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Mette Frederiksen bejler til blå 
blok. Det er ikke tilfældigt. Social-
demokratiet udnyttede Ruslands 
invasion af Ukraine til at indgå 
et forsvarsforlig med de samme 
”gamle” partier, man nu bejler 
til. Ud over en voldsom forøgelse 
af forsvarsbudgettet og støtten til 
NATO, udskrev regeringen også en 
folkeafstemning om forsvarsfor-
beholdet.  Efter den knusende sejr 
tager Socialdemokratiet  endnu et 
skridt til højre.

Regeringens aftaler med kom-
muner og regioner viser åbenlyst, 
at velfærden igen prioriteres lavt. 
Pengene er brugt på oprustning. 
Med en Inflationen på 7,4% i maj 
varsler det usikre tider  for arbej-
derklassen, især den del, som er 
lavtlønnede eller på overførsels-
indkomster. 

Kampen for at sikre reallønnen 
og arbejdsvilkår på OK overens-
komster bliver endnu vigtigere. 
Støt SAS-piloterne og alle andre, 
som tager kampen op.

Der er derfor brug for at venstre-
fløjen finder sammen og bygger 
en aktivistisk styrke på gaden. 
Det lykkedes med dannelsen 
af Fredsinitiativet. Vi må også 
gøre det i Klimabevægelsen og i 
Fællesinitiativet mod Racisme 
og Diskrimination. Der er også 
brug for at støtte aktivt op om det 
tværfaglige fællesskab Arbejdere 
i Bevægelse, som aktivt støtter 
faglige kampe. Det er den uden-
omsparlamentariske styrke, som 
kan stoppe kursen mod højre.

Kæmp for
• sikring af realløn og velfærd 
• klimaretfærdighed
• solidaritet med verdens fl ygtninge
• nedrustning
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Solidariske svar
på prisstigninger og inflation

Banditter i habitter tørrede finanskrisen af på os

og stak os en løgn

Inflationen er en realitet, pri-
serne skyder i vejret. Det er 
et klassekamps-spørgsmål, 
og det kræver solidariske 
modsvar. 

Af Lene Junker
 

I maj 2022 var forbrugerprisindek-
set steget med 7,4% i forhold til 
året før. Det er den største stigning 
siden for 40 år siden, hvor vi ople-
vede en inflation på 15%.

Forbrugerprisindekset bereg-
nes af Danmarks Statistik som et 
gennemsnit af alle priser. Priserne 
er først og fremmest steget på 
benzin, diesel, husleje, el, gas og 
fødevarer ‒ altså helt basale ting, 
som alle må betale for for at bo, 
spise og komme på arbejde.

Dyrtidsregulering 1919-87
Økonomiske kriser med arbejds-
løshed, prisstigninger og infla-
tion er indbygget i kapitalismen. 

Derfor har arbejderklassen altid 
kæmpet for at blive kompenseret 
for denne “dyrtid” ved at kræve 
højere løn, tillæg eller automa-
tiske ordninger og reguleringer. 

Det har været styrkeforholdet i 
klassekampen, som har bestemt, 
hvorvidt arbejderklassen blev 
kompenseret for prisstigningerne 
eller ej.

Som konsekvens af voldsomme 
prisstigninger under 1. verdens-
krig og de russiske og tyske revolu-
tioner blev den første dyrtidsregu-
lering etableret i Danmark i 1919. 
Den blev suspenderet i 1930’erne 
og genoptaget efter 2. verdenskrig. 
Her gjaldt den alle arbejdere, men 
også forskellige offentlige ydelser, 
som blev reguleret.

Den økonomiske krise i slut-
ningen af 1970’erne betød igen 
en voldsom inflation. Her var fag-
foreningerne ikke stærke nok til 
at fastholde ordningen. Den blev 
forringet og døde endeligt i 1987. 

Prisstigningerne/inflationen i 
dag skyldes flere forhold:
• Covid-19-lockdown, som 

stadig præger Kina samt for-
synings-flaskehalse, som gør, 
at virksomhederne skruer 
priserne op. Det ser ud til, at 
stigende profitter udgør over 
50 % af prisstigningerne efter 
Covid-19.

• Voldsom pengeudpumpning 
fra Den Europæiske Central-
bank, som trykker penge, 
opkøber gæld og arbejder 
for at skabe gode vilkår for 
finanskapitalen og virksom-
hederne for at sætte gang i 
økonomien efter Covid-19.  

• 2022: Skift i olie/gas og hve-
de-markedet på grund af 
krigen i Ukraine.

• Inflationen har været på vej 
det sidste år, og økonomisk 
recession og krise lurer lige 
om hjørnet. 

Det, at mere end 50% af pris-
stigningerne skyldes stigende 
profitter, er helt uden for normen. 
Derfor er der også uofficielle for-
slag fra EU-kommissionen om et 
midlertidigt prisloft på gas ‒ altså 
at begrænse profitten hos olie, 
gas og forsyningsselskaberne. Un-
garn og Slovakiet har begrænset 
priserne, mens andre lande, som 
Tyskland, har sænket afgifterne 
på olie og benzin for at holde 
priserne nede.

Prisstigningerne er en
tikkende bombe
Prisstigningerne er en tikkende 
bombe under det kapitalistiske 
system. En bevægelse som De 
Gule Veste i hele Europa er magt-
havernes skrækscenarie. 

De fleste overførselsindkomster 
er ikke blevet reguleret i årevis, 
hvorimod lønningerne forhandles 
ved overenskomstforhandlin-
gerne hvert 3. år. I Danmark er 

lønnen fulgt nogenlunde med 
prisstigningerne indtil nu, men 
ikke i resten af Europa.

Inflationen varsler usikre tider 
for arbejderklassen, især den del, 
som er lavtlønnede eller på over-
førselsindkomster, der i forvejen 
har svært ved at få pengene til at 
række. 

 

Kræv mere i løn ved 
lokale lønforhand-

linger og OK 23.
 

Kræv genindførelse 
af den automatiske 

dyrtidsregulering. Et 
solidarisk krav, som 
også løfter de laveste 

indkomster.
 

Kræv loft for priser 
og profitter. 

Af Martin Karlsson
 

Den borgerlige myte om bank-
pakkerne og dermed statens 
redning af finanskapitalen har 
været sejlivet. I 2016 proklame-
rede regeringen i trodsighed 
mod alle kritikerne, at bankpak-
kerne havde været en gevinst for 
samfundet. I alt skulle  staten 
have fået 18 milliarder ud af at 
stille et økonomisk sikkerhedsnet 
under bankerne. Rigsrevisionens 
beretning ændrer imidlertid på 
dette billede, fordi den viser os, 
at bankpakkerne reelt kostede 
samfundet og skatteborgerne 
119,5 mia kr.

Finanskrisen i 2008 betød, 
at amerikanske og europæiske 
banker kom i en likviditetskrise 
på grund af den manglende til-
lid mellem bankerne. Det betød 
med andre ord, at bankerne ikke 
kunne låne penge af hinanden 
og dermed betale tilbage på lån, 
som de havde ude, da de ikke 
selv havde nok egenkapital til 
at dække for dem. Her trådte så 
nationalbankerne til og tilbød 
at levere den nødvendige strøm 
af penge til tilbagebetalingen af 
lånene. Uden denne tilstrømning 
af penge ville bankerne være i 

fare for at gå konkurs. I alt blev 
der med bankpakke 1 stillet 
garantier for 4.200 milliarder til 
rådighed. Det er med Enheds-
listens Pelle Dragsteds ord ”et 
gigantisk gyldent sikkerhedsnet”, 
der blev spændt ud under finans-
sektoren. 

Myten har dog til dato været 
fra den borgerlige presse, at de 
lån, som den danske stat udbød 
til bankerne, var lån, som man 
således selv tjente på qua ren-
teindtægter, således at når det 
samlede regnskab blev gjort op, 

så skulle samfundet faktisk være 
blevet 18 milliarder kroner rigere, 
således som Løkke-regeringen i 
2016 triumferende postulerede. 
Det er denne myte, der nu med 
rigsrevisionens beretning må 
begraves. 

Det er her løgnen befinder sig
Det afgørende forhold eller skal vi 
kalde det fakta, som afliver myten 
om ”overskudsforretningen”, er 
de renteudgifter, som staten skul-
le betale for selv at låne penge til 
at kunne tilføre bankerne penge 

og sikre dem deres likviditet. Dis-
se renteudgifter bliver samlet set 
til ca. 120 milliarder. Årsagen er 
følgende: For at staten kan sikre 
penge til bankerne udsteder den 
30-årige statsobligationer – som 
en måde at låne penge på – med 
en rente på 4,5 procent. Som 
rigsrevisionen derfor konklude-
rer i sin beretning:  ”Der er i 2008 
udstedt 30-årige statsobligationer 
for i alt 87,6 mia. kr. Staten skal 
hvert år betale 4,5 % i rente til 
ejerne af statsobligationerne […] 
De samlede omkostninger er her-
efter 119,5 mia. kr. frem til 2039.” 
Når det samlede regnestykke skal 
gøres op, er det altså disse ren-
teudgifter som skal medregnes, 
og som regeringen helt bevidst 
undlod at gøre opmærksom på 
i 2016. 

Skandaløst
Det var arbejderklassen, som 
betalte prisen for Finanskrisen 
i 2008-09. Gennem reallønsned-
gang og forringet velfærd. 

Det var bankerne, som ufor-
styrret fortsatte deres jagt på 
lette gevinster, hvidvask, enorme 
gebyrer og gyldne håndtryk til de 
største skurke.

Det er en skandale, at skiftende 
regeringer siden fyldte os med 

løgnen om, at det skulle have 
været en god forretning for sam-
fundet. Kun fordi Enhedslistens 
statsrevisor, Frank Aaen, har in-
sisteret på at se alle dokumenter, 
er løgnene nu afsløret.

Vi kunne have taget et dybere 
opgør med en finanssektor, som 
stadig er ude af kontrol. Det 
kunne have indebåret meget 
mere regulering og kontrol af fi-
nanssektoren. I stedet ser vi f.eks. 
Danske Bank fortsætte deres in-
vesteringer i den fossile industri.

Det kræver både et opgør med 
den politiske elite og den stats-
magt, der forhandlede bankpak-
kerne på plads og sikrede sine 
egne interesser. Det kræver et 
opgør med et politisk og økono-
misk system, der er sådan indret-
tet, at vi reelt har “socialisme” for 
bankerne og “kapitalisme” for 
alle os andre.Danske Banks pæne facade.

Foto: Wikimedia Commons.
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Af Asbjørn Valhøj

Det kan ikke overraske nogen, at mange 
er forvirrede, når det kommer til debat-
ten om EU’s stigende militarisering. Selv 
prominente stemmer på venstrefløjen, 
såsom SF’s Holger K. Nielsen, har afvist 
risikoen for en fremtidig EU-hær. Samti-
dig er mange af de højeste kritiske røster 
kommet fra den yderste højrefløj, som vi 
nødigt associerer os med. Alligevel peger 
kendsgerningerne ovenpå folkeafstem-
ningen nu klart på, at militariseringen af 
EU er en realitet, og at det er en udvikling, 
der eskalerer.

Det er fristende at se militariseringen i 
lyset af den russiske invasion af Ukraine, 
men dette er utilstrækkeligt. På trods af 
at invasionen utvivlsomt var en kæmpe 
gave til den vestlige våbenindustri og pro-
militære interesser, har udviklingen været 

i gang længe. Dette kan konkret ses i EU-
medlemslandenes forsvarsbudgetter, som 
er steget støt siden 2014. I 2020 kom de op 
på 342 mia. dollars. Dertil kommer, at EU 
i 2017 og 2019 for første gang i sin historie 
oprettede puljer til våbenudvikling. Gen-
nem samarbejdsorganer som PESCO - i 
øvrigt ikke underlagt nogen form for par-
lamentarisk kontrol - er medlemslandenes 
opkøb af militært udstyr uløseligt bundet 
sammen med våbenindustriens interesser.

Det skal retfærdigvis siges, at EU’s 
repræsentanter, modsat danske kolleger, 
ikke prøver at skjule deres motivationer. 
Formanden for EU-kommissionen, Ursula 
von der Leyen, udtalte således, at det ikke 
var tilstrækkeligt med blød magt, hvis 
europæerne skal kunne have indflydelse 
i verdenen, men at det er nødvendigt at 
tale magtens sprog. Målet er at sikre “strat-
egisk autonomi” for unionen, så den kan 
varetage sine interesser overalt på kloden.

Hvis oprustningen af EU udelukkende 
ville have til formål at afskrække andre 
magter fra invasion, brud på menneskeret-
tigheder, og lignende, ville det være én ting. 
Men allerede nu viser de menneskelige 
konsekvenser sig desværre tydeligt: På 
trods af grænsetjenesten Frontex’s veldo-
kumenterede medskyldighed i ulovlige 
pushbacks af flygtninge (se artiklen: “100 
millioner flygtninge i verden — Frontex 
opruster ved EU’s ydre grænser”) er det 
planen, at denne organisation skal blive 
voldsomt udvidet og i 2027 have 10.000 
medarbejdere. Øget militarisering og vold 
ved de ydre grænser er således en del af 
udviklingen mod et Fort Europa.

Dertil kommer, at EU’s “strategiske 
autonomi” rundt om i verden ikke kan 
adskilles fra de europæiske staters og 
overklassers økonomiske interesser,  som 
i mange tilfælde udspringer direkte af 

kolonialismen. Særligt i Afrika er der ad-
skillige eksempler på militære operationer 
og aftaler med brutale regimer, ofte under 
påskud af at bekæmpe terrorisme eller 
pirateri, men nok snarere for europæiske 
magters egen vindings skyld. Det kan 
gælde alt fra udvinding af naturressourcer 
og adgang til markeder, til geostrategiske 
alliancer og kontrol med flygtninge.

Vi må for alt i verden ikke lade nederlag 
som afskaffelsen af det danske forsvars-
forbehold tage modet fra os. Det er der alt 
for meget på spil til. Lad os i stedet bruge 
anledningen til fremover at samle viden, 
forfine vores argumenter og opbygge mod-
standen imod EU´s militarisering.

Denne artikel bygger i høj udstrækning 
på Kenneth Haars artikel: Militariseringen 
af EU kører på højtryk. Hele artiklen kan 
læses på Socialister.dk

For kort tid siden bekendtgjorde FN, at 
antallet af flygtninge i verden er nået 
op på 100 millioner.
Af Lene Junker

Det er en stigning på 20 millioner siden 
2020. Dengang var der sket en fordobling 
af antallet af flygtninge i løbet af de fore-
gående 10 år, hvor vi passerede det hidti-
dige højeste antal, nemlig de 60 millioner 
flygtninge, som var resultatet af Anden 
Verdenskrig.

Mennesker flygter først og fremmest på 
grund af krig og undertrykkelse. Siden er de 
voldsomme klimaforandringer også blevet 
en stor faktor. Når der i dag er 100 millio-
ner flygtninge, skyldes det, at der sker en 
forværring af alle de situationer og forhold, 
som tvinger mennesker til at flygte. Og reelt 
set bliver der ikke hverken arbejdet på at 
afhjælpe årsagerne til, at mennesker er 
nødt til at flygte, eller på at sikre humane 
og tålelige forhold for flygtninge.

Frontex militariserer grænserne
Frontex er et agentur, dvs. en virksomhed, 
der siden 2004 har handlet på vegne af EU. 
Fra sit hovedkvarter i Warszawa fører Fron-
tex kontrollen med EU’s ydre grænser. Det 
er ikke kun pigtrådshegn og kystvagtskibe, 
men også droner, satelitter, fly og krigs-
skibe, som står til rådighed for Frontex. I 
november 2020 blev fly, skibe og mandskab 
fra EU’s grænsevagt afsløret i at deltage i 
de omstridte ”pushbacks”, hvor migranter 
skubbes væk fra EU’s ydre grænser med 
magt, deres både kæntrer, og mange druk-
ner. Det foregik i Det Ægæiske Hav mellem 
Tyrkiet og Grækenland. Men det foregår 
overalt.  EU har besluttet at opbygge en fast 
styrke på 10.000 bevæbnede grænsevagter, 
som skal stå klar om få år. Fort Europa, som 
længe var et skræmmebillede på, hvad der 
kunne blive en konsekvens af EU’s mere og 
mere imperialistiske optræden, er således 
blevet den skinbarlige virkelighed. 

Forfatteren Jonas Eika skrev i november 
2021:

“Når mennesker, der flygter mod Europa, 
er blevet til våben og trusler, så er det et 
udtryk for, hvad Europa er for en størrelse 
i dag. Europa er en militariseret fæstning, 
der massivt har investeret i at holde ’ikke-
vestlige’-indvandrere ude. Med alle mid-
ler. Siden 2015 har EU-medlemslandene 
ikke kunnet blive enige om nogen fælles 
modtagelse eller fordeling af flygtninge. 
Men de har kunnet blive enige om en hel 
masse andet: Over en milliard euro til 
Frontex, militarisering af grænserne, off-
shore-lejre, hvor børn og voksne kan få 
lov at rådne op i årevis og blive angrebet 
af nynazister. Detentionscentre og mas-
sedeportationer. Såkaldt ’eksternaliseret 
migrationskontrol’ i Libyen, hvilket i 
praksis betyder EU-støtte til militser, 
der indespærrer, torturerer og slavegør 
flygtninge fra primært Afrika syd for 
Sahara. Systematisk nedlukning af sikre 
migrationsruter, hvilket kun styrker de 
store, organiserede smuglere og bidrager 
til den massegrav, som Middelhavet er.” 

Martine Lemberg-Pedersen, Amnesty In-
ternational, skrev i Politiken i november 
2021:

“Unionen er selv delvist ansvarlig for 

denne uholdbare politiske spagat. I 
snart to årtier har det jo været EU’s egen 
migrations- og udenrigspolitik aktivt at 
tvinge nabolande og regioner til at blande 
geopolitik, handel og udviklingsbistand 
sammen med europæiske regeringers 
ønske om at undgå asylansøgere.
Man har indgået aftaler om eksternali-
seret grænsekontrol med Niger, Libyen, 
Tyrkiet, Ukraine og ja – også med Belarus. 
Selvom danske og europæiske medier 
ikke kalder dette pres-diplomati for ‘ hy-
bridkrig’, er de belarusiske manøvrer dog 
tydeligvis en videreførelse af samme 
diplomati, som også Erdogans brug af 
EU-Tyrkiet aftalen er det. De europæiske 
regeringers fastlåste kurs om at undgå 
at tage ansvar for asylansøgere – koste 
hvad det vil – gennemskues og udnyttes 
til diplomatisk pres”   

Solidaritet med verdens flygtninge en 
anden verden er mulig
På FN’s internationale flygtningedag den 
20. juni står Fællesinitiativet mod Racisme 
og Diskriminations lokale grupper og deres 
samarbejdspartnere bag forskellige solida-
ritetsaktioner og demonstrationer, koncer-
ter og debatmøder i København, Aarhus, 
Odense, Aalborg og Svendborg. Læs mere: 
www.facebook.com/Faellesinitiativet

Militariseringen af EU er en realitet

100 millioner flygtninge i verden 
— Frontex opruster ved EU’s ydre grænser
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Enhedslistens Årsmøde: 
Kan højredrejningen standses?

Godt hjulpet af Christiansborg-
fløjen er Enhedslistens Års-
møde i 2022 blevet udlagt i 
pressen som et nederlag for 
venstrefløjen. Men er det nu 
også også en korrekt vurde-
ring?

Af Charlie Lywood

Det er blevet udlagt, som om 
EL’s mangeårige EU-modstand 
og støtte til udmeldelse af EU 
er blevet ændret. Enhedslistens 
venstrefløj, som blandt andet er 
samlet i ”Græsrodsnetværket”, 
ser anderledes på det og skrev i en 
pressemeddelelse efter årsmødet: 

”På Enhedslistens årsmøde blev 
det besluttet, at “Enhedslisten 
fastholder perspektivet om en 
dansk udmeldelse af EU” (som et 
ændringsforslag til Pelle Dragsteds 
m.fl. papir). Mange delegerede på 
årsmødet blev provokeret af, at 
pressen så entydigt udlagde det 
som en sejr for højrefløjen i Enhed-
slisten, endda med citater fra oven-
nævnte personer. Jyllands-Posten 
svingede sig endda op til at sige, 
at de “vandt en historisk kamp om 
EU-sjælen i Enhedslisten”.” 

“Græsrodsinitiativet” skriver, at 
”[d]enne misvisende udlægning 
bærer Pelle Dragsted og Pernille 
Skipper et stort ansvar for: For 
ganske kort efter afstemningen for-
bigik de helt på tv, at de var blevet 
nedstemt på dette centrale punkt.”

Men som bekendt er det dem, 
som har magten, der har for-
tolkningsretten. Og det er en stor 
opgave at fastholde EU-mod-
standen, når man som venstre-
fløjen i EL kun har ca. en 1/3 del 
af pladserne i hovedbestyrelsen. 
Venstrefløjs-veteranen Helge Bo 
Jensen siger i den anledning, at “i 
forhold til EU så står udmeldelse 
skrevet svagere, men er bestemt 
ikke forsvundet.”

NATO-modstand og
Enhedslisten
Specielt NATO-beslutningen har 
været af  ret afgørende betydning 
for, om Enhedslisten som parti 
vil gå ind i Fredsinitiativet, som 
vender sig imod alle imperialis-
tiske magter, herunder Danmarks 
egen militære alliance NATO. Fak-
tisk har det været meget svært at få 
Enhedslisten med som parti. Det 
er ”kun” nogle gode venstrefløjs 
medlemmer, udvalg og afdelinger, 
som har støttet op. Derfor var der 
stor spænding om, hvad årsmødet 
besluttede.

Her taler man med to tunger. På 
den ene side fastholder Enhedslis-

ten sin kritik af NATO: ”Enhedslis-
ten har altid været imod NATO, og 
det er vi fortsat. Vi mener ikke, at 
NATO bidrager til fred og afspænd-
ing, og vi mener, at alliancen i 
mange tilfælde ikke agerer som en 
forsvarsalliance. NATO har taget 
del i blodige krige bl.a. i Irak og 
Afghanistan, der har gjort verden 
til et mere usikkert sted og kostet 
tusindvis af menneskeliv.” Og i for-
længelse heraf kan man henvise til 
Enhedslistens principprogram fra 
2014, hvori der står: ”Vi bekæmper 
militarismen og arbejder for dansk 
udmeldelse af NATO”.

Men på den anden side vedtog 
årsmødet også, at der skal være 
”et alternativ til NATO”, og at “så 
længe et sådant alternativ ikke 
eksisterer, er det ikke aktuelt, at 
Danmark melder sig ud.” De to 
vedtagelser står i modsætning til 
hinanden. ”Græsrodsnetværket” 
udtaler sig i denne anledning: 
”Mest absurd var det måske, at 
der var flertal på årsmødet for en 
”nordisk forsvarsalliance”. Det blev 
vedtaget samtidigt med, at det stod 
klart, at Finland og Sverige vil søge 
optagelse i NATO ! ”

Men igen er fortolkningsretten 
afgørende. Fra Folketingets ta-
lerstol er NATO-accepten blevet 
fremlagt som partiets holdning. 
I afslutningsdebatten, kort efter 
årsmødet, sagde Enhedslistens 
politiske ordfører Mai Villadsen: 
”I Enhedslisten ønsker vi ikke 
Danmark ud af NATO”. Hun 
fortsatte endda med at beskrive 
NATOs ”atomparaply” som en 
af fordelene ved medlemskabet. 
Dertil kommer, at under folkeaf-
stemningen kunne man nærmest 
ikke høre forskel på, hvad Mai 
Villadsen sagde, og hvad Morten 
Messerschmidt sagde. Begge 
fremhævede NATO som alterna-
tivet til EU’s militære opbygn-

ing. Anti-imperialismen og anti-
militarismen fyldte ikke meget. 

Delsejre for venstrefløjen
Det er tydeligt, at Enhedslisten på 
Christiansborg ønsker at have ”ro 
på bagsmækken” og dermed i sid-
ste instans sætte basisdemokratiet 
ud af kraft. Men Helge Bo Jensen 
mener, at det vil de få svært ved. 
Dels fik de stor modstand på EU-
spørgsmålet. Og især Christians-
borg-fløjens forsøg på at undgå 
bestemte venstrefløjskandidater 
i at blive valgt til Folketinget, led 
nederlag: ”Forsøget på at rykke 2-3 
aktivistisk orienterede og venstre-
orienterede folketingskandidater 
væk fra pladser, der sandsynligvis 
giver valg, blev afvist. Det skete 
helt klart ved urafstemningen 
efter årsmødet. Med stemmetal på 
ca. 52% mod 42% (resten stemte 
blankt).” Helge Bo Jensen synes 
det er ret, ”… markant, på bag-
grund af en tydelig kampagne for 
den anden liste fra Pelle Dragsteds 
og flere MF’eres side”. Så der er 
spræl i basisdemokratiet endnu. 

Fremtiden for Enhedslisten
Har Enhedslisten med sin bind-
ing til den socialdemokratiske 
regering mistet sin radikale kraft? 
Helge Bo Jensen synes bestemt, at 
det er et problem, ”…at Enhedslis-
ten er så tæt knyttet til regeringen, 
og det svækker helt klart venstre-
fløjens radikalitet og evne til at 

skabe og udtrykke forandring”. 
Spørgsmålet er, om der er plads 
og muligheder for revolutionære 
eller blot anti-imperialister i En-
hedslisten. På den ene side er der 
et ubønhørligt pres fra højre lige 
nu. Det er selvfølgelig stærkest i 
toppen, og Christiansborg-fløjen 
har helt klart forsøgt og vil forsøge 
at trække resten af partiet til højre. 
På den anden side har oplevelsen 
af de sidste tre måneder, der kul-
minerede på årsmødet, galvan-
iseret venstrefløjen og betydet, 
at den nu organiserer sig bedre. 
Man kan håbe, at det kan stoppe 
højredrejningen.

Håbet er også, at socialister 
både inden og uden for Enhed-
slisten kan finde sammen om 
konkrete aktiviteter – for eksem-
pel som i Fredsinitiativet, i kli-
mabevægelsen, i Fællesinitiativet 
mod Racisme og Diskriminations 
lokalafdelinger og i kampen for at 
styrke velfærden og sikre realløn-
nen. Styrken af bevægelserne 
uden for parlamentet og partiet 
vil i høj grad afgøre hvilken vej, 
Enhedslistens går. Lige nu er det 
til højre. Men kampen er ikke slut.

 

Mai Villadsen holder tale til Enhedslistens Årsmøde.
Foto: Wikimedia Commons.

Helge Bo Jensen..
Foto: hans eget..

Stormøde i Fredsinitiativet d. 24 april 2020.
Foto: Charlie Lywood.
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Trotskismen i 30’erne: 
Nye brud – i det små
Den 27. november 1932 talte 
Leon Trotskij for 2000 tilhøre-
re i Idrætshuset i København. 
Han var inviteret af Socialde-
mokratiske Studenter, havde 
fået en opholdstilladelse på 
otte dage og måtte ikke tale 
om aktuelle forhold.

Af Freddie Nielsen

Talen kom til at dreje sig om 
Oktoberrevolutionen. Uden for 
Idrætshuset demonstrerede DKP 
og krævede Trotskij udvist. Al-
lerede ved ankomsten til Esbjerg 
demonstrerede DKP, og det fort-
satte i København. Fra såvel Ty-
skland som Sovjetunionen indløb 
protester mod besøget.

Med Stalins sejr over resterne af 
arbejdermagten i Sovjetunionen 
blev Trotskij først udstødt af par-
tiet, så forvist til Sibirien og i 1929 
udvist af Sovjet. Nu var han endt i 
Tyrkiet, langt fra begivenhederne.

Venstreoppositionen (VO, Trot-
skijs fløj), der var næsten udslettet 
i Sovjetunionen, levede videre 
i små grupper i en del lande. 
Dog ikke i Danmark. Trotskij 
tog imod invitationen, i håb om 
eksil i Danmark. Det kunne der 
dog ikke blive tale om. Stauning 
accepterede besøget, men var 
uforstående over for ideen med 
det og ville hurtigst muligt af med 
ham igen.

Bernhard Bøggild fra Social-
demokratiske Studenter var pri-
mus motor i besøget. Han var fort-
sat en vigtig kontakt og nærmede 
sig VO, inden han døde i 1936.

Københavnermødet samlede 
en række af Trotskijs tilhængere, 
fra organiserede VO-grupper i 
europæiske lande, til møder med 
ham.

Emigranterne
Efter Hitlers magtovertagelse i 
Tyskland måtte VO’ere flygte, 
herunder George Jungclas, der 
havde været central i VO i Ham-
burg siden 1930. I sommeren 
‘33 kom Jungclas til København 
og kontaktede Bøggild, som han 

havde mødt i ‘32.
I løbet af året kom der flere til, 

og der blev en lille gruppe VO’ere, 
der dels forholdt sig til Tyskland, 
og dels forsøgte at skabe kon-
takter og opbygge en gruppe i 
Danmark.

De første kontakter var mest 
til oppositionelle eller eksklu-
derede DSU’ere. I 1933 gennem-
førte regeringen en lov mod 
uniformerede politiske korps. 
Den var nok vendt mod højre-
fløjen, men de aktivistiske (og 
uniformerede) DSU’ere i ordens-
værnet (og DKP’s Arbejdervær-
net) var også en torn i øjet på SD’s 
ledelse.

Resultatet var en del udmeldel-
ser og eksklusioner. Omkring 200 
af disse samlede sig i den såkaldte 
Alarmgruppen. Det betød ikke det 
store for DSU, men venstrefløjen 
fik vand at svømme i.

De tyske emigranter, især jøder 
og kommunister, var ikke sær-
lig velkomne i DK, de blev dog 
tålt, men det var dem strengt 
forbudt at agere politisk. Hvis 
de skulle arbejde politisk, var 
danske medarbejdere nødven-
dige. Desværre kom der ikke 
det store ud af Alarmgruppen. 
I løbet af et år var de fleste til-
bage i DSU eller gået ind i DKU. 

Første sektion
Der opstod dog en lille gruppe, 
der kaldte sig Den danske sektion 
af Internationale Kommunister 
(Bolscheviker-Leninister), med 
Svend Johansen som drivkraft. 
De var omkring 20, emigran-
terne inklusive, og de udgav 
nogle af VO’s tekster på dansk. I 
1935 udgav de Trotskijs tale fra 
Idrætshuset - ”Et forsvar for den 
russiske revolution”.

En anden forbindelse var til 
Mothgruppen, en gruppe, der 
samlede sig om Poul Moth med 
bl.a. Tage Lau og Åge Kjelsø. De 
havde været aktive i Arbejdernes 
Esperanto-Klub og i DSU’s or-
densværn, var ekskluderet af DSU 
og var måske de, der var nærmest 
den trotskistisk bevægelse og

Serie:
Arbejderbevægelsens

historie med
revolutionære øjne

vejen mod at skabe 4. Interna-
tionale (FI).

Men nemt var det ikke. I eft-
eråret ‘37 skrev Jungclas i en 
rapport: ”Intet lykkes her. Alle 
forudsætninger var til stede. Men 
de tåbeligste grunde kan få alt til 
at gå i vasken.”
Man må forstå, hvor svært det 
var. Efter 1. verdenskrig var det 
svært nok at få opbygget en revo-
lutionær bevægelse, selv med 
tidens stemning af opstand og 
det svært nok at få opbygget en 
revolutionær bevægelse, selv med 
tidens stemning af opstand og 
revolution. Nu, i begyndelsen af 
1930’erne, var der krise, og arbe-
jderklassen var knust af fascismen 
i Tyskland og Italien m.fl. – der var 
nederlagsstemning.

Moskvaprocesserne
Dertil kom den massive, stalinis-
tiske kamp mod Trotskij og hans 
tilhængere. De blev udskreget 
som sabotører, fascistiske agenter, 
spioner og Hitlers håndlangere. 
I Sovjet blev trotskister og andre 
oppositionelle udsat for horrible 
anklager, dømt og henrettet.

Forfølgelsen var international, 
og flere, bl.a. Trotskij selv, blev 
myrdet. I forbindelse med disse 
Moskvaprocesser udgav DKP’s 
Arbejderforlaget 3´tre pjecer og 
bøger: ”Trotski og Gestapo. Pro-
cessen i Moskva” (1936), ”Stalin: 
Kampen mod Fascismens Trot-
skistiske Agenter og Partiets Op-
gaver” (1937) og ”Paa vagt mod 
Trotskismen” (1938). I april 1937 
lød en overskrift i Arbejderbladet: 
”Udryd Trotskisterne”. Fyldt med 
løgne og løse påstande som de var, 
gjorde de selvfølgelig deres.

Efter den første proces i Moskva 
i 1936 mente mange i DK, at der 
nok var noget om anklagerne. Det 
betød, at det krævede en stærk 
psyke og personlighed at tilslutte 

sig trotskismen. Det kom så også 
til at betyde mange interne sam-
menstød mellem stærke person-
ligheder.

Mothgruppen var entusiastisk, 
men politisk uerfaren og også 
nogle fantaster, der nærmest var 
kronisk arbejdsløse og ikke det 
bindeled til den danske arbe-
jderklasse, som emigranterne og 
FI søgte.

Leninistisk Arbejdsgruppe
Der blev arbejdet med forskellige 
organisationsformer. Trotskis-
terne samlede sig i Leninistisk 
Arbejdsgruppe (LAG) og forsøgte 
både med entrisme i Social-
demokratiet (ikke med godt re-
sultat, man mistede nok flere, end 
man vandt) og med fælles samar-
bejdsorganisationer, bl.a. Social-
istisk Arbejder Ungdom sammen 
med resterne af Alarmgruppen, 
der udgav bladet Klassekampen.

Under borgerkrigen i Spanien 
deltog Tage Lau og Åge Kjelsø i 
POUM-militsen. I 1937, da POUM 
efter stalinistisk pres blev opløst 
og forbudt, var Kjelsø blandt 
dem, der blev arresteret og dømt 
til døden, men det lykkedes ham 
at flygte. Oplysning om situ-
ationen i Spanien var med til at 

øge mistroen mod de stalinistiske 
argumenter og Moskvaproces-
serne. Dette lettede samarbejdet 
med andre lidt. I det hele taget var 
gruppen med til at underminere 
flere af de såkaldte ”beviser” i 
Moskvaprocesserne.

Forfølgelsen var dog langt fra 
slut. Foråret ‘38 tog Lau til Paris for 
at møde det Internationale Sek-
retariat (for stiftelsen af FI). Her 
mødtes han med sekretariatets 
sekretær, Rudolf Klement, men 
han kom aldrig videre, for mens 
Lau var ved at blive clearet, blev 
Klement myrdet, sandsynligvis af 
agenter fra Sovjet.
Et lyspunkt kom i 1937, hvor 
Socialistisk Samvirke stiftedes 
på initiativ af en gammel revolu-
tionær, Alfred Kruuse. Her samar-
bejdede revolutionære grupper 
og enkeltpersoner, herunder LAG 
og Syndikalistisk Ungdomsfor-
bund med bl.a. Carl Heinrich 
Petersen og Halfdan Rasmus-
sen, der med tiden nærmede sig 
trotskisterne. En anden vigtig 
person var Marie Nielsen, der, 
siden hun forlod SD i 1916, havde 
været med i revolutionær op-
bygning. Hun var i 1936 blevet 
ekskluderet af DKP for 3. gang. 

Revolutionære Socialister
Alt var dog ikke godt. Der var 
fortsatte stridigheder og mistillid. 
Først med dannelsen af Revolu-
tionære Socialister i ‘39 opstod 
en mere arbejdende og målrettet 
organisation.

De blev aldrig store eller tone-
angivende, men det vigtige ved 
eksistensen af disse grupper i 
1930’erne lå i, at de fastholdt den 
revolutionære teori og pegede på 
de nødvendige opgaver, efter at KI 
og deres sektioner var degenereret 
til nikkedukker for Stalin, styret af 
Sovjets udenrigspolitiske behov 
uden hensyn til arbejderklassen 
og den revolutionære bevægelses 
behov og muligheder.

I et programudkast skrev Poul 
Moth f.eks.: “Teorien om social-
ismen i ét land, der betragter 
verdenssamfundet, ikke som et 
udeleligt hele, men derimod som 
en sum af nationale enkeltsam-
fund, miskender altså en af den 
proletariske revolutions vigtigste 
funktioner.”

Man er nødt til at vælge side 
mellem det revolutionære pers-
pektiv og det at bøje af over for 
imperialismens indre væsen. Det 
kunne mange lære ét og andet 
af i dag.

Trotskij på talerstolen i Idrætshuset. 
Foto: Arbejdermuseet/ABA

Så vigtigt fandt DKP kampen mod 
nogle få håndfulde trotskister. 

Foto: Freddie Nielsen 



SIDE 6 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 394, 13. juni 2022 Atomkraft

Del 2:

Risikoen for et plutonium-helvede
Atomkraft-tilhængerne 
mener, at denne energi vil 
kunne være nærmest ube-
grænset til rådighed som et 
alternativ til olie, gas og kul.

Af Jens Riis Bojsen

Men om kort tid vil adgangen til 
billigt uran svinde ind. Såfremt 
atomkraften vil skulle udbygges, 
vil det indebære en stor risiko 
for en overgang til en speciel re-
aktortype, der arbejder med plu-
tonium. Og således vil vi risikere 
at komme ind i et plutonium-
helvede.

Hvordan har opslutningen bag 
atomkraft kunnet gå så hurtigt, 
som det er sket i Danmark? En 
væsentlig del af forklaringen er 
manglende viden blandt flertallet 
af atomkraft-tilhængerne: Det ene 
øjeblik nægtede disse mennesker 
at anerkende klimaproblemet for 
i det næste at blive glødende A-
kraft-tilhængere.

Prototypen på en atomkraft-
tilhænger er en yngre person 
(som derfor for manges vedkom-
mende ikke ved noget særligt om 
Fukushima-katastrofen i Japan i 
2011). Typisk er det, at holdnin-
gerne meget ofte fremføres både 
meget skråsikkert og særdeles 
aggressivt ‒ og lige præcis denne 
skråsikkerhed afspejler den ud-
bredte mangel på viden om atom-
kraft-teknologi og -spørgsmål.

Set i lyset af, hvor hastigt atom-
kraft-tilhængerne har vundet 
frem, er det derfor nødvendigt, 
at klimabevægelsen får forklaret, 
hvorfor atomkraft er en fuld-
stændigt uacceptabel “løsning” 
på klimakrisen. For det er meget 
langt fra kun atomaffaldet, som 
er et problem - hvilket imidlertid 
er en særdeles udbredt opfattelse.

Når uran-forsyningerne svinder 
ind
Atomindustrien og dens venner 
vil selvfølgelig i sagens natur ger-
ne have gang i omsætningen og få 

bygget en masse nye atomkraft-
værker. Det vil der være penge i. 
For ikke at skade deres interesser 
holder de derfor lav profil på et 
helt centralt punkt:

Officielt skulle der være uran til 
ca. 80 år endnu ved det nuværen-
de forbrug. Men i realiteten vil det 
kun være profitabelt i kortere tid, 
da udvindings-omkostningerne jo 
stiger, jo dårligere forekomsterne 
bliver. Og meget kortere tid, hvis 
atomkraften skulle blive kraftigt 
udbygget i hele verden med hen-
blik på at kunne erstatte kul, olie 
og naturgas.

Men udsigten til uranmangel 
går atomindustrien stille med, 
for herved ville den risikere, at 
politikerne ville kunne finde på 
at stoppe udbygningen af atom-
kraften for ikke at havne i en 
blindgyde.

En frygtindgydende “løsning” 
på problemet
Uden at involvere offentligheden 
synderligt heri har atomindu-
strien og dens venner imidlertid 
kendt problemet i årtier. Og derfor 
har man lige så længe arbejdet på 
en løsning: Lige siden 1950’erne 
har man udviklet den såkaldte 
formeringsreaktor ‒ på engelsk 
breeder-reactor. Den hedder 
således, fordi den selv skaber ‒ 
formerer eller fremavler ‒ sit eget 
atom-brændsel.

I naturen består 99,3% af al uran 
af den ikke-spaltelige type (iso-
top) uran-238. Denne er ubrugelig 
til kædereaktioner, og kan altså 
hverken bruges til atomreaktorer 
eller atombomber. Kun 0,7% af al 
uran i naturen består af isotopen 
uran-235, som er spaltelig. Men i 
formeringsreaktoren omdannes 
den ellers ubrugelige uran-238 
til stoffet plutonium-239, som er 
spalteligt.

Plutonium-239 er det stof, som 
bruges til atombomber. Atom-
bomben, som USA kastede over 
Nagasaki i Japan den 9. august 
1945, var baseret på plutoni-

um-239, som blev den teknologi, 
man valgte at satse på  både i USA 
og i Sovjetunionen. Hiroshima-
bomben var baseret på en anden 
teknologi - højt beriget uran-235 
- som man valgte at opgive.

Under den Kolde Krig hav-
de man specielle reaktorer, der 
fremstillede plutonium ud fra 
uran-238. Plutoniummet blev 
herefter udvundet ad kemisk vej 
i et såkaldt oparbejdningsanlæg. 
Siden den Kolde Krigs ophør har 
lagrene af plutonium imidlertid 
været så store, at man har stoppet 
fremstillingen heraf.

Formeringsreaktoren produ-
cerer altså plutonium, men da 
denne reaktor under civile forhold 
skal producere kraft og ikke dette 
bombestof, udnyttes det i reak-
torens kædereaktion ved siden af 
uran-235. 

Lige siden 1950’erne har ato-
mindustrien forstået, at uran-
reserverne er begrænsede, og lige 
siden dengang har man derfor 
haft en omfattende og kostbar 
udvikling af formeringsreaktoren.

Og så opstår plutonium-hel-
vedet …
Men der er to helt afgørende pro-
blemer ved denne type reaktor:

1) Plutonium er verdens giftig-
ste stof - og en spredning heraf i 
miljøet vil have katastrofale kon-
sekvenser. Konsekvenserne heraf 
vil være mange tusinde gange 
værre end følgerne af en konven-
tionel atomkatastrofe, som f.eks. 
Fukushima i Japan i 2011 eller 
Tjernobyl i 1986.

Plutonium har en halverings-
tid på 24.000 år. Det betyder, at 
hvis verdens giftigste stof slipper 
ud, vil det således opretholde en 
dødelig forgiftning i enorme tids-
rum. Menneskehedens fremtid vil 
blive ødelagt.

2) Der er en meget alvorlig ri-
siko for, at formeringsreaktorens 
kølekredsløb ødelægges - med 
en nedsmeltning af reaktoren til 
følge. Rent teknologisk er dette 

Plutonium - verdens giftigste stof - Nedrivning af en del af Hanford Plutonium Finishing 
Plant i 2016 - Såkaldte Bubble Men iført beskyttelsesdragter med det allerhøjeste 

beskyttelses niveau. Foto: US Department of Energy

Den russiske formeringsreaktor BN-800 er verdens største - selve reaktoren er det orange i 
midten - i forsøgsdrift siden 2016. Foto: den russiske atomkraft myndighed, Rosatom.

Serie: Er atomkraft et 
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denne reaktors svage punkt.
Risikoen herfor viste sig i 1995 

ved en forsøgs-reaktor i Japan, 
“Monju”, som blev ødelagt. Frank-
rig, Vesttyskland, USA og Stor-
britannien blev af samme grund 
tvunget til at stoppe kostbare 
udviklingsprojekter, fordi man 
havde svært ved at løse proble-
met. For tiden er det indiske 
projekt plaget af kostbare for-
sinkelser. Men Kina og Rusland 
fortsætter, og verdens største 
prototype-formeringsreaktor 
BN-800 fungerer på forsøgsbasis i 
Ural. Verdens atomindustri følger 
derfor det russiske projekt med 
stor interesse.

Plutonium-problemet i USA
Man skal ikke spøge med ver-
dens giftigste stof. Det har man 
måttet erkende i USA - på den 
hårde måde.  Ved den Kolde Krigs 
militære atomcenter Hanford er 
plutonium begyndt at sive ud. Og 
det truer den nærliggende flod 
Columbia River - og dermed Stil-
lehavet. Man tager truslen yderst 
alvorligt.

USA’s og verdens længstvarende 
og mest kostbare miljøprojekt 
er plutonium-oprydningen i 
Hanford. Det har været i gang i 
20 år, men vil først være færdigt 
- forhåbentligt - om 40 år. Det er 
betegnende, at Donald Trump 

forsøgte at skære ned på eller 
stoppe talrige miljøprojekter - 
men landets mest kostbare turde 
han ikke stoppe.

Fordi plutonium er så giftigt, 
må arbejdet i Hanford, foregå 
under ekstreme sikkerhedsforan-
staltninger - for ellers dør samtlige 
arbejdere, og så går oprydningen 
jo i stå.

Der er således særdeles gode 
grunde til, at verdens største, 
dyreste og mest langvarige miljø-
projekt er udnævnt til den vestlige 
halvkugles værste. For der findes 
intet andet i verden, der kan sam-
menlignes hermed.

Danske medier tavse
Men danske medier har ikke for-
talt et ord om hverken udsigten til 
mangel på uran, formeringsreak-
toren, risikoen for en katastrofe 
med spredning af plutonium 
samt om den vestlige halvkugles 
værste forurening. Langt de fleste 
atomkraft-tilhængere ved derfor 
intet om alle disse spørgsmål.

Skal vi erstatte det klima-helve-
de, som de fossile brændstoffer 
skaber, med et plutonium-hel-
vede, der truer menneskehedens 
fremtid? Klimabevægelsen har 
en opgave her med at bidrage 
til at bryde den medie-skabte 
uvidenhed.
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Del 2:

Risikoen for et plutonium-helvede
Atomkraft-tilhængerne 
mener, at denne energi vil 
kunne være nærmest ube-
grænset til rådighed som et 
alternativ til olie, gas og kul.

Af Jens Riis Bojsen

Men om kort tid vil adgangen til 
billigt uran svinde ind. Såfremt 
atomkraften vil skulle udbygges, 
vil det indebære en stor risiko 
for en overgang til en speciel re-
aktortype, der arbejder med plu-
tonium. Og således vil vi risikere 
at komme ind i et plutonium-
helvede.

Hvordan har opslutningen bag 
atomkraft kunnet gå så hurtigt, 
som det er sket i Danmark? En 
væsentlig del af forklaringen er 
manglende viden blandt flertallet 
af atomkraft-tilhængerne: Det ene 
øjeblik nægtede disse mennesker 
at anerkende klimaproblemet for 
i det næste at blive glødende A-
kraft-tilhængere.

Prototypen på en atomkraft-
tilhænger er en yngre person 
(som derfor for manges vedkom-
mende ikke ved noget særligt om 
Fukushima-katastrofen i Japan i 
2011). Typisk er det, at holdnin-
gerne meget ofte fremføres både 
meget skråsikkert og særdeles 
aggressivt ‒ og lige præcis denne 
skråsikkerhed afspejler den ud-
bredte mangel på viden om atom-
kraft-teknologi og -spørgsmål.

Set i lyset af, hvor hastigt atom-
kraft-tilhængerne har vundet 
frem, er det derfor nødvendigt, 
at klimabevægelsen får forklaret, 
hvorfor atomkraft er en fuld-
stændigt uacceptabel “løsning” 
på klimakrisen. For det er meget 
langt fra kun atomaffaldet, som 
er et problem - hvilket imidlertid 
er en særdeles udbredt opfattelse.

Når uran-forsyningerne svinder 
ind
Atomindustrien og dens venner 
vil selvfølgelig i sagens natur ger-
ne have gang i omsætningen og få 

bygget en masse nye atomkraft-
værker. Det vil der være penge i. 
For ikke at skade deres interesser 
holder de derfor lav profil på et 
helt centralt punkt:

Officielt skulle der være uran til 
ca. 80 år endnu ved det nuværen-
de forbrug. Men i realiteten vil det 
kun være profitabelt i kortere tid, 
da udvindings-omkostningerne jo 
stiger, jo dårligere forekomsterne 
bliver. Og meget kortere tid, hvis 
atomkraften skulle blive kraftigt 
udbygget i hele verden med hen-
blik på at kunne erstatte kul, olie 
og naturgas.

Men udsigten til uranmangel 
går atomindustrien stille med, 
for herved ville den risikere, at 
politikerne ville kunne finde på 
at stoppe udbygningen af atom-
kraften for ikke at havne i en 
blindgyde.

En frygtindgydende “løsning” 
på problemet
Uden at involvere offentligheden 
synderligt heri har atomindu-
strien og dens venner imidlertid 
kendt problemet i årtier. Og derfor 
har man lige så længe arbejdet på 
en løsning: Lige siden 1950’erne 
har man udviklet den såkaldte 
formeringsreaktor ‒ på engelsk 
breeder-reactor. Den hedder 
således, fordi den selv skaber ‒ 
formerer eller fremavler ‒ sit eget 
atom-brændsel.

I naturen består 99,3% af al uran 
af den ikke-spaltelige type (iso-
top) uran-238. Denne er ubrugelig 
til kædereaktioner, og kan altså 
hverken bruges til atomreaktorer 
eller atombomber. Kun 0,7% af al 
uran i naturen består af isotopen 
uran-235, som er spaltelig. Men i 
formeringsreaktoren omdannes 
den ellers ubrugelige uran-238 
til stoffet plutonium-239, som er 
spalteligt.

Plutonium-239 er det stof, som 
bruges til atombomber. Atom-
bomben, som USA kastede over 
Nagasaki i Japan den 9. august 
1945, var baseret på plutoni-

um-239, som blev den teknologi, 
man valgte at satse på  både i USA 
og i Sovjetunionen. Hiroshima-
bomben var baseret på en anden 
teknologi - højt beriget uran-235 
- som man valgte at opgive.

Under den Kolde Krig hav-
de man specielle reaktorer, der 
fremstillede plutonium ud fra 
uran-238. Plutoniummet blev 
herefter udvundet ad kemisk vej 
i et såkaldt oparbejdningsanlæg. 
Siden den Kolde Krigs ophør har 
lagrene af plutonium imidlertid 
været så store, at man har stoppet 
fremstillingen heraf.

Formeringsreaktoren produ-
cerer altså plutonium, men da 
denne reaktor under civile forhold 
skal producere kraft og ikke dette 
bombestof, udnyttes det i reak-
torens kædereaktion ved siden af 
uran-235. 

Lige siden 1950’erne har ato-
mindustrien forstået, at uran-
reserverne er begrænsede, og lige 
siden dengang har man derfor 
haft en omfattende og kostbar 
udvikling af formeringsreaktoren.

Og så opstår plutonium-hel-
vedet …
Men der er to helt afgørende pro-
blemer ved denne type reaktor:

1) Plutonium er verdens giftig-
ste stof - og en spredning heraf i 
miljøet vil have katastrofale kon-
sekvenser. Konsekvenserne heraf 
vil være mange tusinde gange 
værre end følgerne af en konven-
tionel atomkatastrofe, som f.eks. 
Fukushima i Japan i 2011 eller 
Tjernobyl i 1986.

Plutonium har en halverings-
tid på 24.000 år. Det betyder, at 
hvis verdens giftigste stof slipper 
ud, vil det således opretholde en 
dødelig forgiftning i enorme tids-
rum. Menneskehedens fremtid vil 
blive ødelagt.

2) Der er en meget alvorlig ri-
siko for, at formeringsreaktorens 
kølekredsløb ødelægges - med 
en nedsmeltning af reaktoren til 
følge. Rent teknologisk er dette 

Plutonium - verdens giftigste stof - Nedrivning af en del af Hanford Plutonium Finishing 
Plant i 2016 - Såkaldte Bubble Men iført beskyttelsesdragter med det allerhøjeste 

beskyttelses niveau. Foto: US Department of Energy

Den russiske formeringsreaktor BN-800 er verdens største - selve reaktoren er det orange i 
midten - i forsøgsdrift siden 2016. Foto: den russiske atomkraft myndighed, Rosatom.

Serie: Er atomkraft et 
bæredygtigt alternativ til 

fossil energi?

denne reaktors svage punkt.
Risikoen herfor viste sig i 1995 

ved en forsøgs-reaktor i Japan, 
“Monju”, som blev ødelagt. Frank-
rig, Vesttyskland, USA og Stor-
britannien blev af samme grund 
tvunget til at stoppe kostbare 
udviklingsprojekter, fordi man 
havde svært ved at løse proble-
met. For tiden er det indiske 
projekt plaget af kostbare for-
sinkelser. Men Kina og Rusland 
fortsætter, og verdens største 
prototype-formeringsreaktor 
BN-800 fungerer på forsøgsbasis i 
Ural. Verdens atomindustri følger 
derfor det russiske projekt med 
stor interesse.

Plutonium-problemet i USA
Man skal ikke spøge med ver-
dens giftigste stof. Det har man 
måttet erkende i USA - på den 
hårde måde.  Ved den Kolde Krigs 
militære atomcenter Hanford er 
plutonium begyndt at sive ud. Og 
det truer den nærliggende flod 
Columbia River - og dermed Stil-
lehavet. Man tager truslen yderst 
alvorligt.

USA’s og verdens længstvarende 
og mest kostbare miljøprojekt 
er plutonium-oprydningen i 
Hanford. Det har været i gang i 
20 år, men vil først være færdigt 
- forhåbentligt - om 40 år. Det er 
betegnende, at Donald Trump 

forsøgte at skære ned på eller 
stoppe talrige miljøprojekter - 
men landets mest kostbare turde 
han ikke stoppe.

Fordi plutonium er så giftigt, 
må arbejdet i Hanford, foregå 
under ekstreme sikkerhedsforan-
staltninger - for ellers dør samtlige 
arbejdere, og så går oprydningen 
jo i stå.

Der er således særdeles gode 
grunde til, at verdens største, 
dyreste og mest langvarige miljø-
projekt er udnævnt til den vestlige 
halvkugles værste. For der findes 
intet andet i verden, der kan sam-
menlignes hermed.

Danske medier tavse
Men danske medier har ikke for-
talt et ord om hverken udsigten til 
mangel på uran, formeringsreak-
toren, risikoen for en katastrofe 
med spredning af plutonium 
samt om den vestlige halvkugles 
værste forurening. Langt de fleste 
atomkraft-tilhængere ved derfor 
intet om alle disse spørgsmål.

Skal vi erstatte det klima-helve-
de, som de fossile brændstoffer 
skaber, med et plutonium-hel-
vede, der truer menneskehedens 
fremtid? Klimabevægelsen har 
en opgave her med at bidrage 
til at bryde den medie-skabte 
uvidenhed.
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Borgertinget: 
Løsning eller blindgyde?

Af Sarah Svensson og Charlie Lywood

Grundlæggende handler idéen om et 
borgerting om, at man ved siden af Folke-
tinget opretter en samling af mennesker, 
tilfældigt udpeget gennem lodtrækning, 
som skal modtage rådgivning fra de fø-
rende eksperter om, hvordan tingene står 
til, og derefter diskutere sig frem til forslag, 
som Folketinget så vedtager som love.  

Klimakamp står i stampe 
Det er meget forståeligt, at folk søger 
efter alternative beslutningsprocesser og 
demokratiske formationer, som kan piske 
op i det dødvande, som klimapolitikken 
er havnet i. 

Borgertinget forstås som et potentielt 
radikalt demokratiseringskrav, og XR’s vi-
sion for borgertinget er radikalt udformet. 
De ønsker, at selve magten skal tilfalde 
borgertinget på klimaspørgsmål. Det er 
åbenlyst, at det ville være en stor fordel 
med denne udvidelse af demokratiet i 
samfundet, selv under det nuværende 
system. 

Kravets potentielle radikalitet  afhæn-
ger naturligvis af, hvorvidt borgertingets 
forslag bliver juridisk forpligtende, eller 
om det blot bliver forslag, som ministe-
ren kan lytte til, for derefter frit at vælge 
at afvise det uden begrundelse. Sådan 
et uforpligtende klimaborgerting blev i 
Danmark oprettet i 2020.  

I Danmark mener XR, at forslagene 
fra borgertinget skal være bindende, 
sandsynligvis fordi det eksisterende kli-
maborgerting ikke har ændret tingene. 
Det vil i så fald kræve Folketingets ac-
cept at afgive magten på klimaområdet.  

Den kapitalistiske stat 
Men vil Folketinget det? Folketinget er 
stedet, hvor det repræsentative demokrati 
hævder sin magt over beslutningsproces-
sen. Det giver det ikke fra sig uden videre. 
En helt fundamental præmis for den ka-
pitalistiske stat, med dennes nuværende 
borgerligt-liberale demokratiform, er 
netop dens juridiske opretholdelse og 
legitimering af de sociale klasseforhold, 
som understøtter det eksisterende pro-
duktionssystem. En udfordring af dette 
set-up via et andet magtorgan – et stærkt 
borgerting – vil i sagens natur true selve 
statens eksistensberettigelse og føre til en 

slags dobbeltmagtssituation.
I den kapitalistiske stat er der formelt, 

men ikke reelt en adskillelse mellem poli-
tik og økonomi. Den  private ejendomsret 
giver kapitalistiske virksomheder den 
formelle og juridiske ret til at organisere 
arbejde og produktion gennem markedet, 
som selv både er et produkt af, og opret-
holdt gennem statslig intervention. Vi har 
derfor som borgere (begrænset) politisk 
frihed og lighed, men slet ikke økonomisk 
frihed og lighed: Vi har en lige ret til at 
stemme (en gang imellem) og organisere 
os politisk, men der eksisterer ikke en lige 
ret i samfundet til at vælge, om vi vil sælge 
vores arbejdskraft. 

Dertil kommer, at Folketingets magt 
højst råder over ca. en tredjedel af det 
økonomiske liv i samfundet, mens pri-
vate ejere styrer to tredjedele (planløst 
og efter markedsmekanismen). Men selv 
den del, som Folketinget bestemmer 
over, er gennemsyret af markedets meka-
nismer og er også en del af den samlede 
vækstfilosofi. Dermed vil selv et juridisk 
bindende klimaborgerting ikke umid-
delbart få indflydelse på hele økonomien 
og de beslutninger, som påvirker klimaet.  

Borgetingets dilemmaer 
Staten som aktør er ikke klasseneutral 
– derimod er den med til at sikre de ek-
sisterende klasseforhold og ligeså med 
til at sløre den klassemæssige ulighed i 
samfundet. Kravet om borgertinget peger 
mod og fokuserer for ensidigt på det par-
lamentarisk-politiske system og for lidt 
på det økonomiske system. Eller sagt på 
en anden måde: Hvis et borgerting ned-
sættes inden for de eksisterende rammer, 
kan det ikke få gennemført de krav, som er 
nødvendige for i det mindste at afbøde kli-
makatastrofen. Og hvis det omvendt går 
udenfor rammerne og udfordrer selve den 
kapitalistiske produktionsmåde, skal man 
nødvendigvis være parat til en åben kamp 
med staten og alle dennes ressourcer.  

Modsvar til statens magtmonopol 
Voldsapparatet – politi og militær – ville 
ikke være på borgertingets side. Dels er 
cheferne i politi og militær rekrutteret fra 
de samme kredse som kapitalistklassen. 
Dels ved de samme chefer, at kapitalist-
klassen i kraft af sin magt over økonomien 
også afgør, om der skal ydes ressourcer til 
politi og militær. 

For at kunne modstå statens undertryk-
kende voldsapparat er det nødvendigt 
med en modmagt. Man må vende sin 
opmærksomhed mod arbejderklassen 
og den brede befolkning. Arbejderklassen 
er det store flertal overalt i verden, også i 
Danmark. De fleste arbejdere er allerede 
positivt stemte for politiske forandringer 
på klimaspørgsmålet, og de mest mili-
tante fagforeninger og tillidsfolk er åbne 
for at gå organiseret med i klimakampen. 

Arbejderklassens evne til at strejke 
kollektivt, og dermed lamme samfundet 
langt mere end vejblokader, giver den 
en essentiel rolle i klimakampen, også 
når det kommer til konfrontationer 
med staten og dennes politi og militær.  

Paradigmeskifte i klimabevægelsen 
For at arbejdere skal kunne strejke for en 
bæredygtig fremtid, skal der eksistere en 
bred forståelse for, at det er i deres inte-
resse som arbejdere. Det kræver et opgør 
med de falske modsætningsforhold, der 
desværre ofte bliver opstillet mellem 
arbejdere og aktivisters interesser, for 
eksempel når det kommer til jobsikker-
hed for arbejdere i fossilindustrien eller i 
landbruget. At tilvejebringe det paradig-
meskift er en vital opgave for socialister 
såvel som for klimaaktivister. 

I dag er kravet om borgertinget en 
blindgyde. Dels, fordi det leder kampen 
væk fra det helt centrale spørgsmål: Hvor-
dan kan vi tage magten fra de få magtha-
vere og deres repræsentanter i Folketinget 
og gennemføre det, der er nødvendigt? 
Dels er det ikke kombineret med en 
strategi for, hvordan arbejderklassen kan 
blive mere end tilskuere til heltegerninger 
fra en lille, motiveret minoritet – uanset, 
hvor prisværdig, den er.

Australske aktivister kræver borgerting. 
Foto: Matt Hrkac / Flickr

En længere version af denne artikel findes online på socialister.dk


