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Særloven om ukrainske flygtninge har for alvor
fået racismen i dansk politik frem i lyset
Onsdag d. 16. marts vedtager et ”Nærområde” er et begreb opfun- Putins bomber er altså ligeglad
flertal i Folketinget en særlov for det til lejligheden
med, hvilket oprindelsesland der
ukrainske flygtninge, der er flygtet Da flygtningestrømmen i 2015 gik på står i dit pas.
fra Ruslands invasion af Ukraine. vores motorveje, fik de stjålet deres Så når det meste af venstrefløjen –
Af Sikandar Siddique, De Frie Grønne

Særloven betyder, at ukrainere ikke
skal trækkes igennem det asylhelvede,
som de seneste regeringer har skabt
for alle andre flygtninge. Ukrainerne
kan derimod arbejde fra dag 1, deres
børn kan komme i skole og de får lov
til at bo og leve ude i samfundet som
værdige mennesker.
De Frie Grønne kan under ingen
omstændigheder stemme for sådan
en lov. Ikke fordi vi ikke vil hjælpe flygtninge fra Ukraine – det mener vi, at
vi skal – men fordi loven er et udtryk
for at statssanktionere racisme. Den
skaber et A- og B-hold af flygtninge i
Danmark, hvor de brune flygtninge fra
Syrien, Afghanistan, Irak og så videre
fortsat skal leve under umenneskelige
forhold i asylcentre, hvor de ikke aner,
om de nogensinde får muligheden
for at opbygge et bare nogenlunde
værdigt liv. Og hvor LGBT-flygtninge
fra Centralafrika har lange udsigter
til overhovedet at få asyl, fordi vores
system ikke anerkender, at de er forfulgte. Hvide flygtninge fra Ukraine
skal derimod behandles som værdige
Sikandar Siddique. De Frie Grønne. mennesker på lige fod med danskere.

smykker af den danske stat. Ukrainerne skal have ydelser fra dag 1. De
medmenneskelige danskere, der hjalp
syriske flygtninge til Danmark blev
sigtet for menneskesmugling. Kører
du til Polen og henter ukrainske flygtninge, er du en folkehelt. Hykleriet
er enormt.
Mange af vores politikere forsøger
at retfærdiggøre racismen med, at
Ukraine jo er vores ”nærområde”,
men sandheden er, at Flygtningekonventionen ikke siger noget om
”nærområder”. Det er et politisk opfundet begreb. Tværtimod siger Flygtningekonventionens Artikel 3 klart
og tydeligt, at alle flygtninge skal have
de samme rettigheder.
Nogle partier har ligefrem været så
åbenlyse med deres racisme, at de
ikke ville have særloven til at gælde
de mennesker, der er i Ukraine med
flygtningestatus. Altså de afghanere,
syrere osv., som Ukraine har modtaget
tidligere. Og i det forslag til særloven,
som regeringen har fremlagt, gælder
de særlige regler ikke for de mange
tusinder, der i dag har fået permanent
ophold i Ukraine efter at være flygtet
dertil.

som af uransagelige årsager stemmer
for særloven - forsøger at pleje samvittigheden ved at beskylde os, der
stemmer nej, for ikke at ville hjælpe
ukrainske flygtninge, bliver jeg simpelthen nødt til at sætte foden ned. Det
kunne ikke være mere forkert. Siden
Frie Grønne blev stiftet har vi krævet
ordentlige forhold for alle flygtninge,
og det gælder naturligvis også dem
fra Ukraine. Vores mandater kommer
bare aldrig til at støtte statsracisme. I
stedet er det i virkeligheden særlovsvenstrefløjen, der skylder os andre et
svar på, hvorfor mennesker med permanent ophold i Ukraine ikke fortjener
at blive hjulpet?
Og hvordan det trækker flygtningepolitikken i den rigtige retning, at
regeringen får venstrefløjens støtte til
at gennemføre en direkte opdeling af
flygtninge i A- og B-hold.
Særloven er et historisk lavpunkt i
dansk flygtningepolitik, og den kalder
på dyb selvransagelse på venstrefløjen.
Det er meningen, vi skal være de
udsattes værn mod umenneskelige
magthavere og deres diskriminere
lovgivning. Det er ikke meningen, vi
skal være de umenneskelige magthavere.

Er Vesten uden ansvar for krigen i Ukraine?
Mainstream fortællingen er, at det
alene er despoten Putin som er skyld
i krigen i Ukraine. Men er det nu helt
rigtigt?
Af Charlie Lywood

Der er ingen tvivl om, at det konkrete
ansvar for Ruslands invasion af Ukraine
er den russiske herskende klasses med
Putin i spidsen. Men det er ikke altid den
der fyrer den første kanon af, som alene er
skyld i en krig. Krigen kom ikke bare ud af
det blå men har sin baggrund i mange års
imperialistisk rivalisering mellem Rusland
og NATO.
Det er en realitet, at NATOs og EU’s
ekspansion og inkorporering af de fleste
tidligere “østeuropæiske” lande var drevet
af USA under Bill Clinton og George H. W.
Bush efter Sovjetunionens kollaps i 199091. Formålet var at udvide den vestlige
imperialismes magtpositioner dybere ind
i det eurasiske kontinent.
Denne politik brød med de løfter, der
blev givet til Mikhail Gorbatjov, den sidste
præsident for det daværende USSR af
USA’s statssekretær James Baker i 1990,
hvor Moskva accepterede at et genforenet
Tyskland kunne indtræde i NATO.
En svag russisk økonomi og en forældet
hær fik Jeltsin og senere Putin til at bede
om at Rusland kunne optages i NATO.
Først under George H. W. Bush og senere
under hans søns præsidentembede. Begge
gange blev anmodningen afvist. Putin så
skriften på væggen. Rusland måtte opruste
og skabe en moderne fungerende hær, hvis
ikke Rusland skulle køres helt bagud af

Natos Aegis missilforsvarsbase i Rumænien 2019 - Aegis Ashore Amerikansk Patriot raketbatteri i Polen, rettet mod Rusland. - i 2010 uddanner
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dansen i den imperialistiske rivalisering.

Vestens optrapning i Østeuropa

Allerede i 00’erne begyndte NATO meget
aktivt at planlægge opstilling af Aegis raket“forsvars”-systemet rettet imod “truslen”
fra russiske kortdistance- og mellemdistanceraketter i Central- og Østeuropa.
Polen, Litauen og Rumænien blev meget
vigtige militære NATO-baser klos op ad
Rusland.
George Bush junior pressede på og i 2008
erklærede NATO, at Ukraine og Georgien
kunne blive medlemmer af NATO. Putins
respons var en fire dages krig i Georgiens
som førte til en ”frossen konflikt” med russisk militærstøtte til en løsrivelsesenklave i
landet. Det er den samme taktik som Putin
har brugt over for Ukraine siden 2014.
Maidan-oprøret i Ukraine i 2014
gennemtvang et regimeskift fra den neutrale, men russiske venlige, præsident
Janukovitj til et mere EU-venligt regime
under chokoladekongen Porosjenko. Det
fik Putin til at annektere Krim og støtte
separatister i Donetsk og Lugansk. På

den måde kunne Ukraine holdes uden for
NATO, da NATO ikke optager lande hvor
der er væbnet konflikt.
Valget af Zelenskyj i maj 2019 bebudede
dog en meget mere aggressiv pro NATO/EU
regering, som ønskede at trække Ukraine
helt ud af Moskvas interessesfære. Oprøret
i Belarus var endnu et tegn på, at bufferstater var ved at krakelere og NATOs missiler ville kunne omringe Rusland.
Det er sandsynligvis disse begivenheder,
som har forårsaget Putins aggressive
og brutale, men dog defensive invasion
af Ukraine. Målet med invasionen er
sandsynligvis at opnå en eller anden form
for garanti for, at NATO ikke kommer
endnu tættere på Ruslands grænser. De
der forestiller sig, at det er begyndelsen til
en generel offensiv mod resten af Europa,
lever i en fantasiverden. Men optrapningen
fra Vesten kan presse Putin til yderligere
eskalering i Ukraine.
Inden invasionen havde Rusland forsøgt gennem forhandlinger at få garantier
om Ukraines neutralitet. Altså at Ukraine
skulle holdes uden for NATO. Et ikke helt

ublu forhandlings forslag som burde kunne
forhandles om, især fordi sandsynligheden
for at Ukraine kan optages i NATO er meget
lille, da det kræver enstemmighed. Putin
krævede altså ikke noget, som lå langt fra et
muligt scenarie. Alligevel fastholdt NATO/
EU princippet om, at Ukraine selv bestemmer, velvidende at Ukraines optagelse i EU
og NATO reelt ikke stod på dagsordenen.

Imperialistisk interesse går forud for
fred

Bundlinjen er at de påtrængende imperialistiske interesser fra begge sider, overstiger
lysten til kompromis. Vesten foretrækker
krig for at fastholde et princip om national
selvbestemmelse, selvom de sandsynligvis ikke ønsker at optage Ukraine. Måske
ønsker de at føre Rusland helt ned under
gulvbrædderne. Prisen betales af den
ukrainske og russiske befolkning. Som
den konservative Michael Jarlov sagde i
Debatten på DR2 den 10. marts, da han
argumenterede for at sende flere våben til
Ukraine: ”Frihed er værd at dø for”. Det er
nemt at sige, når det er andre som skal dø.
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Serie: De almindelige menneskers historie

Det mener vi

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”.

Stop oprustningsspiralen
- investér i velfærd og klima
Det var med direkte henvisning til Putins brutale krig, at
Mette Frederiksen sammen med partilederne fra SF, Venstre, Det Radikale Venstre og Konservative, fremlagde rammen for et nyt forsvarsforlig, som øger militærudgifterne,
med 18 mia. årligt. Det skal lægges til de 26.2 mia., som
blev brugt i 2021.
Den frygt og krigsstemning, som startede før Rusland gik
til angreb på Ukraine, er brugt til at lette gennemførelsen
af regeringens aftale med USA, som tillader amerikanske
tropper i Danmark. Det følges op af en ny forsvarsaftale,
som lever op til USA’s gamle krav om 2 % af BNP. Desuden
skal der være folkeafstemning om “forsvarsforbeholdet” i
EU. Krigsretorikken og oprustningsspiralen kører for fuld
og farlig udblæsning.

Ubegrundet frygt

“Vi har netop truffet en historisk beslutning om Danmarks
sikkerhed”, sagde Mette Frederiksen. Da den tyske kansler,
Olaf Scholz annoncerede den tyske oprustning brugte
han også frygten for Rusland som argument. Men NATO
landenes oprustning handler ikke om sikkerhed. For både
EU og NATO har langt større militærbudgetter og militær
kampkraft end Rusland.
Stockholm International Peace Research Institut (SIPRI)
opgør årligt alle landes militærbudgetter. SIPRIs tal viser,
at Ruslands militærbudget i 2020 var på 61,7 mia. $. Det
er mindre end en tolvtedel af USA´s, og ca. en fjerdedel af
EU’s samlede forsvarsbudget.
Ukraine er en stor mundfuld for Rusland. Den ukrainske
befolkning er på omkring 44 millioner, har egen våbenproduktion og en veludrustet hær.
Rusland, med sine noget svagere allierede, kan ikke
engang være sikker på at kunne få kontrol over Ukraine.
Angrebet på Ukraine kommer, fordi Rusland ønsker sikkerhedsgarantier af NATO. Så Rusland hverken kan eller
vil fortsætte invasionerne efter Ukraine og er derfor ingen
trussel mod Danmark.

Krigsmodstand og frygt i Rusland

De mange tusinde anholdte krigsmodstandere i Rusland
beviser, at der er en udbredt modstand mod krigen i
Rusland. Den modstand er en vigtig for at stoppe krigen,
vælte Putin og sikre et fredeligt og demokratisk Rusland.
Krigsmodstanden breder også sig til hæren. Russiske soldater desserterer allerede i Ukraine.
Når NATO og EU, der allerede er Rusland militært overlegne, opruster yderligere kan det skabe frygt i Rusland.
Frygten i Danmark giver øget opbakning til de politikere,
der vil opruste. Frygten i Rusland styrker til gengæld Putins
propaganda og fjendebilleder. Det er mere troværdigt at
beskrive NATO og EU som en trussel når NATO og EU
opruster.

Alternativer til oprustning og krig

Det er oprørende at være vidne til hvor hurtigt militaristiske løsninger får luft under vingerne og hvor let og
ubesværet forsvarsudgifterne bliver forhøjet. Det har
været sørgeligt at se, hvordan Enhedslisten, engang et
stolt krigsmodstander parti, viger tilbage fra at stå skarpt
op imod oprustning og militaristiske løsninger.
Vi kæmper for nedrustning. Det formindsker krigstruslen. I stedet kræver vi massive investeringer i velfærd
og klima. Det vil betyde et bedre liv for de mange både
ukrainere, russere, danskere.
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Sorte soldater i den amerikanske borgerkrig.
Foto: Piqsels

Lynchning i syden.
Foto: Store Norske Leksikon

Den amerikanske borgerkrig
1861-65

Da frivillige soldater fra South
Carolina d. 12. april 1861, skød
på føderale soldater i Fort Sommer, Charleston, udtrykte de, i
dramatisk form, at slaveejerne i
de sydlige stater i USA nægtede
at acceptere Abraham Lincoln
som præsident.
Af Charlie Lywood

Lincoln havde nogle få måneder
forinden vundet præsidentvalget
for det nyligt oprettede Republikanske Parti. I borgerkrigens fire år blev
der dræbt flere amerikanske soldater end i uafhængighedskrigen, første verdenskrig, anden verdenskrig,
Korea-krigen og Vietnam-krigen
tilsammen.
Hvad handlede det om? I næsten
100 år havde de to forskellige økonomiske systemer levet side om
side. Den første præsident, Thomas
Jefferson, også en slaveejer, mente
at slaveriet var på vej ud. Adam
Smith havde jo bevist at ”fri”arbejdere var mere effektive end
slaver. Men bomuldsindustriens
vækst i de 70 år op til borgerkrigen
ændrede denne antagelse.

To systemer som stødte sammen

I 1790 producerede syden kun 1000
tons bomuld om året. I 1860 var
dette tal steget til 1.000.000 tons
og fire millioner slaver. Men syden
ønskede ikke blot slaver, men nye
landområder til at dække det stigende behov for bomuld på det
internationale marked.
De nordlige stater havde også
undergået en stor forvandling i
den samme periode. Deres befolkningstal var eksploderet, specielt
gennem millioner af immigranter
fra Europa. De ønskede at udnytte
det store område vest fra Mississippi til landbrug baseret på ”fri”
arbejdskraft.
Spørgsmålet var, hvem skulle
have adgang til at udnytte de kæmpestore områder vest fra floden
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Mississippi, og på hvilket grundlag. Kapitalisme baseret på ”fri”
arbejdskraft eller slaveri? Samtidig
ønskede de nordlige stater tariffer
for at beskytte deres industrier mod
briterne, hvorimod Syden ønskede
at bevare frihandel for at kunne
fastholde handlen med briterne.
Hvem skulle den føderale regering
støtte i denne strid?

Optakten til borgerkrig

Det Demokratiske Partis præsident
tillod i 1854, at slaveriet kunne
gennemføres i Kansas og andre
vestlige territorier, hvis et flertal
af hvide bosættere stemte for det.
Befolkningen i de nordlige stater
kunne se, at deres ideer om ”frit”
land i vesten ville blive forpurret af
slaveejere, som kunne bruge deres
magt og formue til at gennemtvinge
slaveriet på store plantager og
udelukke dem. Denne vrede førte
til dannelsen af Det Republikanske
Parti og Abraham Lincolns sejr i
1860.
Partiet var ikke et gennemført
antiracistisk parti. Det ville gerne
acceptere slaveriet, hvis bare ”fri”
arbejdskraft fik lov at dominere i
de vestlige uudnyttede områder.
Det var både kapitalister, små
erhvervsdrivende, landmænd og
arbejdere blandt tilhængere. De var
blot samlet om at fastholde og udvide områderne for ”fri” arbejdskraft.
Men opgøret med syd om vesten
drev dem til at være modstandere
af slaveriet i det hele taget.
Med Lincoln ved magten så sydstaterne deres position truet. De
skulle ekspandere for at overleve på
verdensmarkedet. Syv stater valgte
at melde sig ud af unionen. Da de
startede et militært modangreb,
meldte fire mere sig ud af unionen.
Borgerkrigen var en realitet.

Revolutionær stemning

Starten på borgerkrigen slog stærke
gnister i nord. Der var møder overalt og slaveriets modstandere fik
stor opbakning. Aviser produceret
af antislaveribevægelsen blev revet
væk. Der var en revolutionær stemning. Desværre afspejlede det sig

ikke i hvordan regeringen førte den
militære kampagne. Lincoln gjorde
alt hvad han kunne for at finde et
kompromis for at få de sydlige stater tilbage. True dem med militær,
men garantere dem at de kunne
beholde deres slaver. Men norden
kunne ikke få overtaget uden at
bruge mere militante metoder.
Borgerkrigen trak ud i 18 måneder
uden nogen af siderne havde fået
overtaget.
Men militante metoder lå lige
for. Ved at erklære slaveri afskaffet,
kunne man stimulere et oprør i
syden og ved at tillade sorte soldater kunne man fylde hæren op,
da den manglede soldater. Lincoln
blev tvunget til disse skridt af selve
dynamikken i situationen. Han
udpegede to generaler, Grant og
Sherman, som havde et helt andet
syn på hvordan man vandt. Efter
sejr i Gettysburg i sommeren 1863
indledte de to generaler et korstog
igennem syden, specielt i Georgia
(slaveejernes højborg), brændte
plantagerne ned og frigav slaver.
Norden havde vundet.

Rekonstruktion og forræderi

For at sikre at de sydlige stater forblev loyale stationerede regeringen
tropper i ti år i syden. Denne ti år
kendes som ”rekonstruktion”. General Grant vandt præsidentposten
i 1868 og sikrede, i en periode, en
opblomstring i rettigheder for sorte.
De fik valgret og kunne eje jord.
Men midt i ’70erne trak regeringen troperne tilbage. De følte sig
ikke truede af en tilbagevending
til syden fra før borgerkrigen. Men
den nordlige hærs tilbagetrækning
havde katastrofale konsekvenser
for racismen i syden. Ku Klux Klanen kunne uden fare lynche og fordrive sorte fra deres jord. Valgretten
blev afskaffet og først gennemført
igen 90 år efter i 1950’erne. Apartheid (gennem Jim Crow-lovene)
herskede i de sydlige stater helt
frem til 1960’erne. Den nordlige
kapitalisme hjalp med at afskaffe
slaveriet, men valgte at se stort på
fortsat undertrykkelse og systematisk racisme.
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8. Marts - Kvindeoprør

Af Anna Wolf

København:
Nanna Susé, sygeplejerske og
medstifter af Foreningen af
Danske Sygeplejersker

Hvorfor synes du, at det er vigtigt at
være her med banneret og demonstrere på Kvindernes Internationale Kampdag?
Jeg mener, at det er vigtigt
at kæmpe for ligestilling. Det
er vigtigt, at vi som sygeplejersker stiller op i dag, fordi vi er et
kvindedomineret fag. Der er alt
for stor lønforskel mellem det, vi
kalder kvinde- og mandsdominerede fag. Vi har alt for få mænd
i faget og én vægtig grund er, at
omsorg historisk er regnet for
kvindeligt og ringe betalt.
Det faglige fokus på denne 8.
marts skal måske især ses i lyset af sygeplejestrejken sidste år.
Hvordan tænker I i Foreningen af
Danske Sygeplejersker, at kampen
kan fortsætte?
Jeg tror ikke kun, at oprøret
denne 8. marts er begrundet, fordi
vi står her som sygeplejersker, der
har strejket. Jeg tror, det kommer
af #metoo og af en ny forståelse
for det, at kvinder rent faktisk har
været undertrykt i mange, mange
år. Jeg tror, at det at sygeplejersker
organiserede sig og sagde nej til en
overenskomst så satte en ny faglig
bevidsthed i gang.
Og de to ting hænger jo lidt
sammen i forhold til, at der er
nogen, der gerne vil rykke ved
noget. Jeg tror helt klart, at det
her kun er begyndelsen på et
nyt kvindeoprør, til at vi har en
ny selvforståelse som kvinder og
også i det offentlige i de fag, der
systematisk har været underbetalt i mange år.
Hvorfor dannede I Foreningen
af Danske Sygeplejersker?
Vores tidligere forkvinde,
Marietta Petersen sad hjemme
en aften og brokkede sig over
den dårlige løn. Hendes mand
opfordrede hende til at ”gøre noget” og Marietta besluttede sig for
at organisere en demonstration.
Hun lavede en Facebook-gruppe,
der blev ret stor af uransaglige
årsager ‒ måske fordi der skete så
meget under corona, hvor man
ikke kunne andet end at organisere sig der.
Vi var nogle iblandt, der måske
var ekstra aktivistiske og fandt
sammen. Jeg havde lige læst Institut for Menneskerettigheders rapport, som sammen med Forsker
Astrid Elkjær Sørensen, beskrev
det urimelige lønhierarki inden

Demonstration i København.
Foto: Internationale Socialister.
for det offentlige. Jeg var fyr og
flamme over at andre end jeg ,var
optaget af denne uretfærdighed,
og vi var meget enige om at det var
NU, der skulle gøres noget
Jeg har, siden jeg blev færdig
som sygeplejerske, været meget
optaget af den strukturelle forskel,
de strukturelle udfordringer, vi
historisk lider under som sygeplejersker. Så vi var tændt af forskellige årsager og har nok bare ventet
på en form for samling.
Var det for svært at danse med
Dansk Sygeplejeråd?
Vi er ikke født ud af en uoverensstemmelse med DSR. Vi er født
som aktivister, og vi blev nødt til
at organisere os lidt mere grundigt og danne en forening, hvis vi
skulle kunne samle ind til at lave
bannere og badges og kampagner.
Men ja, helt klart – de store, gamle
fagforeninger har måske ikke
været parate til at kaste sig ind i al
den aktivisme og et kvindeoprør –
eller et ligestillingsoprør, som det
jo er. For det er jo lige så meget
mænd, de er underrepræsenteret
i de fag, det gælder om.

vigtigt, at vi stadig husker på, at
der er noget at kæmpe for. Det
er supervigtigt at komme og vise
sin støtte og være med. Og støtte
op om feminisme og kvindeoprør.
Det er også for at fejre, hvor langt
vi er kommet og sådan.
Er kvindernes kampdag noget,
man snakker om i klassen?
Vi snakkede om det i klassen i
dag i religion, og vi havde om de
forskellige kvinderoller i de forskellige religioner, men jeg synes
ikke, at man sætter så meget fokus
på det. Det er lidt ærgerligt.

Danielle Mercier, pædagog
og aktivist

Hvorfor demonstrerer du i dag?
Jeg blev så glad, da jeg fandt ud
af, at man også kobler kvindedagen til hele velfærdssektoren og
de der nedbesparede forhold, så
derfor er jeg her i dag.
Det er vigtigt at sætte fokus
på kvindefagene, for de er simpelthen så massive og så stor en
del af velfærdsstaten. De er jo
helt kørt ud på et sidespor med
hensyn til at skaffe faglighed
nok og i forhold til at kunne lave
anstændige opgaver: at tage os
ordentligt af de gamle og de unge
og de skøre og de syge.
Hvad skal vi gøre for at vinde
ligeløn og bedre velfærd i det hele
taget?
Sygeplejestrejken har lært mig,
at vi bliver nødt til at vågne op
hver især ude i velfærdsfagene
og stå sammen.
Sygeplejerskerne vækkede mig
til, at vi alle sammen er utilfredse,
men føler os isolerede. Og den
diskurs om, at vi er nogle individer, der modtager nogle ordrer
fra vores arbejdsgivere, og så skal
vi bare udføre dem, den bliver vi

med maskiner og tal langt højere
end arbejdet med mennesker og
omsorg. Derudover, så var det
manden, der var hovedforsørger
og skulle derfor have mere i løn,
og kvindens job blev betragtet
som et hobbyarbejde ved siden af
hendes rigtige arbejde i hjemmet.
Kan det være rigtigt at sådan et
lønhierarki stadig eksisterer? Ja,
det gør det ‒ fordi Tjenestemandsreformen er vedtaget ved lov og
skal ændres ved lov.”
“Uretfærdige vilkår bliver ikke
retfærdige af sig selv. Kvinder fik
ikke stemmeret foræret, de kæmpede for den!”

Demonstration i Aarhus.
Foto: Internationale Socialister.
må være en af vejene.
Fælles sag på tværs af fag?
Den er virkelig! Og den har vi jo
opfundet, os pædagoger. Den har
virkelig grebet an, og det er fordi,
der er noget rigtigt i den.
Jeg har selv sådan en idé for
tiden om, at vi også kan aktionere
indadtil i faget. Hvis alle pædagogerne sagde deres arbejde op
og tog arbejde i vikarbureauer
– det er jo en kæmpe ting for
pædagoger i dag at tage arbejde i
vikarbureauer, for så har du ikke
ansvaret. Hvis vi alle sammen
gjorde det, ville forældrene jo
panikke fuldstændigt, fordi det
var vikarer, der var i stillingerne
og mødte op, og så tror jeg også, at
arbejdsgiverne måtte gøre noget.
Så aktioner, det må vi også gøre
i – nogle smarte aktioner.
Så en mere aktivistisk organisering i forhold til fagforeningerne?
Uuuuh ja! Fagforeningerne, de
sover virkelig. Jeg bliver ved med
at sige, at jeg synes, de arbejder
“opad” og har så mange forpligtelser med KL og politikerne. Så
når de så skal forholde sig kritisk
til vores arbejdsvilkår, så kan de
ikke. De prøver at skaffe dem via
deres samarbejder opadtil. Så den
er helt gal med fagforeningerne.
De er forældede.

Århus:
Udpluk fra tale af Gitte Raaby
Møller, sygeplejerske på plejecenter i Herning Kommune
og medstifter af Foreningen af
Danske Sygeplejersker.

Demonstration i København.
Foto: Internationale Socialister.

Naomi Victoria, Agnes og
Salma fra 8. klasse på Randersgade Skole og Gertrud fra
8. klasse, Sankt Annæ Gymnasiums folkeskole
Hvorfor synes I, at det er vigtigt at
være med her på kvindernes internationale kampdag og demonstrere?
Det er vigtigt at markere en dag
som denne her, fordi kvinderne
har haft sådan en kæmpestor
betydning for historien. Det er

nødt til at bryde med og sige, at de
har et kæmpe ansvar for at skaffe
nogle arbejdsvilkår for os, som de
slet ikke har skaffet os i mange år,
kun skåret ned og sat flere opgaver
på vores portefølje. Det bliver vi
nødt til at forstå, og det kan man
forstå, hvis man stiller sig sammen. Hvis vi står isoleret derude,
så føler vi bare, at det er os selv,
der er noget galt med. Så både at
stå sammen indadtil i fagene og
fagene imellem. Det tænker jeg

“Under Corona blev det tydeligt,
hvilke faggrupper der er nødvendige for at et velfærdssamfund
kan bestå. Det er de lavtlønnede,
kvindedominerede faggrupper,
der i stor stil holder hånden under
det danske velfærdssamfund, så
man trygt kan arbejde og vækste uden at bekymre sig om, om
der bliver taget godt hånd om
børnene, de ældre og de syge. Det
er blevet tydeligt, at der er uligeløn
mellem faggrupperne, og det er
kvindedominerede fag, der ligger
lavest i lønhierakiet.”
“Indenfor det offentlige lever
et forældet lønhieraki i bedste
velgående. Som bygger på en
endnu ældre værdisættelse af
arbejde, som belønner arbejdet

Odense:
I Odense samlede kvindeoprøret
små hundrede mennesker i en
varm og uformel stemning i
forårssolen.
En mangfoldig flok bestående
af nogle få sygeplejersker og
SOSU-assistenter, en stor gruppe
unge fra Vesterdalen Efterskole og
så den del af venstrefløjen, bl.a.
Internationale Socialister, som
hele vejen har støttet sygeplejerskernes kamp.

Mette Vestergaard Jørgen, sygeplejerske på OUH, talte først. Hun
var talsperson for de strejkende
under de punktstrejker, som
fulgte regeringens skammelige indgreb i overenskomstkonflikten.
I lyset af krigen i Ukraine, som i
øjeblikket overskygger alt, mindede hun os om, at den 8. marts
1917 gik kvinderne i Rusland
i strejke og optog for brød og
mod verdenskrigen. En strejke,
som førte til revolution og ende
på krigen. Hun talte også om
kvindernes “frivillige arbejde”:
foruden pres på jobbet var forventningen, at kvinderne skulle
tage sig af både børn, ældre og
syge, fordi velfærdssamfundet var
under afvikling overalt.
Tillidsrepræsentant for
SOSU’erne på OUH, serviceassistent Lise Bergstrand, talte om
det stigende arbejdspres i dag.
SOSU’erne havde sagt ja til at
overtage dele af sygeplejernes
opgaver. Dog blev de ikke flere
folk til opgaven. Derfor strejkede
de i mindre end en time for at råbe
ledelsen op. Det gav bonus og de
fik tilført flere penge og dermed
flere hænder.
Måske lykkedes det ikke med
overenskomststrejken at råbe
politikerne op ‒ kun at skabe en
bred sympati i befolkningen. Men
punktstrejkerne efterfølgende har
bevirket, at sygehusledelserne er
blevet mere lydhøre overfor personalets krav.

Demonstration i Odense
Foto: Internationale Socialiseter

På Kvindernes Internationale
Kampdag d. 8. marts var der
kvindeoprør flere steder i
landet. Demonstrationerne
havde et stærkt fagligt fokus
og bandt de faglige kampe sammen med de bredere
kampe for ligestilling og mod
systemisk og strukturel undertrykkelse af kvinder. Vi bringer
ord og billeder fra dagen.
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Solidariteten blomstrer,

når vi skaber rammer for dens udfoldelse
Af Lene Junker

En ret ny og overraskende måling
fra Voxmeter viser:
“En stor andel af de socialdemokratiske vælgere støtter ikke
op om regeringens asyl- og flygtningepolitik”.
Selvfølgelig ignorerer og mistænkeliggør regeringen denne
meningsmåling. Men når mainstream medierne også gør det,
er det et udtryk for en stille accept af den umenneskelige flygtningepolitik, som praktiseres i
Danmark.
Denne meningsmåling af betalt
af en masse menneskers små
frivillige bidrag via en FB-gruppen, “Borgere, der ikke støtter
regeringens udlændingepolitik”
i samarbejde med “Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination” Det er tankevækkende at
ingen partier, NGO’er eller medier
interesserer sig for hvad almindelige mennesker ude i samfundet
mener om flygtningepolitikken

og derfor ikke selv har fået lavet
sådan en meningsmåling.
Først og fremmest udtrykker
meningsmålingen den stemning, som alle os græsrødder selv
møder ude i samfundet, når vi
organiserer aktioner, demonstrationer, debatmøder, indsamlinger
osv. Hjælpsomheden og solidariteten blomstrer, hver gang vi i
stand til at skabe en ramme, den
kan udfolde sig i.
Et meget smukt eksempel på
dette er, når kollegaer på Danfoss
i Gråsten og senere 3F har stået
op for Sami al-Dyab, da han fik
inddraget sin opholdstilladelse
og hele hans families eksistens var
truet. Der er mange flere eksempler på hvordan en arbejdsplads,
en skole eller et lokalsamfund
har dannet udgangspunkt for
solidaritet og støtte. Vi har også
set en række S-borgmestre være
skeptiske over for regeringens
flygtningepolitik, senest Erik Lauritzen fra Sønderborg.
Et andet eksempel på dette har
været den landsdækkende soli-

daritet kampagne: “ Syrien er ikke
sikker” sammen med syrernes
egen seks uger lange “sit-in” foran
Christiansborg i maj-juni 21.
Så meningsmålingen dokumenter det, vi egentlig godt vidste.
Men den giver optimisme og energi til at fortsætte kampen.

Hvordan presser vi
Socialdemokratiet?

Selvom Socialdemokratiet fastlagde sin udlændingepolitik i
2018, undgik det de flestes opmærksomhed. Da regeringen
iværksatte en gennemgang af
syriske opholdstilladelser for
Damaskus-området i 2020, var det
et chok for mange.
Alligevel er det er jo en kendsgerning, at hvis Socialdemokratiet ville, så var der flertal i Folketinget for en række betydningsfulde ændringer i udlændingepolitikken.
Det er tydeligt, at Socialdemokratiets vilje til at flytte sig
er til at overse, hvorfor også racistiske afledningsmanøvrer og del

og hersk-politikken fylder meget i
S-toppens retorik.
Det er dog vigtigt at huske, at
selvom Socialdemokratiet har
gjort racisme og diskrimination
mainstream, så har de ikke fået
større vælgertilslutning af den grund. Og lige nu, hvor de fører den
mest barske og umenneskelige
flygtningepolitik, står de historisk
lavt i meningsmålingerne. Voxmeters meningsmåling viser også, at
udlændingepolitikken ikke har
så stor betydning for hvem man
stemmer på.
Så vi må fortsætte med at bygge
på den solidaritet, som størstedelen af befolkningen og socialdemokratiske vælgere og
medlemmer gerne vil deltage i,
når de får mulighed for det.
Vi må styrke solidaritetsbevægelsen, samarbejdet mellem
NGO’er, antiracistiske netværk,
flygtningenetværk, som har udviklet sig i 2021 og gøre den til
en massebevægelse for en solidarisk udlændingepolitik og et
samfund med lige rettigheder og

muligheder for alle.
Det kan ske ved at samarbejde med fagforeningerne, og
hvis medlemmer i både 3F og
FOA rammes af store dele af
udlændingepolitikken. Også de
etniske minoriteters egne organisationer og netværk skal have en
central plads i bevægelsen.

Sami og kollegaerne på Danfoss.
Foto: Fagbladet 3F
Målingen fra Voxmeter hedder
“Tabelrapport. Meningsmåling
om udlændingepolitik” og kan
findes på www.refugees.dk.

Internationale aktioner den 19. marts

Sammen mod alle former for racisme, antisemitisme og islamofobi.
Sammen mod den voksende fascisme.
Af Lene Junker

Racisme og diskrimination er
blevet mainstream world wide.
Det gøder jorden for den yderste
højrefløj og fascismen, som desværre er blevet normaliseret og
stuerene.
He r i Da n m a rk e r Da n s k
Folkeparti en skygge af sig selv,
efter i to årtier at have støbt fundamentet til at gøre racisme og
diskrimination mainstream. Samtidig står Nye Borgerlige stærkt på
den yderste højrefløj med tætte
forbindelser til nyfascisterne i
Generation Identitær.

en meningsmåling faktisk har
påvist, at der er et klart flertal i befolkningen imod at sende syrerne
hjem. Desværre har de såkaldte
flygtningevenlige partier, som
Radikale og Enhedslisten hverken
kunnet eller villet sparke døren
ind hos regeringen.

det danske militær eller de syriske
flygtninge, som også flygter fra
russiske bomber er garanteret
andet end en tilværelse på kanten
af samfundet med minimale rettigheder på lånt tid. De tilhører
nemlig gruppen af mennesker
fra “ikke vestlige lande” og langt
de fleste er muslimer. Danmark
burde gøre særloven til lov, så
den omfatter alle flygtninge, som
kommer hertil.
I Polen, som med EU’s velsignelse står bag nogle af de mest
brutale “pushbacks” af flygtninge
fra Irak, Syrien og Afghanistan,
står grænsen åben for ukrainere
på flugt. Det er fint, men denne
åbenlyse racisme og diskrimination skriger til himlen. En flygtninge er en flygtning og uanset
hvor et menneske kommer fra
er menneskerettighederne universelle.

Grækenland.
Tyskland.

Brug 19. marts til at styrke
solidaritetsbevægelsen

NGO’er som Mellemfolkeligt
Samvirke og Amnesty, antiracister omkring Fællesinitiativet
mod Racisme og Diskrimination
og flygtningevenlige grupper og
netværk har sammen med de
syriske flygtninge selv bygget en
stor solidaritetskampagne, som
har presset de racistiske politikere
på argumenterne, men ikke været
i stand til at ændre de politiske
beslutninger. Heller ikke selvom

Menneskerettigheder skal
være universelle
Ruslands krig mod Ukraine har
skabt helt nye flygtningestrømme,
som langt overgår 2015, da syrerne
kom gående hertil. Ukrainerne
flygter for russiske bomber og misiler. Og fordi Rusland er en stormagt i konkurrence med både EU
og NATO, ja så tager den danske
regering gerne mod flygtninge fra
Ukraine og tildeler dem automatisk rettigheder som EU-borgere
via en særlov. Hverken de afghanske flygtninge, som arbejdede for

civilbefolkningen som kommer
til at betale prisen. Krige skaber
flygtninge, som vi her i landet
skal støtte og tage imod med
åbne arme. Det sker allerede ude
i civilsamfundet og det er positivt.
I Odense organiserede Racismefri By - Odense for Mangfoldighed en solidaritetsaften med
den ukrainske befolkning allerede
den 25. februar. Forslaget om at
gøre det kom fra en syrisk flygtning, som kun alt for godt vidste
hvad det ville sige at få russiske
bomber i hovedet. Vi har også
sammen med ukrainere oprettet
en minde- og solidaritet mur på
gågaden, som folk kan skrive på.
Og den 19. marts vil der være en
ukrainsk taler og ukrainsk musik.

Gå med 19. marts i din by
eller i en by nær dig

I Danmark demonstreres der i
København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg den 19. marts.
Internationale Socialister støtter
op både aktivistisk, politisk og

Frankrig.
økonomisk gennem vores arbejde
i Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskriminations lokalgrupper.
Rundt omkring i verden bliver
der demonstreret i mere end 50
andre byer. Bl.a. Paris, Berlin,
London og Athen.

Storbritannien

Solidaritet med ukrainske
flygtninge

Ruslands krig mod Ukraine og
krigens menneskelige konsekvenser i form af død, lidelser og flugt
skal også være en del af 19. marts
demonstrationerne. Krig er altid
den stærkes ret og det er altid

Danmark.
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Duk dig ikke - duk op
Af Freddie Nielsen

Dette nr. af Socialistisk Arbejderavis er vokset til 16 sider.
Midtersiderne er et indstik, der i
design ser anderledes og ret bedaget ud. Ældre læsere vil nok vide
hvad det drejer sig om, og nogle vil
måske endda nikke genkendende
til det. Men til yngre og nyere
læsere kræver det en forklaring.
Indstikket er et genoptryk af
et særnr. (nr. 80) Socialistisk Arbejderavis, udgivet i anledning
af en særlig og ganske frygtelig
begivenhed. Et – formentlig – nazistisk bombeattentat. Et attentat
der stadig er uopklaret.

Mandag den 16. marts 1992,
eksploderede en kraftig brevbombe i Internationale Socialisters
kontor og lokaler i Søllerødgade
33 i København, og vores kammerat, Henrik Christensen, blev
dræbt. Han blev kun 29 år gammel, og efterlod sig en kone og en
lille søn.
Vi var også dengang, som vi
er i dag, stærkt involveret i det
antiracistiske og antifascistiske
arbejde. Men nok var IS vigtig i
arbejdet, men ikke afgørende.
Vores bud på hvorfor IS blev udvalgt som bombemål, var at det
snarere skal ses i at vi var en ret
lille organisation, der ikke var så
betydelig, men trods alt synlig nok

15.000 deltog i demonstrationen den 21. marts.
Foto: Prosabladet.

Anmeldelse:

til at blive udvalgt som testmål.
Et testmål for hvordan en mere
voldelig udvidelse af det yderste
højres kamp, ville blive modtaget.
Testen fik fatale følger, men det
kunne have gået endnu værre.
Samme aften skulle IS København
have afholdt sit faste afdelingsmøde i lokalerne, og var pakken
først blevet åbnet der, så er det
ikke til at vide hvor mange det ville
have gået ud over. Men det siger
noget om hvilken kynisme, der
kan findes på det yderste højre.

Lad ikke chokket kue os

Det var selvfølgelig et enormt
chok, både for os i IS og for mange
andre, ikke mindst på venstrefløjen. Men trods chokket, holdt
vi et møde samme aften. Her
besluttede vi, at ligegyldig om terrorbomben var tænkt dræbende,
eller ”blot” som et forsøg på at
skræmme os og andre fra aktivt
antiracistisk arbejde, så ville vi
ikke lade os kue.
I stedet besluttede vi at indkalde
en demonstration og mindehøjtidelighed for Henrik, lørdag den
21. marts, under parolen ”Duk
dig ikke – duk op”. Og vores budskab var, at terrorbomben var et
angreb og en trussel mod hele
venstrefløjen og det antiracistiske miljø, hvor IS, omend aktive
i bevægelsen, bare var et mere
eller mindre tilfældigt valgt mål.
Det var til denne demo at dette
særnr. blev lavet.

”Duk dig ikke - duk op” er stadig lige relevant slogan i dag.
Foto: Redox
Og folk dukkede sig ikke Jeg huOptoget var et smukt syn. Tre IS
sker, hvordan jeg tænkte: Hvad nu faner i front, og derefter en lang
hvis der kun kommer – populært række faner, blandt andet mange
sagt - ”to ludere og en lommetyv”, fagforeningsfaner.
da jeg sammen med et par kamI dag er den direkte trussel fra
merater nærmede mig Søllerød- små voldelige nazigrupper måske
gade og demonstrationens start. ikke så udbredt som i 1990’erne.
Men det skyldes først og fremmest
at det er lykkedes antifascister at
Kæmpedemo
Men enhver frygt, blev grundigt stå op mod dem, hver gang de
gjort til skamme. Da vi nåede frem forsøgte sig.
Patrolen Duk dig ikke – duk op,
til Søllerødgade, kunne vi se at det
var ved at været svært at klemme er bestemt ikke blevet mindre resig ind i gaden, så mange men- levant i dag end den var dengang.
nesker var der allerede kommet.
Rejs dig mod racismen, sig fra,
Efter et par taler gik demon- bekæmp den og duk op når der er
strationstoget – 15.000 deltog – ad bud, hvad enten det er til forsvar
Nørrebrogade til Blågårds Plads, for flygtninge eller mod resultahvor pladsens faste klientel havde terne af den infame ghettolov.
pyntet op i dagens anledning.

Stalins skygge

Stalins ideologiske arv kaster
fortsat en lang og mørk
skygge over venstrefløjen.
Socialister bør tage afstand
fra stalinistiske idéer om
”socialismen” og være klare
anti-imperialister .
Af Anna Wolf

Det er budskabet i Tomáš Tengely-Evans’ pjece, Stalins skygge,
som nu udkommer på dansk.
Tengely-Evans er onlineredaktør
på avisen Socialist Worker og
medlem af Internationale Socialisters søsterparti i UK, Socialist
Workers Party.
Pjecen kommer som en respons
på, hvad forfatteren identificerer
som en delvis genoplivning af
stalinistiske argumenter i et lille,
men ungt og synligt lag på venstrefløjen.
Idet en antikapitalistisk stemning breder sig, søger unge til
venstre, og uden meget kendskab

til historien om Stalins regime og
Østblokken, som kan synes langt
væk, genfinder nogle Sovjet som
et alternativ til kapitalismen. I
deres iver efter at kritisere den
dominerende USA-imperialisme,
hopper unge “tankies” direkte ind
i den gamle koldkrigsretorik .
Der bør ikke herske tvivl om,
at hverken Sovjet eller andre stalinistiske lande er eksempler på
ønskværdige eller bæredygtige
alternativer til kapitalismen og
det “frie marked”. Men socialister
må have styr på historien og argumenterne.

Hvad er stalinisme?

Tengely-Evans forstår stalinisme
som systemet i Sovjet mellem
1928 og sammenbruddet i 1991
og følgelig den politik, som kommunistpartier verden over førte og
stadig fører. Stalinisme kan ikke
begrænses til Stalins regeringsperiode. Stalinisme i dag tager for
det meste ikke form af en direkte

hyldest til Stalin selv. Mange vil på
overfladen tage afstand fra hans
diktatoriske metoder og ”misbrug
af statsmagt”.
Men spørgsmålet om, hvad
stalinisme er, går dybere: Det er et
spørgsmål om, hvordan vi forstår
socialisme, og hvordan vi forstår
selve kapitalismens væsen som et
globalt system. Som forfatteren
formulerer det: Det skærer ind
i kernen af, hvad vi kæmper for
som revolutionære socialister.
IST’s grundlæggende kritik af
Sovjetunionen og dens satellitstater er, at de, snarere end på nogen
måde at være socialistiske, var
såkaldt statskapitalistiske.

Statskapitalisme

I kapitalistiske lande med ”frie
markeder” konkurrerer firmaer
om at akkumulere mest mulig
kapital og tjene den største profit. Dette gør de ved teknologisk
optimering af produktionsmåden og produktivkræfterne og

ved at gå efter at tjene den størst
mulige merværdi på arbejdernes
arbejdskraft. Dette skaber to
grundlæggende klasser: kapitalistklassen, som lever af at eje, og
arbejderklassen, som må sælge
arbejdskraft for at leve.
Klassesamfundet og dets magtstrukturer var intakte i Sovjet
og satellitstaterne. I stedet for
privatejede firmaer kontrollerede
statsbureaukratiet produktionsmidlerne, og bureaukratklassen
nød overdådige privilegier over
almindelige arbejdere. Arbejderdemokrati var ikke-eksisterende.
Tengely-Evans viser, hvordan
Sovjet, på trods af den udeblivende nationale konkurrence, lå
under for presset for kapitalakkumulation for at holde trit med
vestlige kapitalister. Dette indebar
en hård disciplin og underordning af arbejdere. En integreret
del af dette samfund var et system af systematiske ”udrensninger” af politiske modstandere,

tvangsarbejdslejre, hemmeligt
politi, kvindeundertrykkelse og
undertrykkelse af minoriteter.

Anmeldelsen for tsættes
på side 13.

Hvorfor drages folk stadig
af Stalinismen?
Foto: Wikimedie Commons.

Imperialisme
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Krigen i Ukraine:

Mere krig og sanktioner
er ikke løsningen

Krigen i Ukraine går lige nu
ind i en meget farlig fase.
Den russiske lynkrig blev ikke
til noget, og det risikerer at
drage Rusland og Ukraine ind
i en længerevarende, langstrakt krig. Hvad skal socialister mene?
Af Charlie Lywood

Der er en massiv stemning af
solidaritet med det ukrainske
folks lidelser i resten af Europa.
Mange almindelige mennesker,
specielt i nabolande som Polen,
har stillet deres biler og huse til rådighed. Folk står i kø til at hjælpe i
Danmark, og penge strømmer ind
til hjælpeorganisationer.
Men krigsstemningen og krigsliderlige kommentator som Anders
Fogh Rasmussen som i Lippert
taler om at slå russerne til ”plukfisk”, og den ensidige placering
af ansvaret for krig på Rusland,

aktivitet fra NATO’s side overalt
i regionen, kommer der nu en
lind strøm af militært isenkram
til Ukraine.
Den ildevarslende beslutning
om, at give Ukraines militær
råderet over nogle MIG jetfly stillet til rådighed af Polen, som så
erstattes af nogle nye F16 fly faldt
heldigvis til jorden. USA og Nato
valgte i denne omgang heldigvis
at sige nej tak - for man forstod, at
det ville udfordre Rusland alt for
meget. Men som Lars Løkke sagde
i Debatten i DR2 – ”Det er taget af
bordet lige nu men det kan tages
frem igen”.
Danmark leger også med ilden og har besluttet at sende
2700 panserværnsgaranter. Symbolsk måske, men det er bare
begyndelsen. Nu er princippet
brudt. Desværre kollapsede Enhedslisten over for det massive
pres og stemte for bevillingerne.

Sanktioner er nemlig ikke fredelige midler, de er økonomisk krigsførelse. Men næsten al kritikken af
sanktionerne i medierne er, at de
ikke går langt nok. ”Vi” har brug
for mere effektive sanktioner mod
Ruslands befolkning, pibes der
op om – noget, der i øvrigt aldrig
anvendes mod Europas og USA’s
befolkninger under Vestens imperialistiske krige. Enhedslisten
piber mest op, desværre.
Hårde sanktioner vil ramme
almindelige mennesker. Dette
har ført til et massivt inflationspres i Rusland. Rublen er
styrtdykket. Og i gaderne der er
kø til pengeautomater. Olie- og
gaspriserne vil stige, hvis konflikten fortsætter. Da Tyskland
blokerede godkendelsen af Nord
Stream 2-gasledningen fik det
benchmark-gaspriserne i Europa
til at skyde i vejret med helt op til
13 procent. Dette vil sandsynligvis føre til russisk gengældelse.
Endnu en optrapningsspiral.

Sanktioner dræber

Flygtninge fra Kharkiv overnatten i Lviv på vej til Polen.
Foto: Ivor Prickett / The New York Times
driver også mange ellers fredselskende til at bøje af over for krav
fra de forskellige regeringer om at
optrappe krigen – både med hensyn til militær hjælp til Ukraine og
den tilsyneladende mere fredelige udgave af hjælp: sanktioner.

Massiv militær hjælp fra
EU-landene

Uanset sympatien for den ukrainske befolkning ville en militær hjælp til dem ved at levere
f.eks. panserværns-våben eller
mandbårne Stinger-missiler til
nedskydning af fly og kamphelikoptere er en farlige eskalering af
krigen. Alt dette vil blot forværre
lidelserne for ukrainerne og styrke
den vestlige imperialisme, der ønsker overherredømmet i regionen.
Tyskland har ophævet sit forbud
mod militærhjælp til krigsførende
lande. EU har ophævet restriktioner om det samme. Ud over den
allerede optrappede militære

Sanktionerne – er det
et relevant svar til invasionen?

Men sanktionerne er også en
blindgyde for socialister og
antikrigsbevægelsen. For det første er sanktioner ikke bare noget,
der rammer en lille elite og nogle
rige personer. Hvis man virkelig
vil ramme et samfund, som man
gjorde i Irak i 1990erne så koster
det liv. Det blev til en humanitær
katastrofe under FN-sanktionerne
i Irak i 1990’erne pga. mangel på
medicin og fødevarer. Mange
døde.
For det andet vil Putin bruge
eventuelle sanktioner mod Rusland til at styrke sin position og
frame det som forsvar for russiske
interesser. Vi bør kun overveje
sanktioner, hvis vi er sikre på, at
modstandsbevægelsen mod Putin
mener, at det kan fremme deres
sag, som for eksempel i Sydafrika
i kampen mod apartheid.

Afbrydelsen af verdenshandelen
vil ramme nogle af de fattigste
mennesker i verden. Prisen på fødevarer er allerede steget kraftigt
på grund af covid-19-pandemien.
Mellem april 2020 og december
2021 steg prisen på hvede med
80 procent ifølge data fra Den
Internationale Valutafond. Dette
er på niveau med stigende priser
på majs og højere end stigninger
for sojabønner eller kaffe. Med
konflikten står fødevarepriserne
til at stige yderligere.
Sammen producerer Ukraine
og Rusland omtrent en fjerdedel
af verdens hvede. Omkring 12
procent af hvede- og 13 procent
af majsproduktionen kommer
fra Ukraine. Eksport af korn fra
Rusland vil sandsynligvis være på
hold eller stå over for forsinkelser,
ifølge den russiske union af korn

Byen Irpin i udkanten af Kyiv den 6. marts.
Foto: Emilio Morenatti
eksportører. Forsinkelsen vil i høj
grad påvirke store købere af korn
fra Sortehavet. Et stop for russisk
hvede vil medføre voldsomme
prisstigninger i verden, og det vil
ramme helt uskyldige mennesker
i primært Mellemøsten og Afrika
med sult-katastrofe.
Den tunesiske regering er allerede begyndt at se på import
af hvede fra andre steder. Og i
Egypten, som importerer 50 procent af sin hvede fra Rusland og
30 procent fra Ukraine, kunne forsinkelser betyde, at almindelige
mennesker kommer til at sulte.

Vores svar

Denne krig er et resultat af lang
tids imperialistisk rivalisering
over Østeuropa og specielt NATO’s
forsøg på at omkranse Rusland
militært. Det russiske modsvar
– en invasion af Ukraine, som
kunne glide Rusland af hænde
til rivalernes fordel – er et led i
denne rivalisering. Socialister
og antikrigs aktivister bør ikke
vælge side. Uanset sympati for
den ukrainske befolkning, ville
en eskalering af krigen ikke løse
problemet, men blot forstærke

Boligblok i Kyiv ramt af russiske granater d. 25 februar.
Foto: Flickr

lidelserne for mange flere.
Begejstringen i den russiske
befolkning for krig er nemlig begrænset, og krigsmodstanden er
stor. Den russiske arbejderklasse
har ingen interesser i krigen, den
vil ikke tjene det mindste på, at
Ukraine bliver erobret. Ca. 30 procent af den russiske befolkning
er ifølge meningsmålinger imod
invasionen. Men dette tal vil snart
kunne stige i takt med, at stadigt
flere russiske soldater bliver dræbt
i Ukraine. Mange tusinde har været på gaden i over 60 byer. Den 8.
marts blev over 12.000 arresteret.
Alt dette tyder på stor opbakning
til protesterne.
Putin har måttet vedtaget nye
drastiske, undertrykkende love,
med op til 15 års fængsel for at
protestere mod krigen. Det viser
panikken i Kreml over bredden
af protesterne. Her ligger vores
største håb. Men også mytteri
blandt russiske soldater har der
været rapporter om.
Her i Danmark må kampen mod
vores egne hjemlige imperialister
føres, imod deres krigs optrappende handlinger. Vi må sige
stop for krigsmateriel til området.
Træk NATO-tropperne tilbage fra
regionen.
Samtidig må vi fastholde, at det,
som driver denne krig, ikke er en
ny Hitler i Rusland, men imperialistiske rivaliseringer i et system,
som er i krise. En økonomisk krise,
en klimakrise og en politisk krise.
Slåskampen om Ukraine er en
slåskamp om overherredømmet
i regionen. Vi vælger ikke side,
men ønsker alle de imperialistiske
magters undergang – med almindelige menneskers handlinger i
fællesskab som det centrale middel. Både i den russiske antikrigsbevægelse og i resten af verden.
Vi siger: Hverken Washington,
Moskva eller Bruxelles, men
international socialisme.
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Overbefolkning?
Ikke mennesket men kapitalismen er problemet

Af Freddie Nielsen

I midten af januar i år, kunne
man læse i Politiken: ”Ud over
en kovending i den økonomiske
politik er der brug for et mere
nuanceret forhold til udlændingepolitikken. Fokus må være på
reelle flygtninge, og ikke på dem,
der har råd til at rejse fra deres
fattige landsmænd på deres hjemstavn.” Det var skrevet af en
tidligere landssekretær for Partiet
De Grønne. Ideen med indlægget
var, at det af hensyn til klima og
miljø er nødvendigt at begrænse
indvandringen til Danmark.
Heldigvis er det ikke en linje,
der er fremherskende i klima- og
miljøbevægelserne her i landet.
Men selv om det flere hundrede
år gamle argument om problemer
med overbefolkning, traditionelt
har været et klart højrefløjs hit –
ikke mindst, fordi det kan spare
dem for dårlig samvittighed over
verdens elendighed – så har det
i de seneste godt 50 år bredt sig
til også at blive brugt i dele af
miljøbevægelsen.
Formentlig findes der en grænse
for, hvor mange mennesker jordkloden kan klare, men der er vi ikke.
De spørgsmål vi må stille er: Er
det noget der truer os nu, eller vil
komme til det i fremtiden? Og er
det befolkningstilvæksten, der er
ansvarlig for forurening, klima- og
økokriser? I århundreder har visse
kræfter anset (ukontrollerede)
børnefødsler, og især de fattiges børnefødsler, for roden til alt
ondt, men er det virkelig rigtigt?

Hvordan finder vi løsningen?

Svaret afhænger af hvilken af to
af de mest almindelige tilgange
til diverse kriser og problemer, vi
vælger at bruge. (1) Enten om det
system vi lever under stort set, er
perfekt (eller bare ikke til at ændre) – hvorfor det må være mennesket, der er skyld i problemerne.
(2) Eller om det er det system vi
lever under der er skyld i problemerne – hvorfor vi må ændre/
afskaffe systemet (kapitalismen),
for at skabe ordentlige forhold for
mennesket i pagt med naturen.
Selvfølgelig er systemet til at
ændre – og heldigvis for det. Hvis
man tænker argumentet om at
det er overbefolkning, der er
skyld i problemerne igennem,
så vil det føre til nogle frygtelige
konsekvenser. Der er de der argumenterer for at covid-19, eller
krige, er gode anledninger til at
få øget dødeligheden. Men følges
den logik, så vil det hurtigt vise sig,
at hverken Covid-19 eller de næste
krige løser problemet. Og hvem
skal så bestemme, hvem der skal

udryddes, for at få menneskenes
antal bragt ned?
Lad os derfor i stedet udelukke,
at det er overbefolkning der er det
store problem, og erklære at det
primært er et argument, der er
egnet til at holde hånden under
det kapitalistiske system, og til
at stå bag racisme, fremmedhad,
nationalisme og grænselukninger.
Det traditionelle overbefolkning
argument stammer fra Thomas
Malthus (1966-1834), en præst og
økonom, der til stor glæde for den
herskende klasse, hævdede at dels
ville fødevareproduktionen aldrig
kunne følge med befolkningstilvæksten, og dels at hvis man
forsøgte at bedre forholdene for
de fattige, så ville det bare føre til
yderligere børnefødsler.

de 2.200-2.500 daglige kalorier der
anses for minimum.
Derimod er det selvfølgelig
et problem, hvis for meget af
dette bruges til biobrændstof.
Dels kommer det selvfølgelig til
at mangle i det samlede billede,
men det helt store problem så vi
med den såkaldte fødevarekrise i
2008. Det var ikke mangel, men
det at brugen af fødevarer (eller
fødevareproduktionsområder)
til biobrændstof gav store prisstigninger, som de fattigste befolkningsgrupper ikke kunne
betale.
Betyder det så at der ikke er
fare for fødevaremangel? Eller
at fødevareproduktionen til den
voksende befolkning er uproblematisk. Her kan ikke svares
ja eller et nej, men at fokusere
på folketal er forkert. Men, og
det er helt rigtigt, landbrug og
fødevareproduktion har vist sig
at være yderst skadelig for miljøet,
så mængden af munde der skal
mættes, har vel betydning?

Kapitalistisk landbrug

Thomas Robert Malthus.
Foto: Den Store Norske Leksikon-

200 års fejlagtig profeti

I mere end 200 år har vi nu været
udsat for gentagelser og nye udgaver af denne profeti, om sult på
grund af overbefolkning. Det er
en periode hvor Jordens befolkning er vokset fra 1 mia. i 1800 til
nær ved 8 mia. i 2021, og verdens
fødevareproduktion følger stadig
godt med. Overbefolkningsargumentet har i høj grad været båret
af et ønske om at give mennesket
skylden, frem for kapitalismen.
Derfor har argumentet også fundet nye veje i de seneste 50-60 år.
Nu er det ofte, at overbefolkningen truer naturen og miljøet.
Men lad os først se på det med
fødevaremangel og sult. Det er
nemlig ikke til at komme uden
om, at der stadig findes sult forskellige steder i verden. Børn dør
af sult og millioner går sultne
i seng. Der er bare det ved det,
at det ikke skyldes mangel på
fødevarer. Grunden er derimod,
at de fattige mangler midlerne
til at købe de fødevarer der er.
Beregninger siger at alene de kornprodukter – vores mest basale
fødevarer, der dyrkes, er nok til
at sikre alle mennesker på Jorden
3.000 kalorier dagligt, pænt over

Ja, men det er vigtigere at se på
hvordan og hvorfor der drives
landbrug i dag. Det er kapitalistisk landbrug og produktion for
profit, der til overmål dominerer
fødevareproduktionen. Der er
flere penge i burgere, i at udpine
jorden med monokultur, og i
biobrændstof af fødevarer, end i
at mætte de sultne.
Det korte af det lange er, at kapitalistisk landbrug og agrobusiness er ved at ødelægge Jorden,
uden at vi hverken får bedre
fødevarer, eller et bedre liv ud
af det – ja, nærmere det modsatte. Fra flere sider (ikke mindst
agrobusiness) påstås, at hvis vi
ikke producerer flere fødevarer,
på den nuværende måde, så vil
der opstå fødevaremangel. Det
er ikke rigtigt. Kapitalistisk landbrugs udbredelse verden over, har
været en katastrofe for landbrug

Industrien skaber efterspørgselen, ikke omvendt.
Foto: MaxPixels.
og fødevareproduktion i meget og regioner, som på verdensplan.
af det Globale Syd. Afskovning, Derved bliver mennesker probfortrængning af småbønder og lemet, og flere mennesker til et
dyrkning af salgsafgrøder frem større problem.
for mad skyldes ikke for mange
mennesker, men kapitalismens Udleder vi alle CO2 ligeligt?
Et åbenlyst eksempel er udledninmåde at fungere på.
Men der kan godt produceres gen af CO2, hvor forskellige unbæredygtigt og stadig skaffes mad. dersøgelser klart dokumenterer,
Cuba kan være et lille eksempel. at der langt fra er en direkte samMed Sovjets sammenbrud i 1991, menhæng mellem befolkningstal
stod Cuba pludselig uden de sæd- og udledning. Derimod er der en
vanlige leverancer af pesticider snæver sammenhæng mellem
og kunstgødning. Men i løbet af kapitalismens produktionsmodel
kort tid blev landets landbrug og de høje udledninger. Dette
omlagt til økologi – tvunget af skyldes, at kapitalismen er bundet
omstændighederne. Og efter få op på brug af fossile brændstofårs problemer, så er Cuba i dag fer, ikke bare fordi det er vigtig
stort set selvforsynende med energikilde, men især fordi det er
et meget centralt element i den
landbrugsvarer.
Derimod er der gode chancer kapitalistiske økonomi. Det er nu
for at klimaforandringerne, der engang sådan, at de gamle indusikke kan stoppes effektivt så længe trialiserede lande, der rummer
kapitalismen får lov til at skalte 20% af befolkningen er ansvarlig
og valte, hurtigt kan komme til at for 80% af den ophobede CO2.
Og vi må gå et skridt dybere. Er
betyde fødevaremangel.
Et centralt problem i megen alle danskere virkelig medansvartilgang til klima- og miljøkriserne lige for f.eks. Aalborg Portlands
er, at der bruges per capita tal til at udledning? Nej selvfølgelig ikke.
argumentere for en anden politik. Og faktisk gælder det også for
En metode der lader som om den udledningerne fra trafik og enerikke har opdaget, at der findes giproduktion. Selv om vi hver især
ulighed, såvel i de enkelte lande er medudledere, så må vi se på at
vi lever i et samfund, hvor vi hver
især har meget lille indflydelse på
hvordan kollektiv trafik og energiproduktion finder sted.

”Forbrugerisme”

Men hvad så med ”forbrugerismen”? Her må antallet af mennesker der forbruger, da betyde
noget. Ja, det gør det selvfølgelig,
men atter engang, der er enorm
forskel på vores forbrug. Fra rigmanden, der ikke kan klare sig
uden en 20-rums villa, adskillige
dyre biler, et privatfly, og i værste
tilfælde en rumrejse i ny og næ,
og så os andre, de almindelige
menneskers forbrug.

Landbrug er dyrket af hensyn til kapitalinteresser, ikke behov - eller miljø.
Foto: Pixabay.
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Anmeldelse:

Men er det nu også rigtigt? Nej,
på ingen måde. Det er ikke forbrugeren, der indleverer sine ønsker
til industrien. Det er omvendt.
Industrierne skaber først varen,
og derefter skaber de markedet
– en efterspørgsel efter deres
produkter.
I 2005 beregnedes de årlige
marketingudgifter i USA til mere
end 1$ trillion, hvilket var dobbelt så meget, som der blev brugt
på uddannelse, privat såvel som
offentlig, fra børnehaver til universiteter. Og det er ikke penge,
der spildes unødigt.
Vi må konstatere, at problemerne først og fremmest stammer
fra den måde, som systemet er
skruet sammen på. Markedet og
konkurrencen med deres væksteller-dø-logik; vækst for vækstens
skyld er hverken almindelige
menneskers skyld eller ansvar.
Derimod er det kapitalismens
produktion for profit frem for
behov, der er synderen på alle
niveauer. Fra kunstigt skabte
behov og uhensigtsmæssige
måder at styre samfundet på, til

forurening med såvel natur som
menneskeliv på samvittigheden.

Faldende befolkningstal i sigte
Men verdens befolkning er altså
mere end fordoblet siden 1970, vil
nogen indvende. Det er rigtigt, det
er en voldsom stigning. Igen må
vi skille det ad, og finde de reelle
sammenhænge. Fødselsraten er
siden 1960, på verdensplan, faldet
fra 5 til ca. 2,5, det er altså ikke
uhæmmede børnefødsler der er
”synderen”. Derimod er den generelle folkesundhed forbedret,
med lavere børnedødelighed og
længere gennemsnitlig levealder
til følge.
Den seneste fremskrivning fra
2020, finder at befolkningstilvæksten topper i 2064 med 9,7 mia. (i
dag 7,9), hvorefter folketallet falder til 8,8 i 2100. Nogle lande mere
drastisk end andre, og nogle vil
stadig stige i længere tid. Prognoserne peger på at Kina og Japans
befolkninger kunne være halveret,
og Europas faldet med 1/4. Til den
tid kan det store problem nemt
kunne vise sig at være for få, især

unge, mennesker.
Den faktor der kan være virkelig
afgørende, er dog et helt andet
sted. Vil det lykkes arbejderklassen at vælte kapitalismen. Den absolut vigtigste faktor for at holde
fødselstallet nede er nemlig social
og økonomisk sikkerhed, og ikke
mindst kvindernes ligestilling.

Overbefolkning er ikke et problem
- kapitalistisk produktion er.
Foto: Pixabay.

En ting er så de rige og superriges overforbrug, men selv det
blegner sammenlignet med det
som deres industrier forbruger,
misbruger og ikke mindst spilder
og sviner. Dertil kommer så det
enorme forbrug og spild som militæret står for (Hvis USA’s militær
var et land ville det være nr. 55
på listen over udleder). Og ikke
mindst produktionen af overflødige produkter, og produkter med
indbygget forældelse. Hvad enten
det er indbygget slitage eller som
det er med biler og elektronik,
hvor der hele tiden kommer nye
modeller, der måske/måske ikke
er bedre end den forrige, men i
hvert fald lidt forskellig fra den.
Her vil den, der stadig ikke er
overbevist om systemets skyld
så indvende, at netop det, at vi
alligevel køber disse ting, viser,
at vi alle er uansvarlige – hvorfor
antal mennesker altså betyder
noget. Og vil hævde, at det er
forbrugerne, der gennem deres
efterspørgsel styrer markedet –
virksomhederne opfylder bare
forbrugernes ønsker.

SIDE 13

Stalins skygge

Fortsættelse af artiklen på side 6

Forfatteren er klar i mælet: At se
dette som “misbrug af statsmagt”
eller som én forskruet persons
værk er ikke at anerkende den
rolle, undertrykkelsen spillede
som i industrialiseringen og disciplineringen og, i arbejdslejrenes
tilfælde, som direkte metode til
kapitalakkumulation. Det er at
acceptere den form for statsmagt,
der gjorde sig gældende i Sovjet i
det hele taget – så længe, den ikke
blev misbrugt, var den legitim og
endda ”socialistisk”, ”kommunistisk” eller en ”arbejderstat”.
Socialister bør gå imod sådanne
udlægninger.
Stalin gav endegyldigt dødsstødet til den Russiske Revolution,
og snarere end at skabe en ny og
revolutionerende demokratiform,
kvalte han med sin partibureaukratiske tilgang de arbejderdemokratiske organer, som var blevet dannet under revolutionen.
Derfor klinger det særligt hult,
når stalinister beskriver sig selv
som ”marxister-leninister” eller
beskriver Sovjetunionen som
revolutionens sejr.

Imperialismens monster

Piecen The Shadow of Stalin er oversat til dansk
og kan fås i Internationale Socialisters boghandel.

Spøgelset, eller måske snarere det
mangehovedede monster, der går
gennem stalinismens opkomst,
storhed, fald og genoplivelse, er
imperialismens monster. TengelyEvans demonstrerer dette klart og
tankevækkende.
Imperialismen, ikke forstået
som en praksis for visse storhedsvanvittige ledere, men som selve

“kapitalismens højeste stadie”.
I kapitalakkumulationens navn
vrister kapitalisterne i de enkelte
lande sig fri af de nationale bånd
og søger markeder og territorium.
Imperialismen er kapitalismen
som globalt system, der tvang
Sovjet ud i konkurrence med
Vesten og fortsat umuliggør socialisme i ét land; imperialismen
er implicit i den borgerkrig, der
svækkede den Russiske Revolution, i Sovjets katastrofale intervention i den spanske borgerkrig,
i den kolde krig og i de nationale
befrielsesbevægelsers skelen til
Sovjet for inspiration og støtte.
Indlemmelsen af de østeuropæiske lande som sovjetiske satellitstater og nedkæmpelsen af
arbejderopstande i disse lande var
direkte imperialistiske, militære
aktioner.
Og det er imperialismen som
det system, vi stadig befinder os
i, som puster liv i mange af de
stalinistiske argumenter i dag. At
man ikke er anti-imperialist, hvis
man kritiserer Kina eller Cuba
eller bifalder Berlinmurens fald.
Og det er ikke altid et let sted
at balancere. Mens kommunistpartierne i anden halvdel af det
20. århundrede fremstillede oprørske arbejdere som “kontrarevolutionære”, når de gik imod det
herskende parti, har man i lige så
høj grad kunnet opleve borgerlige
narrativer i Vesten fremstille oprør
i Østblokken og murens fald som
de ultimative beviser på alle menneskers store ønske om at leve i

frimarkeds-kapitalismen og som
socialismens ringe levedygtighed.
Socialister må altid være på arbejderklassens side ‒ i fortiden og
nutiden, i Stalins og i Putins Rusland, i Xis Kina, i Ukraine, i USA, i
Danmark og alle andre steder. Vi
skal aldrig vælge den ene imperialist frem for den anden, men
i stedet kæmpe for arbejderklassens selvbefrielse, idet den griber
magten fra neden.
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Fagbureaukratiet, Stauning og overenskomsterne
DsF ledelsen, de ville ikke give
magt fra sig.
Afslutningen af OK-1931 skete
dog på en måde, der gav mere
magt til DsF. Og ikke mindst med
sammenkædningsreglerne, skete
der en svækkelse af de enkelte
forbunds suverænitet.
Med regeringens hjælp lykkedes
det at centralisere magten i DsF,
noget som SD og Stauning ikke
var uinteresseret i. Det sænkede
risikoen for forstyrrende arbejdskampe. Som metalformanden,
Johs. Kjærbøl sagde i 1934 omkring OK-1931, ”... i vor vurdering
af, hvad situationen krævede af
os, indgik også hensynet til parti
og regering.”

Serie:
Arbejderbevægelsens
historie, set med
revolutionære øjne

Den danske model går ud
på, at arbejdsmarkedets
parter (eller partnere, som
mange kalder det), forhandler overenskomster (OKer)
med hinanden, og aftaler løn
og arbejdsforhold, uden at
politikerne blander sig.
Af Freddie Nielsen

Altså undtagen lige når politikerne blander sig. 30’erne var
i højeste grad en periode, hvor
regering og folketing blandede sig
i OKerne, det var nærmere reglen
end undtagelsen.
Den første OK under krisen, i
1931, behøvede politikerne ikke
at blande sig i, den ”klarede” De
samvirkende Fagforbund (DsF)
helt selv, med lidt pres fra Dansk
Arbejdsgiverforeningen (DA).
DsF accepterede DAs krav om,
at forligsmandens mæglingsskitse skulle ses som en helhed.
Alle forbund skulle altså stemme
ja for at undgå konflikt. Normalt
var det alene nej-forbund, der gik
i strejke, men sådan ville DA det
ikke denne gang – enten stemte
alle ja, eller alle blev lockoutet.
Efter afstemningen var der nejflertal i 10 forbund ud af 15, men
så sendte DsF bare det samme
forslag i ny afstemning, begrundet med at for få havde stemt i
forbund der brugte urafstemning.
Den manøvre skabte 4 ja-forbund
mere, men det var ikke nok. Så
DsF sendte forslaget ud i en tredje
afstemningsrunde. Og det gik så
godt at kun skotøjsarbejderne
stod tilbage med et nej.

DsF undgår (næsten) konflikt

Ifølge aftalen med DA var det
stadig ikke ”godt nok”. Det slog
dog ikke DsF ud. Sammen med
SD overtalte de DA til, at der kun
skulle konfliktes i skotøjsindustrien, mod at hverken DsF eller
forbund under DsF ville støtte
skotøjsarbejderne. Bureaukratiet
har ingen hæmninger, når det
drejer sig om at undgå konflikt.
Men Stauning-regeringen kunne også give en hånd med. I 1933
stod den bag det såkaldte ”Kanslergadeforlig”, der mest huskes
som starten på socialreformen.
SD fik Venstre til at stemme for
Steinckes reform, der faktisk
var ret begrænset. Der skete en
forenkling af de eksisterende
love, men den eneste virkelige
forbedring var indskrænkning i
brug af fattighjælp. Hvilket betød
at langt færre blev frataget deres
stemmeret. Derimod skete der
ingen bedring af arbejdsløshedsunderstøttelsen før 1937, der
indtil da stadig kun var omkring
1/4 af arbejdslønnen.
Den virkelige baggrund for
forliget var heller ikke socialrefor-

Urafstemningsprincippet

Arbejdere står uden for DA, og venter på nyt fra forhandlerne. Foto:Arbejdermuseet/ABA
men, men regeringens behov for
støtte til et kriseforlig, hvis centrale punkt var et politisk indgreb
i OK forhandlingerne. Det første
i Danmarkshistorien, men langt
fra det sidste.

Regeringsindgreb

Såvel DA som regeringen hævdede, at indgrebet var til fordel for
arbejderne, fordi arbejdsgiverne
igen krævede 20% lønnedgang,
og OKerne blev forlænget (med
strejke og lockout forbud i et år).
Men et andet element i forliget
var devaluering af kronen, hvilket
forringede købekraften.
Det betød noget, hvordan lønnen blev udhulet. Som partihistorikeren, Poul Hansen, senere
skrev: ”Prishævnings- og kronesænkningspolitikkens reelle
forringelse af lønnens værdi fik
ikke den psykologiske virkning,
som en direkte lønreduktion ville
have haft.”
Men nu løber OKer jo ikke til
evig tid. Allerede i 1934 blandede
regeringen sig derfor igen, men
denne gang mere udspekuleret.
Siden 1910 havde forligsinstitutionen været statens mæglingsorgan ved faglige stridigheder.
En slags statslig anerkendelse af
Septemberforliget og ”den danske model”. Det blev i 1934 fulgt
op med Forligsmandsloven, der
udstyrede forligsmanden med
særlige beføjelser.
Det vigtigste var sammenkædningsreglerne. Nu kunne forligsmanden efter eget frie valg bunke
vidt forskellige OKer sammen
til fælles afstemning. Hvis man
kæder OKer med sandsynligt ja
sammen med OKer, hvor man
frygter nej, så har man et bedre
chancer for at sikre samlet ja.
Forligsmanden – hvis opgave er
at undgå arbejdskonflikter – har
nu fået et yderligere redskab til at
sikre roen på arbejdsmarkedet.

Metoden var dog ikke skudsikker. Slagterioverenskomsten
udløb nemlig ikke samtidig med
øvrige OKer, der var ingen at sammenkæde med, og resultatet blev
et nej. Så igen måtte regeringen
lave et politisk indgreb.
Stauning forsvarede sig med,
at eksporten til England var ”af
største interesse for både arbejdere og landmænd … 5.000 slagteriarbejdere og 100 slagterier kan
ikke få lov til at lamme vort lands
økonomiske liv.”

mination. Ledelsen i DsF stillede
forslag på generalforsamlingen:
”DsF har ret til at indgå overenskomst med den modstående
hovedorganisation om spørgsmål
af almen interesse for arbejderne
… samt sådanne andre spørgsmål
af vital interesse … egnede til fælles afgørelse.” Især den sidste ret
elastiske formulering, ville samle
meget magt i DsF.
Men de havde gjort regning
uden vært. Dansk Arbejdsmands
Forbund (DAF) stillede et mod-

De 4 fagbureaukrater er f.v. DsF næstformand Chr. Jensen, hovedkasserer i
Keramisk Forbund O. E. Einer-Jensen, sekretær i DsF, tidl. form. for billedskærerne, Knud V. Jensen og forretningsfører i DAF, Axel Olsen Foto: Arbejdermuseet/ABA

Hvor skal magten ligge

Det er nødvendigt at vende tilbage til forligsmandsloven, for
det var ikke bare et redskab til at
indskrænke strejkeretten.
Siden DsF blev dannet i 1898,
havde der været stridigheder
internt i bureaukratiet om, hvor
meget magt der skulle være centraliseret i DsF, og hvor stor suverænitet de enkelte forbund skulle
have.
I 1922 fik det en foreløbig kul-

forslag, der indebar at DsF ikke
kunne indgå OK på medlemsforbundenes vejen, eller mod deres
vilje. Og ikke nok med det, DsF
måtte heller ikke forhandle OKer
uden de omhandlede forbund var
repræsenteret.
For DsF ledelsen faldt forsøget
på magtkoncentration uheldigt
ud. DAFs forslag blev vedtaget,
og nu var der klare regler for hvad
den ikke måtte. Det var ikke, fordi
DAF toppen var mere demokratisk
eller mindre bureaukratisk end

Men der var stadig en forhindring
at overvinde. En del forbund
brugte urafstemning ved OK indgåelse, altså at medlemmerne blev
direkte involveret. Det forhold
forsøgte man nu at underminere.
På DsF generalforsamling i
1934 holdt Stauning foredrag, og
sagde om urafstemning: ”Fagenes
medlemmer bør møde og stemme, når de ønsker at bevare det
upraktiske system for afgørelser.
Det mest praktiske er naturligvis
at give mandat til en ansvarlig
repræsentation (til forhandling og
afslutning af overenskomst) – men
det giver naturligvis ikke kommunisterne den adgang til spektakel
som afstemningerne byder.”
I 1937 skrev den senere minister,
Kaj Bundvad, om urafstemningsprincippet: ”De enkelte medlemmer kan ikke have tilstrækkelig
viden om købekraften … hans
standpunkt får derfor et tilfældighedens præg.” Det var ikke den
store tillid socialdemokraterne
havde til arbejderne.
Man slap dog ikke af med urafstemningsprincippet, men på
DsF generalforsamling i 1939,
besluttedes det at stadfæste afstemningsprincippet fra 1935.
For at et flertal kunne forkaste et
mæglingsforslag, skulle mindst
75% af de stemmeberettigede
have stemt, i modsat fald skulle
en kompetent forsamling – ofte en
hovedbestyrelse – supplere med
stemmer op til de 75%. For en sikkerheds skyld føjede regeringen
den regel til forligsmandsloven
allerede samme år.
Det korte af det lange er, at i
løbet af 30’erne lykkedes det i høj
grad at få centraliseret magten i
hænderne på DsF’s ledelse. Ikke
mindst gennem forskellige argumenter om, hvordan arbejderne
måtte være ansvarlige overfor
samfundet.
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Derfor er NATO en alliance bygget på krig
Uanset om det er imod korrupte Rusland,
et autoritært Kina eller en ”tilbagestående” islamisme, har Vesten og dens
tilhængere altid en historie at retfærdiggøre og trøste selv sig med.
Skrevet af Nick Clark til Socialist Worker
oversat, forkortet og lettere redigeret af
Charlie Lywood.
Den er, at Vesten - på trods af alle sine
mangler, fejl og udskejelser – altid har været spydspidsen for fremskridt, demokrati
og frihed i en fjendtlig verden.
Og NATO, USA’s militære alliance, er
den defensive kraft, der bevarer freden
og beskytter frihed mod de ondsindede
kræfter, der vil ødelægge den. Det fortæller Mette Frederiksen, Jeppe Kofoed m.fl.
Men det en historie, som folk, der ellers er
modstandere af krig, også kan finde på at
acceptere. Det passer bare ikke.

der én for atombevæbnede bombefly i
Grønland.
Regeringer overalt i Europa på det
tidspunkt tillod dette uden at have nogen aftale om, hvordan eller hvornår de
ville blive brugt. Det betød heller ikke
demokrati eller frihed. Ikke så snart
var Anden Verdenskrig afsluttet, førend
NATO-medlem Frankrig begyndte en
blodig ni-årig kampagne for at generobre
kontrollen over Indokina - nu Vietnam,
Cambodja og Laos.
Frankrig kæmpede for at knuse Viet-

NATO fortsatte efter Berlinmurens
fald

Desuden var NATOs oprindelige grund
til at være – ”beskyttelse” mod Rusland
– forsvundet et årti tidligere med Sovjetunionens sammenbrud. I stedet for at
opløses genopfandt NATO sig selv. Ikke
længere handlede det blot om at forsvare
den amerikanske magt, men at eksportere
den yderligere.
For første gang var NATO-styrker aktivt
involveret i bombning og invasion af andre lande og begyndte næsten øjeblikke-

Vietnamkrig. Foto: Den Store Danske

NATOs støtte til fascisterne

NATOs fødsel

NATOs opgave var og er ikke at forsvare
demokratiet. Det var og er at påtvinge
resten af verden USA’s vilje - uanset om
verden kan lide det eller ej.
Efter 2. verdenskrig fremstod USA som
den største globale militære, økonomiske
og politiske magt. USA ønskede at skabe
nye ”frie markeder”, der var bygget op omkring deres handel og industri, hvilket de
gjorde gennem lån til europæiske lande og
ved at finansiere pro-amerikanske partier.
Men de stod også over for en udfordring
fra Rusland (dengang USSR), som så sin
egen industri bedst tjent med statslig
kontrol af økonomier i Østeuropa og i hele
Asien. Så det ideologiske sammenstød
mellem Vesten og USSR handlede ikke om
progressivt demokrati mod reaktionær
autoritarisme. Det repræsenterede to
konkurrerende måder på, hvordan kapitalismen skulle fungere. Statskapitalisme
versus privatkapitalisme.

Tilsyneladende fred

Den tilsyneladende fred, som NATOs
tilhængere hævder, at dette medførte, var
faktisk en omfattende militarisering af
Europa. Amerikansk militærmagt betød,
at de opbyggede et omfattende netværk
af baser på tværs af kontinentet - herun-

Alle NATO-medlemmer skulle underkaste
sig USA’s dominansprojekt. Det er ikke
demokrati der er det vigtigste kriterie
for medlemskab. NATO beviste dette fra
starten, da det bød Portugals fascistiske
diktatur velkommen i sin fold i 1949. Og
NATO havde ingen betænkeligheder ved
at blande sig – på en beskidt og voldelig
måde – i sine medlemslande - for at sørge
for at de forblev loyale.
NATO oprettede og støttede en samling
hemmelige underjordiske hære i de fleste
af sine medlemslande mellem 1949 og
1990. ”Gladio”-netværkene var sovende
”bliv bag linjerne”-styrker designet til at
fortsætte med at kæmpe efter en eventuel russisk invasion. Men mange af
disse havde forbindelser til - eller bestod
af - nazistiske og højreekstremistiske
organisationer. De græske Gladio- og
specialstyrker sluttede sig til oberstkuppet
i 1967, der installerede et militærdiktatur,
som NATO derefter støttede.
NATOs invasion af Afghanistan i 2001
gjorde sandsynligvis mest for at afsløre,
hvad alliancen egentlig handler om. Selv
om NATO som altid brugte figenbladene
”demokrati” og ”humanitær intervention”, handlede krigen præcis om at genvinde USA’s kontrol med landet.

ligt på Balkan. NATO sagde, at dets række
af bombeangreb og ”flyveforbudszoner”
mod krigsførende Balkanlande op gennem 1990’erne handlede om at stoppe
etnisk udrensning. I virkeligheden var de
fleste af disse rettet mod serbiske styrker.
USA havde besluttet at støtte serbernes
modstandere fordi det var den bedste
måde at udvide sin indflydelse til den del
af verden.
En aftale, som USA foreslog mellem
albanske kosovarer og serbere i 1999,
krævede, at NATO-styrkerne fik lov til at
frit gå ind i Serbien og udnytte dennes
ressourcer. Som en amerikansk diplomat
sagde dengang: ”Vi satte bevidst barren
for højt til, at serberne kunne acceptere
den. De har brug for nogle bombninger,
og det er, hvad de vil få.” NATOs 11 uger
lange bombekampagne dræbte mange
hundrede civile.
NATOs interventioner på Balkan gav
næring til og tilskyndede til bølger af
etnisk udrensning mellem serbere og
albanere. Men de var et skridt i retning
af NATOs ekspansion til Østeuropa, som
har ført til krigen i Ukraine i dag. Ligesom
da NATO blev grundlagt, er dets sammenstød med Rusland en afspejling af to
magter som konkurrerer om markeder og
politisk kontrol i Østeuropa.
NATOs rolle i denne konkurrence har
ikke bragt fred eller demokrati – men
krig. Enhver sand socialist bør bekæmpe
og modsætte sig NATO og systemet med
imperialistiske rivaliseringer, som det
repræsenterer.
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Amerkansk militærmagt var dominerende
efter 2. verdenskrig. Foto: Piqsels

nams antikolonialistiske oprørere med de
samme blodige metoder, som USA gjorde
i 1960’erne og 70’erne - tæppebombninger og massakrer. Det gjorde det også af
samme grund - at stoppe Kina i at vokse
som en udfordring af Vestens magt. En
NATO-resolution i 1952 udtalte ”helhjertede beundring for de franske styrkers
tapre og langvarige fortsatte kamp”.
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