hvilket er med til at forøge man-
glen på arbejdskraft. Andre er 
tvunget på deltid.

Tilsyneladende er der alt for få 

kvalificerede ansøgere til mange 
jobs. En stor del af forklaringen er 
de alt for få lærepladser til unge. 
Således opretter kommunerne i 
dag kun halvt så mange kontor-
lærepladser som for 10-20 år 
siden og over 40.000 virksom-
heder får bøder, fordi de ikke 
ansætter nok lærlinge.

Mangel på arbejdskraft eller mangel på uddannelsespladser 
og ordentlige løn- og arbejdsvilkår?

”Giv os nu det løft og få os op 
af den grøft”!

Sommerens hotteste fester 
fandt sted under evakueringen 
fra Kabul. I hvert fald blandt 
ledende danske politikere og em-
bedsmænd, som i det mindste på 
det punkt var i højeste beredskab. 
Der blev festet, som var der ingen 
morgendag. Hvilket der da heller 
ikke var for Afghanistans hidti-
dige og danskstøttede regering af 
korrupte politikere, krigsherrer, 
narkobaroner.

Med et brag af en fødselsd-
agsfest på Flyvestation Karup 
indsatte forsvarschef Flemming 
Lentfer sig selv helt ved party-
scenens frontlinje. Her fik en af 
gæsterne en tur i Forsvarets fly, og 
man må her forstå, at de mange 
milliarder, som flyene har kostet, 

ikke bare kunne være brugt på 
f.eks. velfærd, men i stedet er en 
investering i en helt uundværlig 
fest-rekvisit.

I mens gav forsvarsminister 
Trine Bramsen den gas med mid-
dag på Café og Restaurant Hest-
købgaard ved Furesø Golfklub, 
inden hun senere fyrede den af 
til rockkoncert i Odense sammen 
med statsminister Mette Fred-
eriksen og Odenses borgmester, 
Peter Rahbæk Juel.

Hvor udenrigsminister, Jeppe 
Kofod, befandt sig står hen i det 
uvisse. Men han må have siddet 
på hænderne, for heller ikke han 
var tilsyneladende klar over situ-
ationens alvor i Afghanistan. Da 
det langt om længe gik op for 

ham, blev vi vidne til kaotiske, 
last-minute-evakueringer, som 
efterlod mange til deres egen 
skæbne i Afghanistan.

Så selvom visse naive sjæle 
måske troede, at Afghanistan-
krigen handlede om imperial-
istisk stormagtsinteresser, viser 
ovenstående, at den i stedet blev 
ført af politikere og generaler, der 
virkelig, virkelig bekymrer sig om 
den afghanske befolknings liv og 
levned. Og selvom fiaskoen er 
total, så mener forsvarsminis-
teren og udenrigsministeren, at 
Danmark har gjort meget godt i 
Afghanistan.

Intet ligger dem mere på sinde 
end afghanernes skæbne

Af Charlie Lywood

Det er overskriften på Handicap-
initiativets demonstrationer rundt i 
landet d. 5. oktober på Folketingets 
åbningsdag. Handicapinitiativet er er 
en samling af mange forskellige fore-
ninger og netværk, som arbejder med 
og for handicappedes vilkår. 

Vi har talte med Claus Højsgaard 
om baggrunden. Claus fortæller,  at 
Handikapinitiativet havde sit udspring 
i aftalen mellem KL (Kommunernes 
Landsforening) og regeringen som gav 
0 kr. til området. KL havde ellers be-
regnet at 5,5 milliarder var nødvendig 
for at rette op på området og leve op 

til  de forpligtelser, som loven sikrer 
handicappede borgere.  Claus blev 
vred og gik i gang med at forsøge at 
organisere en protest. Han kontaktede 
LFS (Landsforeningen for Socialpæda-
goger) hvis medlemmer arbejder på 
området og bad om hjælp til at samle 

området i protest. Det lykkedes på kort 
tid at organisere demonstrationer den 
24. juni i Aalborg, Aarhus, Odense og 
København.

Nu gælder det finansloven, som 
Folketinget skal beslutte inden længe 
og Handicapinitiativet udtaler:

“ Nu skal der leveres! - Derfor demon-
strerer vi i dag for at handicapområdet 
bliver prioriteret på den kommende 
finanslov!

-Giv os det løft på finansloven, som 
giver os mulighed for at blive aktive 
borgere!

-Giv os det løft på finansloven, som 
sikrer, at Danmark lever op til sine 
forpligtelser i handicapkonventionen!”

Claus Højsgaard.  Eget foto

Program for Marxisme 2021
Dato d. 26 & 27 november

Sted: Amager Kulturpunkt

Fredag
Kl. 17.30 til 18.45
Hvor står kampen for kvinder og seksuelle minoriteter 
efter #Metoo
Oplægsholdere Lene Junker og en anden

Kl. 19.45 til 21.00
Nordisk socialisme: Er skridt mod socialisme eller en ny 
reformistisk utopi?
Oplægsholdere: Freddie Nielsen og en anden 

Lørdag
Kl. 11.00 til 12.15
Den  globale verdensorden efter Covid19
Oplægsholder: Lars Henrik Carlskov

Kl. 13.00 til 14.15
Hvilken funktion tjener racismen og hvordan kan vi 
bekæmpe den?
Oplægsholdere: Konni Nørlem og Eren Temur

Kl. 15.15 til 16.30
Hvordan hænger staten og kapitalismen sammen? 
Oplægsholder: Charlie Lywood

Kl. 17. 00 til 18.15
System change not climate change
Oplægsholdere: Martin Karlsson Pedersen og Sarah Sven

Kl. 19.30 til 20. 45
Et revolutionært alternativ for de kommende kriser og 
kampe
Oplægsholdere: Anna Wolf og Anders Bæk Simonsen
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Det mener vi

Sygeplejerskernes strejke har sit udspring i 
OK21 for alle offentlige ansatte. De faglige 
ledere talte de beskedne forlig op og an-
befalede sine medlemmer at stemme ja. 
Regeringen, Kommunernes Landsforening 
og Danske Regioner så smilende til, for 
resultatet kunne rummes inden for deres 
aftalte økonomiske rammer. 

Men sådan gik det ikke. Sygeplejer-
skernes strejke gav dem et momentum, 
en opbakning i befolkningen og strejken 
kom mere og mere til at handle om hele 
sundhedsvæsenet og velfærden generelt. 
Regeringsindgrebet blev mødt med faglige 
protestmøder om morgenen, andre fag-
grupper oprettede støttegrupper ligesom 
der er oprettet tværfaglige støttekommi-
teer flere steder. 

Demonstrationerne fredag den 24. 
september var ikke store. Men sygeplejer-
skernes strejke har bygget et nyt og bedre 
udgangspunkt for en fælles kamp for at 

sprænge de ødelæggende rammer både for 
velfærden, for klimaet og for solidariteten 
i samfundet. Nye netværk og nye faglige 
lederskaber på arbejdspladserne på tværs 
af fag er kommet til. Det kan udvikle sig og 
inspirere flere.

Socialdemokraterne i hele Norden 
sidder på regeringsmagten i dag, måske 
også snart i Tyskland. Baggrunden er, at 
ulighed og fattigdom vokser. Så selvom 
socialdemokraterne er borgerlige arbej-
derpartier og langt mindre end tidligere, 
så har de rod og dermed også opbakning 
i arbejderklassen.

De danske socialdemokrater har fak-
tisk sat mere fokus på arbejderklassen, 
selvom de har en meget skæv forståelse af 
klassemodsætningerne. De gør en diffus 
kulturel elite til “hovedfjenden”, mens de 
lægger sig fladt ned for den økonomiske 
elite. Endelig er arbejderklassen for dem 
en ren national størrelse, så solidariteten 

rækker kun til at omfatte dem, som har 
dansk statsborgerskab eller til nøds EU-
statsborgerskab. Den del af arbejderklas-
sen, som har  “ikke-vestlig baggrund”, altså 
social- og sundhedsassistenter, rengøring-
spersonale eller buschauffører, kan kun 
opnå en midlertidig opholdstilladelse her 
i landet og har heller ikke engang lige ret-
tigheder og muligheder.

Velfærd, klimaet og solidariteten er helt 
centrale temaer for socialister.

Frem til kommune- og regionsvalget den 
16. november vil velfærden være i fokus, 
og valgkampen er allerede igang. Allerede 
nu ved vi at Handicap-initiativet vil mobi-
lisere til landsdækkende demonstrationer 
den 5. oktober.

Klimakampen vil også blive skærpet i 
Danmark og i resten af verden. Klimakris-
en udvikler sig stadig til det værre uden at 
politikerne handler. Den internationale 
klimastrejke, som Fridays for Future stod 

bag den 24. september havde masser af 
energi og potentiale. FN´s klimatopmøde i 
Glasgow til l november vil være et fokus for 
debat og aktivister. Folkets Klimamarch vil 
finde sted i mange byer den 6. november. 

Forårets og sommerens solidaritetskam-
pagner med de syriske flygtninge fortsæt-
ter som en kampagne for alle flygtninges 
rettigheder frem mod kommune- og 
regionsvalget. Her har flygtningene selv 
stemmeret, og de kan være med til at stille 
lokalpolitikerne til ansvar for hvad deres 
partier beslutter på Christiansborg.

Internationale Socialister er inspireret 
af af det potentiale, som sygeplejerskernes 
kamp har vist. 

Kampen fortsætter. Skal du med videre, 
så vær med hos os. Alle møder og aktiv-
iteter er åbne.

Det er på høje tid at den globale kapital-
isme stoppes og erstattes af et globalt sys-
tem, som sætter mennesker og natur først.

Sammen kan vi spænge de ødelæggende rammer
for velfærden, klimaet og solidariteten
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Nittende del.

“Thermidor” og efter
Den franske revolution del III (1794-1799)

Af Charlie Lywood

Vi så i forrige del, at den radi-
kale, revolutionære del af borger-
skabet under den franske revolu-
tion ‒ jakobinerne – blev kuppet 
fra indflydelse. Robespierre og 
mange andre ledende jakobinere 
blev henrettet i juli 1794. 

Robespierre råbte i national-
forsamlingen: “Republikken er en 
tabt sag. Banditterne har sejret”. 
Han havde ret i den forstand, 
at den store bevægelse, som 
havde skabt 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 
kalender).

Kontrarevolutionens
grimme ansigt
Månederne efter jakobinernes 
fald var en periode med ny tillid 
til dem, som hadede revolutionen 
og som grundlæggende ønskede 
monarkiet tilbage og at tilba-
gerulle alle de fremskridt, som 
revolutionen havde skabt. 

Grupper af unge, rige bøller ‒ 
“la jeunesse dorée” (den gyldne 
 
 
 
 

ungdom) ‒ gik på gaden i Paris og 
terroriserede dem, der gerne vil 
fortsætte revolutionen. Jakobi-
nerklubben måtte lukke under et 
af deres angreb. Samtidig blev der 
“luget ud” i den revolutionære del 
af borgerskabet, og det førte til en 
bølge af henrettelser. Faktisk var 
månederne efter Robespierres 
fald langt mere blodige end selve 
“La Terreur”.

 
Selv om de parisiske masser, sans-
culotterne, forsøgte at standse 
tilbagerulningen af revolutionen 
i april og maj 1795, blev de slået 
ned af den del af hæren, der var 
loyal over for Thermidorerne 
(som de kontrarevolutionære 
hed). Rige folk og monarkister, 
som var flygtet under revolutio-
nen, begyndte at vende tilbage til 
Frankrig. Louis XVIII insisterede  
 
 
 
 

fra sit eksil på at vende tilbage 
og indtage sin plads som konge. 
Han ville tage hævn mod alle, som 
havde deltaget i revolutionen, 
Thermidorerne inklusive. I okto-
ber 1795 forsøgte royalisterne et 
væbnet oprør i Paris. 

Napoleon gør sin entré
på scenen
Thermidorerne blev rædsels-
slagne og appellerede til sanscu-
lotterne og begyndte at bevæbne 
jakobinerne på ny. Men inden 
da kom en del af hæren, under 
kommando af en ung officer, 
Napoleon (en tidligere jakobiner), 
dem til hjælp. Det royalistiske 
oprør blev slået ned, men nu 
var Thermidorerne bange for en 
blodig kontrarevolution, som ville 
feje alt det, de havde opnået, væk. 
De dannede et “Direktorat” af fem 
mænd, som fik uindskrænket 
magt. 

De kræfter, som eksisterede i 
Frankrig, var royalisterne, som 
ville have et monarki à la før 
1789; borgerskabet, der ønskede 
at fastholde afskaffelse af de bar-
rierer, som gav dem mulighed 
for at tjene penge; og de franske 
masser, repræsenteret af de pari-
siske sansculotter, som ønskede 
at drive revolutionen frem mod 
at imødekomme det store flertals 
interesser og ikke kun borger-
skabets.

Disse kræfter lagde pres på Di-
rektoratet, så de blev trukket først 
den ene vej og så den anden. Den 
eneste stabile kraft, som kunne 
holde sammen på landet, var 
hæren, hvor Napoleon blev mere 
og mere magtfuld. Han repræ-
senterede en bastion både mod 
faren for en royalistisk kontrare-
volution og en tilbagevenden til 
jakobinernes radikale visioner om 
et retfærdigt samfund. Til sidst 
gennemførte han et militærkup, 
afsatte Direktoratet (som selv 
han var en del af) og indsatte sig 
selv som diktator (senere kejser 
i 1804).

Men militærkuppet rullede 
ikke helt og aldeles revolutionens 
fremskridt tilbage. Feudale skat-
ter til godsejeren og adelen samt 
interne tariffer forblev afskaffet. 
En selvstændig bondestand blev 
skabt gennem afskaffelsen af 
stavnsbånd og fordeling af jorden 
til tidligere besiddelsesløse. En 
central administration blev også 
skabt og fastholdt. 

Og allervigtigst – regeringen, 
selv en diktatorisk en af slagsen, 
regerede i borgerskabets interesse 
og ikke i adelens og monarkiets. 
Ligesom de hollandske, engelske 
og amerikanske revolutioner, som 
kom før, nedrev den store fran-
ske revolution de barrierer, som 
forhindrede et gennemgribende 
markedsbaseret samfund. 

Almindelige mennesker
skaber historien
Revolutionen, selv om det var 
borgerskabet, der endte med at 
få det, det ville have, bestod ikke 
kun af middelklassens politiske 
grupper, den ene mere radikal 
end den anden. 

Den bestod også af millioner af 
mennesker både i byerne og på 
landet, som for første gang skabte 
deres egen historie. Mange lærte 
at slås for deres egne interesser. 
Specielt de parisiske sansculot-
ter var afgørende i at redde re-
volutionens fremskridt, gang på 
gang. Det var i en skala ikke før 
set i historien. Og det gjorde de 
igen i 1830, 1848 og ikke mindst i 
Pariserkommunen i 1871. Almin-
delige mennesker var begyndt at 
skabe historiens gang.
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Kaos i Konventet under Thermidor.
Maleri af Raymond Quinsac Monvoisin

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 almindel-
ige 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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Flygtninge er velkomne
Vi har plads på vores skoler og arbejdspladser og i vores boligkvarterer og byer

Hele foråret og sommeren har 
vi været med til at bygge en 
solidaritetsbevægelse med 
de syriske flygtninge, som 
Danmark ønsker at tage op-
holdstilladelser fra. 

Af Lene Junker

Vi har set demonstrationer i 25 
byer samtidig. Syrerne har selv 
organiseret en seks uger lang sit-
in protest foran Christiansborg og 
dannet SFD, Den Syriske Forening 
i Danmark. Unge har skolestrejket 
i solidaritet og Mellemfolkeligt 
Samvirke har samlet aktivister 
på tværs af landet, foreninger, 
netværk og NGO´ere for at stå 
stærkere i kampen mod regerin-
gens flygtningepolitik. Den 31. 
august var der landsdækkende 
aktionsdag i 11 byer.

Selvom mange syrere får deres 
opholdstilladelse tilbage eft-
er at deres sag er behandlet i 
Flygtningenævnet, så har 120 
syrere alligevel mistet deres op-
holdstilladelse og befinder sig  i 
“udrejseposition”. Det betyder, 
at de mister alle rettigheder, må 
ikke arbejde, uddanne sig eller 
modtage offentlige ydelser. De er 
henvist til at leve “under jorden” - 
flygte videre til et andet land eller 
rådne op i et “udrejsecenter”

Endelig er der kommet næsten 
1000 afghanske flygtninge til 
landet, som regeringen desværre 
ser ud til at ville spise af med en 
særlov, der kun garanterer dem to 
års ophold, hvorefter deres liv står 
hen i det uvisse. 

I løbet af sommeren har borger-
forslaget, “En mere human og ret-
færdig flygtningepolitik” samlet 

mere end 50.000 underskrifter. 
Derfor er Folketinget tvunget 
til at behandle forslaget, og det 
forventes at ske i løbet af oktober.

Forslaget gør op med de al-
lerværste katastrofer, som skif-
tende regeringer har gennemført 
siden 2015, og foreslår:

• At udvide omfanget af FN’s 
kvoteordning

• Asylansøgning på ambassader/
konsulater og humanitært vi-
sum

• Udfasning af udrejsecentre 
og såkaldte motivationsfrem-
mende foranstaltninger

• Flygtninges opholdstilladelser 
bør ikke inddrages

Nye aktiviteter i efteråret
Kommunal- og regionsvalget står 
for døren, og det giver en god 
mulighed for at møde de mange 
lokalpolitikere, som kæmper om 
vælgernes stemmer og stille dem 
til regnskab for den umenneskel-
ige flygtningepolitik, som deres 
partier fører på Christiansborg, og 
som rammer mennesker, der bor i 
deres kommuner, som rent faktisk 
har stemmeret ved kommune- og 
regionsvalget

Det kan være syrere, hvis familie 
er dybt ulykkelige, fordi deres mor 
eller søster er udvist, mens resten 
af familien bliver. Det kan være 
de irakere, kurdere, iranere eller 
somaliere, som møjsommeligt har 
lært dansk og kæmpet sig vej op 
gennem uddannelsessystem for 

at blive uddannet som pædagoger 
eller sosu-assistenter. Eller det 
kan være de mange, som knokler i 
transport- og servicesektoren. Alle 
går i evig angst for at blive udvist, 
da de aldrig kan opnå permanent 
opholdstilladelse – for slet ikke at 
tale om statsborgerskab.

Det er helt afgørende at fast-
holde fokus på den umennes-
kelige flygtningepolitik gennem 
aktiviteter, hvor vi henvender os 
til folk på gaden, på skoler og ud-
dannelsessteder. Så oktober bliver 
en travl måned for antiracister og 
flygtningevenner. Her skal blot 
nævnes nogle få.

Racismefri By - Aarhus for 
Mangfoldighed arrangerer valg-
møde den 4. oktober

Racismefri By - Odense for 
Mangfoldighed organiserer 
sit-in protester forud for by-
rådsmøderne inden valget.

Københavnske netværk med 
Black Lives Matter i spidsen 
indkalder til “Close deportation 
camps” demonstration den 9. 
oktober.

Der planlægges landsdækkende 
flygtninge aktionsdag igen i løbet 
af oktober.

Hold øje med Fællesinitiativet 
mod Racisme og Diskriminations 
FB-side.

Socialistisk Arbejderavis op-
fordrer sine læsere til at gå med 
i de lokale antiracistiske og flygt-
ningevenlige netværk

Der er nok at kæmpe for. Her er 
nogle af de mest vigtige:
• Stop den racistiske retorik, især 

islamofobien, som rammer alle 
borgere fra “ikke vestlige lande”

• Stop alle diskriminerende love 
- først og fremmest “ghetto”-
lovene og paradigmeskiftet.

• Lige rettigheder og muligheder 
for alle.

• Luk udrejsecentrene og giv 
afviste asylansøgere ret-
tigheder og et meningsfyldt liv

• Flygtninge skal sikres perma-
nent ophold efter kort tid, så de 
hurtigt kan komme i gang med 
en ny tilværelse her.

Afghanske flygtninge i én af Kabuls 110 flygtningelejre.  Foto: Guy Smallman

Efter Afghanistan 
Nej til oprustning og nye krigseventyr
Af Lene Junker

Vi glemmer ikke
Vestens korthus i Afghanistan 
faldt sammen kort før 20-års-
dagen for 11. september, som var 
USA og senere NATO´s påskud til 
at besætte Afghanistan. En besæt-
telse, som få uger efter også blev 
støttet af FN. For en kort stund 
blev både USA og NATOs totale 
nederlag eksponeret, men hurtigt 
gemt væk igen. Hverken politiske 
eller militære ledere vil stå til ans-
var for 20 års ødelæggende krig i 
Afghanistan.

For en kort stund var der også 
fokus på almindelige afghaneres 
liv og vilkår, som er rystende 
beviser på hvordan USA og NATO 
har negligeret det store flertal 
af almindelige afghanere, som 
de jo som besættelsesmagt har 
haft ansvaret for. 3,5 millioner 
afghanere er internt fordrevne 
flygtninge i deres eget land. Om-
kring 5 millioner er flygtet til 
nærområderne, Iran og Pakistan. 
Det svarer til 20% af Afghanistans 

samlede indbyggertal på omkring 
40 millioner. Børnedødeligheden 
er 60 ud af 1000. Og omkring 
halvdelen af befolkningen lever 
under Afghanistans nationale 
fattigdomsgrænse.

Udsigt til fortsat ustabil impe-
rialistisk verdensorden
Endnu engang har Afghanistan 
tilføjet en imperialistisk magt 
et nederlag. USA er dog stadig 
verden største militære magt, 
selvom ”The Project for a New 
American Century” blev en fiasko 
og har bidraget til at svække USA 
yderligere. Formålet var jo at ind-
sætte nye regimer, som var venligt 
stemte over for USA’s interesser. 
Det er endegyldigt mislykket. 
Derimod har det så givet region-
ale stormagter, som Iran, Tyrkiet, 
Saudi-Arabien mv. 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. 
USA’s nyeste forsvarsalliance med 

Storbritannien og Australien er 
det seneste eksempel på hvordan 
USA hele tiden under forskellige 
slogans og skiftende præsidenter 
indgår i alliancer og krige, som 
kan sikre dets global hegemoni.

Krigsmodstandere, antira-
cister og socialister må i of-
fensiven
Med besættelsesmagternes exit 
fra Afghanistan, har afghanerne 
nu bedre muligheder for at defi-
nere deres egen fremtid,  selvom 
Afghanistan fortsat vil være un-
derlagt den imperialistiske rivali-
sering. Derfor støtter vi en civil 
organisering for frihed, demokrati 
og social retfærdighed i Afghani-
stan.

Men fjenden er herhjemme i 
form af de politiske, økonomiske 
og militære ledere, der ønsker at 
fortsætte den militaristiske uden-
rigspolitik. Danske soldater skal 
hjem fra Mali, hvor de er med til 
at holde en korrupt general ved 
magten. Vi skal stoppe købet af 
nye kampfly og planerne om at 
bruge 2 % af BNP på militæret.

Danske virksomheder er en 
del af den globale militærindus-
tri. Den fik for nylig et boost, da 
regeringen fremlagde sin nye 
forsvarsindustrielle strategi for 
at fremme eksporten. Danske 
krigsskibe skal hjem fra Mid-
delhavet hvor de indgår i EU 
agenturet, Frontex´ jagt på båd-
flygtninge.

Krigspolitikerne har blod på 
hænderne. De må stilles til regn-

skab for deres beslutninger gen-
nem de sidste 20 år.

Vi må kræve at Danmark tager 
ansvar for befolkningerne og 
flygtningene i de lande, Dan-
mark har påført krige.  Nødhjælp, 
genopbygning og udvikling skal 
erstatte krigsførelse. Danmark må 
sørge for sikker transport hertil for 
flygtninge i Afghanistan, f.eks. ved 
at hente dem fra lejrene i nærom-
råderne.
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“Fight like a nurse!”
-  Fortsæt kampen for velfærden.

Af Charlie Lywood

Sygeplejerskernes kamp for 
velfærden kan sammenlignes 
med en korkprop. Lige meget 
hvor meget, du trykker den ned, 
så kommer den op til overfladen 
igen. De har trodset deres eget for-
bund Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
to gange. De har trodset stats-
magtens usle og brutale indgreb, 
da regeringen stoppede strejken 
ved at ophæve det mæglingsfor-
slag, som sygeplejerskerne havde 
stemt ned, til lov. 

Fagtoppen svigtede big time. 
Henvendelse om støtte fra DSR 
(Dansk Sygeplejeråd) under stre-
jken blev mødt med en kold 
skulder, og mest af alt virkede rest-
en af den offentlige fagbevægelse 
til at være irriteret over, at deres 
“lønkomité” ville blive “forsinket”. 
Ligesom resten af fagbureaukra-
tiet havde DSR’s ledelse anbefalet 
et ja. Og også FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation) havde ladet 
forstå, at man ikke skulle forvente 
støtte derfra.

DSR ønskede ikke at udnytte 
situationen til at forsøge at brede 
strejken ud til menige offentligt 
ansatte i pleje-, børnepasnings- 
og uddannelsessektorerne. Hvis 
der var kommet sympatiaktioner 
og støtte fra disse grupper, ville 
regeringen være blevet sat under 

stærkt pres og havde ikke bare 
kunnet lave deres “usle” ind-
greb, som en aktiv sygeplejerske 
udtrykte det. 

Men det var ikke ”end of story”.

Kampen fortsatte ufortrødent
Det tog ikke mange dage, før 
kampen blev taget op igen, bl.a. 
i form af faglige møder om mor-
genen af en times varighed i pro-
test mod indgrebet og for fortsat 
kamp. Først to gange på Århus 
Universitetshospital, siden Ål-
borg, Roskilde, Randers, Horsens, 
Nakskov, Rigshospitalet (tre dage i 
træk), fulgt op af Herlev Hospital i 
tre dage, Bornholm, Aalborg Uni-
versitetshospital igen i to dage, 
Hvidovre Hospital (tre dage), 
Kolding, Vejle og Roskilde (to 
dage). Og hverken Arbejdsrettens 
trussel om bod eller DSR’s slet 
skjulte snak om “organisations 
bod” har dæmpet kampånden. 

Og det giver håb, fordi Sygeple-
jerskernes kamp er en kamp for os 
alle. Som en sygeplejerske under 
et fagligt møde på Herlev Hospital 
udtalte til Socialistisk Arbejder-

avis: “Vi vil gøre opmærksomhed 
på de elendige arbejdsforhold der 
bydes os og patienterne.”

Perspektivet er bredt ud til at 
handle om de dårlige arbejds-
vilkår i sundhedsvæsnet og sund-
hedsvæsenets fremtid. Dermed er 
vejen banet for, at andre offentligt 
ansatte i højere grad kan se sig selv 
i den kamp.

Andre arbejdergrupper melder 
sig på banen 
Det har afstedkommet, at et 
militant mindretal blandt SOSU-
assistenter og -hjælpere har meldt 
sig under protest- og støtte fanen. 
“Sygeplejerskerne har lavet en 
bølge, men vi vil være med til at 

lave en orkan,” siger Charlotte 
Marie Høj, som har taget initiativ 
til en støttegruppe blandt SOSU-
assistenter og -hjælpere. 

Aktivister inden for pædagogisk 
personale samt patienter har 
startet støttegrupper for sygeple-
jerskerne. Det viser, hvor politisk 
og altomfattende sygeplejer-
skernes kamp egentlig er. Som en 
murersvend sagde til basis-arbe-
jder-aktivisternes talerør, Arbej-
dere i Bevægelses live-streaming 
af det faglige møde i Ålborg (d. 
16.09.21): “Vi er her for at støtte 
kampen for at forsvare og forbedre 
velfærden”. Fællesklubben på 
Aller Tryk bevilgede 25.000 kr. til 
sygeplejerskernes kamp. 

Langt ind blandt de priva-
tansatte er der stor forståelse for 
sygeplejerskernes kamp. 

Basis-oprør er genopfundet
Det er første gang i mange år, 
at en arbejder-gruppe indenfor 
det offentlige arbejdsmarked på 
landsplan har haft selvtillid nok 
til kollektivt at trodse de mekan-
ismer, som fastholder apati og 
opgivenhed. 

Derfor er sygeplejerskernes 
kamp også et varsel om en begyn-
dende erkendelse af, at man bliver 
nødt til selv at slås for sin sag. Der 
er ingen som kommer og redder 
os. Og slet ikke fagbureaukratiet. 

Den fortsatte kamp
Punktstrejker kan selvfølgelig 
ikke ændre regeringens neolib-
eralistiske politik, men den kan 
sætte gang i et langt større opgør 
med den førte politik, hvor arbe-
jderklassen skal betale de riges 
fest via andenklasses velfærd, 
elendige arbejdsforhold og lav 
løn. Som en sygeplejersker sagde 
på Herlev Hospitals faglige møde: 
“Næste skridt er en landsdæk-
kende faglig dag, hvor alle hospi-
taler er med”. Men det kræver en 
landsdækkende koordinering af 
aktiviteterne og dermed en lands-
dækkende organisering af faglige 
aktivister på græsrodsniveau. 

Sara Schumacker, sygeplejer-
ske fra Hvidovre Hospital: ”Ar-
bejdsnedlæggelser på Hvidovre 
Hospitalet blev organiseret af en 
Facebookgruppe, hvor nogle en-
kelte tog initiativet. Men helt klart 
inspirerede af de andre hospitaler, 
som har været ud at aktionere.  

En helt igennem græsrodsinitia-
tiv. Sådan tror jeg det er de fleste 
steder. Jeg kunne godt ønske mig 
en mere samlet koordinering, da 
vores fagforeningen ikke må gøre 
noget, men fedt er det sker under 
alle omstændigheder og at arbe-
jdsnedlæggelser fortsætter. Men 
hvis det skal batte noget, skal der 
en mere omsiggribende bevægelse 
til, hvor mange flere fag strejker 
samtidigt og virkelig rammer vi-
tale områder. Vi skal stå sammen. 
Vores kamp er ikke bare for mere 
løn og bedre forhold til mine kol-
leger og mig. Det skal SOSU’er og 
pædagoger og andre lavtlønnet 
indenfor det offentlige også have. 
Det er en fælles kamp for bedre 
forhold for os alle og dermed også 
en kamp mod hele den økono-
miske prioritering i samfundet. Vi 
har startet en brand, nu skal den 
også sprede sig”
 
Thomas Sørensen, faglig aktiv 
sygeplejerske: ”Punktstrejkerne 
kommer ikke fra ingenting. Der 
er en enorm vrede blandt sygeple-

jersker og en stemning af nok er 
nok. Vi er blevet ignoreret længe 
nok. Jeg tror at strategien om ikke 
at tale om det underfinansierede 
sygehusvæsenet giver bagslag. In-
gen af de fire politiske landsmøder 
for nylig forholdt sig til protesterne 
fra sygeplejerskerne. Jo mere poli-
tikerne ignorerer problemerne i 
sundhedsvæsenet, des mere vrede 
bliver vi. Det er nødvendigt at 
landets politikere påtager sig 

deres arbejdsgiveransvar, hvis de 
vil sikre velfærd for kommende 
generationer. Det kan godt være at 
kampen udspringer fra vores over-
enskomstkamp, men den opbakn-
ing der nu ses på tværs af fag og 
brancher samt fra andre offentlige 
faggrupper, den giver os en tro på, 
at det bliver nu arbejdsgiverne skal 
tvinges til at komme sine ansatte 
i møde. Ikke kun på sygeplejer-
skernes vegne, men på alle offen-
tlige ansattes vegne. Jeg drømmer 
om sympatikonflikter fra brede 
dele af det offentlige sektor, fra 
andre fag.” 

Fie Andersen, sygeplejeelev: ”Det 
jeg håber på er, at vi skal støtte de 
sygeplejersker, som kæmper nu. 
De er med til at bane vejen for 
mig og mine fremtidige kollegaer, 
så vores kamp forhåbentlig bliver 
lidt nemmere når det en dag er 
vores tur ude i på arbejdsplad-
serne. Jeg håber at sygeplejeelever 
i hele landet vil samle sig. Jeg har 
et opråb! Saml jer ude på jeres ud-
dannelsessteder og diskuter det I 

synes er vigtigst ved denne kamp. 
Find ud af at engagere jer og lave 
aktioner i jeres lokalområder. 
Samarbejd med sygeplejerne på 
hospitalerne nær jeres uddan-
nelsessteder og lav aktioner i fæl-
lesskab med dem. Her i Roskilde 
har vi valgt at støtte sygeplejerne 
på sygehuset, ved at møde fysisk op 
og vise solidaritet, når de nedlæg-
ger deres arbejde. Jeg synes det er 
vigtigt for sygeplejestuderende at 
engagere sig allerede nu for det er 
og bliver vores fremtid det handler 
om.”

Sara Schumacker.
Eget foto.

Thomas Sørensen.
Eget Foto.

Fie Andersen.
Eget Foto

Stemmer fra kampen

Fagligt møde den 14/9-2021 i Herlev.
Foto: Charlie Lywood

Udvalg af skilte med kampord.
Foto: Charlie Lywood.
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Hvad taler vi om, 
når vi taler om økonomisk vækst?

Af Martin Karlsson

Den traditionelle økologiske 
kritik af vækst
Klimaaktivisten og medstifter af 
Den Grønne Studenterbevægelse, 
Esther Kjeldahl, var i d. 18.9.21 i 
DR2 Deadline og fremlagde den 
traditionelle økologiske kritik af 
økonomisk vækst. Som Kjeldahl 
formulerede det: ”Problemet er, at 
hvis man bliver ved at tænke på, at 
vi skal producere mere, vi skal ska-
be flere jobs, det lyder jo godt. Det 
er en måde at sige, at vi skal have 
økonomisk vækst. Du skal skaffe 
flere ressourcer. Hvor skaffer du 
dem fra? Så bliver flere skove 
fældet. Flere befolkningsgrupper 
bliver skubbet væk, fordi de bor et 
sted, der er rig på en ressource. Så 
fortsætter det bare. Det har stået 
på lige siden kolonitiden”.

Som revolutionære marxister 
og socialister mener vi også, at 
spørgsmålet om økonomisk vækst 
er dét helt centrale problem sam-
men med klimaretfærdighed, da 
både klimakrisen og den øko-
logiske krise rammer fattige og 
udsatte mennesker i verden. 

Men modsat Kjeldahl, så har 
vi en lidt anden måde at forstå 
hvad økonomisk vækst er. Nemlig 
et udtryk for en underliggende 
dynamik og behov i den kapita-
listiske produktionsmåde. Det 
er vigtig at have med, for ellers 
kan den økonomiske vækst i sig 
selv blive det man fokuserer på 
uafhængigt af det kapitalistiske 
system. Derved får man ikke or-

dentlig hånd om problemets rod 
og omfang.

Før vi går videre er det dog vig-
tigt at understrege, at når vi her 
taler om økonomisk vækst, det 
tænker vi også at Kjeldahl gør,  
så taler vi om en nations eller 
verdens samlede vækst. Det er en 
vigtig skelnen i forhold til spørgs-
målet om en ”grøn omstilling”. 
Her vil visse industrier skrumpe 
og helt forsvinde, mens andre 
vil vokse frem. Det er dette som 
får den  engelske økonom Kate 
Raworth i Doughnut Economics 
til at sige, at hun er agnostisk 
(dvs. tager ikke principiel stilling 
til) hvad angår vækst. Men vores 
pointe er, at når vi taler om en 
nations eller verdens samlede 
vækst i BNP, så kan man ikke være 
agnostisk medmindre man tror på 
fatamorganaet, ”grøn vækst” og 
dermed muligheden for uendelig 
økonomisk ekspansion, hvilket de 
fleste økologiske økonomer netop 
ikke gør.

Den dominerende diskussion: 
vækst i BNP
Kritikken af økonomisk vækst 
har dannet ét ben i den økologi-
ske kritik. Et andet, som også af 
meget udbredt i den økologiske 
tænkning er kritikken af hvad 
bruttonationalproduktet (BNP) 
indeholder som et mål for en na-
tions velstand. Det er en velkendt 
og etableret kritik, som har påpe-
get en række absurditeter som, at 
forurening reelt indgår som en del 
af BNP F.eks. hvis en virksomhed 
forurener, så betaler vi de sociale 

omkostninger herved, typisk ved 
at vi som samfund skal rydde op 
efter forureningen. Men ved at 
gøre det, så skal der ydes arbejde, 
og dermed  indgår det som en 
værdiskabende aktivitet samlet 
set. Det kan i denne paradoksale 
logik betale sig at forurene. 

Som svar herpå foreslår økolo-
giske økonomer som Tim Jackson 
og Kate Raworth at vi må have en 
anden målestok end BNP. Dette 
er naturligvis utrolig vigtigt, at 
f.eks. forurening ikke påvirker 
BNP positivt og at bryde med den 
traditionelle økonomiske vækst-
tænkning. Men vi vil igen un-
derstrege, at i det man vil ændre 
et måleredskab og en regneme-
tode, så ændrer man ikke herved 
automatisk den underliggende 
økonomiske virkelighed, som 
har gjort BNP til et dominerende 
ideologisk redskab. Der er en ud-
bredt tendens til at forstå vækst 
uafhængigt af kapitalismen, dvs. 
en kapitalistisk markedsøkonomi 
og produktionsmåde uden en 
konstant ekspansion og vækst. 
Det kaldes også en ”steady-state” 
økonomi, hvor man sætter  en 
grænse for produktionen, hvor 
fokus i stedet er på en mere retfær-
dig og ligevægtig distribution af 
varer. I den forstand bliver  vækst 
gjort til noget rent subjektivt eller 
idealistisk, som man kan styre 
med en anden regnemodel for 
den kapitalistiske økonomi.

Socialister og marxister: den 
nødvendige forøgelse af vare-
produktion
I vores tradition – Den internatio-
nale socialistiske tendens – kalder 
vi denne iboende tendens i det 
kapitalistiske økonomiske system 
for konstant ekspansion og vækst 
for den konkurrencemæssige ak-
kumulation af kapital. Det vil på 
den ene side sige, at alle virksom-
heder i kraft af markedets konkur-
rencepres er tvunget til konstant 
at forbedre deres produktivitet 
og sænke omkostningerne for at 
konkurrere på prisen, øge salget 
og investere i markedsføring og 
nye produkter for at tiltrække 
større markedsandel. Profitmoti-
vet skal forstås således at profitten 
er et mål, som bliver til et middel 
og dermed muligheden for at 
forbedre ens konkurrenceevne og 
markedsposition. ”Akkumulation 
for akkumulationens skyld” lyder 
et velkendt marxistisk slogan. 
Kapitalismen kender her ingen 
grænser.

Produktionen af varer under 
kapitalismen sker altså ikke som 
udgangspunkt for at opfylde 
sociale og menneskelige behov 
endsige for at tage hensyn til na-
turens behov, men har som formål 

at tjene penge. Det er derfor vi 
både fra et økologisk og menne-
skeligt perspektiv vil må afskaffe 
kapitalismen og dermed det den 
ekstreme mængde affald og spild, 
som systemet producerer, samt 
det konstante og ukontrollable 
pres både på jordens ressourcer 
og mennesket som biologisk 
væsen.

Et konkret eksempel:
Branding og øko-forretning 
Mange store virksomheder forsø-
ger nu spille med på “klimabøl-
gen”. Den traditionelle kritik af 
sådanne tiltag har været at afsløre 
dette som ”greenwashing”, hvor 
virksomheder blot vil brande sig 
som miljøvenlige og grønne, men 
reelt ikke er det. Det er selvfølgelig 
en vigtig kritik.

Men som professor i politisk 
teori, Peter Dauvergne,  har un-
dersøgt, så har vi siden 2005 set 
et skift, hvor mange store transna-
tionale virksomheder som Nestlé, 
Wallmart, Coca Cola, Unilever, de 
500 største virksomheder i verden 
som udgør lidt over en tredjedel af 
det globale BNP, forsøger at blive 
bæredygtige, gerne i samarbejde 
med grønne NGO’er. NGO’erne 
ser at disse mega-virksomheder 
har ekstremt stor magt til at 
ændre forholdene i deres egne 
forsyningskæder og produktions-
anlæg. Men gør de så det ud af et 
grønt hjerte?

Det vil mange mainstream 
økonomer mene. Blandt andet 
Rebecca Henderson fra Harvard 
University. Hun arbejder tæt sam-
men med virksomhedsledere og 
laver “case studies” på Harvard, 
så  fremtidens ledere og managers 
kan lære, hvordan man kan æn-
dre deres virksomheders adfærd. 
Rebecca Henderson påpeger, at 
vi har en ”win-win” situation. 
Virksomheder kan både blive 
bæredygtige  samtidig med at de 
kan konkurrere og tjene penge. 

Om dette er sandt er dog meget 
tvivlsomt, for ikke at sige poten-
tielt manipulerende, da man altid 
kan finde cases, som underbygger 
ens argumentation. Det er nød-
vendigt at se på et større billede 
og perspektiv.

Problemet er generelt at ”win-
win” betyder at disse virksom-
heder samtidig øger deres pro-
duktion af varer, som ikke er 
bæredygtige. 

Det er altså den underliggende 
præmis for Hendersons analyse, 
at profitskabelsen fra de bære-
dygtige produkter bruges i kon-
kurrencen med andre til at øge 
produktion og åbne op for nye 
markeder.

Peter Dauvergne betegner det-
te som en ”øko-forretning” og 
understreger: ”Øko-forretning 

handler ikke om at forandre ver-
dens økonomi som underbygger 
den globale miljøkrise i dag. Det 
handler om at fremme væksten 
af stadigt større virksomheder. 
At nedskalere forbrugerisme og 
eliminere brands og produkter, 
som har høje sociale omkostnin-
ger er ikke en del af det, en øko-
forretning søger at forandre”. 

Vi kan derfor ikke forlade os på, 
at det kapitalistiske system selv 
kan tilpasse sig i tilstrækkeligt om-
fang og være en del af løsningen 
på klimakrisen.

Hvis man vil den økonomiske 
vækst til livs,  så må man konfron-
tere det dybereliggende problem, 
som er den kapitalistiske produk-
tionsmåde og markedslogik. Det 
betyder samtidig også at kon-
frontere de sociale betingelser, 
som understøtter kapitalismen: 
koncentrationen af kapital og 
magt på få private kapitalisters 
hænder samt private virksomhe-
ders ret til at bestemme hvad og 
hvordan der skal produceres. Det 
kan siges meget kort:  klimakamp 
er  klassekamp.

Greenwash Guerillas.  Foto: Mike Langridge

Vækst.  Foto: Pixabay
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flere ressourcer. Hvor skaffer du 
dem fra? Så bliver flere skove 
fældet. Flere befolkningsgrupper 
bliver skubbet væk, fordi de bor et 
sted, der er rig på en ressource. Så 
fortsætter det bare. Det har stået 
på lige siden kolonitiden”.

Som revolutionære marxister 
og socialister mener vi også, at 
spørgsmålet om økonomisk vækst 
er dét helt centrale problem sam-
men med klimaretfærdighed, da 
både klimakrisen og den øko-
logiske krise rammer fattige og 
udsatte mennesker i verden. 

Men modsat Kjeldahl, så har 
vi en lidt anden måde at forstå 
hvad økonomisk vækst er. Nemlig 
et udtryk for en underliggende 
dynamik og behov i den kapita-
listiske produktionsmåde. Det 
er vigtig at have med, for ellers 
kan den økonomiske vækst i sig 
selv blive det man fokuserer på 
uafhængigt af det kapitalistiske 
system. Derved får man ikke or-

dentlig hånd om problemets rod 
og omfang.

Før vi går videre er det dog vig-
tigt at understrege, at når vi her 
taler om økonomisk vækst, det 
tænker vi også at Kjeldahl gør,  
så taler vi om en nations eller 
verdens samlede vækst. Det er en 
vigtig skelnen i forhold til spørgs-
målet om en ”grøn omstilling”. 
Her vil visse industrier skrumpe 
og helt forsvinde, mens andre 
vil vokse frem. Det er dette som 
får den  engelske økonom Kate 
Raworth i Doughnut Economics 
til at sige, at hun er agnostisk 
(dvs. tager ikke principiel stilling 
til) hvad angår vækst. Men vores 
pointe er, at når vi taler om en 
nations eller verdens samlede 
vækst i BNP, så kan man ikke være 
agnostisk medmindre man tror på 
fatamorganaet, ”grøn vækst” og 
dermed muligheden for uendelig 
økonomisk ekspansion, hvilket de 
fleste økologiske økonomer netop 
ikke gør.

Den dominerende diskussion: 
vækst i BNP
Kritikken af økonomisk vækst 
har dannet ét ben i den økologi-
ske kritik. Et andet, som også af 
meget udbredt i den økologiske 
tænkning er kritikken af hvad 
bruttonationalproduktet (BNP) 
indeholder som et mål for en na-
tions velstand. Det er en velkendt 
og etableret kritik, som har påpe-
get en række absurditeter som, at 
forurening reelt indgår som en del 
af BNP F.eks. hvis en virksomhed 
forurener, så betaler vi de sociale 

omkostninger herved, typisk ved 
at vi som samfund skal rydde op 
efter forureningen. Men ved at 
gøre det, så skal der ydes arbejde, 
og dermed  indgår det som en 
værdiskabende aktivitet samlet 
set. Det kan i denne paradoksale 
logik betale sig at forurene. 

Som svar herpå foreslår økolo-
giske økonomer som Tim Jackson 
og Kate Raworth at vi må have en 
anden målestok end BNP. Dette 
er naturligvis utrolig vigtigt, at 
f.eks. forurening ikke påvirker 
BNP positivt og at bryde med den 
traditionelle økonomiske vækst-
tænkning. Men vi vil igen un-
derstrege, at i det man vil ændre 
et måleredskab og en regneme-
tode, så ændrer man ikke herved 
automatisk den underliggende 
økonomiske virkelighed, som 
har gjort BNP til et dominerende 
ideologisk redskab. Der er en ud-
bredt tendens til at forstå vækst 
uafhængigt af kapitalismen, dvs. 
en kapitalistisk markedsøkonomi 
og produktionsmåde uden en 
konstant ekspansion og vækst. 
Det kaldes også en ”steady-state” 
økonomi, hvor man sætter  en 
grænse for produktionen, hvor 
fokus i stedet er på en mere retfær-
dig og ligevægtig distribution af 
varer. I den forstand bliver  vækst 
gjort til noget rent subjektivt eller 
idealistisk, som man kan styre 
med en anden regnemodel for 
den kapitalistiske økonomi.

Socialister og marxister: den 
nødvendige forøgelse af vare-
produktion
I vores tradition – Den internatio-
nale socialistiske tendens – kalder 
vi denne iboende tendens i det 
kapitalistiske økonomiske system 
for konstant ekspansion og vækst 
for den konkurrencemæssige ak-
kumulation af kapital. Det vil på 
den ene side sige, at alle virksom-
heder i kraft af markedets konkur-
rencepres er tvunget til konstant 
at forbedre deres produktivitet 
og sænke omkostningerne for at 
konkurrere på prisen, øge salget 
og investere i markedsføring og 
nye produkter for at tiltrække 
større markedsandel. Profitmoti-
vet skal forstås således at profitten 
er et mål, som bliver til et middel 
og dermed muligheden for at 
forbedre ens konkurrenceevne og 
markedsposition. ”Akkumulation 
for akkumulationens skyld” lyder 
et velkendt marxistisk slogan. 
Kapitalismen kender her ingen 
grænser.

Produktionen af varer under 
kapitalismen sker altså ikke som 
udgangspunkt for at opfylde 
sociale og menneskelige behov 
endsige for at tage hensyn til na-
turens behov, men har som formål 

at tjene penge. Det er derfor vi 
både fra et økologisk og menne-
skeligt perspektiv vil må afskaffe 
kapitalismen og dermed det den 
ekstreme mængde affald og spild, 
som systemet producerer, samt 
det konstante og ukontrollable 
pres både på jordens ressourcer 
og mennesket som biologisk 
væsen.

Et konkret eksempel:
Branding og øko-forretning 
Mange store virksomheder forsø-
ger nu spille med på “klimabøl-
gen”. Den traditionelle kritik af 
sådanne tiltag har været at afsløre 
dette som ”greenwashing”, hvor 
virksomheder blot vil brande sig 
som miljøvenlige og grønne, men 
reelt ikke er det. Det er selvfølgelig 
en vigtig kritik.

Men som professor i politisk 
teori, Peter Dauvergne,  har un-
dersøgt, så har vi siden 2005 set 
et skift, hvor mange store transna-
tionale virksomheder som Nestlé, 
Wallmart, Coca Cola, Unilever, de 
500 største virksomheder i verden 
som udgør lidt over en tredjedel af 
det globale BNP, forsøger at blive 
bæredygtige, gerne i samarbejde 
med grønne NGO’er. NGO’erne 
ser at disse mega-virksomheder 
har ekstremt stor magt til at 
ændre forholdene i deres egne 
forsyningskæder og produktions-
anlæg. Men gør de så det ud af et 
grønt hjerte?

Det vil mange mainstream 
økonomer mene. Blandt andet 
Rebecca Henderson fra Harvard 
University. Hun arbejder tæt sam-
men med virksomhedsledere og 
laver “case studies” på Harvard, 
så  fremtidens ledere og managers 
kan lære, hvordan man kan æn-
dre deres virksomheders adfærd. 
Rebecca Henderson påpeger, at 
vi har en ”win-win” situation. 
Virksomheder kan både blive 
bæredygtige  samtidig med at de 
kan konkurrere og tjene penge. 

Om dette er sandt er dog meget 
tvivlsomt, for ikke at sige poten-
tielt manipulerende, da man altid 
kan finde cases, som underbygger 
ens argumentation. Det er nød-
vendigt at se på et større billede 
og perspektiv.

Problemet er generelt at ”win-
win” betyder at disse virksom-
heder samtidig øger deres pro-
duktion af varer, som ikke er 
bæredygtige. 

Det er altså den underliggende 
præmis for Hendersons analyse, 
at profitskabelsen fra de bære-
dygtige produkter bruges i kon-
kurrencen med andre til at øge 
produktion og åbne op for nye 
markeder.

Peter Dauvergne betegner det-
te som en ”øko-forretning” og 
understreger: ”Øko-forretning 

handler ikke om at forandre ver-
dens økonomi som underbygger 
den globale miljøkrise i dag. Det 
handler om at fremme væksten 
af stadigt større virksomheder. 
At nedskalere forbrugerisme og 
eliminere brands og produkter, 
som har høje sociale omkostnin-
ger er ikke en del af det, en øko-
forretning søger at forandre”. 

Vi kan derfor ikke forlade os på, 
at det kapitalistiske system selv 
kan tilpasse sig i tilstrækkeligt om-
fang og være en del af løsningen 
på klimakrisen.

Hvis man vil den økonomiske 
vækst til livs,  så må man konfron-
tere det dybereliggende problem, 
som er den kapitalistiske produk-
tionsmåde og markedslogik. Det 
betyder samtidig også at kon-
frontere de sociale betingelser, 
som understøtter kapitalismen: 
koncentrationen af kapital og 
magt på få private kapitalisters 
hænder samt private virksomhe-
ders ret til at bestemme hvad og 
hvordan der skal produceres. Det 
kan siges meget kort:  klimakamp 
er  klassekamp.

Greenwash Guerillas.  Foto: Mike Langridge

Vækst.  Foto: Pixabay
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Lige siden den såkaldte 
”flygtningekrise” i 2015 
har de danske medier væ-
ret fyldt med spørgsmål om 
flygtninge. Siden dengang 
er diskursen blevet mere 
og mere fjendtlig – syrerne 
skal udvises og afghanerne 
skal holde sig væk. Men hvor 
stammer denne fjendtlig-
hed fra, og hvordan kan den 
bekæmpes?  

Af Carla Naur Nørremølle

I dag bliver politikere endnu en-
gang spurgt, hvordan ”Danmark” 
skal forholde sig til de mennesker, 
som banker på vores dør med en 
bøn om sikkerhed, som deres 
hjemland ikke kunne give dem.

Udmeldingen fra regeringen er 
tydelig: Flygtningene skal ikke tro, 
at de er velkomne her – de må bli-
ve i de overfyldte ”nærområder” 
og tage til takke med den støtte, 
som vi lige kan undvære. Det er 
en remse vi efterhånden har hørt 
så længe, at vi kan den udenad.

Men hvordan kan det være, at 
flygtninge er et så omdiskuteret 
politisk emne? Hvad er det for et 
menneskesyn, der fremlægges, 
når udlændinge- og integrati-
onsminister Mattias Tesfaye siger 
om flygtninge fra Afghanistan: ”Vi 
skal undgå at komme med den 
slags udtalelser, der sætter gang i 

migrationsstrømmene.”.
Magthaverne puster gang på 

gang til diskursen om at flygtninge 
og migranter er fremmede fjender, 
som vil nasse på vores samfund og 
fratage os vores kultur. Men hvor 
stammer denne fortælling fra, og 
hvad vil det overhovedet sige at 
være ”flygtning”?

En del af svaret på disse spørgs-
mål kan findes i, hvordan vi har 
opdelt verden i nationalstater. 
Ideen om nationalstaten er blevet 
så naturlig for os, at det svært at 
forestille sig en verden uden. Al 
den politik, vi fører, handler om 
Danmark og om ”danskerne”, og 
selv i internationale sammenslut-
ninger har hvert lands udsendinge 
deres eget flag, deres eget sæde, 
og deres eget folk at repræsentere.

Når problemer, konflikter eller 

mennesker så overskrider lande-
grænser, og kalder på en indsats, 
som er mere end hvad et enkelt 
land kan præstere – ja så lægger 
alle armene over kors, kigger på 
de andre og siger ”ikke mit land 
– ikke mit ansvar”. Flygtninge 
og statsløse bliver dermed til en 
restkategori af mennesker, som 
ligger uden for systemet af natio-
nalstater, og som ingen derfor vil 
tage ansvar for.

Paradoksalt nok stammer en 
del af denne problematik fra FN’s 
menneskerettighedserklæring. 
Selvom menneskerettighederne 
fremstilles som universelle – som 
rettigheder, der dækker over alle 
mennesker, uanset oprindelse, er 
dette desværre langt fra realiteten. 
Ifølge menneskerettighedserklæ-
ringen er det nemlig de individu-
elle nationalstater, som skal sikre 
deres borgeres rettigheder. Dine 
rettigheder som menneske i det 
borgerlige demokrati er derfor 
ikke bare noget, du har – det er 
noget du får af en stat, hvis og 
såfremt staten accepterer dig.

Ergo: hvis du ingen stat har, har 
du ingen rettigheder – og hvis din 
stat ligefrem bryder dine rettighe-
der, så må du løbe din vej og bede 
til, at en ny stat vil tage sig af dig.

Flygtningekonventionen og 
lignende aftaler fungerer som en 
slags lappeløsning, når de blandt 
andet forkynder, at alle har ret 

til statsborgerskab. Men i sidste 
ende kan de ikke sikre dig, hvis 
ingen nation vil tage dig. Dette 
betyder, at når politikere laver 
stramninger på flygtningepolitik 
– som f.eks. paradigmeskiftet fra 
2019 – så udvælger og indskræn-
ker magthaverne, hvem der har 
ret til rettigheder. I Danmark er 
kampen for opholdstilladelse og 
statsborgerskab ofte forgæves. 
Den danske stat vil for alt i verden 
forsøge at bevise, at ansvaret for 
en given flygtning ligger hos en 
anden stat – selv hvis den stat 
ikke vil vide noget af personen, 
eller måske ligefrem vil dem det 
ondt. Altså beslutter man sig fra 
myndighedernes side for at sende 
mennesker tilbage til diktaturer 
og undertrykkelse, mens man 

børster sine hænder af og siger 
”ikke vores ansvar”.

Hvordan løsner vi så denne 
knude af nationer og rettigheder? 
I første omgang: åbn grænserne, i 
anden omgang: drop grænserne.

Så længe vi vælger at opdele 
verden i nationalstater, vil det 
menneske, som falder uden for 
systemet være overladt til magt-
havernes nåde og barmhjertig-
hed. Løsningen på flygtninge-
spørgsmålet ligger ikke hos nogen 
enkelt nation eller mellem enkelte 
nationer, men hos bevægelser, 
som går udenom og ud over 
nationalstater. Svaret er solida-
ritet og samarbejde på tværs af 
grænser, som til sidst kan gøre de 
selvsamme grænser overflødige.

Løsningen på ”flygtningekrisen” 
findes i opgøret med nationalstaten 

(del 1 af 2)

Copenhagen pride 2018.  Foto: Klaus Jensen

Avnstrup demo.  Foto: Pernille Cauchi

Mattias Tesfaye.  
Foto: Wikimedia Commons
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Spørgsmålet om klasse er 
vidt og bredt tilbage i den 
offentlige debat. Efter årtier, 
hvor borgerskabet har erklæret 
arbejderklassen “død” og gjort 
arbejderen til en historisk levn, 
er disse tilbage i søgelyset, 
idet klassekampen er blevet 
sværere at ignorere. Socia-
lister må ruste sig til denne 
debat.

Af Anna Wolf

Danmark er et klassesamfund, 
og det er gradvist kommet i sø-
gelyset igen, særligt i løbet af det 
seneste årti. Det er noget, rege-
ringen udnytter retorisk til at føre 
sin politik. 

Klassesamfundet Danmark 
Socialdemokraterne under Mette 
Frederiksen er i nogen grad vendt 
“tilbage” til en klasse-orienteret 
retorik – om end deres politik 
halter bagefter. Det er en anden 
tone end under Helle Thorning-
Schmidt.

En del af den større kontekst for 
dette er, at det i stigende grad er 
svært at opretholde den borger-
lige myte om, at arbejderklassen 
ikke længere findes i vores del af 
verden, og at vi på en eller anden 
måde alle sammen er blevet en del 
af middelklassen.

Denne myte var lettere at holde 
i live før den økonomiske krise i 
2008 og frem. Siden slutningen af 
00’erne har der været et stigende 
fokus på samfundenes klasse-
deling. Der er et voksende skel 
mellem rig og fattig (i Danmark 
og globalt), og dette skel mær-
kes i stigende grad, som krisen 
har kradset. 2010’erne har været 
defineret af opstande og politisk 
polarisering over hele kloden. 

Journalisten og foredragshol-
deren Lars Olsen, som bl.a. har 

samarbejdet med Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd, er en af de 
stemmer i debatten, som konse-
kvent siden 00’erne har kastet lys 
over det danske klassesamfund.

I bogen Det danske klassesam-
fund fra 2012 ser Lars Olsen og 
hans medforfattere på indkomst, 
opsparet og arvet formue, social 
arv og ikke mindst uddannelse for 
at kortlægge lagdelingen af Dan-
mark og identificere, afgrænse 
og beskrive de forskellige sociale 
klasser i Danmark.

Overklassen udgør omkring én 
pct. og beskrives som “Selvstæn-
dige, topledere og personer med 
videregående uddannelser, som 
alle har en indkomst på mere end 
1,2 mio.kr.” (årligt). 

Over for denne udgør arbejder-
klassen 47 pct. og tæller “personer 
med erhvervsfaglig uddannelse 

og ufaglærte, som tjener mindre 
end 807.000 kr. om året”. Og un-
derklassen, personer som står 
uden arbejde 4/5 af året, udgør 
hele 20 pct.

Denne statistik viser et noget 
andet billede end den borgerlige 
fortælling om, at vi alle er en del af 
middelklassen. Det er også en vig-
tig pointe, at hvilken klasse, man 
tilhører, ikke udelukkende hand-
ler om størrelsen af indkomst, 
men om stillingen i arbejdslivet 
og den grad af indflydelse, man 
har over sit eget arbejde.

Olsen beskriver også mellem-
lagene eller “middelklassen”, og 
selvom arbejderklassen er den 
største klasse, fylder middel-

klassen meget i Olsens klasse-
Danmark. Hvis man kombinerer 
middelklassen og den øvre mid-
delklasse udgør disse mellemlag 
hele 33 pct. af befolkningen. I bo-
gen Klassekamp fra oven fra 2014 
præsenterer Olsen og AE nogle 
lidt opdaterede tal, hvor tenden-
ser er, at mellemlagene, i Olsens 
fortolkning, er endnu større (28,9 
pct. og 13,4 pct. hhv.).

Kritik af Lars Olsen og den 
socialdemokratiske klasse-
analyse
Arbejderklassen er altså ikke død, 
og Lars Olsen m.fl.s arbejde er et 
opråb ikke mindst til den del af 
den bredere venstrefløj, som på 
mange punkter var hoppet med 
på den borgerlige myte og lod 
klasse-perspektivet glide i bag-
grunden de sidste tre årtier.

Det er ikke forældet at tale om 
arbejderklassen, for klasse hand-
ler ikke kun om levestandard, men 
i høj grad også om dynamikken 
og styrkeforholdet mellem de 
forskellige lag.

Den tunge industri i Danmark 
er måske nok svundet ind siden 
1980’erne og med den det “tra-
ditionelle” billede af arbejderen 
som en (hvid) mand i kedeldragt. 
Men arbejderklassen tæller stadig 
håndværkersvende, bygningsar-
bejdere og fabriks- og lagerarbej-
dere, samt frisører og offentligt 
ansatte som f.eks. SOSU’er, som 
udgør en stor del af befolkningen. 
Lars Olsen har også beskæftiget 
sig med, hvordan klassesamfun-
dets ulighed f.eks. kan læses i 
befolkningssammensætningen i 
København og Aarhus, hvor arbej-
derklassen presses ud i periferien 
af de stadigt dyrere, gentrificerede 
byer..

Olsens arbejde rummer dog 
nogle betydelige problemer, hvis 
man ser på det med marxistiske 
briller. Både gruppen Revolu-

tionære Socialister og netmediet 
Modkraft har bragt kritikker af 
Lars Olsens bøger i hhv. 2013 og 
2019, og det er gennemgående 
deres skarpe kritik, vi også tilslut-
ter os her.

Hovedkritikken af Olsens klas-
seforståelse ligger i den meget 
centrale rolle, som uddannelse får 
lov at spille i, hvilken klasse, man 
tilhører. I Olsens inddeling hører 
alle med en kort eller mellemlang 
videregående uddannelse, der 
tjener mindre end 807.000 kr. om 
året, til middelklassen.

Det største problem med dette 
er, at det placerer store grupper 
som pædagoger, skolelærere og 
sygeplejersker uden for arbej-
derklassen, selvom disse grupper 
ofte tjener mindre end en faglært 
håndværker, som Olsen automa-
tisk vil placere i “arbejderklassen”. 
Dette er grupper, som ofte har 
dårlige løn- og arbejdsforhold 
og ingen indflydelse over eget 
arbejde. Alene på grund af deres 
uddannelse bliver de set som 
“middelklasse”.

I samme tendens placerer Olsen 
alle akademikere uanset indkomst 

i den øvre middelklasse, selvom 
denne gruppe ellers er defineret 
som “selvstændige, topledere 
og personer med videregående 
uddannelser” der tjener mellem 
807.000 og 1,2 mio. kr. om året. 
En arbejdsløs akademiker ender 
i underklassen.

I denne klasseforståelse kan vi 
se det socialdemokratiske pro-
jekt og den socialdemokratiske 
selvfortælling understøttet. Et så 
tungtvejende fokus på uddan-
nelse er netop med til at skubbe 
den idé frem, at klasse nærmest 
primært er et spørgsmål om det, 
man kan kalde “kulturel kapital” 
– klassetilhørsforhold bliver en 
kultur, et sæt af værdier, man er 
eller ikke er en del af. 

Selvom Olsen også pointerer 
den egentlige overklasse, som 
også er blevet mindre og mindre, 
og som vitterligt lever i en paral-
lelverden i forhold til resten af 
samfundet, synes den vigtigste 
dynamik i klassesamfundet at 
blive et spørgsmål om forholdet 
mellem “(kultur)eliten” og “fol-
ket”, og det er det, man også ser 
hos socialdemokraterne, når de 
bruger det populistiske klasse-
argument. De vil ofte hellere 
tale om den diffuse kultur- eller 
storbyelite, end de vil tale om 
kapitalisterne i erhvervslivet, hvis 
interesser de dybest set varetager.

Denne opfattelse af klasse-
relationen bunder i sidste ende 
i, hvad det socialdemokratiske/
reformistiske projekt skal bruge 
arbejderklassen og forholdet 
mellem klasserne til. Socialdemo-
kraterne ser det, de kalder “arbej-
derklassen” som en gruppe, man 
skal fastholde stemmer i og som 
derfor skal “tilgodeses” og appel-
leres til og ikke fundamentalt som 
en klasse som kan organiseres og 
mobiliseres for forandring.

Perspektiver på klassekampen 
(del 2 af 4)
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Lars Olsen. Foto: Twitter
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Little Palestine - at fatte det ufattelige ved krigen
Syrian Doc Days er en  
dokumentarfilmfestival, som 
for fjerde år i træk er blevet 
afholdt af den syriske kultur-
forening, Finjan. 

Af Sarah Svensson    
og Torbjørn Lasse Gundersen

Belejringsdagbogen Little Pale-
stine viser en hel bydels prøvelser 
med at overleve sult og tørst og 
samtidig bevare sammenholdet 
og yde modstand under det syri-
ske regimes belejring af Yarmouk-
kvarteret i Damaskus i 2013. 

Instruktøren Abdallah Al-
Khatib følger bydelens smerte-
fulde transformation gennem 
belejringen, men slår også ned på 
smukke, solidariske og håbefulde 
øjeblikke. Filmen forklarer ikke 
baggrunden for belejringen og 
rummer ingen forløsning eller 
“happy ending”. Den holder sig 
derimod til sit projekt: At være 
en filmisk dagbog over folket i 
Yarmouks kamp for værdighed 
og overlevelse under deres hjems 
belejring.

 

Livet under belejring 
Den første scene i filmen viser 
Al-Khatib stående med sit FN-
identifikationskort, og med klar 
stemme og en underliggende 
vrede erklærer han, at han forla-
der organisationen. 

Det viser en klar forståelse 
af hans og den resterende be-
folkning i Yarmouks status som 
politiske objekter, der behandles 
som brikker uden plads i spillet 
snarere end som mennesker. 
Dette efterfølges af et “skud” af 
hovedgaden før belejringen, som 
emmer af liv og farver, der glider 
over i billedet af samme gade, 
grå og forladt, efter barrikaderne 
bliver sat op.

I begyndelsen af filmen besøger 
Al-Khatib en gruppe børn på en 
legeplads, som han samler i rund-
kreds som til en morgensamling i 
børnehaven og spørger, hvordan 
de ville løse deres situation med 
belejringen og få den til ophør. Et 
barn byder ind med, at barrikaden 
skal tages ned, men kan ikke svare 
på, hvordan det skal komme til at 
ske. En foreslår, at de, som belejrer 
dem, selv skal bo bag en mur, så 

Syrian Doc Days 
8.-12. september 2021
Anmeldelse af Little Palestine (Diar y of a Siege)

I år havde festivalen fokus 
på kvinder, både foran og bag 
kameraet, blandt andet med 
filmen The Other Side of the 
River, som følger en kurdisk 
kvinde, der indmelder sig på 
militærakademiet i Rojava for 
at blive en del af Kvindernes 
Forsvarsenheder (YPJ) under 
det syrisk-kurdiske Demok-
ratiske Unionsparti (PYD). 
Filmen følger den unge Hala, 
der gennem sin deltagelse i 
forsvarsenheden lever et aktivt 
opgør med patriarkatet og 
Islamisk Stat. 

Halas søster og mor får også 
en stemme gennem filmen, 
og de har hver deres egne 

fortællinger om kvinders rolle 
i samfundet, som de oplever 
det. Hala ytrer flere gange gen-
nem filmen, hvordan hendes 
vigtigste drivkraft er at beskytte 
sine søstre og sig selv mod 
tvangsægteskaber og krig. 
Kontrasterne mellem fallerede 
bygninger og den skiftende 
farverige himmel som dækker 
det nordlige Syriens landskab 
afbildes også smukt filmen 
igennem, særligt når Hala eller 
Antonia Kilian, filmens femi-
nistiske instruktør, rejser fra et 
sted til et andet - noget, som i 
sig selv bliver en begivenhed i 
et så opdelt og bestridt om-
råde.

Kvinder i fokus

de kan opleve, hvordan det er. 
Håbløsheden er ikke indtruffet 
endnu.

Filmen flettes sammen af Al-
Khatibs voice-over, som med et 
poetisk sprog beskriver, hvordan 
belejringen opleves. Selve tiden 
får en anden karakter, og man 
skal altid fortsætte med at gå. 
Selvom livet går i stå, fortsætter 
det alligevel. 

En scene viser et larmende 
klasseværelse, opdelt af et tæppe, 
hvor undervisningen fortsæt-
ter trods manglende strøm og 
medicin. Efterfølgende fanger 
Al-Khatib igen en gruppe børn, 
piger, omtrent 10-13 år gamle, 
og spørger, hvad de lavede i 
skolen. De fortæller, at de skal 
male håbefulde motiver på byens 
vægge, men efter at have presset 
dem lidt for at høre, om de selv 
havde andre idéer til motiverne 
end dem, de havde fået i skolen, 
indrømmer en pige, at hun helst 
selv ville male en pistol som skød 
blomster. 

Desperation 
Efterhånden som filmen og be-
lejringen skrider frem, fylder 
sulten i højere og højere grad. 
Befolkningen i Yarmouk appel-
lerer til FN og verdenssamfundet 
om at gribe ind, og de afholder 
kæmpemæssige demonstratio-
ner for at få belejringen standset 
og barrikaderne fjernet. 

Udover Al-Khatib selv er den 
mest gennemgående figur hans 
mor, Umm Mahmoud, som tilser 
de syge og de gamle gennem by-
ens tiltagende forfald. Umm be-
søger ældre, som ikke længere vil 
spise, og vi ser en gammel kvinde, 
som næsten ikke kan mønstre 
en dråbe blod fra fingeren til en 
blodsukkerprøve. Senere i filmen 
ser vi liget af den samme kvinde 
blive båret ud af sin lejlighed, og 
Umm hjælper med at klargøre, 
hvad der videre skal ske med den 
døde krop. Mødre kan ikke amme 
deres børn, fordi de ikke selv får 
nok at spise. Liget af et spædbarn 
føres gennem byen kort efter, at 
Umm har besøgt det og Al-Khatib 

har filmet dets sultne mund, som 
dier videre efter flasken er taget 
bort.

Desperationen vokser til et 
punkt, hvor de belejrede palæ-
stinensiske syrere selv bestiger 
barrikaden og forlader Yarmouk. 
Man ser den kæmpende mængde 
mennesker klatre over den store 
barrikade og begynde at gå ud af 
deres fangenskab. Et kort øjeblik 
mærker man håbet og sejrsrusen 
indtil skuddene begynder at falde. 
Al-Khatib er klatret op i en ødelagt 
bygning og står på altanen og 
filmer ned på den store menne-
skemængde, da et skud rammer 
et stykke metal lige der, hvor han 
står. Flugten er mislykkedes, og 
gentagne skud tvinger mængden 
tilbage mod Yarmouk. Som en 
del af mængden ser vi en livløs 
blødende krop der bliver båret af 
fire mænd.

Fællesskab, håb og solidaritet
Mens filmen ikke vender blikket 
bort fra armoden og på en direkte 
måde viser sult og desperation, er 
der et andet spor som helt tydeligt 
har instruktørens fokus. Der vises 

flere gange øjeblikke med musik, 
håb og solidaritet, som for eksem-
pel en scene, der viser en gruppe 
mænd slæbende afsted med et 
klaver, som de opstiller på gaden 
og sammen med et mandskor 
optræder med en sang om Palæ-
stina, mens skud kan høres tæt på.

Musik og fællesskab fylder me-
get i filmen, og selvom grådighe-
den lurer i baggrunden, føles det 
ikke som det, filmen vil rette sit 
fokus imod. Efter en kaotisk mad-
uddeling ved Røde Halvmåne, 
fortæller en kvinde vredt, at kun 
de, som kender nogen, har fået 
en kasse med mad. Selv går hun 
tomhændet tilbage efter at have 
stået i kø i timevis.

Filmen portrætterer en bydel i 
total krise, men ikke i opløsning. 
Den fokuserer på det insisterende 
sammenhold. Mod slutningen af 
filmen møder Al-Khatib en helt 
ung pige, som midt mellem øde-
lagte bygninger sanker ukrudt til 
sin familie. Hun hører ikke bom-
berne og svarer gammelklogt på 
Al-Khatibs spørgsmål. Børnene i 
Yarmouk drømmer ikke om andet 
end mad.

Q&A med instruktøren
Efter filmvisningen i Grand 

under Syrian Doc Days var der 
Q&A, hvor Al-Khatib svarede 
på spørgsmål. En spurgte til, 
hvorfor filmen ikke viser bele-
jringens ophør. Hans svar, at 
belejringen ikke er standset og 
aldrig vil gøre det, men bliver 
siddende i dem, som har været 
udsat for den. På den måde 
understreger filmen fornem-
melsen af uforløsthed og 
efterlader seeren med samme 
følelse. Der er ikke nogen slut-
ning, omend der står beskrevet 
det videre forløb i Yarmouk 
inden rulleteksterne.

Desuden blev det centrale 
identitetsspørgsmål berørt; var 

beboerne i Yarmouk palæstin-
ensiske syrere eller syriske 
palæstinensere? Abdallah Al-
Khatib mener, at han godt kan 
drømme om at vende tilbage 
både til Syrien og til Palæstina, 
og at Yarmouks befolkning, 
som nu er spredt over det 
meste af kloden, føler tilkny-
tning og identitet til begge 
steder.

Yarmouk - Børn forøsger at lege i alt virvar og elendighed.  Foto: UNWRA Abdallah Al-Khatib.  Foto: Adopt a revolution Yarmouk.  Foto: UNWRA
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Danmarks Kommunistiske Parti kommer til

Som beskrevet i tidligere 
afsnit kunne arbejderbevæ-
gelsen indtil 1917-20 deles 
op i reformistiske social-
demokratier, og de oftest 
noget mindre, revolutionære, 
syndikalistiske bevægelser.

Af Freddie Nielsen

Det ændrede sig efter oktober-
revolutionen, hvor bolsjevikpar-
tiet i Rusland tog afstand fra 2. 
Internationale og socialdemo-
kratierne, der havde forrådt sagen 
under 1. verdenskrig.

Bolsjevikkerne forlod 2. Inter-
nationale, kaldte sig kommuni-
stisk parti og arbejdede for, at der 
blev opbygget en ny – en kommu-
nistisk internationale. Problemet 
i tiden var, at der på den ene side 
var en enorm vrede i arbejderklas-
sen internationalt, og det slog ud 
i strejkebølger, mytterier og nogle 
steder opstande og revolutioner. 
Men på den anden side var der in-
gen erfarne revolutionære partier, 
der kunne gå i spidsen og lede til 
sejrende socialistiske revolutio-
ner – bortset fra bolsjevikkerne i 
Rusland.

Det var også situationen i Dan-
mark, hvor syndikalisterne nok 
kunne lede strejkende arbejdere i 
hårde kampe, men kom til kort når 
det virkelig gjaldt. Selv om det var 
lidt vel sent, så kom der dog gang i 
at opbygge kommunistiske partier 
i rigtig mange lande, med støtte 
fra bolsjevikkerne og Komintern 
(Kommunistisk Internationale/
KI), der blev grundlagt i starten 
af 1919. Også i Danmark skete 
det, og dette afsnit vil fortælle om 
DKP’s lange, pinefulde fødsel, der 
skete gennem flere partidannelser 
og omgrupperinger. 

Der var en vis uro i SD, der var 
dybt reformistisk og befandt sig på 
2. Internationales højrefløj. Men 
selv om SUF (Socialdemokratisk 
Ungdomsforbund) ‒ under vold-
som kritik fra Stauning ‒ havde 
tilsluttet sig krigsmodstanden og 
den internationale venstrefløj i 
Zimmerwald-bevægelsen, og selv 
om mange på SDs venstrefløj var 
yderst kritiske, så var de fleste dog 
enige om at blive i partiet som 
kritisk opposition.

Socialistisk Arbejderparti
I februar 1918 kom der dog lidt 
skub i det. SD indkaldte til kongres 
for at få omstødt beslutningen om 
ikke at gå til valg med de Radikale. 
Da det skete, forlod Marie Niel-
sen såvel hovedbestyrelsen som 
partiet. Det skete med en kraftig 
afskedssalut: “For de partifæller 
inden for oppositionen, der vil se 
sandheden i øjnene, må denne 
kongres tillige blive vidnesbyrd 
om, at oppositionen aldrig inden 
for de repræsentative forsamling-

er vil kunne få flertal for en mere 
principiel politik, selv om deres 
anskuelser er nok så rigtige...”

I løbet af marts var der møder i 
oppositionen med henblik på at 
stifte et nyt parti. Mange fik dog 
kolde fødder. Men med Marie 
Nielsen, sadelmagernes formand, 
Thøger Thøgersen, og linoleum-
sarbejdernes formand, Georg 
Christensen, i spidsen, dannedes 
Socialistisk Arbejderparti (SAP) 
4. april 1918. Det Uafhængige 
Socialdemokrati (USD), der op-
stod på samme tid, var af noget 
mindre betydning, men skal dog 
nævnes. SAP var, sammen med 
FS, en vigtig aktør i klassekampen 
i 1918, men med fængselsdomme 
til de fleste ledere af både SAP og 
FS gik noget af gassen af.

SUF forlader SD
På SD-kongressen stemte SUF 
med venstre-oppositionen, men 
blev ‒ som de selv kaldte det ‒ i 
partiet som “loyal opposition”. 
Men på SUF’s kongres foråret 
1919, stillede ledelsen et forslag 
om at sætte nye betingelser for 
fortsat samarbejde med SD, bl.a. 
at SD skulle føre uforsonlig klas-
sekamp, ingen alliancer med bor-
gerlige partier og ingen deltagelse 
i hoffester. Afstemningsresultatet 
var noget mudret, men ved en 
urafstemning stemte 2093 for og 
1497 imod, ud af SUF’s ca. 10.000 
medlemmer. Det tog SD ikke 
vel imod, og i en ny afstemning 
stemte 1438 mod 1187 for at op-
hæve samarbejdsaftalen med SD. 
Mindretallet, ca. 1/3, forlod nu 
SUF og dannede DSU.

Flertallet påbegyndte en ny 
partidannelse, og 9. november 
blev Venstresocialistisk Parti (VSP) 
dannet. USD og flertallet af SAP, 
der var kørt træt og i indre splid, 
besluttede at gå ind i det nye 
parti, der tilsluttede sig Komin-
tern. Mindretallet i SAP omkring 

Marie Nielsen så ikke de gamle 
SUF-ledere, der nu fortsatte som 
ledende i VSP - “de tre små mænd” 
Ernst Christiansen, Sigvald, Hell-
berg og Johannes, Erwig – som 
revolutionære, men blot som 
nogen, der ønskede at holde SD 
fast på sin oprindelige politik. Så 
de gik ind i FS.

Ved VSP’s 1. kongres i februar 
1920 havde partiet højst 2.000 
medlemmer. Under påskekrisen 
(se del 6) var VSP selvfølgelig også 
aktive, men var uerfarne og noget 
verdensfjerne som revolutionære. 
Blandt deres krav var kongedøm-
mets afskaffelse og indførelse af 
socialistisk rådsrepublik.

I løbet af 1920 kom en ny krise 
og arbejdsløsheden steg. Arbejds-
giverne krævede lønnedgang og 
arbejderklassen var presset. Det 
samme var både FS og DKP (som 

VSP havde skifter navn til), og ved 
Marie Nielsens indsats og støtte 
fra Komintern, gik en sammen-
slutningsproces i gang.

Kommunistisk Føderation
I marts 1921 dannedes Danmarks 
Kommunistiske Føderation – en 
lidt særpræget størrelse, hvor de 
to partier stadig bestod med hver 
sit program og organisation, men 
under en fælles ledelse, og hvor 
FS Solidaritet og DKP’s Arbejdet 
blev slået sammen til Arbejder-
bladet med en redaktør fra hver 
organisation.

Det var selvfølgelig ikke en 
konstruktion der kunne holde i 
længden, og den forventede op-
lagsfremgang for det fælles blad 
udeblev – ja det faldt fortsat. Og 
den politiske tilnærmelse mellem 
de to forskellige retninger, var det 

også så som så med. Det endte 
med at Komintern mistede tålmo-
digheden, ganske vist dækkede de 
nok atter en gang underskuddet 
på avisen, men krævede så at der 
skulle skabes et enhedsparti med 
fælles program 1. januar 1922.

Det var ikke en nem proces. 
På den ene side havde de gamle 
SUF’ere ikke rigtig gjort op med 
reformismen, og FS’ernes til-
nærmelse til kommunismen gik 
langsomt. Så på et medlemsmøde 
i København 31. januar 1922 kom 
det til et kup. Der blev stillet en 
resolution, der bl.a. indebar at 
afsætte både FS landsledelse, 
DKP’s forretningsudvalg og Fø-
derationens arbejdsudvalg. Re-
solutionen, der blev vedtaget 84 
mod 16, ser ud til at være styret af 
Christian. Christensen og søfyr-
bøder Richard Jensen.

Resultatet af kuppet blev, at man 
nu stod med to partier. ”Enheds-
partiet” eller Blågårdsgadepartiet, 
som var resultatet af kuppet, og 
Møntergadepartiet der i nogen 
grad var det gamle DKP. Dette 
skabte et længere dødvande. EKKI 
(Kominterns forretningsudvalg) 
stillede sig på kupflertallets side, 
og striden fortsatte i 1½ år. Under-
vejs ekskluderede EKKI Christian. 
Christensen og Sigvald. Hellberg, 
mens bl.a. Ernst Christiansen blev 
sat i karantæne.

Danmarks Kommunistiske 
Parti
Men 29. september 1923 blev de to 
partier samlet, med ligelig repræ-
sentation fra begge sider. Ernst 
Christiansen (Møntergade) blev 
formand mens Georg Laursen og 
Niels Johnsen (begge Blågårds-
gade) blev hhv. næstformand og 
redaktør af Arbejderbladet. Det 
forhindrede dog ikke fortsatte 
fraktionskampe, der nu foregår 
med Thøger Thøgersen i spidsen 
for venstrefløjen og Ernst Christi-
ansen for højrefløjen, som EKKI 
nu støtter.

Men godt går det ikke. En års-
rapport fra EKKI skriver: ”Med-
lemstallet androg 1926 700. Par-
tilivet er som førhen meget svagt 
… I København har der i flere 
måneder ikke været afholdt al-
mindelige medlemsmøder.” Mod 
slutningen af 1920erne sker der 
en vis konsolidering af partiet og 
medlemsvækst, omend fraktions-
kampene ikke er slut, og der kan 
heller ikke tales om et bredere 
gennembrud stemmemæssigt. 
De 0,48% af stemmerne som DKP 
fik ved valget i 1924, var stadig det 
foreløbige højdepunkt, og ved 
valget i 1929 er det nede på 0,26% 
(3.656 stemmer).

Hvad værre er, så er Stalin-fløjen 
efterhånden løbet af med sejren i 
Sovjet og over Komintern, hvilket 
betyder at konsolideringen sker 
under en voldsom bureaukra-
tisk centralisme. Medlemmerne 
og afdelingerne er fuldstændig 
underlagt ledelsen, der igen er 
underlagt Komintern, der nu er 
et redskab for Stalins linje.

De delegerede ved DKPs kongres i Vejle i 1921.  Foto: Arbejdermuseet/ABA

DKPs formand Ernst Christiansen taler i radioen ved valget i 1924.  
Foto: Arbejdermuseet/ABA

Serie:
Arbejderbevægelsens 

historie, set med 
revolutionære øjne



SIDE 10 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 389, 28. september 2021 Arbejderhistorie

Del 8

Danmarks Kommunistiske Parti kommer til

Som beskrevet i tidligere 
afsnit kunne arbejderbevæ-
gelsen indtil 1917-20 deles 
op i reformistiske social-
demokratier, og de oftest 
noget mindre, revolutionære, 
syndikalistiske bevægelser.

Af Freddie Nielsen

Det ændrede sig efter oktober-
revolutionen, hvor bolsjevikpar-
tiet i Rusland tog afstand fra 2. 
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under 1. verdenskrig.
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nistisk internationale. Problemet 
i tiden var, at der på den ene side 
var en enorm vrede i arbejderklas-
sen internationalt, og det slog ud 
i strejkebølger, mytterier og nogle 
steder opstande og revolutioner. 
Men på den anden side var der in-
gen erfarne revolutionære partier, 
der kunne gå i spidsen og lede til 
sejrende socialistiske revolutio-
ner – bortset fra bolsjevikkerne i 
Rusland.

Det var også situationen i Dan-
mark, hvor syndikalisterne nok 
kunne lede strejkende arbejdere i 
hårde kampe, men kom til kort når 
det virkelig gjaldt. Selv om det var 
lidt vel sent, så kom der dog gang i 
at opbygge kommunistiske partier 
i rigtig mange lande, med støtte 
fra bolsjevikkerne og Komintern 
(Kommunistisk Internationale/
KI), der blev grundlagt i starten 
af 1919. Også i Danmark skete 
det, og dette afsnit vil fortælle om 
DKP’s lange, pinefulde fødsel, der 
skete gennem flere partidannelser 
og omgrupperinger. 

Der var en vis uro i SD, der var 
dybt reformistisk og befandt sig på 
2. Internationales højrefløj. Men 
selv om SUF (Socialdemokratisk 
Ungdomsforbund) ‒ under vold-
som kritik fra Stauning ‒ havde 
tilsluttet sig krigsmodstanden og 
den internationale venstrefløj i 
Zimmerwald-bevægelsen, og selv 
om mange på SDs venstrefløj var 
yderst kritiske, så var de fleste dog 
enige om at blive i partiet som 
kritisk opposition.

Socialistisk Arbejderparti
I februar 1918 kom der dog lidt 
skub i det. SD indkaldte til kongres 
for at få omstødt beslutningen om 
ikke at gå til valg med de Radikale. 
Da det skete, forlod Marie Niel-
sen såvel hovedbestyrelsen som 
partiet. Det skete med en kraftig 
afskedssalut: “For de partifæller 
inden for oppositionen, der vil se 
sandheden i øjnene, må denne 
kongres tillige blive vidnesbyrd 
om, at oppositionen aldrig inden 
for de repræsentative forsamling-

er vil kunne få flertal for en mere 
principiel politik, selv om deres 
anskuelser er nok så rigtige...”

I løbet af marts var der møder i 
oppositionen med henblik på at 
stifte et nyt parti. Mange fik dog 
kolde fødder. Men med Marie 
Nielsen, sadelmagernes formand, 
Thøger Thøgersen, og linoleum-
sarbejdernes formand, Georg 
Christensen, i spidsen, dannedes 
Socialistisk Arbejderparti (SAP) 
4. april 1918. Det Uafhængige 
Socialdemokrati (USD), der op-
stod på samme tid, var af noget 
mindre betydning, men skal dog 
nævnes. SAP var, sammen med 
FS, en vigtig aktør i klassekampen 
i 1918, men med fængselsdomme 
til de fleste ledere af både SAP og 
FS gik noget af gassen af.

SUF forlader SD
På SD-kongressen stemte SUF 
med venstre-oppositionen, men 
blev ‒ som de selv kaldte det ‒ i 
partiet som “loyal opposition”. 
Men på SUF’s kongres foråret 
1919, stillede ledelsen et forslag 
om at sætte nye betingelser for 
fortsat samarbejde med SD, bl.a. 
at SD skulle føre uforsonlig klas-
sekamp, ingen alliancer med bor-
gerlige partier og ingen deltagelse 
i hoffester. Afstemningsresultatet 
var noget mudret, men ved en 
urafstemning stemte 2093 for og 
1497 imod, ud af SUF’s ca. 10.000 
medlemmer. Det tog SD ikke 
vel imod, og i en ny afstemning 
stemte 1438 mod 1187 for at op-
hæve samarbejdsaftalen med SD. 
Mindretallet, ca. 1/3, forlod nu 
SUF og dannede DSU.

Flertallet påbegyndte en ny 
partidannelse, og 9. november 
blev Venstresocialistisk Parti (VSP) 
dannet. USD og flertallet af SAP, 
der var kørt træt og i indre splid, 
besluttede at gå ind i det nye 
parti, der tilsluttede sig Komin-
tern. Mindretallet i SAP omkring 

Marie Nielsen så ikke de gamle 
SUF-ledere, der nu fortsatte som 
ledende i VSP - “de tre små mænd” 
Ernst Christiansen, Sigvald, Hell-
berg og Johannes, Erwig – som 
revolutionære, men blot som 
nogen, der ønskede at holde SD 
fast på sin oprindelige politik. Så 
de gik ind i FS.

Ved VSP’s 1. kongres i februar 
1920 havde partiet højst 2.000 
medlemmer. Under påskekrisen 
(se del 6) var VSP selvfølgelig også 
aktive, men var uerfarne og noget 
verdensfjerne som revolutionære. 
Blandt deres krav var kongedøm-
mets afskaffelse og indførelse af 
socialistisk rådsrepublik.

I løbet af 1920 kom en ny krise 
og arbejdsløsheden steg. Arbejds-
giverne krævede lønnedgang og 
arbejderklassen var presset. Det 
samme var både FS og DKP (som 

VSP havde skifter navn til), og ved 
Marie Nielsens indsats og støtte 
fra Komintern, gik en sammen-
slutningsproces i gang.

Kommunistisk Føderation
I marts 1921 dannedes Danmarks 
Kommunistiske Føderation – en 
lidt særpræget størrelse, hvor de 
to partier stadig bestod med hver 
sit program og organisation, men 
under en fælles ledelse, og hvor 
FS Solidaritet og DKP’s Arbejdet 
blev slået sammen til Arbejder-
bladet med en redaktør fra hver 
organisation.

Det var selvfølgelig ikke en 
konstruktion der kunne holde i 
længden, og den forventede op-
lagsfremgang for det fælles blad 
udeblev – ja det faldt fortsat. Og 
den politiske tilnærmelse mellem 
de to forskellige retninger, var det 

også så som så med. Det endte 
med at Komintern mistede tålmo-
digheden, ganske vist dækkede de 
nok atter en gang underskuddet 
på avisen, men krævede så at der 
skulle skabes et enhedsparti med 
fælles program 1. januar 1922.

Det var ikke en nem proces. 
På den ene side havde de gamle 
SUF’ere ikke rigtig gjort op med 
reformismen, og FS’ernes til-
nærmelse til kommunismen gik 
langsomt. Så på et medlemsmøde 
i København 31. januar 1922 kom 
det til et kup. Der blev stillet en 
resolution, der bl.a. indebar at 
afsætte både FS landsledelse, 
DKP’s forretningsudvalg og Fø-
derationens arbejdsudvalg. Re-
solutionen, der blev vedtaget 84 
mod 16, ser ud til at være styret af 
Christian. Christensen og søfyr-
bøder Richard Jensen.

Resultatet af kuppet blev, at man 
nu stod med to partier. ”Enheds-
partiet” eller Blågårdsgadepartiet, 
som var resultatet af kuppet, og 
Møntergadepartiet der i nogen 
grad var det gamle DKP. Dette 
skabte et længere dødvande. EKKI 
(Kominterns forretningsudvalg) 
stillede sig på kupflertallets side, 
og striden fortsatte i 1½ år. Under-
vejs ekskluderede EKKI Christian. 
Christensen og Sigvald. Hellberg, 
mens bl.a. Ernst Christiansen blev 
sat i karantæne.

Danmarks Kommunistiske 
Parti
Men 29. september 1923 blev de to 
partier samlet, med ligelig repræ-
sentation fra begge sider. Ernst 
Christiansen (Møntergade) blev 
formand mens Georg Laursen og 
Niels Johnsen (begge Blågårds-
gade) blev hhv. næstformand og 
redaktør af Arbejderbladet. Det 
forhindrede dog ikke fortsatte 
fraktionskampe, der nu foregår 
med Thøger Thøgersen i spidsen 
for venstrefløjen og Ernst Christi-
ansen for højrefløjen, som EKKI 
nu støtter.

Men godt går det ikke. En års-
rapport fra EKKI skriver: ”Med-
lemstallet androg 1926 700. Par-
tilivet er som førhen meget svagt 
… I København har der i flere 
måneder ikke været afholdt al-
mindelige medlemsmøder.” Mod 
slutningen af 1920erne sker der 
en vis konsolidering af partiet og 
medlemsvækst, omend fraktions-
kampene ikke er slut, og der kan 
heller ikke tales om et bredere 
gennembrud stemmemæssigt. 
De 0,48% af stemmerne som DKP 
fik ved valget i 1924, var stadig det 
foreløbige højdepunkt, og ved 
valget i 1929 er det nede på 0,26% 
(3.656 stemmer).

Hvad værre er, så er Stalin-fløjen 
efterhånden løbet af med sejren i 
Sovjet og over Komintern, hvilket 
betyder at konsolideringen sker 
under en voldsom bureaukra-
tisk centralisme. Medlemmerne 
og afdelingerne er fuldstændig 
underlagt ledelsen, der igen er 
underlagt Komintern, der nu er 
et redskab for Stalins linje.

De delegerede ved DKPs kongres i Vejle i 1921.  Foto: Arbejdermuseet/ABA

DKPs formand Ernst Christiansen taler i radioen ved valget i 1924.  
Foto: Arbejdermuseet/ABA
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Fagbureaukratiet 
- en klods om benet på arbejderklassen

Sygeplejerskernes strejke har sat fokus 
på et meget vigtig element i klassekam-
pen. Nemlig fagforeningsledernes rolle i 
arbejdskampe.

Af Charlie Lywood

Fagtoppen, eller fagbureaukratiet 
som er en mere præcis betegnelse, ac-
cepterede den snævre lønramme på 5 % 
(over tre år) og en fremtidig lønkomité 
(uden midler), som skulle undersøge den 
manglende ligeløn mellem traditionelle 
lavtlønnede kvindefag og resten af de of-
fentlige ansatte. 

Men sygeplejerskerne, modigt, men 
snævert, stemte nej til denne pakke. De 
blev straks “efterladt på perronen”. Og 
da de forsøgte at forhandle videre, med 
forligskvindens mellemkomst, kom de 
tilbage med et næsten identisk forlig, som 
igen blev nedstemt af medlemmerne, 
denne gang med et meget klart flertal på 
næsten 70 %.

Henvendelse om støtte fra det øvrige 
fagforeninger under strejken blev mødt 
med en kold skulder, og mest af alt vir-
kede de til at være irriteret over, at deres 
“lønkomité” ville blive “forsinket”.

Hvorfor opførte fagbureaukratiet sig 
som de gjorde?
Grunden skal findes i fagforeningens rolle 
under kapitalismen. Fagforeninger er op-
stået som svar på arbejdsgivernes skalten 
og valten med den enkelte. I tidligere tider 
forsøgte arbejdsgiverne at kriminalisere 
fagforeninger og fængsle og/eller depor-
tere deres ledere. Men efterhånden kunne 
arbejdsgivere ikke vinde denne kamp. 
Fagforeninger blev for stærke. 

I Danmark indgik man Septemberforli-
get i 1899 (efter en lang lock-out), hvor ar-
bejdsgivere accepterede fagforeningerne 
og deres repræsentanter under visse be-
tingelser. Betingelser som “fredspligten”, 
“arbejdsretten”, “organisationsansvar” og 
“arbejdsgivernes ret til at lede og fordele 
arbejdet” – alle til hobe designet til at 
svække selvstændige arbejder aktioner 
og svinebinde fagforeningernes top til 
arbejdsgivernes interesser.

Fredsommelig “klassekamp”
Denne form for kontrolleret og fredsom-
melig “klassekamp” gennem forhandling 
mellem få mennesker (toppen af fagfor-

eningerne og arbejdsgivernes repræ-
sentanter) har styrket fagtoppen overfor 
medlemmerne. I sådan et system har man 
brug for “professionelle forhandlere”, som 
er langt væk fra sliddet på fabrikkerne el-
ler andre arbejdspladser. 

Det er derfor, at betegnelsen “fagbu-
reaukrati” er brugbart. Det betegner et lag 
af mennesker, som har en selvstændig in-
teresse på grund af deres løn (som typisk 
er meget højere end deres medlemmers) 
og deres stilling i samfundet. De er ikke 
en del af arbejderklassen (selvom de er 
startet her, og fagforeningsmedlemmerne 
vælger dem – i hvert fald indirekte), da 
deres stilling i samfundet er fundamentalt 
forskellig fra almindelige arbejderes.

Den lukrative rolle som forhandler 
mellem arbejder og kapital forudsætter, 
at kapitalismen fortsætter. I modsat fald 
ville fagbureaukratiets eksistensberet-
tigelse forsvinde. Så i modsætning til 
arbejderklassen, som sagtens kan klare sig 
uden arbejdsgivere, er fagbureaukratiet 
afhængigt af, at der findes arbejdsgivere. 
De gør altid deres arbejde under skyldig 
hensyntagen til kapitalismens fortsatte 
overlevelse.

“Forbenet bureaukrati”
Betyder det så, at fagforeninger, fordi de 
er domineret af fagbureaukrater, ikke kan 
bruges til noget? Absolut ikke. Det er en 
ekstrem nødvendighed at have stærke 
fagforeninger, hvis vi skal forsvare løn- og 
arbejdsvilkår. Og des mere demokratisk 
og lydhørt et fagforeningsbureaukrati 
er, des mere plads er der til selvstændig 
aktivitet blandt menige medlemmer. Folk 
lærer også en masse om at organisere sig 
og vinde diskussioner om småt og stort 
på arbejdspladser og på tværs af dem, 
ved at være aktive i fagforeninger. Sam-
tidig er der også nogle situationer, hvor 
fagbureaukratiet selv er truet på deres 
stilling i samfundet og tillader og endda 
opmuntrer til aktivitet, sågar strejke og, i 
højspændte situationer som Påskekrisen 
i 1920.

Fagbureaukrati under OK18
En af disse situationer var under OK 2018, 
hvor fagtoppen følte, at de var under an-
greb fra den borgerlige Løkke Rasmussen-
regering pga. regeringens udspil om at 
fratage de statsansatte den betalte fro-
kostpause, en lønramme som ville betyde 

reallønsnedgang, og der var også en uløst 
strid med lærerne om arbejdstidsaftalen 
(et stridspunkt fra lockouten i 2013).

Derfor stod de sammen på tværs af 
stat, kommuner og regioner og indgik en 
musketer-ed om, at ingen skulle efterla-
des på perronen. De forhandlede sam-
men og de indkaldte til landsdækkende 
tillidsmandsmøder, hvor tusindvis af til-
lidsfolk fra alle sektorer på det offentlige 
arbejdsmarked deltog. En magtdemon-
stration med en stærk signaleffekt overfor 
de offentlige arbejdsgivere. 

Fagbureaukratiet kan kun fungere som 
sådan og forsvare sin eksistensberettigel-
se, hvis de får lidt fra arbejdsgiverne. Hvis 
de hele tiden bliver trynet af arbejdsgivere 
eller holdt udenfor forhandlinger om po-
litiske løsninger som vedrører social- og 
arbejdsmarkedspolitik, ville de kontin-
gentbetalende medlemmer over tid sætte 
spørgsmålstegn ved deres værd. Derfor 
bliver de også nødt til at sætte sig i respekt 
hos arbejdsgiverne en gang imellem. 

Socialister og fagbureaukrati
Socialisters holdning til faglige ledere 
bør følge den linje, som en aktiv arbej-
dergruppe formulerede allerede i 1915. 
Langs den skotske flod Clyde var der 
mange skibsværfter, og der dannede en 
fagopposition indenfor skibsbyggerfag-
foreningen,  Clyde Workers Committee. 
De skrev i en erklæring:

“Vi vil støtte alle faglige ledere så længe, 
de oprigtigt repræsenterer arbejdernes 
interesser, men vi vil handle uafhængigt 
og med det samme, de ikke repræsenterer 
arbejdernes interesser.” 

Denne vinkel kræver, at socialister i fag-
foreninger accepterer, at fagbureaukratiet 
ikke er vores naturlige ven. De har en inte-
resse i det bestående system (forhandling 
indenfor kapitalismen) og vil bekæmpe 
alle ansatser til selvstændige aktiviteter 
uden om dem. Nogle gange kan de være 
vores allierede i specifikke situationer, 
som for eksempel OK18, men kun noget 
af vejen, og de skal aldrig stoles på.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard.      Foto:  Andrew Wheeler. OECD


