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Den civile modstand og beboerdemokratiet har sejret. Den ure-
tfærdige udsmidning og kollektive straf som ramte tre familier, er 
trukket tilbage.

Sagen om de tre familier i Blågården, en afdeling på Nørrebro 
under den almene boligorganisation FSB, har været lang og drama-
tisk. Nu er sagen afgjort for sidste gang, og de tre familier får lov til 
at blive i deres boliger.

Udsmidningerne blev varslet i kølvandet på Rasmus Paludans 
demonstration på Blågårds Plads palmesøndag i 2019, hvor 
medlemmer af hver husstand efterfølgende modtog ubetingede 
domme. På trods af, at personerne der siden da var flyttet, ikke var 
dømt for anden kriminalitet, og at naboerne i stort antal gennem 
de seneste to år har udtrykt deres støtte til familierne, har de tre 
familier hele tiden været truet af udsmidning.

Beboerne i  Blågården og boligorganisationen FSB har  modar-
bejdet hinanden. Den daværende organisationsbestyrelse ignor-
erede både beboernes og repræsentantskabets indstillinger til, at 
opsigelserne skulle trækkes tilbage. Derfor blev der stillet mistillid 
til organisationsbestyrelsen den 15. november. En ny bestyrelse blev 
valgt den 7. december, og den 9. december tog den nye bestyrelse 
endelig beslutning om at trække opsigelserne tilbage.

Sagen har bølget frem og tilbage. Andre gode kræfter, særligt i SOS 
Racisme og Almen Modstand, har støttet beboernes mulighed for at 
yde modstand. Det har for eksempel været at arrangere bustrans-
port for beboerne i Blågården til det ekstraordinære afdelingsmøde 
den 4. august 2021. 98,8 procent af de fremmødte stemte for tilba-
getrækning af opsigelserne. 

Tre familier i Blågården bliver boende 
- det nytter at kæmpe for sin ret

Ingen kvaler, planeten betaler

Danmark er et lille land, som 
har verdens 5. største handels-
flåde. 

Det skyldes først og fremmest 
Mærsk, som er verdens største 
containerrederi. Mærsk har in-
direkte stor indflydelse i den 
politiske og økonomiske elite i 
Danmark. De har også direkte 
indflydelse gennem Danske Red-
erier. Mærsk har længe ønsket 
militær støtte til danske han-
delsskibe i Guineabugten ved 
Vestafrika. Guineabugten er en 
meget trafikeret handelsrute.

Den 24. oktober stævnede 
Esbern Snare ud fra Frederik-
shavn, selvom ingen andre lande 
ønskede at være med i “pirat-
aktionen”, og der heller ikke var 
indgået aftaler med afrikanske 
lande i Guineabugten.

Kort tid efter meddelte Mette 
Frederiksen, at hun den 24.-25. 
november ville tage på officielt 
besøg i Ghana og besøge det dan-
ske fregat-bidrag i Guineabugten. 

”Jeg ser meget frem til at besøge 
det danske bidrag til pirateri-
bekæmpelse i Guineabugten,” 
udtalte hun.

Få dage før Mette Frederiksens 
besøg gik Esbern Snare i aktion og 
kom i ildkamp med formodede 
pirater. 

Fire, måske fem pirater blev 
dræbt og fire taget til fange, heraf 
en hårdt såret. Som følge deraf 

havde besætningen på Esbern 
Snare ikke rigtig tid til at modtage 
besøg af statsministeren.

Sagen er meget spektakulær 
og har udviklet sig til en farce. 
Regeringen har frafaldt an-
klagerne mod tre ud af fire tilfang-
etagne pirater. De er løsladt og 
sendt dem hjem. Den sårede 
pirat er anklaget og fængslet i 
Danmark.

Meget få har dog interesseret 
sig for, hvorfor der er så mange 
pirater i Guineabugten. Det ko-
rte svar er, at unge mænd bliver 
pirater og sætter livet på spil for 
at kunne forsørge deres familier. 
Selvfølgelig er der bagmænd, som 
skummer fløden, præcis som når 

flygtninge sætter livet på spil og 
betaler “menneskesmuglere” for 
at blive sejlet over Middelhavet.

Endnu færre har interesseret sig 
for, hvorfor Danmark fortsætter 
den militaristiske udenrigspolitik 
efter nederlaget i Irak, Afghani-
stan og Libyen. Allerede i 2015 
underskrev Danmark en aftale i 
NATO på krav fra USA, som lover 
at militærudgifterne vil stige til fra 
1% til 2% af BNP. Det korte svar 
er, at det er godt for danske virk-
somheders profitter, at Danmark 
bidrager til at opretholde den 
imperialistiske verdensorden, 
opruster og deltager militært 
rundt omkring i verden.

Dansk Piratjagt i Guineabugten

Den 5. januar breakede DR følgende 
afsløring i en dokumentar:

“Her fremgår det, at kommuner 
over hele landet siden 2016 ulovligt 
har frataget kontanthjælp fra ugifte 
borgere, som kommunerne godt ved 
har en så begrænset arbejdsevne, at de, 
ifølge reglerne, slet ikke må blive truk-
ket i  kontanthjælpen efter den såkaldte 
225-timers regel.”

“Kun Struer Kommune, Aarhus Kom-
mune og Halsnæs Kommune har afgivet 
fyldestgørende oplysninger” står der i 
de seneste to breve, som kommunerne 
i november 2021 har fået tilsendt fra 
beskæftigelsesministeren og fra STAR, 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering. 

Ulovlighederne er foregået siden 2016, 
hvor 225-timers-reglen blev indført, og 
det er uvist, hvor mange mennesker, 
som ulovligt er blevet trukket i kontan-
thjælpen.

“Hvis de har taget penge fra en kontan-
thjælpsmodtager, og de udmærket godt 
ved, at det er ikke helt efter reglerne, så 
skulle de skamme sig. Simpelthen” siger 
kontanthjælpsmodtager, Preben Jensen, 
til DR. Han har fået over 30.000 kr efter-
betalt, alene fordi en socialrådgiver på et 
værested klagede til Aarhus Kommune. 

225-timers-reglen, er blot én af mange 

regler og tvangsforanstaltninger, som 
kontanthjælpsmodtagere er blevet pres-
set af fra skiftende regeringers side. Alt 
sammen for at “motivere” folk til at finde 
et arbejde. Det er selvfølgelig ikke sket, 
hvorfor reglen blot gør folk fattigere.

Det ser ud til, at kommunerne har 
administreret reglen a la Støjberg, altså 
blæst på de individuelle hensyn og i 
stedet behandlet alle éns. 

Denne sag er også endnu et eksem-
pel på, hvordan borgernes rettigheder 
trædes under fode ude i kommunerne. 
Man skal være både stærk og stædig for 
at få sin ret.

Tusindvis af kontanthjælpsmodtagere snydt i årevis

Esben Snare.
Foto: Wikimedia Commons

Selvom ting er billige, har de 
typisk en høj pris for vores planet. 
Vestens overforbrug har i mange 
år været et centralt fokuspunkt 
for politikere og befolkningen. 
Det er en af de ting, der må 
ændres, for, at den nødvendige 
grønne omstilling kan realiseres. 
I kernen af dette problem ligger 
der et spørgsmål om hvorvidt 
den herskende forbrugskultur 
kan ændres uden, at det bliver 
på bekostning af den vestlige ka-
pitalismes jerngreb. Umiddelbart 

ser det ikke sådan ud. Det får de 
nuværende magthavere til at tøve 
med at skride til handling. Prob-
lemet er bare, at der ikke er mere 
tid. Vi må handle nu!

Derfor gik klimaaktivister fra 
Extinction Rebellion sammen 
med aktivister fra Internationale 
Socialister, på gaden i Aarhus. 

Iført julemandsdragter, med 
en stige på skuldrene og lystigt 
fløjtende bevægede aktivisterne 
sig op ad strøget, til de nåede 
Sallings indgang. Her blev stigen 

sat op, hvorefter to julemands 
udklædte aktivister spænede op 
for at fæstne det medbragte ban-
ner til Sallings logo. På skiltet stod 
der følgende:

”Lukket for al julehandel. På 
grund af etiske problemer må vi 
desværre lukke julen over”

Dette skabte en forstyrrelse 
og mange mennesker stoppede 
for at se på. “Kunne det virkeligt 
passe, at Salling lukkede julen 

over? Og så endda af hensyn til 
klimaet!“ Det kunne det desværre 
ikke. Dette stod hurtigt klart for 
tilskuerne, der blev informeret 
om begivenhederne af julemands 
forklædte aktivister, som delte 
flyers ud. På sedlerne stod der, 
at det handlede om et opgør 
med vestens forbrugskultur, de 
forhold de skabte for arbejdere 
verden over og ikke mindst den 
effekt forbruget har på vores 
klima.

Om det var julestemningen der 

gjorde folk i ekstra godt humør 
eller om det bare tilfældigvis var 
en gruppe forstående mennesker, 
der stoppede for at se på er ikke 
til at sige, men folk tog positivt 
og smilende mod flyersene og 
erkendte sig enig i, at vestens 
overforbrug er et problem.

Det betyder, at dette er en sag, 
der er værd at vende tilbage til 
og en sag, der kan øge opbak-
ningen til både ‘røde’ og ‘grønne’ 
bevægelser. En sag der kan gavne 
planeten og arbejderne på den.
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Det mener vi
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Kapitalismen kan sammenlignes med 
et trehovedet monster: Krisen i verden-
søkonomien, klimakrisen og den politiske 
krise i det “ekstreme centrum” - en tilstand, 
hvor nyliberalistisk politik gælder uanset 
hvilken regering, der kommer til magten.

Verdensøkonomien humper stadigvæk 
rundt med et stigende andel zombie fir-
maer, tyngende statsgæld, stagnation i 
væksten og nu også inflation. Fattigdom 
og ulighed er voksende.

Klimakrisen forværres med stor hast, 
mens COP26 i Glasgow endte i “bla, bla”. 
Milliarder af mennesker er truet af tørke, 
hungersnød, skovbrande og oversvøm-
melser de næste årtier. 

De politiske rystelser, som Trump og 
Brexit, skabte, har ikke lagt sig. Det “eks-
treme centrum” har mistet sin legitimitet 
og flakser frem og tilbage, uden at nogen 
for alvor tror på at de kan løse kriserne. 

Et stort flertal af republikanske vælgere 
tror ikke at Trump tabte til Biden. I Frank-
rig er Macron, som repræsenterer den 
“ekstreme midte” truet fra højre og det ek-

streme højre. I Danmark er Inger Støjberg, 
trods sin fængselsdom, en uhyre populær 
figur på højrefløjen med over 200.000 
følgere på Facebook og lige ansat på Ekstra 
Bladet. Messerschmidt ser ud til at blive 
valgt som formand for Dansk Folkeparti, 
selvom han er anklaget for svindel med 
EU-penge.

Covid-19 har afsløret og forværret 
dette trehovede monster. Angrebet på 
velfærden gennem årtier har overladt 
sundhedsvæsener i en sørgelig tilstand. I 
mange lande kollapsede beredskabet og i 
Danmark overlevede det kun ved at presse 
de ansatte til det yderste.

Den globale økonomi blev forstyrret 
af pandemien. De milliarder, som blev 
frigivet til økonomisk støtte og forbrug, 
satte gang i et kortvarig opsving i 2021. 
Men så kunne forsyningslinjer og råvarer 
ikke følge med og flaskehalse, inflation 
og manglen på arbejdskraft skaber nye 
problemer.

Alle internationale organer kollapsede 
under den nationalistiske opdeling af ver-

den, hvor hvert land sørgede for vacciner 
til sig selv i stedet for at gøre det, som ville 
have været rigtigt, både sundhedsmæssigt 
og humant, at fordele vaccinerne centralt 
til hele verdens befolkning. 

Disse tilstande, som bunder i magthav-
ernes respons på 2008/9 finans kollapset, 
ved at lade arbejderklassen betale og 
berige de rige, har afstedkommet oprør og 
modstand i de senere år. I 2019 var vi vidne 
til et globalt oprør. Men 2021 var ingen 
undtagelse. I Sudan forsøgte militæret at 
rulle fremgangen for revolutionen i 2019 i 
tilbage. De blev mødt med og møder sta-
dig massiv folkelig modstand organiseret 
i stigende grad af lokale komiteer, som 
mere og mere begynder at ligne folkelige 
magtorganer. Myanmars befolkning sloges 
i månedsvis mod militærets kup og på 
trods af massiv undertrykkelse, er de ikke 
slået. I indgangen til 2022 har vi set de 
kasakhstanske arbejdere gennem deres 
protester mod fordobling af gaspriserne, 
slå igen trods massiv undertrykkelse og 
en imperialistisk intervention fra Rusland, 

Hviderusland og flere russisk dominerede 
stater.

Desværre er bølgen af politisk modstand 
fra venstrereformisterne i Europa, fra 
Corbyn i Storbritannien til Enhedslisten i 
Danmark, stoppet og på tilbagetog.  Enten 
via valgnederlag, men først og fremmest 
fordi de er kollapset ind i koalitioner, som 
stort set har fortsat den nyliberalistiske 
politik. Det gælder Podemos i Spanien, 
venstre koalitionen i Portugal og Enhed-
slisten i Danmark. 

Der er nu brug for at kræfter til venstre, 
enten i eller udenfor disse partier diskuter-
er mulighederne for at danne organisator-
iske alternativer til venstrereformismen.  

De objektive og grundlæggende betin-
gelser - systemets skrøbelighed og arbe-
jderklassens utilfredshed - for at afskaffe 
dette trehovede monster, er til stede. Men 
den subjektive og politiske faktor mangler.

Internationale Socialisters opgaver og 
eksistensberettigelse som revolutionære er 
at skabe en organisation, der er i stand til at 
give ideer og organisation til dette projekt.

Af Charlie Lywood
 

Den Store Franske Revolution fra 1789 
endte i Napoleons politiske kontrarevolu-
tion, men fastholdt alligevel essensen i de 
sociale og økonomiske reformer, som den 
fremvoksende kapitalisme havde brug for. 
Der var ”unfinished business”, og under 
overfladen lurede revolutionens flamme. 

Borgerskabet ønskede et reelt politisk 
herredømme i Frankrig og derved fuld-
førelsen af opgøret med l’ancien régime. 
Det gjaldt også i stigende grad resten af 
Europa, hvor små, despotiske stater eller 
imperier eksisterede under feudalistiske 
relationer. Mens den voksende arbejder-
klasse ønskede sociale og økonomiske 
forbedringer. Disse to strømninger førte i 
1848 til anden akt i den europæiske, bor-
gerlige revolution.

Den umiddelbare årsag til oprøret i 1848, 
som brød ud i Paris d. 24-25. februar, var 
høstens magre resultat i årene efter 1845, 
samt økonomisk nedgang i industrien 
overalt i Europa. Det førte til stigende fø-
devarepriser og arbejdsløshed. Dette førte 
endvidere til protester og demonstrationer, 
som i starten var organiseret af middelklas-
sen, der ønskede grundlovsændringer, og 
endeligt opgør med enevælden. Snart blev 
protesterne overtaget af håndværkere og 
industriarbejdere med egne interesser.

Historiker Alexis de Tocqueville beskrev 
Paris efter oprøret, som bragte opposi-
tionen til magten: “Alene folket bar våben, 
forsvarede offentlige bygninger, overvå-
gede, kommanderede og straffede. Det var 
en ekstraordinær og forfærdelig ting at se 
hele denne kæmpe by i hænderne på dem, 
som ejede ingenting”. En by forvandlet af 
en oprørsk klasse. Der lugtede og så an-
derledes ud. 

Oprør overalt i Europa
Efter Paris så man over den næste måned 
stort set samme mønster i alle de store 
byer i Europa – Berlin (og alle de store, 
tyske byer), Prag, Milano, Venedig og Wien. 
Enevældens militær blev fordrevet af be-
væbnede oprørere ledet af arbejderklassen. 
Enevælden vaklede, og nye forsamlinger 
fyldt med repræsentanter for borgerskabet 
samledes og vedtog stemmeret for alle 
mænd, pressefrihed, ret til en retssag ved 
nævningeting, slut med adelens privilegier 
og feudale skatter.

Men selv om oprøret havde opnået 
dannelser af progressive forsamlinger, var 
disse befolket af mænd med ejendom. De 
ønskede ikke at risikere liv og karriere ved 
at foretage radikalt revolutionerende for-
anstaltninger mod den gamle herskende 
klasse. Men endnu vigtigere var det, at de 
frygtede dem, som havde bragte dem til 
magten – de arbejdende masser. Omfanget 
af utilfredsheden i arbejderklassen sendte 
kuldegysninger gennem alle kapitalister – 
både store og små.

Arbejderklassen og bønderne var ikke 
bare optagede af grundlovsændringer 

Tyvende del.

1848 – Anden akt i den 
europæiske borgerlige revolution

eller feudale privilegier, men krævede 
anstændige livs- og arbejdsvilkår. De 
udfordrede selve profitmaksimeringen. 
Den revolution, som borgerskabet havde 
startet, risikerede at ende med dets egen 
afskaffelse. Derfor dannede borgerskabet 
en alliance med adelen og enevælden for 
at knuse truslen.

Reaktionen slår tilbage
Der, hvor oprøret begyndte, var også der, 
hvor reaktionen startede sit modangreb. 
Allerede kort tid efter februar-oprøret re-
organiserede de borgerlige republikanere 
i parlamentet Nationalgarden. Den blev 
fyldt med folk, som var loyale over for re-
geringen. De afholdt et hurtigt valg til en 
grundlovs-forsamling, som ikke gav de pa-
risiske arbejdere tid til at organisere uden 
for Paris. Valgets resultat afspejlede, hvem 
der dominerede ude på landet – jordejere, 
advokater og præster, som lagde skylden 
for de nye skatter på “røde Paris”.

D. 21. juni slog man til og lukkede de 
nationale arbejds-værksteder, som skulle 
afbøde arbejdsløshed. Man gav så de ar-
bejdsløse et valg om enten at blive depor-
teret til provinsen eller lade sig indrullere 
i hæren. Arbejderklassen greb til våben i 
modsvar. Men den republikanske regering 
havde klart militært overtag, og oprøret 
blev knust efter fire dage. 

Nederlaget i Paris gav signalet til reak-
tionen overalt i Europa. I de tyske stater 
og fyrstedømmer blev demokratiske 
forsamlinger opløst. I Italien knuste en 
østrigsk hær oprøret, og Milano faldt. En 
anden østrigsk hær indtog Prag. Og deref-
ter Wien og Ungarn. I Paris opdagede den 
republikanske regering, at da de nu havde 
besejret arbejderklassen, var der ingen til 
at forsvare dem mod monarkiets mulige 
genopståen. 

Europa efter 1848
1848-revolutionerne efterlod ikke Europa 
uændret. Stavnsbåndet og feudale skatter 
blev afskaffet i Tyskland og det østrigske 
imperium. Revolutionen styrkede junker-
ne som agrar-kapitalister. I de fleste tyske 
småstater (og i Danmark) accepterede 
enevældige konger, at de kunne beholde 
retten til at udpege regeringer mod, at der 
kom valg til parlamentariske forsamlinger 
med reel magt til borgerskabets repræ-
sentanter og sågar arbejdere og bønder 
omend i meget begrænset omfang. 

Men endnu vigtigere viste 1848, at det 
“spøgelse”, som hjemsøgte Europa i form 
af “kommunisme” ‒ som Marx og Engels 
skrev om i Det kommunistiske manifest 
blot få måneder før oprøret – var en rea-
litet. Arbejderklassen var trådt på scenen 
som klasse for første gang.

Serie: De almindelige
menneskers historie

Vi lærer om historien, menneskehedens historie,  som de store 
mænds skæbnesvangre valg, men ikke om historien, som den 

så ud for de fleste almindelige mennesker. Denne artikelserie vil 
groft skitsere et andet blik på historien, hvor der er lagt

hovedvægt på ”historien for de mange”.

Nationalgarden sættes ind i Wien.
Foto: Wikimedia Commons.
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Researchkollektivet Redox har 
udgivet en meget vigtig bog om 
de racistiske og fascistiske 
organisationer i Danmark og 
deres indbyrdes forbindelser.

Af Lene Junker

I forordet skriver Redox: “I Dan-
mark ser vi, at racistiske ideer og 
bevægelser, der for 20-30 år siden 
var totalt isolerede, i dag har vun-
det bred accept og har indflydelse 
i både den offentlige debat og det 
politiske maskinrum på Chris-
tiansborg”.

Bogen er et vigtigt bidrag til at 
forstå, hvordan det er kommet så 
vidt, at “ultranationalistisk tanke-
gods får taletid i de største medier 
og racistiske idéer har vundet ind-
pas langt ind i de fleste partier og i 
lovgivningen.”

Bogen er omfattende, men 
alligevel let tilgængelig. Den er 
inddelt i ni forskellige kapitler, 
som alle er rigt illustrerede med 
tilhørende tekst, tidslinjer og kort. 

Redox’ detaljerede kendskab 
til personer og organisationer 
giver os et fantastisk indblik i 
personernes og organisationernes 
ideologi, aktiviteter og indbyrdes 
forhold. Derfor ved vi, at medlem-
mer af den nyfascistiske organisa-
tion Generation Identitær vandrer 
ind og ud af det “pæne” højre-

radikale parti, Nye Borgerlige. 
Redox har afsløret, at to tidligere 
Generation Identitær medlemmer 
i dag er ansat i Nye Borgerlige. 
Desuden ved vi, at en række by-
rådskandidater for Nye Borgerlige 
tilhører eller har tilhørt den hem-
melige højreradikale loge, ORG. I 
forbindelse med kommunalvalget 
er det f.eks. afsløret, at Søren Lind 
Jensen fra ORG blev valgt ind i by-
rådet i Horsens for Nye Borgerlige. 

ORG har eksisteret siden 1987 
som en hemmelig loge, hvis 
medlemmer infiltrerede andre 
højreradikale organisationer, 
som for eksempel Den Danske 
Forening og Dansk Folkeparti 
Ungdom. De blev afsløret, da 
medlemmet Peter Ulrik Jensen, 
dengang motorcykelbetjent i 
Københavns Politi, blev anklaget 
for at misbruge sin adgang til 
politiets registre for at kortlægge 
og registrere antifascister. ORG´s 
medlemmer består af medlem-
mer med betroede stillinger i 
samfundet: politifolk, tidligere 
udsendte soldater, ledende me-
darbejdere i flere kommuner og 
erhvervsfolk.

Den nationalkonservative sam-
ling på Mosbjerg startede i 2013, 
og herfra blev også Nye Borgerlige 
dannet.

Her samledes de forskellige 
højreradikale og nationalkon-

servative strømninger til “Mos-
bjerg Folkefest”. Den har dog 
været aflyst de sidste par år pga. 
COVID-19. Talerlisten siden 2013 
rummer folk fra Generation Iden-
titær, English Defence League, 
Dansk Folkeparti mv. 

I 2015 blussede racismen og 
fremmedhadet ud i lys lue. Året 
forinden havde Dansk Folkeparti 
et kanonvalg til EU-parlamentet 
ligesom mange andre højre-
nationale partier i Europa. Ved 
folketingsvalget fik de deres hidtil 
bedste valg og blev støtteparti 
for Lars Løkkes regering. I den 
periode blev både ghettolovene 
og paradigmeskiftet gennemført, 
akkompagneret af en voldsom 
racistisk og fremmedfjendsk re-
torik. Det gav kræfter til højre for 
Dansk Folkeparti masser af vand 
at svømme i, og blod på tanden. 
Nye Borgerlige blev dannet i 2015. 
Trumps sejr til valget af USA´s 
præsident boostede højrefløjen 
i hele verden. I 2017 blev Gen-
eration Identitær stiftet, og i 2018 
vedtog Socialdemokratiet sin nye 
stramme udlændingepolitik, som 
de gik til valg på i 2019. Det vi ser 
i Danmark, er samtidig en global 
trend.

I dag “findes der ingen store 
stærke gade aktive organisationer 
på den alleryderste højrefløj. Til 
gengæld er deres politiske idéer 

mere udbredte end de nogensinde 
før har været.”

Idéen om “den store befolkn-
ingsudskiftning” har bredt sig fra 
Rasmus Paludan og Generation 
Identitær til Dansk Folkeparti og 
Nye Borgerlige. Generation Iden-
titærs slogan “remigration nu” er 
allerede blevet til virkelighed

via den nyoprettede Hjemrejs-
estyrelse, som har til formål at få 
etniske minoriteter til at forlade 
landet hurtigst muligt. 

Racisme og diskrimination er 
i dag mainstream. Den yderste 
højrefløj og fascismen er på vej til 
at blive normaliseret.

Researchkollektivet Redox’ nye bog er et vigtigt 
værktøj for alle antiracister og antifascister.
Køb og brug bogen sammen med øvrige rapporter 

og artikler på www.redox.dk 
Bogen kan købes ved at kontakte redox@redox.dk. 

Den koster 250 kr.
Redox blev dannet i 2005 og stiller sig på skuldrene 

af Erik Jensen og Petter Sommerfelt fra Demos, som 
fulgte den radikale højrefløj og fascismen før dem.

SE TIL HØJRE - fascisme og fremmedhad 
gennem fire årtier i Danmark

Vi tabte
Jakob Sheikh, tidligere spin-
doktor for Søren Pape, har 
begået, hvad jeg vil kalde en 
modig bog.

Af Freddie Nielsen

Bo g e n  h e d d e r  ” Vi  t a b t e . 
Hvordan jihadismen besejrede 
Vesten og hvordan vi kommer vi-
dere som tabere”. Emnet er krigen 
mod terror efter 9/11, der nu har 
varet i 20 år. Eller mod jihadismen 
som Sheikh kalder det, fordi ter-
roren kun er ét element hos denne 
minoritet i islam.

Han bruger et par centrale 
begreber. Dels civilisationismen, 
som er gængs opfattelse på højre-
fløjen m.fl., og dels sociologismen, 
der dækker dele af venstrefløjen.

Civilisationismen bygger på 
bl.a. Samuel P. Huntingtons ideer, 
der udråbte islam til en særlig 
civilisation/kultur, der er væsens-
forskellig fra og uforenelig med 
Vesten, og lider af irrationelt had 
til Vesten. Obskure ideer, der med 
9/11 blev mainstream.

Denne ”kulturgørelse” afpolitis-
erer jihadismen, og ser den meget 
bekvemt som noget irrationelt, 
som man ikke behøver at finde 

årsager og forklaringer til. Yder-
ligere bruger han begrebet ”sik-
kerhedsliggørelse” af islam, no-
get der fjerner grænsen mellem 
muslimer, islam og jihadister, og 
har bredt sig gennem medier og 
politikere ned til menigmand.

Som han skriver: ”Er gernings-
manden muslim stiger mediedæk-
ningen i landsdækkende aviser 
med 758 procent, konkluderer 
forskerne.” Og han peger på det 
skred der kan følges i at Anders 
Fogh talte om ”militant islamistisk 
terror”, Helle Thorning der brugte 
udtrykket ”islamistisk terror” og 
Mette Frederiksen der har talt om 
”islamisk terror”.

Jihadismen er ikke et blindt 
had til ”vesten”
På alle punkter nuancerer el-
ler tilbageviser han de gængse 
opfattelser af jihadismen. Den 
er ikke apolitisk og drevet af had 
til Vesten. Langt de fleste angreb 
og ofre for jihadismen har været 
uden for Vesten, men Palæs-
tina spørgsmålet er centralt. 9/11 
var det første alvorlige angreb i 
Vesten, og på spørgsmålet hvorfor, 
svarede bin Laden: ”Fordi I angreb 
os og fortsætter med at angribe os. 

I angreb os i Palæstina.”
Et andet af civilisationismens 

argumenter er, at Vesten adskiller 
sig fra islam, ved at være bygget 
på græsk-romerske traditioner for 
videnskab, filosofi og demokrati. 
Det skyder Sheikh i sænk. Det er 
ikke engang sikkert at traditionen 
var genopstået efter den mørke 
middelalder, hvis den ikke netop 
var blevet opbevaret, dyrket og 
udviklet i den muslimske verden.

Bogen rummer mange argu-
menter og en dyb indsigt i islam 
og den muslimske verden, der 
kan tilbagevise civilisationismen. 
Desværre er der ikke her plads til 
at udfolde dem yderligere, men de 
er bestemt læseværdige.

Religionens dobbeltrolle
Den anden fejltagelse kalder 
han sociologismen. Det dæk-
ker over dem, der afviser at der 
er forbindelse mellem islam og 
jihadisternes handlinger. Den er 
ikke udfoldet så meget, da den har 
mindre betydning.

Også her har Sheikh ret i meget. 
Det ville også være forkert at 
afvise, at den mangeårige kamp 
i Nordirland er uden forbindelse 
til religion. Men problemet er at 

gøre religion til grunden, frem for 
at se den som et middel til at holde 
konflikten i gang, og skjule den 
egentlige baggrund. Og det er her 
Sheikh, som ikke-socialist, har sin 
svaghed. Han ser ikke religionens 
dobbelthed. Det at religion på én 
og samme tid kan være både en 
hjælper for og en fjende af almin-
delige mennesker.

Imperialismen har brug for 
islam som fjende
Det kan kaldes naivt, men af 
mindre betydning, end hans man-
glende imperialisme forståelse. 
Han ser godt nok kolonialis-
mens betydning for udviklingen 
i Mellemøsten, og tager ikke 
bare Vestens egne argumenter 
for gode varer. Som han skriver: 
”Demokrati er en værdi, Vesten 
oftest forsvarer, hvis den kommer 
Vesten til gode!”

Problemet ligger i hans løsn-
ingsmodeller, der, selv om de i sig 
selv er ok, lider af samme naivitet, 
som man finder hos humanistiske 
antiracister, man skal bare oplyse 
sandheden, så må politikerne da 
kunne se deres fejltagelser.

Sheikh overser at opfattelsen af 
islam ikke er en fejl, men at der er 

skabt et velvalgt fjendebillede, der 
både nationalt og internationalt er 
et skalkeskjul for imperialismen. 
Ligeledes overser han at 9/11, 
nok ikke var ønsket af Vesten, 
men kom til at fungere som et 
stærkt argument for at forsøge at 
sætte den vestlige imperialismes 
interesser igenne

Når det er sagt, så skal bogen 
alligevel varmt anbefales, da den 
rummer en masse viden og argu-
menter, som socialister også har 
brug for.



SIDE 05Socialistisk Arbejderavis
Nr. 391, 18. januar 2022Anti-fascisme

Angrebet med svaret med protestdemonstrationen Duk dig ikke - dog op!
Foto: Redox

Sammen mod alle former for 
racisme, islamofobi
og antisemitisme

Sammen mod den
voksende fascisme

Af Lene Junker

“Vi samles igen til en global 
protestdag lørdag den 19. marts 
2022 for at markere FN’s inter-
nationale dag mod racisme. På 
tværs af mange lande vil #WorldA-
gainstRacism demonstrationer 
finde sted. Her vil vi  protestere 
og vise vores modstand mod, at 
flygtninge, migranter, romaer, 
muslimske og jødiske samfund 
gøres til syndebukke. Og her 
vil vi vise vores solidaritet med 
#BlackLivesMatter-bevægelsen.

Et stort fokus for mange af dette 
års demonstrationer vil være at 
slå fast, at flygtninge og migranter 
er velkomne og at modsætte sig 
den racistiske retorik og brug af 
“pushbacks”, hvor bevæbnede 
patruljer driver flygtninge tilbage 

ved grænserne. De forfærdelige 
dødsfald blandt flygtninge til havs 
og den grufulde situation ved den 
polske-hviderussiske grænse er 
blot de seneste to eksempler, der 
afspejler en meget større krise. Vi 
kan forvente, at mange vil blive 
tvunget til at flygte som et resultat 
af regeringers manglende han-
dlinger for at undgå klimakaos. 
Det betyder, at vi vil se mange, 
mange flere flygtninge stå over 
for de lukkede og bevogtede 
grænser. Det understreger, hvor 
vigtigt det er, at antiracistiske og 
humanistiske bevægelser handler. 
Vi skal insistere på, at folk ikke må 
drukne, og at flygtninge skal bydes 
velkommen. De pushbacks, der i 
øjeblikket anvendes ved mange 
grænser, er ikke kun umenneskel-
ige. De bryder også international 
asyllov.

Den yderste højrefløj angrib-
er også LGBT+-personers ret-
tigheder og kvinder generelt, som 
en central del af deres forsøg på 
at rulle alles rettigheder tilbage. 
Vi må stå sammen mod disse an-

greb, så de ikke får mulighed for 
at fremme deres had.

Som antiracister fejrer vi 
Trumps afgang, mens vi erkender, 
at meget af hans frygtelige arv 
stadig findes. Den 19. marts vil vi 
sætte fokus på vigtigheden af   at 
stå sammen og ikke lade os splitte, 
men i stedet  udfordre truslen fra 
den racistiske populisme, den 
yderste højrefløj og fascismen

Faren fra racismen og den yder-
ste højrefløj er nu verdensom-
spændende; politiske kræfter, der 
fremmer og lever af had findes på 
alle kontinenter og er en trussel 
mod det store flertal af befolknin-
gens liv og velfærd. Derfor er det 
presserende vigtigt at opbygge et 
samlet svar på denne trussel på 
globalt plan: Nord og Syd, Øst og 
Vest”.

Bliv aktiv anti-racist
Ovennævnte er uddrag af en 
international udtalelse, som Fæl-
lesinitiativet mod Racisme og 
Diskrimination i Danmark har 
underskrevet. I løbet af januar 
måned er der inviteret til for-
beredelsesmøder i København, 
Aarhus og Odense. Og i Danmark 
er der stort behov for at involvere 
lokale foreninger, netværk, fag-
foreninger og politiske partier i at 
bygge en antiracistisk massebev-

ægelse. Sidste års landsdækkende 
solidaritetsbevægelse med de 
syriske flygtninge var en god start 
og godt afsæt for den fortsatte 
kamp.

Internationale Socialister støt-
ter og er aktive i dette arbejde. 
Kontakt os, hvis du vil være med.

Involver dig lokalt på https://
www.facebook.com/Faellesini-
tiativet, som er en del af https://
worldagainstracism.org/ 

Udtalelse fra World Against Racism
and Fascism om 19. marts 2022, 

FN’s internationale dag mod racisme

Af Lene Junker

Mandag den 16. marts 1992 ved 
middagstid sprang en voldsom 
bombe i Søllerødgade 33 på Nør-
rebro i København. 

Lokalet tilhørte Internation-
ale Socialister og ét af vores 
medlemmer, den 28-årige Henrik 
Christensen, befandt sig i lokalet. 
Henrik blev dræbt på stedet, og 
livet væltede for Henriks nærm-
este og for mange kammerater i 
Internationale Socialister.

I 1992 var der en række vold-
sparate grupper på den yderste 
højrefløj både i Danmark, Sverige 
og Tyskland.

Og det var ikke første gang, 
at antiracister blev overfaldet 
og venstreorienteredes lokaler 
angrebet.

Det antiracistiske arbejde var 
samlet og koordineret gennem 
Fællesinitiativet mod Racisme. In-
ternationale Socialisters medlem-
mer, herunder Henrik, var en aktiv 
del af den antiracistiske kamp

Samme aften samledes mange 

i Søllerødgade for at vise deres 
medfølelse og forfærdelse over 
det, som var sket.

Internationale Socialister kom 
under et voldsomt pres. Dels fordi 
alle var forfærdede og rystede 
over drabet på Henrik, dels fordi 
vi frygtede flere bomber og flere 
angreb. Og endelig fordi politiet 
hurtigt gik ud med en teori om, 
at bomben var sprunget ved et 
uheld, mens Henrik selv havde 

arbejdet med den. Politiet luftede 
også andre  teorier om jalousi 
mellem medlemmer af Interna-
tionale Socialister, forbindelser 
til IRA’s væbnede fløj i Irland og 
et opgør på venstrefløjen.

Vi og mange andre afviste totalt 
politiets teorier. Vi mente, at poli-
tiet skulle interessere sig for den 
yderste højrefløj, da den tidligere 
havde fremsat trusler og gennem-
ført overfald på antiracister og folk 

på venstrefløjen.
Kort tid efter modtog politiet 

da også et brev fra den højreradi-
kale gruppe, K12, som påtog sig 
ansvaret for bomben. 

Politiet afviste at forfølge dette 
spor. Mordet på Henrik er aldrig 
opklaret. Sagen er henlagt, men 
ikke afsluttet. 

Senest i 2020 har Dagbladet 
Information søgt aktindsigt i poli-
tiets arkiver. Den er afvist.

Den følgende lørdag blev der 
holdt mindearrangementer i 
Odense, Aarhus og København. I 
København deltog 15.000, som gik 
fra Søllerødgade til Blågårds Plads. 

Onsdag den 16. marts 2022 
kl. 17 afholder Internationale 
Socialister et mindearrange-
ment i Søllerødgade.

Det gør vi bl.a. sammen med 
Redox og Fællesinitiativet mod 
Racisme og Diskrimination.

Efter bombeattentatet udkom 
Socialistisk Arbejderavis med 
et 4-siders særnummer. Det var 
vigtigt for os at fastslå, at atten-

tatet ikke kun var et anslag mod 
IS, men mod alle antiracister og 
socialister. Og at det kun kunne 
slås tilbage ved, at mange vendte 
sig aktivt mod racismen i almin-
delighed og mod fascistisk vold i 
særdeleshed. Læs hele særnum-
meret på vores hjemmeside.

Særnummer af Socialistisk Arbejder-
avis udgivet lige efter angrebet. Kan 

læses på vores arkiv.

Bomben i Søllerødgade
- 30 år siden
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Studenteroprøret ’22
 –  bevægelse mod præstations- og profitmentalitet         
Af Carla Naur Nørremølle

”Vi er studenteroprøret ’22. 
Vi er opgøret med præstations-
samfundet.” Sådan starter det 
studenterpolitiske manifest, som 
blev offentliggjort i slutningen 
af 2021. Bag manifestet står en 
række studerende fra videregå-
ende uddannelser på tværs af 
landet, som har fået nok at den 
uddannelsespolitik som bliver 
ført fra Borgen. Målet er mindre 
præstations- og profitmentalitet, 
og mere fokus på nysgerrighed 
og kreative løsninger. 

Studenteroprøret ’22 er en 
studenterpolitisk bevægelse som 
startede med protester på CBS, 
hvor en gruppe studerende i 2021 
formåede at redde to studieret-
ninger, som var lukningstruede 
grundet nedskæringer. Det var 
det første studenteroprør på CBS 
nogensinde, og dets succes gav 
blod på tanden og blev inspira-
tionen til en national bevægelse – 
nemlig studenteroprøret ’22. Den 
oprindelige gruppe fra CBS blev 
hurtigt udvidet med studerende 
fra andre af landets videregående 
uddannelser og bevægelsen er i 

dag vokset til en facebookgruppe 
på over 2000 medlemmer. 

Græsrodsbevægelse
og manifest
Studenteroprøret ’22 er hurtigt 
blevet en græsrodsbevægelse, 
som opfordrer til lokale initiativer 
på alle uddannelsesinstitutioner, 
som en del af oprøret. Der er gang 
i bevægelsen, og indtil videre er 
det blevet til adskillige artikler i 
store danske aviser, en invitation 
til møde med uddannelses- og 
forskningsministeren, en tovhol-
dergruppe der holder ugentlige 
møder, samt protestsang på tværs 
af landet og flere planlagte aktio-
ner i vente. 

Et manifest med undertitlen 
”nye præmisser for uddannelse” 
udgør det ideologiske startsted 
for bevægelsen. Teksten starter 
med en diagnose af det danske 
uddannelsessystem, hvor kritik-
ken især rettes mod erhvervslivets 
indflydelse, fokusset på økono-
misk vækst og kvantificerbare mål 
i form af karakterer. De skriver at 
”Uddannelsessystemet skal re-
volutioneres”, og slutter forordet 
af med: ”For at redde verden, og 
dermed os selv, må studerende 

først redde de danske uddannel-
sesinstitutioner, og det vil vi gøre 
med en række konkrete krav:”. 
Resten af manifestet udgøres af 
seks afsnit  med bevægelsens 
mærkesager. 

Krav om forandring
• Vi kræver en ny universitets-

lov – Hvor hænderne i mul-
den har fingeren på pulsen.

• Refinansiering til uddannelse 
– Prioritering af Danmarks 
viden som grundlag for, at vi 
kan skabe en bedre verden.

• Nedlæg den politiske aftale 
’Flere og bedre uddannelses-
muligheder i hele Danmark’ – 
Udflytningen er et skalkeskjul 
for nedlukning.

• Færre tests, eksaminer og 
karakterer – Drop lær-og-
applikér logikken i vores ud-
dannelsessystem.

• Feedback skal være obliga-
torisk for al karaktergivning 
– Ingen studerende skal re-
duceres til at være et dødt tal.

• Øg dimittendsatsen – Bevar 
tilliden til forsikringsordnin-
gen og Danmark som videns-
samfund.

Kapitalismekritik
Selvom Studenteroprøret ’22 
ikke er en eksplicit socialistisk 
bevægelse, indeholder den en 
fundamental kapitalismekritik i 
sin afsværgelse af markedslogik-
ker i forhold til uddannelse og 
prioritering af bæredygtighed 
over økonomisk vækst. Vi bør 
støtte op om oprøret og håbe at 
også den bevægelse, vil føre flere  

 
med sig. 

Man kan finde mere information 
om Studenteroprøret ’22 på deres 
facebook:  https://www.facebook.
com/groups/4669947293123027 
- herinde finder man bl.a. ma-
nifestet, samt begivenheder for 
fremtidige aktioner. 

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.

Støt Studenteroprøret ’22
Af Jesper Wiig Tholstrup, Studerende på AUC, 
Sydhavn, København

Studenteroprøret ’22 kaldte til 
protest demonstration på Chri-
stiansborg d. 12. januar, den dag 
uddannelsesstederne skulle afle-
vere deres forslag til, hvordan de 
vil flytte eller lukke studiepladser. 
Et par dage forinden havde repræ-
sentanter fra Studenteroprøret ’22 
haft foretræde for det uddannel-
sespolitiske udvalg i Folketinget. 
Dagen efter deltog 25 fra oprøret 
i en ”begravelsesceremoni ”(med 
medvirken af en præst!) foran 
Uddannelses- og forskningsmi-
nisteriet. Dagen efter igen havde 
to repræsentanter møde med den 
ansvarlige minister, Jesper Peter-
sen og fremlagde deres kritik. En 
imponerende række af organisa-
toriske og aktivistiske handlinger 
på kort tid.

Nedskæringer skjult
som uddannelsespolitik
Udflytningen af studiepladser er 
med rette blevet udskældt for at 
være et slet skjult forsøg på at gen-
nemføre yderligere nedskæringer 
af vores uddannelser, hvilket er 
påpeget af de studerende selv 
blandt andet med artiklen ”Vrede 

studerende: ’Regionalisering’? 
Kald nu bare en spade for en 
spareøvelse” af Louis Bjerrum 
Christiansen i Information d. 
27. december. Derfor var der ar-
rangeret protester med højskole-
sange i både Aarhus, Odense og 
København, hvor der deltog flest 
(ca. 250). Alt sammen i et forsøg 
på at få greb om de ansvarlige 
beslutningstagere.

Iblandt de mange sange på 
programmet, indfandt der sig 
flere talere på rækken af indslag i 
løbet af protesten. To studerende 
som er aktive i Studenteroprøret 

’22, Elizabeth Nielsen og Cecilie 
Thomsen, bragede igennem og 
talte om nødvendigheden af at 
beholde uddannelserne i de store 
byer. 

Folketingsmedlem Katrine Rob-
søe fra Det Radikale Venstre fik 
derpå ordet og eftersom liste B 
ikke selv er en del af forliget bag 
den udskældte aftale, havde hun 
frit slag til at aflevere alt den kritik 
hun ellers kunne diske op med. 
Enhedslisten som står bag forliget, 
glimrede ved deres fravær. Den 
særdeles aktive psykologistude-
rende fra Københavns Universitet, 
Lasse Pedersen fik lov at lukke og 
slukke med en brummende og 
indigneret tale.

Der skal mere til
for at ryste regeringen
Spørgsmålet er om disse tiltag 
alene er nok til at ryste regerin-
gen. De har lyttet og der er blevet 
gjort opmærksom på, hvorfor 
det er hul i hoved at gennemføre 
udflytningerne. Men argumenter 
alene ændrer sjældent politiker-
nes synspunkter. Det gør derimod 
masseaktioner og massehand-
linger fra hundredtusindvis af 
studenter. Studenteroprøret ’22 
er kommet godt fra start og har 
faktisk forhindret nogle af ud-

flytningsplanerne på CBS, hvor 
”bevægelsen” har sit udspring. 

De fleste uddannelsessteder er 
endnu ikke startet efter juleferien. 
Mulighederne for at Studenter-
oprøret kan vokse sig stort, ligger 
i om de kan aktivere langt flere 
end den aktivistiske kerne de er i 
dag, når de studerende strømmer 
tilbage.

Kapitalismekritik
I Studenteroprørets ’22 manifest 
findes der en kapitalismekritik 
(se anden artikel på siden) som 
inddrager klimaforandringer, den 
faldende biodiversitet, verdens-
herskende techgiganter, nytte-
maksimerende arbejdsmarkeder, 
vækstforgabelse, hamsterhjul, 
profitmaksimering og den al-
lestedsværende økonomisering. 
Men systemkritik kræver også til-
svarende systemkritiske aktioner. 

Vores bidrag som socialister er 
blandt andet, at diskutere med 
folk i Studenteropret ’22 om, at 
det næppe er højskolesangbøger, 
minister kaffemøder eller et fol-
ketingsmedlem fra Det Radikale 
Venstre, der kan indfri manifestets 
forventninger og ambitioner.

Men det reelt nyskabende og 
opløftende er,  at studerende på 
græsrodsplan har taget kampen 

op og organiseret sig uafhængigt 
af, men med støtte fra studenter-
rådene. Derfor bør enhver socia-
list støtte Studenteroprøret ’22.

Det du kan gøre: 
• Join Studenteroprøret ’22’s 

FB-gruppe.
• Gå aktiv ind i at organisere 

fremtidige protester som 
involverer flest mulige. 

• Rejs diskussionen på dit ud-
dannelsessted og få studen-
terrådet til at tilslutte sig 
Studenteroprøret ’22.

• Lav Studenteroprør ’22 grup-
per der hvor du er, hvis ikke 
der er én i forvejen.

• Hvis du er medlem af En-
hedslisten eller SF, så pres 
dem til at forlade forliget.

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.
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Studenteroprøret ’22
 –  bevægelse mod præstations- og profitmentalitet         
Af Carla Naur Nørremølle

”Vi er studenteroprøret ’22. 
Vi er opgøret med præstations-
samfundet.” Sådan starter det 
studenterpolitiske manifest, som 
blev offentliggjort i slutningen 
af 2021. Bag manifestet står en 
række studerende fra videregå-
ende uddannelser på tværs af 
landet, som har fået nok at den 
uddannelsespolitik som bliver 
ført fra Borgen. Målet er mindre 
præstations- og profitmentalitet, 
og mere fokus på nysgerrighed 
og kreative løsninger. 

Studenteroprøret ’22 er en 
studenterpolitisk bevægelse som 
startede med protester på CBS, 
hvor en gruppe studerende i 2021 
formåede at redde to studieret-
ninger, som var lukningstruede 
grundet nedskæringer. Det var 
det første studenteroprør på CBS 
nogensinde, og dets succes gav 
blod på tanden og blev inspira-
tionen til en national bevægelse – 
nemlig studenteroprøret ’22. Den 
oprindelige gruppe fra CBS blev 
hurtigt udvidet med studerende 
fra andre af landets videregående 
uddannelser og bevægelsen er i 

dag vokset til en facebookgruppe 
på over 2000 medlemmer. 

Græsrodsbevægelse
og manifest
Studenteroprøret ’22 er hurtigt 
blevet en græsrodsbevægelse, 
som opfordrer til lokale initiativer 
på alle uddannelsesinstitutioner, 
som en del af oprøret. Der er gang 
i bevægelsen, og indtil videre er 
det blevet til adskillige artikler i 
store danske aviser, en invitation 
til møde med uddannelses- og 
forskningsministeren, en tovhol-
dergruppe der holder ugentlige 
møder, samt protestsang på tværs 
af landet og flere planlagte aktio-
ner i vente. 

Et manifest med undertitlen 
”nye præmisser for uddannelse” 
udgør det ideologiske startsted 
for bevægelsen. Teksten starter 
med en diagnose af det danske 
uddannelsessystem, hvor kritik-
ken især rettes mod erhvervslivets 
indflydelse, fokusset på økono-
misk vækst og kvantificerbare mål 
i form af karakterer. De skriver at 
”Uddannelsessystemet skal re-
volutioneres”, og slutter forordet 
af med: ”For at redde verden, og 
dermed os selv, må studerende 

først redde de danske uddannel-
sesinstitutioner, og det vil vi gøre 
med en række konkrete krav:”. 
Resten af manifestet udgøres af 
seks afsnit  med bevægelsens 
mærkesager. 

Krav om forandring
• Vi kræver en ny universitets-

lov – Hvor hænderne i mul-
den har fingeren på pulsen.

• Refinansiering til uddannelse 
– Prioritering af Danmarks 
viden som grundlag for, at vi 
kan skabe en bedre verden.

• Nedlæg den politiske aftale 
’Flere og bedre uddannelses-
muligheder i hele Danmark’ – 
Udflytningen er et skalkeskjul 
for nedlukning.

• Færre tests, eksaminer og 
karakterer – Drop lær-og-
applikér logikken i vores ud-
dannelsessystem.

• Feedback skal være obliga-
torisk for al karaktergivning 
– Ingen studerende skal re-
duceres til at være et dødt tal.

• Øg dimittendsatsen – Bevar 
tilliden til forsikringsordnin-
gen og Danmark som videns-
samfund.

Kapitalismekritik
Selvom Studenteroprøret ’22 
ikke er en eksplicit socialistisk 
bevægelse, indeholder den en 
fundamental kapitalismekritik i 
sin afsværgelse af markedslogik-
ker i forhold til uddannelse og 
prioritering af bæredygtighed 
over økonomisk vækst. Vi bør 
støtte op om oprøret og håbe at 
også den bevægelse, vil føre flere  

 
med sig. 

Man kan finde mere information 
om Studenteroprøret ’22 på deres 
facebook:  https://www.facebook.
com/groups/4669947293123027 
- herinde finder man bl.a. ma-
nifestet, samt begivenheder for 
fremtidige aktioner. 

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.

Støt Studenteroprøret ’22
Af Jesper Wiig Tholstrup, Studerende på AUC, 
Sydhavn, København

Studenteroprøret ’22 kaldte til 
protest demonstration på Chri-
stiansborg d. 12. januar, den dag 
uddannelsesstederne skulle afle-
vere deres forslag til, hvordan de 
vil flytte eller lukke studiepladser. 
Et par dage forinden havde repræ-
sentanter fra Studenteroprøret ’22 
haft foretræde for det uddannel-
sespolitiske udvalg i Folketinget. 
Dagen efter deltog 25 fra oprøret 
i en ”begravelsesceremoni ”(med 
medvirken af en præst!) foran 
Uddannelses- og forskningsmi-
nisteriet. Dagen efter igen havde 
to repræsentanter møde med den 
ansvarlige minister, Jesper Peter-
sen og fremlagde deres kritik. En 
imponerende række af organisa-
toriske og aktivistiske handlinger 
på kort tid.

Nedskæringer skjult
som uddannelsespolitik
Udflytningen af studiepladser er 
med rette blevet udskældt for at 
være et slet skjult forsøg på at gen-
nemføre yderligere nedskæringer 
af vores uddannelser, hvilket er 
påpeget af de studerende selv 
blandt andet med artiklen ”Vrede 

studerende: ’Regionalisering’? 
Kald nu bare en spade for en 
spareøvelse” af Louis Bjerrum 
Christiansen i Information d. 
27. december. Derfor var der ar-
rangeret protester med højskole-
sange i både Aarhus, Odense og 
København, hvor der deltog flest 
(ca. 250). Alt sammen i et forsøg 
på at få greb om de ansvarlige 
beslutningstagere.

Iblandt de mange sange på 
programmet, indfandt der sig 
flere talere på rækken af indslag i 
løbet af protesten. To studerende 
som er aktive i Studenteroprøret 

’22, Elizabeth Nielsen og Cecilie 
Thomsen, bragede igennem og 
talte om nødvendigheden af at 
beholde uddannelserne i de store 
byer. 

Folketingsmedlem Katrine Rob-
søe fra Det Radikale Venstre fik 
derpå ordet og eftersom liste B 
ikke selv er en del af forliget bag 
den udskældte aftale, havde hun 
frit slag til at aflevere alt den kritik 
hun ellers kunne diske op med. 
Enhedslisten som står bag forliget, 
glimrede ved deres fravær. Den 
særdeles aktive psykologistude-
rende fra Københavns Universitet, 
Lasse Pedersen fik lov at lukke og 
slukke med en brummende og 
indigneret tale.

Der skal mere til
for at ryste regeringen
Spørgsmålet er om disse tiltag 
alene er nok til at ryste regerin-
gen. De har lyttet og der er blevet 
gjort opmærksom på, hvorfor 
det er hul i hoved at gennemføre 
udflytningerne. Men argumenter 
alene ændrer sjældent politiker-
nes synspunkter. Det gør derimod 
masseaktioner og massehand-
linger fra hundredtusindvis af 
studenter. Studenteroprøret ’22 
er kommet godt fra start og har 
faktisk forhindret nogle af ud-

flytningsplanerne på CBS, hvor 
”bevægelsen” har sit udspring. 

De fleste uddannelsessteder er 
endnu ikke startet efter juleferien. 
Mulighederne for at Studenter-
oprøret kan vokse sig stort, ligger 
i om de kan aktivere langt flere 
end den aktivistiske kerne de er i 
dag, når de studerende strømmer 
tilbage.

Kapitalismekritik
I Studenteroprørets ’22 manifest 
findes der en kapitalismekritik 
(se anden artikel på siden) som 
inddrager klimaforandringer, den 
faldende biodiversitet, verdens-
herskende techgiganter, nytte-
maksimerende arbejdsmarkeder, 
vækstforgabelse, hamsterhjul, 
profitmaksimering og den al-
lestedsværende økonomisering. 
Men systemkritik kræver også til-
svarende systemkritiske aktioner. 

Vores bidrag som socialister er 
blandt andet, at diskutere med 
folk i Studenteropret ’22 om, at 
det næppe er højskolesangbøger, 
minister kaffemøder eller et fol-
ketingsmedlem fra Det Radikale 
Venstre, der kan indfri manifestets 
forventninger og ambitioner.

Men det reelt nyskabende og 
opløftende er,  at studerende på 
græsrodsplan har taget kampen 

op og organiseret sig uafhængigt 
af, men med støtte fra studenter-
rådene. Derfor bør enhver socia-
list støtte Studenteroprøret ’22.

Det du kan gøre: 
• Join Studenteroprøret ’22’s 

FB-gruppe.
• Gå aktiv ind i at organisere 

fremtidige protester som 
involverer flest mulige. 

• Rejs diskussionen på dit ud-
dannelsessted og få studen-
terrådet til at tilslutte sig 
Studenteroprøret ’22.

• Lav Studenteroprør ’22 grup-
per der hvor du er, hvis ikke 
der er én i forvejen.

• Hvis du er medlem af En-
hedslisten eller SF, så pres 
dem til at forlade forliget.

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.

Demonstration i København.
Foto: Charlie Lywood.
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Rygterne om krig over Ukraine 
florerer og begyndte, da den 
ukrainske regering fortalte om 
tilstedeværelsen af   100.000 
russiske tropper ved grænsen.

Af Lene Junker

USA og G7 landenes uden-
rigsministre advarede om, at 
yderligere russisk aggression mod 
Ukraine ville få store konsekven-
ser og alvorlige omkostninger for 
Rusland.

Det er dog ret sikkert, at den 
russiske præsident Vladimir Putin 
ikke ønsker en åben krig,  selvom 
han siden 2014 har støttet prorus-

siske kræfters lavintensive krigs-
førelse i det sydøstlige Ukraine.

Han bruger den militære op-
bygning til at opnå diplomatiske 
indrømmelser fra USA. Frem 
for alt ønsker han et løfte om, at 
Ukraine ikke får lov til at tilslutte 
sig NATO.

Dette spørgsmål går helt
tilbage til afslutningen
på   den kolde krig
Mikhail Gorbatjov, den sidste 
sovjetiske præsident, gik med 
til, at det genforenede Tyskland 
kunne tilhøre Nato. Den ameri-
kanske udenrigsminister, James 
Baker, lovede til gengæld, at der 
ville ikke blive nogen udvidelse 
af Nato mod øst.

Dette løfte blev hurtigt brudt af 
den amerikanske præsident Bill 
Clinton i 1990’erne. EU og Nato 
blev udvidet lige efter hinanden 
for at inkorporere de tidligere sov-
jetiske klientstater og provinser i 
Central- og Østeuropa. I 1997 blev 
Polen, Tjekkiet og Ungarn med-
lem og der blev lavet et NATO-
Ukraine Charter, som muliggør 

en tilnærmelse til NATO. I 2004 
blev de baltiske lande, Bulgarien 
og Slovakiet medlemmer.

Denne politik var et udtryk for 
USA’s magtarrogance i kølvandet 
på den kolde krigs afslutning. I 
henhold til artikel 5 i NATO trakta-
ten er alle medlemslande forplig-
tet til at forsvare hinanden mod 
angreb. Meget tyder på at USA og 
NATO var klar til at gå i krig med 
Rusland i 1990’erne, fordi Rusland 
var svagt og et let bytte.

Men da Putin kom til magten 
efter Jeltsin i 1999 brugte han de 
stigende energi indtægter til at 
genopbygge Ruslands militære 
kapaciteter

I april 2008 opfordrede den 
amerikanske præsident George 
W. Bush Nato til at erklære, at 
Ukraine og Georgien kunne blive 
medlem af NATO. Dette ville 
bringe den USA-dominerede al-
liance helt frem til Ruslands 
grænser. Putin svarede med en 
brutal fire-dages krig i Georgien 
i august 2008. Frankrig og Tysk-
land havde dog allerede nedlagt 

veto mod Ukraines og Georgiens 
medlemskab, og de blokerede 
enhver gengældelsesaktion mod 
Rusland.

Imperialistisk rivalisering
Putins erobring af Krim i 2014 
markerede et styrket Rusland og 
en dybere polarisering mellem 
russisk og vestlig imperialisme 
blev tydelig. Året efter gik Rusland 
ind i Syrien på Assad-regimets 
side og sikrede dermed både ad-
gang til Middelhavet og en stær-
kere position i hele Mellemøsten.

USA og EU har siden indført en 
række sanktioner mod Rusland. 
Den ukrainske regering presser 

hårdt for at få militærhjælp.
Putin og Biden taler sammen 

og Biden har allerede udelukket 
militæraktion mod Rusland. Lige 
nu er der topmøde mellem USA, 
Rusland, EU og NATO i Genève 
for at diskutere Putins krav til en 
ny sikkerhedsaftale og krav om 
at Ukraine ikke bliver medlem 
af NATO.

Det trækker op til en ny “kold 
krig” mellem Rusland og USA/
EU/NATO. Men verden er foran-
dret siden afslutningen på “Den 
Kolde Krig” i 1990-91. Kapitalis-
men krise har sat turbo på den 
imperialistiske rivalisering. Rus-
land er blevet stærkere, USA og 
EU er svækket. Kina er en stærk 
global spiller.

Fjenden er herhjemme. Så for 
os i Danmark og i Vesten gælder 
det om at stoppe vores egne magt-
haveres trusler uden at gøre vores 
“fjendes fjende” til venner.

Socialister, antikrigs aktivister 
og faglige organisationer i Rus-
land må kræve at aggressionerne 
mod Ukraine stoppes.

Hverken Washington, Brussel eller Moskva 
- Men International Solidaritet

Af Charlie Lywood

Da Edward Snowden, fra sit 
skjul for USA i Rusland, blev 
interviewet efter at det var kom-
met frem, at der var nedsat en 
kommission til at undersøge evt. 
ulovligheder i Forsvarets Efter-
retningstjeneste (FE), sagde han, 
at han var overrasket. Ikke over 
at NSA (USA’s National Security 
Agency) havde haft fingrene nede 
i internettrafikken, som flyder 
gennem de danske kabler og vide-
re til Norden og Nordeuropa, men 
over at whistlebloweren havde så 
stor tillid til ”systemet”, at ved-
kommende ikke gik til pressen. 

Desværre for whistlebloweren 
og for Snowdens fromme håb om 
et retfærdigt system, har vi set at 
begges forhåbninger er blevet 
gjort til skamme. Staten har slået 
hårdt tilbage og lader ingen tvivl 
om at “det beskidte vasketøj”  ikke 
skal luftes, men lukkes langt væk 
fra offentligheden.
 
Aftale mellem Nyrup
og Clinton
Efter krads kritik fra TET (Tilsynet 
med Efterretningstjenesterne), 
den eneste demokratiske kontrol 
med efterretningstjenesterne, 
om manglende information til 
tilsynet gennem mange år og for-
modede ulovligheder, ved at FE 
formentlig har fået informationer 
fra NSA om danske statsborgere, 
blev der nedsat en undersøgel-

seskommission ledet af tre dom-
mere. Kommissionens kommis-
sorium var hemmeligt og selv 
efter timelange samrådsmøder i 
Folketinget kunne Enhedslisten 
og andre ikke få oplyst, om aftalen 
mellem NSA og den danske stat, 
indgået i 1990’erne under social-
demokraten Poul Nyrup, var med 
i undersøgelsen.

Rapporten fra kommissionen 
blev offentliggjort samme dag 
som Støjbergs dom! Den frikendte 
totalt FE i et fire siders intetsigen-
de dokument. Eneste lille sprække 
var at man skrev, at FE ”generelt” 
ikke har indsamlet oplysninger 
om danske statsborgere. Hvordan 
skal generelt forstås? Sker det så 
kun i udvalgte tilfælde?

Sagen udvikler sig
spektakulært med
Lars Findsens arrest
Ugen inden blev fire personer 
(tidligere og nuværende ansatte 
i FE) anholdt for dobbeltlukkede 
døre og sigtet for at have lækket 
oplysninger til skade for rigets 

sikkerhed. De er sigtet efter en 
uhyre sjældent anvendt strafferet-
lig paragraf (§ 109), den såkaldte 
”spionparagraf”, der kan give op 
til 12 års fængsel.

Tre af de fire sigtede blev løsladt, 
mens navneforbud er ophævet 
for Lars Findsen, tidligere chef 
for FE. Han sidder nu varetægts-
fængslet frem til 4. februar. Det er 
helt uhørt og har afstedkommet 
mange spekulationer. Et godt gæt 
er, at lækagerne skete på hans vagt 
og at der skal findes en syndebuk.

Vi har fået et lille indblik i, hvad 
sagen handler om, da samtidig 
med anholdelser og sigtelserne 
har de nuværende chefer for FE og 
PET taget initiativ til opsøgende 
møder med direktører i Berling-
ske Media, DR og JP/Politikens 
Hus. Ærindet for besøgene var en 
påmindelse om, at der er noget 
helt særligt ved den paragraf, de 
to varetægtsfængslede er sigtet 
efter. Og at sagerne handler om 
forhold til USA (NSA’s snude ned 
i kablerne), Syriens børn hvor FE 
vurderede, det ikke var en trussel 
mod Danmarks sikkerhed hvis 
de blev taget hjem, og sagen om 
den danske agent som FE ikke 
ville kendes ved, som sidder ter-
rordømt i Spanien. 

Disse besøg havde til hensigt 
med Martins Krasniks, chefre-
daktør for Weekendavisen, ord at 
intimidere pressen til ikke at om-
tale disse sager, som alle er højst 
penible for regeringen.

Politiken skriver i en leder ”De 

kammeratlige samtaler med me-
diedirektørerne kan dårligt tolkes 
som andet end diffuse advarsler 
med et klart formål: at skabe 
usikkerhed og frygt i pressen 
for at omtale sager, der som ud-
gangspunkt  både har storpolitisk 
væsentlighed og åbenbar offentlig 
interesse…” 

Højrefløjens raseri
og regeringens respons
Der er nok gået et chok gennem 
efterretningssystemet sidste år, 
da forsvarsminister Trine Bram-
sen tog TET’s rapport alvorlig og 
suspenderede fem ledere i FE og 
tidligere FE chefer, samtidig med 
at hun omtalte  (fordi rappor-
ten gjorde det) NSA/FE aftalen, 
som ellers har været en sag den 
bredere offentlighed ikke kendte 
til. Det er højst sandsynligt,  at 
denne aftale, og de ny tekno-
logiske landvindinger, der har 
gjorde det muligt at dykke ned i 
mængden af rådata, som har givet 
USA mulighed for at aflytte både 
Merkel og andre vestlige ledere 
i den senere tid. Med andre ord 
kom Danmarks rolle i spionagen 
frem i lyset.

Det forklarer højrefløjens raseri, 
blandt andet fra Claus Hjort Fre-
deriksen (som nu selv er sigtet i 
sagen!) og fra de Konservative, 
mod Bramsen. I deres øjne var 
hun nærmest landsforræder, ved 
overhovedet at lufte det beskidte 
vasketøj. Men det er kun krusnin-
ger på overfladen.

Den hemmelige kommission 
har frikendt FE for alle anklager, 
så nu kan spionagetrafikken 
fortsætte. Det er en vink med en 
vognstang til alle som vover at 
grave i den dybe statsvirksomhed. 
Både whistleblowere, ansatte, an-
dre (selv politikere fra højrefløjen) 
og medier. 

Staten slår nu tilbage med dob-
belt styrke. De har til sinds at slå 
ned på Lars Findsen som “syste-
mets mand” som tilsyneladende, 
efter manges mening, stod for en 
mere åben og transparent linje 
over for pressen og  befolkningen. 
Den lille flig af åbenhed er nu 
hermetisk lukket. Og Findsen blev 
offerlammet. 
 
Den indre kerne i den kapita-
listiske stat
I en tid med krise og katastrofer 
lukker den kapitalistiske stat om 
sig selv. Den får et mere autoritært 
udtryk. Det kan ses både i udad-
til, for eksempel en strammere 
udlændingepolitik og en stram-
mere lovgivning mod kriminalitet. 
Men også på de indre linjer, hvor 
statens kerne efterlader mindre 
og mindre plads til kritik og de-
mokrati. USA forfølger Snowden 
og Assange. Danmark sørger for 
at sætte prop i yderligere afslø-
ringer. Og slår hårdt ned på de 
formastelige. Og den ”fri” presse 
kan få en sag på halsen, hvis den 
graver i sagen.

FE sagen: Staten slår tilbage
Russisk militær ved Ukraines grænse.

Foto: Socialist Worker.

Ukrainske og amerikanske soldater. 
Foto: Socialist Worker.

Lars Findsen til møde med
USAs forsvarsminiser i Oslo. 
Foto: Wikimedia  Commons.



SIDE 08 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 391, 18. januar 2022 Teori

Perspektiver på 
klassekampen

(del 4 af 4)
Spørgsmålet om klasse er 
vidt og bredt tilbage i den 
offentlige debat. Efter årtier, 
hvor borgerskabet har erklæ-
ret arbejderklassen “død” og 
gjort arbejderen til en histo-
risk levn, er disse tilbage i 
søgelyset, idet klassekampen 
er blevet sværere at ignorere. 
Socialister må ruste sig til 
denne debat.  

Af Anna Wolf

Hvordan står det til med klas-
sekampen i 2022?

Hvis man spørger Socialdemo-
kratiet og Lars Olsen, som denne 
serie var inde på i de første to dele, 
ser vi i stigende grad en middel- og 
overklasse i de større byer og en 
arbejderklasse i provinsen. 

Lars Olsen roste i 2021 i en 
artikel på Altinget.dk Frederiksen-
regeringens linje for, i modsæt-
ning til andre europæiske social-
demokrater, at “vende tilbage” til 
“arbejderklassen”. “Partiet stiller 
skarpt på de gamle kernevælgere,” 
skriver han, og fremhæver “Arne-
reformen”, som kun reddede 
nogle få fra tilbagetrækningsre-
formen, opgør med centralisering 
i byerne og, ikke mindst, hvad han 
kalder en “realistisk indvandrings- 
og flygtningepolitik”. 

For dem er klassekampen ikke 
et spørgsmål om at udløse arbej-
derklassens enorme, potentielle 
magt for at udfordre magthaverne. 
For dem handler det om at tilgo-
dese, eller i hvert fald at lade til at 
ville tilgodese, en bestemt demo-
grafi. “Nu er det Arnes tur,” siger 
de og kommer med reform-snak 
uden betydningsfulde reformer. 
Deres billede af arbejderen fort-
sætter med at være (oftest hvide) 
mænd i kedeldragter, gerne med 
en eller anden version af “danske 
værdier”.

Arbejderklassen i forandring  
Den socialdemokratiske klasse-
analyse har ikke blik for den ud-
vikling og omformning, som klas-
sesamfundet har været igennem 
senere tre-fire årtier. Deres fokus 
på uddannelse som den primære 
indikator for klassetilhørsforhold 
kan kun lede til den konklusion, 
at stigningen i uddannelsesniveau 
betyder, at “middelklassen” vokser 
og vokser. 

Med de marxistiske briller er 
stigningen i uddannelsesniveau 
snarere et udtryk for, at der i 

stigende grad er brug for mere 
uddannelse for at kunne fun-
gere som moderne arbejder, fordi 
produktivkræfterne bliver mere 
avancerede. Der skal mere uddan-
nelse til at designe en hjemmeside 
end til at betjene maskinen på 
en fabrik. Mere og mere arbejde 
bliver mere og mere specialiseret.

Dertil kommer, at mellemla-
gene drastisk har ændret karakter 
med kapitalismens udvikling. 
På Marx’ tid var mellemlagene i 
samfundet det, man kalder små-
borgerskabet: små selvstændige 
virksomhedsejere, som ikke er 
store nok til at være kapitalister, 
men som råder over nogle få 
underordnede. I den daglige klas-
sekamp var disse lag nogle, som 
kapitalisterne ofte kunne være 
sikre på at alliere sig med.

Det traditionelle småborger-
skab er svundet betydeligt ind 
på bare få årtier, mens et nyt og 
anderledes mellemlag er vokset 
frem. Dette er meget uhomo-
gent og indeholder mange typer 
arbejde bl.a. udført af folk med 
akademiske uddannelser. Mens 
man i flere tilfælde godt kan tale 
om en form for middelklasse, har 
dette ikke den betydning, som 
“middelklasse” tidligere havde 
(og som Lars Olsen m. fl. vil til-
lægge den). 

Det nye mellemlag har i bred 
udstrækning arbejderklasse-
lignende forhold – ofte lønninger, 
der ikke overgår arbejderes, lav 
medindflydelse og usikre ansæt-
telsesforhold. Der er bredt set sket 
en proletarisering af akademisk 
arbejde. Ansættelsesforholdene 
for folk i dette lag har endda nået 
så usikkert og prekært et niveau, 
at man i de senere år har talt om 
“prekariatet” (freelancere, løst 
ansatte, projektansatte osv.) som 
en potentielt ny klasse eller om 
“de nye daglejere”.

For klassekampen anno 2022 
betyder dette, at der er sket en 
forskydning. Det nye mellemlags 
objektive interesser som klasse 

forliger sig med arbejderklassens, 
alt imens arbejderklassen nærmer 
sig mellemlagene i uddannelses-
niveau. Sloganet om de “99 %” 
fra Occupy-bevægelsen i begyn-
delsen af 2010’erne ser mere og 
mere reelt ud, efterhånden som 
den absolutte elite udgør færre 
og færre mennesker – både i Dan-
mark og globalt.

Sygeplejestrejken 
Klasse er tilbage på dagsordenen i 
den offentlige debat. Det betyder 
ikke, at det aktive klassekamps-
niveau er tårnhøjt (endnu), men 
2021 har set betydelige fremstød. 

Sygeplejerskernes strejke i 2021 
har vist både potentialet og be-
grænsningerne i den nuværende 
klassekamp situation, og navnlig 
som den udspiller sig mellem 
staten og de offentligt ansatte. 
Strejken begyndte i juni og blev 
udvidet i august, og selv da den 
blev ramt af regeringsindgreb og 
blev “overenskomststridig” (ikke 
ulovlig, sådan som visse medier 
prøvede at fremstille det), fort-
satte frustrerede sygeplejersker 
med at klø på med punktstrejker 
og manifestationer hen over ef-
teråret. 

Hvad der tilsyneladende be-
gyndte som en lønkamp viste sig 
hurtigt at være en kamp både for 
bedre arbejdsforhold, for patien-
ternes sikkerhed og sundhedsvæ-
sen og velfærd som sådan. Der var 
også en begyndende organisering 
på “gulvet” i fagforeningen ‒ man 
begyndte at gå imod toppen i DSR, 
og den fagforeningsuafhængige 
gruppe, Foreningen af Danske 
Sygeplejersker blev dannet. 

Hverken sygeplejerskerne eller 
velfærden kan siges at have “vun-
det”. De fik en indrømmelse, som 
de ikke ville have fået uden kamp, 
men det var små krummer. Sy-
geplejerskerne er ikke alle blevet 
revolutionære eller bevidste klas-
sekæmpere. Men de har oplevet, 
hvordan det er at tage kampen op, 
at organisere noget; de har kædet 

deres lønkamp sammen med en 
mere grundlæggende systemkri-
tik. SOSU’er og pædagoger rørte 
også lidt på sig. Arbejderne i den 
offentlige sektor begyndte i 2021 
så småt at kæmpe som klasse. Og 
kampen er langt fra slut. 

Klasse, idéer og 
socialisters rolle
Til slut en lille tilbagevenden til 
første del af denne serie. Mens 
de faglige kampe bølger derude, 
har vi en udlændingedebat, hvor 
klassekampen populistisk bliver 
mobiliseret til fordel for nationa-
listisk og racistisk politik. Der er 
ikke råd til at hjælpe flygtninge, 
hvis “Arne” og resten af “arbej-
derklassen” skal tilgodeses. Det 
bliver fremstillet som om, det ikke 
er i arbejderklassens interesse at 
hjælpe flygtninge.

Socialister har en vigtig rolle 
at spille, og en opblusning, både 
af den aktive klassekamp og af 
klasse-diskussionen, er både en 
udfordring og en kærkommen 
mulighed. Vi ved, at sygeplejer-
skernes bedste chance for at vinde 
er, at arbejderklassen handler 
som klasse for sig selv – at andre 
faggrupper bruger deres strej-
kevåben i solidaritet, og at man 
fortsætter med at presse fagtop-
pen i Dansk Sygeplejeråd.

Vi ved også, at klassekampen, 
som den bliver præsenteret af 
Socialdemokraterne, er en reduk-
tiv version, der er splittende for 
arbejderklassen. Arbejderklassen 
er ikke en gruppe kun bestående 
af hvide danskere, som står i mod-
sætning til flygtninge, migranter 
og andre minoriteter. Flygtninge 

og migranter er også arbejdere. 
Racistisk politik er en hersker-
teknik, der splitter og vender 
folk, der har de samme interesser 
mod hinanden, og den vil aldrig 
komme nogen almindelige men-
nesker til gode. 

Nogle arbejdere tager måske 
disse holdninger til sig – af frygt 
for, at udlændingene ”tager vores 
jobs”, og for at ressourcerne bliver 
brugt på “de forkerte”. Arbejdere 
kan have mange former for reak-
tionære, national-chauvinistiske 
og racistiske holdninger og kon-
servative værdier – de herskende 
idéer er trods alt den herskende 
klasses idéer. 

Men arbejderklassen er ikke 
defineret af dem og kan, i sin 
egen interesse, aflære dem. Split-
tende, racistisk politik kan aldrig 
være i arbejderklassens objektive 
interesse, det er derimod i arbej-
derklassens interesse at overtage 
kontrollen med produktionsmid-
lerne. Og det er den bevidsthed 
om eget klassetilhørsforhold, vi 
skal kæmpe for. Forestil jer, hvad 
vi kunne gøre, hvis vi begyndte at 
bruge strejkevåbnet mod paradig-
meskiftet. 

Den moderne arbejder
Foto: PxHere

Hundredevis af arbejdere marcherede i Viborg den 14. juli.
Foto: Carsten Lorenzen/DSR

Punktstrejke ved Hvidovre Hospital
Foto: Charlie Lywood

Sygeplejeskestrejke i Hvidovre
Foto: Charlie Lywood
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Af Freddie Nielsen

Som tidligere beskrevet (del 8), 
blev Danmarks Kommunistiske 
Parti (DKP) dannet i 1920. Det 
var lidt vel sent i forhold til det 
revolutionære opsving efter 1. 
verdenskrig. Og både derfor, og 
grundet indre stridigheder, var 
partiet ingen succes i 20’erne. 
Det blev der ændret på i 30’erne, 
stadig i det små, men dog et gen-
nembrud. 

DKP havde som en del af nav-
net: ”Sektion af Kommunistisk 
Internationale” (KI). Det var ikke 
bare ord, det er væsentligt at have 
med for at forstå, den måde par-
tiet fungerede på. KI var startet 
som et redskab for international 
revolution i 1919, men i takt med 
Stalins kontrarevolution i slutnin-
gen af 20’erne, skiftede den karak-
ter fra et redskab for revolution, 
til et redskab for Sovjetunionens 
(SU) udenrigspolitik.

Den tredje ”sekteriske”
periode
På KI’s 6. kongres i 1928, blev 
Stalins teori om ”den tredje pe-
riode” vedtaget. Kort fortalt var 
første periode det revolutionære 
opsving efter den russiske revo-
lution, denne blev efterfulgt af en 
periode med kapitalismen reorga-
nisering. Men nu gik udviklingen 
ind i en ny krise og det endelige 
revolutionære opsving. Derfor var 
tiden til direkte kamp ”klasse mod 
klasse”, og til det formål skulle de 
kommunistiske partier ”bolsjevi-
seres” – gøres til kloner af SUKP 
(SU’s Kommunistiske Parti) – og 
distancere sig fra alle andre, der 
per definition var kontrarevolu-
tionære, og klar til krig mod SU, 
og dets ”lysende eksempel” for 
alverdens arbejdere.

En del af teorien var at se alver-
dens socialdemokratier som so-
cialfascistiske. Hvorvidt teoriens 
”vise fædre” selv troede på det 
eller ej, er underordnet. Resultatet 
var dels en sekterisme, der gjorde 
de kommunistiske partier utro-
værdige for mange arbejdere, og 
som bandt disse partier tættere 
til SU, og dels at denne anklagen 
alle andre for fascisme, førte til en 
undervurdering af den virkelige 
fascistiske fare.

Moskva griber ind
Det er på den baggrund at vi skal 
forstå DKP’s indtræden i 30erne, 
og det helt bogstaveligt. Den 17. 
december 1929 modtog DKP et 
”åbent brev” fra KI, som blev 
offentliggjort i Arbejderbladet 3. 
januar 1930. Et kritikpunkt er en 

leder i Arbejderbladet af Thøger 
Thøgersen, hvor han havde skre-
vet: ”at der indenfor fagbevægel-
sen findes to socialistiske retninger, 
en socialdemokratisk og en kom-
munistisk.” Hvorved han undlod 
”at afsløre det moderne socialde-
mokratis socialfascistiske væsen.” 
Andre kritikpunkter er at man 
ikke har startet organiseringen til 
bolsjevikiske bedriftsceller, eller 
indledt arbejdet med at opbygge 
den revolutionære fagopposition 
(RFO). 

Thøgersen øvede selvkritik, og 
DKP gik i gang med at omstille sig, 
men der var flere problemer med 
KI’s krav. I 1929/30 var krisen ikke 
slået igennem i Danmark endnu. 
Et andet problem var kravet om 
bedriftscelleorganisering og om 
at følge ”Strassbourgteserne” (en 
noget skematisk anvisning på 
hvordan kommunister organise-
rer strejker), idet begge dele var 
udarbejdet til storindustri. Sådan 
var den danske industristruktur 
ikke i 30erne, men derimod præ-
get af mange små virksomheder. 
Når det store flertal af virksom-
heder ikke havde over 6 ansatte, 
så er der ikke mange steder det er 
muligt at have bedriftsceller, og 
det samme gælder skemaet over 
valg af strejkeledelse på fabriks-
plan med delegerede for så og så 
mange ansatte.

Men krisen kom til Danmark, 
og arbejdsløsheden voksede. Det 
var et oplagt arbejdsfelt, og med 
Aksel Larsen og Martin Nielsen i 
spidsen (begge nyligt hjemvendt 
fra partiskole i Moskva) begyndte 
partiet en målrettet indsats.

Arbejdet blandt de arbejdsløse
De arbejdsløse gik til kontrol dag-
ligt, hvilket lettede agitationen på 
kontrolstederne. I løbet af januar 

1931, fik man skabt aktionsudvalg 
på de fleste kontrolsteder i Køben-
havn. Arbejdet vekslede mellem 
pres på kommunale hjælpekasser, 
demonstrationer og protester, og 
af og til at blokere for at arbejds-
løse blev sat ud af deres bolig. 
Allerede 10. februar kunne man 
holde en konference med 150 
delegerede fra 32 aktionsudvalg, 
som opstillede kampprogram og 
vedtog at demonstrere 25. februar.

I demoen deltog over 20.000, 
og succesen var så stor at man i 

de næste år fastholdt datoen som 
aktionsdag. Det var ikke kun en 
succes for arbejdsløshedsarbej-
det, det styrkede også DKP, der 
voksede (mest i København). Ved 
en senere demonstration søgte 
politiet at forhindre Aksel Larsen 
i at tale. Det klarede han på en op-
sigtsvækkende måde, ved at leje 
en robåd, og tale fra den i Kanal.

Som nævnt talte Thøgersen i 
Nakskov, forud for forårets slag 
(del 9). Og i løbet af foråret hævde-

de DKP at have en afdeling i byen 
med 200 medlemmer. Det er nok 
overdrevet, men uden tvivl var 
partiets aktive indsats blandt de 
arbejdsløse stærkt medvirkende 
til gennembruddet.

Ved de arbejdsløses landskonfe-
rence 31. januar 1932, var de 352 
delegerede fordelt på 127 DKP’ere, 
63 SD’ere og 162 partiløse.  Også 
i forbindelse med retssagen mod 
lederne fra Nakskov, var partiet 
aktivt. Da sagen kom for Høje-
steret i 1932, var der stor demon-
stration ved Christiansborg/
Højesteret.

Parlamentarisk gennembrud
Parlamentarisk bar arbejdet også 
frugt. De 3.656 stemmer i 1929 
er vokset til 17.179 stemmer i 
november 1932, og de to første 
mandater til DKP. Staunings ud-
talelse på SD kongressen i 1931: 
”Enhver kommunistisk spire, der 
herhjemme viser sig, bør kvæles i 
fødslen, som det samfundsukrudt 
den er”, var altså blevet gjort til 
skamme.

Sideløbende blev også opbyg-
ningen af RFO sat i gang. Det 
blev aldrig nogen videre succes. 
Ganske vist var der i fagforeninger 
og på arbejdspladser masser af 
SD’ere, der var kritiske, eller i op-
position til Stauning-regeringens 
politik, men på grund af den 
voldsomt sekteriske linje, blev 
RFO aldrig andet end DKPs faglige 
arbejde sammen med en mindre 
gruppe sympatisører.

KI’s socialfascismeteori og ide-

en om ”enhedsfront fra neden”, 
var begge en del af problemet 
og baggrunden for sekterismen. 
”Enhedsfront fra neden” afskærer 
muligheden for en reel kampen-
hedsfront. Når ethvert samar-
bejde med SDs ledere afvises, så 
kan det kun føre til at arbejderne 
skal have forladt SD før de kan/vil 
være med. En virkelig enhedsfront 
er derimod en åben ting, hvor det 
er konkret indsats i den fælles 
kamp, der afgør om det er reformi-
sterne eller de revolutionære, der 
løber af med indflydelsen blandt 
arbejderne.

Ingen selvkritik
KI (eller DKP) gjorde aldrig virke-
lig selvkritik for ultravenstrelinjen, 
eller indrømmede at den var 
medvirkende til at Hitler kom til 
magten i Tyskland. Men op til KI’s 
7. kongres i 1935 ændrede man 
på ny linjen, og introducerede 
i stedet ”folkefrontsstrategien”. 
Ligeledes katastrofalt, da man nu 
skulle underlægge sig ”progres-
sive” borgerlige kræfter

DKP spillede ud med opfordrin-
ger omkring enheds-/folkefront 
med SD, men blev totalt afvist. Det 
er dog forkert at lægge hele skyl-
den hos DKP, men den tidligere 
sekterisme gav SD et godt argu-
ment, for at afslå noget som de 
absolut ikke ønskede. SDs linje var 
nærmere ”hvis de vil samarbejde, 
så kan de bare melde sig ind i SD”, 
ligeledes sekterisk.

Hvis ikke DKP havde været 
underlagt de mange skift fra KI, 
kunne det nok have været drevet 
til noget mere i 30erne. Medlems-
mæssigt var der fremgang, og 
det var der også parlamentarisk. 
Fra folketingsrepræsentationen 
i 1932, til en fremgang til 27.135 
stemmer i 1935 (ganske vist uden 
flere mandater) til 40.893 i 1939 
og et ekstra mandat. Men det var 
nok partiets held, at sidstnævnte 
valg fandt sted i april, 4½ måned 
før Stalin pludselig indgik sin pagt 
med Hitler, og atter en gang gen-
nemtvang en voldsom forandring 
af DKP’s politik. Disse pludselige 
(KI-dikterede) omskiftelser svæk-
kede, sammen med sekterismen, 
partiets troværdighed, og det ud-
gjorde derfor ikke et alternativ for 
de mange utilfredse SD arbejdere.

Serie: Arbejderbevægelsens
historie med

revolutionære øjne

Del 10: 

DKP bryder igennem
– trods alt

Aksel Larsen taler fra robåd i Slotsholmskanalen, oktober 1931
Foto: Arbejdermuseet/ABA

Arbejdsløshedsdemonstration d. 25 februar 1932 ved Christiansborg
Foto: Arbejdermuseet/ABA
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Oprør og strejker

i Kazakhstan
Af Socialist Tendency, Rusland.  
Oversat af og forkortet af Lene Junker

I begyndelsen af   januar brød 
masseprotester ud i Kasakhstan. 
I første omgang var protesterne 
arbejdernes reaktion på mere end 
en fordobling af bil gasprisen. 

Protester begyndte i gas- og olie 
områderne i de vestlige regioner, 
især i Zhanaozen, en by med en 
rig tradition for arbejdskampe. 
Her strejkede arbejdere i mine-
industrien i 2011, hvorefter myn-
dighederne slog hårdt ned og skød 
på arbejdernes demonstrationer. 
Dengang blev snesevis af arbej-
dere dræbt i Zhanaozen.

Da der ikke var vilje fra regerin-
gens side til at give indrømmelser, 
begyndte protesterne at sprede 
sig til andre byer som Aktau, 
Zhanaozen, Atyrau og derfra 
videre til hele Kazakhstan. Indtil 
nu er byer som Uralsk, Aktobe, 
Kostanay, Nur-Sultan, Pavlodar, 
Taraz, Shymkent og Kyzylorda ble-
vet ramt af uroligheder. Den mest 
voldelige konfrontation fandt sted 
i den sydlige by Alma-Ata.

Da regeringen gik med til igen 
at sænke gaspriserne i de vest-
lige regioner, var det allerede for 
sent. Ikke kun fordi protesterne 
havde spredt sig til næsten alle 
regioner i landet, men også fordi 
demonstranterne havde udvidet 
deres krav, som nu dækker en 
lang række sociale og politiske 
forhold. Her er en ufuldstændig 
liste over kravene fra arbejderne 
i Kasakhstan:

• En ændring af det politiske 
styre

• Fjernelse fra af   Nazarbayev og 
alle hans støtter fra magten, 
inklusive den nuværende 
præsident for landet Tokarev

• Folkevalg af borgmestre 
og guvernører i hver by og  
region. I øjeblikket udpeges 
de af præsidenten. 

• Ingen retsforfølgelse af civile 
og politiske aktivister

• Sænk priserne på boliger og 
forsyningstjenester.

• Sænk prisen på fødevarer
• Forhøjelse af lønnen for alle 

arbejdere
• Forhøjelse af sygedagpenge
• Forhøjelse af pensioner

Da myndighederne ikke imø-
dekom alle, eller i det mindste de 
fleste af demonstranternes krav, 
begyndte protesterne at eskalere 
 

til åbent oprør. Situationen for 
Kasakhstans regering blev også 
forværret af en national strejke i 
mineindustrien.

Dette oprør er meget voldsomt. 
De oprørske arbejdere stormer 
administrative bygninger, af-
væbner og fanger medlemmer af 
nationalgarden og statspolitiet, 
beslaglægger håndvåben fra vå-
benlagre, bygger barrikader og 
organiserer gadepatruljer.

Dette er især tydeligt i Almaty, 
en af   landets største byer. Her an-
greb og brændte oprørerne byens 
rådhus, satte ild til præsidentens 
bolig og forsøgte at storme byens 
politiafdeling og militærakade-
miet. På et tidspunkt forlod sik-
kerhedsstyrkerne byen. 

Statspropaganda anklagede 
oprørerne for plyndring. Men de 
oprørske arbejdere organiserede 
selv patruljer for at identificere 
tyvene og stoppe plyndringerne 
på stedet. Der er ubekræftede 
rapporter om, at myndighederne 
bevidst har løsladt fanger fra 
fængslet med det formål at sætte 
gang i plyndringerne.

Det er værd at nævne, at præsi-
dent Tokarev gav nogle indrøm-
melser efter et stykke tid: han 
udstedte et dekret om reduktion 
og fastsættelse af gaspriser, op-
løste regeringen, afskedigede 
Nursultan Nazarbayev fra posten 
som formand for Sikkerhedsrådet 
og tog denne post selv. I øjeblikket 
skjuler Nursultan Nazarbayev sig 
med sine døtre i Rusland.

Den nuværende præsident 
Tokarev ikke har nogen konkret 
plan for at gennemføre reformer 
og imødekomme oprørernes krav. 
Derfor fortsætter   oprøret.

Det er et vigtigt faktum, at 
nationalgarden og politienheder 
delvist stiller sig på oprørernes 
side. Der er talrige vidnesbyrd om 
bevæbnede vagtfolk og politifolk, 
der nægter at bruge magt mod 
arbejderne, nogle af dem slutter 
sig til demonstranternes rækker, 
og en af   enhederne er gået over 
til oprørernes side sammen med 
deres pansrede køretøjer.

Kontrarevolutionær interven-
tion fra Rusland og dets CSTO 
partnere.
Begivenhedernes fart og voldsom-
hed gjorde det klart for Tokarev, at 
det ikke var muligt at klare situa-
tionen ved hjælp af egne styrker. 
Derfor kontaktede han den 5. 
januar præsident  Putin fra Den 
Russiske Føderation og præsident  
Lukashenko fra Republikken 
Belarus, hvorefter han sendte 
en officiel appel til CSTO om at 
gribe ind i situationen og gen-
skabe stabiliteten i landet. Men 
eftersom CSTO er en kollektiv 
sikkerhedstraktat mod eksterne 
trusler, var Tokarev nødt til at 
beskylde oprørerne for at være or-
ganiseret af udenlandske kræfter, 
terrorister udefra.  Hviderusland, 
Tadsjikistan, Armenien og Kirgisi-
stan, Hviderusland, Tadsjikistan, 
Armenien og Kirgisistan er semi-
kolonier af Rusland og indtager en 
underordnet position i forhold til 
den russiske imperialisme. 

 
Oprørerne i Kasakhstan har brug 
for bred støtte og solidaritet. 

Af Paul Murphy, People Before Profit TD i 
Ireland, RISE  
Oversat af og forkortet af Lene Junker

Vi, socialister, fagforeningsfolk, 
menneskerettighedsaktivister, 
antikrigsaktivister og organisa-
tioner har set opstanden i Ka-
zakhstan siden 2. januar med 
en følelse af dyb solidaritet for 
arbejderne. De strejkende olie-
arbejdere, minearbejdere og de-
monstranter har været udsat for 
en utrolig undertrykkelse. Politiets 
og hærens fulde kraft er blevet 
sluppet løs mod dem. De er instru-
eret i at ’skyde for at dræbe uden 
varsel’. Over 160 demonstranter er 
blevet dræbt indtil videre, og mere 
end 8.000 er blevet arresteret.

Vi afviser magthavernes propa-
ganda om, at denne opstand er et 
produkt af ”islamiske kræfter”  el-
ler USA-imperialismens indblan-
ding. Det er der ingen beviser for. 
Det er den sædvanlige svar for et 
upopulært regime - at skyde skyl-
den på ’udefrakommende’ kræf-
ter. I virkeligheden er  protesterne 
udløst af stigningen i brændstof-
priserne. Dette var halmstrået, 
der knækkede kamelens ryg, i 
et land, hvor enorm olierigdom 
eksisterer side om side med fryg-
telig fattigdom og udbytning. Det 
er også resultatet af et brutalt 
diktaturs knusende vægt på folks 
rygge. Dette regime har likvideret 
alle oppositionspartier, fængslet 
og tortureret fagforenings- og 
menneskerettighedsaktivister 
og var ansvarlig for en massakre 
på strejkende oliearbejdere i 
Zhanaozen for ti år siden.

Alle de store kapitalistiske mag-
ters holdning er klar. Putin står  

fuldt ud bag regimet. Den kinesi-
ske præsident Xi Jinping annonce-
rede også sin støtte til Kasakhstans 
regering. Den amerikanske ad-
ministration har opfordret til 
”tilbageholdenhed fra både myn-
dighederne og demonstranterne”. 
EU har ligeledes opfordret de-
monstranter til at ”undgå enhver 
tilskyndelse til vold”.

Ikke overraskende prioriterer de 
alle ’stabilitet’ for deres olieselska-
ber, som nyder godt af udnyttelsen 
af   naturressourcerne og kasakhi-
ske arbejdere.

Som svar på de kapitalistiske re-
gimers klassesolidaritet reagerer vi 
med arbejderklassens solidaritet 
og forpligter os til at rejse følgende 
krav i vores fagforeninger, parla-
menter og organisationer:

• Solidaritet med dem, der 
rejser sig mod diktaturet i 
Kasakhstan

• Slut med undertrykkelse af   
protesterne

• Frigiv alle de tilbageholdte 
demonstranter og politiske 
fanger

• Nej til russisk og CSTO-in-
tervention - træk tropperne 
tilbage nu

• Nej til EU’s og USA’s hykleri, 
der sidestiller massernes op-
rør med regimets brutale 
vold

• Ned med diktaturet
• Støt opfordringen fra oliear-

bejdere til at nationalisering 
af olien og de større indu-
strier under arbejderkontrol

• Støt opbygningen af   en uaf-
hængig fagbevægelse og 
socialistisk bevægelse i Ka-
sakhstan.

Solidaritet med 
opstanden i

Kazakhstan

Russiske tropper ved kraftværk i Almaty 
Foto: Wikimedia Commons

Protester ved det centrale torv i Aktobe, det vestlige Kazakhstan.
Foto: Wikimedia Commons
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Oprør og strejker

i Kazakhstan
Af Socialist Tendency, Rusland.  
Oversat af og forkortet af Lene Junker

I begyndelsen af   januar brød 
masseprotester ud i Kasakhstan. 
I første omgang var protesterne 
arbejdernes reaktion på mere end 
en fordobling af bil gasprisen. 

Protester begyndte i gas- og olie 
områderne i de vestlige regioner, 
især i Zhanaozen, en by med en 
rig tradition for arbejdskampe. 
Her strejkede arbejdere i mine-
industrien i 2011, hvorefter myn-
dighederne slog hårdt ned og skød 
på arbejdernes demonstrationer. 
Dengang blev snesevis af arbej-
dere dræbt i Zhanaozen.

Da der ikke var vilje fra regerin-
gens side til at give indrømmelser, 
begyndte protesterne at sprede 
sig til andre byer som Aktau, 
Zhanaozen, Atyrau og derfra 
videre til hele Kazakhstan. Indtil 
nu er byer som Uralsk, Aktobe, 
Kostanay, Nur-Sultan, Pavlodar, 
Taraz, Shymkent og Kyzylorda ble-
vet ramt af uroligheder. Den mest 
voldelige konfrontation fandt sted 
i den sydlige by Alma-Ata.

Da regeringen gik med til igen 
at sænke gaspriserne i de vest-
lige regioner, var det allerede for 
sent. Ikke kun fordi protesterne 
havde spredt sig til næsten alle 
regioner i landet, men også fordi 
demonstranterne havde udvidet 
deres krav, som nu dækker en 
lang række sociale og politiske 
forhold. Her er en ufuldstændig 
liste over kravene fra arbejderne 
i Kasakhstan:

• En ændring af det politiske 
styre

• Fjernelse fra af   Nazarbayev og 
alle hans støtter fra magten, 
inklusive den nuværende 
præsident for landet Tokarev

• Folkevalg af borgmestre 
og guvernører i hver by og  
region. I øjeblikket udpeges 
de af præsidenten. 

• Ingen retsforfølgelse af civile 
og politiske aktivister

• Sænk priserne på boliger og 
forsyningstjenester.

• Sænk prisen på fødevarer
• Forhøjelse af lønnen for alle 

arbejdere
• Forhøjelse af sygedagpenge
• Forhøjelse af pensioner

Da myndighederne ikke imø-
dekom alle, eller i det mindste de 
fleste af demonstranternes krav, 
begyndte protesterne at eskalere 
 

til åbent oprør. Situationen for 
Kasakhstans regering blev også 
forværret af en national strejke i 
mineindustrien.

Dette oprør er meget voldsomt. 
De oprørske arbejdere stormer 
administrative bygninger, af-
væbner og fanger medlemmer af 
nationalgarden og statspolitiet, 
beslaglægger håndvåben fra vå-
benlagre, bygger barrikader og 
organiserer gadepatruljer.

Dette er især tydeligt i Almaty, 
en af   landets største byer. Her an-
greb og brændte oprørerne byens 
rådhus, satte ild til præsidentens 
bolig og forsøgte at storme byens 
politiafdeling og militærakade-
miet. På et tidspunkt forlod sik-
kerhedsstyrkerne byen. 

Statspropaganda anklagede 
oprørerne for plyndring. Men de 
oprørske arbejdere organiserede 
selv patruljer for at identificere 
tyvene og stoppe plyndringerne 
på stedet. Der er ubekræftede 
rapporter om, at myndighederne 
bevidst har løsladt fanger fra 
fængslet med det formål at sætte 
gang i plyndringerne.

Det er værd at nævne, at præsi-
dent Tokarev gav nogle indrøm-
melser efter et stykke tid: han 
udstedte et dekret om reduktion 
og fastsættelse af gaspriser, op-
løste regeringen, afskedigede 
Nursultan Nazarbayev fra posten 
som formand for Sikkerhedsrådet 
og tog denne post selv. I øjeblikket 
skjuler Nursultan Nazarbayev sig 
med sine døtre i Rusland.

Den nuværende præsident 
Tokarev ikke har nogen konkret 
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og en af   enhederne er gået over 
til oprørernes side sammen med 
deres pansrede køretøjer.
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det ikke var muligt at klare situa-
tionen ved hjælp af egne styrker. 
Derfor kontaktede han den 5. 
januar præsident  Putin fra Den 
Russiske Føderation og præsident  
Lukashenko fra Republikken 
Belarus, hvorefter han sendte 
en officiel appel til CSTO om at 
gribe ind i situationen og gen-
skabe stabiliteten i landet. Men 
eftersom CSTO er en kollektiv 
sikkerhedstraktat mod eksterne 
trusler, var Tokarev nødt til at 
beskylde oprørerne for at være or-
ganiseret af udenlandske kræfter, 
terrorister udefra.  Hviderusland, 
Tadsjikistan, Armenien og Kirgisi-
stan, Hviderusland, Tadsjikistan, 
Armenien og Kirgisistan er semi-
kolonier af Rusland og indtager en 
underordnet position i forhold til 
den russiske imperialisme. 

 
Oprørerne i Kasakhstan har brug 
for bred støtte og solidaritet. 

Af Paul Murphy, People Before Profit TD i 
Ireland, RISE  
Oversat af og forkortet af Lene Junker
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menneskerettighedsaktivister, 
antikrigsaktivister og organisa-
tioner har set opstanden i Ka-
zakhstan siden 2. januar med 
en følelse af dyb solidaritet for 
arbejderne. De strejkende olie-
arbejdere, minearbejdere og de-
monstranter har været udsat for 
en utrolig undertrykkelse. Politiets 
og hærens fulde kraft er blevet 
sluppet løs mod dem. De er instru-
eret i at ’skyde for at dræbe uden 
varsel’. Over 160 demonstranter er 
blevet dræbt indtil videre, og mere 
end 8.000 er blevet arresteret.

Vi afviser magthavernes propa-
ganda om, at denne opstand er et 
produkt af ”islamiske kræfter”  el-
ler USA-imperialismens indblan-
ding. Det er der ingen beviser for. 
Det er den sædvanlige svar for et 
upopulært regime - at skyde skyl-
den på ’udefrakommende’ kræf-
ter. I virkeligheden er  protesterne 
udløst af stigningen i brændstof-
priserne. Dette var halmstrået, 
der knækkede kamelens ryg, i 
et land, hvor enorm olierigdom 
eksisterer side om side med fryg-
telig fattigdom og udbytning. Det 
er også resultatet af et brutalt 
diktaturs knusende vægt på folks 
rygge. Dette regime har likvideret 
alle oppositionspartier, fængslet 
og tortureret fagforenings- og 
menneskerettighedsaktivister 
og var ansvarlig for en massakre 
på strejkende oliearbejdere i 
Zhanaozen for ti år siden.

Alle de store kapitalistiske mag-
ters holdning er klar. Putin står  

fuldt ud bag regimet. Den kinesi-
ske præsident Xi Jinping annonce-
rede også sin støtte til Kasakhstans 
regering. Den amerikanske ad-
ministration har opfordret til 
”tilbageholdenhed fra både myn-
dighederne og demonstranterne”. 
EU har ligeledes opfordret de-
monstranter til at ”undgå enhver 
tilskyndelse til vold”.

Ikke overraskende prioriterer de 
alle ’stabilitet’ for deres olieselska-
ber, som nyder godt af udnyttelsen 
af   naturressourcerne og kasakhi-
ske arbejdere.

Som svar på de kapitalistiske re-
gimers klassesolidaritet reagerer vi 
med arbejderklassens solidaritet 
og forpligter os til at rejse følgende 
krav i vores fagforeninger, parla-
menter og organisationer:

• Solidaritet med dem, der 
rejser sig mod diktaturet i 
Kasakhstan

• Slut med undertrykkelse af   
protesterne

• Frigiv alle de tilbageholdte 
demonstranter og politiske 
fanger

• Nej til russisk og CSTO-in-
tervention - træk tropperne 
tilbage nu

• Nej til EU’s og USA’s hykleri, 
der sidestiller massernes op-
rør med regimets brutale 
vold

• Ned med diktaturet
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bejdere til at nationalisering 
af olien og de større indu-
strier under arbejderkontrol

• Støt opbygningen af   en uaf-
hængig fagbevægelse og 
socialistisk bevægelse i Ka-
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Russiske tropper ved kraftværk i Almaty 
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Et gensyn med 
Sovjetimperiets 
fald 1989-91

Da regimerne i Østeuropa og Sovjet faldt i 
årene 1989-91, var det ikke socialismen, 
der led nederlag, men en variant af kapi-
talismen, nemlig statskapitalisme.

Baseret på tidligere artikler af Martin 
Johansen (1999) og Charlie Lywood 
(2015) (red).

Baggrunden for at kalde disse samfund 
statskapitalistiske i stedet for socialistiske 
skal søges i udviklingen efter den russiske 
revolution i 1917.

De bolsjevikiske ledere med Lenin og 
Trotskij i spidsen vidste, at revolutionen 
ikke kunne overleve uden revolutioner 
i store industrilande som Tyskland og 
Frankrig. Dette var betingelsen for, at 
revolutionen ville sprede sig og blive en 
verdensrevolution. Men selv om der var 
store opstande i Europa efter første ver-
denskrig, så endte de alle i nederlag for 
arbejderklassen.

Blodig borgerkrig
Samtidig blev Rusland efter revolutionen 
kastet ud i en årelang, blodig borgerkrig, 
hvor mange europæiske lande intervene-
rede kraftigt på kontrarevolutionens side.

Det betød, at selv om den unge sovjet-
stat vandt krigen, så havde omkostninger-
ne været enorme: Millioner af arbejdere 
var blevet dræbt, industrien lå i ruiner, og 
bolsjevikpartiet var ved at blive forvandlet 
til et parti af bureaukrater.

En arbejderrevolution i f.eks. Tyskland 
kunne have vendt denne udvikling, men 
da den ikke fandt sted, begyndte partibu-
reaukrater med Stalin i spidsen at formu-
lere en politik, som var den stik modsatte 
af Lenins og Trotskijs. Med udgangspunkt 
i Stalins teori om “socialisme i ét land” 
skulle der nu satses udelukkende på 
opbygning af Sovjets egen industri og mi-
litær. Det var en teori, som tiltalte revolu-
tionstrætte bureaukrater i statsapparatet, 
men som fik katastrofale konsekvenser for 
de russiske arbejdere og bønder.

Som konsekvens af, at Sovjet ikke læn-

gere ville forsvare sig ved at opfordre til 
international revolution, blev landet ka-
stet ud i en benhård militær og økonomisk 
konkurrence på verdensplan. Regimet 
var tvunget til at opbygge industri og et 
militær, der kunne matche Vestens. Det 
betød, at den grundlæggende drivkraft i 
systemet blev den samme som i Vesten, 
nemlig at skabe størst muligt overskud i 
produktionen, som kunne geninvesteres 
for at nå op på side med konkurrenterne.

Fra socialisme til kapitalisme
Derfor forvandlede Sovjet sig under Stalin 
fra at være et socialistisk til et kapitalistisk 
samfund. Den eneste forskel i forhold til 
traditionel kapitalisme var, at al industri 
var koncentreret i statsapparatet.

Grunden til den stærke statsstyring var, 
at det var den eneste måde, hvorpå bu-
reaukratiet kunne gennemtvinge en hur-
tig industrialisering. Arbejdere og bønder 
blev frataget enhver form for kontrol over 
samfundsudviklingen. Der blev indført ar-
bejdspas, store vej- og jernbaneprojekter 
blev udført af slavearbejdere, og millioner 
af bønder blev tvunget ind i kollektivbrug.

Desuden blev der slået hårdt ned på 
enhver form for opposition. En del ar-
bejdere, især dem der havde deltaget 
i 1917-revolutionen, var imod Stalins 
politik, og derfor gennemførte Stalin 
store udrensninger i kommunistpartiet. 
De kulminerede i Moskva-processerne i 
midten af 1930erne, hvor alle de gamle 
bolsjevikledere, på nær Stalin, blev slået 
ihjel.

Stalins kontrarevolution betød, at pro-
duktionen af forbrugsvarer faldt kraftigt i 
forhold til produktionen af maskiner og 
våben. Selv om det i 1950erne lykkedes 
at opbygge et militær, der kunne måle 
sig med USA, så var det på baggrund 
af en meget svagere økonomi – Sovjets 
økonomiske output var aldrig mere end 
cirka halvdelen af USA’s. Og det var den 
ulighed, som i længden undergravede 
statskapitalismen og sendte den i graven 
for godt 30 år siden.

Et skridt til siden
Når vi ser tilbage, skal vi så se på USSR-
tiden med nostalgi? Ingenlunde. De 
økonomiske problemer, som blev afslø-
ret, efter Jeltsin, og senere Putin, kom 
til magten, var der allerede inden. Men 
måden, det blev tacklet på og af hvem, er 
det afgørende spørgsmål.

Det var præcis den samme privilegere-
de herskende klasse, som bestyrede USSR, 
der bagefter berigede sig på liberalisering 
af økonomien. De tog bare et skridt til 
siden. Og vupti – fra statskapitalist til 
privatkapitalist!

I de statskapitalistiske lande (USSR og 
Østeuropa) blev de kaldt ‘nomenklatura-
en’. Denne klasse af mennesker sikrede sig 
adgang via kommunistpartiets ledende 
poster eller gennem sovjet-systemet.

Denne gruppe udgjorde i 1995 75 pct. af 
regeringen og Jeltsins præsident-team. I 
regionerne sad de på 83 pct. af de ledende 
poster. Og de sidder der (eller deres børn) 
den dag i dag og beriger sig.

I den ny business-elite var der kun 
40 pct., som tilsyneladende ikke var en 
del af nomenklaturaen. Men af dem var 
hovedparten teknokrater og agenter (fx 
fra det tidligere KBG), som alligevel var 
forbundet til det gamle regime.

Under de politiske forandringer blev 
privatiserings-bølgen ikke enden på den 
gamle herskende klasse, men et afgørende 
instrument i at konsolidere deres øko-
nomisk greb om ressourcerne – til deres 
egen fordel.

Arbejderklassen, som økonomisk fik 
mindst ud af USSR’s fald (og tabte en hel 
del social sikkerhed), havde ikke givet 
den herskende klasse nævneværdig po-
litisk modstand. Men de løftede heller 
ikke en finger for at forsvare det gamle 
regime. Det var til en vis grad også mine-
arbejderne gennem den såkaldte ”sæbe 
strejke” og andre grupper, som bragte det 
gamle regime til fald. Og det er i denne 
klasse vi skal finde kimen til at bringe den 
nuværende Putin regime til fald.

 

Et udsnit af Sovjettiske ledere. Mikhail Gorbachev er nummer to fra højre. 
Fotos: Den Store Danske Leksikon.


