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Sudan, protester i byen Atbara Foto: Socialist Worker

Sundhedsarbejdere protesterer mod kuppet i Al Fashir i Nord Darfur Foto: Socialist Worker

Hvordan vindes revolutionen i

Sudan?

Denne artikel er en bearbejdning baseret på to artikler i
Socialist Worker af Charlie
Kimber.
Oversat, forkortet og redigeret af Charlie Lywood

Med ekstremt mod har almindelige mennesker trodset et militærkup i Sudan. De har demonstreret i stort antal, nat efter nat.
Arbejdere i oliefelter, lufthavne,
skoler, hospitaler og universiteter
har strejket og opfordret til civil
ulydighed. Over en million mennesker protesterede lørdag d. 30.
oktober i Sudan i trodsig modstand mod militærkuppet. Det
var et stort bevis på det potentiale, der findes for at nedkæmpe
generalernes forsøg på at knuse
demokratiet. Demonstranter i
Sudans hovedstad Khartoum
råbte: “Nej, nej til militærstyre”,
og “Vi er frie revolutionære, og vi
vil fortsætte hele vejen.”
Militæret, som har en lang historie med massemord og tortur,
mente, at det kunne skræmme en
befolkning på 45 millioner til at
acceptere kuppet. Det har i stedet
mødt en rasende bevægelse, som
har potentiale til hurtigt at skabe
forandringer. Sudans fremtid
hænger i en tynd tråd. Omfanget
af lørdagens marcher viser den
kraft, der kan mobiliseres for at
vinde over militæret. Tiden er
ikke inde til kompromis, men til
en uddybning af strejkerne og
protesterne.

Massive protester

De største protester var i de to
store byer Khartoum og Omdur-

man. Men der var også store
marcher i Port Sudan, Nyala,
El-Obeid, Atbara og andre byer,
der opfordrede til at genoprette
det civile styre. Militæret og politiet arresterede aktivister, blokerede veje og broer og kastede
pigtråds-barrierer op i et forsøg
på at begrænse marcherne. Men
protesterne fortsatte. Så brugte
politiet mere dødbringende metoder. Sikkerhedsstyrker dræbte
mindst to demonstranter uden
for parlamentsbygningen.
Hvad der begyndte som et forsøg på at begrave tanken om radikale ændringer kan blive kimen til
et langt mere revolutionerende
resultat. Men det afhænger af,
hvordan de mest beslutsomme og
fremsynede mennesker i den prodemokratiske bevægelse organiserer sig fra nu af. Det centrale
slag i øjeblikket er mod militæret.
Den stærkeste enhedsfront og
fælles handling er nødvendig for
at besejre det.

Debat om vejen frem for protesterne

Der er også en skarp, intern kamp
blandt de pro-demokratiske
kræfter. I 2019 fik Friheds- og
Forandrings-Styrkerne (FFC),
der stod i spidsen for bevægelsen, styrke fra de store folkelige
bølger af kamp og modstand
mod militæret. Men FFCs ledere
brugte denne magt til at sikre en
kompromis-aftale. I stedet for at
vælte dræber-generalerne inkorporerede de dem som de ledende
elementer i en overgangsregering.
Og de har arbejdet sammen med

disse generaler lige siden, på
trods af udbredt vrede over det
langsomme tempo i forandringerne.

Tilpasning til den imperialistiske verdensorden

De ikke-militære medlemmer af
Sudans overgangsråd er utvivlsomt imod kuppet. Nogle af dem
er anholdt og frygter for deres liv.
Men de ønsker også at indynde
sig overfor de globale magter,
især USA, som er central for det
kapitalistiske system. I løbet af
det seneste år havde den civile
premierminister Abdalla Hamdok, forsøgt at få gældslettelse
fra Den Internationale Valutafond
(IMF). Dette blev opnået, men til
en høj politisk og økonomisk pris.
Sudan var nødt til at overtale
USA til at fjerne landet fra listen
over statssponsorer af terrorisme.
Dette krævede, at der blev indledt
fulde diplomatiske forbindelser
med Israel. Militæret pressede
hårdest på for dette, men de
civile medlemmer af regeringen
gik med til det. I sidste måned beslaglagde sudanske myndigheder
aktiver fra virksomheder med
tilknytning til den palæstinensiske modstandsbevægelse Hamas.
Premierminister Hamdok har
også gennemført det sædvanlige
mønster af IMFs økonomiske
strukturtilpasning, fjernet subsidier og ændret mønten til en flydende valutakurs. Sådanne tiltag
har givet næring til inflation, som
nu er 400 procent om året. Det er
tomt at tale om “demokrati”, hvis
folk står over for fattigdom.

Militæret skal bag tremmer

Nu siger den Sudanesiske Professionals Association, et ledende
element i FFC, som repræsenterer læger, lærere og lignende
grupper af uddannede offentlige
arbejdere: “Der er ikke plads til
nogen politisk løsning for at redde
partnerskabet eller holde militærrådet ved magten.”
Godt. Men der er altid en fare
for, at militæret formelt kan
sættes ud af spillet, mens det i
virkeligheden trækker i trådene.
Det eneste sted for dem bør
være bag tremmer og desuden
at være genstand for en undersøgelse af deres morderiske
gerninger i Darfur-området og
i 2019. Militæret bør også fratages kontrollen med virksomheder, der dominerer store dele
af økonomien. De, der ønsker
reelle forandringer i Sudan, bliver
nødt til at bekæmpe de liberale
oppositions-elementer politisk
ved at rejse presserende arbejderklassekrav som lønninger,
fagforeningsrettigheder, kvinders
rettigheder, fødevareforsyninger
mv. Altså sociale og økonomiske
krav. Det betyder, at kampen
for demokrati skal kædes sammen med kampen for at fremme
arbejderklassens og de fattiges
interesser.

Basisorganisering og strejker

Mohamed talte med Socialist
Worker fra gaderne i Burri, i Khartoum. Han sagde:
“Vi organiserer. Der, hvor jeg
bor, har vi nedsat det, vi kalder et
“ulydighedsudvalg”. Det er åbent

for alle, der afviser militærkuppet.
Vi ønsker at inddrage alle dem,
der er åbne for at organisere livet
i en vanskelig tid, hvor der er frygt
for angreb og mangel på mad og
andre fornødenheder. Det gør vi,
fordi vi er nødt til det. Der er ingen
anden myndighed, vi kan stole på
nu, bortset fra vores eget arbejde
med hinanden. Og vi trækker på
vores erfaringer fra 2019, hvor
sit-ins viste, at vi kunne etablere
strukturer, der både var en form
for protest og en form for selv at
drive vores liv.”
Det er vigtige udviklinger. Massedemonstrationer er afgørende i
Sudan. Men som vi har set i Myanmar, kan en brutal herskende
klasse nogle gange drive folk væk
fra gaderne med vold.
Derfor er arbejdernes strejker
så centrale. De er den stærkeste
og mest kollektive form for modstand. Hvis de spredes og opretholdes, kan militæret ikke vinde.
Og strejkende arbejdere har brug
for deres egen form for demokrati
og organisation. I første omgang
handler det om at drive samfundet i en tid med uro. Men disse råd
kan blive en kraft til at udfordre
for statens magt. Naboskabs-Udvalgene og ulydigheds-udvalgene
i Sudan er ikke arbejderråd, men
de viser potentialet for sådanne
organisationer.
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SIDE 03

Det mener vi

Topmøde i Glasgow
- Det store COP-fup
FN’s længe ventede og
udskudte klimatopmøde
i Glasgow, COP26, er i
fuld gang, når Socialistisk Arbejderavis går i
trykken. Klimaaktivister
i hele verden, og især i
Storbritannien, har organiseret og mobiliseret
for systemforandring og
klimaretfærdighed. De
kræver at blive hørt, når
verdens ledere endnu
engang samles for at diskutere den eskalerende
klimakrise.
Men de risikerer at
blive slemt skuffede, da
verdens ledere ikke har
tænkt sig at gå til angreb
på årsagerne. I alle lande,
også i Danmark, er man
veget tilbage fra et opgør
med den kapitalistiske
produktionsmåde, som
med dens blinde jagt på
profitter er skyld i, hvor
vi er i dag.
Glasgow må blive det

tidspunkt og sted, hvor vi
siger stop. Der er organiseret strejker i Glasgow
den 5. november ‒ støttet
af Greta Thunberg, som
siger, at klimaretfærdighed også betyder social retfærdighed, og at
ingen skal lades i stikken.
Herhjemme har klimaaktivister længe haft travlt
med at organisere Folkets
Klimamarch den 6. november. Vi opfordrer alle
vores læsere til at deltage
i den nærmeste by.
Men demonstrationer
gør det ikke alene. Det
skal mere til. Vi skal have
kontrol over de mekanismer, som producerer og
reproducerer rovdriften
på vores planet. Med andre ord: en anti-kapitalistisk systemforandring
med en rationelt planlagt
økonomi, som er demokratisk og bæredygtig ‒ det
er essensen af socialisme.

Kommunalvalg: Stem Enhedslisten, men opbyg
et kæmpende alternativ
Kommune- og regionsvalget afholdes 16. november. Byrådspolitikere og regionsrådspolitikere har
meget begrænset magt. Kommunerne
og Regionernes økonomiske råderum
er fastlagt i de årlige aftaler med
regeringen. Alligevel mener vi, det er
vigtigt at bruge sin stemme. Det er
ikke ligegyldigt, hvilke politikere, som
har mulighed for at komme til orde;
det betyder noget, at der er nogen,
der støtter op om klimaretfærdighed,
flygtninges rettigheder og sygeplejerskernes strejke eller italesætter
ghetto-kriterierne. Og selv i de mest
pressede budgetter kan politikerne
prioritere social retfærdighed.
Vi synes, man skal stemme på det
mindst ringe parti, nemlig Enhedslisten. Enhedslisten har desværre
udviklet sig til mest at være “magthunde”, som stiller sig tilfreds med de
lunser, andre giver dem. Socialister i
folketinget burde i stedet være “vagthunde”, som afslører magtspillet, taler
folkets sag og er med til at organisere
kampen.
For det er kampen i selve samfundet, i dagligdagen, som er det vigtig-

ste. Alt for længe har arbejderklassen
været passiv over for de overgreb og
forringelser, som er haglet ned over
den. Men i de seneste par år er der
sket noget.
Sygeplejerskernes strejke og efterfølgende punktstrejke, som stadig er
i gang, viser, at det ulmer lige under
overfladen. Der er stadig uro og utilfredshed i på sygehusene. Mange
af landets sygehuse har på skift set
arbejdsnedlæggelser, og den 3. november var der arbejdsnedlæggelser
på mange sygehuse samtidig. Det
er en meget avanceret organisering.
Sygeplejerskerne organiserer sig
selvstændigt uden om deres fagforenings ledelse og på tværs af de enkelte
kredse og har fundet opbakning fra
det øvrige sundhedspersonale og
andre offentligt ansatte, som pædagoger og SOSU’er. Der er ved at ske en
dannelse af reelle fagoppositionelle
kræfter, der vil gøre op med årtiers
ærbødighed fra fagbureaukratiets side
overfor den neoliberalistiske politik,
som alle regeringer har fulgt.
Der sker også en vedvarende organisering og mobilisering i solidaritet

De
sorte
Jakobinere
1791-1804
Den franske revolution der brød ud
i 1789 sendte chokbølger over hele
Europa og europæisk politik de næste
mange år.
Af Charlie Lywood

Frem til 1815, da Napoleon blev endeligt
besejret ved Waterloo, handlede alt om
hvordan de forskellige reaktionære kongedømmer kunne få bugt med frihedsidealerne fra revolutionen. Det handlede
det historikere har kaldt ”de napoleonske
krige” om.
Men det var ikke kun i Europa at ånden
fra revolutionen kunne mærkes. I den
franske del af det, der nu kaldes Haiti, Saint
Domingo, udbrød der fra i august 1791 et
slaveoprør. Saint Domingo var den rigeste
slavekoloni i verden på dette tidspunkt.
I begyndelsen drejede dette sig om mellem
30.000 og 40.000 slaver, hovedsagelig på
den nordlige slette, og da det spredte sig,
smeltede det sammen med den franske
revolutionens krav om frihed, lighed og
broderskab. De kaldte sig selv ”De sorte
Jakobinere” og sammen med andre uafhængige oprørsgrupper forlod de deres
plantager, brændte dem ned, og forskansede sig i bakkerne.
Krigen rasede på dette tidspunkt mellem
Storbritannien og Frankrig. Briterne kunne
fornemme at Frankrig var så optaget af

Girardin, Maleri af Toussaint L’Ouverture 1813
begivenhederne i Europa, at de så deres
snit til at udnytte situationen og forsøgte
at erobre forskellige franske øer, herunder
at besætte Saint Domingo.
Men slaveoprørerne havde ikke tænkt sig
at deres oprør bare skulle ende med at de
fik nye slaveejere, denne gang britiske. Så
de kæmpede imod. I den situation blev de
forskellige oprørsgrupper samlet under
en tidligere, nu frigivet, slave Toussaint
L’Ouverture.
Toussaint L’Ouverture var en klog general,
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med flygtninge i Danmark. Særligt
de syriske flygtninge er under hårdt
pres, fordi flere og flere mister deres
opholdstilladelse. Men der er også
modstand og konkret solidaritet fra
klassekammerater og lokalsamfund.
Den 13. november indkalder Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælps Ungdom og Fællesinitiativet til en ny, landsdækkende aktionsdag. To borgerforslag har opnået
mere end 50.000 underskrifter og skal
snart behandles i folketinget. Der er et
vedvarende pres på regeringen, fordi
den umenneskelige flygtningepolitik
bliver mere og mere grotesk.
Vi ser derfor mange forskellige
omend små tegn på opbrud i arbejderklassen og på venstrefløjen. Det
er positivt. Brug KV21 til at diskutere
med dine arbejdsfæller, studiekammerater og venner om, hvordan vi
får skabt et kæmpende alternativ til
parlamentariske studehandler.
Og, ikke mindst, gå med i Internationale Socialister i København,
Aarhus eller Odense.

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”.

og da han så at han havde behov for venner, allierede han sig med den ny franske
republik, som lovede ham, at man ville
frigive slaverne hvis briterne blev besejret.
Hans armeer påførte briterne et historisk
nederlag, og de blev tvunget til at trække
sig tilbage i 1798. Toussiant L’Ouverture
blev først viceguvernør og derefter guvernør i det franske revolutionære Saint
Domingue. Men desværre kunne de ikke
stole på franskmændene.
Reaktionen havde godt fat i Frankrig og
efter Robespierres nederlag i 1794 var den
revolutionære iver, som kendetegnede den
første periode af den franske revolution på
tilbagetog. I denne periode hvor ”De sorte
Jakobinere” smed briterne ud, opstod der
restaureringsstrømninger og Napoleon
Bonapartes kom til magten.
Napoleon var ingen elsker af frihed for
slaverne og nærede et racistiske had til den
sorte mand. Han pønsede på at genindføre
slaveriet. Til sidst blev han overtalt, dels af
den britiske og amerikanske regering (som
for briternes vedkommende var hans bitre
fjende) som ikke ønskede at eksemplet fra
Saint Domingo skulle gentage sig i deres
kolonier. Men også af franske kolonialister,
som ønskede at få deres gratis arbejdskraft
tilbage. Han besluttede at sende en hær på
60.000 mænd til øen, under sin svoger General Leclerc for at påtvinge genindførelse
af slaveriet. De økonomiske gevinster var
enorme for Frankrig, hvis slaveriet kunne
fortsatte.
Trods militær overlegenhed, tabte franskmændene. Dels var deres soldater ikke

vant til de guerillataktikker, som Toussaint
L’Ouverture armeer kunne udføre. Og dels
døde de i tusindvis af den ”gule feber”.
Ved besejringen af franskmændene i 1801
erklærede Toussaint L’Ouverture, at Saint
Domingo skulle have sin egen grundlov,
men stadig høre under Frankrig. Men Napoleon ville ikke have Toussaint og hans
selvstændighed. Toussaint blev inviteret
til en snak om overgivelses betingelser,
og som så ofte før i historien blev en
oprørsleder forrådt, fordi han stolede på
sin modstanders menneskelighed. I ly af
nattens mulm og mørke blev Toussaint
kidnappet og skibet til Frankrig, hvor han
døde af lungebetændelse i et militærfængsel i Jurabjergene i 1803.
Napoleon troede, at nu kunne han i ro
og mag generobre Haiti, men han tog
fejl. Toussaints hær havde andre ledere –
Dessalines og Christophe – som skønt de
havde forrådt deres general for at franskmændene kunne arrestere ham, skulle
de ikke nyde noget af at vende tilbage til
tiden før 1791. De slog et nyt forsøg fra
franskmændenes side tilbage og fastholdt
oprørets landvindinger. Haiti blev erklæret
som selvstændig republik i 1804.
Haitis slaveoprør og besejring af de tidens
mægtigste imperialistiske magter, står som
en hyldest til de sortes stolte revolutionshistorie. Den viser hulheden i ideen, om
at den hvide mand, i al generøsitet, frigav
slaverne. Nej, de tog den selv og dermed
skrev de sig ind i menneskets historie som
et af det fornemste eksempel på oprørets
magt.
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Klimakrisen
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Mål og midler

i Klimakampen
Af Asbjørn Valhøj

I 2021 er benægtelse af klimakrisen ikke længere det største
problem. Kombinationen af varmerekorder, der er blevet slået
igen og igen, tiltagende naturkatastrofer, der også er begyndt at
påvirke industrialiserede, vestlige
lande og forskeres stadigt mere
desperate råb på handling, har
gjort det socialt uacceptabelt at
påstå, at klimaforandringerne
ikke er menneskeskabte, eller at
det ikke er noget, vi behøver at
bekæmpe.
I stedet ligger den største
hindring for klimahandling i,
hvordan man vil opnå dette ‒ et
særligt kritisk problem i lys af
klimakrisens korte tidshorisont.
Vi har simpelthen ikke tid til at
forsøge os frem.
Før man kan finde løsninger på
klimakrisen, er man dog nødt til at
forstå drivkrafterne bag den, og i
stigende grad er befolkningerne
begyndt at erkende, at det kræver
et opgør med den kapitalistiske
produktions- og ejerskabsform.

COP26

Når denne avis udkommer, er FN’s
26. klimakonference ‒ COP26 ‒ i
gang i Glasgow. Her mødes alverdens regeringsledere, lobbyister
og andre magtfulde mennesker
for at diskutere og finde løsninger
på klimakrisen. Det var ved COP3 i
1997, at man med Kyoto-protokollen først vedtog at bekæmpe den
globale opvarmning ved reducering af udledninger af drivhusgas,
og det var ved COP21 i 2015, at
man med Parisaftalen vedtog de
bindende mål at holde temperaturstigningen under 2 grader og
helst under 1,5.
Men har klimakonferencerne
haft en reel betydning? Jovist, vedtagelsen af 2 og 1,5 grader målene
har givet klimaaktivister et nyttigt
framework at vurdere og kritisere
staters klimapolitik ud fra, men
hvilke konkrete forbedringer har
det ført med sig? Tallene viser, at
det globale årlige CO2-udledning
er fortsat med at stige år for år,
uden tegn på stabilisering ‒ selv
ikke nedlukningerne under covid19-pandemien har forhindret
denne stigning.
Også uden for den radikale og
antikapitalistiske venstrefløj er
der dannet konsensus om, at man
ikke kan overlade klimakampen til
magthaverne i håbet om, at de af
eget initiativ vil følge videnskaben
og handle i menneskehedens
interesse.
Således udtaler klimaaktivist og
medstifter af Fridays for Future,
Greta Thunberg, at hun ikke forventer at COP26 vil resultere i reel

handling uden massivt offentligt
pres: “Nothing has changed from
previous years really … We can
have as many COPs as we want,
but nothing real will come out
of it”.
Der har også i flere år været
massive græsrods-mobiliseringer rettet mod parlaments-valg,
hvilket ved folketingsvalget i
Danmark i 2019 resulterede i det
såkaldte “klimavalg” og vedtagelsen af målet om en 70%-reduktion
i 2030.
Det er gode skridt fremad.
Men netop målet om 70% reduktion er symptomatisk for det
utilstrækkelige ved en strategi,
der begrænser sig til mobilisering
omkring parlamentariske valg
og beslutninger. I de to år, der er
gået, siden Mette Frederiksens
regering tog magten, har den
politiske handling ikke været
nær så ambitiøs. Tværtimod har
perioden været præget af nølen
og utilstrækkelighed, en overafhængighed af usikre, fremtidige
teknologier og “løsninger” som
Hockeystavs-modellen, hvilket
dybest set går ud på at skyde de
store reduktioner så langt ud i
fremtiden som muligt.
Dilemmaet, som klimaaktivister
står over for, er dette: Hvordan
sikrer man, at den nye regering
rent faktisk fører den nødvendige politik, når først den er ved
magten?

beskytte sig.
Når det endelig lykkes at presse
staten til indrømmelser og marginal politisk handling, er det på
trods af det borgerlige demokrati,
ikke på grund af det.

Organiseret modstand

Vi har heldigvis et utal af redskaber til rådighed, som ikke bare
drejer sig om at sætte et kryds én
gang hvert fjerde år.
Direkte aktionsformer som
blokader og sabotage kan være
effektive måder at forstyrre kapitalens produktionskæder, øge
usikkerheden for investorer og
skabe omtale, noget som aktivistgruppen Extinction Rebellion
i Storbritannien demonstrerede
i oktober, da de blokerede først
Farnborough Lufthavn og siden
Fawley-olieraffinaderiet, som er
landets største.

socialister ønsker vi det system
afskaffet og erstattet af et system,
hvor produktion af varer styres af
det menneskers behov og holdes
inden for planetens grænser.
Så slipper vi for det enorme ressourcespild og affaldsproduktion,
der er en biproduktion af økonomien; vi slipper for apparater,
der er bygget til at gå hurtigere i
stykker for at opretholde efterspørgslen; og vi slipper for den
evindelige vækst for vækstens
skyld.
Det faktum, at næsten ingen
mainsteam politikere eller økonomer sætter spørgsmålstegn ved,
at økonomisk vækst er et ubetinget gode, afslører tydeligt, hvor
selvdestruktivt og ubæredygtigt
det nuværende system er. Evig
vækst kan simpelthen ikke lade
sig gøre i et system - naturen - der
har uomtvistelige øvre grænser.

Et nyt samfund

Staten er kapitalismens stat

En del af problemet bunder i
en forkert opfattelse af statens
rolle og hvilke interesser, den
repræsenterer. Stater er ikke, som
de ellers påstår, udtryk for befolkningens vilje og ønsker. I stedet
for er det et apparat, der tjener
de eksisterende magtstrukturer ‒
først og fremmest den herskende
klasse.
Det gælder også det borgerlige demokrati, som gang på
gang har vist sig at tjene kapitalinteresserne, hvad enten det
gælder landbruget, industrien
eller energisektoren. Det tragiske
ved klimakrisen er så, at det er
store, private virksomheder, der
netop tjener godt på olie, kul og
kødproduktion m.m., som også
driver såvel den globale opvarmning som biodiversitetskrisen.
Selv hvis de ønskede at omlægge sig i en mere bæredygtig
retning, ville de ikke være i stand
til det uden massive tab på bundlinjen. De har simpelthen for
mange penge bundet op i det nuværende system. Og selvfølgelig er
de takket være samme system så
magtfulde, at de ikke selv behøver
at frygte hverken klimakrisen eller
forsøg på at stille dem til ansvar.
Der har de statsapparatet til at

konkurrencedygtig i forhold til
de øvrige virksomheder ‒ noget,
ingen af dem er interesserede i.
Dertil kommer, at efterspørgslen på en vare også påvirkes af
udbuddet. Det er således positivt,
at teknologiske innovationer i
dag tillader os at producere elektricitet ved hjælp af solpaneler
og vindmøller til en pris, der er
konkurrencedygtig med prisen
på el fra fossile brændstoffer ‒ og
meget muligt snart vil kunne produceres langt billigere.
Men billigere elektricitet vil i et
kapitalistisk marked også føre til
et større forbrug. De fleste økonomer regner med, at bæredygtige
energikilder vil føre til en voldsom
stigning i elproduktionen, og
selvom mængden af el, der produceres fra fossile brændstoffer,
vil falde, er det ikke en en-til-en
erstatning.

Extinction Rebellions blokade af olieraffinaderiet i Fawley
Foto: Chris Jerrey
Endnu bedre ville det være at
kunne organisere arbejderklassen, hvis evne til at tilbageholde
sin arbejdskraft giver den en
essentiel rolle i klimakampen.
Det vil dog kræve et mindre paradigmeskifte i tilgangen til klimakrisen. For at arbejdere skal
kunne strejke for en bæredygtig
fremtid, skal der eksistere en bred
forståelse for, at det er i deres
interesse som arbejdere. Det
kræver et opgør med de falske
modsætningsforhold, der desværre ofte bliver opstillet mellem
arbejdere og aktivisters interesser,
for eksempel når det kommer til
jobsikkerhed for arbejdere i olieindustrien eller landbruget. At
tilvejebringe det paradigmeskift
er en vital opgave for socialister
såvel som for klimaaktivister.

Vækst for vækstens skyld

Kapitalismen er et økonomisk
system, der er kendetegnet ved, at
drivkraften bag produktion af varer er privat gevinst og berigelse.
Det er dog langt fra det eneste
mulige økonomiske system. Som

På et tidspunkt rammer vi et
bristepunkt.

Problemet med markedet

Fortalere for kapitalistiske markeder ynder at sige, at det er en
måde, hvorpå almindelige forbrugere kan forme økonomien.
Foretrækker folk mere bæredygtige varer, lyder logikken, vil
de tilpasse deres forbrugsvalg
derefter, og udbyderne af varerne
vil så konkurrere indbyrdes om
at kunne tilbyde det mest bæredygtige produkt.
Men udover at dette afleder fra
den organiserede, kollektive modstand, der er den eneste mulighed
for forandring, er problemet ved
klimakrisen netop, at vi samlet set
er nødt til at forbruge mindre. Det
har private virksomheder ingen
interesse i, da det ikke vil forøge
deres indtjening.
Oftere har markedsdynamikken
den modsatte effekt: I tilfælde,
hvor en virksomhed har lyst til
at omstille sig bæredygtigt eller
skære ned på produktionen, ville
det gøre virksomheden mindre

Kriser som denne kræver ikke
bare reduktioner, men også, at vi
gentænker hele den måde, samfundet skal hænge sammen på.
Tag bare elbiler. Det er rigtigt
nok, at en elbil i løbet af sin levetid
er langt mere klimavenlig end
en benzin- eller dieselbil. Men
betyder det, at det optimale er at
erstatte hver enkelt benzinbil med
en elbil? Nej. For det første er der
ganske enkelt ikke nok råstoffer i
verden til at producere så mange
elbiler, især ikke hvis forventningen er, at alle mennesker på
planeten skal have samme livsstil
og levemåde, som det er normen i
den vestlige verden. For det andet
er udvindingen af de råstoffer og
produktionen af elbiler ikke uden
miljøomkostninger, som kan blive
økologisk katastrofale, hvis de
opskaleres.
I et socialistisk samfund vil man
i stedet kollektivt kunne blive
enige om, hvordan samfundet
skal indrettes på en måde, så alle
menneskers behov opfyldes, uden
at det kommer til at gå ud over
andre mennesker eller naturen.
De falske modsætningsforhold
mellem arbejdernes og klimaets
interesser vil ophøre, når det ikke
er et krav at arbejde så meget for
at leve et anstændigt liv. Der vil
stadig forekomme problemer,
konflikter og dilemmaer, men
historien viser, at mennesker
er fuldt ud i stand til at finde de
bedste løsninger gennem dialog
og solidaritet.
For socialister, der er engagerede i klimakampen, er det bydende
nødvendigt ikke bare at finde en
vej gennem krisen, men også at
skabe en vision om et socialistisk
samfund, der er håndgribeligt og
kan bestå.
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Anmeldelse:

Det store

klima-COP-fup
I anledning af COP26 i Glasgow giver socialist og klimaforkæmper Martin Empson en
skarp kritik af FN’s klimatopmøde-proces samt sit bud på
den nødvendige klimapolitik
i en ny pjece, der netop er
oversat til dansk.
Af Anna Wolf

Søndag d. 31. oktober blev FN’s
klimatopmøde COP26 skudt i
gang i Glasgow. Siden Earth Summit i 1992 har processen med
klimatopmøder, hvor FN’s klimakonventions underskrivende
parter mødes for at tage fælles
beslutninger på klimaets vegne,
i stigende grad genereret hype
og håb for radikale tiltag, der kan
modgå den hastigt accelererende
klimakrise.
Som revolutionær socialist er
Martin Empson stærkt kritisk over
for klimatopmøde-processen og
skeptisk over for, hvilken egentlig
forandring, den kan bevirke i den
virkelige verden, selv når parterne
når frem til ”bindende aftaler”.
Som titlen hårdt indikerer, er
perspektivet her, at COP meget af
tiden er ”varm luft”: symbolpolitik
og endeløse debatter uden mærkbare resultater.
Samtidig fungerer pjecen også
som en introduktion til COPprocessen for de af os, der ikke
har fulgt den tæt. De forskellige
aspekter bliver forklaret gennem
klare eksempler. Selvom COP26
bliver beskrevet som ”det 26. topmøde i et kvart århundrede med
fiaskoer,” står det også klart, at der
er ambitiøse stemmer i det. Og
netop heri ligger fiaskoen – vigtige
debatter bliver rejst og den nødvendige videnskab er på bordet.
Men verdens ledere leverer ikke
den nødvendige politik.
Empson sporer de forskellige
grunde til, at COP-processen
fejler. Vi kan se det som to overordnede kategorier af problemer.
Dels er der tale om problemer i
de forskellige processer, der gør,
at gode intentioner og ambitioner
leder til ingenting; dels er der
problemer i selve fundamentet,
i det grundlag, FN bygger og arbejder på.
Et betydeligt eksempel på en

katastrofal proces kommer fra det
berygtede COP15 i København
i 2009.
Afrikanske forhandlere stod til
at begynde med sammen om,
hvad den sydafrikanske aktivist
Patrick Bond kaldte en ”militant”
position. De ville stille stærke og
klare krav til klimakonventionen
og parterne fra det Globale Nord
om hjælp til det afrikanske kontinent for at kunne klare klimakrisen og gennemføre en bæredygtig
udvikling. De ville modsætte sig
politikker, der fortsætter med
at tage af Afrikas ressourcer og
sætte kontinentets økonomier i
en endnu mere sårbar position,
end de allerede står i.
Men andre ”interesser” kom i
vejen; den daværende etiopiske
leder, Meles Zenawi, ændrede
drastisk sin bredt proklamerede
position på spørgsmålet om økonomisk kompensation til Afrika
(klimagæld) efter et belejligt møde
med den daværende franske
præsident, Nicolas Sarkozy.
Dette splittede og demoraliserede den ellers dedikerede alliance for klimaretfærdighed i det
Globale Syd. Også kritikken af
de to graders maksimum for opvarmning – fremført af Lumumba
Di-Aping på vegne af det Globale
Syd – førte til intet på trods af
velrettede argumenter.
Markedsinteresser, særligt i
det Globale Nord, har en massiv
indflydelse på processen uafhængigt af, hvilke vigtige debatter, der
bliver taget op på møderne.
Det var også i København i 2009,
at Obama troppede op med en
separat aftale, der satte en kæp
i hjulet for reelle fremskridt, idet
han først og fremmest skulle sikre
USA’s økonomiske herredømme
og amerikansk erhvervslivs interesser.
Firmaer i fossil-industrien har
endda ageret sponsorer af klimatopmøder ‒ og derved udstillet
den tragiske ironi i foretagendet.
Selvom COP18 i Doha i 2012
og COP21 i Paris i 2015 bragte
små fremskridt med sig og skabte fornyet håb for COP blandt
mange i klimabevægelsen, har
de forhold, der skabte fiaskoer i
København, ikke ændret sig. Det
er kapitalismens logikker, der
ligger til grund, og således kom-

mer vi til den anden kategori af
problemer.
Det er ikke blot sådan, at gode
intentioner bliver saboteret af
markedets interesser. Det mere
grundlæggende problem er, at
COP-processen søger løsningen
på klimakrisen i kapitalismens
og markedets logikker. Dens
“gode intentioner” formes på
kapitalismens vækstparadigmes
præmisser.
Empson stiller skarpt på,
hvordan kapitalens omformning
af klimakrisen i sit eget billede
opfattes og sælges som ”løsninger”. Dette sker i handlen
med CO2-kvoter og –kreditter,
hvor finanskapitalen spekulerer
i klimaafgifter og derved skaber
incitament til fortsat afbrænding
og forurening; og i drømmen om
nye teknologier og spektakulære
opfindelser, der skal redde os alle
sammen fra klimakatastrofen og
fra at ændre noget fundamentalt
ved systemet.
Et meget fremtrædende ærinde
i pjecen er et fokus på forholdet
mellem det Globale Nord og Syd.
Empson demonstrerer, hvordan
klimakrisen ikke blot er en økologisk krise og et resultat af et
destruktivt økonomisk system,
men også hvordan modstanden
mod den er et vigtigt spørgsmål
om global social retfærdighed.
Lande og mennesker i det
Globale Syd bærer hovedbyrden
af klimakrisen og dens fremtidige katastrofer. De to graders
opvarmning, som landene i Nord
fremstiller som rimelig, kan få
fuldstændig ødelæggende konsekvenser for det afrikanske kontinent, som således kunne stå med
klimakrisens værste scenarier om
kort tid.
Et af disse scenarier er fremtidens klimaflygtninge, hvilket
også bringer flygtningepolitik og
antiracistisk kamp ind i klimakrisens kerne.
I Paris i 2015 blev det ”anerkendt”, at to grader virkelig skulle
være det maksimale, og at den
globale opvarmning ”fortrinsvist” skulle holdes på 1,5 grader.
Men der er brug for meget mere
end denne ”anerkendelse” i de
officielle vedtægter fra topmødet
og understregningen af den ”fortrinsvise” ageren.

Den globale ulighed og klimakrisen er tæt historisk forbundne. De historiske CO2-udledninger, der har været med til at
skabe den kurs, som de kapitalistiske samfund er slået ind på,
kommer fra den industrielle
revolution med først Storbritannien og siden USA i spidsen. Og
konsolideringen af moderne kapitalisme skete med ekspansionen
af markedet i kolonialistisk og
imperialistisk aktivitet, hvor det
Globale Nord drev rovdrift på
det Globale Syds ressourcer og
slavegjorde mennesker. Dette er,
hvad der ligger til grund for det
ulige spillerum mellem Nord og
Syd, som COP er.
Derfor er spørgsmålet om “klimagæld” af stor vigtighed og bør
være et organiseringspunkt for

klimabevægelsen. Det er ikke en
symbolpolitisk undskyldning for
“fortidens synder”. At kompensere
landene i det Globale Syd og skabe
mulighed for en bæredygtig udvikling af deres økonomier er en
nødvendighed for klodens og milliarder af menneskers overlevelse.
Det er potentielt et kampspørgsmål, der peger i en anden
og mere radikal retning end de
kapitalisme-venlige løsninger,
som verdens politiske ledere og
milliardærer lobbyer for i COP.
Klimagæld er ikke fordelagtigt
for kapitalisterne i det Globale
Nord - men for en solidarisk klimabevægelse er det muligheden
for på tværs af grænser at kæmpe
for menneskehedens overlevelse.

Forsiden op den oversatte piece
Kan købes i Internationale Socialisters boghandel
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Perspektiver på

klassekampen

(del 3 af 4)

Spørgsmålet om klasse er
vidt og bredt tilbage i den
offentlige debat. Efter årtier,
hvor borgerskabet har erklæret arbejderklassen “død” og
gjort arbejderen til et historisk levn, er disse tilbage i
søgelyset, idet klassekampen
er blevet sværere at ignorere.
Socialister må ruste sig til
denne debat.

arbejderne, som klasse, ikke brug
for kapitalisterne – men kapitalisterne har til gengæld brug for
arbejderne. Og derfor er det også
dem, der for alvor kan stikke en
kæp i samfundets hjul. Strejken,
hvor man nedlægger arbejdet, er
arbejderklassens vigtigste og stærkeste våben under kapitalismen.

Det revolutionære potentiale

Af Anna Wolf

I de to foregående dele af denne
serie fokuserede vi på den socialdemokratiske måde at bruge klassebegrebet og klassekampen på.
Vi har set, hvordan socialdemokrater skubber klasse foran sig
for at retfærdiggøre og legitimere
national-chauvinistisk og racistisk
politik og splitte befolkningen
på spørgsmålet om at modtage
flygtninge. Og vi har set, hvordan
Lars Olsen foretager en skarp lagdeling efter uddannelse og derved
begrænser “arbejderklassen” til
kun at være faglærte og ufaglærte
arbejdere.
“Arbejderklassen” bliver en
gruppe, som socialdemokraterne
skal fastholde stemmer i og som
de kan bruge til at stive deres eget
projekt af.
Marxister og revolutionære
socialister, derimod, ser arbejderklassen som nøglen til forandring
af hele samfundet, og det er derfor, at det marxistiske modsvar
til den socialdemokratiske klasseforståelse er vigtigt.
Lad os derfor se lidt på de
grundlæggende idéer i den marxistiske klasseanalyse.

Arbejderklassens centralitet
i marxismen

Der er to klasser, hvis indbyrdes
forhold udgør hoved-dynamikken
i det kapitalistiske klassesamfund:
arbejderklassen (eller proletariatet) og kapitalisterne.
Proletariatet og kapitalisterne
er først og fremmest defineret af
deres stilling i forhold til produktionsmidlerne. En kapitalist ejer
større eller mindre dele af produktionsapparatet – dvs. fabrikker,
maskiner, firmaer, der producerer og sælger services, etc. En

arbejder eller proletar er én, der
kun “ejer” sin arbejdskraft og må
sælge den for at overleve. Dette
er den grundlæggende struktur,
der de sidste 200 år har hersket og
formet livet for langt de fleste. Et
mindretal lever af at eje og af den
værdi, andres arbejde producerer;
det stadigt større flertal lever kun
af at sælge arbejdskraft.
Det er vigtigt at have for øje,
at klasse-forholdene er det, man
kalder objektive. Det er positioner
i den økonomiske og materielle
organisering af samfundet. Det
betyder, at klasse ikke dybest set
og nødvendigvis har noget at
gøre med dit uddannelsesniveau,
din videnshorisont eller dine
værdier, eller hvad du tænker dig
selv som. Arbejderklassen i sig
selv er et spørgsmål om graden
af indflydelse, man har på eget
arbejde og altså om forholdet til
produktionsmidlerne.
Dette betyder naturligvis ikke,
at social arv, hvor det kapitalistiske klassesamfund hele tiden
reproducerer forskellige begrænsninger for mennesker, ikke er
noget, som socialister går op i, og
at uddannelse og muligheder ikke
spiller ind her. Men det er ikke det
grundlæggende spørgsmål.

Arbejderklassen er flertallet

Den objektive definition af arbejderklassen gør den moderne
arbejderklasse til et overvældende

Strejkende arbejdere i Hviderusland
Foto: Ukendt
og broget flertal, i Danmark og
globalt.
Sygeplejersker, skolelærere og
pædagoger i den offentlige sektor
skaber ikke direkte værdi for en
kapitalist ved at skabe merværdi
af deres arbejde. Men deres arbejde understøtter produktionen
og indgår derfor i den samlede
produktion.
Desuden er de alle i den grad
defineret af deres afhængighed af
at kunne sælge deres arbejdskraft
og af en meget begrænset eller
ikke eksisterende kontrol over
eget arbejde ‒ samt ofte kritisable
løn- og arbejdsforhold. “Samlebånds-principperne” fra fabrikken overføres på velfærdsarbejde.
Et lille (og svindende) mindretal sidder med kontrollen over
lønarbejde i den private sektor
og bestemmer hvem, der får lov
at sælge sin arbejdskraft. Det er
det grundlæggende træk ved kapitalismen. Men den anden side af
arbejderens magtesløshed er arbejderklassens potentielle magt.
For selvom det er et lille mindretal, der kontrollerer produktionsapparatet, er det arbejderklassen,
som producerer alle goderne og
værdierne i samfundet og får
“hjulene” til at køre rundt. Offentligt ansatte, som ikke producerer
værdi for en kapitalist, får andre
vitale hjul til at køre rundt – de
står for børnepasning, pleje af
syge og meget andet. Reelt set har

Socialister er således ikke optaget
af arbejderklassen, fordi det er
den gruppe i samfundet, som har
de værste leveforhold. Underklassen eller det, der er blevet kaldt
pjalteproletariatet, har det værre,
og det samme kan man nogle
gange sige om små selvstændige.
Vi er optaget af arbejderklassen,
fordi det er den potentielt mest
revolutionære klasse gennem sin
placering i produktionen. Det er
arbejderklassen, der kan udfordre
de nuværende produktionsforhold og dermed det nuværende
samfundssystem.
Det er arbejderklassen, der har
dette revolutionære potentiale
‒ overordnet set på grund af udbytningen som beskrevet ovenfor:

kapitalisterne tjener penge på
arbejderen og har brug for hende.
Men der er også en dybere grund.
Her kan et lidt historiserende
eksempel hjælpe. Landarbejdere
er f.eks. lige så udbyttede som industriarbejderklassen, og der har
været mange bondeoprør gennem
tiden. Men en succesfuldt bondeoprør resulterer i, at landarbejdere
og fæstebønder deler godsejerens
jord op mellem sig, så de individuelt kan få et større udbytte af
deres arbejde. Hvis arbejderne
på en fabrik ‒ eller en moderne
virksomhed i servicesektoren ‒
overtager fabrikken, kan de ikke
dele den op imellem sig, men må
i produktionens natur være del af
en kollektiv proces med at køre
den videre. Arbejderklassen er et
kollektiv og må, for at realisere
egne interesser, agere som sådan.
Heri ligger dens revolutionære
potentiale.

Vejen til socialisme
Foto: Charlie Lywood
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Del 9:

Krise og arbejdsløshed
i 30erne

Når talen falder på 30’erne,
tænker de fleste krise og arbejdsløshed, og der er ingen
tvivl om at det er rigtigt. Men
det er ikke sådan at arbejdsløsheden var en ukendt trussel
mod arbejderklassen indtil da.
I perioden 1920-45 er 1920 og
1944 de eneste to år hvor arbejdsløsheden er under 10%,
så arbejdsløsheden red i høj
grad arbejderklassen som en
mare fra 1. verdenskrigs afslutning (og for den sags skyld
også før) til efterkrigsboomet
efter 2. verdenskrig.
Af Freddie Nielsen

Men det er rigtigt at nogle år
i de tidlige 1930’ere var ekstra
slemme. Med Wall Street krakket
24. oktober 1929 (Sorte torsdag),
bredte en enorm krise sig ud over
verden. Også Danmark blev ramt,
men lidt forsinket, fordi det første
der blev ramt, var råvarepriserne,
så faktisk steg det danske industri
indeks i 1930.

36 kvindelige arbejdere, 30 af 40
malere, 30 af 33 murere, 120 af
130 smede, 27 af 32 snedkere, 40
af 40 sømænd og 35 af 49 tømrere.
Tallene er nok ikke repræsentative
for hele landet, men tendensen er
klar nok.
Det var heller ingen dans på
roser at være arbejdsløs i 30’erne.
Den periode man kunne få akasse understøttelse var 70 dage
om året, i særlige tilfælde 120
dage, og for at være berettiget
skulle man have haft 10 måneders
arbejde inden for 2 år. I 1932 var
a-kasseunderstøttelsen højst 3 kr.
om dagen. I forhold til den gennemsnitlige arbejdsløn på 50-60
kr. om ugen, var det altså ofte under 1/3 af lønnen. Efter de 70 dage
måtte man til den kommunale
hjælpekasse, hvor udbetalingen
var efter skøn, og gik det helt galt
så var det fattighjælp, men det
betød fortabelse af borgerlige rettigheder, herunder stemmeretten.
Det var altså hårde tider for
arbejderklassen. Som beskrevet
i tidligere afsnit, var der konstant

Hjemløsemarch

De arbejdsløses styrke var selvfølgelig ringe, som stående isoleret
uden for arbejdspladserne, men
en lille gruppe hjemløse organiserede i 1928 ”De Hjemløses
Forbund”, der stillede krav til
fagbevægelsen om at tage såvel
hjemløse spørgsmålet som arbejdsløsheden op. Og så organiserede de en hjemløs march, der
startede i Kjellerup mellem Viborg
og Silkeborg, med København og
Rigsdagen som mål.
I knap et par måneder organiseredes der på herberger og
andre steder hvor hjemløse kom.
Og det med succes. Den 5. marts
1928 marcherede op mod 300
hjemløse ud af Kjellerup på vej
mod Silkeborg. Da de nåede Skanderborg var de vokset til 600, og
flere kom til.
Nu begyndte politikere og myndigheder at få kolde fødder, og
landsaviserne fulgte op med
afskrækkende (løgne-) historier.
Der blev nu sendt politiforstærkning til Vejle, for at møde og
stoppe marchen. Marchdeltagerne besluttede at følge politiet,
og opløste marchen. Men på trods
af myndighedernes forsøg på at
undgå det, lykkedes det dog de
fleste af deltagerne at komme til
København, og deltage i demonstrationen til Rigsdagen.

Serie: Arbejderbevægelsens
historie med
revolutionære øjne
tiksplyndringer og rudeknuserier,
begrundet i at når magthaverne
ikke overholder grundlovens paragraf om arbejde til alle, så skal
vi heller ikke overholde lovene.
De intervenerede også i radiotransmitterede gudstjenester, og
var sågar involveret i affyring af
en pistol (op i luften) i Folketinget,
mens socialminister Steincke var
på talerstolen. De opnåede ingen
politiske resultater, men deres
aktioner fik dog det konkrete
resultat, at folk fra det bedre borgerskab, sammen med Steincke,
startede indsamlinger til de stakkels arbejdsløse.

medlemmer.
Den 1. februar 1931 var Thøger
Thøgersen (DKP) i Nakskov og
talte på et møde. Mødet besluttede at det ikke længere var nok
med ”besindige” henvendelser
til borgmesteren, så dagen efter
gik en demonstration på op mod
1.000 deltagere til rådhuset og
byrådsmøde. Byrådet blev presset
til at bevillige 20.000 kr. til hjælpekassen. Men efter pres fra de
borgerlige aviser og SD centralt,
blev bevillingen trukket tilbage,
og lederne af demonstrationen
fængslet.

Mobiliseringen fiser ud

Arbejdsløse står i kø till kontrolstedet i vinterkulden.
Foto: Arbejdermuseet/ABA
Det var dog en kortvarig fornøjelse, og i 1931 vendte konjunkturerne. Det kulminerede i 1932
med en gennemsnitlig arbejdsløshed på knap 32% for hele året,
og det var især slemt i vinteren
1932-33, hvor arbejdsløshedsprocenten nåede over 40. Herefter
faldt arbejdsløsheden igen, men
lå dog fortsat på omkring 20% helt
frem til 1942.

Stor ungdomsarbejdsløshed

Det var i høj grad de unge der
blev ramt. I januar 1933 viste en
optælling af a-kassemedlemmer
under 25 år i Esbjerg, at 97 af 113
arbejdsmænd var arbejdsløse,
13 af 67 tobaksarbejdere, 36 af

krav fra arbejdsgiverne om lønnedgang, og reallønnen falder
i flere omgange fra 1920. Kun i
1930/31 er der en reallønsstigning, men det er fordi priserne
falder hurtigere end lønnen. I
1939 er reallønnen under såvel
1920 som 1930/31 niveauet.
Forarmelsen af de arbejdsløse
var ikke noget nyt, men blev alligevel forstærket under MadsenMygdal regeringen der afløste
Stauning i 1926. Det betød at
mange blev hjemløse, ikke mindst
unge. SD stemte selvfølgelig imod
forringelserne af de sociale vilkår, og fagbevægelsen fordømte
dem, men ud over det blev der
ikke gjort meget for eller med de
arbejdsløse.

Den 20. marts, den planlagte
afslutningsdag, marcherede mellem 15 og 25.000 arbejdende og
arbejdsløse i demonstration fra
Søndermarken til Christiansborg.
Myndighederne var nærmest i
panik, politiet i højeste alarmberedskab, og havde fået udleveret
skarp ammunition. Men alt forløb
fredeligt, og på trods af massemobiliseringen – formentlig en af de
største i 2. halvdel af 20’erne – løb
det ud i sandet. Der var ingen
reel organisering omkring det, og
derfor heller ingen videre opfølgning. Der skulle nu gå yderligere
næsten 3 år før DKP begyndte at
kaste kræfterne organiseret ind i
arbejdet blandt de arbejdsløse.
I mellemtiden forsøgte nogle
gamle syndikalister og nogle
hjemløse (plus enkelte politiprovokatører, ligesom i hjemløsebevægelsen), at gendanne De
Arbejdsløses Organisation (DAO),
der havde haft en vis succes i 1918.
Men DAO 1930 kan på ingen måde
sammenlignes med DAO 1918.
Det blev en meget lille bevægelse,
stort set uden tilknytning til arbejderklassen. Og deres aktioner var
også herefter. Det var primært bu-

Politi og miliær bevogter politistationen i Nakskov mod byens arbejdere.
Foto: Arbejdermuseet/ABA

Det røde Nakskov

Et tredje eksempel på de arbejdsløses kamp før DKP træder
organiseret ind på scenen i 1931
(behandles i næste afsnit af serien), er de arbejdsløses kamp i
Nakskov 1930/31.
I slutningen af 1930 dannedes
DAO-Nakskov. Organisationen
var lokal, uden forbindelse til DAO
i København. De forhandlede
med byrådet om øgede bevillinger til de arbejdsløse og den
socialdemokratiske borgmester
lovede at se velvilligt på det. Men
der skete ikke noget. Nakskov var
en af de ”røde” byer, hvor SD tidligt havde flertal, og den såkaldte
kommunesocialisme blev brugt til
at forbedre lokale sociale forhold,
men det var ikke alt man gik med
til. Det tyder da også på at udviklingen 1930/31, hang sammen
med en utilfredshed blandt SDs

Men oprøret i Nakskov stoppede ikke her. DKP, der var vokset lokalt pga. sagen, indkaldte til 1. maj
møde, men byens politimester
forbød demonstrationen. Og da
arbejderne trodsede forbuddet,
blev de overfaldet af politiet. Det
var byens arbejdere dog ikke helt
tilfredse med, så 2. maj samledes
igen, og denne gang var de parate,
slog politiet tilbage og angreb
politistationen. Byens politi låste
sig inde i sikkerhed, og tilkaldte
forstærkninger. Både politi fra
omliggende kredse og militær
fra Vordingborg. Men inden forstærkningerne nåede frem, syntes
arbejderne at de havde vundet
dagen, og var gået hjem. Ud over
det retslige efterspil, skal det dog
siges at aktionerne trods alt betød
at byrådet i løbet af foråret både
smed flere penge i hjælpekassen
og lavede beskæftigelsesprojekter.
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Demonstration i Avnstrup. Foto: Pernille Cauchi

Svaret på den såkaldte ”flygtningekrise”
findes i opgøret med nationalstaten

(del 2 af 2)

Racisme og diskrimination
mod flygtninge og andre migranter raser som aldrig før
i Danmark. Men hvordan kan
de racistiske idéer slå så dybe
rødder i dele af befolkningen?
En del af svaret ligger i hvordan man ser nationalstater
som den kategori, mennesker
naturligt hører til i.
Af Carla Naur Nørremølle

Del 1 af denne artikel forklarede hvorfor og hvordan officielle
magthavere kan frasige sig ansvaret for flygtninge, fordi disse
udgør en restkategori i idéen om
nationalstaten.
En manglende brik i denne
forklaring er dog, hvorfor en
fremherskende fortælling i det
danske samfund – som i mange
andre samfund – er at flygtninge
i sig selv er farlige og fjendtlige.
Denne del af artiklen vil med udgangspunkt i antropologisk teori
beskrive én årsag til, at flygtninge
og migranter bliver objekter for
had og diskrimination i et system
af nationalstater. For at nå derhen
må vi dog starte et lidt andet sted.
I 1966 introducerede den britiske antropolog Mary Douglas
begrebet matter out of place (kan
oversættes til ”malplaceret materiale”).
Med begrebet beskrev hun,

hvordan mennesker generelt
kategoriserer verden omkring sig
og ser alt, som falder uden for,
eller som befinder sig i en forkert
kategori, som beskidt eller farligt.
Et eksempel kunne være at et
par kondisko som står på et gulv
bliver set som rene, men når de
bliver flyttet op på et spisebord
bliver de straks set som urene.
Ifølge Mary Douglas er dette
ikke kun et spørgsmål om bakterier og hygiejne, men om at
skoene er blevet fysik flyttet fra et
sted, de hører til, til et sted de ikke
gør, og derfor bryder de en orden,
som skal genoprettes. Dette brud
fører til en kropslig reaktion af
afsky overfor det urene.
Dette virker måske intuitivt, når
vi snakker om kondisko, men de
samme tankemønstre kan gælde
om mennesker.
Dette er ikke intuitivt, men tillært gennem den herskende idé
om nationalstaten. Fordi mange
opfatter nationalstater som de
kategorier, mennesker naturligt
hører til i, kan de personer, som
pludseligt og voldsomt bliver flyttet fra én kategori til en anden, blive betragtet som urene. De bliver
altså ”matter out of place”. De, der
betragtes som ”urene”, bliver også
set som farlige, fordi urenheden
udgør en trussel for en bestemt
orden – her nationalstaten.
Netop denne proces sker i op-

fattelsen af flygtninge og andre
migranter. F.eks. kan mange danskere tage til Egypten for at se på
pyramider, og dér have det fint
med de lokale muslimer, men så
snart en muslim kommer til Danmark, vil de udtale sig racistisk og
diskriminerende om personen. Vi
kan også se tendensen i den klassiske racistiske udtalelse: ”Rejs
hjem til, hvor du kom fra”. Her
indikerer man, at en person ikke
hører til i Danmark, og at deres
blotte tilstedeværelse er et problem i sig selv. Et problem, som
kun kan blive løst ved, at personen
vender tilbage til den kategori,
som racisten mener, de hører til i.
Opfattelsen af migranter som
”urene” ligger ikke kun hos enkelte racistiske individer, men er
en dominerende diskurs, som er
indlejret i det system, der er skabt
til at ”modtage” flygtninge og migranter. Dette sker på flere måder.
For at det ”urene” ikke spreder sig
for meget i samfundet, placerer vi
asylansøgere i centre, hvor man
kan samle dem og kontrollere
deres bevægelser. Man inddæmmer det ”urene”, så det ikke truer
nationalstatens orden. Til dem,
man ikke kan spærre inde, giver
man midlertidige opholdstilladelser, som kan trækkes tilbage efter
forgodtbefindende, så det urene
ikke rodfæster sig, men kan fjernes så snart lejligheden byder sig.

Foto: Klaus Berdiin Jensen
Et nyligt eksempel er den såkaldte ”hjemsendelse” af syriske
flygtninge, som havde fået midlertidig opholdstilladelse. I statens
øjne har syrerne været her for
længe – urenheden er i fare for at
”gro fast” – så selvom vi reelt ikke
kan sende dem til Syrien, kan vi
pakke dem væk i udrejsecentre
med fængsels-lignende tilstande.
En dominerende opfattelse af
nationalstater som ”naturlige”
former fører altså ikke kun til, at
nationalstater ikke vil modtage
flygtninge, men også til en udbredt afsky blandt personer som
betragter flygtninge som menne-

sker uden for kategori.
Det leder til racisme og diskrimination, både systemisk og mellem individer. Politikerne puster
til ilden og fabrikerer fortællingen
ved hele tiden at signalere, at
flygtninge og migranter ikke hører
til i Danmark.
Problemerne kommer fra ideologien om nationalstaten som en
”naturlig” og organisk form, og
løsningen findes i opløsningen
af de grænser, som skaber had
og splid mellem mennesker,
som burde være solidariske med
hinanden.
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Landsdækkende aktionsdag den 13. november

Flygtninge er velkomne - lige rettigheder og muligheder for alle

Elever i Lundby støtter sine syriske kammerater

Siden starten af 2021 har
mange syriske flygtninge for
mistet deres opholdstilladelse.
Af Lene Junker

Samtidig er der bygget en landsdækkende bevægelse med landsdækkende aktionsdage den 19.
maj og 31. august. Syrernes egen
6 uger lange sit-in foran Christiansborg har været unik.
Der har været fokus på kommunalvalget hele efteråret, hvor
vi har forsøgt at stille byrådspolitikere og kandidater til ansvar for
den politik, deres partier fører på
Christiansborg. De skal hverken
dække sig ind under, at det er
Christiansborg-politik eller en
myndighedsafgørelse, som de
ikke har indflydelse på. Alle har
indflydelse på hvad der sker i et

demokratisk samfund. Vi har alle
demokratiske rettigheder og mulighed for at ytre os frit.
Vigtigt har det været at finde allierede blandt socialdemokratiske
byrådskandidater. De findes alle
steder og de spiller en nøglerolle
i at ændre den S-toppens politik.
Vi har også forsøgt efter at involvere de faglige organisationer
på uddannelsesområdet, som
tidligere har kritiseret regeringens
politik. Det samme gælder FOA,
hvis medlemmer lever med de
midlertidige opholdstilladelser
og frygten for at miste retten til at
bo i Danmark.
Det er Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælps
Ungdom og Fællesinitiativet mod
Racisme og Diskrimination, som
har været tovholdere og forsøgt at
koordinere de mange lokalt baserede aktioner og demonstrationer.

RFB - og elever fra Tarup skole 8.10. Foto: Maryam M. Jasim

Da Socialistisk Arbejderavis gik
i trykken den 3. november var der
planlagt aktioner i København,
Aarhus, Odense, Aalborg, Åbenrå,
Silkeborg, Vejle, Samsø, Nyborg,
Svendborg, Hillerød, Ringsted og
Slagelse.

Solidaritet med flygtningene i
hverdagen

Flygtninge er ikke fremmede,
men klassekammerater, kollegaer,
naboer og venner, som vi deler
en hverdag med. Der er så meget
brug for konkret solidaritet og
hjælpsomhed, fordi den umenneskelige flygtningepolitik rammer
stadig flere.
Der er også brug for at lokalpolitikerne tager et konkret ansvar
for borgerne med flygtningebaggrund i deres by. Det gælder især
R,SF og Ø som er modstandere
af at inddrage syriske flygtninges
opholdstilladelse. Og der er brug
for at andre politikere, som stadig
står for humanisme og solidaritet,

Hanin har mistets sin opholdstilladelse. Foto: Maryam M.
Jasim

Karoline, elerådsformand taler. Lundby.Tak til Jytte Høj Hammer for foto

også siger fra overfor den umenneskelige flygtningepolitik, som
regeringen fører.
I den seneste tid er klassekammerater til udvisningstruede
syriske børn og unge stået op for
deres kammerater og arrangeret
demonstration til støtte for dem.
Kan det ske i Odense og Vordingborg, kan de ske alle steder.
Det skete i Odense, hvor en syrisk familie med fire børn, mistede
deres opholdstilladelse. Elever fra
8. klasse på Tarup Skole tog initiativet. Det rykkede også i de andre
klasser på skolen, hvor de syriske
børn går og på Sosu Skolen, hvor
den ældste datter går.
De kontaktede Fyens Stiftstidende og Racismefri By - Odense
for Mangfoldighed. Avisen løftede
sagen ud til hele byen og Racismefri By - Odense for Mangfoldighed
var med til at sikre at demonstrationen blev en fantastisk smuk,
hjertevarm og energisk oplevelse
for de 300 deltagere. Rigtig mange

Lins kammerater fra sosuskolen. foto: Maryam M. Jasim

elever talte og satte ord på deres
syriske kammeraters situation og
det uforståelige i at de ikke kunne
blive i Danmark. Den radikale
børne og unge rådkvinde, Susanne Crawley gav demonstrationen
nogle få ord med på vejen. Det
sammen gjorde formanden for
Odense Lærerforening, Charlotte
Holm. Med hjemmelavede skilte,
hjerter, bannere og slogans gik
demonstrationen rundt i byen og
fangede manges venlige opmærksomhed.
En uge senere var der støttedemonstration for en syrisk familie
fra Lundby i Vordingborg Kommune. Den har også har mistet
opholdstilladelsen.
To af børnene går på Svend
Gønge Skolen, og her var det elevrådsformanden og en veninde,
som tog initiativ til demonstrationen. Der var taler fra Michael
Larsen fra Radikale Venstre og den
socialdemokratiske borgmester,
Mikael Smed.

Maid fra Lundby og hans familie. Tak til Jytte Høj
Hammer for foto

Workshop om asyl- og integrationslov
D. 13. oktober blev der
afholdt workshop om dansk
asyl- og integrationslov på
initiativ fra Cph – Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination.
Af Carla Naur Nørremølle

Workshoppen foregik i Kapelvej
44’s lokaler og der deltog 30-40
engagerede mennesker – både
aktivister, migranter, flygtninge
og alment interesserede.
Workshoppen startede med to
oplæg af henholdsvis Line Bøgsted som er juridiske seniorkonsulent i Dansk Flygtningehjælps
asylafdeling og Julie Wetterslev
som er Ph.d.-studerende i International Ret og aktiv i foreningen
Kærlighed Uden Grænser.
Line Bøgsteds oplæg handlede
om de udfordringer og forhindringer, som asylansøgere møder
i det danske- og fælles europæiske
asylsystem. En af hovedpointerne

var, at den danske asyllovgivning
er blevet markant hårdere de
sidste 6-7 år.
Oplægget og den efterfølgende
diskussion berørte blandt andet
den mistillid som asylansøgere
bliver mødt med fra systemets
side, samt det urimelige faktum,
at man skal krydse grænser ulovligt for at få lov at søge om asyl.
Julie Wetterslevs oplæg omhandlede racisme og diskrimination i de danske familiesammenføringsregler for ægtefæller

og partnere. Hun forklarede,
hvordan par bestående af en
dansk og en ikke-vestlig person
har væsentligt sværere ved at
opnå familiesammenføring, end
hvis partneren er fra et vestligt,
”hvidt” land. Hun understregede
også klasseperspektivet i familiesammenføringsreglerne, da
bare ansøgningen kræver at man
sætter 100.000 kr ind på en låst
bankkonto, ud over gebyrerne
for selve ansøgningen. Også i
dette oplæg, blev det tydeligt at

migranter mødes med mistillid
fra det danske system ved, at der
bliver stillet spørgsmålstegn ved
deres kærlighed, og deres behov
for at bosætte sig i Danmark.
Efter Line og Julies oplæg blev
alle deltagende delt op i blandede
grupper for at diskutere oplæggene, og hvad man kan gøre for at
ændre den diskriminerende lovgivning. Diskussionerne var præget af frustration over systemet,
men også engagement og ønske
om at handle. Grupperne snak-

kede blandt andet om vigtigheden
af at fortsætte det aktivistiske arbejde, også i situationer hvor det
føles nytteløst, for ikke at lade den
racistiske politik fortsætte upåtalt.
CPH – Fællesinitiativet mod
Racisme og Diskrimination takker Kærlighed Uden Grænser,
SOS Racisme Danmark og Syrisk
Forening i Danmark for at være
medværter, og Kapelvej 44 for lån
af lokaler. Der er lagt planer om
at holde lignende arrangementer
i fremtiden.
CPH - Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination deltager
også i Krystalnat-arrangementet
den 9. november og den landsdækkende aktionsdag for flygtninge den 13. november.
Har du lyst til at være aktiv i
CPH-Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, så send en
besked via www.facebook.com/
AntidiskriminationKbhOmegn.
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Kunsten som symbol på menneskers kamp

mod undertrykkelse
Kina vil af med det sidste synlige
mindesmærke for “Massakren på den
Himmelske Freds Plads”

studenter. Så massakren foregik rundt omkring i byen og da hæren nåede Den Himmelske Freds Plads, var oprøret slået ned.

Af Lene Junker

Hård kamp for at sikre “skamstøttens”
eksistens i Hongkong

Hongkongs universitet har for nylig gennem sit amerikanske advokatfirma bedt
den demokratibevægelse, som myndighedernes har gjort ulovlig, om at fjerne
“skamstøtten” i løbet af 5 dage.
Det har medført en verdensomspændende kampagne, som Jens Galschiøt og
hans værksted har været krumtappen i. Så
fra, at Kina og Hongkongs myndigheder
så deres snit til nærmest administrativt at
fjerne eller ødelægge skulpturen og dermed
symbolet på kampen for frihed i Kina, ja
så er “skamstøtten” blevet omdrejningspunktet for den fortsatte kamp for frihed
og demokrati i Hongkong og Kina.

Det har siden 1997 været en hård kamp at
sikre “skamstøttens” eksistens i Hongkong.
Det er alene takket være demokratibevægelsen, og den globale solidaritet, at den
står der endnu. Gennem de sidste par
år er demokratibevægelsen i Hongkong
svækket fordi Kina hele tiden indskrænker
Hongkong-borgernes demokratiske rettigheder. Den nationale sikkerhedslov som
gælder i Kina, gælder nu også i Hongkong.
Bevægelsens ledere er fængslet og den frie
presse lukket. Dertil kommer lockdown
pga. corona.

Jens Galschiøt og demokratibevægelsen i Hongkong

Skamstøtten har stået i 24 år i Hong Kong
som monument over rædslerne på den
Himmelske Freds Plads i 1989. Måske vakler fundamentet under den i disse dage,
da de kinesiske myndigheder gennem et
amerikansk advokatfirma har orkestreret
et forsøg på attentat mod kunsten.
Men kunsten vil altid vinde! Uanset forsøg på at omskrive historien og lægge slør
over fortiden, så vil kunstens symboler altid
bestå og vokse sig stærkere og stærkere, for
kunsten vil altid bære en fortælling i sig og
med sig, som resonerer med vores fælles
hukommelse i den aktuelle virkelighed.
En skulptur er ikke en statisk konstruktion,
men vil altid spejle tid og kontekst, og fornyr derved dynamisk rummet omkring sig.
Det lys, der kastes på kunsten, er levende
og foranderligt på tværs af tid og rum. Kun
tavshed kunne stumme Skamstøtten, så
Kina har gjort den stærkere, og dag for dag
vokser den sig højere, så den nu kan ses
kloden rundt. Folk samles omkring den,
fordi den bærer humanismens frø i sig.
Kunstens udødelighed er sikret, og vi
vil sejre i humanismens, demokratiets og
sandhedens navn, og selv hvis Skamstøtten
destrueres, så vil den kaste sin slagskygge
ikke bare på tværs af grænser, men som
ukrænkeligt symbol i vores allesammens
bevidsthed. Riger forgår, mens kunsten
består”

Billedhuggeren, Jens Galschiøt, skabte
skulpturen “Skamstøtten” i 1997 i samarbejde med Demokratibevægelsen i Hongkong. Siden har den stået på Hongkongs
universitet.

1997 var også året, hvor “Et land - to
systemer” aftalen mellem Storbritannien
og Kina blev indgået. Hongkong tilhørte
nu Kina, som til gengæld skulle respektere
Hongkongs politiske system.
“Skamstøtten” er det eneste synlige
mindesmærke for “Massakren på den himmelske freds plads” i Peking i 1989, som er
kendt fra det ikoniske foto, hvor én person
står foran tanks på Den Himmelske Freds
Plads den 5. juni, der gik verden rundt. Men
hvad skulle alle de tanks der, når der ingen
mennesker var?

Jens Galshiøt siger om sin kunst:

“SKAMSTØTTEN BLIVER STØRRE

lokale aktivister. Det var et opråb og en protest mod den voldsomme nationalisme og
racisme, som blev udløst i Ex-Jugoslavien
og som resten af Europa enten fulgte passivt
eller så nye muligheder i.

COP21 i Paris

Jens Galschiøt deltog også aktivt med
en række kunstinstallationer ifm. FN’s
klimakonference i Paris i 2015 sammen
med klimaaktivisterne. Mest kendt er nok
skulpturen med den udhungrede isbjørn.

Folk samles omkring Jens Galschiøts
kunst, fordi den bærer humanismens
frø i sig
Sådan har det været siden Jens Galschiøt i
1993 skabte skulpturen “Min Indre Svinehund”. Faktisk blev der støbt 20 af dem, og
i løbet af én dag blev de alle stillet op i 20
europæiske byer, illegalt i samarbejde med

Skamstøtten på Christiansborg

I slutningen og 2019 kom demokratibevægelsen i Hongkong under voldsomt
pres. Det fik Jens Galschiøt til at søge om
tilladelse til at stille den den op på Christiansborg i januar 2020 i solidaritet med
bevægelsen i Hongkong. Der stod den i 3
måneder, selvom Kina forsøgte at lægge
pres på Københavns Kommune for at få
dem til at trække tilladelsen tilbage. Opstillingen af Skamstøtten skete i samarbejde
med Amnesty International og Alternativet.

Studenter og arbejderoprør i Kina i
1989

Siden april var der udbrudt omfattende studenterprotester, “Op med demokratiet. Ned
med diktaturet”. En sultestrejke der omfatter tusindvis af mennesker. Protesterne
breder sig til fabrikkerne, som strejker og
arbejderne deltager i protesterne sammen
med studenterne. Den kinesiske regering
erklærer undtagelsestilstand og hæren rykker ind og slagter tusindvis af arbejdere og

Min indre svinehund

Galleri Galschiøt er åben for alle interesserede.
Læs mere på Galschiot.com

Kampen mod racisme og Danmarks
umenneskelige flygtningepolitik

Ved utallige lejligheder og på mange forskellige måder har Jens Galschiøt bragt sin
kunst i spil og placeret sig selv som en del
af en bredere humanistisk bevægelse. Det
glæder ikke mindst solidaritet med verdens
flygtninge og kampen mod Danmarks
umenneskelige flygtningepolitik.
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Bøger til socialister og anti-kapitalister

Martin Empson:
Det store klima
COP fup - til 40kr.

Does privilege explain racism? - til
30kr.

SIDE 11

Alle plus porto hvis de bestilles over modstand.org
Alternativt kan du købe dem i din lokalafdeling og
spare portoen

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

Martin Empson
(ed.): System change not climate
change - til 80 kr.

International Socialism Journal
172 - til 60 kr.
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Marxisme

26.-27. nov.

Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4, København

Deltagelsen for de to dage koster 150/75 kr. (beskæftigede/alle andre).
Enkelte møder: 25 kr.
Betaling: Mobilepay 107711 under Mærket Marxisme 2021 eller i døren.

Møder i Internationale Socialister
Møderne er åbne for alle interesserede. Se de seneste opdateringer på socialister.dk/moeder

København

Odense

11/11: Studiekreds om ”System change not climate change”
18/11: Hvad er en revolution?
25/11: Intet møde pga Marxisme 21 d. 26/27 november.
2/12: Studiekreds om ”System change not climate change”
9/12: Flygtningens rolle i nationalstaten.
16/12: Rød Jul med quizz og ”skæg og ballade”
13/1: Studiekreds om ”System change not climate change”
20/1: Er der en overbefolknings-krise i verden?

9/11: Hvad gik forud for Krystalnatten? Hvordan kunne
Nazisterne komme til magten?
16/11: Oprøret i Sudan
23/11: Den tyske revolution
30/11: Overraskelse
3/12: kl. 17 - ﬁlm og fællesspisning
7/12: Overraskelse
14/12: Overraskelse
21/12: Juleferiehygge, evaluering og fællesspisning

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.

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørregade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.

Århus

Holder møde hver anden mandag kl. 19.30 i Huset
Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus. Kontakt Lars
Henrik på tlf. 61 60 68 76 for yderligere info.
15/11: Kan marxismen forklare verden i 2021?
29/11: Overraskelse
6/12: Klimakampen - hvilke farbare strategier?
20/12: Film og hygge

Følg med på facebooksiden: facebook.com/socialister.dk
Kontakt os på: landskontor@socialister.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: socialister.dk

Hvilken vej for venstrefløjen

Flugten til højre. Foto: PIXNIO

Hvor er Enhedslistens røde linjer blevet af
overfor den socialdemokratiske regering?
Af Charlie Lywood

som kan organisere og handle udenom
fagbureaukratiet.
I modsætning til begge bidrag, som
i udgangspunktet udelukker nye organisationsformer (den ene direkte, den
anden indirekte) mener vi, at der skal
arbejdes for at danne et antikapitalistisk
forum, hvor vejen frem for venstrefløj kan
diskuteres, uden at man skal forlade den
organisation, man er en del af og som er
uafhængig af de politiske partier eller den
fagforening man er medlem af.
Sådan et forum skal kunne rumme alle
de utilfredse kræfter både i og udenfor
EL, SF og Socialdemokratiet. Men også
kræfterne omkring ”Arbejdere i bevægelse”
og de forskellige støttegrupper til sygeplejerskerne og for forbedring af velfærden,
som er dukket op først og fremmest blandt
SOSU’erne og pædagogisk personale.
Der skal inviteres bredt. Den skal kunne
rumme aktivisterne fra klimakampen og
antiracismen, hvor tusindvis af aktivister
savner svar på hvordan man kan ændre
samfundet til et bæredygtige samfund når
markedsmekanismerne står i vejen. De 7
teser ville være et godt udgangspunkt at
diskutere ud fra.
En eventuel dannelse af et mere permanent ”antikapitalistiske” alternativ
for aktivister skal ikke erstatte de eksisterende organiseringer men kan være et
sted hvor folk kan diskutere på tværs og
handle fælles når der er enighed om det.
For eksempel, i forbindelse med sygeplejerskernes strejke og den efterfølgende
”vilde” arbejdsnedlæggelse.
Kapitalismen er i krise og fører os til
katastrofer, men de partier og organisationer som kan agere, mod katastrofen er
bundet op på at reformere et dysfunktionelt system. Derfor er det i sidste instans
også et spørgsmål om reform eller revolution. Men springet til at forstå hvorfor
en revolution er nødvendigt går gennem
kampen for reformer. Det er derfor, at det
nuværende opbrud kan åbne for mulighed for at dette kan ske.

www.socialister.dk
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Kulsort udlændingepolitik: behersket
reaktion. Brutalt indgreb i en kamp for
ligeløn og investeringer i sundhed fra
regeringen: behersket reaktion. Ingen
genopretning af velfærden generelt, kun
vedligeholdelse af den elendige standard,
som årtiers neoliberalistiske politik har
skabt: behersket reaktion.
Det kan derfor ikke undre, at der er et
begyndende opbrud på venstrefløjen.
Som for eksempel i en kronik i Politiken
af Jan Hoby, næstformand i pædagogfagforeningen LFS, m.fl. under titlen
”Venstrefløjen i Danmark er blevet Socialdemokratiets skødehunde.” Forfatterne
opremser verdens ufattelige fattigdom,
ulighed, diskrimination og klimakatastrofe og efterlyser ”… monumentale
forandringer, som vil revolutionere samfundet”. Den nuværende venstrefløj i form
af EL/SF og ”fagbevægelsen” opfylder ikke
deres ønsker. Derfor deres ”opråb” om at
”genskabe venstrefløjen”.
Dog inden for rammerne af disse organisationer.
Derudover har et ”Græsrodsnetværk”
dannet tidligere i år i Enhedslisten stillet
sig kritisk overfor EL’s beherskede reaktioner og skriver i et debatindlæg i Solidaritet
at ” Regeringen har for længst overtrådt
Enhedslistens røde linjer”. Græsrodsinitiativet har sit udspring i hvad man kan
kalde den gamle “venstrefløj” i EL. Men
der er også kommet nye utilfredse folk til.
Folk som er godt og grundigt trætte af EL’s
tiltagende parlamentarisme, manglende
basisdemokrati og manglende konsekvens overfor Socialdemokratiet.
I modsætning til ”Græsrodsnetværket”
hvis sigte er mere snævert internt i EL har
Hoby m.fl. foreslået en ny politik for hele
venstrefløjen og ”fagbevægelsen”. Forfatterne opremser 7 teser som kunne danne

basis for en diskussion om forandringer
af venstrefløjen. En ny venstrefløj skal
være anti-kapitalistisk, være ambitiøs,
foreslå konkrete forbedringer, komme
med radikale klimakrav, bekæmpe racismen, stå for international solidaritet og
være til stede i folks dagligdag. Det vil alt
sammen være et klart fremskridt fra den
ærbødighed som EL/SF og fagbevægelsen
viser overfor en kulsort S-regering.
Vi hilser dette opbrud velkommen. Der
er ingen tvivl om at Enhedslisten er endt
i en parlamentariske blindgyde, hvor det
ene ben af den tidligere strategi om at gå
på to ben – det udenomsparlamentariske – har tabt til fordel for Christiansborg
logik. Årsagen til denne blindgyde er først
og fremmest at vores side i klassekampen
har ligget meget lavt siden 2009. Strejketallene taler deres tydelige sprog. De er
uhyre lave, og det har forstærket de mere
reformistiske tendenser i partiet.
Imidlertid har der siden 2017 udviklet
sig en modstand i arbejderklassen i form
af fagoppositionelle grupperinger inden
for byggefagene og andre i de private fagforeninger. Og de offentlige ansatte stod
“skulder ved skulder” i OK18 og endelige
gik til modstand efter årtiers ærbødighed,
over for den neoliberalistiske økonomiske
politik og ødelæggelserne af velfærden.
Også OK21 har åbnet nye alliancer på
tværs af fag, fordi sygeplejerskerne stemte
nej og fortsætter kampen. Det åbner muligheden for en anden politik, både i EL/
SF og i fagbevægelsen. Når alt kommer til
alt, er det i arbejderklassen, at kimen til
reale samfundsforandringer findes.
Spørgsmålet er så om EL/SF og ”fagbevægelsen” kan ændres via et ”opråb” og
en diskussion eller igennem den ”lange
march” gennem EL som ”Græsrodsinitiativet” repræsenterer. Og i ”fagbevægelsens” tilfælde kan dette ikke gøres uden et
politisk og fagoppositionelle arbejde, som
skal organiseres og rejses fra bunden på
arbejdspladserne. Altså udvikling af en
egentlige opposition til fagbureaukratiet,
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i en opbrudstid?

