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Vi står overfor en samlet højrefløjs 
offensiv mod “LGBT-ideologi”

Af Charlie Lywood

Efter 15 dages strejke lykkedes det pi-
loterne i SAS at tvinge arbejdsgiverne til 
at anerkende en fællesoverenskomst for 
alle piloter, uanset om de var ansatte i de 
til lejligheden oprettede datterselskaber 
SAS Link og Connect. Samtidig skal de, 
som blev fyret under Corona, genan-
sættes før SAS ansætter andre piloter. 
De fyrede fastholder deres anciennitet, 
uanset hvilken del af SAS de bliver ansat 
i. SAS har ellers benyttet sig af en praksis, 
hvor Corona-fyrede piloter, der blev ansat 
i et af datterselskaberne, fik slettet deres 
anciennitet og skulle starte forfra på et 
lavere løntrin.

Til gengæld måtte piloterne æde en 
maksimal ugentlig arbejdstid på 60 timer 
samt få forringet deres løn- og arbejds-

vilkår med, hvad der svarer til 25 procent. 
Andre forringelser er blandt andet, at 
piloterne skal arbejde på fuld tid hele 
sommeren, mens de går på tvungen deltid 
resten af året,  hvor arbejdstiden og lønnen 
bliver sat ned til 80 procent. Ti procent af 
piloterne vil fremover være forhindret i 
at få ferie i juni, juli og august. I dag har 
alle piloter krav på ferie om sommeren. 
Derudover er aftalen 5-årig. Også en klar 
forringelse.

Med ryggen mod muren
Piloterne har forhandlet med ryggen 
mod muren i en situation, hvor SAS stod 
i voldsomme økonomiske problemer og 
har oparbejdet en kæmpe gæld. Piloterne 
havde derfor på forhånd accepteret en 
forringelse på 25 procent i løn og visse 
arbejdsvilkår. Men de ville ikke acceptere 

undergravning af deres overenskomst 
gennem ansættelser under forringede 
vilkår i datterselskaberne. De ville heller 
ikke acceptere, at SAS brød aftalen om, 
at de fyrede, som var lovet genansættelse, 
ikke blev ansat. 

Strejken brød ud den  4. juli, da SAS 
hverken var til at hugge eller stikke i. 
Ledelsen  regnede med, at piloterne ville 
blive voldsomt upopulære i befolkningen. 
Men det modsatte viste sig at være tilfæl-
det. Af de 50 % som svarede på en opin-
ionsundersøgelse om, hvem de holdt med 
under strejken, støttede  2/3  piloterne og 
kun en 1/3 SAS. De øvrige havde ingen 
mening. 

Solidaritet i arbejderklassen
Afgørende var dog flymekanikernes sym-
patistrejke, som startede tre dage efter 

piloternes strejke. Nu kunne man hellere 
ikke bruge piloterne i datterselskaberne 
til at afbøde effekterne af strejken. Sym-
patikonflikten ramte SAS hårdt. Den var 
med til at skubbe forhandlingerne i gang 
igen. Som modtræk lockoutede SAS kabi-
nepersonalet fra den 12. juli. Det betød, 
at de blev sendt hjem uden løn, så  SAS 
kunne spare de penge, de ellers skulle have 
udbetalt i løn til kabinepersonalet. Men  
kun tre dage efter, den 15. juli, kollapsede 
SAS’ hårde front. De måtte strække våben.

At piloterne var i stand til at bringe SAS 
til forhandlingsbordet og gennemtvinge 
indrømmelser er en klar sejr. Og det viser, 
at der er grænser for, hvor langt man kan 
tvinge en arbejdergruppe i knæ. Selvom 
piloterne måtte gå på kompromis på 
løn- og visse arbejdsvilkår, viser kampen, 
at arbejderklassen har styrken og solidar-
iteten, når det virkelige gælder.  

Pilotstrejken – solidariteten vandt

Af Af Researchkollektivet Redox. 
Let redigeret af Lene Junker 

De seneste uger har en bred vifte af 
højrefløjs-organisationer lige fra Dansk 
Folkeparti til nazisterne i Den Nordiske 
Modstandsbevægelse  (NMR) iværksat 
omfattende kampagner mod det, som de 
kalder “woke-ideologi” og “LGBT-ideologi”.

Højrefløjen marcherer i takt i disse dage: 
Fra nazisterne i NMR og nyfascisterne i 
Generation Identitær til Dansk Folkeparti 
og Nye Borgerlige samt en række borgerlige 
debattører lanceres det ene politiske an-
greb efter det andet på dét, som de omtaler 
som “LGBT-ideologi”.

En juni morgen satte den nyfascis-
tiske organisation Generation Identitær 
plakater op ved fire partiers lokaler i 

København i protest mod, at  Københavns 
Borgerrepræsentation støtter op om 
Normstormernes undervisningsarbejde, 
der handler om at give børn og unge et 
kritisk perspektiv på normer relateret til 
køn og seksualitet.

Aktionen er blot den seneste i den mas-
sive bølge, vi har set i juni måned.

Den nazistiske gruppe, Den Nordiske 
Modstandsbevægelse (NMR), har igennem 
juni måned aktioneret adskillige gange 
imod dét, de kalder “homolobbyen”. Det 
er sket med blandt andet plakater, klister-
mærker og lignende materiale. Parolerne 
er blandt andet “Knus homolobbyen” og 
“Der er kun to køn”.

Præcis samme parole brugte Generation 
Identitær også, da de i midten af juni op-
satte plakater ved Sex & Samfunds lokaler 
på Amager i København. De store røde 
plakater med teksten “Der er kun to køn” 
blev ledsaget af teksten: “Stop vanviddet”.

Både Generation Identitær og Den Nor-
diske Modstandsbevægelse har igennem 
juni gennemført en lang række aktioner 
rettet mod det, som Generation Identitær 
kalder “LGBT-ideologien” og NMR kalder 
“homolobbyen”.

Men de to grupperinger er ikke de en-
este, der har kastet sig ind i kampen mod 
normkritikken og de seneste års medvind 
til progressive stemmer i køns- og seksual-
itetsdebatten.

I midten af juni lancerede et presset 
Dansk Folkeparti en såkaldt “anti-woke”-

kampagne, der blandt andet kommer til 
udtryk med reklamer i det offentlige rum 
med titlen: “Det er okay at være almind-
elig”, med undertitlen “Krænkelsessyge 
ekstremister skal ikke bestemme over os”.

Det er dog ikke det eneste tiltag med 
DF-fingeraftryk. Den nystiftede forening 
Dansk Regnbueråd med den transkønnede 
Marcus Dib Jensen i spidsen blev i et 
blogindlæg afsløret som havende meget 
tætte bånd til Dansk Folkeparti, og på 
twitter afviser talsmanden ikke at have 
en fortid i partiets ungdomsorganisation. 
Samme talsmand optræder iøvrigt på so-
ciale medier jævnligt med tillidsvalgte fra 
Nye Borgerlige. 

Dansk Regnbueråd har fået bred op-
bakning fra en lang række borgerlige deb-
attører og medier.

De seneste år er der sket mange små 
tiltag i den rigtige retning, når det kommer 
til normkritik og udvidelse af rettigheder 
for LGBTQIA-grupper. Men med frem-
skridtet følger ofte også tilbageslag. Det 
er dét, vi ser nu. Nazistiske voldsmænd, 
nyfascistiske konspirationsteoretikere, 
højrepopulistiske folketingsmedlemmer 
samt borgerlige debattører driver lige nu 
en massiv kamp mod nogle af de mest 
udsatte minoritetsgrupper, der i forvejen 
kæmper mod markant ulighed i især sund-
hedsvæsenet. Nørrebro Pride

Vi står overfor en massiv bølge af had og 
forsøg på indskrænkning af muligheder og 
rettigheder for minoritetsgrupper. Det er 
nu, vi skal stå sammen – det er nu, vi skal 
stå imod.

Sympatiaktion med SAS-piloterne. 
Foto: Arbejdere i Bevægelses FB-gruppe.

Aktion mod Generation Identitær. 
Foto: eget.

Den Nordiske Modstandsbevægelse. 
Foto: Redox

Sympatiaktion med SAS-piloterne. 
Foto: Arbejdere i Bevægelses FB-gruppe.
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Det mener vi
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Danmark er fuldt integreret i verden og i de 
mange store kriser, som hærger. Økonomisk 
krise, ulighed og fattigdom, imperialistiske 
krige og konflikter, undertrykkelse og dis-
krimination. De er alt sammen et udtryk 
for de voldsomme modsætninger og den 
konkurrence, som er indbygget i kapitalis-
men. 

Med jævne mellemrum eksploderer det 
hele: Mennesker og natur gør oprør, imperi-
alistiske magter forsøger at tilkæmpe sig en 
større del af rovet - og nu står vi på kanten 
af en ny økonomisk nedtur.

JA til velfærd - NEJ til oprustning
Avisen Information kunne for nylig beskrive, 
hvordan uligheden i Danmark ikke er blevet 
mindre i Mette Frederiksens regeringstid, 
selvom det var en af de ting, den selv var 
gået til valg på, og var indeholdt i det for-
ståelsespapir, som som havde givet Social-
demokraterne regeringsmagten.

Regeringen og et stort flertal i folketinget 
har valgt at prioritere penge til oprustning 
og krig. Forsvarsbudgettet skal vokse med 
18 mia. årligt. Allerede nu er der brugt 3 mia. 

til militær støtte til Ukraine.
Også Helle Thornings regering ville 

formindske uligheden. I stedet gik hun 
reform-amok sammen med Bjarne Cory-
don og Margrethe Vestager - og forringede  
dagpengene, efterlønnen, kontanthjælpen, 
førtidspensionen og SU’en.

Folketingsvalget kommer, 
senest juni 2023
Valgkampen er i gang og ser på overfladen 
meget spændende ud: For hvem skal have 
regeringsmagten? De politiske uenigheder 
mellem alle midterpartierne, som de fleste 
jo ønsker at være, kan ligge på et lille sted. 

I modsætning til valget i 2019 er der i 
dag meget lidt opbrud eller nye bevægel-
ser, f.eks. klimabevægelsen eller “er der 
en voksen”-bevægelsen blandt forældre 
til børn i daginstitutioner - alt sammen 
bevægelser som vil kunne sætte klima og 
velfærd på dagsordenen igen.

Den ekstreme midte
Det er de gamle magt-partier, som har 
ansvaret for den konflikt- og kriseramte ver-

Af Megan Trudell, først publiceret i Socialistisk 
Arbejderavis nr. 238, februar 2005. 
Forkortet og bearbejdet af Charlie Lywood

Pariserkommunens nederlag i 1871 var 
et nederlag for den unge arbejderklasse. 
Men arbejderklassen blev efterfølgende  
større og større, da kapitalismen udviklede 
sig. Opgøret mellem de to hovedklasser, 
borgerskabet og arbejderklassen, blev 
efterfølgende og frem til i dag drivkraften 
i almindelige menneskers forsøg på at 
ændre verden til det bedre. Vi vil her i se-
rien fremover koncentrere os om de store 
sværdslag mellem disse klasser. Denne 
gang opgøret i Rusland i 1905.

Rusland var i 1905 et enormt imperium, 
der blev styret af den enevældige tsar. De 
mange bønder levede på sultegrænsen, 
mens jorden forblev i de rige godsejeres 
hænder. Kæmpestore moderne fabrikker 
producerede våben og tøj, og jernbaner 
forbandt de hurtigt voksende byer. Antallet 
af fabriksarbejdere steg fra 1,4 millioner 
til 2,4 millioner mellem 1890 og 1900. En 
moderne arbejderklasse blev skabt i de 
store byer.

Gnisten til 1905 revolutionen
Rusland var i krig med Japan, og i 1904 
havde den udviklet sig til et ydmygende 
nederlag for tsar Nikolaj II. En anti krigs-
stemning i befolkningen skyldtes dels 
arbejdernes vrede over faldende lønnin-
ger og dels vreden over deres elendige 
levevilkår.

Den 3. januar 1905 indkaldes der til 
strejke i St. Petersborg. Arbejdere og 
bønder valgte at marchere til tsaren for at 
anmode om hjælp til at forbedre deres liv. 
Tsarens svar var at beordre sine tropper 
til at skyde på demonstranterne, der blev 
myrdet i hundredvis.

Reaktionen blev, at hele landet rejste 
sig i vrede. Igennem næsten to måneder 
var en million mænd og kvinder aktive 
i strejkebevægelsen. Strejken førte til, at 

tsaren måtte love at indføre en rådgivende 
forsamling.

Men kun lidt blev forandret, og derfor 
rejste bevægelsen sig igen i september 
1905. Denne gang var arbejdernes krav en 
otte timers arbejdsdag, borgerrettigheder 
og en rådgivende forsamling baseret på 
lige og almindelig valgret.

I midten af oktober var de fleste byer 
ramt af generalstrejke, og på strejkemø-
derne, som fandt sted overalt, var der en 
livlig debat om taktik og politiske idéer. 
Inden for en måned begyndte de arbejdere, 
der før havde bøjet sig for autoriteterne, 
at udfordre de herskende idéer og kræve 
lighed.

Storstrejken medførte, at kampen for de 
økonomiske rettigheder  også førte til en 
kamp for de politiske rettigheder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovjetterne blev grundlagt
Den 13. oktober trådte 43 delegerede 
sammen for første gang og grundlagde 
St. Petersborg Sovjetten. Fire uger senere 
nåede antallet sit højdepunkt med 562 
delegerede, der repræsenterede 200.000 
arbejdere fra 147 fabrikker og 16 forskellige 
forbund. Sovjetter sprang frem i mange 
andre byer.

Sovjetten var meget mere end en strej-
kekomité. Den udviklede sig til, hvad den 
russiske revolutionære Leon Trotskij kaldte 
for ”spiren til arbejdermagt og basis for et 
demokratisk alternativ til tsarismen”. 

Del 24 
Den Russiske revolutions generalprøve - 1905

Den 16. oktober forpligtede tsaren sig til 
en forfatning og en rådgivende forsamling, 
men til trods for løfterne om demokrati, 
så blev der gjort forberedelser til at un-
dertrykke revolutionen ved hjælp af magt. 
De delegerede i sovjetterne erkendte faren, 
men besluttede sig for at kæmpe videre; 
men strejken var ikke landsdækkende, 
og arbejdere, der jublede over den lovede 
reform, begyndte at vende tilbage til arbej-
det. Herefter erklærede sovjetten strejken 
for afsluttet. 

Revolutionen fortsat
Flere smede begyndte alligevel spontant at 
organisere en kampagne for en otte timers 
arbejdsdag. De gik hjem efter 8 timers 
arbejde. Sovjetten spredte kampagnen til 
resten af metal- og tekstilindustrien. Der 
blev erklæret undtagelsestilstand.

St. Petersborgs Sovjetten kaldte til strejke 
imod undertrykkelsen. Tilslutningen var 
massiv. Arbejderne deltog i et endnu større 
omfang end i oktober, og efter fem dage 
havde de vundet amnesti for mytteristerne 
– de soldater som havde støttede strejken.

Efter en lang debat stemte sovjetten for 
en afslutning af strejken. Kampen for en 
otte timers arbejdsdag blev ikke vundet, 
men som en delegeret sagde: ”Fra nu af 
skal krigsråbet ”otte timer og et gevær!” 
leve i hjertet på enhver af St. Petersborgs 
arbejdere”.

Nederlag og kontrarevolutionens hævn
I slutningen af november var der atter 
mytteri i luften, og bondeoprør og strej-
ker flammede stadigt op. I Sevastopol 
ved Sortehavet arresterede soldaterne 

deres generaler og marcherede ud af deres 
barakker for at forene sig med masserne. 
Sovjetten indkaldte til en generalstrejke 
med det formål at føre den til et væbnet 
oprør. 33 byer deltog i strejken.

Det var højt spil. Diktaturet kunne 
blive væltet, hvis de revolutionære kræfter 
handlede forenet og målrettet. Men arbej-
derne tøvede, og strejken smuldrede i St. 
Petersborg og i provinserne.

Bevægelsen var knækket, men det tog al-
ligevel 18 måneder, før at revolutionen var 
fuldstændigt undertrykt. 3500 arbejdere og 
bønder blev dræbt og 10.000 såret. 

Læren af 1905
1905 var den store generalprøve for 1917. 
Revolutionen viste magten og kreativiteten 
ved de spontane arbejderkampe samt den 
hastighed, hvormed bevidstheden kunne 
ændre sig, og endelig inspirationen og 
lederskabet til hele landet, som arbejder-
revolutioner giver. Men 1905 viste også, at 
det var nødvendigt at være forberedt på 
en konfrontation med staten i en revolu-
tionær situation og at være organiseret for 
at vinde kampen.

den, vi lever i. De og deres kapitalistiske 
venner har ført en ekstrem politik, som 
har bragt os oprustning og krig, racisme 
og diskrimination, ulighed og fattigdom 
og ladet klimaet sejle sin egen sø. I lidt 
forskellig indpakning, måske. Men kittet 
sammen af “vores vestlige værdier”. Så 
den “ekstreme midte” vil give os mere af 
den samme nyliberale politik.

Inger Støjberg samler den 
diffuse utilfredshed
Når den ekstreme midte vender almin-
delige menneskers problemer ryggen 
og næsten intet gør for at genoprette 
velfærden, og når SF, Enhedslisten og 
Fagbevægelsens Hovedorganisation 
reelt har accepteret dette, ja så bliver 
Inger Støjberg håbet for den diffuse 
utilfredshed lige i øjeblikket. Der er 
samtidig en reel risiko for, at hun og 
Danmarksdemokraterne vil kunne 
samle en langt stærkere højrefløj, 
ligesom Trump har gjort det i USA. En 
højrefløj, som også angriber abortret-
tigheder, kvinderettigheder og LGBT+ 
rettigheder. 
 

Modstand & oprør
Internationale Socialister sætter bar-
ren højt og sigter efter antikapitalisme, 
oprør og revolution. 

Vi kimser ikke af de små skridt uanset 
om det er Arne pension, varme-check til 
dem med gasfyr eller pant på engang-
semballage. Men det “forslår altsammen 
som en skrædder i helvede”.

Vi forstår også vigtigheden af pi-
loternes strejke, sygeplejerskernes stre-
jke og punktaktioner, klimabevægelsen 
Extinction Rebellions´s blokader, lige-
som vi forstår sympatiaktionerne for 
de syriske flygtninge samt de spæde 
protester mod krig og oprustning.  Vi 
støtter aktivt op og indgår som en del 
af kampen med alt, hvad vi har at gøre 
med.

Det gør vi, fordi de små kampe og 
sejre har en værdi i sig selv for dem, 
som det gavner. Deltagelse i kampene 
giver vigtige erfaringer og selvtillid og 
kan bygge op til større kampe og oprør. 
Endelig åbner det op for større interesse 
for revolutionære socialistiske ideer og 
perspektiver.

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 hoved-
vægt på ”historien for de mange”.

St. Petersburg Soviet. 
Foto: Libcom.org

Moskas oprør i 1905. 
Foto: PICRYL Public Domain Search.
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OK23 
- Bunden skal løftes!

Af Charlie Lywood for Socialistisk Arbejderavis

Manchet: Overenskomstfornyels-
en på det private arbejdsmarked 
skal ske senest april 2023, og 
med den magre overenskomst 
sidste gang, og inflationens rasen 
sidenhen, er der lagt op til et hedt 
forår. Socialistisk Arbejderavis har 
sat Lasse Bertelsen, bestyrelses-
medlem i Malernes fagforening 
i København, medlem af Enhed-
slisten og Foreningen Socialisten, 
i stævne for at sætte scenen for 
OK23.

SAA: Der er ved at blive varmet op 
til overenskomstforhandlinger 
på det private arbejdsmarked i 
2023. Hvad bliver de store temaer 
denne gang?

Hvad jeg hører rundt omkring, 
så bliver hovedkravet, at ”bunden 
skal løftes”. Det var i og for sig også 
hovedkravet fra arbejdspladserne 
i 2020, især fra byggeriet. Det skal 
forstås på den måde, at ved at løfte 
bunden, hæve mindstebetalinger 
og mindstelønninger, så løftes 
hele arbejdsmarkedet. 

På den måde er en rimelig 
mindsteløn også et værn mod 
social dumping. Så bunden skal 
løftes lønmæssigt, hvilket igen 
peger  på et generelt lønkrav. 
Problemet på størstedelen af det 
private arbejdsmarked er jo, at 
lønnen fastsættes på de forskellige 
arbejdspladser ved lokal forhan-
dling. Lønnen i industri og byggeri  
er altså meget konjunkturfølsom. 
Med en galoperende inflation 
er lønningerne slet ikke fulgt 
med. I industrien har de indført 
fritvalgs-lønkonto, som har sikret 
1% lønstigning om året, efter at 
industriens lønningerne har stået 
stille i lang tid. Den er nu på 7%, 
men skal jo hæves til 20% hvis den 
skal kompensere for inflationen!

Et andet vigtigt punkt bliver 
den ugentlige arbejdstid. I byg-
geriet er der ikke så mange, der 
arbejder mere end 37 timer, men 
i industri, handel/service og 
transport arbejdes der jo så godt 
som døgnet rundt og det uden 
nogen nævneværdig kompensa-
tion. En industriarbejder fortalte 
mig, at han synes det værste var 
at arbejde på aftenhold, fordi 
han reelt ikke så sin familie hele 
ugen. I min verden bør alt arbejde 
mellem 17 og 6 tillægges 100% og 
arbejdstiden skal selvfølgelig være 
væsentligt kortere for skiftehold.

SAA: Hvordan er situationen i 
arbejderklassen efter to ret magre 
overenskomster i 2020 (for de pri-
vate) og 2022 (for det offentlige)?

Godt spørgsmål! Mit indtryk er, 
at folk efterhånden gerne vil se 
nogle resultater. Fagbevægelses-
toppen skylder at kæmpe nogle 
væsentlige forbedringer hjem. De 
offentlige fik at vide, at de skulle 
stemme ja, men kan nu se, at de 
er blevet snydt. De har fået løntil-
bagegang som belønning for øget 
arbejdspres. Enhver kan regne ud, 
at når de ansatte flygter fra en lang 
række fag, så skyldes det urimelige 
arbejdsforhold og lønninger. 

I transport og byggeri har de 
også svært ved at tiltrække arbe-
jdskraft. Og lønningerne i det pri-
vate følger slet ikke med priserne. 
Med andre ord bliver OK23 meget 
spændende. De fleste kollegaer 
regner ikke med noget, for de er 
trætte af at blive skuffede, men jeg 
har lagt mærke til, at i 2020 var der 
en chance for konflikt i byggeriet. 
Og det tændte et håb om, at der 
endelig ville ske noget. 

SAA: Hvilken betydning tror du, 
at sygeplejerskernes ”nok er nok” 
strejke i 2022 og deres efterføl-
gende punktstrejker har fået for 
stemningen i arbejderklassen?

Den er nok lidt blandet. Vi 
var mange, der tog hatten af for 
sygeplejerskernes ukuelighed og 
vedholdenhed. Resultatet af at 
tromle sygeplejerskerne kan vi jo 
nu se ved, at folk flygter fra faget. 
Personligt står jeg 100% bag den 
kamp, de kæmpede, men jeg ved 
også, at flere faggrupper følte 
sig stødte af, at sygeplejerskerne 

(især toppen) fremhævede deres 
fag overfor andre. 

Generelt tænker jeg, at toppen 
i de offentlige forbund har for 
travlt med at fremme deres eget 
fag i stedet for at gøre som i 2018 
og stå skulder ved skulder. Jeg 
håber, at der er nogle, der kan hive 
toppen af FOA, BUPL, DSF; DLF 
osv. i ørerne, så de stopper med at 
splitte de offentlige faggrupper og 
i stedet kæmper, gerne sammen 
med os i det private.

 
SAA: Kan der drages paralleller 
til piloternes strejke mod SAS her 
i sommeren? Fortæller det noget 
om, hvor langt arbejdsgiverne 
kan gå, før folk reagerer militant?

Ja, helt sikkert. Arbejdsgiverne 
skal passe på med at blive for 
overmodige. De risikerer at frem-
provokere en storm. Arbejdere i 
det her land har intet modtaget 
de sidste årtier udover nedslidn-
ing, højere pensionsalder og øget 
tempo. Hvad var det Louis Pio 
sagde med ”glasset der var ved 
at være fyldt”. I byggeriet har det 
været fyldt i mange år. Selvom 
piloterne jo tjener langt mere end 
en gennemsnitlig arbejder, så var 
det interessant, at opbakningen til 
dem var så stor. Selv de rejsende, 
der ikke kunne komme på ferie, 
var især sure på ledelsen af SAS, 
som  jo var så optaget af at smadre 
piloterne, at de glemte alt om, 
hvad der hedder kundeservice. 

SAA: Hvordan står de kræfter, 
der ønsker et aktivt, kæmpende 
overenskomst-forløb?

Der er rigtigt mange gode 
kræfter, der ønsker at kæmpe for 

en overenskomst, man kan se sig 
selv i, altså som afspejler vores 
krav. Desværre er der indtil videre 
ikke noget organ til at samle og 
koordinere kampen. Arbejdere 
i Bevægelse (AiB) er den mest 
positive og opløftende ting, der er 
sket i fagbevægelsen de sidste 20 
år, men det er et aktivistnetværk 
og ikke en ledelse af arbejdsplad-
serne. Skal der for alvor ske noget, 
skal der komme et organ, der tør 
tage førertrøjen på, når slaget skal 
slås, som tør gå imod de kræfter, 
der ønsker at holde arbejderne til-
bage. Lidt i tråd med tillidsmands-
ringene i gamle dage. Måske kan 
Arbejdere i Bevægelse udvikle sig 
til det, hvem ved. Faktum er, at Ar-
bejdere i Bevægelse har spillet en 
meget stor rolle i at skabe tværfa-
glig solidaritet og samler rigtigt 
mange kampklare arbejdere.

SAA: Hvad kan der forventes af 
Arbejdere i Bevægelse’s ”Løn-
modtagernes Topmøde” her sidst 
i august? Kan det udfordre fagbu-
reaukratiet?

Ja, det tror jeg bestemt. Fagtop-
pen har turneret rundt i de for-
skellige fag på ”lytte-møder”, men 
i virkeligheden har de allerede 
fundet ud af, hvad de selv mener, 
er hovedkravet. Som jeg ser det, er 
fagtoppen fagbevægelsens værste 
fjende. De vil gøre hvad som helst 
for at undgå konflikt, men i min 
verden er tiden mere end moden 
til at tage en konflikt, der kan vise 
både arbejdsgiverne, men også 
især kollegerne, at fagbevægelsen 
er en kamporganisation. 

Init iat iver  som Lønmod-
tagernes Topmøde er helt af-

gørende i forhold til at holde 
toppen til ilden, så de ved, at der 
kommer en reaktion, hvis de igen 
svigter arbejdspladserne. Er man 
i tvivl, kan jeg fortælle at toppen i 
3F og Metal bruger rigtigt mange 
ressourcer på at imødegå initia-
tiver som AiB. De har højtbetalte 
kommunikationskonsulenter til 
at kunne bremse, hvis der kom-
mer kritik fra arbejdspladserne.

SAA: Hvad er socialisternes op-
gaver under OK 23?

For det første må vi forsyne 
arbejdspladserne med de nødv-
endige fakta og statistikker om,  
hvor lidt arbejdere har fået i løn-
stigning kontra kapitalisternes 
eksploderende overskud. Dernæst 
må vi bakke alle initiativer op, der 
samler arbejderne på tværs af fag 
og opmuntrer til at tage yderligere 
skridt. For eksempel dannelse af 
tillidsmandsringe for både private 
og offentlige arbejdere. Vi må også 
forklare, at fagtoppen har svigtet 
før, og at vi har brug for en alter-
nativ ledelse, hvis de svigter igen. 

Mange steder i fagbevægelsen 
sidder de ansatte og bider negle, 
fordi organisationsprocenten er 
under 50%. De frygter at skulle i 
konflikt, for de aner ikke, hvad de 
skal stille op. Vi må indgyde folk 
selvtillid og forklare den enorme 
magt, vi har, hvis vi vælger at 
strejke. Og også argumentere for, 
at den bedste måde at lede en 
strejke på, er,  hvis de forskellige 
arbejdspladser vælger deres egne 
repræsentanter direkte og at disse 
repræsentanter samles i en fælles 
koordinerings-komité. Så er det 
sværere at splitte os ad.

Lasse Bertelsen.
Foto: Eget.

Foto: Arbejdere i Bevægelse.



SIDE 05Socialistisk Arbejderavis
Nr. 395, 22. august 2022Højreradikalisme

Støjberg, endnu et blålys i mangel af bedre
Af Charlie Lywood

Hvordan skal  v i  forklare 
Støjbergs tilsyneladende store 
opbakning - 10 % i en men-
i n g s m å l i n g ,  d a  D a n m a r k s 
Demokraterne blev godkendt som 
parti. Hun har hverken fremlagt 
et politisk program eller ytret sig 
om ret meget andet end at ”folk 
ved hvad jeg står for”. Altså en 
blanding af muslim-bashing, had 
til LGBT+, samt had til wokeness 
og ”kjøwenhavneri”.

Men det, vi ved, er, at hun var 
minister i Lars Løkke-regeringen, 
som skar ned på velfærd, skar eft-
erlønnen ind til benet, forhøjede 
pensionsalderen og førte en 
umenneskelig, fremmedfjendtlig 
flygtninge/udlændingepolitik 
helt derud, hvor hun bevidst 
overtrådte loven, og blev idømt 
to måneders ubetinget fængsel. 
Alligevel vurderes Støjberg af en 
del af befolkningen, som et svar 
på det, som mange opfatter som 
et alternativ til det ”ekstreme 
centrum” - altså de gamle magt-
partier.

Den nuværende socialdemok-
ratiske regering har ikke ændret 
årtiers udsultning af den of-
fentlige sektor eller rettet op 

på uligheden.  Ej heller har den 
indfriet løftet om en klimapolitik, 
der tager fat om de store syndere 
– Aalborg Portland Cement og 
landbruget.

På trods af et velfærds- og kli-
ma valg i 2019 har Frederiksens 
regering blot pillet minimalt ved 
det store efterslæb, foranlediget 
af  regeringerne siden 90’erne.  
Der er færre hænder til at løfte 
opgaverne i sundhed, ældrepleje 
og uddannelsessektoren. De rige 
er blevet rigere og andelen af sam-
fundskagen, som går til lønmod-
tagerne er svundet ind. Derimod 
er profitterne og bonusserne til 
topcheferne øget.

Det er derfor ikke underligt at 
højre-populistiske politikere og 
partier, som i stedet forsøger at 
giver udlændinge og seksuelle 
minoriteter skylden herfor, kan 
få stor indflydelse.

Højrepopulisme på
verdensplan 
Dette er også en tendens på 
verdensplan. I Italien kan par-
tiet “Italiens Brødre”, som er en 
direkte videreførelse af Musso-
linis fascistparti, samle 25 % af 
stemmerne i meningsmålinger i 
det nuværende parlamentariske 
kaos. Ungarns Orban taler om at 

holde den ungarske kultur ren for 
udefrakommende personer. I USA 
angribes retten til abort, og Trump 
pønser på en tilbagekomst. I det 
nylig afholdte franske præsident-
valg var det “ekstreme centrum” 
udfordret af Marine Le Pen, som 
forøgede sin andel af de afgivende 
stemmer til over 40 %.

Støjberg træder direkte ind i 
en fortælling om utroværdige 
politikere, der rotter sig sammen 
imod folket. Mink-sagen var guf 
for Støjberg, som holdt en tale i 

Århus til støtte for minkavlerne, 
og talte om at ”dræne sumpen” 
på Christiansborg. Den efterføl-
gende ansvarsforflygtigelse fra 
Frederiksens side, på trods af hård 
kritik fra Mink-kommissionen, 
og hendes holden hånd over 
topembedsmænd har også styrket 
Støjbergs image som en angivelig 
støtte til den ”lille mand”. 

Læg hertil den omfattende 
fremmedgørelse af op mod 25 % 
af befolkningen via digitalisering 
af den offentlige sektor og borger-
service, så er der vand at svømme 
i. Inflationens hærgen blandt 
almindelige lønmodtagere som 
ser deres realløn falde, skubber til 
desperationen i samfundet.

Alternativet findes i modstand 
fra arbejderklassen
Men Støjbergs gejl og bedrag kan 
ikke løse almindelige mennesk-
ers problemer. Hun er kapital-
ens kvinde og er ligeglad med 
almindelige mennesker. Det er 
dog ikke til den parlamentariske 
venstrefløj, man skal vende blik-
ket. Derfra kommer ingen alter-
nativer. De har solgt deres sjæl til 
Socialdemokraterne.

Alternativet er derimod arbe-
jderklassens modstand, når den 
bliver angrebet. For eksempel 

SAS-piloternes kamp for at have 
ens overenskomst og sikre de 
fyrede piloter i arbejde igen, før 
man ansætter andre, som SAS 
gjorde.

Støjbergs “bidrag” til at støtte 
den ”lille mand” ved at pege fingre 
ad muslimer og ”wokeness” vil 
falde til jorden, hvis arbejderklas-
sen gør modstand og strejker for 
højere løn, velfærd og klimaret-
færdighed.

Vi har ikke brug for endnu et 
blålys efter DF’s kollaps. Vi har 
brug for solidaritet og fællesskab 
mod kapitalens grådighed og ka-
pitalismens ødelæggelse  af vores 
fælles planet. Derfra vokser ideen 
om en anden verden, som er mega 
mere nice.

Af Lene Junker

I foråret annoncerede den en-
gelske regering sine planer om at 
sende flygtninge til Rwanda og in-
dgik en 120 millioner pund aftale 
med Rwanda om at modtage 
titusindvis af flygtninge fra Stor-
britannien i de kommende 5 år. 

T il kamp mod kriminelle
menneskesmuglere
Alle flygtninge, som kommer til 
Storbritannien ad illegale ruter, 
vil få en enkeltbillet til Rwanda, 
udtalte indenrigsminister Priti 
Patel, som anklager kriminelle 
menneskesmuglere for at stå bag 
de mange flygtninge, som krydser 
den Engelske Kanal. Men når fly-
gtninge vælger usikre, illegale og 
dyre ruter, er det, fordi alle andre 
muligheder for at søge asyl ikke 
længere eksisterer. 

Rwanda-aftalen stopper ikke 
flygtningene
Derfor krydsede  23.000 men-
nesker den Engelske Kanal  i 
2021 “illegalt”. Endnu flere for-
søger, men drukner undervejs. 
Trods risikoen for at blive sendt 
til Rwanda fortsætter flygtninge 
med at krydse den Engelske Ka-
nal i 2022. Kort tid efter blev en 
ny “nationalitets og grænse lov” 
vedtaget trods store protester. 
Den kriminaliserer alle flygtninge, 
som kommer via den Engelske 
Kanal og den åbner mulighed for, 
at op mod 6 millioner britiske 
statsborgere kan blive frataget sit 
statsborgerskab.

Regeringen: “asylbehandling 
og efterfølgende beskyttelse 
i tredjelande”
Allerede i  foråret  2021 var 
daværende integrationsminis-
ter Mattias Tesfaye på besøg i 
Rwanda, hvor han underskrev to 
aftaler. I disse aftaler åbner Dan-
mark og Rwanda op for et tættere 
asyl- og migrations-samarbejde. 
Samtidig fremsatte regeringen det 
lovgrundlag, som skal muliggøre 
“asylbehandling og efterfølgende 
beskyttelse i tredjelande”: “Det er 
vores udgangspunkt, at der skal 
være tale om et sikkert tredjeland, 
hvor der er en demokratisk valgt 

regering,” udtalte Mette Frederik-
sen i 2018.

Sådan et land er Rwanda ikke. 
Derfor er dette krav heller ikke 
med i den endelige lovtekst, som 
siden er blevet vedtaget i Folket-
inget. 

Selvom Socialdemokratiet fastl-
agde sin udlændingepolitik i 2018, 
undgik det de flestes opmærk-
somhed, at man seriøst ønskede at 
få en aftale med et tredjeland om 
asylbehandling og efterfølgende 
beskyttelse. Men allerede i 2020 
udnævnte udenrigsministeriet en 
såkaldt migrations ambassadør. 
Og arbejdsbeskrivelsen var klar. 
Den nyudnævnte ambassadør fik 
ansvaret for en nyoprettet task-
force, som skulle opsøge lande 
nord og syd for Middelhavet med 
henblik på at “sparke døre” ind 
overfor regeringens idéer i lande 
i og uden for EU.

Det har ikke været helt så let at 
finde et land at lave aftale med, 
og som helhed afviste EU ideen. 
Men der er ingen tvivl om, at også 
den nye integrationsminister, 
Kaare Dybvad, vil fortsætte. Han 
har nu annonceret af Danmark 
vil modtage 200 kvoteflygtninge 
fra Rwanda og om kort tid opret-
ter Danmark et kontor i Rwandas 
hovedstad, Kigali. 

Israels aftale med Rwanda
Israel var det første land, som 
indgik en aftale med Rwanda. I 
perioden fra 2013-18 sendte Israel 
4000 flygtninge til Rwanda. En 
flygtning fra Eritrea, som siden 
er kommet til Europa, fortæller 
til den britiske radio- og TV og 
nyhedskanal BBC, at de fik valget 
mellem at blive sendt hjem, bo 
i en flygtningelejr/fængsel eller 
selv betale flybilletten til Rwanda. 
I Rwanda fik de at vide, at de var 
uønskede, men mod betaling 
kunne de blive hjulpet videre til 
Uganda.

Stop Rwanda-kampagnen
I Storbritannien er der opbyg-
get en stor og bred kampagne, 
som indtil videre har forhindret 
regeringen i at sende flygtninge 
til Rwanda. PCS, den fagforening, 
hvis medlemmer arbejder i “The 

Border Force” har sammen med 
bl.a. flygtninge støttegruppen, 
Care4Calais, anlagt en retssag 
mod regeringen. PCS udtaler: 
“Det er på tide, at regeringen 
viser menneskelighed over for 
mennesker, som kommer til vores 
kyster for at søge asyl og begynder 
at sikre et asylsystem, hvor flygt-
ninge bliver behandlet efter loven. 

På dagen for retssagen, den 5. 
september, er der planlagt omfat-
tende protester i London og rundt 
omkring i Storbritannien. 

Enhver delsejr  for  “Stop 
Rwanda”-kampagnen i Storbri-
tannien er vigtig, også for os her 
i landet.

Her I Danmark kan vi også 
blive en del af protesten den 5. 
september.

Stop Rwanda flyene
- i Storbritannien såvel som i Danmark

Giorgia Meloni,
leder af Italiens Brødre , 2019.

Foto: Wikimedia Coommons.

Inger Støjberg og Østrigs Sebastian 
Kurz i Vienna, November 2016.

Foto: Dragan Tatic.

Priti Patel i Rwanda, april 2022.
Foto: The Guardian.

Tesfaye i Rwanda, april 2021.
Foto: Infomigrants.net 

Stop Rwanda Flights kampagnen
i Storbritannien.



SIDE 06 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 395, 22. august 2022 Kapitalisme

Af Lene Junker

Borgerlige økonomer herhjem-
me taler om en kommende storm. 
En storm, som ikke kun medfører 
inflation, stigende renter og fal-
dende BNP, som allerede er tilfæl-
det. Men en egentlig økonomisk 
recession med arbejdsløshed 
til følge. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd skriver lidt mere 
afdæmpet i deres nyeste analyse 
om, at “... højkonjunkturen lakker 
mod enden affødt af udefrakom-
mende prisstigninger”.

Danmark er fuldt integreret i 
den globale kapitalistiske øko-
nomi, og vi ser de samme øko-
nomiske nøgletal i EU og i USA. 
I resten af verden er situationen 
langt mere dyster, allerede.

Leveomkostningerne stiger
Leveomkostningerne er steget det 
sidste års tid og især igennem de 
sidste 3 måneder. Inflationen er 
på 9% i gennemsnit i Europa (og 
7, 5 % i Danmark). Den presser 
allerede lavtlønnede og menne-
sker på overførselsindkomsters 
økonomi, og den medvirker til 
yderligere fattigdom og ulighed. 
Det sker herhjemme, i Europa, i 
USA og i endnu større omfang i 
det Globale Syd.

Hvorfor inflation nu?
Inflationen skyldes mangel på 
nogle varer efter corona-nedluk-
ningerne, også kaldet flaskehalse 
i de globale forsyningskæder, 
hvorfor priserne stiger.

Inflationen skyldes endvidere, 
at olie- og gas-priserne stiger, 
fordi Rusland skruer ned for for-
syningerne som svar på Vestens 
økonomiske sanktioner. Men 
markedsgørelsen og monopo-
liseringen af energiforsyningen 
betyder desuden, at energisel-
skaberne har sikret sig profitter 
i en størrelse, man aldrig før har 
set. For eksempel havde Ørsted et 
overskud på 22 milliarder sidst år.

Prisen på fødevarer stiger dels 
som følge af stigende energipri-
ser og dels fordi både Rusland og 
Ukraine, som nogle af verdens 
største hvede-leverandører, er 
ramt af økonomiske sanktioner og 
militær blokade. Men også fordi 
den globale fødevareindustri er 
markedsgjort og kontrolleret af 
ret få firmaer, som selv kan aftale 
prisen.

Beskatning af ekstra profitter, 
prisstop eller nationalisering?
Det er især energisektorens hidtil 
uhørte profitter, som har skabt 
stor forargelse. Alene i EU har de 
scoret 200 mia. euro i extra profit-

ter. Men mange andre brancher 
benytter lejligheden til at skrue 
priserne op, fordi de kan.

FN anklager dem for grådighed 
og kræver særbeskatning af eks-
tra-profitterne. Mange lande er 
nu ved at skabe den nødvendige 
lovgivning for en særskat på ekstra 
profitter. I Danmark er det blot et 
forslag fra SF og Enhedslisten. EU-
kommissionen har tidligere talt 
om nødvendigheden af et prisloft, 
og den tidligere Labour-leder i 
Storbritannien, Gordon Brown, 
lufter endda ideen om en mid-
lertidig statsovertagelse af kritisk 
infrastruktur og forsyninger. 

Arbejdsløsheden vil vokse
Fortsætter recessionen (hvor væk-
sten i BNP falder) - hvilket er ret 
sandsynlig -, vil arbejdsløsheden 
vokse igen. Selvom der aldrig har 
været så mange i arbejde i Dan-
mark som lige nu, vil dette hurtigt 
kunne ændre sig. Arbejdsløshe-
den kommer typisk tidsmæssigt 
haltende efter økonomiske til-
bagegang. Krisetegn kan ses ved, 
at der er et rekordhøjt  antal krak 
i byggebranchen i Danmark. Et 
klart tegn på, at økonomien er på 
vej ind i recession. 

Stigende leveomkostninger, 
voksende arbejdsløshed og fat-
tigdom vil blive et grundvilkår for 
arbejderklassen i den kommende 
tid både i Danmark, Europa og 
USA. I resten af verden taler vi om 
fattigdom og hungersnød. 

Hvorfor kommer kapitalismen 
i krise igen og igen?
For kapitalismen er vækst nød-
vendig, uanset om den er sort eller 
grøn. For uden vækst går økono-
mien i stå og kommer i krise.

Alle virksomheder er tvunget til 
konstant at forbedre deres pro-
duktivitet og sænke omkostnin-
gerne for at konkurrere på prisen, 
øge salget og investere i markeds-
føring og nye produkter for at 

tiltrække større markedsandele.  
Profitten er både et mål i sig selv, 
og bliver til et middel og dermed 
muligheden for at investere i  at 
forbedre sin konkurrenceevne og 
markedsposition. ”Akkumulation 
for akkumulationens skyld” som  
Marx så kort og præcist beskrev 
det.

Investeringerne falder, når der 
ikke er udsigt til tilstrækkelig 
profit. Det er profitten eller pro-
fitraten, som bestemmer, om der 
bliver investeret. 

Tech giganter som Google, 
Amazon mf. har ikke faldende 
profitter og lige pt har energisek-
toren det heller ikke.

Men generelt og som gennem-
snit har profitraten (dvs. profitten 
pr. investeret krone) været falden-
de. Rigtigt mange virksomheder er 
gået i stå og overlever kun, fordi de 
har kunnet låne penge til lav rente 
for at betale deres gæld. De beteg-
nes som zombie-virksomheder, 
fordi de hverken er levende eller 
døde, og nu hvor renten stiger, vil 
mange af disse bukke under.

Før corona i 2019 var økono-
mien også tæt på recession. Den 
dykkede brat under Corona, men 
de enorme pengeudpumpninger, 
som regeringerne foretog for 
at holde systemet i gang i 2020, 
udsatte recessionen. De underlig-
gende problemer forsvandt dog 
ikke og viser sig nu igen.

Falder BNP i to på hinanden 
følgende kvartaler, betegnes det 

som en recession, og fortsætter 
dette, får man en økonomisk 
nedtur eller krise. Faldende BNP 
er blot én målestok for recession 
og kommende krise. Man kan 
med rette kritisere de enkeltele-
menter, som BNP udgøres af, men 
da kapitalismen ikke interesserer 
sig for mennesker og naturens 
velbefindende, tæller dette heller 
ikke med i BNP.

En anden vigtig målestok er 

investeringerne i den produktive 
sektor eller den reale økonomi, 
der handler med virkelige varer. 
Denne sektor udgør en stadigt 
mindre del af det samlede brut-
tonationalprodukt (BNP - et tal for 
samfundets samlede omsætning), 
omkring 20% i dag. I stedet bliver 
profitter og formuer placeret i 
skattely eller i  boligspekulation, 
hvor afkastet er større.

Kapitalismen har aldrig rigtigt 
overvundet sin nedtur efter “Fi-
nanskrisen” i 2008. Derfor kaldes 
denne periode, der strækker sig 
frem til nu, for “Den lange krise”.  
Under “Finanskrisen” i 2008 blev 
bankerne garanteret overlevelse 
fra staterne, herhjemme igennem 
de mange “bankpakker”. Disse 
begrænsede krak og konkurser 
og sikrede systemets overlevelse, 
men det grundlæggende problem 
med de lave profitter og den fal-
dende profitrate forblev uløste. 
Heller ikke selvom arbejderklas-
sen betalte gildet med arbejds-
løshed, lønnedgang og forringet 
velfærd. Kapitalismen forblev 
tung og gældsplaget.

Kapitalismens alternativer 
Derfor giver det nuværende kapi-
talistiske markedssystem os kun 
to alternativer: Enten mere af det 
samme, som faktisk har vist sig 
ikke at kunne sikre en vækstrate, 
der kan holde trit med befolk-
ningstilvæksten og de nødvendige 
nyinvesteringer, samtidigt med at 
udviklingen giver os klima-øde-
læggelse, krige og ekstrem ulig-
hed. - Eller “lad  falde, hvad  ikke 
kan stå”, hvor scenariet er sam-
menbrud og massearbejdsløshed.  
Sandsynligvis en langt farligere 
verden, hvor nationalisme og 
racisme vil blomstre endnu mere 
op. Bestemt ikke nogen særligt 
attraktive alternativer.

Vores virkelige alternativer 
hertil
Men der eksisterer imidlertid 
en helt anden vej hen imod en 

verden, hvor der produceres og 
fordeles - ikke efter, hvad der kan 
betale sig, men efter hvad men-
nesker og naturen har brug for. 

Under “Finanskrisen” i 2008 
blev bankerne reddet. Siden da 
har de tjent enorme formuer på 
hvidvask-forretninger, spekula-
tion og kæmpe gebyrer. 

COVID-19 afslørede et ver-
densomspændende kapitalistisk 
system, som overalt havde skåret 
drastisk ned på sygdomsforebyg-
gelse og på sundhedssektoren, 
som viste sig skrøbelig og helt 
utilstrækkelig. Pandemien tog helt 
unødvendigt mange liv - ligesom 
det økonomisk kom til at koste 
enorme summer.

Og nu står vi overfor voldsom-
me stigninger i leveomkostnin-
gerne og en ny økonomisk krise, 
som er flettet ind i imperialistisk 
rivalisering, krig og klima-kollaps, 
som vi altsammen ikke kender 
konsekvenserne af.

Demokratisk planlægning af 
ressourcer, produktion og di-
stribution burde komme under 
almindelige menneskers kontrol 
i stedet for de få, som ejer og 
kontrollerer hele verden og vores 
liv i dag. Socialisme er et bedre al-
ternativ end det barberi, systemet 
kan byde på.

Denne artikel bygger fortrinsvis på 
en video-debat på engelsk fra den 
3. august mellem Joseph Choonara 
fra Internationale Socialisters 
britiske søsterorganisation So-
cialist Workers Party samt med 
den marxistiske økonom Michael 
Roberts. - Find debatten på YouT-
ube.com under titlen “Crisis and 
inflation: prospects for the world 
economy - Joseph Choonara and 
Michael Roberts”

Endvidere bygger artiklen på en 
aktuel analyse fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) 
- find den her: ae.dk “Prognose: 
Fra coronadyb til flyvende genop-
retning til inflationslussing”

Ny økonomisk nedtur 
venter forude
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Af Lene Junker

Borgerlige økonomer herhjem-
me taler om en kommende storm. 
En storm, som ikke kun medfører 
inflation, stigende renter og fal-
dende BNP, som allerede er tilfæl-
det. Men en egentlig økonomisk 
recession med arbejdsløshed 
til følge. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd skriver lidt mere 
afdæmpet i deres nyeste analyse 
om, at “... højkonjunkturen lakker 
mod enden affødt af udefrakom-
mende prisstigninger”.

Danmark er fuldt integreret i 
den globale kapitalistiske øko-
nomi, og vi ser de samme øko-
nomiske nøgletal i EU og i USA. 
I resten af verden er situationen 
langt mere dyster, allerede.

Leveomkostningerne stiger
Leveomkostningerne er steget det 
sidste års tid og især igennem de 
sidste 3 måneder. Inflationen er 
på 9% i gennemsnit i Europa (og 
7, 5 % i Danmark). Den presser 
allerede lavtlønnede og menne-
sker på overførselsindkomsters 
økonomi, og den medvirker til 
yderligere fattigdom og ulighed. 
Det sker herhjemme, i Europa, i 
USA og i endnu større omfang i 
det Globale Syd.

Hvorfor inflation nu?
Inflationen skyldes mangel på 
nogle varer efter corona-nedluk-
ningerne, også kaldet flaskehalse 
i de globale forsyningskæder, 
hvorfor priserne stiger.

Inflationen skyldes endvidere, 
at olie- og gas-priserne stiger, 
fordi Rusland skruer ned for for-
syningerne som svar på Vestens 
økonomiske sanktioner. Men 
markedsgørelsen og monopo-
liseringen af energiforsyningen 
betyder desuden, at energisel-
skaberne har sikret sig profitter 
i en størrelse, man aldrig før har 
set. For eksempel havde Ørsted et 
overskud på 22 milliarder sidst år.

Prisen på fødevarer stiger dels 
som følge af stigende energipri-
ser og dels fordi både Rusland og 
Ukraine, som nogle af verdens 
største hvede-leverandører, er 
ramt af økonomiske sanktioner og 
militær blokade. Men også fordi 
den globale fødevareindustri er 
markedsgjort og kontrolleret af 
ret få firmaer, som selv kan aftale 
prisen.

Beskatning af ekstra profitter, 
prisstop eller nationalisering?
Det er især energisektorens hidtil 
uhørte profitter, som har skabt 
stor forargelse. Alene i EU har de 
scoret 200 mia. euro i extra profit-

ter. Men mange andre brancher 
benytter lejligheden til at skrue 
priserne op, fordi de kan.

FN anklager dem for grådighed 
og kræver særbeskatning af eks-
tra-profitterne. Mange lande er 
nu ved at skabe den nødvendige 
lovgivning for en særskat på ekstra 
profitter. I Danmark er det blot et 
forslag fra SF og Enhedslisten. EU-
kommissionen har tidligere talt 
om nødvendigheden af et prisloft, 
og den tidligere Labour-leder i 
Storbritannien, Gordon Brown, 
lufter endda ideen om en mid-
lertidig statsovertagelse af kritisk 
infrastruktur og forsyninger. 

Arbejdsløsheden vil vokse
Fortsætter recessionen (hvor væk-
sten i BNP falder) - hvilket er ret 
sandsynlig -, vil arbejdsløsheden 
vokse igen. Selvom der aldrig har 
været så mange i arbejde i Dan-
mark som lige nu, vil dette hurtigt 
kunne ændre sig. Arbejdsløshe-
den kommer typisk tidsmæssigt 
haltende efter økonomiske til-
bagegang. Krisetegn kan ses ved, 
at der er et rekordhøjt  antal krak 
i byggebranchen i Danmark. Et 
klart tegn på, at økonomien er på 
vej ind i recession. 

Stigende leveomkostninger, 
voksende arbejdsløshed og fat-
tigdom vil blive et grundvilkår for 
arbejderklassen i den kommende 
tid både i Danmark, Europa og 
USA. I resten af verden taler vi om 
fattigdom og hungersnød. 

Hvorfor kommer kapitalismen 
i krise igen og igen?
For kapitalismen er vækst nød-
vendig, uanset om den er sort eller 
grøn. For uden vækst går økono-
mien i stå og kommer i krise.

Alle virksomheder er tvunget til 
konstant at forbedre deres pro-
duktivitet og sænke omkostnin-
gerne for at konkurrere på prisen, 
øge salget og investere i markeds-
føring og nye produkter for at 

tiltrække større markedsandele.  
Profitten er både et mål i sig selv, 
og bliver til et middel og dermed 
muligheden for at investere i  at 
forbedre sin konkurrenceevne og 
markedsposition. ”Akkumulation 
for akkumulationens skyld” som  
Marx så kort og præcist beskrev 
det.

Investeringerne falder, når der 
ikke er udsigt til tilstrækkelig 
profit. Det er profitten eller pro-
fitraten, som bestemmer, om der 
bliver investeret. 

Tech giganter som Google, 
Amazon mf. har ikke faldende 
profitter og lige pt har energisek-
toren det heller ikke.

Men generelt og som gennem-
snit har profitraten (dvs. profitten 
pr. investeret krone) været falden-
de. Rigtigt mange virksomheder er 
gået i stå og overlever kun, fordi de 
har kunnet låne penge til lav rente 
for at betale deres gæld. De beteg-
nes som zombie-virksomheder, 
fordi de hverken er levende eller 
døde, og nu hvor renten stiger, vil 
mange af disse bukke under.

Før corona i 2019 var økono-
mien også tæt på recession. Den 
dykkede brat under Corona, men 
de enorme pengeudpumpninger, 
som regeringerne foretog for 
at holde systemet i gang i 2020, 
udsatte recessionen. De underlig-
gende problemer forsvandt dog 
ikke og viser sig nu igen.

Falder BNP i to på hinanden 
følgende kvartaler, betegnes det 

som en recession, og fortsætter 
dette, får man en økonomisk 
nedtur eller krise. Faldende BNP 
er blot én målestok for recession 
og kommende krise. Man kan 
med rette kritisere de enkeltele-
menter, som BNP udgøres af, men 
da kapitalismen ikke interesserer 
sig for mennesker og naturens 
velbefindende, tæller dette heller 
ikke med i BNP.

En anden vigtig målestok er 

investeringerne i den produktive 
sektor eller den reale økonomi, 
der handler med virkelige varer. 
Denne sektor udgør en stadigt 
mindre del af det samlede brut-
tonationalprodukt (BNP - et tal for 
samfundets samlede omsætning), 
omkring 20% i dag. I stedet bliver 
profitter og formuer placeret i 
skattely eller i  boligspekulation, 
hvor afkastet er større.

Kapitalismen har aldrig rigtigt 
overvundet sin nedtur efter “Fi-
nanskrisen” i 2008. Derfor kaldes 
denne periode, der strækker sig 
frem til nu, for “Den lange krise”.  
Under “Finanskrisen” i 2008 blev 
bankerne garanteret overlevelse 
fra staterne, herhjemme igennem 
de mange “bankpakker”. Disse 
begrænsede krak og konkurser 
og sikrede systemets overlevelse, 
men det grundlæggende problem 
med de lave profitter og den fal-
dende profitrate forblev uløste. 
Heller ikke selvom arbejderklas-
sen betalte gildet med arbejds-
løshed, lønnedgang og forringet 
velfærd. Kapitalismen forblev 
tung og gældsplaget.

Kapitalismens alternativer 
Derfor giver det nuværende kapi-
talistiske markedssystem os kun 
to alternativer: Enten mere af det 
samme, som faktisk har vist sig 
ikke at kunne sikre en vækstrate, 
der kan holde trit med befolk-
ningstilvæksten og de nødvendige 
nyinvesteringer, samtidigt med at 
udviklingen giver os klima-øde-
læggelse, krige og ekstrem ulig-
hed. - Eller “lad  falde, hvad  ikke 
kan stå”, hvor scenariet er sam-
menbrud og massearbejdsløshed.  
Sandsynligvis en langt farligere 
verden, hvor nationalisme og 
racisme vil blomstre endnu mere 
op. Bestemt ikke nogen særligt 
attraktive alternativer.

Vores virkelige alternativer 
hertil
Men der eksisterer imidlertid 
en helt anden vej hen imod en 

verden, hvor der produceres og 
fordeles - ikke efter, hvad der kan 
betale sig, men efter hvad men-
nesker og naturen har brug for. 

Under “Finanskrisen” i 2008 
blev bankerne reddet. Siden da 
har de tjent enorme formuer på 
hvidvask-forretninger, spekula-
tion og kæmpe gebyrer. 

COVID-19 afslørede et ver-
densomspændende kapitalistisk 
system, som overalt havde skåret 
drastisk ned på sygdomsforebyg-
gelse og på sundhedssektoren, 
som viste sig skrøbelig og helt 
utilstrækkelig. Pandemien tog helt 
unødvendigt mange liv - ligesom 
det økonomisk kom til at koste 
enorme summer.

Og nu står vi overfor voldsom-
me stigninger i leveomkostnin-
gerne og en ny økonomisk krise, 
som er flettet ind i imperialistisk 
rivalisering, krig og klima-kollaps, 
som vi altsammen ikke kender 
konsekvenserne af.

Demokratisk planlægning af 
ressourcer, produktion og di-
stribution burde komme under 
almindelige menneskers kontrol 
i stedet for de få, som ejer og 
kontrollerer hele verden og vores 
liv i dag. Socialisme er et bedre al-
ternativ end det barberi, systemet 
kan byde på.

Denne artikel bygger fortrinsvis på 
en video-debat på engelsk fra den 
3. august mellem Joseph Choonara 
fra Internationale Socialisters 
britiske søsterorganisation So-
cialist Workers Party samt med 
den marxistiske økonom Michael 
Roberts. - Find debatten på YouT-
ube.com under titlen “Crisis and 
inflation: prospects for the world 
economy - Joseph Choonara and 
Michael Roberts”

Endvidere bygger artiklen på en 
aktuel analyse fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) 
- find den her: ae.dk “Prognose: 
Fra coronadyb til flyvende genop-
retning til inflationslussing”

Ny økonomisk nedtur 
venter forude
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Af Freddie Nielsen.

”Vores måde at leve på er truet.” 
”Ruslands invasion af Ukraine er 
en trussel mod vestligt demokrati, 
og derfor er vi nødt til at stå sam-
men med vores ”egne herskere” 
og med NATO.” ”Rusland under 
Putin er et despoti, som det er 
nødvendigt at stå sammen imod.” 
Den type argumenter har vi mødt 
i det seneste ½ år. Og for de, der 
kan huske 2002/03, da USA sam-
lede allierede til angreb på Irak, 
husker man måske argumenter i 
den familie. ”I skal ikke kritisere 
USA, havde det ikke været for USA, 
havde vi i dag levet under nazistisk 
diktatur”, og andre udtalelser i 
samme stil.

Umiddelbart lyder det tilforla-
deligt. Saddam Husseins regime 
var et brutalt diktatur. Putin er en 
despot. Rusland har overfaldet en 
suveræn stat. Krig er noget frygte-
ligt noget. Og det er langt bedre at 
leve under et borgerligt demokrati 
end under et diktatur.

Fjendebilleder eksisterer på 
mange måder, såvel ydre som 
indre fjender, og er et vigtigt red-
skab for magthaverne. Referencer 
tilbage til 2. verdenskrig bruges 
igen og igen. Putin begrunder 
invasionen af Ukraine med at ville 
bekæmpe nazisme, som påstås at 
florere i landet. Men han er ikke 
alene, tilbage i 1990erne da USA 
byggede op til invasion af Irak, 
var et udbredt argument, at Hus-
sein ikke bare var en grim diktator 
(dem havde man mange af blandt 
sine allierede), men en ny Hit-
ler. Det blev gentaget i 2002/03. 

”Gode krig”
Referencerne til 2. verdenskrig 
formidler et billede af den ”gode 
krig”, som gjorde op med nazis-
men, og som noget, vi alle skal 
være glade for, er selvfølgelig 
velvalgte. Det er noget, der taler 
til os alle, for nazismen var noget 
ganske forfærdeligt, som det var 
godt at slippe af med.

Og der skal ikke være tvivl om, 
at nazismen med sine bestialske 
overgreb på jøder, homoseksuelle, 
romaer m.fl., og dens frontalan-
greb på arbejderklassen og dens 
organisationer er noget af det 
værste, der er oplevet i nyere tid. 
Noget der skulle bekæmpes, og 
som skulle have været bekæmpet, 
før den udviklede sig, som den 
gjorde i Tyskland.

Men er det så rigtigt, at de alli-
erede førte en primært altruistisk 
krig for at bekæmpe nazisme og 
fascisme og for at bevare demo-
kratiet? Jøderne var en velvalgt 
fjende i Tyskland. De var en mi-
noritet, og kunne beskyldes for 
både bolsjevisme og kapitalistisk 

udsugning. Men i Italien blev de 
først en del af fjendebilledet i 
løbet af 1930erne, da afhængig-
heden af Tyskland voksede.

Der var en god grund til forskel-
len, for den virkelige fjende i såvel 
Tyskland som i Italien (og andre 
totalitære regimer) var arbejder-
klassen – en urolig kraft, der havde 
lavet oprør og revolution efter 1. 
verdenskrig.

Churchill – en af ”lederne af den 
demokratiske verdens krig mod 
nazismen” - var i 1920erne en 
stor beundrer af Mussolini. Her-
hjemme udtalte den konservative 
Victor Püschel i 1933 i folketinget: 
”Man kan lære uhyre meget af 
nazisterne. Der er meget af, hvad 
de gør, som er modbydeligt for os 
danske, og som man ikke forstår, 
fordi man ikke har levet der i 
landet.”

Der kan findes mange eksem-
pler, men generelt var billedet i 
mange borgerlige kredse i Europa 
og USA, at man nok ikke billigede 
nazisternes metoder, men man 
var fuld af beundring over, at de 
fik togene til at køre til tiden og 
skabte orden – altså fik stoppet 
for irriterende strejker og demon-
strationer.

På samme måde kan man pege 
på, at ganske vist var det ikke 
passende at gribe militært ind i 
andre lande, men end ikke den 
økonomiske krig, (opfundet un-
der 1. verdenskrig og som i dag 
føres massivt mod Rusland), blev 
brugt. Slet ikke mod Tyskland, og 
kun halvhjertet mod Italien efter 
angrebet på Abessinien i 1935. 
 
Spanien
Den helt store test på kampen 
mod fascismen var i 1936-39, hvor 
spanske venstrekræfter kæmpede 
for at bevare den demokratiske 
republik mod et fascistisk mili-
tærkup. Her viste stormagterne sit 
rette sindelag ved, med England 
og Frankrig i spidsen, at føre en 
ikke-indblandings-politik, hvilket 
var ensbetydende med fascistisk 

sejr, da Tyskland og Italien støt-
tede massivt op bag Franco-
hæren, og direkte testede deres 
krigsmaskiner.

Stalins Rusland støttede ganske 
vist republikken, men mest for at 
undgå en socialistisk revolution, 
da det kunne forstyrre Ruslands 
mulighed for alliance med Eng-
land og Frankrig. Og da alliancen 
glippede, indgik Stalin en pagt 
med Hitler. Hans frygt for, at 
England og Frankrig skulle alliere 
sig med Tyskland mod Rusland, 
var ganske vist ikke helt ude i 
hampen. Men da alverdens kom-
munistpartier (KP’er), herefter 
blev tvunget til at se England og 
Frankrig som den primære ag-
gressor, var det et alvorligt slag for 
kampen mod nazismen.

Og da Hitler så, med England 
og Frankrigs billigelse havde an-
nekteret Østrig og Tjekkoslova-
kiet og delt Polen med Rusland 
i 1939, derefter førte krigen med 
angreb mod vest i stedet for 
øst, begyndte billedet at vende. 
 
Krigen vender
Med besættelsen af Danmark, 
Norge, Holland, Belgien og Frank-
rig, blitzen mod England og offen-
siven i Nordafrika blev de vestlige 
imperialistiske interesser imid-
lertid trådt for nær. For øvrigt er 
det uforståeligt at Frankrig, med 
en enorm hær, overgav sig efter 
få dage, hvis man ikke ser på, at 
det franske borgerskab var mere 
bange for sin egen arbejderklasse 
end tysk besættelse.

USA var fodslæbende i de første 
2 år af krigen. Store dele af den 
amerikanske storkapital mente, 
at man hellere skulle gå i krig 
mod Sterlingområdet (det stort 
set lukkede verdensmarked, som 
England kontrollerede). Præsi-

dent Roosevelt, der mente, at det 
skulle man nok klare, og at det var 
vigtigere at bekæmpe Tyskland, 
var i mindretal. Først da han i 
slutningen af 1941 provokerede 
Japan til angreb på USA, ved at 
stoppe olieeksporten til Japan, fik 
han sin vilje.

Hvis vi så ser på, hvordan kri-
gen førtes, bliver det tydeligt, at 
det var imperialistiske interesser, 
der bestemte. Først og fremmest 
engelske, det var først gennem 
2. verdenskrig, at USA vippede 
England som den betydeligste 
imperialistiske magt.

Den første engelsk-amerikan-
ske offensiv var i Nordafrika for 
at redde de engelske interesser 
omkring Suezkanalen. Og udsky-
delsen af ”den 2. front” (dvs. en 
tidlig invasion af det tysk besatte 

Vesteuropa med henblik på at 
lette presset på Rusland) skyldtes 
dels, at Churchill plæderede for 
at gå gennem Balkan (hvilket 
ville afskære Rusland for sin del 
af sejrskagen), og dels at England/
USA håbede på, at Rusland og 
Tyskland ville slide  hinanden op 

på østfronten. Først da dette med 
Sovjetunionens militære frem-
gang i 1943 (Kursk-offensiven, 
overgangen over Dnepr) glippede, 
blev der reelt arbejdet for den 2. 
front. Denne blev besluttet på 
Teheran-mødet i november 1943 
som en direkte reaktion på, at den 
strategiske balance på Østfronten 
med ét havde ændret sig radikalt 
til Sovjetunionens fordel, og fra nu 
af planlagde England og USA D-
dagen med invasionen i Norman-
diet i juni 1944. Vestmagterne ville 
forhindre, at Sovjetunionen med 
udsigterne til en nedkæmpning af 
Nazi-Tyskland ville kunne komme 
til at erobre hele Vesteuropa.  

Imperialistisk krig
Et andet aspekt ved krigsførelsen, 
der afslører dens imperialistiske 
karakter, er frygten for gentagelse 
af arbejderopstande og revolutio-
ner som efter 1. verdenskrig.

Dels offentliggjorde Stalin et 
krigsmål om store krigserstatnin-
ger fra Tyskland og tvang af tyske 
arbejdere til at genopbygge Rus-
land, dels var der terrorbomberne 
over Dresden og Hamburg. Begge 
var en meddelelse til den tyske be-
folkning om, at de var venneløse, 
så en folkelig opstand mod Hitler 
ville være nyttesløs.

Dels aftalte Churchill og Stalin 
på Teheran-konferencen delingen 
af Østeuropa i interessesfærer, 
dels satte England herefter et 
5000 mand stort ekspeditions-
korps ind i Grækenland i 1944 for 
at tvinge den KP-ledede græske 
modstandsbevægelse fra mag-
ten, efter at denne havde tvunget 
de tyske tropper ud. Ligesom 
Stalin sendte eksil-lederne af de 
franske og italienske KPer hjem, 
med stærke ordrer om at afvæbne 
modstandsbevægelserne.

Endelig kan nævnes at atom-
bomberne over Japan, primært 
havde til formål at fortælle Stalin, 
at han ikke skulle stikke næsen for 
langt frem.

2. verdenskrig
– en imperialistisk krig

Churchill, Roosevelt og Stalin til Yalta konferencen i februar 1945,
hvor de delte verden imellem sig. 

Foto: Prykel.com.

Hitler-Stalin pagten fra 1939. Her 
Stalin med Ribbentrop i Kremlin. 

Foto: Wikimedia Commons.
Storbritannien og USA’s tæppebombning af Dresden. 

Foto: Wikimedia Commons.
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Af Sarah Svensson

Vi står midt i klimakrise og 
kaos
Vi lever i en tid, hvor den globale 
opvarmning, forårsaget af 150 
års udslip af drivhusgasser, ikke 
længere fremstår usynlig eller som 
noget, der er “på vej”. Effekterne 
er allerede mærkbare med en 
højere frekvens af klimarelate-
rede naturkatastrofer, hedebølger, 
skovbrande og oversvømmelser. 
I virkeligheden har krisen været 
mærkbar længe, men nu bevæ-
ger den sig hastigt mod Europa 
og USA på en måde, som gør 
det umuligt at ignorere for både 
medier og politikere i denne del 
af verden.

Den dobbelte tidsfornemmelse 
- hvis det allerede er for sent, 
hvad kæmper vi så for?
Det har længe været sådan, at 
klimaaktivister kloden rundt og 
adskillige COP-møder har prokla-
meret, at det er sidste udkald for 
handling, hvis vi vil afværge al-
vorlige katastrofer. For dem, som 
allerede er blevet ramt af natur-
katastrofer og miljøødelæggelser, 

vil det nok være mere passende 
at sige, at det allerede er for sent, 
men vi har dog stadig chancen 
for at bremse og forberede os på 
kommende konsekvenser. 

Samtidig med, at det allerede 
er for sent opererer regeringer 
og firmaer med tidshorisonter, 
som ligger årtier ude i fremtiden, 
førend “kurven knækker” og driv-
husgasserne reduceres. Og det er 
den dobbelte tidsfornemmelse, 
som kan gøre klimaaktivisme 
så bedrøvende og kompliceret. 
Hvis det allerede er for sent, hvad 
kæmper vi så for?

System Change kræver en 
revolution
Den dobbelte tidsfornemmelse 
arbejder Martin Empson med i sin 
bog “Socialism or Extinction” ( = 
socialisme eller udslettelse) ved at 
argumentere for, at vi skal lægge 
en strategi, som faktisk kan føre 
til reel system forandring og sejr. 
Så længe kapitalismen er det sty-
rende system, er det ikke muligt 
at forhindre klimakatastroferne, 
fordi under kapitalismen vil profit 
altid komme før menneskers og 
naturens behov. 

I første halvdel af bogen giver 
Empson mange eksempler på, 
at profit og menneskelige behov 
ikke kan forenes. Kapitalismen 
er bygget op på udnyttelse af na-
turens ressourcer og menneskers 
arbejdskraft og skiftet til fossile 
energiformer i kapitalismens start 
spillede en afgørende rolle for 
såvel udbytningen af arbejder-
klassen og for udbredelsen af 
kapitalismen til hele kloden. 

Gennem første halvdel bygger 
Empson argumenterne op for, 
hvorfor hverken staten, firmaer 

heller små modige grupper af 
radikale miljøaktivister kan lyk-
kes med at ændre kursen mod 
klimakollaps. Kun ved at ændre 
hele samfundets struktur grund-
læggende, altså den måde vi 
producerer, arbejder, forbruger, 
fordeler og tager beslutninger 
på, kan vi overgå til en orden, 
hvor alle menneskers behov til-
godeses uden at drive rovdrift på 
naturens ressourcer. Sådan vil vi 
også kunne reducere udledningen 
af drivhusgasser og genoprette 
naturen og biodiversiteten.

Vi skal lade os inspirere af 
erfaringerne fra tidligere re-
volutioner
Og hvordan kan sådan en sam-
fundsforandring så finde sted? 
Empson trækker på historiske 
lektioner fra fire forskellige re-
volutioner for at vise, hvordan 
revolutionære processer fungerer, 
hvordan revolutioner organise-
res, modarbejdes og hvordan de 
kan vinde. Arbejderklassen, som 
producerer alle værdier og får 
samfundet til at fungere, spiller 
en central rolle. Og vi er mange, 
ja langt de fleste… Hvis vi ned-
lægger arbejdet kan vi udfordre 
magten, nedbryde den eksiste-
rende orden og erstatte den med 
en ny, hvor vi kan sikre vore egne 
interesser. Han beskriver, hvordan 
mennesker under den revolutio-
nære proces selv gennemgår en 
forandring, idet man oplever at 
have magten over sit eget liv og 
måden at indrette samfundet på 
i samarbejde med andre.

Massebevægelse eller radikale 
aktioner?
Hele bogen er bygget op på ideen 

om, at for at vinde kampen for et 
solidarisk og bæredygtigt sam-
fund, er det nødvendigt at op-
bygge en revolutionær, socialistisk 
massebevægelse. Selvom han an-
erkender modet og viljen blandt 
klimaaktivister i bevægelser som 
Extinction Rebellion, argumen-
terer han for, at de heltemodige 
og radikale aktiviteter, som de 
står for, ikke alene kan sikre en 
samfundsforandring. Der er brug 
for en massebevægelse, som en-
gagerer arbejdere og lader dem 
involvere sig og opleve at de kan 
tage magten. Særligt rammende 
er eksemplerne på, hvordan mas-
sebevægelser giver legitimitet og 
mod til mindre grupper til at lave 
blokader, nedlægge arbejdet eller 
sabotere.

Socialister ønsker mere delta-
gelse, mere medbestemmelse, 
mere demokrati.
 Derfor siger Empson: 

“Vi må være påpasselige med 
ikke at se aktioner fra små grupper 
af individer, hvor modige de end 
måtte være, som mere radikale end 
masseaktioner. Derimod er den 
mest radikale aktionsform, når 
arbejdere strejker, netop fordi den 
rammer profitten og er en direkte 
udfordring af systemet” (min egen 
oversættelse).

Empson taler altså ind i tids-
horisonten på en uvant måde. 
Selvom krisen truer lige på dør-
tærsklen, skal vi ikke stille os 
tilfredse eller nøjes med små og 
tilstrækkelige reformer. Derfor må 
vi være grundige, og klimabevæ-
gelsen må vende sig mod det lag 
i  samfundet, som har magten og 
evnen til at forandre systemet. 
Der må være en dialog og et sam-

arbejde med arbejdere, netop 
der hvor de er organiseret som 
arbejdere på arbejdspladser og i 
fagforeingerne. For som Empson 
anerkender, vil de fleste klimaak-
tivister være arbejdere, men de er 
ikke organiseret som sådan i deres 
kamp for en beboelig klode. 

Det er ikke for sent
En protestbevægelse kan udvikle 
sig til en massebevægelse og et 
oprør. Det sker hele tiden. Det 
afgørende er, om det udvikler 
sig til en revolutionær situation, 
som kan udvikle sig til arbejder-
magt og socialisme. Det sker ikke 
automatisk. Det sker kun, hvis 
revolutionære socialister er en del 
af kampen samt mange nok til at 
argumentere for og organisere re-
volutionen. Det er den mulighed 
og det håb, kampen står om i dag. 
Det er ikke for sent.

Boganmeldelse:

Revolution er den mulighed og det håb, kampen står om i dag

Vendepunktet. Foto: Ole V Wagner

Forfatter Martin Empson. Eget foto

Socialism or Extinction: The 
Meaning of Revolution in 
a time of Ecological Crisis,
af Martin Empson. 120 kr. 
Udgivet af Bookmarks Publi-
cations. Køb den på For-
laget Modstand eller i den 
lokale bogcafé i København, 
Aarhus og Odense.

Socialism or Extinction: The Socialism or Extinction: The Socialism or Extinction: The 

Klimacamp 2022
Vores demokrati kræver 
mere af os. Derfor samler vi 
folk til klima-camp og ak-
tion fra fredag 2. – tirsdag 6. 
september. Vi skal samles til 
klimacamp, fordi vi insisterer 
på, at det arbejde, vores bev-
ægelser har lagt, skal føre til 
en klimaretfærdig omstilling 
af samfundet. Vi skal sam-
les til klimacamp, fordi vi vil 
sætte os i vejen for den fort-
satte ødelæggelse af vores na-
tur, klima og samfund.

Du kan være med! 
Læs mere om klimacampen 
imod falske grønne løsninger 
på Klimafældens hjemme-

side, klimafaelden.dk
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Del 3: Drømmene om en ny type atomkraft uden far lighed og affald
De atomkatastrofer, der 
har fundet sted, har været 
ødelæggende for atomindu-
strien: Atomkatastroferne 
Three Mile Island i USA i 
1979, Tjernobyl i 1986 og 
Fukushima i 2011 fik politisk 
allesammen store følger. 

Af Jens Riis Bojsen

I USA blev udbygningen af 
atomkraft lammet i 30 - 40 år, Tjer-
nobyl fik Italien til endegyldigt at 
opgive atomkraft, og Fukushima 
fik Tyskland til at opgive. Her i år 
2022 lukker de allersidste tyske 
atomkraftværker. Belgien plan-
lægger at slutte atomkraften i 
2025. Og for Danmark var risikoen 
for en katastrofe på Barsebäck 
så stor, at det tvang Sverige til at 
stoppe dette atomkraftværk.

Så selvom mange atomkraft-
tilhængere mener, at moderne 
atomkraftværker skulle være 
sikre, så forstår atomindustrien 
udmærket, at den ikke har råd til 
flere katastrofer. I USA kom stop-
pet for udbygningen af atomkraft 
igennem 30 - 40 år efter Three Mile 
Island-ulykken til at blive meget 
dyrt for atomindustrien, men det 
er ikke så kendt i Danmark, hvor 
man typisk mest har hæftet sig 
ved Tjernobyl-katastrofen.

Atomindustrien satser derfor på 
at udvikle nye reaktortyper, som 
– i hvert fald på papiret - skulle 
være sikrere end de hidtidige. I 
allerførste omgang drejer det sig 
om noget sikrere varianter af de 
bestående reaktortyper.

Forhåbningerne til den så-
kaldte smeltet salt-reaktor
Men samtidig næredes der blandt 
atomkraft-tilhængerne forhåb-
ninger til en radikalt anden type 
atomreaktor, som vil være langt 
sikrere og have langt mindre 
problemer med atomaffald. Her 
finder vi den såkaldte “smeltet 

salt-reaktor” (på engelsk ”molten 
salt-reactor”).

Princippet blev udviklet i USA 
i 1950’erne, og en prototype kom 
i drift i 1968, men blev stoppet i 
1973. Og det skyldtes ikke mindst, 
at stærke kræfter ikke ønskede, at 
de konventionelle reaktorer - som 
der var store interesser i - skulle 
blive kritiseret for utilstrækkelig 
sikkerhed. For smeltet salt-reak-
torerne er rent faktisk væsentligt 
sikrere.

Smeltet salt-reaktorer rummer 
– i hvert fald på papiret - meget 
betydelige fordele. En reaktor-ka-
tastrofe med nedsmeltning og en 
efterfølgende damp- eller brint-
eksplosion med et enormt udslip 
af radioaktive stoffer, som det 
skete i Fukushima, er ikke muligt 
ved smeltet salt-reaktoren. Det er 
naturligvis en kæmpe fordel!

Bruger man stoffet thorium til 
driften af smeltet salt-reaktoren i 
stedet for uran, så vil man kunne 
begrænse mængden af atomaf-
fald betydeligt. Man håber endda 
at kunne udnytte det højradio-
aktive atomaffald, som der er 
så rigelige lagre af fra de i dag 
eksisterende atomkraftværker til 
at kunne drive sådanne smeltet 
salt-reaktorer. Denne mulighed 
skyldes, at det højradioaktive 
affald jo rummer store energier.

I smeltet salt-reaktorerne, der 
udnytter stoffet thorium i stedet 
for uran, vil sammensætningen 
af det atomaffald, som reaktoren 
trods alt skaber under driften, 
kunne ændres, så det blot vil be-
stå af stoffer, som “kun” er farlige 
i max 300 år i stedet for tusinder 
af år. Ligesom mængden af affald 
vil være stærkt reduceret. Det er 
naturligvis alt sammen af stor 
betydning.

Håbet er således, at man med 
flydende salt-reaktorer drevet af 
thorium (i stedet for uran) vil kun-
ne skabe atomkraftværker, som 
ikke under nogen omstændighe-
der vil kunne udløse en katastrofe, 

og som under driften ikke vil 
forurene, ligesom atomaffaldet 
vil være teknisk kontrollérbart, 
så det ikke på noget tidspunkt vil 
kunne udgøre en fare.

Men herudover foreslår EU 
også at støtte udviklingen af 
smeltet salt-reaktorer. I Danmark 
deltager virksomhederne Seaborg 
Technologies samt Copenha-
gen Atomics begge hver for sig 
i udviklingen af smeltet salt-
reaktoren. En af Danmarks rigeste 
mænd, Anders Holch Povlsen 
(ejer af tøjkoncernen Bestseller 
samt af det berygtede Nemlig.
com), har skudt penge i Seaborg. 
Man skal dog være opmærksom 
på at Seaborg bruger uran og ikke 
thorium. 

Men endnu er udviklingen 
ingen steder i verden så langt 
fremme, at man har kunnet 
startet prototype smeltet salt-
reaktorer op.

Smeltet salt-reaktorernes 
akilleshæle
En af smeltet salt-reaktorernes 
akilleshæle er korrosion, som 
truer med at nedbryde reakto-
ren indefra. En eventuel løsning 
af disse problemer vil givetvis 
kræve en langvarig udvikling, 
hvor adskillige generationer af 
prototyper vil skulle testes.

Et andet problem er stoffet 
thorium, der skal bruges i stedet 
for uran. På papiret er der mas-
ser af thorium i verden - men 
overalt er det blandet op med 
andre stoffer. En udvinding vil 
altså kræve en oparbejdning af de 
thoriumholdige malme. Og dette 
sker endnu ingen steder i verden 
i nogen større industriel skala. Så 
her skal altså i givet fald udvikles 
en helt ny industri.

Et tredje problem er, at proces-
serne i thorium-reaktoren endnu 
ikke som teknologi er fuldt udvik-
lede. Der findes som sagt endnu 
ikke nogen prototype-reaktor 
endnu, omend Kina er på vej. 

Man forventer ikke desto mindre, 
at udviklingen vil tage tid.

Et fjerde problem er en kraftig 
varmeudvikling fra thorium-
reaktorens affald, og det vil derfor 
kræve nedkøling i lange tidsrum 
af affaldet. 500 grader varmt 
atomaffald kan ikke bare passe 
sig selv.

Alt i alt skal vi ikke forvente at 
kunne få fuldt funktionsdygtige 
og velafprøvede smeltet salt-re-
aktorer, der udnytter thorium, lige 
med det samme. Det amerikanske 
energiministerium forventer, at 
udviklingen mindst vil tage 20 
til 30 år.

Og det har vi ikke tid til at vente 
på. I betragtning af klimakrisens 
alvor skal de fossile brændstoffer 
udfases omgående. Her er der kun 
én eneste realistisk mulighed, der 
vil kunne realiseres på kort tid: 
Vedvarende energi (VE). Denne 
teknologi er kommet virkeligt 
langt, og står foran et stort gen-
nembrud - teknologisk og økono-
misk. VE er det eneste realistiske 
valg, der kan realiseres i en fart.

Det afgørende valg
Klimakrisen presser sig ubøn-
hørligt på og stiller krav om en 
udfasning af de fossile brænd-
stoffer indenfor så kort tid som 
overhovedet muligt.

Vedvarende energi (VE) er efter 
en udvikling over 50 år rent tek-
nologisk kommet langt frem, og 
står overfor et stort gennembrud. 
Det gælder også systemer til VE-
energilagring. Rent teknologisk er 
VE længere fremme end den stør-
ste del af offentligheden er klar 
over. Mangel på information om 
VE’s udvikling er en hovedårsag til 
den udbredte skepsis overfor VE’s 
muligheder - hvilket igen har af-
født ideen om, at atomkraft skulle 
være det eneste alternativ til de 
fossile brændstoffer.

En af de helt store fordele ved 
VE er den høje grad af ufarlighed. 
Og placerer man flydende vind-
møller ude på Atlanterhavet, så vil 
ingen blive generet det mindste. 
Selv under markeds-kapitalistiske 
forhold er det derfor næsten umu-
ligt at komme galt afsted med VE.

Det eneste punkt, hvor der 
er risici ved VE, er under selve 
fremstillingen på fabrikkerne. 
Det kræver et ordentligt arbejds-
miljø. Men i forhold til det ydre 
miljø er der stort set ingen farer 
overhovedet.

VE er derfor det sikre valg til 
en meget hurtig udfasning af de 
fossile brændstoffer.

Store perspektiver i massive investeringer i vedvarende energi. Foto: Flikr. Atomkraftværk Fukushima i Japan. Katastrofen her fik Tyskland til at stoppe atomkraften fuldstændigt, hvilket sker 
endegyldigt i indeværende år 2022. Foto: Flikr.

Serie: Er atomkraft et 
bæredygtigt alternativ til 

fossil energi?

Dette er artikel 3 i serien “Er atomkraft et bæredygtigt alter-
nativ til fossil energi?”

Del 1: “Atomkraft - en livsfarlig gambling” og Del 2 ”Risikoen 

for et plutonium helvede” kan både læses i de to sidste numre 

af Socialistisk Arbejderavis - og online på www.socialister.dk 

Kommende artikler i serien: - Kan allerede nu læses online 
på www.socialister.dk 
Del 4: “Tilbage bliver atomaffaldet”
Del 5: “Atomkraften - risikoen for en afsporing af klima-indsat-
sen”.
Del 6: “De farlige A-kraftværker fungerer ikke i en klima-ind-
sats”.
Del 7: “Atomkraften, et barn af den Kolde Krig”.
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Dansk arbejderbevægelses historie – del 14:

Arbejderklassens forhold under besættelsen
”Det første offer i enhver krig 
er sandheden” siger man, og 
det er utvivlsomt rigtigt. Men 
der er en anden sandhed, der 
ofte glemmes.

Af Freddie Nielsen

I enhver krig er det arbejderklas-
sen og de dårligst stillede, der 
bringer de største ofre. Det gælder 
ikke kun i krigsførende nationer, 
men også nationer, der ”bare” er 
besat, og således også den danske 
arbejderklasse under besættelsen 
fra 1940-1945.

Det er selvfølgelig i krigsførende 
nationer, hvor soldater – arbejde-
re i uniform – dør som kanonføde, 
at der bringes de største ofre. Men 
selv om det var med livet i behold, 
de fleste kom gennem besættel-
sen, så led man under det, som vi 
skal se i dette afsnit.

30erne var ingen dans på roser, 
men med krigen og den tyske 
besættelse i 1940 må man sige, 
at ondt blev værre. Arbejdsløs-
heden, der i 1939 havde været på 
18%, steg i 1940 til 24, men faldt 
derefter til 18% i 1941, 15 i 1942, 
11 i 1943 og 8% i 1944. Faldet skal 
dog tages med et gran salt, da en 
del skyldes ændring i statistik-
metoden.

Detailpristallet, som viser pris-
stigningerne indenfor detailhan-
delen med almindelige forbrugs-
varer,  steg voldsomt i de første 
besættelsesår. Det var 187 i 1939 
(1914=100), og steg til 234 i 1940 
og 271 i 1941. Herefter stabilise-
rede det sig, så det ”kun” nåede 
op på 291 i 1945.

Reallønsfald
Omvendt forholdt det sig med 
re a l l ø n n e n .  Fra  i n d e x  1 5 7 
(1914=100) i 1939, faldt det til 138 
i 1940 og 130 i 1941. Herefter steg 
det igen svagt, men nåede først 
1939-indexet i 1945. Det betød 
et reallønsfald på over 20% i de 
første besættelsesår. Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd beregnede 
i 1941 faldet til 22% generelt for 
alle arbejderne og hele 28% for 
industriarbejderne.

I de år skulle man se virkeligt 
godt efter for at finde en strejke. 

Dansk Arbejdsgiverforenings 
(DA’s) statistik opregnede 1108 
tabte arbejdsdage i 1939, i 1940 
var det helt nede på 421 dage. Og 
selv om det steg til 1500 dage i 
1941, var det stadig meget få.

Besættelsen lagde en dæmper 
på arbejderklassen. Selvom den 
danske regering efter Hitlers 
magtovertagelse i 1933 havde 
arbejdet på at dæmpe pressens 
oplysninger om og især kritik af 
forholdene i Tyskland, så vidste 
alle, hvordan nazisterne havde 
smadret arbejdernes organi-
sationer – såvel partierne som 
fagbevægelsen – så selvfølgelig 
var der stor usikkerhed i forhold 
til, hvad besættelsen ville føre 
med sig. Men der var også nogle 
forstærkende faktorer.

DKP i vildrede
Danmarks Kommunistiske Parti 
(DKP) var i vildrede, og havde 
været det siden august 1939, først 
og fremmest pga. Kominterns og 
Sovjets svingende politiske sig-
naler, som partiet måtte følge. Så 
sent som 1. august 39 talte parti-
formand Aksel Larsen ud fra folke-
frontspolitikken, hvor fascismen 
var hovedfjenden, og man skulle 
alliere sig med socialdemokrater 
og såkaldt progressive borgerlige. 
Men den 23. august indgik Stalin 
og Hitler en ikke-angrebspagt, 
og pludselig var det England og 
Frankrig, der sammen med deres 
socialdemokratiske støtter var 
den vigtigste fjende.

Indtil oktober, hvor det viste 
sig, at pagten også indebar, at 
Tyskland og Sovjet delte Polen, der 
var blevet erobret, kunne DKPs 
ledelse klare medlemmernes 
undren ved at hævde, at det var 
ren taktik, og intet var ændret. Nu 
kuldsejlede denne forklaring, og 
problematiseredes yderligere af 
Sovjets angreb på Finland. Indtil 
Hitler-Stalin pagten havde DKP’s 
dagblad “Arbejderbladet” hævdet, 
at Sovjet var nødt til at sikre sig, 
pga. ”de finske herskeres nære 
tilknytning til Nazityskland.” Nu 
blev det pludselig den engelske og 
franske imperialisme, der havde 
ansvaret for Vinterkrigen – som 
den kaldtes.

Da besættelsen kom, hilste DKP 
den ganske vist ikke velkommen, 
med fortsatte med at se engelsk 
og fransk imperialisme som den 
oprindelige aggressor helt frem 
til juni 1941, hvor Tyskland angreb 
Sovjet. Nu vendte man tilbage til 
folkefronten.

Grundlovsbrud
Men i samme anledning inter-
nerede de danske myndigheder, 
efter krav fra besættelsesmagten, 
et større antal kommunister. Ja 
faktisk så effektivt, at der inter-
neredes langt flere, end de tyske 
myndigheder havde krævet. Det 
var et overgreb på et fuldt lovligt 
parti, men i august 41 klarede fol-
ketinget den “detalje” ved enstem-
migt (de 3 DKP MF’ere var enten 
interneret eller under jorden) at 
vedtage ”kommunistloven”, der 
forbød DKP og al kommunistisk 
virksomhed.

Også SD og fagbevægelsen var 
i vildrede, for ville der i Danmark 
komme til at ske det samme som 
i Tyskland? De tyske besættelses-
myndigheder lovede ganske vist, 
at der skulle ske så lidt indgreb 
i det daglige liv i Danmark som 
muligt. Men for en sikkerheds 
skyld indbød Stauning Venstre og 
Konservative til at indgå i regerin-
gen (Radikale var der i forvejen). 
Og allerede dagen efter besæt-
telsen var ”Samlingsregeringen” 
påbegyndt.

Det med ”for en sikkerheds 
skyld” skal forstås dobbelt. Dels 
ønskede SD at “holde sig under 
radaren” i forhold til den tyske be-
sættelsesmagt for at undgå forbud 
og opløsning som i Tyskland, men 
det skal også ses som en sikkerhed 
mod at stå alene med ansvaret og 
ikke mindst kritikken bagefter.

DsFs (De Samvirkende Fagfor-
bunds) samfundssind
”I disse for vort land så svære tider 
er det nødvendigt, at alle står sam-
men”, hed det. Og fagbevægelsens 
landsorganisation DsF bød sig 
skam også til. Ved krigsudbrud-
det i september 1939 hed det i en 
fællesudtalelse fra SD og DsF: ”Vi 
maner til ro og besindighed, til 
offervilje og samfundssind”. Og 

Rigsdagens politikere samles med alvorlige miner for at debattere situationen den 9. april 1940. 
Foto: ABA.Arbejdermuseet.

Tysklandsarbejdere sendes af sted fra Hovedbanen, ikke alle var lige frivillige. 
Foto: ABA.Arbejdermuseet.

1. maj 1940 sagde DsFs formand 
Laurits Hansen i en radiotale: 
”Arbejderbevægelsen er parat til 
at tage sin del af dagens byrde og 
klar til fordomsfrit medarbejde 
ved løsningen af de store opgaver, 
vort land i dag er stillet overfor”.

Hvordan blev den udstrakte 
hånd og den offervilje (på vegne 
af arbejderklassen), som fagbu-
reaukratiet stillede i udsigt, så 
modtaget? Ja de borgerlige, med 
arbejdsgiverne i ryggen, tog sig 
dyrt betalt for at gå med i regerin-
gen. Ved OK-forhandlingerne i ef-
teråret 39 gik DsF med til flerårige 
overenskomster (OK’er), mod at 
få automatisk dyrtidsregulering. 
Det vil sige, at når pristallet steg 
med et bestemt antal points, så 
udløste det automatisk en dyr-
tidsportion – et forud aftalt beløb, 
som skulle tillægges lønnen uden 
yderligere forhandlinger.

Første gang, der blev udløst en 
dyrtidsportion, var 1. maj 1940, 
og i ly af besættelsen opfordrede 
DA ganske enkelt deres medlem-
mer til ikke at udbetale den. Det 
fik de støtte til fra regeringen, der 
senere på måneden afskaffede 
dyrtidsreguleringen ved lov, mens 
DsF protesterede passivt.

Samtidig blev der indført tvun-
gen arbejdsdeling. Det var en 
deltidsordning for at mindske 
arbejdsløsheden, og den var 
skruet så smart sammen, at sta-
ten scorede gevinsten ved sparet 

understøttelse. Kompensation til 
arbejdere på fordeling blev nem-
lig betalt gennem en ny generel 
lønskat på alle i arbejde.

Strejkeforbud
I september 1940 gennemførte 
regeringen ”Lov om arbejdsfor-
hold”, hvor to hovedpunkter var: 
1. Totalforbud mod strejker, og 2. 
Tvungen voldgift, der betød at et 
statsligt organ skulle afgøre strid 
om løn- og arbejdsforhold. Altså 
et forbud mod almindelige OK-
forhandlinger.

Af yderligere overgreb må frem-
hæves et cirkulære fra socialmini-
steriet, der sagde, at arbejdsløse, 
der ”uden rimelig grund” næg-
tede at tage arbejde i Tyskland, 
kunne fratages understøttelsen. 
Desuden var der vareknapheden, 
rationeringerne, kvalitetsfor-
ringelserne, for ikke at tale om 
de borgerliges angreb på social-
lovgivningen i 1942, så ydelserne 
kom ned på 86% af 1938-værdien, 
der i sig selv var dårlig nok.

Alligevel var arbejderklassen 
ikke totalt kuet. I 1942 steg strej-
ketallet igen til 9000 tabte arbejds-
dage, og mere skulle komme. 
Men det ser vi på i næste afsnit. 
En foreløbig opsummering er, 
at det er arbejderklassens første 
pligt med alle midler at gå imod, 
at krige opstår, og derefter: Aldrig 
at alliere sig med sine ”egne” 
magthavere.

Serie:
Arbejderbevægelsens 

historie, set med 
revolutionære øjne
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Møder i Internationale Socialister
 Møderne er åbne for alle interesserede. Se de seneste opdateringer på socialister.dk/moeder

København
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn på Chris-
tianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. For mere 
info kontakt ISU på 20 34 35 13.

1/9: Revolutioner I vor tid: Rusland 1905
8/9: Marxistisk økonomi for begyndere: Profi tratens ten-
dens til fald
15/9: Studiekreds: Marxism at the Millenium: Marxisme og 
undertrykkelse
22/9: Hvad er anti-kapitalisme og hvordan bliver den social-
istisk?
29/9: 2. Verdenskrig: En inter-imperialistisk krig
6/10: Studiekreds Marxism at the Millenium: Kampen mod 
fascisme
13/10: Hvorfor er Støjberg så populær?

Odense
Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset, Nørre-
gade 60. Kontakt Jens, 2426 8023 for mere info.

30/8: Infl ation og krise - video fra Marxisme
6/9: Mærsk - skatteunddrager, klimasskurk og udbytter
13/9: Pengeskabelse - en dystopisk virkelighed
20/9: Søstre mod vold og kontrols arbejde

Århus
Holder møde hver anden mandag kl. 19.30 i Huset 
Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus. Kontakt Lars 
Henrik på tlf. 61 60 68 76 for yderligere info.

30/8: Hvad skyldes infl ation og hvordan bekæmper vi den?
13/9: Hvorfor bløder velfærden?
27/9: Frederiksen, Ellemann, Pape og vores alternativ
11/10: Paneldebat om klimakampen

Modstand.org
Bøger til socialister og anti-kapitalister

Alle plus porto hvis de bestilles over modstand.org

Alternativt kan du købe dem i din lokalafdeling og 
spare portoen

Følg med på facebooksiden: facebook.com/socialister.dk
Kontakt os på: landskontor@socialister.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: socialister.dk

Ukraine: No to Russian 
invasion no to Nato 
escalation

35 kr.

Martin Empson: 
Socialism or 
Extinction

120 kr.

Anne Alexander: Revo-
lution is the choice of 
the People

150 kr.

System Change 
not Climate 
Change

100 kr.

Tomáš Tengely-
Evans: Stalins 
skygge

50 kr.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination inviterer 
alle antiracister og flygtningevenner til konference
10. sept. kl. 11-18 i BJMFs lokaler, Mølle Allé 26, KBH

Program:
Flygtninge er velkomne - ingen skal til Rwanda.
Oplæg og tale ved Julie Sherry.
Hun er fra Stand Up To Racism i Storbritannien, som de sidste par 
måneder sammen med andre har opbygget kampagnen, STOP RWAN-
DA. Indtil nu har de forhindret deportationer til Rwanda.

Stå fast på menneskerettighederne.
Oplæg og tale ved Martin Lemberg fra Amnesty International.

Solidaritet med klimaflygtninge, oplæg klimaaktivister.

Stop racismen - Ingen normalisering af den yderste højrefløj og 
fascismen.
Inger Støjberg, Ny Borgerlige og DF skærper retorikken.

Efterårets aktiviteter og aktions/demonstrationsdage. 
Kampagneuddelingsavis.

Det kommende folketingsvalg.

Læs mere om Klima-karavanen på: 
klima-karavanen.dk

Eller på facebook her: 
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Boganmeldelse

Hvordan kan 
revolutionen vinde?

I løbet af det sidste årti er oprør og re-
volutioner brudt ud med eksplosiv kraft 
på tværs af Nordafrika, Mellemøsten og 
Asien (Sri Lanka). Anne Alexanders nye 
bog, “Revolution is the Choice of the 
People”, kan hjælpe os med at forstå 
dem, hvorfor de mislykkedes, og hvordan 
de kunne være blevet vundet.

Af Nick Clark, oversat og bearbejdet af 
Anna Wolf og Jens Riis Bojsen 

For de folkemasser, der skaber revolu-
tionerne, er revolutionære strategier ikke 
noget abstrakt, men spørgsmål om liv og 
død. Nye og fortsatte opstande i Sri Lanka 
og Sudan kan trække på erfaringen fra 
2010’ernes revolutionære bølger i Mel-
lemøsten og Nordafrika.

Revolutioner begynder altid med krav 
om reformer, og det var også tilfældet i 
det arabiske og afrikanske forår.

Ofte var det de folk og de politiske 
kræfter, der blev styrket af de indledende 
revolutionære udbrud, der senere øn-
skede at inddæmme dem og begrænse 
forandringen. 

I Mellemøsten og Nordafrika kom disse 
reformistiske strømninger til udtryk i 
mange forskellige politiske former - både 
islamister, liberale, nationalister og so-
cialister. Denne reformisme førte blandt 
andet til, at man i Egypten og i Sudan lod 
generalerne sidde på meget betydnings-
fulde poster i regeringerne. Begge steder 
skulle de snart kvittere herfor ved at starte 
blodige kup.

 
 
Skal den gamle stat bevares eller 
knuses ?
De nye regeringer lod netop generalernes 
magt stå uberørt, fordi de ønskede at 
bevare og administrere den eksisterende 
stat - der sikrede generalernes magt:

Op gennem 1970’erne og 80’erne gav 
reformer, der åbnede økonomierne i 
Mellemøsten og Nordafrika op for det 
frie marked, anledning til, at USA kunne 
få foden indenfor. I mange tilfælde endte 

privatiserede industrier med at blive ad-
ministreret af statsbureaukraternes nære 
slægtninge. Og i Egypten opbyggede mili-
tæret en portefølje af private forretninger, 
der var centrale i landets økonomi.

Alexander viser, hvordan dette demon-
strerer Lenins pointe om, at staten er et 
instrument for den herskende klasse: Det 
betyder, at snarere end at gå efter reformer 
inden for den eksisterende stat, må revo-
lutionære bevægelser konfrontere den 
med henblik på at knuse den og i stedet 
opbygge noget radikalt andet nedefra. 

På dette punkt vender Alexander tilbage 
til Lenin og Trotskij og de teorier  om  
“dobbeltmagt” og ”permanent revoluti-
on”, som de udviklede ud fra erfaringerne 
om den russiske 1905-revolution (se side 3 
i dette nummer) og den russiske Oktober-
revolution i 1917. Dobbeltmagt beskriver 
den situation, der opstår, når arbejdernes 
egne former for organisering, opbygget 
under revolutionen, bliver en direkte 
udfordring af den hidtidige kapitalistiske 
statsmagt.

Permanent revolution er den proces, 
der skaber mulighederne for, at arbej-
derne vil kunne udfordre den hidtidige 
statsmagt: Mens den revolutionære be-
vægelse udfolder sig, får den folk fra ar-
bejderklassen til mere og mere at udvikle 
sig politisk, så de kommer til at overskride 
de indledende krav om reformer.

Det er her, at de oprørske masser 
leder deres kamp
Organer såsom arbejderråd eller revo-
lutionære komiteer begynder altid som 
praktiske foranstaltninger under demon-
strationer eller strejker. De kan begynde 
at påtage sig den svækkede kapitalistiske 
stats funktioner, f.eks. ved at fordele mad 

og sørge for sikkerhed - og på den måde 
kommer de hurtigt i opposition til den 
gamle statsmagt. De forener arbejder-
klassens politiske og økonomiske krav i 
en revolution. Og derved kan de udgøre 
basis for et nyt samfund baseret på ar-
bejdermagt.

Den permanente revolution beskriver 
som begreb også, hvordan de svage led 
i det gamle system giver plads til, at re-
volutionære bevægelser kan sprede sig 
på tværs af grænser. Alexander beskriver, 
hvordan revolutionerne i Mellemøsten 
og Nordafrika var forbundne gennem 
regionalt betingede uligheder og konse-
kvenserne af nyliberale reformer på tværs 
af landegrænser.

De revolutionære bevægelser, som Ale-
xander fokuserer på i bogen, havde alle 
mindst et potentiale til at udvikle sig i en 
proces af permanent revolution eller til at 
skabe former for arbejdermagt. I Egypten 
og Tunesien drev arbejdere organiseret i 
fagforeninger revolutionen fremad – og 
forenede de politiske og økonomiske krav.

Men i Tunesien lykkedes det aldrig ar-
bejderne at bryde løs fra fagbureaukratiet, 
der gerne ville forhandle med den sidden-
de regering. I Egypten åbnede demonstra-
tionerne i gaderne og pladsbesættelserne 
også muligheden for, at arbejdere kunne 
strejke. Og dog formåede revolutionens to 
grene ikke at overvinde splittelsen i deres 
politiske og økonomiske krav.

De revolutionæres nøglerolle
Alexander mener, at hvis man skal kunne 
overvinde alle disse forhindringer, må 
man have et revolutionært parti. Et sådant 
parti eksisterede i Egypten: De Revolutio-
nære Socialister forsøgte tappert at samle 
revolutionens forskellige tråde. Men som 
en af aktivisterne fortalte Anne Alexander: 
”Problemet var – og det var et problem 
med hele revolutionen som sådan – at 
vi ikke var klar til at udvikle bevægelsen. 
Men staten var klar.”

I Sudan er modstands-komiteer blevet 
storslåede organisatorer for revolutionen, 
men er også begyndt at udvikle deres 
egne regeringsplaner. Det er et tegn på, at 
den revolutionære proces, der begyndte i 
2011, ikke er slut. Og opstanden i Sri Lanka 
viser, at den samme form for oprør kan 
bryde ud på baggrund af lignende forhold 
som for ti år siden.

Hver af disse opstandes succes afhæn-
ger af, om arbejderklassens folk er i stand 
til at stå fast på deres egne krav i bevægel-
sen – og om de har organiseringen til at 
kunne gøre det.  

Bogen kan bestilles i Danmark ved 
modstand.org

Anne Alexander. 
Foto: Doinghistoryinpublic.org.


