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Krigsmodstand i Danmark
Af Charlie Lywood

Modstand mod krigen i Ukraine 
og regeringens misbrug af den 
umiddelbare chokreaktion er 
begyndt at pible frem, både i orga-
niseret form og i fagbevægelsen.

Den 24. april blev Fredsinitiati-
vet dannet i3F’s lokaler i Køben-
havn med 80 deltagere. Initiativet 
udspringer af demonstrationen 
d. 5. marts mod krigen i Ukraine, 
hvor forskellige organisationer 
på venstrefløjen samles om at 
demonstrere både imod Ruslands 
invasion af Ukraine, mod NATOs 
medansvar i krigen og mod yder-

ligere oprustning fra denne side.
Fredsinitiativet bakkes op af 20 

(og løbende flere) fredsorgani-
sationer og politiske grupper på 
venstrefløjen over hele landet. I 
grundlaget står der:

”Rusland ud af Ukraine – Stop 
NATOs oprustning – Stop for alle 
krigshandlinger nu – For fred og 
nedrustning.

Vi har stærkt brug for fred i 
verden. Vi opfordrer til gensidig 
nedrustning og politiske forhand-
linger for en fredelig løsning på 
konflikten i Ukraine. Vi siger nej 
til dansk krigsdeltagelse og ja til 
humanitær bistand.

Vi siger nej til konfliktoptrap-
ning fra både Ruslands og NATOs 
side.

Krig og oprustning truer miljø 
og klima. Krig og oprustning 
skaber fattigdom. Fredsforhand-
linger nu.

Vi vil give vores støtte til freds-
elskende kræfter i Rusland og 
Ukraine.

Vi vil være med til at igangsætte 
en spiral af dialog og nedrustning 
for at nedtrappe konfliktniveauet 
og etablere en fredelig verden og 

et fredeligt Europa. Vi siger derfor 
nej til aftalen om, at der skal være 
amerikansk militær i Danmark. 
Vi siger nej til ophævelse af EU 
forsvarsforbeholdet. Vi siger nej til 
atomvåben på dansk jord.”

Fredsinitiativets første offent-
lige initiativ bliver uddeling af 
flyers og ophængning af plakater 
i forbindelse med 1. maj-arran-
gementer, som man vil forsøge at 
præge i fredens og nedrustnin-
gens tegn. 

Derudover planlægges der en 
aktionsdag d. 21. maj både mod 
Ruslands invasion i Ukraine, NA-
TOs optrapning af konflikten og 
for at stemme nej d. 1. juni.

Over 100 faglige tillidsfolk 
vender sig mod den militære 
oprustning
Den 14. april udsendte over 100 
tillidsfolk en erklæring, som gik i 
rette med formand for Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation Lizet-
te Risgaards ønsker om at fjerne 
Danmarks EU-forsvarsforbehold 
ved folkeafstemningen 1. juni.

De udtalte blandt andet i en 
erklæring publiceret i Avisen 
Danmark: 

“Vi ‒ tillidsfolk og fagligt aktive 
fra en række forskellige fagfor-
eninger ‒ tager kraftigt afstand fra, 
at FH-toppen uden debat vælger 
at støtte oprustning i form af en 
EU-hær, der kan rykke ud i verden 
og deltage i krigen.

En ny forsvarsaftale fordobler 
Danmarks militærudgifter ved at 
bruge 18 milliarder ekstra om året 
på militæret fremover. Et astro-
nomisk beløb. Det er penge, der 
kunne være brugt til at sænke vo-
res pensionsalder eller genskabe 
et rimeligt dagpengesystem. 

Et nyt våbenkapløb forstærker 
kun uligheden i et Europa præget 
af millioner af ”working poor” ‒ 

arbejdende fattige. Og krige og 
konflikter næres af ulighed. Vi 
skal derfor ikke afgive vores ret til 
selv at bestemme vores forsvars-
politik. Vi siger nej til at afskaffe 
forsvarsforbeholdet. Vi vil arbejde 
for, at Danmark bliver et land, der 
taler med fredens stemme ude i 
verden.”

Se hele erklæringen på
avisendanmark.dk

Ida Dalsgaard Nicolaisen er 
aktivist i Extinction Rebellion 
(XR), som er en decentral, 
klimaaktivistisk organisation. 
XR planlægger en uge med 
aktionsdage i København 6.-
13. maj, og Ida har hele april 
cyklet landet rundt for at 
holde oplæg og mødes med 
lokale miljøorganisationer op 
til aktionsugen, som har fået 
navnet Vendepunktet. 

Af Sarah Svensson

Internationale Socialister og 
Fællesinitiativet mod Racisme 
og Diskrimination har sammen 
med en gruppe fra XR planlagt en 
klimamarch 7. maj, som har fokus 
på solidaritet og flygtninge.

“Vendepunktet starter 6. maj 
med en blokade af Christiansborg, 
fordi vi vil spærre politikerne inde, 
indtil de efterkommer vores krav 
om at afgive magt til borgerne via 
et borgerting med ægte mandat. 

Vi mener, at magten skal om-
fordeles i vores samfund, for at der 
kan ske reel handling på klima- 
og biodiversitetskrisen. Borger-
tinget er 100 tilfældigt udvalgte, 
repræsentative borgere, som mod-
tager information fra eksperter og 
kan stille forslag. Det eksisterende 
klimaborgerting i Danmark har 
ingen reel magt, og vi ser borgert-
ing som en demokratisk metode, 
som kan overkomme den han-
dlingslammelse, som politikerne 

sidder i,” fortæller Ida. 
“Opdatér demokratiet”, lyder 

overskriften på kravet om et kli-
maborgerting, som XR lægger 
vægt på til Vendepunktet. To af de 
andre krav, som XR lægger vægt 
på, er “no-brainers”, siger Ida: 

“Selvfølgelig skal vi stoppe ny 
fossil infrastruktur, og selvfølgelig 
skal vi have et byggestop på natur 
for ikke at ødelægge mere natur i 
den ekstreme nødsituation, vi er i.” 

Det sidste krav, som klimam-
archen d. 7. maj har som parole, 
lyder: “Dansk klimapolitik driver 
mennesker på flugt. Tag ansvar”.

“Vi skal holde op med at 
ødelægge andre menneskers livs-

grundlag, men vi skal også tage 
imod de mennesker, der bliver 
fordrevet pga. de handlinger, vi 
har gjort.”

XR skal blive en massebev-
ægelse, for at kampen skal lykkes:

“Hvis vi er mange, der blokerer 
broerne, kan vi opnå vores krav. 
Historisk er det sådan, mange 
kampe er blevet vundet, og med 
IPCC’s seneste rapporter under-
streges det, at vi ikke har mere tid 
at give af. 3,3 milliarder mennesk-
er risikerer at dø af varme, og det 
er de mennesker, som har bidraget 
mindst til klimaforandringerne 
og biodiversitetskrisen. Mangel 
på mad og vand vil føre til krig, så 

det er en meget voldelig fremtid, 
vi styrer imod, og derfor forsøger 
vi så meget, vi kan med ikke-vold 
at bremse denne katastrofekurs.”

Rundt i landet på sin cykeltur 
har Ida mødtes med lokale or-
ganisationer og oplever, at mange 
mennesker er imod specifikke 
byggeprojekter og særligt lokale 
motorvejsprojektet. Der er også 
interesse for borgerting og delt-
agelse i Vendepunktet blandt de 
mennesker, hun har mødt på sin 
rundrejse. 

Det er et ønske, at bevægelsen 
skal være fredelig, civil ulydig og 
folkelig, som Ida f.eks. oplevede 
i sit engagement i modstanden 
mod byggeriet på Amager Fælled 
i København. Her støttede mange 
forskellige mennesker op med 
mad, sang og opbakning under 
blokaderne. 

“Det er vigtigt, at højne en bevi-
dsthed om klimakatastrofen og 
biodiversitetskrisen, og nu sætter 
vi alt ind på, at Vendepunktet skal 
blive kæmpestort. 

Ved at forstyrre den normale 
samfundsorden længe nok, hvis 
vi er mange nok, kan politikerne 
blive nødt til at forhandle med 
os. Jeg ved godt, at det er en vild 
og måske naiv eller urealistisk 
drøm, men eftersom vi styrer mod 
så dystopisk en fremtid, er vi bare 
nødt til at prøve.”

Bevægelsen er ikke partipolitisk, 
men ønsker at arbejde for at opnå 
et borgerting med reel magt. Når 

XR ikke er ideologisk, skyldes det, 
at de ønsker at samle så mange 
som muligt bag et fælles mål. 
Alligevel kritiserer de kapitalis-
men, er eksplicit antiracistiske, 
og Ida understreger de forskellige 
kampes forbundethed:

“Det eksisterende klimaborgert-
ing kritiserer økonomisk vækst 
og vækstparadigmet. Vi tror på, 
at hvis klimaborgertinget får 
informationer om klimakrisen, 
vil de være indstillede på, at der 
skal ske radikale forandringer. Og 
selvfølgelig skal vi være antira-
cistiske i vores klimakamp, fordi 
klimakrisen bygger på kolonialis-
tiske strukturer og ekstraktion af 
ressourcer fra det Globale Syd til 
det rige Globale Nord. Der er behov 
for en grundlæggende forandring 
i vores samfund.”

 
Idas tur, CYKL FOR LIVET, slutter 
1. maj i Fælledparken, hvor hun 
vender tilbage til København.  

Læs mere på side 4.

Ida Dalsgaard Nicolaisen (XR).
Foto: hendes eget.

Interview med aktivist i Extinction Rebellion

“Selvfølgelig skal vi være antiracistiske i vores klimakamp”

Stormødet i Fredsinitiativet 24. april.
Foto: Charlie Lywood.

Steen Folke taler til Stormødet.
Foto: Charlie Lywood.

Stormødet i Fredsinitiativet 24. april.
Foto: Charlie Lywood.

Ida Dalsgaard Nicolaisen (Extinction Rebellion).
Foto: hendes eget.
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“Politikerne har altid råd til krig og mil-
itær, men ikke til velfærd” ‒ sådan lyder 
overskriften på den leder, som Landsfore-
ningen af Socialpædagoger, LFS, udsendte 
i starten af april. 

LFS mfl. kalder også til TR- og aktiv-
istmøde forud for en demonstration på 
Christiansborg den 19. maj. Den kræver, 
at de ekstra 18 mia., som det nationale 
kompromis vil øge forsvarsudgifterne med 
årligt, i stedet skal bruges til at genoprette 
velfærden og sætte skub i den grønne 
omstilling.

Der er endnu ikke rettet op på det 
velfærdstab, som er opstået siden finan-
skrisen i 2008, selvom det var ét af So-
cialdemokratiets valgløfter i 2019. F.eks. 
er kontanthjælpen forringet, da den ikke 
bliver reguleret. Inflationen og prisstig-
ningerne i kølvandet på corona krisen har 

yderligere forværret dette. 
Budgetloven fra 2012 er også en hindring 

for, at Kommuner og Regioner kan geno-
prette velfærdstabet. Dog har partierne 
bag det nationale kompromis om fors-
varsudgifterne måttet lempe budgetloven 
lidt for at få plads til de ekstra 18 mia. til 
forsvaret.

TR- og aktivistmødet er en åben invita-
tion til alle offentlige ansatte, alle uddan-
nelsessøgende, alle klimaaktivister og 
sociale netværk af brugere, som f.eks. “En 
million Stemmer”, der kæmper for handi-
cappedes rettigheder. 

Alle erfaringer viser, at ingen enkeltgrup-
per kan vinde over for en samlet front af 
arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner 
og et massivt folketingsflertal, som “altid 
har råd til militær, men ikke til velfærd”. 

Det samme folketingsflertal, som åbner 

grænserne for etnisk ukrainske flygtninge 
og bruger dem som brikker i den imperi-
alistiske rivalisering med Rusland og Kina.

Det samme folketingsflertal, som øn-
sker at ophæve forsvarsforbeholdet, så 
Danmark kan blive fuldt integreret i EU’s 
imperialistiske ambitioner.

Og det samme folketingsflertal, hvis kli-
mapolitik friholder landbruget og de store 
virksomheder fra at bidrage.

TR- og aktivistmødet i København er i 
sync med en global tendens, måske mest 
klart formuleret af den franske økonomi-
professor og forfatter, Thomas Piketty, 
i hans nyeste bog, En kort historie om 
lighed. Her slår han til lyd for at forene 
kampene for lighed og mod klimaforan-
dringer, racisme og global ulighed i én 
og samme kamp for at transformere det 
økonomiske system og udfordre kapital-

ismen. Det er en aktivistisk bog, som ser 
ud til at være inspireret af den politiske 
situation i Frankrig, hvor den ekstreme 
midte er brudt sammen, og mistilliden 
til det borgerlige demokrati er enorm. Til 
gengæld spiller sociale bevægelser som De 
Gule Veste en stor rolle. 

Internationale Socialister ønsker alle en 
god 1. maj. Med denne avis vil vi bidrage til 
en Arbejdernes Internationale Kampdag i 
det antikapitalistiske og antiimperialis-
tiske tegn.

Midtersiderne i avisen er en plakat. Du 
opfordres til at tage den ud og hænge den 
op på din skole, arbejdsplads, bibliotek 
eller medborgerhus og dermed være med 
i kampen for et nej til at ophæve forsvars-
forbeholdet den 1. juni.

Af Charlie Lywood

Den franske revolution i 1789 gjorde op 
med enevælden og bragte borgerskabet til 
magten. Senere i 1848 stadfæstede de deres 
magt. I disse opgør støttede den spirende 
arbejderklasse borgerskabet. Men samtidig 
viste det sig, at borgerskabets magt ikke 
blev brugt til at forbedre arbejderklassens 
forhold eller demokratisere samfundene.

Efter 1848 blev antallet af industrielle 
arbejdere i byerne øget markant og bor-
gerskabets profitjagt og udbytning af 
arbejderklassen fik frie tøjler. Så da der 
opstod en politiske krise i 1870 pga. den 
fransk-preussiske krig, ulmede oprøret 
allerede på samfundets bund. 

Den fransk-preussiske krig fra som-
meren 1870 førte i september 1870 til 
preussisk belejring og besættelse af Paris. 
Fødevareforsyningerne til byen standsede, 
arbejdsløsheden steg, og størsteparten 
af den parisiske overklasse flygtede ud af 
byen. Og overlod byen til sin egen skæbne.

Store dele af de franske tropper var i 
preussernes varetægt, så regeringen så 
sig nødsaget til at indkalde arbejderne. De 
bevæbnede arbejdere begyndte at udvide 
demokratiet i hæren; ikke alene valgte 
de selv deres officerer, men organiserede 
også komiteer med en centralkomite som 
den øverste administrerende myndighed 
i hæren!

Pariserne begyndte at samles i teatre o.l. 
for at diskutere politik. Over 30 af disse 
såkaldte ”røde klubber” mødtes dagligt 
igennem besættelsen og diskuterede alt 
fra socialisme til militærstrategi og pris-
sætning af fødevarer til behovet for en 
kommune. 

Magten til arbejderne
Da den franske regering 18. marts 1871 ef-
ter Paris’ kapitulation forsøgte at afvæbne 
arbejderne, forsvarede pariserne deres 
våben, og den nationale regering flygtede 
til Versailles. De efterfølgende to måneder 
brugte de parisiske arbejdere på at om-
danne deres by til en kommune.

De opløste den stående hær og dannede 
deres eget forsvar ved at bevæbne alle og 
danne forsvarskomiteer, som var direkte 
underlagt de beslutninger, som de kol-
lektivt tog i kommunen.

Demokratiske valg blev indført ved 
besættelse af alle stillinger indenfor ud-
dannelses-, retslige og administrative 
sektorer. Alle lige fra kommunalråd til fa-
briksarbejdere fik samme løn. De opløste 
samtidig politiet og den forhadte efter-
retningstjeneste.

Det gamle styres besluttende forsam-
linger blev erstattet af et fællesstyre for 
kommunen. Et styre, der blev valgt gen-
nem direkte valg i de forskellige områder af 
Paris. De valgte ledere kunne kaldes tilbage 
og skiftes ud, løbende.

Samtidigt ændrede de den gamle opde-
ling af lovgivende og udøvende magt, så 
de i stedet for at adskille disse funktioner 
gjorde dem til ét. Styret skulle være et 
arbejdende styre. Det betød, at alle em-
bedsmænd var under direkte kontrol af og 
kunne afsættes af kommunen.

Staten må knuses
Karl Marx sammenfattede denne form 
for hidtil ukendt arbejderdemokrati som: 
»Den endeligt opdagede politiske form, 
under hvilken arbejdets økonomiske 
befrielse kunne foregå«. Det var en form 
for organisering, der kunne virkeliggøre, 
at arbejderklassen og andre undertrykte 

grupper kunne få den kollektive kontrol 
over samfundet og forme det i sit eget 
billede.

At arbejderne under Pariserkommunen 
måtte opbygge sin egen stat for at få kon-
trollen var ikke en erkendelse, de havde, 
før de gik til revolutionær omstyrtning af 
det gamle undertrykkende, kapitalistiske 
statsapparat i Paris. De gjorde det i for-
længelse af den virkelighed, de oplevede. 
De oplevede, at den stående hær blev 
forsøgt brugt imod dem, og at det gamle 
styres magtapparat ikke kunne bruges til 
et arbejdende demokrati.

Karl Marx skrev om disse erfaringer, at 
» … arbejderklassen kan simpelthen ikke 
tage den færdige statsmaskine i besid-
delse og sætte den i bevægelse for sine 
egne mål«. Nej, det gamle statsapparat må 
knuses, og et andet må erstatte det. 

Kamp og kontrarevolution
Selv om Pariserkommunen kæmpede en 
heroisk kamp, så endte den første arbej-
derrevolution alligevel i et kontrarevolutio-
nært blodbad. Havde Kommunen forsøgt 
at indtage Versailles umiddelbart efter 
magtovertagelsen i Paris, hvor den franske 
hær stadig var svækket, eller havde den 
forsøgt at vinde tilfangetagne nationale 
tropper over på Kommunens side, frem 
for at løslade dem, havde chancerne for 
Pariserkommunens sejr sandsynligvis 
været større.

Mange troede under Kommunens 64 
dage, at der kunne opnås forlig med kejser 
og borgerskab i Versailles. Det var en illu-
sion, som kostede dyrt, for borgerskabet 
brugte hele Kommunens levetid til at re-
organisere sin egen hær og sendte den til 
slut mod Paris. De druknede Pariserkom-
munen i blodet og over 30.000 parisere 
blev mejet ned.

Pariserkommunen var, på trods af 
nederlaget, et vigtigt skridt fremad for 
arbejderklassens kamp mod kapitalismen, 
og erfaringerne herfra fik afgørende ind-
flydelse på kommende revolutionsforsøg. 

Flere artikler om Pariserkommunen og 
andre emner kan læses på socialister.dk

Treogtyvende del: 

Pariserkommunen

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”.

Pariserkommunen.
Foto: Den Store Norske Leksikon.
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Det er stadig sidste udkald - ny IPCC-rapport
Den nyeste rapport fra FN’s 
klimapanel fastslår, at kom-
mende temperaturstigninger 
affødt af drivhusgasser vil gøre 
halvdelen af den nuværende 
befolkning på jorden sårbare. 
Hvis vi handler hurtigt, kan vi 
forhindre de værste konse-
kvenser, lyder det. 

Af Sarah Svensson

Den tredje del af den sjette kli-
marapport siden 1990 udkom den  
4. april i år. Her blev budskaberne 
om omstilling og nedskæring af 
udledningerne  igen understreget. 
Hvis klodens globale opvarmning 
skal holdes under 1,5 °C, skal ver-
dens udledninger toppe i senest 
2025, og i 2030 skal verden have 
skåret 43% af udledningerne. 
Med landenes nuværende løfter 
vil målet ikke kunne nås, hvorfor 
klimapanelet appellerer til samar-
bejde. Samarbejdets vigtighed un-
derstreges af den skæve fordeling 
af udledningerne, og rapporten 
konkluderer, at det dog er muligt 
at hæve levestandarden blandt 
verdens fattigste, uden at udled-
ningerne stiger væsentligt. 

Som vi allerede ved, udleder 
rige lande flere drivhusgasser 
end fattigere lande, og de his-
toriske kumulative udledninger 
(så meget som et land har udledt 
sammenlagt siden 1850) viser 
også, at Nordamerika og Europa 
har udledt en større andel af 
drivhusgasser end andre ver-
densdele. 

Det er nødvendigt at  be-
grænse udledningerne, udbygge 
vedvarende energis infrastruktur 
og lade fossile brændsler blive 
i jorden. Rapporten fremhæver 
den faldende pris på vindmøller 
og solceller som positivt og poin-

terer, at afskaffelse af statsstøtte til 
fossile brændsler alene ville føre 
til en reduktion på 10 % af udled-
ningerne i 2030. Der skal også 
fjernes CO2 fra atmosfæren, hvor 
både ny, men ufærdig teknologi 
kan komme i spil, men plant-
ning og bevarelse af skov er også 
væsentlige midler. 

Denne globale og altomfattende 
klimakrise er til stadighed blevet 
forværret på trods af fem tidligere 
IPCC-rapporter, som havde mere 
eller mindre enslydende budsk-
aber. Omend det videnskabelige 
grundlag for handling helt givet 
er vigtige, er det nedslående, at de 
mange appeller til handling ikke 
fører til en afværgelse af krisen. 
Tværtimod stiger udledningerne 
år for år. 

Helt kort, fungerer løsninger 
baseret på markedsøkonomien 
ikke. Der er også pga. klimakrisen 
brug for en omstilling til et sys-
tem, som sætter menneskers 
behov forrest, og hvor jagten på 
profit ikke får lov at styre.

Derfor deltager Internation-
ale Socialister d. 6. og 7. maj i 
Extinction Rebellions oprørsuge 
“Vendepunktet” i København i år. 
Extinction Rebellion planlægger 
aktioner hele ugen fra 6. - 13. maj. 
Aktivister fra IS og Fællesinitia-
tivet mod Racisme og Diskrimina-
tion har deltaget i planlægning-
sarbejdet bag en klimamarch med 
fokus på solidaritet og flygtninge 
7. maj, en klimamarch, som vi 
håber, at mange vil deltage i. 

Se mere på Facebook-begiven-
heden “Klimamarch: Solidarisk 
Flygtningepolitik nu”:

Macron vinder præsidentvalget i Frankrig, 
men den fascistiske trussel er vokset
Nyliberale Emmanuel Macron 
slog fascisten Marine Le Pen 
med 58,5 % imod 41,5 % i 
anden runde af det franske 
præsidentvalg.

Af Charlie Kimber, Socialist Worker, UK. Oversat 
og forkortet af Lene Junker

Macron er ingen garanti mod 
fascismens fremmarch. For tredje 
gang i 20 år deltog Front National, 
nu National Samling (Rassemble-
ment National), i anden runde af 
valget, og den har aldrig været så 
tæt på at vinde. Denne gang fik 
de 23% af stemmerne. Og endnu 
værre fik Eric Zemmour 7%, og 
med den tredje kandidat fra den 
yderste højrefløj blev det til i alt 
32% af stemmerne.

Le Pen vandt stemmer på at 
sige, at hun stod på almindelige 
menneskers side og delte deres 
bekymring for de voksende le-
veomkostninger. Men over for 

sine støtter slog hun fast, at “de 
ideer, som vi står for, har nået nye 
højder”.

Hovedansvaret for den store 
støtte til fascisterne i søndags er 
båret af den politik, som Macron 
har ført. Den har forværret arbe-
jderklassens liv. Det har været fem 
år med voldsomme angreb på 
de Gule Vestes bevægelse. Da de 
udfordrede nyliberalismen, blev 
de mødt af uropolitiet. I de fem 
år har vi set den samme politik 
ødelægge flygtninges telte og gå 
til angreb på muslimer.

Der var ingen begejstring for 
Macron. Han blev genvalgt med 
ca. 38 % af stemmerne mod 44% 
i 2017. Af mangel på et reelt valg 
stemte 28% blankt, den største 
andel i mere end 50 år. Tæller man 
alle blanke eller ugyldige stemmer 
sammen, nægtede mere end en 
tredjedel af de stemmeberettigede 
at stemme på hverken Macron 
eller Le Pen.

Dette er kulminationen af ud-
viklingen gennem årtier. Oprin-
deligt havde fascisterne en lille 
base, som bestod af tidligere 
militærfolk, som støttede Frank-
rigs kolonikrig i Algier. Mange 
var også medlem af OAS, som 
begik hundredvis af terrorangreb 
og tusindvis af mord i Algier og 
Frankrig i 1960´erne. De voksede 
dels på grund af desillusionen 
med de traditionelle magtpartier 
i midten af fransk politik, som 
angreb almindelige menneskers 
levevilkår. Men et afgørende ele-
ment var også de samme partiers 
“adoption” af islamofobi, anti-
roma- og anti-indvandrer-idéer 
og lov og orden politik. Dette 
skete også i dele af venstrefløjen. 
Så ved at legitimere den yderste 
højrefløjs politik bidrog de til 
modløsheden.

Fascisterne går også frem på an-
dre måder. Traditionel fascistisk 
strategi kræver “stormtropper” på 

gaden for at smadre venstrefløjen 
og chikanere og myrde synde-
bukke som jøder, muslimer og 
indvandrere. Det har Le Pen ikke 
i øjeblikket. Men mulighederne 
er der. Génération Z, en højreek-
strem ungdomsorganisation, der 
støtter Zemmour, har udført an-
greb på venstrefløjen, LGBT+-folk 
og antiracister.

 Det franske statsapparat er 
også befængt med fascist-sympa-
tisører. En gruppe af pensionere-
de generaler udsendte sidste år 
en udtalelse, hvor de truede med 
at lave et kup, for at “forhindre 
opløsningen af fædrelandet”. En 
meningsmåling i politiet viser, at 
42% ville stemme på Zemmour 
og 60% på den samlede yderste 
højrefløj.

Fem år mere med Macron, 
hvor vi kan forvente højere pen-
sionsalder, angreb på de sociale 
ydelser, brugen af muslimer som 
syndebukke og forsøget på at 

svække de faglige organisationer, 
er i realiteten en advarsel.

Venstrefløjens fejl er også med-
virkende til fremgangen for fascis-
terne. En åbenlys fejl var ikke at 
identificere Jean-Marie og senere 
Marine Le Pen som fascister, men 
blot som endnu et højreorienteret 
parti. Men også det franske So-
cialistparti (socialdemokraterne) 
har ladet sine vælgere i stikken, 
da det sad på magten. Nu er  det 
næsten forsvundet med kun 1.74 
% af stemmerne.

Den afgørende kampplads de 
næste fem år vil være arbejdsp-
ladserne og gaden og dermed 
bygge videre på de Gule Vestes 
bevægelse, strejkerne mod pen-
sionsangreb, kvindebevægelsen, 
miljøbevægelsen og den antiracis-
tiske bevægelse. Sådanne kampe 
vil danne grundlag for en politisk 
udfordring af alle traditionelle 
kræfter.

Flygtningepolitik nu”:Flygtningepolitik nu”:
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Russisk antikrigs-aktivist: “Sanktionerne rammer de forkerte!”
Vi har talt med Dennis Sokolov 
fra Rusland om antikrigs-
protesterne i landet, om den 
russiske imperialisme samt 
om venstrefløjens opgaver. 

Dennis Sokolov er socia-
list og antikrigs-aktivist. 
Han er medlem af organi-
sationen “Socialistisk Ten-
dens” (Социалистическая 
тенденция), en russisk søster-
organisation til Internationale 
Socialister. 

Af Klaus Henning og Yaak Pabst, Marx21.de. 
Oversat af Jens Riis-Bojsen og forkortet af Char-
lie Lywood (se hele interviewet på socialister.dk)

På trods af Putin-regimets hårde 
undertrykkelse fortsætter an-
tikrigs-bevægelsen med at organ-
isere protester. Hvordan vil du 
vurdere stemningen i landet?

Stemningen i det russiske sam-
fund adskiller sig stærkt fra stem-
ningen i år 2014. Naturligvis for-
søger regeringen med alle midler 
at fremme nationalismen, og der 

er fortsat mange, som støtter Pu-
tin, ligesom der er højreorientere-
de og fascister, som deler Putins 
chauvinistiske fantasier om en 
stormagt. Men sammenlignet 
med tidligere så er det patriotiske 
raseri gået tilbage. Mange men-
nesker ønsker ikke nogen krig og 
siger nej til overfaldet på Ukraine. 

Er det ikke meget farligt at pro-
testere imod krigen i Rusland?

For tiden sætter krigsmod-
standere deres frihed og sundhed 
på spil, for regimet indfører en 
stadigt mere undertrykkende og 
grusom lovgivning, der truer med 
12 til 20 års fængsel. International 
solidaritet med undertrykte aktiv-
ister og støtte til ansøgning om 
politisk asyl er derfor vigtig. 

Hvordan er holdningen hos 
demonstranterne selv i forbindelse 
med arrestationerne?

Trods undertrykkelsen hersker 
der en virkelig kamp-stemning. 
Putins undertrykkelsesapparat 

strammer skruen yderligere, men 
ikke desto mindre kommer folk 
til demonstrationerne. Videoer 
af demonstrationerne bør frem 
for alt vises til ukrainerne, så de 
forstår, at fjenden ikke er den rus-
siske befolkning, men derimod de 
herskende i Kreml. 

Hvad er venstrefløjens opgaver 
i Rusland?

Vi må sprede informationer om 
den faktiske situation i Ukraine. 
Det er vigtigt at informere om, at 
den russiske hær skyder på civil-
ister og civile mål. Det er vigtigt at 
vise, at almindelige mennesker i 
Ukraine ikke støtter den russiske 
hærs invasion. Jeg siger dette, 
fordi den russiske propaganda er 
fuld af løgne og usandheder. 

Hvordan påvirker denne krig 
venstrefløjen?

For venstrefløjen er  den vir-
kelige fare at slutte fred med ens 
egen regering og således under-
ordne sig stormagternes spil. 
Allerede på nuværende tidspunkt 

kan vi se, hvordan en del af den 
ukrainske venstrefløj og også en 
del af den russiske venstrefløj 
samler sig om deres respektive 
regeringer i stedet for at kritisere 
deres politik. 

I Tyskland går mange venstreori-
enterede ind for sanktioner imod 
Rusland. Kan det hjælpe jer?

Nej. Sanktionerne rammer 
frem for alt den civile befolkning. 
I russiske supermarkeder er der 
tiltagende forsyningsproblemer. 
Priserne på fødevarer, boliger og 
vigtige tjenesteydelser er steget 
med 20 til 40 procent. I mange for-
retninger er hylderne tomme. Der 
er mangel på nudler, mel, ris og 
andre grundlæggende fødevarer. 
Men oligarkerne kan fortsat leve 
i sus og dus. 

Kanalerne til finansiering af 
krigen bliver slet ikke ramt, for in-
dtægterne fra gas- og olie-forret-
ningen strømmer fortsat kraftigt. 
Hertil kommer, at sanktionerne 
hjælper Putin, fordi han på en 
troværdig måde kan underbygge 

hans nationalistiske propaganda 
om en fjende i Vesten. 

Hvordan kan venstrefløjen i 
Vesten  styrke den russiske an-
tikrigs-bevægelse?

Naturligvis vil  donationer 
kunne hjælpe os, så vi vil kunne 
styrke vores arbejde. Men den 
allerbedste støtte vil være opbyg-
ningen af en antikrigsbevægelse 
i Tyskland og i hele Europa. Vi 
bliver nødt til at være en interna-
tional bevægelse.

Russiske anti-krigs protester Nej til krigen i Ukraine - træk soldaterne hjem - 
ukendt fotograf

Krigsmodstand verden over
Som i Danmark, har den anti-
imperialistiske venstrefløj 
været hårdt presset af diskus-
sioner om Ruslands invasion 
af Ukraine. I mange lande er 
det nær umuligt at mobilisere 
stort på baggrund af at vende 
sig både mod den russiske 
invasion og NATOs rolle både 
før og under krigen. 

Af Charlie Lywood

Dette er et lille udpluk af, hvad der 
alligevel sker af anti-imperialistisk 
krigsmodstand verden over. Revo-
lutionære socialister, herunder 
vores egen Internationale So-
cialistiske Tendens (IST), slås for 
at fastholde, at krigen er udtryk 
for et inter-imperialistisk opgør 
om Ukraine, hvor vores egne 
magthavere har spillet og spiller 
en afgørende rolle.

Irland: D. 31. marts var der et 
bredt anti-krigsmøde uden for 
Dail, det irske parlament. Det var 

under parolerne Nej til Putin/ Nej 
til NATO-eskalering/Forsvar irsk 
neutralitet. Det socialistiske parti 
People Before Profit har desuden 
lanceret et lovforslag i det irske 
parlament om en folkeafstemn-
ing for at forankre irsk neutralitet 
i forfatningen. Det ville forhindre 
enhver regering i at melde sig ind 
i NATO eller en EU-hær uden at 
sætte det til folkeafstemning.

Nigeria: I Nigeria er der en 
stor debat om krigen. Mange på 
venstrefløjen er helt for Ruslands 
invasion og vender op og ned på 
anti-imperialisme. Dette skyldes 
hovedsageligt effekten af den 

lange dominans af stalinistiske 
grupper på venstrefløjen. 

Sydkorea: I Sydkorea, deltog 
omkring 200 i en anti-krigsprotest 
den 6. marts. Protesten krævede 
stop for krigen i Ukraine og mod-
satte sig også de vestlige og den 
koreanske regeringers sanktioner 
mod Rusland. 

Kina: Kinesiske internationale 
kommunister udtaler: ”Den 24. 
februar invaderede det russiske 
militær Ukraine...Vi betragter 
denne krig som en imperialistisk 
invasionskrig: Dens formål er 
at konkurrere om hegemoni i 
Europa med amerikansk impe-
rialisme og NATO, snarere end 
selvforsvar eller antifascisme”.

Tyskland: En appel mod krig og 
våbenleverancer fra Tyskland til 
Ukraine med støtte fra folk fra Die 
Linke, venstresocialdemokrater, 
fagforeningsfolk, kunstnere og 
nogle grønne fik 15.000 under-

skrifter inden for 24 timer. 
“Uden hvis’er og men’er - mod 

krig og oprustning: 8 teser for en 
antimilitaristisk og internation-
alistisk venstreføj” er et udspil 
fra venstrefløjen i Die Linke. 
Formålet er at danne en linje 
mod NATO og oprustning i Die 
Linke. Det er støttet af 80 lokale 
og regionale ledende folk i partiet. 
I juni vil der være en partikonfer-
ence. Nogle på partiets højrefløj 
forsøger at ændre de formelle 
anti-krigspositioner til støtte for 
våben til Ukraine.

Botswana: Socialister solgte 50 
eksemplarer af avisen Mmereki 
(Socialisten) med fokus på an-
timilitarisme og krig under en 
oppositionsdemonstration d. 
10. marts. 17 personer var ivrige 
efter at deltage i deres WhatsApp-
gruppe. Selv om det er rigtigt, at 
nogle viser sympati for Rusland 
baseret på dets rolle i befrielses-
bevægelserne på kontinentet, 
var flertallet enige om, at dette 

er en krig mellem imperialistiske 
supermagter. Folk i Botswana 
mærker konsekvenserne. Brænd-
stof-, diesel- og paraffinpriserne 
er steget med op til 14%. Det 
påvirker kornpriserne for mange 
almindelige arbejdere. 

Grækenland: I Grækenland var 
der en vellykket generalstrejke on-
sdag den 6. april, hvor anti-krig-
sparoler dominerede. Socialister 
kæmper for, at fagforeningerne 
og venstrefløjen organiserer fe-
jringen af majdagen mod krigen 
og regeringen. Under strejken 
nægtede jernbanearbejdere at 
transportere NATOs krigsmate-
riel. De udtalte: ”Der bør ikke være 
nogen involvering af vores land i 
Ukraine-krigen, som føres til gavn 
for de få på bekostning af flertal-
let. Konkret kræver vi, at der ikke 
skal ske nogen udnyttelse af vores 
lands rullende jernbanemateriel 
til overførsel af noget amerikansk-
NATO-arsenal til nabolandene”.

Russisk antikrig нет войне - Nej til krigen

Polske socialister mod krigen
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Filmanmeldelse: Flugt
Amin er altid på flugt. Fra sine 
tidlige minder om sin søsters 
historier om en far, han aldrig 
har haft et forhold til, til at 
blive smuglet på tværs af lan-
degrænser, har han en livstids 
værdi af traumatiserende min-
der, han på én gang har forsøgt 
at fortrænge og huske. 

Af Elektra Lucia Lyholm-Raagaard

Hans familie, der blev spredt 
for alle vinde, hans møder med 
voldelige, korrupte russiske poli-
tibetjente og selve flugten… Selv 
to årtier efter hans ankomst til 
Danmark, kender kun de færreste 
mennesker til hans fortid. Men nu 
er han omsider klar til at fortælle 
sin livshistorie.

Flugt er en dansk dokumentar-
film fra 2021, der allerede har gået 
sin sejrsgang verden over og har 
været nomineret til tre Oscars i år. 

Amin, nu 36, fortæller skabe-
ren af filmen (en dansk tidligere 
klassekammerat) om sin tidlige 
barndom i 1980’ernes Kabul i 
Afghanistan, som han senere flyg-
tede fra. Gennem fem år levede 
han med sin familie i usikkerhed 
som flygtning i Rusland, før han 
efter flere forsøg lykkedes med at 
flygte til Danmark helt alene. 

En spændende fusion af stem-
ningsfuld 2D-animation og gamle 
arkivoptagelser lader historien 
tale for ikke kun Amins egen 
flygtningeoplevelse, samtidig 
med at den husker seeren på, at 
det er virkelige begivenheder, vi 
overværer. 

Der er selvfølgelig åbenlyse 
besværligheder ved at genskabe 
og “sammenklippe” optagelser fra 
Amins barndom, der ikke findes. 
Men at han heller ikke bliver fil-
met i nutiden og kun fremstår som 
animeret gengivelse og dermed 
bevarer anonymitet, gjorde mig 

opmærksom på det mest uhygge-
lige i hele filmen: at Amins historie 
ikke er unik.

Det er realiteten for utroligt 
mange af verdens flygtninge, der 
må bruge menneskesmuglere, 
bestikkelse og en utrolig mængde 
tid, styrke og held, for blot måske 
at kunne bo i fred uden frygt for 
livet og måske blive slået tilbage 
til start. 

Amins ærlige stemme fortæller 
med en dyb, indre sorg om de fø-
lelser og hemmeligheder, han har 
måttet holde skjult i lang tid. At 
være homoseksuel, for eksempel, 
i et land der ikke engang har et ord 
for det. Men også løgne om hans 
familie, som har gjort det svært for 
ham at skabe nære forbindelser til 
andre mennesker i sit voksenliv. 
Selv sin forlovede, Kasper, har 
han svært ved at tale om følelser 
med. Amin står til at flytte til USA 
om et par måneder samtidig med, 
at parret kigger på huse, og han 

må indrømme, at han ikke ved, 
hvordan Kasper egentlig har det 
med situationen. 

Selvom jeg nok aldrig vil opleve 
noget, der på nogen måde minder 
om Amins historie, lykkes filmen 
med at bryde glasset mellem 
manden på skærmen og seeren, 
så alle følelser vælder ud over 
fjernsynets ramme og stuegulvet, 
og jeg sidder åndeløs og stum 
tilbage i sofaen.

Filmen og Amins brutale histo-
rie giver et perspektiv på, hvad det 
egentlig kan have af konsekvenser 
for ægte menneskeliv, hver gang 
den danske regering ikke lige kan 
overskue nogle flygtninge, som de 
så sender ”hjem”. 

Af danskere at være, som skulle 
gå så forfærdeligt meget op i 
hygge, tryghed og samvær, burde 
man ellers have en anden for-
ståelse for ordet ”hjem”. Når en 
dansk politiker sidder med en bog 
og læser ordet ”hjem”, forbinder 

de det næppe med krigshærgede 
lande, ødelagte byer, dræbte fa-
miliemedlemmer, frygt og fat-
tigdom. Vel?

Af Lene Junker

Det kan være svært at forstå, 
hvorfor afviste asylansøgere fore-
trækker de mest nedbrydende og 
rettighedsløse livsbetingelser her 
i Danmark på ubestemt tid frem 
for at blive sendt tilbage. Men 
sådan er det. Vi er vidne til flere 
og flere menneskelige tragedier 
på grund af Danmarks kyniske 
flygtningepolitik.

Vi ser kun toppen af isbjerget
Efter 110 dages sultestrejke måtte 
en iransk mand opgive sit despe-
rate forsøg på at råbe verden op, 
hvorefter Politiken skrev om det.

En kurdisk-iransk familie blev 
splittet med magt, hvorefter kvin-
den, som hedder Ghadam, med to 
af sine tre børn blev pacificeret, 
fængslet og tvunget ombord på 
et fly mod Iran. Her gjorde hun 
så voldsomt skade på sig selv, at 
piloten nægtede at flyve, hvorefter 
hun og børnene vendte tilbage til 
fængslet med henblik på at blive 
klar til en ny tvangsdeportation.

Afghanere, hvis asylsager blev 
stillet i bero, efter at Taliban tog 
magten i august 2021, står nu 
igen til at blive hjemsendt mod 
deres vilje.

Selvom langt de fleste syrere, 
som mister deres opholdstil-
ladelse, får den tilbage, efter at 
Flygtningenævnet har behandlet 
deres sag, har de været igennem 
en ødelæggende ventetid. Og 

mister man sin opholdstilladelse 
permanent, ender man på et ud-
rejsecenter.

Konkret modstand og
kollektive aktioner viser vejen
Konkret modstand og kollektive 
aktioner løfter nogle gange tra-
gedierne ind i medierne og ud til 
befolkningen: 

Da elever og rektor på Nyborg 
Gymnasium tog kampen for deres 
syriske kammerat, var de samtidig 
med til at bære en generel kritik 
ud i samfundet. Elever på Tarup 
Skole i Odense gik på gaden og 
demonstrerede for deres syriske 
kammerater. Ledelsen på Dan-
foss, kollegaer og 3F støttede op 
om syreren Sami Al-Dyab og hans 
familie, endda med støtte fra den 
socialdemokratiske borgmester i 
Sønderborg.

Dette er eksempler, som viser 
vejen. Først og fremmest fordi 
støtte og solidaritet på ens skole 

og arbejdsplads giver den enkelte 
flygtning en følelse af at høre til, 
være værdsat og respekteret. 
Dernæst fordi det bevidstgør 
kammerater og kollegaer om den 
førte politik og giver dem selvtillid 
til at fortsætte kampen.

Og for nylig strejkede og de-
monstrerede eleverne på Frede-
rikssund Gymnasium for deres 
afghanske kammerat, Usna, der 
stod til at miste sin opholdstil-
ladelse. Deres aktion kørte over 
flere dage og resulterede i, at Usna 
kunne blive i Danmark.

Påskedag samlede Stop Dis-
krimination og Trampolinhuset 
omtrent 300 mennesker på Chri-
stiansborg til en stærk protest 
mod den voldsomme deportation 
af den iransk-kurdiske kvinde 
og hendes to børn. Laila Belhaj 
fortæller: “Det var fantastisk, at 
så mange flygtninge deltog. Selv 
Ghadams mand og deres børn. 
Det gav en særlig stemning sam-
men med de stærke talere”

Kampen om de mange en-
keltsager er vigtig, fordi enhver 
vunden sag er god for den enkelte 
familie, og fordi disse enkeltsager 
bidrager til at forklare og afsløre, 
hvad den danske flygtningepolitik 
betyder. Enhver vundet sag viser 
også, at det nytter at kæmpe mod 
systemet. 

Nul flygtninge i Danmark - 
bortset fra ukrainerne
Når volden og umenneskelighe-
den for en gang skyld er kom-

met i mediernes søgelys, er det 
forstemmende, at Enhedslistens 
Rosa Lund og Torsten Gejl fra 
Alternativet sjældent rejser en 
grundlæggende kritik af den dan-
ske flygtningepolitik, men nøjes 
med at kritisere måden, hvorpå 
loven bliver håndhævet. Staten 
håndhæver sin magt med vold, 
hvis den mener, det er nødven-
digt for at overholde loven. Så det 
haster med at få loven lavet om.

Det burde ikke være så vanske-
ligt, for både Refugees Welcome, 
Mellemfolkeligt Samvirke og 
Amnesty har mange gode forslag 
til en solidarisk og fair flygtnin-
gepolitik.

Snart må de “flygtningeven-
lige” partier træde i karakter, for 
regeringen arbejder målrettet 

videre på sit projekt om nul flygt-
ninge i Danmark. Undtagelsen er 
ukrainerne. Planerne om at sende 
afviste asylansøgere til Rwanda 
har fået ny aktualitet, efter at også 
den britiske regering har lavet en 
“aftale” med Rwanda.

Dehumaniseringen af flygtninge 
sætter nye bundrekorder i Danmark

Frederikssund Gymnasium strejkede
Foto: Frederikssund Gymnasium.

Ziroos Azizi Zadeh talte den 17. april.
Foto:  Internationale Socialister.

Langt de fleste sager om udvisninger 
af syrere bliver omstødt.
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Filmanmeldelse: Flugt
Amin er altid på flugt. Fra sine 
tidlige minder om sin søsters 
historier om en far, han aldrig 
har haft et forhold til, til at 
blive smuglet på tværs af lan-
degrænser, har han en livstids 
værdi af traumatiserende min-
der, han på én gang har forsøgt 
at fortrænge og huske. 

Af Elektra Lucia Lyholm-Raagaard

Hans familie, der blev spredt 
for alle vinde, hans møder med 
voldelige, korrupte russiske poli-
tibetjente og selve flugten… Selv 
to årtier efter hans ankomst til 
Danmark, kender kun de færreste 
mennesker til hans fortid. Men nu 
er han omsider klar til at fortælle 
sin livshistorie.

Flugt er en dansk dokumentar-
film fra 2021, der allerede har gået 
sin sejrsgang verden over og har 
været nomineret til tre Oscars i år. 

Amin, nu 36, fortæller skabe-
ren af filmen (en dansk tidligere 
klassekammerat) om sin tidlige 
barndom i 1980’ernes Kabul i 
Afghanistan, som han senere flyg-
tede fra. Gennem fem år levede 
han med sin familie i usikkerhed 
som flygtning i Rusland, før han 
efter flere forsøg lykkedes med at 
flygte til Danmark helt alene. 

En spændende fusion af stem-
ningsfuld 2D-animation og gamle 
arkivoptagelser lader historien 
tale for ikke kun Amins egen 
flygtningeoplevelse, samtidig 
med at den husker seeren på, at 
det er virkelige begivenheder, vi 
overværer. 

Der er selvfølgelig åbenlyse 
besværligheder ved at genskabe 
og “sammenklippe” optagelser fra 
Amins barndom, der ikke findes. 
Men at han heller ikke bliver fil-
met i nutiden og kun fremstår som 
animeret gengivelse og dermed 
bevarer anonymitet, gjorde mig 

opmærksom på det mest uhygge-
lige i hele filmen: at Amins historie 
ikke er unik.

Det er realiteten for utroligt 
mange af verdens flygtninge, der 
må bruge menneskesmuglere, 
bestikkelse og en utrolig mængde 
tid, styrke og held, for blot måske 
at kunne bo i fred uden frygt for 
livet og måske blive slået tilbage 
til start. 

Amins ærlige stemme fortæller 
med en dyb, indre sorg om de fø-
lelser og hemmeligheder, han har 
måttet holde skjult i lang tid. At 
være homoseksuel, for eksempel, 
i et land der ikke engang har et ord 
for det. Men også løgne om hans 
familie, som har gjort det svært for 
ham at skabe nære forbindelser til 
andre mennesker i sit voksenliv. 
Selv sin forlovede, Kasper, har 
han svært ved at tale om følelser 
med. Amin står til at flytte til USA 
om et par måneder samtidig med, 
at parret kigger på huse, og han 

må indrømme, at han ikke ved, 
hvordan Kasper egentlig har det 
med situationen. 

Selvom jeg nok aldrig vil opleve 
noget, der på nogen måde minder 
om Amins historie, lykkes filmen 
med at bryde glasset mellem 
manden på skærmen og seeren, 
så alle følelser vælder ud over 
fjernsynets ramme og stuegulvet, 
og jeg sidder åndeløs og stum 
tilbage i sofaen.

Filmen og Amins brutale histo-
rie giver et perspektiv på, hvad det 
egentlig kan have af konsekvenser 
for ægte menneskeliv, hver gang 
den danske regering ikke lige kan 
overskue nogle flygtninge, som de 
så sender ”hjem”. 

Af danskere at være, som skulle 
gå så forfærdeligt meget op i 
hygge, tryghed og samvær, burde 
man ellers have en anden for-
ståelse for ordet ”hjem”. Når en 
dansk politiker sidder med en bog 
og læser ordet ”hjem”, forbinder 

de det næppe med krigshærgede 
lande, ødelagte byer, dræbte fa-
miliemedlemmer, frygt og fat-
tigdom. Vel?

Af Lene Junker

Det kan være svært at forstå, 
hvorfor afviste asylansøgere fore-
trækker de mest nedbrydende og 
rettighedsløse livsbetingelser her 
i Danmark på ubestemt tid frem 
for at blive sendt tilbage. Men 
sådan er det. Vi er vidne til flere 
og flere menneskelige tragedier 
på grund af Danmarks kyniske 
flygtningepolitik.

Vi ser kun toppen af isbjerget
Efter 110 dages sultestrejke måtte 
en iransk mand opgive sit despe-
rate forsøg på at råbe verden op, 
hvorefter Politiken skrev om det.

En kurdisk-iransk familie blev 
splittet med magt, hvorefter kvin-
den, som hedder Ghadam, med to 
af sine tre børn blev pacificeret, 
fængslet og tvunget ombord på 
et fly mod Iran. Her gjorde hun 
så voldsomt skade på sig selv, at 
piloten nægtede at flyve, hvorefter 
hun og børnene vendte tilbage til 
fængslet med henblik på at blive 
klar til en ny tvangsdeportation.

Afghanere, hvis asylsager blev 
stillet i bero, efter at Taliban tog 
magten i august 2021, står nu 
igen til at blive hjemsendt mod 
deres vilje.

Selvom langt de fleste syrere, 
som mister deres opholdstil-
ladelse, får den tilbage, efter at 
Flygtningenævnet har behandlet 
deres sag, har de været igennem 
en ødelæggende ventetid. Og 

mister man sin opholdstilladelse 
permanent, ender man på et ud-
rejsecenter.

Konkret modstand og
kollektive aktioner viser vejen
Konkret modstand og kollektive 
aktioner løfter nogle gange tra-
gedierne ind i medierne og ud til 
befolkningen: 

Da elever og rektor på Nyborg 
Gymnasium tog kampen for deres 
syriske kammerat, var de samtidig 
med til at bære en generel kritik 
ud i samfundet. Elever på Tarup 
Skole i Odense gik på gaden og 
demonstrerede for deres syriske 
kammerater. Ledelsen på Dan-
foss, kollegaer og 3F støttede op 
om syreren Sami Al-Dyab og hans 
familie, endda med støtte fra den 
socialdemokratiske borgmester i 
Sønderborg.

Dette er eksempler, som viser 
vejen. Først og fremmest fordi 
støtte og solidaritet på ens skole 

og arbejdsplads giver den enkelte 
flygtning en følelse af at høre til, 
være værdsat og respekteret. 
Dernæst fordi det bevidstgør 
kammerater og kollegaer om den 
førte politik og giver dem selvtillid 
til at fortsætte kampen.

Og for nylig strejkede og de-
monstrerede eleverne på Frede-
rikssund Gymnasium for deres 
afghanske kammerat, Usna, der 
stod til at miste sin opholdstil-
ladelse. Deres aktion kørte over 
flere dage og resulterede i, at Usna 
kunne blive i Danmark.

Påskedag samlede Stop Dis-
krimination og Trampolinhuset 
omtrent 300 mennesker på Chri-
stiansborg til en stærk protest 
mod den voldsomme deportation 
af den iransk-kurdiske kvinde 
og hendes to børn. Laila Belhaj 
fortæller: “Det var fantastisk, at 
så mange flygtninge deltog. Selv 
Ghadams mand og deres børn. 
Det gav en særlig stemning sam-
men med de stærke talere”

Kampen om de mange en-
keltsager er vigtig, fordi enhver 
vunden sag er god for den enkelte 
familie, og fordi disse enkeltsager 
bidrager til at forklare og afsløre, 
hvad den danske flygtningepolitik 
betyder. Enhver vundet sag viser 
også, at det nytter at kæmpe mod 
systemet. 

Nul flygtninge i Danmark - 
bortset fra ukrainerne
Når volden og umenneskelighe-
den for en gang skyld er kom-

met i mediernes søgelys, er det 
forstemmende, at Enhedslistens 
Rosa Lund og Torsten Gejl fra 
Alternativet sjældent rejser en 
grundlæggende kritik af den dan-
ske flygtningepolitik, men nøjes 
med at kritisere måden, hvorpå 
loven bliver håndhævet. Staten 
håndhæver sin magt med vold, 
hvis den mener, det er nødven-
digt for at overholde loven. Så det 
haster med at få loven lavet om.

Det burde ikke være så vanske-
ligt, for både Refugees Welcome, 
Mellemfolkeligt Samvirke og 
Amnesty har mange gode forslag 
til en solidarisk og fair flygtnin-
gepolitik.

Snart må de “flygtningeven-
lige” partier træde i karakter, for 
regeringen arbejder målrettet 

videre på sit projekt om nul flygt-
ninge i Danmark. Undtagelsen er 
ukrainerne. Planerne om at sende 
afviste asylansøgere til Rwanda 
har fået ny aktualitet, efter at også 
den britiske regering har lavet en 
“aftale” med Rwanda.

Dehumaniseringen af flygtninge 
sætter nye bundrekorder i Danmark

Frederikssund Gymnasium strejkede
Foto: Frederikssund Gymnasium.

Ziroos Azizi Zadeh talte den 17. april.
Foto:  Internationale Socialister.

Langt de fleste sager om udvisninger 
af syrere bliver omstødt.
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Da Danmark vildledte FN og Grønland 
for at beholde sin sidste koloni.

Af Lene Junker

I tiden efter 2. verdenskrig til-
kæmpede mange kolonilande sig 
uafhængighed og deltog nu som 
selvstændige lande i det nyopret-
tede FN, hvor de pressede på for, 
at der skulle ske en hurtig afkolo-
nisering af de resterende kolonier.

Danmarks kontrol med Grøn-
land kom nu i søgelyset, og det 
lykkedes Danmark at overbevise 
FN om, at Grønland måske nok 
var en koloni, men tæt på at blive 
indlemmet som en ligeværdig 
del af  Danmark. Dette arbejde 
blev ledet af juristen Hermod 
Lannung. Med den nye grundlov, 
som blev vedtaget i 1953, blev det 
formaliseret. 

Anne Kirstine Hermann beskri-
ver især både Hermod Lannungs 
manøvrerer i FN systemet, og 
hvordan andre embedsmænd i 
Grønlands Styrelsen manipule-
rede det grønlandske landsstyre til 
at godkende Grønlands indlem-
melse i Danmark. Det er grum 
læsning.

Danmark -
en imperialistisk magt.
Via Den Kongelige Grønlandske 
Handel, som opkøbte de grøn-
landske fangeres skind og solgte 

dem videre,  havde Danmark et 
overskud på Grønland. Efter 2. 
verdenskrig kom der fokus på 
Grønlands naturressourcer og 
den strategiske placering under 
den Kolde Krig.

Socialdemokraten Hans Hedtoft 
blev statsminister i 1947. Han gik 
forrest i at formulere Danmarks 
imperialistiske projekt i Grønland. 
“Danmark er et lille land, og vi har 
haft vanskeligt ved at holde fast i 
de besiddelser, som vi i tidens løb 
har haft. Men én - Grønland - har 
vi endnu tilbage”, sagde han i en 
tale, som blev sendt i radioen. Tid-
ligere havde han i et samråd i Rigs-
dagens finansudvalg udtalt sig om 
de store rigdomme, der gemte 
sig i Grønlands undergrund. Og 
senere udtalte han: “ Men med 
sidste krig kom Grønland frem 
i rampelyset på den internatio-
nale scene og er ikke længere en 
afkrog af verden”. Og han fortsatte: 
“Militært vil Danmark have svært 
ved at forsvare denne store besid-
delse. I stedet må vi vise verdens 
andre nationer, hvorledes vi på 
en humanitær måde forstår at 
føre grønlænderne fra det mere 
primitive stade op til det niveau, 
vi selv befinder os på. Dette er 
overfor verden vor adkomst til at 
besidde Grønland”.

Hvad tænkte man
om grønlænderne?
Som det fremgår af Hans Hedtofts 
udtalelser, blev grønlænderne 
anset for at være et primitivt folk, 
som det angiveligt skulle være 
“den hvide mands byrde” at hæve 
op til vores niveau. Denne tan-
kegang havde været gennemgå-
ende siden præsten Hans Egedes 
ankomst til Grønland i 1721 og 
starten på hans mission blandt 
“de vilde” for at gøre dem til gode 
kristne. I 1945 rejste journalisten 
Ole Vinding til Grønland og udgav 
derefter en bog, hvis konklusion 
var: “At grønlænderne måtte gøres 
danske, så deres mindreværds-
kompleks, deres uskikke og ikke 
mindst deres mangel på ansvar 
og initiativ, ville kunne udryddes”.

Grønlændernes personlige 
beretninger
Efter at Grønland således blev 
indlemmet i Danmark i 1953, 
startede en kras “modernisering”.  
De mest voldsomme eksempler 
er tvangsflytningen af Thule-
boerne, og tvangsadoptionerne af 
grønlandske børn. Bogen rummer 
personlige beretninger fortalt af 
grønlændere, som lagde krop og 
sjæl til denne “modernisering”.

Undskyld - men vi gjorde det i 
den bedste mening.
Thule-boerne måtte igennem en 
retssag for at få rettens ord for, 
at de var blevet tvangsflyttet. Få 
år efter modtog de en skriftlig 
undskyldning fra statsminister 
Poul Nyrup Rasmussen for “den 
måde, hvorpå beslutningen om 
flytningen var blevet truffet og 
gennemfør på”.  Mette Frederik-
sen undskyldte i 2020 på statens 
vegne over for de 22 børn, som 
var blevet sendt til Danmark for 
at blive “daniseret”. Dog fastholdt 
hun, at at det var sket i “den bed-
ste mening” på dette tidspunkt. 
Men er det blot et spørgsmål om 
tidsånd? Faktisk var der et min-
dretal, som dengang advarede 
mod “hårdhændet danisering” 
og “traditionelle koloni-politiske 
fejl”, da grønlands-lovene blev 

behandlet i 1950´erne.
Anne Kirstine Hermann indle-

der bogen med at skrive: ”Dette 
er en dokumentarisk bog. Intet 
er opdigtet, og alle skildringer og 
beskrivelser er baseret på et stort 
antal skriftlige samt en række 
mundtlige kilder”. Alle kilderne 
er listet op, så læs selv, hvis du 
vil dykke længere ned i historien.

Bogen er udgivet i 2021 på For-
laget Lindhardt og Ringhof. 
ISBN:9788711995563

Af Freddie Nielsen

»Krig er forfærdelig, og det, vi ser i 
Ukraine nu, er den ægte vare. Men 
sanktionerne kan komme til at 
ramme et langt større antal civile 
end bomberne i Ukraine. Nogle 
af de mennesker, som kommer 
til at lide enormt under sanktio-
nerne, befinder sig ikke engang 
i Rusland.”

Sådan siger Nicholas Mulder i 
et interview i Politiken. Mulder 
er historieprofessor ved Cornell 
University i USA og forsker i sank-
tions- og blokadehistorie. Hans 
forskning viser samtidig, at sank-
tioner sjældent fører de ønskede 
resultater med sig.

At udgivelsen af hans bog, The 
Economic Weapon, falder sam-
men med Putins invasion af 
Ukraine er dog tilfældigt. Dertil 
kommer, at bogens emne nok er 
sanktionspolitik, men den er hi-
storisk afgrænset til 1. verdenskrig 
og mellemkrigstiden.

1. verdenskrig
Bogen begynder med 1. ver-
denskrig, hvor det ”økonomiske 
våben” blev opfundet. Det var En-
tenten, der iværksatte blokade af 
Centralmagterne, hvilket, ud over 
at det fik Tyskland til at indlede 
”total ubådskrig”, havde mange 
grimme resultater for civilbe-
folkningen med sult og mangler. 
Værst var måske de 3 millioner, 
der døde af sult i Syrien.

Det blev ikke bedre af, at blo-
kaden blev opretholdt selv efter 
våbenhvilen i 1919 for at presse 
Tyskland og Østrig til at acceptere 
fredsbetingelserne. Rusland og 
Ungarn, der havde gennemlevet 
socialistiske revolutioner, blev 
også blokeret ‒ de skulle tilbage i 
den kapitalistiske fold.

Anden del af bogen handler om 
Folkeforbundet. Ligesom efter 2. 
verdenskrig, hvor sejrherrerne op-
rettede FN for at fastholde status 
quo, oprettede sejrherrerne efter 
1. verdenskrig Folkeforbundet.

Efter års forhandlinger enedes 
man om Artikel 16 med retnings-
linjer for at udpege aggressorer og 
iværksætte sanktioner.

Sanktioner som afskrækkelse
Et centralt begreb var ”deter-
rence”, afskrækkelse – altså trus-
len om sanktioner. Et par gange 
i 1920’erne fungerede det mod 
mindre stater. Men da Japan gik 
ind i Manchuriet i 1931, kunne 
man ikke enes om at gøre no-
get. Og da Italien i 1935 angreb 
Etiopien, udløste det nok sank-
tioner, men ikke effektivt nok til 
at standse Italien.

Selve sanktionsvåbnet blev un-
der Folkeforbundet og senere set 
som et middel til at forhindre krig. 
Men sandheden er, at sanktioner 
er krig. Som Mulder siger: Om 
man bliver bombet eller dør af sult 
er en begrænset forskel.

Økonomiske interesser 
Bogen er for så vidt ikke vendt 
imod sanktioner, men dykker ned 
i de mange diskussioner og over-
vejelser om at bruge våbnet. Og 
brugen siden mellemkrigstiden er 
ikke blevet mindre. F.eks. nævner 
forfatteren i konklusionen, at en 
FN-official i 2015 anslog, at en 
tredjedel af verdens befolkning 
lever i et land under en eller anden 

form for sanktion.
Han påpeger også, at ”i praksis 

er verdens de facto sanktions-
hovedkvarter flyttet fra de For-
enede Nationer i New York, til U.S. 
national security i Washington”.

Det, der gør bogen interessant, 
er de detaljerede beskrivelser 
af debatten og argumenterne, 
hvilket afslører, at det, der styrer, 
er økonomiske og strategiske in-
teresser. Som USA, der i 1920’erne 
og 30’erne modsatte sig sank-
tioner, men efter at være blevet 
verdens stærkeste militære og 
økonomiske magt er blevet den 
største fortaler for sanktionspo-
litik.

Lidt marxisme ville gøre godt
Lidt marxisme kunne dog have 
styrket bogen, der i øvrigt er ret 
tung og meget detaljeret. Mulder 
funderer over, om Nazityskland 
og Mussolinis Italien kunne have 
været knækket ved større enighed 
og sanktioner, hvilket var umuligt 
pga. mange modsatrettede in-
teresser. Men på intet tidspunkt 
funderer han over, hvad en samlet 
arbejderklasse kunne have ud-

rettet, fri af alle de økonomiske 
interesser i det bestående system.

Det nærmeste er, at han nævner 
C.L.R. James (trotskist fra Trini-
dad), der kaldte Stalins støtte til 
det økonomiske våben for ”kri-
minelt nonsens” og i stedet støt-
tede det frigørende potentiale i 
boykot, som han kaldte ”arbejder-
”sanktioner.

Historien bag
det økonomiske våben

Hans Hedtoft, tidligere statsminister
Foto: Wikimedia Commons.
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Del 1:

Atomkraft - en livsfarlig gambling
Nye Borgerliges Pernille 
Vermund konfronterede 
den 2. februar på Facebook 
klimaminister Dan Jørgensen, 
som havde ytret sig kritisk 
om atomkraft, med følgende: 
“Påstår du, at vi i dag opfører 
atomkraftværker efter samme 
teknologi, som Sovjetunio-
nen gjorde? Og hvor mange 
mennesker døde af radioak-
tivt udslip ved jordskælvet, 
der ødelagde Fukushima?”, 
spurgte Pernille Vermund. Vi 
vil i det følgende forsøge at 
give svar på disse spørgsmål.

Af Jens Riis Bojsen

Er de moderne vestlige
atomkraftværker sikrere
end de gamle sovjetiske?
De lidt ældre sovjetiske reaktorer 
blev med rette - allerede længe før 
Tjernobyl - kritiseret for at mangle 
en meget kraftig, tryksikker beton-
indeslutning rundt om hele re-
aktoren. Den skulle kunne holde 
radioaktive udslip tilbage, hvis der 
skulle ske et brud på reaktoren. 
Ved de lidt nyere sovjetiske reak-
torer var indeslutningen for svag.

Men et faktum er, at under 
Fukushima-katastrofen blev 
denne meget kraftige beton-
indeslutning sprængt i stumper 
og stykker, da der under reaktor-
nedsmeltningerne opstod hhv. 
voldsomme damp-eksplosioner 

samt lige så voldsomme brint-
eksplosioner. 

I Vesttyskland blev det afsløret, 
at betonindeslutningen på reaktor 
A ved atomkraftværket Biblis ved 
Rhinen syd for Frankfurt am Main 
var alt for svag. Det samme ved 
atomkraftværket Krümmel tæt 
på Hamborg. Så også her ydede 
den påståede “sikkerhed” en falsk 
tryghed.

Kapitalisme og atomkraft er
en giftig cocktail
Tokyos elselskab Tepco havde op-
ført Fukushima-atomkraftværket. 
Reaktortypen var blevet udviklet 

af General Electric i USA og var 
tilsyneladende ”state-of-the-art”.

Tepco ville dog spare penge, for 
atomkraftværker er dyre at opføre. 
Man vidste godt, at jordskælv 
under havet ville kunne udløse 
en tsunami-flodbølge, som ville 
kunne oversvømme atomkraft-
værket. Derfor byggede man en 
beskyttelsesmur - men den blev 
langt fra høj nok.

Da tsunamien i Fukushima kom 
og oversvømmede atomkraftvær-
ket, blev strømforsyningen til alle 
4 reaktorer kortsluttet. Og der 
var ingen nød-strømforsyning. 
Overfor denne graverende man-
gel havde myndighederne ikke 
grebet ind. Nu gik der panik i 
reaktor-personalet, som stod i 
en situation, de ikke var blevet 
forberedt på. 

Hvad så i Vesteuropa,
hvor der ikke er tsunamier?
Dårlige konstruktioner er resulta-
tet af besparelser i projekterings-
fasen. Og defekt teknik, der ikke 
bliver rettet i tide, er resultatet 
af besparelser under den daglige 
drift. 

I Vesttyskland ved Biblis reaktor 
A opstod i 1987 en situation, der 
meget let ville kunne have udvik-
let sig til en katastrofe - mindst 
på niveau med Tjernobyl året 
forinden. Det er den alvorligste 
situation på noget tidspunkt i 
Tyskland: En defekt ventil havde 
ført til tab af kølevand, og det blev 

først opdaget efter 4 dage. Det blev 
forsøgt holdt hemmeligt, og det er 
bestemt ikke hverken første eller 
sidste gang, noget sådant er sket 
i Tyskland.

I 2006 kom det svenske atom-
kraftværk Forsmark nordøst for 
Stockholm ligeledes tæt på en 
katastrofe. Her havde sjusk ført 
til tekniske fejl ved strømforsy-
ningen. Da man i en bestemt 
situation blev tvunget til at starte 
nød-generatorerne op, var det kun 
2 ud af 4, der overhovedet virkede. 
Hvis ingen havde virket, ville der 
være sket nøjagtigt det samme 
som i Fukushima. Det blev først 
afsløret 5 år senere i 2011 - og 
danske medier har aldrig beret-
tet herom. 

Ved atomkraftværket Biblis i 
Tyskland opstod nøjagtigt samme 
type fejl i 2004, da strømforsynin-
gen kortsluttede under en storm. 
Strømmen til reaktorerne A og 
B blev afbrudt og truede med at 
afbryde reaktorkølingen - gan-
ske som det skete i Fukushima. 
Heldigvis startede diesel-nød-
strømsgeneratorerne og reddede 
situationen. Det var heldigvis også 
tilfældet i 1987 - men flere gange 
tidligere havde nødstrømsgenera-
torerne ikke virket! 

“Sikkerheden” ved Europas ny-
este state-of-the-art reaktorer 
Både i Vesttyskland, det genfor-
enede Tyskland samt i Sverige 
har “sikkerheds”-myndighederne 
ligesom i Japan holdt hånden over 
erhvervslivet og har nægtet at 
gribe ind imod selv de allermest 
graverende mangler. Og man har 
holdt det hemmeligt over for of-
fentligheden. 

Propaganda-billedet, at der 
kun skulle have været sikkerheds-
problemer ved ældre sovjetiske 
atomkraftværker, er således ikke 
korrekt!

I Finland er Vesteuropas nyeste 
reaktortype EPR netop blevet sat 
i drift i 2022 ved atomkraftværket 
Olkiluoto. Men omkostningerne 
steg dramatisk under byggeriet, og 
for at spare indsatte man firmaer 
- blandt andet ejet af den bulgar-
ske mafia - der benyttede sig af 
social dumping med underbetalt 
østeuropæisk arbejdskraft. Derfor 
kan man være temmelig sikker på, 
at der vil være opstået fejl under 
bygningen af den nye reaktor. 

Nøjagtigt den samme type 
reaktor EPR er blevet installeret 
på atomkraftværket Flamanville 
i Frankrig. Her opdagede man i 
2015 en meget alvorlig metal-fejl 
ved reaktorens stålbeholder, som 
derfor ikke har den nødvendige 
styrke. Den samme fejl gentog sig 
ved de samme reaktorer Taishan-1 
og -2 i Kina. De tekniske fejl ved 
Flamanville har karakter af en 
skandale. 

Generelt er der ved atomkraft-

værker utroligt mange fejl: De 
franske atomkraftmodstandere 
“Sortir du Nucléaire” har en hjem-
meside, hvor de afslører tekniske 
fejl, som de har fået kendskab til. 
Og der er mange! 

“Næsten ingen døde efter 
Fukushima og Tjernobyl” 
De japanske atom-“sikkerheds”-
myndigheder gjorde alt for at 
nedtone og skjule konsekven-
serne af Fukushima-katastrofen. 
Kun 154.000 blev evakueret, fordi 
vinden heldigvis førte atomskyen 
ud over Stillehavet i stedet for ned 
over Tokyo-regionen!

I Rusland og i Hviderusland blev 
følgerne af Tjernobyl “fejet ind 
under gulvtæppet”, og de forskere, 
der forsøgte at klarlægge den 
radioaktive forurenings konse-
kvenser, blev forfulgt og fængslet. 

Myndighederne kan sagtens gå 
ud og måle en ret svag radioaktiv 
belastning - og “så er der jo ikke 
noget større problem”. Men det 
giver langt fra det fulde billede, 
for det er således, at de radioak-
tive stoffer bliver opkoncentreret 
igennem fødekæderne. Og øverst 
er menneskene. De forskere, der 
forsøgte at påvise konsekvenserne 
heraf, blev stoppet. Fængslingen 
af forskeren Jurij Bandazjevskij  
for hans forskning af Tjernobyl 
katastrofen er et godt eksempel. 
 

Samtidig forfalsker man kræft-
statistikkerne, så man ikke kan 
se atomkatastrofens nøjagtige 
betydning. 

Den internationale atomener-
gikommission IAEA negligerer 

bevidst betydningen af, at 5 mio. 
mennesker blev dænget til med 
radioaktivitet efter Tjernobyl. 
Det er ikke tilfældigt, for også 
i Vesteuropa og i USA er både 
atomindustrien og myndighe-
derne interesserede i det falske 
skønmaleri af situationen i hhv. 
Hviderusland, Rusland og Japan. 
Alle holder kæft. Og derfor kan du 
ikke finde ret mange afsløringer af 
de faktiske forhold på området i 
de borgerlige medier. 

I Japan lukkede “miljø ”-myn-
dighederne endvidere øjnene, da 
tvivlsomme firmaer i jagten på 
profit systematisk brugte social 
dumping under oprensningen af 
den radioaktivt forurenede zone 
rundt om Fukushima. Så her har 
oprensningen med garanti været 
elendig. 

Atomkraft, kapitalisme og bor-
gerlige myndigheder er en giftig 
cocktail. Fukushima er prototy-
pen på en atomkatastrofe under 
kapitalistiske forhold. 

I næste del af serien behand-
les ”Risikoen for et plutonium 
helvede”.

Atomkrafteksplosionen i Fukushima, Japan i ødelagde alle 4 reaktorer.
Foto: Mike Wightman. 

Oprydningen efter Fukushima blev 
udført med social dumping. 

Foto: America Tonight

Atomkraftværk med Europas nyeste reaktor EPR i Finland. 
Foto: ukendt.

Brinteksplosion på Fukushima. 
Foto:  Nippon TV News 24 Japan.

Reaktor fra Flamanville, Frankrig.
Foto: Sortir du Nucléaire. 

Serie: Er atomkraft
et bæredygtigt alternativ

til fossil energi? 
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Atomkraft - en livsfarlig gambling
Nye Borgerliges Pernille 
Vermund konfronterede 
den 2. februar på Facebook 
klimaminister Dan Jørgensen, 
som havde ytret sig kritisk 
om atomkraft, med følgende: 
“Påstår du, at vi i dag opfører 
atomkraftværker efter samme 
teknologi, som Sovjetunio-
nen gjorde? Og hvor mange 
mennesker døde af radioak-
tivt udslip ved jordskælvet, 
der ødelagde Fukushima?”, 
spurgte Pernille Vermund. Vi 
vil i det følgende forsøge at 
give svar på disse spørgsmål.

Af Jens Riis Bojsen

Er de moderne vestlige
atomkraftværker sikrere
end de gamle sovjetiske?
De lidt ældre sovjetiske reaktorer 
blev med rette - allerede længe før 
Tjernobyl - kritiseret for at mangle 
en meget kraftig, tryksikker beton-
indeslutning rundt om hele re-
aktoren. Den skulle kunne holde 
radioaktive udslip tilbage, hvis der 
skulle ske et brud på reaktoren. 
Ved de lidt nyere sovjetiske reak-
torer var indeslutningen for svag.

Men et faktum er, at under 
Fukushima-katastrofen blev 
denne meget kraftige beton-
indeslutning sprængt i stumper 
og stykker, da der under reaktor-
nedsmeltningerne opstod hhv. 
voldsomme damp-eksplosioner 

samt lige så voldsomme brint-
eksplosioner. 

I Vesttyskland blev det afsløret, 
at betonindeslutningen på reaktor 
A ved atomkraftværket Biblis ved 
Rhinen syd for Frankfurt am Main 
var alt for svag. Det samme ved 
atomkraftværket Krümmel tæt 
på Hamborg. Så også her ydede 
den påståede “sikkerhed” en falsk 
tryghed.

Kapitalisme og atomkraft er
en giftig cocktail
Tokyos elselskab Tepco havde op-
ført Fukushima-atomkraftværket. 
Reaktortypen var blevet udviklet 

af General Electric i USA og var 
tilsyneladende ”state-of-the-art”.

Tepco ville dog spare penge, for 
atomkraftværker er dyre at opføre. 
Man vidste godt, at jordskælv 
under havet ville kunne udløse 
en tsunami-flodbølge, som ville 
kunne oversvømme atomkraft-
værket. Derfor byggede man en 
beskyttelsesmur - men den blev 
langt fra høj nok.

Da tsunamien i Fukushima kom 
og oversvømmede atomkraftvær-
ket, blev strømforsyningen til alle 
4 reaktorer kortsluttet. Og der 
var ingen nød-strømforsyning. 
Overfor denne graverende man-
gel havde myndighederne ikke 
grebet ind. Nu gik der panik i 
reaktor-personalet, som stod i 
en situation, de ikke var blevet 
forberedt på. 

Hvad så i Vesteuropa,
hvor der ikke er tsunamier?
Dårlige konstruktioner er resulta-
tet af besparelser i projekterings-
fasen. Og defekt teknik, der ikke 
bliver rettet i tide, er resultatet 
af besparelser under den daglige 
drift. 

I Vesttyskland ved Biblis reaktor 
A opstod i 1987 en situation, der 
meget let ville kunne have udvik-
let sig til en katastrofe - mindst 
på niveau med Tjernobyl året 
forinden. Det er den alvorligste 
situation på noget tidspunkt i 
Tyskland: En defekt ventil havde 
ført til tab af kølevand, og det blev 

først opdaget efter 4 dage. Det blev 
forsøgt holdt hemmeligt, og det er 
bestemt ikke hverken første eller 
sidste gang, noget sådant er sket 
i Tyskland.

I 2006 kom det svenske atom-
kraftværk Forsmark nordøst for 
Stockholm ligeledes tæt på en 
katastrofe. Her havde sjusk ført 
til tekniske fejl ved strømforsy-
ningen. Da man i en bestemt 
situation blev tvunget til at starte 
nød-generatorerne op, var det kun 
2 ud af 4, der overhovedet virkede. 
Hvis ingen havde virket, ville der 
være sket nøjagtigt det samme 
som i Fukushima. Det blev først 
afsløret 5 år senere i 2011 - og 
danske medier har aldrig beret-
tet herom. 

Ved atomkraftværket Biblis i 
Tyskland opstod nøjagtigt samme 
type fejl i 2004, da strømforsynin-
gen kortsluttede under en storm. 
Strømmen til reaktorerne A og 
B blev afbrudt og truede med at 
afbryde reaktorkølingen - gan-
ske som det skete i Fukushima. 
Heldigvis startede diesel-nød-
strømsgeneratorerne og reddede 
situationen. Det var heldigvis også 
tilfældet i 1987 - men flere gange 
tidligere havde nødstrømsgenera-
torerne ikke virket! 

“Sikkerheden” ved Europas ny-
este state-of-the-art reaktorer 
Både i Vesttyskland, det genfor-
enede Tyskland samt i Sverige 
har “sikkerheds”-myndighederne 
ligesom i Japan holdt hånden over 
erhvervslivet og har nægtet at 
gribe ind imod selv de allermest 
graverende mangler. Og man har 
holdt det hemmeligt over for of-
fentligheden. 

Propaganda-billedet, at der 
kun skulle have været sikkerheds-
problemer ved ældre sovjetiske 
atomkraftværker, er således ikke 
korrekt!

I Finland er Vesteuropas nyeste 
reaktortype EPR netop blevet sat 
i drift i 2022 ved atomkraftværket 
Olkiluoto. Men omkostningerne 
steg dramatisk under byggeriet, og 
for at spare indsatte man firmaer 
- blandt andet ejet af den bulgar-
ske mafia - der benyttede sig af 
social dumping med underbetalt 
østeuropæisk arbejdskraft. Derfor 
kan man være temmelig sikker på, 
at der vil være opstået fejl under 
bygningen af den nye reaktor. 

Nøjagtigt den samme type 
reaktor EPR er blevet installeret 
på atomkraftværket Flamanville 
i Frankrig. Her opdagede man i 
2015 en meget alvorlig metal-fejl 
ved reaktorens stålbeholder, som 
derfor ikke har den nødvendige 
styrke. Den samme fejl gentog sig 
ved de samme reaktorer Taishan-1 
og -2 i Kina. De tekniske fejl ved 
Flamanville har karakter af en 
skandale. 

Generelt er der ved atomkraft-

værker utroligt mange fejl: De 
franske atomkraftmodstandere 
“Sortir du Nucléaire” har en hjem-
meside, hvor de afslører tekniske 
fejl, som de har fået kendskab til. 
Og der er mange! 

“Næsten ingen døde efter 
Fukushima og Tjernobyl” 
De japanske atom-“sikkerheds”-
myndigheder gjorde alt for at 
nedtone og skjule konsekven-
serne af Fukushima-katastrofen. 
Kun 154.000 blev evakueret, fordi 
vinden heldigvis førte atomskyen 
ud over Stillehavet i stedet for ned 
over Tokyo-regionen!

I Rusland og i Hviderusland blev 
følgerne af Tjernobyl “fejet ind 
under gulvtæppet”, og de forskere, 
der forsøgte at klarlægge den 
radioaktive forurenings konse-
kvenser, blev forfulgt og fængslet. 

Myndighederne kan sagtens gå 
ud og måle en ret svag radioaktiv 
belastning - og “så er der jo ikke 
noget større problem”. Men det 
giver langt fra det fulde billede, 
for det er således, at de radioak-
tive stoffer bliver opkoncentreret 
igennem fødekæderne. Og øverst 
er menneskene. De forskere, der 
forsøgte at påvise konsekvenserne 
heraf, blev stoppet. Fængslingen 
af forskeren Jurij Bandazjevskij  
for hans forskning af Tjernobyl 
katastrofen er et godt eksempel. 
 

Samtidig forfalsker man kræft-
statistikkerne, så man ikke kan 
se atomkatastrofens nøjagtige 
betydning. 

Den internationale atomener-
gikommission IAEA negligerer 

bevidst betydningen af, at 5 mio. 
mennesker blev dænget til med 
radioaktivitet efter Tjernobyl. 
Det er ikke tilfældigt, for også 
i Vesteuropa og i USA er både 
atomindustrien og myndighe-
derne interesserede i det falske 
skønmaleri af situationen i hhv. 
Hviderusland, Rusland og Japan. 
Alle holder kæft. Og derfor kan du 
ikke finde ret mange afsløringer af 
de faktiske forhold på området i 
de borgerlige medier. 

I Japan lukkede “miljø ”-myn-
dighederne endvidere øjnene, da 
tvivlsomme firmaer i jagten på 
profit systematisk brugte social 
dumping under oprensningen af 
den radioaktivt forurenede zone 
rundt om Fukushima. Så her har 
oprensningen med garanti været 
elendig. 

Atomkraft, kapitalisme og bor-
gerlige myndigheder er en giftig 
cocktail. Fukushima er prototy-
pen på en atomkatastrofe under 
kapitalistiske forhold. 

I næste del af serien behand-
les ”Risikoen for et plutonium 
helvede”.

Atomkrafteksplosionen i Fukushima, Japan i ødelagde alle 4 reaktorer.
Foto: Mike Wightman. 

Oprydningen efter Fukushima blev 
udført med social dumping. 

Foto: America Tonight

Atomkraftværk med Europas nyeste reaktor EPR i Finland. 
Foto: ukendt.

Brinteksplosion på Fukushima. 
Foto:  Nippon TV News 24 Japan.

Reaktor fra Flamanville, Frankrig.
Foto: Sortir du Nucléaire. 
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Det store magtspil
imperialisme og krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine er en vedva-
rende kamp mellem imperia-
listiske rivaler drevet frem af 
kapitalistisk konkurrence.

Af Alex Callinicos, Socialist Workers Party (UK) 
Oversat og forkortet af Anna Wolf og Charlie 
Lywood

Mainstream-medierne fremstil-
ler krigen i Ukraine som en kamp 
mellem ”demokratiet”, repræsen-
teret af Ukraine og dets vestlige 
støtter, og ”autoritarismen” i form 
af Vladimir Putins regime i Rus-
land. Men denne fremlægning er 
alt for forsimplet.

For eksempel er en af Ukraines 
mest glødende støtter den yder-
ste højre-regering i Polen, som 
i øjeblikket undergår en under-
søgelse i EU for dens autoritære 
tendenser. 

Mainstream-mediernes måde 
at rammesætte konflikten på er 
konstrueret for at sidestille den 
vestlige blok af liberale, kapita-
listiske stater med det ”interna-
tionale samfund”. Det er også 
en måde at nægte vestblokkens 
rivalers interessers berettigelse, 
fordi de er ”autoritære styrer”. 
Dette er dog hurtigt glemt, når det 
for eksempel kommer til det mor-
deriske autokrati i Saudi-Arabien. 

Imperialisme som forklaring
Er der så nogle bedre teoretiske 
rammer at forstå konflikten in-
denfor? En måde kommer fra 
idéen om imperialisme. Det er 
dog vigtigt at være helt klare i 
forhold til, hvad vi mener med im-
perialisme. Vi kan forstå den som 
et fænomen, der spænder over 
flere historiske epoker som den 
måde, hvorpå magtfulde stater 
hersker over, erobrer og udbytter 
nabosamfund.

Dette har været et træk ved 
klassesamfundene i tusinder 
af år, helt tilbage til oldtidens 
persiske, kinesiske og romerske 
imperier. I dag fører Rusland 
sig helt klart frem som en impe-
rialistisk magt i denne forstand, 
idet det forsøger med vold at 
underlægge sig den ukrainske 
stat og opdele dens territorium. 
Men er det nok at forstå konflik-
ten inden for disse parametre? 

Marxistisk forståelse
af imperialisme
Hvad der mangler i tilgangen hos 
mange andre på venstrefløjen, 
som viger uden om spørgsmålet 
om NATO, er den mere historisk 
specifikke forståelse af impe-
rialisme fremsat af marxismen. 
Man kan se rødderne til denne 

teori dukke frem i Karl Marx’ 
Kapitalen fra 1860’erne, men den 
blev udviklet mere systematisk i 
det tidlige 20. århundrede i tiden 
omkring første verdenskrig.

Marxister dengang stod over for 
en virkelighed, der ligner vores 
i dag. Den geopolitiske konkur-
rence fandt udtryk i konflikter om 
territorium – de kolonier og halv-
kolonier, som de største stater 
stræbte efter at herske over – og 
i et accelererende våbenkapløb. 
Den marxistiske teori om impe-
rialisme blev udviklet for at kunne 
forklare disse rivaliseringer, som 
ledte til de to verdenskrige i 1914-
18 og 1939-45 og druknede verden 
i blod.

Den polsk-tyske marxist, Rosa 
Luxemburg, skrev: ”Imperialis-
mens essens består netop i eks-
pansionen af kapital fra de gamle, 
kapitalistiske lande ind i nye 
regioner og den konkurrence-
prægede økonomiske og politiske 
kamp om de nye områder mellem 
disse lande.”

For at sige det på en anden 
måde: Økonomisk konkurrence 
er drivkraften i kapitalismen – ri-
valiserende firmaer kæmper mod 
hinanden og investerer i optime-
ring og udvidelse af produktionen 
for at kunne sikre sig en større 
markedsandel. I slutningen af det 
19. århundrede blev den geopoli-
tiske kamp mellem stater indord-
net under den konkurrerende ak-
kumulations kapitalistiske logik. 

Krig og kapitalisme
Dette afspejlede forandringer i 
både krigsførelse og kapitalismen 
som sådan. Krig blev industriali-
seret, idet militær magt blev af-
hængig af masseproduktion for 
at kunne bevæbne, understøtte og 
transportere enorme hære. Stater 

måtte derfor søge at fremme indu-
striel kapitalisme. Imens voksede 
kapitalistiske firmaer i størrelse 
og begyndte at operere globalt. 
De havde brug for statens støtte 
mod deres rivaler. 

Kapitalistisk imperialisme er 
altså ikke blot store stater, der 
tyranniserer og invaderer mindre 
stater. Det er et globalt system af 
indbyrdes kapitalistisk konkur-
rence. Ligesom før første ver-
denskrig betyder imperialisme 
i dag geopolitisk konkurrence i 
samspil med generel økonomisk 
globalisering.

Konkurrenternes magt afhæn-
ger af deres position i den kapi-
talistiske verdensøkonomi. USA 
dominerer i finans- og teknolo-
gisektoren, Kina har en enorm 
maskine til fabriksmæssig frem-
stilling, og Rusland hænger på 
energieksport. 

Det vigtigste modsætningsfor-
hold er mellem USA og Kina, hvis 
ledere sigter efter at skubbe til 
Washingtons herredømme, til at 

begynde med i Indo-Stillehavs-
regionen. Men russisk imperia-
lisme skaber, idet den styrer mod 
et forsøg på at genoprette sin 
magt, en trekants konflikt.

De store,  vesteuropæiske 
magter trækkes i andre retnin-
ger. De er afhængige af rus-
sisk energi og er tiltrukket af 
det enorme kinesiske marked 
– men, som i øjeblikket, stiller 
de sig ultimativt på USA’s linje.  

Ukraine-krigen er en konflikt 
mellem imperialistiske magter
Denne forståelse af kapitalistisk 
imperialisme som noget, der in-
volverer et system af rivalisering 
mellem flere stater, udfordres af 
den libanesiske marxist, Gilbert 
Achcars analyse. Han benægter, 

at krigen i Ukraine indbefatter en 
konflikt mellem imperialistiske 
magter:

”Hvis enhver krig, hvor hver 
side støttes af en imperialistisk 
rival, skulle kaldes en inter-impe-
rialistisk krig, så ville alle vor tids 
krige være inter-imperialistiske, 
da det principielt er nok, at en af 

de rivaliserende imperialismer 
støtter den ene side, for at den 
anden støtter den modsatte side.

Dette er ikke, hvad en inter-
imperialistisk krig er. Det er en 
direkte krig, ikke en stedfortræ-
derkrig, mellem to magter, hvor 
begge søger at invadere den an-
dens territoriale og (neo)koloniale 
domæne,” skriver Gilbert Achcar.

Dette er en alt for snæver for-
ståelse. USA førte en stedfortræ-
derkrig mod Sovjetunionen, efter 
at sidstnævnte forsøgte at erobre 
Afghanistan i slutningen af 1979.  

Sammen med allierede som 
Storbritannien, Saudi-Arabien og 
Pakistan bevæbnede og trænede 
USA mujahedin-styrkerne, der 
gjorde modstand mod den sovjeti-
ske besættelse. Konflikten bidrog 
til at dræne Sovjetunionen for res-
sourcer og kampmoral i den Kolde 
Krigs sidste årti. Og banede vejen 

for Talibans magtovertagelse. 
Selvfølgelig er der meget store 

forskelle mellem Ukraine i dag og 
Afghanistan i 1980’erne. Men der 
er en vigtig lighed i, at de vestlige, 
imperialistiske magter bruger den 
ukrainske, nationale kamp mod 
russisk imperialisme i dag som in-
strument for deres egne interesser. 

Imperialismens
afgørende rolle 
Når vi har øje for imperialismens 
rolle, kan vi bedre identificere de 
klassemodsætninger, der er på 
færde. Vi kan se tråden af klas-
seinteresser, der ikke blot binder 
de russiske værnepligtige, der 
dør i Putins krig, og deres familier 
derhjemme, som bliver tæsket 
økonomisk af de vestlige sanktio-
ner, sammen.

Denne tråd forbinder sig også 
til arbejdere over hele verden, 
som takket være krigen rammes 
af inflation i fødevare- og energi-
priser og står over for truslen om 
atomar udslettelse. Den forener 
dem alle – os alle – mod de riva-
liserende herskende klasser og 
deres iver efter at føde på denne 
frygtelige krig.

Generalsekretær Jens Stoltenberg besøger tropper i Bardufoss, Norge.
Foto: NATO.

Det polske luftvåbens MiG-29.
Foto: Wikimedia Commons.

Sanktioner og krigsmodstand i Rusland.
Foto: Socialist Worker.
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Af Freddie Nielsen

Det ligger i klassesamfundets 
natur, at sammenstød mellem 
klasserne er uundgåelige. Klas-
sekampen forsvinder først i det 
klasseløse samfund, eller hvis 
klasserne går til grunde sammen. 
Selv om der i perioder er stilstand, 
og det ser ud som om, arbejder-
klassen har givet op, så vil der 
pludselig være arbejdergrupper 
der siger: Nu finder vi os ikke læn-
gere i det, man byder os. Således 
også i 30’erne.

På trods af dyb krise, høj ar-
bejdsløshed, og en Stauning-rege-
ring, der sammen med fagbureau-
kratiet forsøgte at hindre strejker, 
så var der strejker i 30erne, selv 
om der i mange af årene var ret 
lave strejketal.

Den første markante kamp var 
situationen efter at skotøjsarbej-
dern var blevet lockoutet i 1931, 
efter at de utilfredse arbejdere 
havde stemt et mæglingsforslag 
ned, i hele tre på hinanden føl-
gende urafstemninger.

De havde DsF (De samvirkende 
Fagforbund), regeringen, social-
demokratiske og borgerlige aviser, 
og ved de sidste to afstemninger 
også deres egen forbundsledelse 
imod sig. Hvilket da også afspej-
ledes i de 3 afstemningsresultater. 
2320 mod 404, 1842 mod 966 og 
1571 mod 1299 – men dog nej-
flertal hver gang.

Isoleret kamp 
Det store problem var, at kampen 
blev isoleret. DsF havde lovet DA 
(Dansk Arbejdsgiverforening) at 
afstå fra støtte til skotøjsarbej-
derne, for at undgå yderligere 
lockout, og det holdt de. I hvert 
fald på forbundsplan. Under 
voldsom kritik fra DsF, forbunds-
ledelser og Social-Demokraten, 
blev der foretaget arbejdsplads 
indsamlinger og doneret støtte fra 
lokale fagforeninger.

Men selvfølgelig svækkede DsF 
og forbundenes anti-solidaritet 
kampen. F.ex. udsendte Dansk 
Arbejdsmands Forbund (DAF) et 
cirkulære, der pålagde alle med-
lemmer at udføre deres arbejde, 
også på skotøjsfabrikker under 
lockout. I tekstilarbejderforbun-
det blev et kommunistisk besty-
relsesmedlem fjernet fra sin post, 

for som tillidsmand at have startet 
en indsamling.

I den store Københavnsafde-
ling stod oppositionen stærkt, 
men blev desværre splittet, da 
DKPerne i RFO- (Revolutionær 
Fag Opposition) politikens navn, 
ikke ville acceptere bestyrelses-
repræsentanter i strejkeledel-
sen. DKP havde ikke flertal, men 
uenigheden svækkede kampen, 
der også led under den passive 
forbundsledelse.

Efter knap 3 måneder havde 
skotøjsarbejderne kongres, hvor 
det lykkedes ledelsen at få afslut-
tet kampen. Som Arbejderbladet 
skrev: ”De 40 Provinsdelegerede, 
repræsenterende 600 Medlem-
mer, har mod 37 københavnske 
Delegerede, repræsenterende 
2800 Medlemmer, vedtaget den 
af Hovedbestyrelsen forlangte 
Bemyndigelse til at afslutte Kon-
flikten.”

Slagteriarbejderne.
En anden faggruppe der kæm-
pede, var slagteriarbejderne. På 
trods af at arbejderne havde ac-
cepteret opskruet arbejdstempo 
og massivt overarbejde, ville 
slagterierne ingen indrømmelser 
give i 1932, og krævede endda 
lønreduktion.

Selv om forbundsledelsen slæk-
kede på kravene, ville arbejdsgi-
verne ikke give sig. Det var især 
andelsslagterierne, hvor den 
halvfascistiske bondebevægelse 
LS (Landbrugernes Sammen-
slutning) stod stærk og som ikke 
ville forhandle. LS brugte det som 
pression mod regeringen, for at 
få indrømmelser og tilskud til 
landbruget, men resultatet var, at 
slagteriarbejderne blev lockoutet.

Forligsmandens mæglingsfor-
slag gav de fleste indrømmel-
ser til arbejdsgiverne. Ledelsen 
anbefalede alligevel et ja, men 
medlemmerne ville ikke bøje sig. 
Ved urafstemningen blev det et 
nej med 3259 stemmer mod 1084. 
På arbejdsgiversiden var der også 
nej-flertal, omend lille.

Efter 1½ uges kamp fik Stauning 
forligsmanden ind igen, og næ-
sten uden ændringer blev mæg-
lingsforslaget sat til ny afstem-
ning. Da slagterierne denne gang 
vedtog med knebent ja, fik for-
bundsledelsen også overtalt slag-
teriarbejderne til vedtage, men 

det ændrede ikke på at det var en 
minus-overenskomst. 

Ved næste runde, i 1934, var 
situationen derfor den samme,  
og nu ville slagteriarbejderne 
kæmpe. Deres OK (overenskomst) 
udløb ikke sammen med de øvrige 
OK’er, så sammenkædningsreg-
lerne kunne ikke bruges imod 
dem.

Det blev til 14 dages kamp, hvor-
efter regering og folketing greb 
ind. Her vedtog man at forbyde 
fortsat strejke, og sende sagen til 
voldgift. Der blev udpeget 3 sam-
fundsspidser til at være ”uvildige” 
voldgiftsmænd, og slagteriarbej-
derne måtte finde sig i uændrede 
forhold.

Søfolkenes strejke
Den mest markante strejke i 
30erne var dog søfolkenes strejke 
i 1934. Medlemmerne i såvel sø-
fyrbødernes som sømændenes 
forbund stemte massivt nej til 
mæglingsforslaget, men på grund 
af forligsmandens bunkebryllup 
(sammenkædning) blev deres 
nej vendt til ja. Mest fordi DAFs 
hovedbestyrelse stemte ja på alle 
deres medlemmers vegne.

Hos søfyrbøderne havde RFO 
lige vundet flertallet i forbundet, 
og de tog kontakt til sømændene 
med henblik på at erklære strejke 
på trods af forligsmandens strej-
kebremse. Begge faggrupper 
sloges med lang arbejdstid, lav 
løn og i det hele taget elendige 
arbejdsforhold. Så der var med-
lemsopbakning til at bryde reg-
lerne og strejke.

Det blev på flere måder en ek-
semplarisk kamp. De to faggrup-
per lavede en fælles strejkeledelse, 
og strejken blev ført aktivt med 
demonstrationer, blokader og 
arbejde for at vinde solidaritet.

Samtidig blev det, især i Esbjerg 
og København, en blodig affære, 
hvor store politistyrker huggede 

ind på de strejkende for at bryde 
blokaderne og sikre skruebræk-
kere. Særlig voldsomt gik det for 
sig i Esbjerg, hvor de strejkende 
forsøgte at hindre bacon eks-
porten til England. Men heller 
ikke i København, hvor ridende 
politi jagtede aktionerende søfolk 
i havneområdet, var det noget 
kønt syn.

 
Havnearbejderstøtte
Kortvarigt lykkedes det at få hav-
nearbejderne med i sympatistrej-
ke i Esbjerg, København, Aalborg 
og Århus, men den øvrige fagbe-
vægelse vendte sig kraftigt mod de 
strejkende, og forhindrede mere 
af den slags. Samtidig arresterede 
politiet flere ledende RFOere (der 
rejstes aldrig nogen tiltale.)

I Esbjerg gik det endda lidt 
længere. Her oplevede man en 
kortvarig generalstrejke i protest 
mod politiets brutalitet, og vreden 
var så stor, at RFO fik flertal i Fæl-
lesorganisationen (FO). Det blev 
dog en begrænset succes, for de 
socialdemokratiske fagforeninger 
forlod FO – så meget for den so-
cialdemokratiske kamp mod DKP 

og RFO med begrundelsen, at de 
skulle være splittelsesmagere.

Strejken led dog i sidste ende 
nederlag. Med en hård front af 
arbejdsgivere, regering, DsF, politi 
og pressen imod sig, skulle der 
mere til, og det var ikke muligt 
med størstedelen af det social-
demokratiske bureaukrati imod 
sig. Det skal dog med, at ved den 
næstfølgende OK fik søfyrbø-
derne den bedste OK i mange år. 
Så god, at den RFO-dominerede 
forbundsledelse opfordrede med-
lemmerne til at stemme ja.

Enhedsfront mulig
Det vil altid være umuligt at fast-
slå, om en strejke kunne have 
været vundet, men det er ingen 
skade til at forsøge at lære af fejl-
tagelserne.

Med søfolkenes strejke blev det 
klart, at kommunister og socialde-
mokrater godt kunne samarbejde. 
Sømændenes Forbund var SD 
domineret, og forbundsformand 
Chr. Borgland var nok radikal, 
men han var også SDer. Samarbej-
det var ikke fri for mistro, anklager 
og kritik parterne imellem, men 
enhedsfronten fungerede ikke 
desto mindre.

Regeringsindgreb i OKer, for-
ligsmandsloven, SD-regeringens 
pres for at undgå arbejdskampe, 
og ikke mindst DsF ledelsens 
opbakning bag det, skabte mange 
oppositionelle SDere. Såvel meni-
ge som på fagforenings- og helt op 
på forbundsplan. Men desværre 
var DKPs firkantede og sekteriske 
RFO-politik medvirkende til, at 
noget der måske kunne have ud-
viklet sig til en bred og slagkraftig 
fagopposition, gik til i splid og 
mistro.

Serie: Arbejderbevægelsens
historie med

revolutionære øjne

Del 12: 

Også i 1930erne
strejkede arbejdere

Søfolkene holder fælles strejkemøde på Idrætshuset i København.
Formand C. Borgland på talerstolen.

Politiet gik voldsomt til de strejkende søfolk i Esbjerg, her på byens banegård. 
Foto: AAB
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Afstemning om forsvarsforbeholdet: 

Stem nej til mere oprustning
Af Jakob Lausch Krogh

Forsvarsforbeholdet er ikke en 
forhindring for fred og stabilitet i 
Europa. Fjernelsen af forbeholdet 
vil derimod skabe et mere usikkert 
Europa, fordi det vil styrke EU’s 
militære ambitioner og forstærke 
den igangværende imperialistisk 
rivalisering mellem stormagterne.

EU ønsker at underbygge sin 
handelspolitiske magt med mi-
litær magt. Forsvarsforbeholdet 
står i vejen for Danmarks fulde 
deltagelse i dette. Afskaffelse af 
forsvarsforbeholdet er derfor ikke 
et ja til et mere fredeligt Europa, 
men et ja til øget dansk deltagelse 
i stormagternes konkurrence 
om kontrol under en EU-fane. 

“Russerne kommer” !
10 dage efter Ruslands invasion af 
Ukraine indgik Socialdemokratiet, 
Venstre, Konservative, Radikale og 
SF et såkaldt ”nationalt kompro-
mis” om dansk sikkerhedspolitik. 
Det indeholder 18 mia. mere til 
militæret om året samt en folkeaf-
stemning om forsvarsforbeholdet. 
Begge tiltag ville - dagen før Rus-
lands invasion af Ukraine - have 
været upopulære.

I “Chokdoktrinen”, Naomi Kle-
ins meget læste bog fra 2007, 
beskriver hun, hvordan regeringer 
udnytter ”chok” til at gennem-
føre upopulær politik. Militær 
invasion, økonomisk krise eller 
naturkatastrofer skaber en kort 
periode med ”chok”, hvor fornuf-
ten skubbes til side.

Den herskende klasse kan i kraft 
af sine magtpositioner og netværk 
definere situationen og de nød-
vendige politiske svar, mens folke-
lige og kritiske stemmer stadige er 
desorienteret af begivenhedernes 
hurtige gang.

Den fortælling, der blev skabt 
,var at Rusland overfaldt Ukraine 
uden anden grund end ønsket om 
at genrejse det russiske imperium. 
Deraf følger, at vi skal opruste og 
fjerne forsvarsforbeholdet, såle-

des at større stater (i dette tilfælde 
EU-staten) vil hjælpe os med at 
forsvare ”os” mod russerne. 

SF´s forkvinde Pia Olsen Dyhr 
udtrykker det tydeligt: ”Vi har 
også et andet værdifællesskab 
i Europa, som vi skal bruge i 
forhold til forsvar, demokrati og 
frihed over for russerne”.

Problemet i denne fortælling 
er, at Rusland ikke kommer til at 
invadere København, Berlin og 
Paris. Ruslands militærbudget i 
2020 var en tolvtedel af USA´s, 
og under en fjerdedel af de Euro-
pæiske NATO landes forsvarsbud-
getter! Alene Tysklands forøgelse 
til 2 % af deres BNP svarer til 
hele Ruslands militærbudget! 

Værdipolitiske signaler eller 
imperialistiske interesser?
Andre politikere italesætter af-
stemningen om forsvarsforbehol-
det som et valg mellem demokra-
tiske værdier og autoritære vær-
dier, og nøjes med at lade frygten 
for russerne være bagtæppe for 
deres argumentation. “Det her er 
i virkeligheden et værdipolitisk 
signal, vi sender til Rusland” siger 
Lars Løkke. Og Mette Frederiksen 
argumenterer for, at forsvarsfor-
beholdet handler om værdier. 
Som hun meget konkret siger: 
“Det handler ikke om det kon-
krete. Det er en værdi”.

Peter Viggo Jakobsen, der er 
lektor ved Forsvarsakademiet, for-
klarer nøgternt, hvad det handler 
om: Vi skal af med forsvarsforbe-
holdet, fordi amerikanerne kun 
vil “bidrage i det omfang, at det 
understøtter deres egen konkur-
rence med Rusland og Kina, så 
hvis det ikke er noget, der truer 
amerikanske interesser, må vi selv 
rode med det, der sker i Europas 
baghave”. Og mange socialister 
støtter desværre denne argumen-
tation om EU’s militær magt som 
svar på USA’s dominans i NATO.

Afstemningen handler altså 
om, at EU skal kunne agere mi-
litært selv, hvis USA´s støtte ude-
bliver en dag. Men det handler 
også om EU som imperialistisk 
magt, som i bestemte situationer 
har andre interesser end USA. 

EU´s globale strategi
I EU´s globale strategi fra 2016 
præciseres det, som Peter Viggo 
Jakobsen kalder Europas baghave. 
Det er “samfund mod øst, der 
strækker sig ind i Centralasien, 
og mod syd ned til Centralafrika”. 
Centralasien er de tidligere sov-
jetrepublikker Kirgisistan, Tadsji-
kistan, Turkmenistan, Usbekistan 
og Kasakhstan samt Mongoliet 
og Afghanistan. Landene ned til 
Centralafrika er de tidligere euro-
pæiske kolonier i Nordafrika.

EU´s interesse er at udvikle det, 
de kalder ”dybe og omfattende 
frihandelsområder”, der er en 
udvidelse af EU´s indre marked 
med fri bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser og kapital. For-
målet med EU´s handelspolitik 
beskriver Udenrigsministeriet 
som at skabe “optimale globale 
rammebetingelser for europæisk 
erhvervsliv, herunder for Dan-
mark og vores virksomheder”.  

EU´s politik har præcis samme 
mål som de europæiske kolo-
nimagters imperialisme i for-
rige århundrede - at give de 
europæiske virksomheder ad-
gang til markeder og sikre for-
syningen af råstoffer til Europa. 

Opbygning af EU’s militær
Som det hedder i EU´s globale 
strategi. “I denne skrøbelige ver-
den er blød magt ikke nok: vi 
skal forbedre vores troværdighed 
indenfor sikkerhed og forsvar.”

Denne målsætning blev kon-
kretiseret med EU´s ”strategiske 
kompas”, der blev vedtaget den 
21. marts 2022. Det vil sige kort 
efter den russiske invasion af 
Ukraine, hvor der i hele Europa 

stadig var en choktilstand og frygt, 
der gjorde befolkningerne mere 
åbne over for militær oprustning. 
I det strategiske kompas vil EU op-
rette en udrykningsstyrke på 5.000 
mand, og derudover opfordres 
medlemslandene til at “øge deres 
forsvarsudgifter i væsentlig grad”.

EU´s nye strategiske kompas 
sigter mod at udvikle militære 
midler og videreudvikle samarbej-
det om opbygning af en europæisk 
forsvarsindustri og teknologi i det, 
der hedder Permanent Structured 
Cooperation (PESCO). I nærme-
ste fremtid vil beslutninger om 
at anvende militære magtmidler 
stadig være mellemstatslige. EU´s 
brug af militær magt vil derfor 
være begrænset pga. vetoretten. 
Men med samarbejdet i PESCO 
og en stående militær styrke, vil 
der blive skabt et pres for, at EU 
begynder at benytte militære 
magtmidler mere.

Når EU har en stående militær 
styrke, vil det være belejligt for 
nationale politikere at sende en 
allerede eksisterende EU-styrke, 
frem for kontingenter af soldater 
fra de enkelte lande, som først skal 
koordinere indsatsen.

Ved den øgede rivalisering på 
baggrund af kapitalismens krise 
imellem de store imperialisti-
ske magter som USA, Rusland 
og Kina, forøges presset på den 
europæiske kapital for at ud-
vikle en selvstændig imperiali-
stiske stat med militære muskler.  

F j e r n e l s e  a f  f o r s va r s - 
forbeholdet er et skridt på 
vejen til nye krige
I konklusionen fra Det Europæi-
ske Råds møde 15. december 2016 
hedder det bl.a.: ”Det Europæiske 
Råd bekræfter på ny sit engage-
ment i folkeretten og i Ukraines 
territoriale integritet samt indgå-
elsen af associeringsaftalen mel-
lem EU og Ukraine…”.

Ukraine-krigen handler om, 
hvilken stormagtsblok Ukraine 
skal være en del af. Det er derfor 
USA, NATO og herunder Danmark 
leverer våben til ukrainerne. Hvis 
ukrainerne kan forsvare sig mod 
Rusland, bliver de en del af EU´s 
handelsblok. En blok, der har 
som formål at skabe optimale 
rammebetingelser for europæisk 
erhvervsliv. Det sker på bekost-
ning af russiske selskabers inte-
resser. Derfor forsøgte Rusland 
også at forhindre ratificeringen 
af handelsaftalen mellem EU og 
Ukraine. 

EU ønsker at indgå dybe og 
omfattende frihandelsområder, 
også med de tidligere sovjetre-
publikker i Centralasien. Det vil 
skabe nye spændinger mellem EU 
og Rusland. At kombinere dette 
med EU’s militære opbygning er 
en giftig cocktail, der kan udløse 
mere omfattende krige. 

V i  h a r  v e d  a f s t e m n i n -
g e n  d e n  1 .  j u n i  m u l i g h e -
den for at sætte en bremse 
på EU´s militære oprustning. 

Dette er et uddrag af en længere 
artikel med kildehenvisninger på 
socialister.dk

Europæiske (her hollandske) og amerikanske tropper har deltaget i fælles 
øvelser for at fremme United States European Command’s (EUCOM) mål.

Foto: US Army / Haydan Allega.
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Solidaritet med klimaflygtninge
- i dag og i fremtiden

Det er for sent at forhindre 
klimakrisen. Det betyder 
ikke, at vi skal give op. 
Kampen handler nu om at 
mindske omfanget, samt ikke 
mindst at forberede os på at 
håndtere konsekvenserne.

Af Asbjørn Valhøj

I skrivende stund oplever Afri-
kas Horn ‒ et område bestående 
af Somalia, Etiopien og  Kenya 
‒ sin værste tørke i 40 år med 13 
millioner mennesker udsat for 
akut madmangel. Forskere har 
dokumenteret, at klimaforan-
dringerne har bidraget til denne 
katastrofe og forventer, at imel-
lem 1 og 1,4 millioner mennesker 
bliver fordrevet over de næste seks 
måneder.

I 2020 oplevede Bangladesh 
‒ verdens ottende mest befolk-
ningsrige land ‒ sin længste over-
svømmelsesperiode i 22 år som 
resultat af øget monsunregn, 
også forbundet med klimakrisen. 
Omkring 37% af landets areal blev 
berørt, og ca. 1,5 millioner men-
nesker blev midlertidigt fordrevet 
eller strandede.

Lavtliggende østater i blandt 
andet Stillehavet bliver set som 
særligt udsatte grundet havstig-
ning. Allerede i dag anslås det, at 
en syvendedel af alle flytninger på 
den lille ø Kiribati i Stillehavet sker 
på grund af klimaforandringer, og 
en IPCC-rapport fra 2021 advarer 
om, at ø-nationer over hele verden 
er på randen af udryddelse, hvis 
ikke der handles hurtigt.

Dette er bare få eksempler på 
de menneskelige konsekvenser 
af klimakrisen, som vi kan se al-
lerede i dag. Præcis, hvordan det 
spiller sig ud, afviger fra sted til 
sted, men der er alligevel nogle 
klare tendenser, man kan påpege.

En grundlæggende
uretfærdighed
For det første er det tydeligt, at 
mennesker i det Globale Syd 
generelt er mere udsatte end i 
det Globale Nord, og at mere ud-
satte samfund også er fattigere og 
mangler den infrastruktur, der gør 
det muligt at håndtere kriserne. 
Dermed ikke sagt, at Europa og 
Nordamerika ikke også er udsat 
for oversvømmelser, skovbrande 
og hedebølger, men alle under-
søgelser viser, at klimakrisen 
rammer tidligere og voldsom-
mere i fattigere og mindre res-
sourcestærke samfund.

For det andet er der i Vesten 
langt mindre mediedækning 
af katastrofer, der udspiller sig 
langt væk, og om mennesker, 
vi ikke “ser os selv” i. Bare sam-
menlign dækningen af sidste års 
oversvømmelser i Tyskland med 
forholdene på Afrikas Horn lige 
nu. Hvorfor, det er sådan, er min-
dre vigtigt. Faktum er, at der er en 
forskel, og at det påvirker, hvordan 
vi tænker på klimakrisen.

Og for det tredje er der en klar 
sammenhæng mellem nationers 
sårbarhed over for klimakrisen 
og deres historiske udledninger. 
Kort sagt ‒ de lande, som næsten 
ikke har bidraget til krisen, vil 
disproportionelt lide under den, 
hvorimod de lande, som har bi-
draget, og som i højere grad har 
mulighed for at stoppe den, vil 
slippe billigere. Denne grundlæg-
gende uretfærdighed gør sig ikke 
kun gældende mellem lande, men 
også inden for enkelte samfund på 
basis af klasse, race, og køn.

Klimaretfærdighed
Den tydelige uretfærdighed ang. 
klimaet har i klimabevægelsen 
givet udslag i en ny tendens, 
der kan betegnes som ‘Climate 

Justice’ ‒ eller Klimaretfærdighed. 
Kort sagt går det ud på, at man i 
stedet for kun at tale om de natur-
videnskabelige og fysiske sider af 
krisen også ser den som et politisk 
og socialt fænomen og inddrager 
et normativt aspekt. Altså, at man 
frem for udelukkende at tale om, 
hvordan man rent teknisk løser 
krisen, også påtaler en moralsk 
forpligtelse til at handle, en for-
pligtelse, der proportionelt falder 
på de samfundsgrupper (natio-
nalt som klassemæssigt), der har 
bidraget mest til krisen. 

Et nødvendigt skifte
Dette er et nødvendigt skifte for 
bare at have et nogenlunde nøjag-
tigt billede af krisen, og kan være 
et effektivt retorisk redskab, fordi 
det netop taler til menneskers 
forståelse for ansvar og skyld. 
Alene er det dog ikke tilstræk-
keligt, og rollen for socialister 
bliver at tage det et skridt videre 
og pege på en grundlæggende 
ændring i produktionsmåden og 
ejerskabsformen i stedet for bare 
at kompensere ofrene.

Klimaflygtninge
Det er altid vigtigt at have et præ-
cist billede af størrelsen på de 
udfordringer, fremtiden vil bringe. 
Men hvor videnskaben omkring 
klimaforandringernes forløb ef-
terhånden er meget sikker, er det 
vanskeligt at forudse, hvor mange 
mennesker, der vil blive tvunget 
på flugt som konsekvens. 

Det skyldes mange ting. Vigtigst 
af alt er det, at humanitære kata-
strofer aldrig kun sker på grund 
af naturlige hændelser, men i et 
samspil med sociale forhold, der 
enten kan afbøde konsekvenserne 
eller forværre dem. 

Dette er ikke nyt. Kartoffelpe-
sten i Irland i 1845-52 var således 
langt fra den eneste pest i det 
århundrede, men det var kombi-
nationen af pesten, den udbredte 
brug af monokultur og den bru-
tale britiske økonomiske politik, 
der kostede 1 million mennesker 
livet og drev 1 million ud af landet. 
I 1879, da pesten kom tilbage, 
lykkedes det, takket være social 
organisering blandt irske bønder, 
at mindske dødstallet betragteligt. 

På samme måde kommer frem-
tidens flygtningestrømme i høj 
grad til at afhænge af, hvilke 
sociale strukturer, der er til stede 
i sårbare områder, særligt dem 
skabt og kontrolleret af befolk-
ningen selv.

Selvom tallene er usikre, er 
det værd at komme med nogle 
prognoser, hvilket flere forskere 
også har forsøgt. Allerede i dag er 
antallet af mennesker på flugt fra 
oversvømmelser, storme og skov-
brande overvældende. FN anslår 
at det gælder 21.5 mio. mennesker 
årligt siden 2008. Dertil kommer 
de flygtninge, der flygter på grund 
af varige ændringer såsom vand-
stigning, ørkendannelse og svæk-
kede økosystemer, hvis fordrivelse 
vil være permanent.

Hvor mange flygtninge kan vi 
forvente?
De fleste prognoser ligger i inter-
vallet 150-216 millioner i 2050, 
mens de mere pessimistiske for-
udser op til 1,2 milliarder inden-
for samme tidsramme. Her det 
vigtigt at pointere, at langt de 
fleste klimaflygtninge er internt 
fordrevne ‒ det vil sige, at de bli-
ver indenfor deres lands grænser. 
Og af de flygtninge, der krydser 
grænsen, slår de fleste sig ned i et 
af nabolandene. Det er vigtigt af 
flere grunde.

For det første for at modvirke 
fremtidige forsøg fra den hersken-
de klasse på at bruge flygtninge-
strømme som skræmmebillede til 
yderligere voldelig militarisering 
af grænserne og splittelse af ar-
bejderklassen. 

For det andet, fordi intern for-
drivelse betyder yderligere be-
lastning af lokalsamfundenes 
robusthed/resiliens derfor skaber 
en ond cirkel.

Og for det tredje, fordi det er 
meget nemmere for folk i Vesten 
at lukke øjnene for, hvad der sker 
langt væk, uanset deres medan-
svar. Igen en årsag til, at klima-
retfærdighed og transnational 
klimabistand er så vigtige dele af 
klimakampen.

Hvad skal vi?
Vejen for socialister i de kommen-
de årtier bliver ikke nem. Det gør 
ikke kampen mindre nødvendig. 

Vi bliver nødt til fortsat at kæm-
pe for øjeblikkelig eliminering af 
verdens drivhusgasudledninger, 
samtidig med, at vi hjælper de 
flygtninge og andre ofre, der al-
lerede findes. Og vi må skabe en 
bevægelse, der forstår, at et øko-
logisk samfund nødvendigvis må 
være socialistisk. For at menne-
skeheden kan eksistere i harmoni 
med (resten af) naturen, kræver 
det, at produktionen bestemmes 
af menneskers behov ‒ alle men-
neskers ‒ og ikke de fås profit.

Illustration af forskellige verdensdeles relative sårbarhed overfor klimakrisen, bygget på data fra 2011.
Rød indikerer større sårbarhed.

Foto: Skeptical Science.

Oversvømmelser er en fare for mange millioner mennesker.
Foto: Pixabay.

Hungersnød er en af de værste
konsekvenserv ved klimakrisen.

Foto: J. Scott Applewaith.
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Solidaritet med klimaflygtninge
- i dag og i fremtiden

Det er for sent at forhindre 
klimakrisen. Det betyder 
ikke, at vi skal give op. 
Kampen handler nu om at 
mindske omfanget, samt ikke 
mindst at forberede os på at 
håndtere konsekvenserne.

Af Asbjørn Valhøj

I skrivende stund oplever Afri-
kas Horn ‒ et område bestående 
af Somalia, Etiopien og  Kenya 
‒ sin værste tørke i 40 år med 13 
millioner mennesker udsat for 
akut madmangel. Forskere har 
dokumenteret, at klimaforan-
dringerne har bidraget til denne 
katastrofe og forventer, at imel-
lem 1 og 1,4 millioner mennesker 
bliver fordrevet over de næste seks 
måneder.

I 2020 oplevede Bangladesh 
‒ verdens ottende mest befolk-
ningsrige land ‒ sin længste over-
svømmelsesperiode i 22 år som 
resultat af øget monsunregn, 
også forbundet med klimakrisen. 
Omkring 37% af landets areal blev 
berørt, og ca. 1,5 millioner men-
nesker blev midlertidigt fordrevet 
eller strandede.

Lavtliggende østater i blandt 
andet Stillehavet bliver set som 
særligt udsatte grundet havstig-
ning. Allerede i dag anslås det, at 
en syvendedel af alle flytninger på 
den lille ø Kiribati i Stillehavet sker 
på grund af klimaforandringer, og 
en IPCC-rapport fra 2021 advarer 
om, at ø-nationer over hele verden 
er på randen af udryddelse, hvis 
ikke der handles hurtigt.

Dette er bare få eksempler på 
de menneskelige konsekvenser 
af klimakrisen, som vi kan se al-
lerede i dag. Præcis, hvordan det 
spiller sig ud, afviger fra sted til 
sted, men der er alligevel nogle 
klare tendenser, man kan påpege.

En grundlæggende
uretfærdighed
For det første er det tydeligt, at 
mennesker i det Globale Syd 
generelt er mere udsatte end i 
det Globale Nord, og at mere ud-
satte samfund også er fattigere og 
mangler den infrastruktur, der gør 
det muligt at håndtere kriserne. 
Dermed ikke sagt, at Europa og 
Nordamerika ikke også er udsat 
for oversvømmelser, skovbrande 
og hedebølger, men alle under-
søgelser viser, at klimakrisen 
rammer tidligere og voldsom-
mere i fattigere og mindre res-
sourcestærke samfund.

For det andet er der i Vesten 
langt mindre mediedækning 
af katastrofer, der udspiller sig 
langt væk, og om mennesker, 
vi ikke “ser os selv” i. Bare sam-
menlign dækningen af sidste års 
oversvømmelser i Tyskland med 
forholdene på Afrikas Horn lige 
nu. Hvorfor, det er sådan, er min-
dre vigtigt. Faktum er, at der er en 
forskel, og at det påvirker, hvordan 
vi tænker på klimakrisen.

Og for det tredje er der en klar 
sammenhæng mellem nationers 
sårbarhed over for klimakrisen 
og deres historiske udledninger. 
Kort sagt ‒ de lande, som næsten 
ikke har bidraget til krisen, vil 
disproportionelt lide under den, 
hvorimod de lande, som har bi-
draget, og som i højere grad har 
mulighed for at stoppe den, vil 
slippe billigere. Denne grundlæg-
gende uretfærdighed gør sig ikke 
kun gældende mellem lande, men 
også inden for enkelte samfund på 
basis af klasse, race, og køn.

Klimaretfærdighed
Den tydelige uretfærdighed ang. 
klimaet har i klimabevægelsen 
givet udslag i en ny tendens, 
der kan betegnes som ‘Climate 

Justice’ ‒ eller Klimaretfærdighed. 
Kort sagt går det ud på, at man i 
stedet for kun at tale om de natur-
videnskabelige og fysiske sider af 
krisen også ser den som et politisk 
og socialt fænomen og inddrager 
et normativt aspekt. Altså, at man 
frem for udelukkende at tale om, 
hvordan man rent teknisk løser 
krisen, også påtaler en moralsk 
forpligtelse til at handle, en for-
pligtelse, der proportionelt falder 
på de samfundsgrupper (natio-
nalt som klassemæssigt), der har 
bidraget mest til krisen. 

Et nødvendigt skifte
Dette er et nødvendigt skifte for 
bare at have et nogenlunde nøjag-
tigt billede af krisen, og kan være 
et effektivt retorisk redskab, fordi 
det netop taler til menneskers 
forståelse for ansvar og skyld. 
Alene er det dog ikke tilstræk-
keligt, og rollen for socialister 
bliver at tage det et skridt videre 
og pege på en grundlæggende 
ændring i produktionsmåden og 
ejerskabsformen i stedet for bare 
at kompensere ofrene.

Klimaflygtninge
Det er altid vigtigt at have et præ-
cist billede af størrelsen på de 
udfordringer, fremtiden vil bringe. 
Men hvor videnskaben omkring 
klimaforandringernes forløb ef-
terhånden er meget sikker, er det 
vanskeligt at forudse, hvor mange 
mennesker, der vil blive tvunget 
på flugt som konsekvens. 

Det skyldes mange ting. Vigtigst 
af alt er det, at humanitære kata-
strofer aldrig kun sker på grund 
af naturlige hændelser, men i et 
samspil med sociale forhold, der 
enten kan afbøde konsekvenserne 
eller forværre dem. 

Dette er ikke nyt. Kartoffelpe-
sten i Irland i 1845-52 var således 
langt fra den eneste pest i det 
århundrede, men det var kombi-
nationen af pesten, den udbredte 
brug af monokultur og den bru-
tale britiske økonomiske politik, 
der kostede 1 million mennesker 
livet og drev 1 million ud af landet. 
I 1879, da pesten kom tilbage, 
lykkedes det, takket være social 
organisering blandt irske bønder, 
at mindske dødstallet betragteligt. 

På samme måde kommer frem-
tidens flygtningestrømme i høj 
grad til at afhænge af, hvilke 
sociale strukturer, der er til stede 
i sårbare områder, særligt dem 
skabt og kontrolleret af befolk-
ningen selv.

Selvom tallene er usikre, er 
det værd at komme med nogle 
prognoser, hvilket flere forskere 
også har forsøgt. Allerede i dag er 
antallet af mennesker på flugt fra 
oversvømmelser, storme og skov-
brande overvældende. FN anslår 
at det gælder 21.5 mio. mennesker 
årligt siden 2008. Dertil kommer 
de flygtninge, der flygter på grund 
af varige ændringer såsom vand-
stigning, ørkendannelse og svæk-
kede økosystemer, hvis fordrivelse 
vil være permanent.

Hvor mange flygtninge kan vi 
forvente?
De fleste prognoser ligger i inter-
vallet 150-216 millioner i 2050, 
mens de mere pessimistiske for-
udser op til 1,2 milliarder inden-
for samme tidsramme. Her det 
vigtigt at pointere, at langt de 
fleste klimaflygtninge er internt 
fordrevne ‒ det vil sige, at de bli-
ver indenfor deres lands grænser. 
Og af de flygtninge, der krydser 
grænsen, slår de fleste sig ned i et 
af nabolandene. Det er vigtigt af 
flere grunde.

For det første for at modvirke 
fremtidige forsøg fra den hersken-
de klasse på at bruge flygtninge-
strømme som skræmmebillede til 
yderligere voldelig militarisering 
af grænserne og splittelse af ar-
bejderklassen. 

For det andet, fordi intern for-
drivelse betyder yderligere be-
lastning af lokalsamfundenes 
robusthed/resiliens derfor skaber 
en ond cirkel.

Og for det tredje, fordi det er 
meget nemmere for folk i Vesten 
at lukke øjnene for, hvad der sker 
langt væk, uanset deres medan-
svar. Igen en årsag til, at klima-
retfærdighed og transnational 
klimabistand er så vigtige dele af 
klimakampen.

Hvad skal vi?
Vejen for socialister i de kommen-
de årtier bliver ikke nem. Det gør 
ikke kampen mindre nødvendig. 

Vi bliver nødt til fortsat at kæm-
pe for øjeblikkelig eliminering af 
verdens drivhusgasudledninger, 
samtidig med, at vi hjælper de 
flygtninge og andre ofre, der al-
lerede findes. Og vi må skabe en 
bevægelse, der forstår, at et øko-
logisk samfund nødvendigvis må 
være socialistisk. For at menne-
skeheden kan eksistere i harmoni 
med (resten af) naturen, kræver 
det, at produktionen bestemmes 
af menneskers behov ‒ alle men-
neskers ‒ og ikke de fås profit.

Illustration af forskellige verdensdeles relative sårbarhed overfor klimakrisen, bygget på data fra 2011.
Rød indikerer større sårbarhed.

Foto: Skeptical Science.

Oversvømmelser er en fare for mange millioner mennesker.
Foto: Pixabay.

Hungersnød er en af de værste
konsekvenserv ved klimakrisen.

Foto: J. Scott Applewaith.
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Ukraine:

I en krig mellem rivaliserende imperialister taber vi 
- uanset hvem vinderen bliver
Almindelige mennesker vinder kun ved at 
tage kampen op imod alle krigsherrerne.

Af Charlie Kimber - oversat af Anna Wolf

Hvad enten Rusland eller Vesten vinder 
i Ukraine, vil resultatet være katastrofalt 
for landets indbyggere og lægge funda-
mentet for fremtidige krige. 

Putins marionet 
Hvis Vladimir Putin lykkes med at indsæt-
te en marionetregering i Kiev, vil det un-
derlægge Ukraines sociale, økonomiske 
og politiske liv til magthaverne i Moskva. 
Selv en mere begrænset russisk land-
vinding, som permanent at erobre hele 
Donbass-regionen i det østlige Ukraine, 
kan føre til etniske udrensninger af nogle 
”suspekte” grupper i Ukraine. 

Ukraine ville derved miste en betyde-
lig del af sit territorium og økonomiske 
ressourcer. Rusland ville have en grænse 
i angrebs afstand til vigtige Ukrainske 
byer. Videre konflikt ville være næsten 
uundgåelig. 

Inden for Ukraines grænser vil man 
kunne forvente en folkelig modstand 
og opstand lige så voldsom, som vi har 
set det i Afghanistan og Irak under USA 
og NATO´s besættelser. I Rusland selv 
ville Putin uden tvivl starte en brutal ned-
kæmpning og undertvingelse af dem, der 
havde gjort modstand mod invasionen. 

Vestens vasal
Men en sejr for den ukrainske regering 
med Volodymyr Zelenskij i spidsen, ba-
seret på våben og militær opbakning fra 
USA’s og NATO’s styrker, ville også være 
ødelæggende. Det ville tilskynde USA’s 
håb om at ryste nederlagene i Afghanistan 
og Irak af sig og styrke troen på, at Kina 
nu ville kunne holdes nede eller ydmyges 
militært. 

I mellemtiden ville Ukraine være fuldt 
afhængigt af Vesten, økonomisk og mili-
tært. Det ville være et kaserne samfund, 
der fungerede som en NATO-forpost ved 

grænsen til Rusland, i permanent frygt 
for angreb og invasion. Ukraine ville blive 
Vestens vasal i stedet for Ruslands. Da den 
ville behøve konstante forsyninger af vå-
ben og diplomatisk støtte, ville regeringen 
aldrig rigtigt kunne afvige fra linjen lagt af 
USA eller NATO.

Der ville også være flere skridt mod 
NATO-medlemskab eller at etablere en 
quasi-NATO-status for Ukraine. Ved for-
handlinger i slutningen af marts stillede 
Ukraine krav om bindende garantier for 
sin militære sikkerhed fra USA, Stor-
britannien, Frankrig, Tyrkiet, Tyskland, 
Canada, Polen og Israel. 

David Arakhamia, flertallets talsmand i 
Ukraines parlament, sagde, at han håber, 
at ”garanti-landene” vil handle på en 
måde, der ligner NATO’s artikel nummer 
fem. Det er en henvisning til alliancens 
pagt om gensidig militær bistand. 

Undtagelsestilstand 
Ukraine er allerede gennemsyret af na-
tionalistisk propaganda og ærbødighed 
over for militæret. Der ville blive endnu 
mindre plads til opposition og til dem, der 
bliver anset som Rusland-sympatisører på 
nogen måde, eller som er NATO-kritiske. 

Ukraines nationale sikkerheds- og for-
svarsråd har allerede nedlagt forbud mod 
11 oppositionspartier, heriblandt ét med 
44 mandater i parlamentet. Og Zelenskij 
har underskrevet et dekret, som sigter 
efter at forene alle nationale tv-kanaler 
på én platform med henvisning til vigtig-
heden af en ”samlet informationspolitik” 

under den militære undtagelsestilstand. 

Fremtidige krige 
Ansporet af succes med at få opbakning 
fra Vesten, ville den ukrainske regering 
muligvis driste sig til at prøve at fordrive 
Rusland fra de østlige provinser Donetsk 
og Luhansk og måske endda prøve at ero-
bre Krim-halvøen. Imens ville et nederlag 
for Rusland optø en række af ”frosne” 
konflikter:

Disse drejer sig om, at et antal småsta-
ter – Artsakh, Sydossetien, Abkhasien og 
Transnistrien – i øjeblikket hovedsageligt 
overlever på grund af russisk militær be-
skyttelse. Hvis NATO besejrer Rusland, 
vil georgiske styrker muligvis trænge ind 
i Abkhasien og Sydossetien. Moldova eller 
Ukraine kunne finde på at ville eliminere 
Transnistriens eksistens. Aserbajdsjan, 
som er allieret med NATO-medlemmet 
Tyrkiet, kunne se sit snit til at slå en klo 
i Artsakh.

Man kan allerede se tegn på denne ud-
vikling. Oleksiy Danilov, som er sekretær 
for Ukraines nationale sikkerheds- og 
forsvarsråd, udtalte i slutningen af marts: 
”Hvis der begynder at dukke yderligere 
krigsfronter op for Den Russiske Føde-
ration, ville det være meget, meget nyt-
tigt for os.” Adam Kinzinger, medlem af 
kongressen i USA, tweetede: ”Der vil være 
nogle lande, der indser, at nu måske er 
et godt tidspunkt at tage land tilbage fra 
Rusland”.  Sådanne opfordringer peger 
mod at detonere adskillige års blodig 
krigsførelse. 

Modstand mod Putin og NATO
Det eneste positive udfald af den nuvæ-
rende situation kan ske ved en kontant af-
visning af alle imperialisternes manøvrer. 
Den ville skulle baseres på modstand mod 
krigen og Putin i Rusland og mod NATO i 
Ukraine og andre steder. 

Frigjort fra det imperialistiske herre-
dømmes tyngende vægt ville almindelige 
mennesker kunne påtvinge deres egne 
uafhængige og demokratiske løsninger.
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Foto: Wikimedia Commons


