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Kvindekamp og klassekamp i Iran
Protesterne i Iran efter mordet på 
22-årige Jîna Amînî har taget verden 
med storm.
Af Asbjørn Valhøj

Iranernes modstand har givet håb og 
beundring, men også frygt for hvordan 
regimet vil reagere. Én ting er sikkert: Kun 
den iranske befolkning selv kan vælte 
regimet og igennem kollektiv modstand 
frigøre sig selv.

Kvinde, liv, frihed
I byer overalt i Iran har vi set massedemon-
strationer i gaderne og andre former for 
protester under det kurdiske slogan “Jin, 
Jiyan, Azadî” -  “Kvinde, Liv, Frihed”. Pro-
testerne har krævet regeringens afgang. 
Politistationer er sat i brand, statuer af 
Khomeini er væltet, og trods massiv brug 
af tåregas, skud og vilkårlige drab er bev-
ægelsen kun vokset. Alle samfundsgrupper 
deltager, men særligt to grupper er værd 
at bemærke:

For det første er det de unge, som er på 
gaden, hvilket er i tråd med tidligere oprør. 
Ifølge socialisten Sharif Amozgar, som bor 
i Teheran, er dette ikke overraskende, for 
den økonomiske situation efter årtiers ny-
liberal politik - forværret af Vestens politisk 
bestemte sanktioner - betyder, at unge 
iranere “går en dyster og prekær tid i møde 
med arbejdsløshed, faldende købekraft og 
voksende inflation”.

For det andet spiller kvinderne en 
dominerende rolle i oprøret, ligesom dets 
feministiske karakter er tydelig. Det ses i 
det ovennævnte slogan, men også af hvor 
stor en rolle, påbuddet om tildækning af 
håret har. En af de mest udbredte protest-
former har været kvinder, der brænder 
deres hijab eller klipper deres hår i en sym-
bolsk benægtelse af styrets patriarkalske 
kontrol over deres krop. Også kvinder, som 

bærer hijab, deltager i demonstrationerne, 
hvilket viser - i modsætning til hvad man 
skulle tro - at problemet ikke er religion 
eller beklædning, men tvang.

Håb i horisonten
Ingen kan forudse, hvad der kommer til 
at ske i de kommende måneder og år. Der 
er grund til at frygte, at regimet vil knuse 
bevægelsen brutalt, ligesom det hjalp 
Assads regime med at knuse den syriske 
revolution. Eller måske er revolutionen i 
Sudan et bedre eksempel: Her lykkedes 
det befolkningen at afsætte præsidenten, 
men ikke at fjerne militæret fra magten. I 
stedet har befolkningen og regimet været 
fanget i et dødvande, uden at nogen af 
parterne har været i stand til at vinde eller 
opgive kampen.

Den voksende bevidsthed hos den iran-
ske befolkning og de begyndende strejker 
blandt oliearbejderne er en forudsætning 
og nødvendighed for vedvarende politisk 
forandring. De fortjener vores ubetingede 
støtte.

Giorgia Meloni Quirinale 2019. 
Foto: Wikimedia Commons

Mahsa Amini demonstartion i Iran. 
Foto: Wikimedia Commons

Putin truer med atomvåben. 
Foto: Skærmbillede DR1 21. sept. 2022

Skærpet rivalisering mellem stormagterne 
over Ukraine
Putins trussel d. 21. september om, at 
han er klar til at indsætte atomvåben 
i Ukraine, har med god grund rystet 
mange og skal tages alvorligt.
Af Anna Wolf

Samtidigt er det vigtigt at have øje for den 
militære og politiske kontekst, udmeldin-
gen befinder sig i.

Putins trussel afspejler i sig selv den 
alvorlige svækkelse, som den russiske 
hær befinder sig i, og tyder på despera-
tion i Kreml.

Putins mobilisering af 300.000 re-
servister er ligeledes et desperat træk. I 
realiteten har landet ikke nær våben og 
udrustning nok til så mange nye soldater, 
for slet ikke at tale om tid og ressourcer til 
uddannelse.

Hvad mere, og vigtigt, er, har mobiliser-
ingen betydet en betydelig genopblusning 
af russiske protester imod krigen og ført 
til titusinders flugt fra landet. Slutningen 
af september så demonstrationer i 38 for-
skellige byer og over 2000 anholdte. 

Det er altså med et skridende fun-
dament, at Putin spiller med atom-
musklerne. Men det er ikke et træk uden 
betydning. Selvom der er mange ulemper 
ved at bruge atomvåben, kan hans ud-
melding presse vestlige magthavere ved 
at skræmme de europæiske befolkninger 
og spille kræfter i den vestlige lejr ud imod 
hinanden. Det er allerede set i intern ue-
nighed i NATO om strategier i våbenstøt-
ten til Ukraine.

Biden bidrager til mere kold krig
Hvis nogen stadig skulle være i tvivl om 
krigens karakter af stedfortræderkrig og 
konfliktens placering i en kold krig, der 
atter rører på sig, kan man se til præsi-

dent Biden i USA, som i begyndelsen 
af oktober præsenterede en strategi for 
national sikkerhed, der vender tilbage til 
koldkrigs-politik og udpeger Kina som 
hovedfjenden:

”Dette årti vil være afgørende med 
hensyn til at fastlægge vores konkurrence-
betingelser med Kina, og at håndtere den 
alvorlige trussel, som Rusland udgør,” 
står der i rapporten, fulgt op af at,  … 
”nationerne får atter demonstreret, at det 
aldrig er en god idé at gå op imod USA”. En 
isnende påmindelse om den aldrig afslut-
tede spænding.  

Almindelige mennesker - i Ukraine, i 
Rusland, i Danmark, i USA, i Kina - har 
ingen interesse i en eskalerende kold 
krig og i en raslen med atomvåben-
beholdningerne – hverken fra Ruslands 
eller NATOs side. Vi skal støtte og styrke 
den russiske krigsmodstand ved at svare 
med solidaritet herhjemme og vise vores 
egne magthavere, at vi siger et klart nej til 
vestlige atomvåben vendt imod Rusland 
såvel som til russiske atomvåben vendt 
imod den ukrainske befolkning. Brug af 
atomvåben er i enhver henseende slet og 
ret en forbrydelse mod menneskeheden, 
og selvom truslen i skrivende stund er lav, 
er det så meget desto mere en grund for 
os alle til at stå sammen og organisere os 
mod oprustningen.

Højrepartiernes sejr ved det ita-
lienske valg betyder, at et fasci-
stisk parti for første gang siden 
diktaturernes fald i 1970’erne 
skal stå i spidsen for en euro-
pæisk regering.
Af Lene Junker

Giorgia Meloni er en dygtig poli-
tiker, men hun er ikke bare “kon-
servativ”, som medierne bliver ved 
med at beskrive hende som. Hun 
var med til at skabe Fratelli d’Italia 
og dermed sikre, at det gamle fa-
scistiske MSI kunne udvikle sig og 
blive integreret i den almindelige 
borgerligt parlamentariske politik. 
Hendes taler er fulde af klassisk 
fascistisk retorik og kodet antisem-
itisme. For eksempel til forsvar for 
familien og nationen imod “kos-
mopolitiske” finansspekulanter.

Ansvaret for denne skræm-
mende udvikling ligger hos de 
mainstream partier – især cen-
trum-venstre, Partito Democratico 
og det såkaldte “anti-establish-
ment” Movimento 5 Stelle (Fem-
stjernebevægelsen), som begge 
støttede Mario Draghis regering. 
Denne bankmændenes bankmand 
låste Italien endnu mere fast i EU’s 
neoliberale greb og støttede entu-
siastisk NATO’s stedfortræder-krig 
imod Rusland i Ukraine. Fratelli var 
det eneste store parti, der holdt sig 
ude af denne regering, og derfor 

var det i stand til at opsuge den 
utilfredshed, som regeringens 
politik skabte.

Det fascistiske gennembrud skal 
ikke overvurderes. Stemmerne til 
de vigtigste højrefløjspartier i De-
puteretkammeret var 12.409.981 
i 2018, 37% af stemmerne. I 2022 
faldt de til 12.299.648. Så 110.000 
færre mennesker stemte på dem 
denne gang, men deres andel 
af stemmerne steg til 44 % tak-
ket være faldet i valgdeltagelsen. 
Højrefløjens succes er et produkt 
af de andre partiers fiasko og den 
efterfølgende fremmedgørelse i 
forhold til det politiske system i 
en tid med pandemi, økonomisk 

ustabilitet, økologisk katastrofe, 
krig og inflation.

Desuden er Melonis succes 
overvejende en succes alene ved 
stemmeafgivelsen: Hun har været 
i stand til at øge Fratellis repræsen-
tation i parlamentet enormt ved 
at sluge stemmerne hovedsageligt 
fra de andre højrefløjspartier, Lega 
og Forza Italia. Hun har ikke været 
i stand til at opbygge den slags 
fascistiske gade-bevægelser, hvis 
offensiv imod venstrefløjen og 
fagforeningsfolk i sin tid banede 
vej for Mussolini.

Meloni og hendes regering er 
ikke uovervindelig. De repræsen-
terer ikke en uddybning eller 
udvidelse af højrefløjens sociale 
grundlag. Desuden vil der være 
masser af splittelser i regeringen. 
En målrettet massebevægelse og 
modstand, der bryder med cen-
trum-venstres konkursramte poli-
tik, kan udnytte disse svagheder og 
tvinge Meloni ud.

Det fascistiske gennembrud i 
Italien er imidlertid en advarsel til 
os alle. Menneskeheden står over 
for en række dybt farlige kriser 
affødt af det kapitalistiske system. 
Men dette kan den yderste højre-
fløj udnytte, som vi for nylig har set 
det ikke bare i Italien, men også i 
Frankrig og Sverige.

Fascister får regeringsmagten i Italien Husleje-indgrebet og det 
absurde pensions-cirkus
Regeringen vil her-og-nu 
under de voldsomme ge-
nerelle prisstigninger be-
grænse huslejestigningerne 
til max 4%. Det rammer 
pensionsselskabet PenSam 
Pension på indtjeningen.
Af Jens Riis Bojsen

PenSam ejes af FOA, og 400.000 
nuværende og tidligere FOA-
medlemmer er “kunder”, som 
det hedder - dvs. at de har 
placeret deres pensionsop-
sparing her. PenSam fungerer 
fuldstændig på det kapitalis-
tiske markeds præmisser.

Det betyder, at PenSam har 
investeret en del af overskud-
det i ejendomme, og ligesom 
andre boligudlejere udplyndr-
er selskabet lejerne i dets leje-
boliger. Regeringsindgrebet 
betyder imidlertid, at selska-
bet nu tvinges til at gå glip af 
op imod 300 mio. kr. 

Vi befinder os altså i en 
situation, hvor arbejder-lejere 
over huslejen tvinges til at 
skulle betale til andre arbej-
deres, nemlig FOA-medlem-
mers, pension. Samtidig med 
at meget store værdier hos 
de rige og ved kapitalen en-

ten beskattes mildt eller helt 
friholdes for beskatning og 
derfor ikke går til det virkelige 
alternativ - en folkepension af 
en passende størrelse.

Forkvinde for PenSams 
bestyrelse er Mona Striib, 
forkvinde for FOA, der har et 
stort antal af nogle af landets 
absolut lavest lønnede som 
medlemmer. 

Se dagbladet Børsens omtale 
på nettet - søg efter borsen.
dk “Husleje ind greb skærer i 
afkastet Pensions kasse ser tab 
på op mod 300 mio. kr.”
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Det mener vi
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Valget er kommet, fordi de Radikale ønsker en 
bredere regering, hvor de selv får mere indfly-
delse. Det har aldrig passet dem godt at være 
tvunget til at lytte til SF/EL. Og det passer fint 
i Socialdemokratiets kram.  

2019-valget var et skridt til venstre på bag-
grund af massive folkelige manifestationer 
på klima og velfærd. Forståelsespapiret bandt 
Socialdemokratiet til nogle små progres-
sive skridt. Mette Frederiksens snak om en 
regering ”hen over midten” siden grundlovs-
dagen, var og er et forsøg på at vikle sig ud af 
disse bindinger. 

Det er pakket ind i ønsket om ”national 
samling” på baggrund af krigen i Ukraine og 
de dystre udsigter til et globalt økonomisk 
kollaps, men dybest set ønsker de at frigøre sig 
fra venstrefløjen. I denne sammenhæng er SF 
et mindre problem for Socialdemokratiet. SF 
støtter helhjertet op om den stigende milita-
risering af Danmark og vil næppe protestere 
ret meget over kommende krisepakker, som 
angriber arbejderklassen. Blandt andet støt-
tede de indgrebet i sygeplejerskernes strejke 
i 2021. Dog bryder SF sig heller ikke om en 
regering henover midten.

En regering ”hen over midten” betyder, at 
den ”ekstreme midte” vil blive styrket. Altså 
at de samme gamle magtpartier vil fortsætte 
den nyliberale økonomiske politik, kaste os ud 
i den imperialistiske rivalisering med større 
kraft og lade arbejderklassens levevilkår, den 
fælles velfærd og klimaet betale prisen - hjul-
pet på vej af nationalistisk sammenhold og 
racistisk splittelse. 

Et styrket Enhedslisten vil ikke i sig selv 
kunne stoppe denne bevægelse mod højre, 
men det vil give et bedre afsæt for de kom-
mende kampe. Alle Enhedslistens svagheder 
til trods repræsenterer partiet flere hundrede 
tusinde mennesker, som ønsker forandring. 
Et godt valg til Enhedslisten vil synliggøre og 
fastholde dette ønske om forandring og den 
sociale vægt fra alle de mange, der netop øn-
sker denne forandring.   

Men det, som i sidste ende kan standse 
Socialdemokratiets højredrejning, er, hvis 
kampen for velfærd, retfærdige klimaløsninger 
og imod oprustning og racisme igen kan blive 
en massebevægelse, som kan sætte vores pri-
oriteringer på dagsorden. Sygeplejerskernes 
strejke sidste år betyder at deres krav nu er sat 
på dagsordenen i valgkampen.

Utilfredshed er der masser af. Den må mo-
biliseres, samles og synliggøres. Ansvaret for 
dette hviler på den del af fagbevægelsen og 
venstrefløjen, som ønsker andet og mere end 
små lunser fra de riges bord. 

Internationale Socialister vil gerne være 
en del af denne kamp. Vil du også vil det, så 
start med at blive medlem hos os og deltag i 
Marxisme 2022 den 11-12. november.

Den Russiske revolution i 1917 var 
et afgørende skridt for ideen om, 
at almindelige arbejdere kunne 
gennemføre afgørende ændringer 
i samfundet og træde ind som her-
skere i stedet for undersåtter.
Af Charlie Lywood

I stedet for at være objekt for historien 
( = dvs. passive ofre for historien), blev 
de til selve historiens subjekt (dvs. den 
aktivt handlende, der skaber historien)

I 1917 var Rusland stadigvæk ledet 
af den despotiske zar Nikolaj II. I 1914 
gik Rusland i krig mod Tyskland. Zaren 
kastede en dårligt forberedt og dårlig 
udstyret russisk hær ind på slag marken 
som kanonfødeimod en veludrustet 
tysk krigsmaskine. Millioner døde. 
Krigen afslørede regimets svaghed og 
inkompetence.

Nederlagene under krigen betød, 
at arbejderne og bønderne, sammen 
med det liberale borgerskab, vendte sig 
imod zaren. Den 23. februar 1917 i den 
daværende (gamle) russiske kalender – 
den 8. marts i vores  – skete der noget 
afgørende, som endte med at vælte det 
feudale zarstyre.

Dagen forinden var kvindelige teks-
tilarbejdere fra Vyborg-distriktet i Skt. 
Petersborg mødtes for at organisere 
deres aktivitet til Kvindernes Interna-
tionale Kampdag. De diskuterede også 
Vyborgs metalarbejderes nedlæggelse 
af arbejdet.

De besluttede sig for at støtte op om 
metalarbejderne, gik selv i strejke og 
sendte delegerede ud til andre fabrik-
ker, hvor de overbeviste arbejderne 
om at gå med på gaden. Dette skete på 
trods af de russiske socialdemokraters 
(bolsjevikkerne) og de faglige lederes 
beslutning om ikke at kalde til strejke 
på det tidspunkt.

Med kvindernes aktion tog begiven-
hederne en voldsom drejning, og de po-
litiske og faglige ledere måtte følge trop 
med kvinderne i front. Massestrejkerne, 
der fulgte, blev starten på februarrevo-
lutionen, der væltede zaren.

Dråben
Tekstilarbejderkvindernes aktion var 
dråben, der fik bægeret til at flyde 
over – i februar 1917 havde strejker og 
protester bølget frem og tilbage, især 

siden begyndelsen på 
1. verdenskrig i 1914. 
En atmosfære af både 
desperation og sult, 
men også en stærk poli-
tisk og faglig opbygning 
siden de første revolu-
tionære skridt tilbage i 
1905 (se sidste nummer 
af avisen eller på socia-
lister.dk) skabte den 
sprængfarlige situation 
i 1917.

Men kvinderne spil-
lede en afgørende rolle i 
revolutionen, ikke bare 
den dag i februar, men 
også i strejkerne op til 
revolutionsåret. En bol-
sjevik, der har berettet 
om tiden, skrev:

“Arbejderkvinderne, 
drevet ud i desperation 
af sult og krig, kom som 
en orkan, der destru-
erer alt på sin vej med 
volden og styrken fra 
en elementær-kraft. 
Denne revolutionære 
march af arbejderkvin-
der, fulde af had fra 
århundreders undertrykkelse, var den 
gnist, der tændte lys i februar-revolu-
tionens store flamme, den revolution, 
der skulle smadre zarismen.”

Det blev startskuddet til zarens fald. 
Arbejderne på de store fabrikker strej-
kede, og da soldaterne nægtede at skyde 
på de strejkende, var Zardømmets dage 
talte.

Borgerskabet til magten
Men det var ikke umiddelbart de kræf-
ter, der væltede zaren, som kom til 
magten. Den regering, som blev dannet 
efter zarens fald, bestod af borgerlige 
og reformistiske partier. Men de tøvede 
med at indfri kravet om at slutte krigen, 
som var årsagen til manglen på brød og 
massakrerne ved fronten.

De tøvede også med at gennemføre 
landbrugsreformer, som kunne gøre en 
ende på de feudale og undertrykkende 
forhold på landet. Og de tøvede med at 
gennemføre demokratiske valg, selvom 
dette var hovedkravet fra arbejderklas-
sen.

Men ved siden af den nye regering 
blev der straks dannet arbejder- og 
soldaterråd (sovjetter). Erfaringener 
fra 1905-revolutionen blev duplikeret. 
De blev organiseret på fabrikkerne og 
blandt menige soldater. Der blev hur-
tigt dannet distrikts- og by-sovjetter og 
til sidst landsdækkende kongresser af 
sovjetterne.

Dobbeltmagts-situationen
Arbejderne og soldaterne blev hurtigt 
mere loyale overfor sovjetternes beslut-
ninger end over for det, den provisoriske 
regering vedtog. Sovjetterne pressede 
på for at få stoppet krigen, få demokra-
tiske valg og for at få lavet en jordreform. 
Der opstod en dobbeltmagts situation. 
Arbejdermagten på den ene side – det 
borgerlige demokrati på den anden.

Denne situation kunne ikke fortsætte 
i det uendelige. Et opgør mellem disse to 
magtcentrummer måtte ske. De næste 
to artikler i serien kommer til at handle 
om dette opgør, som kulminerede i 
arbejdernes og bøndernes Oktober-
revolution i 1917.

Styrk kampen i hverdagen 
- stem Enhedslisten på valgdagen 
- nej til regering hen over midten

Del 25

Februar-revolutionen i Rusland 1917

Serie: De almindelige menneskers historie
Vi lærer om historien, menneskehedens historie, som de store mænds skæbnesvangre valg, men ikke
om historien, som den så ud for de fleste almindelige mennesker. Denne artikelserie vil groft skitsere

et andet blik på historien, hvor der er lagt hovedvægt på ”historien for de mange”.

Petrograd Sovjet i 1917. Foto: Ukendt fotograf



SIDE 04 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 396, 25. oktober 2022 Kamp og kriser

Gennem organisering og mobilisering 
fortsætter vi kampen

Af Lene Junker

Danmark er fuldt integreret i 
den globale økonomi og de mange 
store kriser, som udspiller sig 
omkring os nu. Den økonomisk 
krise  får ulighed og fattigdom til 
at eksplodere. Den imperialistiske 
rivalisering puster til konflikterne, 
øger oprustningen og faren for 
atomkrig. Klimakrisen forværres, 
så dele af verden allerede er 
kollapset. Kriserne forstærker 
hinanden indbyrdes. Og de er 
alle et produkt af kapitalismen, 
hvis indbyggede konkurrence, 
udbytning og undertrykkelse er 
det grundlæggende problem.

Magthaverne overalt i verden 
udviser en helt uhyggelig kynisme 
over for uretfærdighederne og den 
menneskelige lidelse og ulykke, 
som udspiller sig for øjnene af 
os. Udstyret med skyklapper og 
ørepropper lukker de både øjne 
og ører, og lader som om proble-
merne ikke findes. I stedet spises 
vi af med nationalistisk sammen-
hold med pligt til at betale gildet, 
racistisk splittelse og oprustning.

Hvilke bevægelser og sociale 
kræfter skabte håb om foran-
dring i 2019 ?
Forud for valget i 2019 var Social-
demokratiet presset af en langt 
stærkere mobilisering for klimaet, 
end vi ser i dag. Klimabevægelsen 
nåede et højdepunkt i 2019, da 
den fik gennemtrumfet sin kli-
madagsorden og mobiliseret 
mange bag den og dermed bragt 
sine argumenter og krav ind i 
Folketinget. 

Også “Hvor er der en voksen”-
bevægelsen, som mobiliserede 
forældre i daginstitutionerne for 
krav om minimumsnormeringer, 
fik gennemtrumfet sin dagsorden 
og bragt argumenter og krav ind i 
Folketinget. 

Det var først og fremmest disse 
mobiliseringer, som skabte håb 
om forandring og som sikrede So-
cialdemokratiet regeringsmagten 
med støtte fra R, SF og Ø.

Derefter forventede mange 
- med rette - at politikerne 
ville arbejde målrettet efter at 
løse klimakrisen og genoprette 
velfærden.

Men hvor blev
forandringen af?
Det endte med en klimalov og 
en “hockeystav”, som enhver 
kan se er helt utilstrækkeligt. Det 
har medført både mismod og 
vildrede, men har også rejst nye 
diskussioner blandt klimaak-
tivister om, hvad næste skridt i 
klimakampen skulle være. Det er 
positivt, men ikke nok til at kick-
starte en ny massemobiliserende 
klimakampagne. 

L ø f t e t  o m  a t  g e n o p re t t e 
velfærden og mindske uligheden 
er heller ikke sket. Selv Fagbev-
ægelsens Hovedorganisation taler 
om velfærdssamfundets kollaps, 
fordi der mangler arbejdskraft. 
Sygeplejerskernes strejke skabte 
det momentum, som kunne have 
være brugt som afsæt til et større 
forsvar for sundhedsvæsenet og 
den universelle velfærd. Men 
selvom strejken var populær 
blandt befolkningen, så fik den 
ikke støtte fra fagbureaukratiet i 
de andre fagforbund. Regeringens 
stoppede strejken ved lov, støttet 
af SF, der tilsyneladende intet 
havde lært af 2013, hvor de var 

med til at stoppe lærernes konf-
likt - begge gange et indgreb efter 
arbejdsgivernes ønske.

Alligevel har vi under valg-
kampen oplevet, at manglen på 
sygeplejersker og tilstanden i 
sundhedsvæsenet igen har sat en 
dagsorden, som har tvunget alle 
partier til at love at gøre noget. 

Covid 19-pandemien
og Black Lives Matter
Covid 19 pandemien satte mange 
mange ting på pause, men Black 
Lives Matter bevægelsen eksplo-
derede midt i det hele, først i USA 
og siden i resten af verden, også i 
Danmark.

Herhjemme havde Black Lives 
Matter-bevægelsen potentialet 
til at sætte en stopper for den 
racistiske splittelses-politik og 
integrere kampen mod racisme 
i fagbevægelsen og dermed gøre 
den til alles fælles kamp. Således 
fik Black Lives Matter-bevægelsen 
faktisk frisat og aktiveret en ny 
stor gruppe af etniske minoritets-
unge, som siden på forskellig vis 
har engageret sig i kampen mod 

racisme og islamofobi, senest 
mod forslaget om tørklædeforbud 
i grundskolen. - Solidaritetsbev-
ægelsen med syriske flygtninge 
og ikke mindst syrernes egne 
aktioner har været i stand til at 
fastholde en bredere solidaritet 
med flygtninge igennem lang tid, 
selvom der er vundet meget få 
politiske indrømmelser. 

Højreradikale og fascister 
vinder fodfæste
Siden Trump til manges over-
raskelse blev valgt som præsident 
i USA i 2016, har den yderste 
højrefløj og fascisterne styrket 
deres positioner overalt. Ved de 
seneste parlamentsvalg i Frankrig 
og Sverige har den radikale højre-
fløj, med fascister i deres midte, 
fået så gode valgresultater, at de 
borgerlige “midterpartier” har 
valgt at danne regering med deres 
støtte. I den franske nationalfor-
samling er Macron afhængig af 
støtte fra Rassemblement Nation-
ale med Marine le Pen i spidsen. 
I Sverige har Ulf Kristersson fra 
Moderaterna dannet en regering 
med Sverigedemokraternas støtte. 
I Italien har “Italiens Brødre”, som 
er udsprunget af Mussolinis gam-
le fascistparti, været stærke nok til 
selv at overtage regeringsmagten.

Den yderste højrefløj og fascis-
terne har haft lidt forskellige veje 
til magten. Men de er alle hjulpet 
på vej af de gamle magt-partiers 
manglende evne til at levere “poli-
tik til gavn for de mange” samt af 
racismen. Resultatet er, at den 
yderste højrefløj og fascisterne 
har fået fodfæste i statsapparatet, 
hvorfra de yderligere kan styrke 
deres positioner. Vi må kalde dem 
ved deres rette navn, fascister. 
Vi skal gå imod tendensen til at 
normalisere dem og gøre dem 
stuerene, sådan som det nu sker 
med fascisten Giorgia Meloni i 
Italien. 

Nej til en regering
henover midten
Dette skrækscenarie er dog ikke 
sandsynligt i Danmark i 2022. 
Nye Borgerlige,  Danmarks-
demokraterne og Dansk Folkepar-
ti kan ikke  mønstre et flertal 
- heller ikke sammen med De 

Konservative. 
Det aktuelle “skrækscenarie” i 

Danmark er “en regering henover 
midten”. Den idé støtter Social-
demokratiet. De ønsker at blive 
fri for at skulle give små indrøm-
melser til venstrefløjen for at sikre 
sit parlamentariske grundlag. 
Dermed bevæger Socialdemokra-
tiet sig et skridt til højre og vil 
kunne gennemføre kommende 
klimaaftaler, finanslove og krisep-
akker uden at være forpligtet til at 
formindske uligheden, genoprette 
velfærden, tage flere kvoteflygt-
ninge eller andre beskedne krav, 
som venstrefløjen har stillet. 

Håbet om forandring
kommer fra neden
Af de mange kriser, som hænger 
over vores hoveder, er udsigten til 
den økonomiske krise med vok-
sende arbejdsløshed, inflation, 
ulighed og fattigdom den mest 
presserende. 

“Man tager fejl, hvis man tror, 
at det kun er en lille begræn-
set gruppe dagpengemodtagere 
og lavtlønnede medborgere, der 
kæmper med konsekvenserne af 
den historisk høje inflation. Nok er 
det de fattigste, der har det sværest 
af alle. Ingen tvivl om det. Men 
vores analyse viser, at op mod 40 
procent af befolkningen, nemlig 
de fattigste 40 procent, lige nu er 
hårdt presset, fordi de ikke har 
voldsomt meget luft i husholdn-
ingsbudgettet. Og den konklusion 
har også overrasket os«, siger AE’s 
cheføkonom Sofie Holme An-
dersen til Politiken.

Vi må kræve alle overførselsind-
komster inflationssikrede. OK 23 
på det private arbejdsmarked må 
sætte en dyrtidsregulering højt 
på dagsordenen og de offentlige 
overenskomster fra 2021 må reg-
uleres. Vi må kræve investeringer 
i den fælles velfærd, som er ved 
at kollapse. 

Vi må melde os ud af den far-
lige oprustnings-spiral, som den 
imperialistiske rivalisering har 
ført til. Vil vil have våbenhvile 
og fredsforhandlinger i stedet 
for optrapning af den militære 
konflikt og truslen om atomkrig, 
som Ruslands krig mod Ukraine 
har ført til.

Vi må kræve retfærdige kli-
maløsninger, både globalt og 
socialt. Det kræver et brud med 
markedskræfterne og den kapi-
talistiske produktionsmåde. Det 
kræver aktiv deltagelse af såvel 
forbrugere som producenter.

Vi må kræve en nationalisering 
af energiforsyningen, så marked-
skræfter og profithensyn sættes 
ud af kraft og afløses af forbru-
gernes behov.

Endelig må I ikke undervur-
dere den radikale højrefløj og 
fascisternes mulighed for at få 
magten i ly af kriserne og i ly af 
den racistiske splittelses-politik, 
som mainstream-partierne prak-

tiserer. Sig fra overfor racismen 
og sig velkommen til flygtninge.

Vi står ikke med de stærke 
massebevægelser, som er nød-
vendige for at skabe en global 
og social retfærdig verden, hvor 
mennesker og miljø står i cen-
trum.

Men vær med til at bygge dem 
op: Meld dig ind i en fagforening. 
Gå med i de netværk og aktion-
sgrupper, som findes. Organiser 
dig politisk. Og gå med til de kom-
mende demonstrationer:

30. oktober: Folkets Klimamarch

6. november. Mini march mod 
atomvåben

9. november: Aldrig mere en 
krystalnat - Aldrig mere fas-
cisme.

‘Hvor er der en voksen?’ demonstration.
Foto: Maria Schultz.

Folkets Klimamarch i 2019. 
Foto: Charlie Lywood.

De tre statsministerkandidater i 2022. 
Foto: Klimabevægelsen i Danmark.
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Anmeldelse:

“Forandringens årti”
af Søren Kolstrup

Af Freddie Nielsen

“Forandringens årti”, med un-
dertitlen “Mellem velfærd og ny-
liberalisme 1990-2001”, er et værk, 
der yderst grundigt beskriver den 
store forandring, der skete i Dan-
mark i 90’erne. En periode hvor 
Socialdemokratiet (SD), under 
Poul Nyrup Rasmussens ledersk-
ab, var det centrale regeringsparti.

Nyrup, der ledede 4 regeringer 
fra januar 1993 til november 2001, 
tog over fra den konservative 
Poul Schlüter, der havde været 
statsminister siden 1982, og blev 
efterfulgt af en Venstre-regering 
under Anders Fogh Rasmussen.

Derfor ser forfatteren også (løst) 
på hvilke foranstaltninger fra 
Schlüter-tiden, som Nyrup byg-
ger videre på, og hvordan Fogh 
bruger 90ernes forandringer som 
springbræt for yderligere liberal-
isme. Disse spring er nyttige for 
at forstå periodens udvikling. Det 
samme gælder for de spring, der 
afslutter de fleste afsnit, med en 
kort sammenligning med Sverige, 
Storbritannien, Frankrig og Ty-
skland, hvor der i dele af 90’erne 
ligeledes var socialdemokratiske 
regeringer ved magten. 

Det er en grundig research, der 
her er udført, nok lidt vel grundig. 
Forfatteren har det med at fortabe 
sig meget i detaljer, hvilket også 
viser sig i, at bogen er på hele 567 
sider. Lidt mere redigering ville 
have øget læseværdigheden en 
hel del. Det kan være en god ide at 
starte med epilogen, der giver en 
kortfattet opsummering, og derfra 
gå til relevante afsnit.

Socialpolitik
Et vigtigt område er social- og 
arbejdsmarkedspolitikken, hvor 
vi ser, hvordan bistandsloven og 
a-kasselovgivningen undermi-
neres. Der indføres et noget-for-
noget princip, med aktivering 
som modydelse. Stille og roligt 
bliver sociale begivenheder som 
arbejdsløshed og sygdom overført 
fra at være et samfundsansvar til 
at være det enkelte individs per-
sonlige ansvar.

Det var en proces, hvor velerh-
vervede faglige rettigheder, som 
eksklusivaftaler og genoptjen-
ing af ret til arbejdsløshedsun-
derstøttelse ved såkaldt støttet 
arbejde (aktivering), blev fjernet. 
Dagpengeperioden blev forkortet 
og kravet til genoptjening af a-
kasseret forlænget, og efterlønnen 
blev kraftigt forringet.

Disse forskellige ændringer 
førte til sammenstød mellem SD 
og fagbevægelsen, men selvom 
det mangeårige forhold kølnedes 
betydeligt, faldt fagbevægelsen 
dog hver gang til patten, når for-
slagene nåede frem til vedtagelse 
i folketinget.

Livet for kapitalen blev de-
rimod lempet. Nyliberalismen 
vandt frem. Den havde været det 
bærende i britisk og amerikansk 
økonomi siden 80’erne, og i Dan-
mark havde den konservative 
regering haft ambitioner, dog 
uden at de havde materialiseret 
sig noget videre.

Privatisering
Nu blev der privatiseret og udlicit-
eret i stor stil. En del blev begrun-
det med den ”nødvendige tilpasn-
ing” til EU’s indre marked. Men 
som Kolstrup påviser, så var det 
langt fra alt, der var nødvendigt ud 
fra EU-tilpasning. Meget kunne 
have været gjort anderledes og 
langt mindre drastisk.

Nyrup-regeringen sukrede der-
for mange af forandringerne, der 
skulle tilpasse Danmark til EU, 
ind i fortællingen om den ”sociale 
dimension” i EU, men glemte at 
fortælle, at hvor det indre marked 
var en hård lovfæstet dimension, 
så var den sociale dimension blot 
en fælles hensigtserklæring, uden 
garanti for noget.

En af de store forandringer (ikke 
bare i Danmark) var liberalisering 
af bank- og finansvæsenet. Det 
betød at sparekasser, kreditfore-

ninger og gensidige forsikrings-
selskaber blev omdannet til ak-
tieselskaber, og ligestillet med 
bankerne. For så siden at blive 
opslugt af storbankerne.

Statslige selskaber som Gi-
robank (som SD tidligere havde 
haft store forhåbninger til som 
uafhængig statsbank) og Statsan-
stalten for Livsforsikring blev pri-
vatiseret og - ligesom de tidligere 
foreningsstyrede institutioner 
- opslugt af storbankerne.

Nationalbanken blev en selvs-
tændig institution, uafhængig af 
regering og folketing. Hvilket ikke 
må forveksles med uafhængig af 
stat og kapital.

Infrastrukturen
Ikke kun statsbankerne blev pri-
vatiseret. Det meste af infrastruk-
turen blev privatiseret i løbet af 
90’erne. Telekommunikation, 
busser, færger, Datacentralen, 
Københavns Lufthavn, DSB Gods, 
elforsyning m.m. Lokalt/kom-
munalt var det f.eks. Københavns 
20.000 kommunale boliger og 
Århus Sporveje – intet var helligt. 
Danmark har aldrig, hverken før 
eller siden, oplevet en større pri-
vatiseringsbølge.

Kolstrup har leveret en frem-
ragende dokumentation for, at 
i Danmark blev nyliberalismen 
gennemført under SDs ledelse. 
Men på trods af værkets enorme 
omfang så mangler der alligevel 
noget.

Den manglende forståelse
af profit-krisens betydning
for kapitalen
Ikke med et ord nævnes den 
profitkrise, som kapitalismen 
såvel lokalt som internationalt 
har været ramt af, som en under-
liggende strøm i årevis. Den krise, 
der har ført til underinvestering og 
en ophobning af ledig kapital, der 
i stedet for produktive invester-
inger har søgt at formere sig gen-
nem finansialisering og spekula-
tion. Finansialisering betegner 
den proces, hvorved samfundet 
har udviklet sig fra at være domi-
neret af produktion til i stedet at 
være præget af finanskapitalens 
virksomhed.

Uden den forståelse om en prof-
itkrise er det svært at gennem-
skue, hvorfor nyliberalismen har 
presset på siden 80’erne, og er 
blevet kapitalismens generelle 
form i dag. I værste fald fører det 
til en opfattelse af kapitalismen 
som uovervindelig – ikke mindst 
på baggrund af alle de tilbag-
eskridt, som arbejderklassen er 
blevet påført.

Hverken finansialisering eller 
privatisering skaber ny værdi, blot 
en åbning for at nye kræfter kan 
forsøge sig på et udvidet marked.

SD-opfattelsen
En anden mangel er opfattelsen 
af SD, som er lidt vel kortsigtet. 
Det fremstår nærmest, som om 
det skulle være nyt, at SD opfylder 
kapitalismens behov. Ganske 
vist er det nyt, at det denne gang 
drejer sig om nyliberalisme, men 
grundlæggende har SDs politik 
i mere end de sidste 100 år gået 
ud på at sikre de bedste vilkår for 
kapitalismen (“samfundet” kalder 
de det) – dog gerne på en måde 
der bremser dens værste udskejel-
ser – og så håbe på, at der drypper 
noget af på arbejderklassen.

Det virker mere, som om den 
manglende analyse af SD (og 
krisen for den sags skyld), handler 
om at fastholde, at reformismen 
er den rette vej – bare det gøres 
rigtigt. Det er ganske sigende, 
hvordan det fremhæves, at Nyr-
ups kick-start af økonomien i de 
første regeringsår var en keynesi-
ansk metode (hurra Keynes lever 
trods alt!) uden på nogen måde 
at diskutere, at Keynes teorier lige 
siden 1970’erne har vist sig ikke at 
virke overfor den lange profitkrise.

Den sidste store mangel ved 
bogen, som jeg vil trække frem, er, 
at den stort set kun er parlamen-
tarisk historie, men ikke forholder 
sig til bevægelser og klassekamp 
(eller mangel på samme) uden for 
folketinget.

Klassekampen
Kolstrup argumenterer ganske 
rigtigt, at Schlüters konservative 
regering i 80’erne havde liberalis-
tiske ambitioner. Men ikke med et 
ord hører vi om havnearbejdernes 
landsdækkende kampstrejkee 
i over 2½ måned 1982/83, eller 
den månedlange HT-strejke i 
1984, der lammede bustrafikken 
og en del anden transport i hele 
hovedstadsområdet. For ikke at 
tale om Påskestrejkene i 1985, 
der nærmede sig generalstrejke 
niveau, og som 3 gange på under 
14 dage udmøntede sig i demon-
strationer foran Christiansborg, 
der hver gang samlede mere end 
100.000 deltagere.

En situation, der førte til, at den 
næste overenskomst (1987), nok 
blev den bedste for arbejderklas-
sen i mange år. Og ikke nok med 
det, det var disse begivenheder, 
der førte til Schlüters handling-
slammelse i forhold til sine am-
bitioner.

Men alt i alt har Søren Kolstrup 
skrevet en god (men lidt lang) 
bog, hvis man vil vide, hvad der 
skete -  men hvis man også vil 
vide hvorfor og ikke mindst, hvad 
der kan gøres ved det, så er det 
desværre nødvendigt at gå andre 
steder hen.

‘Forandringens årti’ af Søren Kolstrup

Statsminister Poul Schlüter
(1982-1993). 

Foto: Wikimedia Commons

Statsminister Poul Nyrup
(1993-2001). 

Foto: Wikimedia Commons.
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Energipriserne skyldes
bossernes grådighed

Indtil de store liberaliseringer 
og privatiseringer satte ind under 
regeringerne Poul Nyrup Rasmus-
sen (S) og Anders Fogh Rasmussen 
(V) i 90’erne og 00’erne, havde 
Danmark været stærkt præget af 
en række offentlige forsynings-
selskaber inden for fjernvarme, el 
og naturgas. Disse selskaber skulle 
ikke kaste profit af sig, og der var 

ingen aktionærer. I stedet skulle 
driften i princippet hvile i sig selv 
med henblik på at kunne tilbyde 
billig varme og strøm til aftagerne. 

I dag er selskaberne af den nyli-
berale lovgivning forpligtet til at 
købe ind og sælge til markedspri-
ser. Derfor har samtlige offentlige 
forsyningsselskaber under krisen 
måtte sætte priserne kraftigt op. 

De offentlige forsyningsselskaber 
fungerer også på markedsvilkår

Energipriserne er en af de 
vigtigste årsager til den mas-
sive inflation - den værste i 
næsten 40 år - som overalt i 
EU har udløst en krise i leve-
omkostningerne for millioner 
af mennesker. 

Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

Skal vi tro medierne og politi-
kerne, så må det angiveligt være 
superskurken Putin, der skulle 
være skyld i gas- og elprisernes 
himmelflugt.

Gang på gang får vi i medierne 
tudet ørerne fulde af, at vi alle-
sammen skal spare energi også 
for at bekæmpe Putin. 

I medierne bliver det endvidere 
hele tiden fremstillet, som om det 
skulle være en naturlov at priserne 
stiger, når udbuddet falder, og 
efterspørgslen går op.

Men alt dette kaster et slør over 
det virkelige problem - nemlig 
kapitalismens måde at fungere 
på. For at priserne stiger, når der 
er mangel på energi, er overho-
vedet ingen naturlov – i stedet 
er det forretningsfolk, der i hvert 
eneste tilfælde presser køberne 
til at betale så meget, som de kan.

Det er vigtigt at forstå, at de 
voldsomme prisstigninger hører 
tæt sammen med udviklingen 
indenfor kapitalismen generelt. 
For i Danmark og i Europa er det 
kun en mindre del af kapitalen, 
der tjener på produktion, og som 
nu rammes af de voldsomme 
energiprisstigninger. For det er i 
dag sådan, at en stadigt stigende 
del af kapitalen ikke længere er 
beskæftiget med produktion. I 
stedet tjener den meget mere på 
finansielle aktiviteter og spekula-
tion. Hele denne forskydning væk 
fra produktion og over på spekula-
tion m.m. skyldes, at kapitalismen 
i årtier har været ramt af faldende 
profitter i produktionen. 

Kapitalismen er sin egen
værste fjende
En del af kapitalen har derfor nu, 
hvor der er opstået et sælgers 
marked, set en chance for at tjene 
hurtige penge ved at skrue pri-
serne op, uden at deres omkost-
ningerne er steget tilsvarende. Og 
det gør de, uanset at det skader 
resten af systemet som helhed - 
det er markedets anarki.

I Danmark har Fagbevægelsens 
Hovedorganisation påvist, at 
energisektoren har haft profitter 
på 30 mia. kr. i det forløbne år, 
langt mere end normalt - foretag 

denne søgning på nettet: se fho.
dk og se fho.dk nye tal viser mil-
liardprovenu for solidaritetsbidrag

Dette er røveri ved højlys dag, 
og det rammer millioner af men-
nesker i Danmark og i Europa, 
som er helt afhængige af energien.  

Ifølge sammenslutningen af el-
selskaber i EU er elpriserne i gen-
nemsnit inden for hele EU steget 
med 532 pct. fra januar 2021 til 
august i år 2022. Altså mere end en 
femdobling på kun halvandet år.

Naturgas er det dyreste brænd-
sel til kraftværkerne, men det 
er uundværligt til elproduktion 
under spidsbelastning. Og på de 
europæiske elbørser, der fastsæt-
ter kilowattpriserne, er det sådan, 
at den dyreste energiforms pris 
også bestemmer prisen på alt el 
generelt; også selvom andre ener-
giformer er langt billigere end lige 
netop gas. Kan man producere 
el meget billigere, kan man altså 
score nogle saftige profitter. 

De meget høje gaspriser be-
stemmer elprisen på børserne - se 
det uddybet programmet “Explai-
ner” på DR TV (indslaget varer 4 
minutter) - find det med følgende 
søgning på nettet: dr.dk Hvorfor 
stiger elpriserne?

Hvordan er sælgers marked 
opstået?
En af forklaringerne er klima-
krisen. Der er ikke kommet så 
meget nedbør over Skandinavien, 
og derfor har vandkraftværkerne 
ikke produceret så meget strøm. I 
det vestlige Tyskland har der pga. 
den ekstreme tørke ikke været ret 
meget vand i Rhinen, i dens biflo-
der og i kanalerne. Derfor har de 
store kraftværker i perioder haft 
svært ved at få sejlet tilstrækkeligt 
med stenkul fra importhavnen 
Rotterdam. 

Samtidig har der i sommer hel-
ler ikke været så meget vind til 
Europas vindmøller. Da systemer 
til energilagring endnu ikke er 
udbygget, kan man endnu ikke 
gemme energi fra perioder med 
stor vedvarende elproduktion til 
perioder, hvor solen ikke skinner 
og vinden ikke blæser. Resultatet 
er perioder med en for lille strøm-
produktion.

Samtidig er halvdelen af de 
franske atomkraftværkers reak-
torer for tiden ude af drift pga. 
alvorlige tekniske mangler.

Alt i alt bliver der således pro-
duceret for lidt el i Europa – og 
det har skabt et sælgers marked. 

I Danmark, Tyskland og andre 
EU-lande har man store gaslagre 

for netop at have strategiske reser-
ver til krisetider. Gaslagrene i EU 
er for tiden ca. 90% fyldte. Samti-
dig har amerikanske eksportører 
opdaget en fed fidus, nemlig at 
eksportere flydende skifergas fra 
USA til Europa. Så selvom Putin 
har skåret voldsomt ned for eks-
porten af naturgas fra Rusland, så 
er lagrene inden for EU ikke desto 
mindre blevet næsten fyldte, og 
forsyningen er næsten sikret. Så 
gasmanglen er “kun” behersket, 
men nok til at sælgerne kan ud-
nytte situationen.  

Alle de nyliberale
sæbeboble-drømme om
markedet er punkteret
I de nordiske lande var elforsy-
ningen indtil for ca. 25 år siden 
præget af offentlige elselskaber, 
der afsatte strømmen til faste, 
lave priser, der et stykke hen ad 
vejen afspejlede produktions- og 

distributionsomkostningerne. 
Som følge af den nyliberale of-

fensiv i 90’erne og 00’erne blev 
de offentlige elselskaber enten 
direkte solgt fra til private, eller 
blev tvunget til at fungere på mar-
kedsvilkår. Og elprisen blev fra nu 
af fastsat på elbørserne. 

De nyliberale politikere lovede 
guld og grønne skove, ved at på-
stå, at markedet via den frie kon-
kurrence skulle sikre lave priser. 
Denne påstand er nu fuldstæn-
digt punkteret, men det faktum 
indhylles i et røgslør i medierne, 

hvor man hårdnakket påstår, at 
Putin skulle være skurken. Men 
Putin har kun udløst krisen - det 
er markedet, som er skyld i den.

Olien og gassen i Nordsøen og 
ud for Norge sælges heller ikke til 
en pris, der afspejler omkostnin-
gerne. Den bestemmes af marke-
det. Således fungerer det norske 

statslige olieselskab Equinor (tid-
ligere Statoil) i dag helt ligesom et 
privat selskab, og sælger udeluk-
kende til markedspriser. Og da 
selskabets omkostninger slet ikke 
er steget tilsvarende, høster det for 
tiden enorme profitter. 

Da oliepriserne på verdens-
markedet som følge af sælgers 
marked steg voldsomt frem til 
år 2014, blev forbrugerne i Dan-
mark, Norden og Europa afkrævet 
vilde priser. Herefter indtraf et vist 
olieprisfald på verdensmarkedet 
- men det kom aldrig ned på det 
tidligere prisniveau. I de sidste 
halvandet år er priserne på ny 
eksploderet.  

Danske politikere ville have 
haft muligheden for at bestemme, 
at olien og gassen fra Nordsøen 
skulle sælges til omkostningspris. 
Men i stedet gav de først Mærsk 
Olie og Gas, og siden det franske 
olieselskab Total, helt frie hænder 
til at sælge til verdensmarkedspri-
ser. Ikke mindst de mange dan-
skere, som i 80’erne fik naturgas, 
er derfor nu fanget i en fælde. 

Klimakrisen kræver, at vi stop-
per med at bruge fossil energi, 
men indtil den er udfaset, må vi 
spørge, hvorfor private selskaber 
skal have lov til at udnytte marke-
det så skruppelløst. 

Markedet fungerer således 
overhovedet ikke til gavn for 
flertallet. I det ovenfor nævnte 
indslag (“Explainer”) på DR TV 
tvinges EU-kommissionens for-
kvinde Ursula von der Leyen da 
også til at indrømme netop dette. 

Ursula von der Leyen. 
Foto: Screenshot fra DR TV.
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Energipriserne skyldes
bossernes grådighed

Indtil de store liberaliseringer 
og privatiseringer satte ind under 
regeringerne Poul Nyrup Rasmus-
sen (S) og Anders Fogh Rasmussen 
(V) i 90’erne og 00’erne, havde 
Danmark været stærkt præget af 
en række offentlige forsynings-
selskaber inden for fjernvarme, el 
og naturgas. Disse selskaber skulle 
ikke kaste profit af sig, og der var 

ingen aktionærer. I stedet skulle 
driften i princippet hvile i sig selv 
med henblik på at kunne tilbyde 
billig varme og strøm til aftagerne. 

I dag er selskaberne af den nyli-
berale lovgivning forpligtet til at 
købe ind og sælge til markedspri-
ser. Derfor har samtlige offentlige 
forsyningsselskaber under krisen 
måtte sætte priserne kraftigt op. 

De offentlige forsyningsselskaber 
fungerer også på markedsvilkår

Energipriserne er en af de 
vigtigste årsager til den mas-
sive inflation - den værste i 
næsten 40 år - som overalt i 
EU har udløst en krise i leve-
omkostningerne for millioner 
af mennesker. 

Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

Skal vi tro medierne og politi-
kerne, så må det angiveligt være 
superskurken Putin, der skulle 
være skyld i gas- og elprisernes 
himmelflugt.

Gang på gang får vi i medierne 
tudet ørerne fulde af, at vi alle-
sammen skal spare energi også 
for at bekæmpe Putin. 

I medierne bliver det endvidere 
hele tiden fremstillet, som om det 
skulle være en naturlov at priserne 
stiger, når udbuddet falder, og 
efterspørgslen går op.

Men alt dette kaster et slør over 
det virkelige problem - nemlig 
kapitalismens måde at fungere 
på. For at priserne stiger, når der 
er mangel på energi, er overho-
vedet ingen naturlov – i stedet 
er det forretningsfolk, der i hvert 
eneste tilfælde presser køberne 
til at betale så meget, som de kan.

Det er vigtigt at forstå, at de 
voldsomme prisstigninger hører 
tæt sammen med udviklingen 
indenfor kapitalismen generelt. 
For i Danmark og i Europa er det 
kun en mindre del af kapitalen, 
der tjener på produktion, og som 
nu rammes af de voldsomme 
energiprisstigninger. For det er i 
dag sådan, at en stadigt stigende 
del af kapitalen ikke længere er 
beskæftiget med produktion. I 
stedet tjener den meget mere på 
finansielle aktiviteter og spekula-
tion. Hele denne forskydning væk 
fra produktion og over på spekula-
tion m.m. skyldes, at kapitalismen 
i årtier har været ramt af faldende 
profitter i produktionen. 

Kapitalismen er sin egen
værste fjende
En del af kapitalen har derfor nu, 
hvor der er opstået et sælgers 
marked, set en chance for at tjene 
hurtige penge ved at skrue pri-
serne op, uden at deres omkost-
ningerne er steget tilsvarende. Og 
det gør de, uanset at det skader 
resten af systemet som helhed - 
det er markedets anarki.

I Danmark har Fagbevægelsens 
Hovedorganisation påvist, at 
energisektoren har haft profitter 
på 30 mia. kr. i det forløbne år, 
langt mere end normalt - foretag 

denne søgning på nettet: se fho.
dk og se fho.dk nye tal viser mil-
liardprovenu for solidaritetsbidrag

Dette er røveri ved højlys dag, 
og det rammer millioner af men-
nesker i Danmark og i Europa, 
som er helt afhængige af energien.  

Ifølge sammenslutningen af el-
selskaber i EU er elpriserne i gen-
nemsnit inden for hele EU steget 
med 532 pct. fra januar 2021 til 
august i år 2022. Altså mere end en 
femdobling på kun halvandet år.

Naturgas er det dyreste brænd-
sel til kraftværkerne, men det 
er uundværligt til elproduktion 
under spidsbelastning. Og på de 
europæiske elbørser, der fastsæt-
ter kilowattpriserne, er det sådan, 
at den dyreste energiforms pris 
også bestemmer prisen på alt el 
generelt; også selvom andre ener-
giformer er langt billigere end lige 
netop gas. Kan man producere 
el meget billigere, kan man altså 
score nogle saftige profitter. 

De meget høje gaspriser be-
stemmer elprisen på børserne - se 
det uddybet programmet “Explai-
ner” på DR TV (indslaget varer 4 
minutter) - find det med følgende 
søgning på nettet: dr.dk Hvorfor 
stiger elpriserne?

Hvordan er sælgers marked 
opstået?
En af forklaringerne er klima-
krisen. Der er ikke kommet så 
meget nedbør over Skandinavien, 
og derfor har vandkraftværkerne 
ikke produceret så meget strøm. I 
det vestlige Tyskland har der pga. 
den ekstreme tørke ikke været ret 
meget vand i Rhinen, i dens biflo-
der og i kanalerne. Derfor har de 
store kraftværker i perioder haft 
svært ved at få sejlet tilstrækkeligt 
med stenkul fra importhavnen 
Rotterdam. 

Samtidig har der i sommer hel-
ler ikke været så meget vind til 
Europas vindmøller. Da systemer 
til energilagring endnu ikke er 
udbygget, kan man endnu ikke 
gemme energi fra perioder med 
stor vedvarende elproduktion til 
perioder, hvor solen ikke skinner 
og vinden ikke blæser. Resultatet 
er perioder med en for lille strøm-
produktion.

Samtidig er halvdelen af de 
franske atomkraftværkers reak-
torer for tiden ude af drift pga. 
alvorlige tekniske mangler.

Alt i alt bliver der således pro-
duceret for lidt el i Europa – og 
det har skabt et sælgers marked. 

I Danmark, Tyskland og andre 
EU-lande har man store gaslagre 

for netop at have strategiske reser-
ver til krisetider. Gaslagrene i EU 
er for tiden ca. 90% fyldte. Samti-
dig har amerikanske eksportører 
opdaget en fed fidus, nemlig at 
eksportere flydende skifergas fra 
USA til Europa. Så selvom Putin 
har skåret voldsomt ned for eks-
porten af naturgas fra Rusland, så 
er lagrene inden for EU ikke desto 
mindre blevet næsten fyldte, og 
forsyningen er næsten sikret. Så 
gasmanglen er “kun” behersket, 
men nok til at sælgerne kan ud-
nytte situationen.  

Alle de nyliberale
sæbeboble-drømme om
markedet er punkteret
I de nordiske lande var elforsy-
ningen indtil for ca. 25 år siden 
præget af offentlige elselskaber, 
der afsatte strømmen til faste, 
lave priser, der et stykke hen ad 
vejen afspejlede produktions- og 

distributionsomkostningerne. 
Som følge af den nyliberale of-

fensiv i 90’erne og 00’erne blev 
de offentlige elselskaber enten 
direkte solgt fra til private, eller 
blev tvunget til at fungere på mar-
kedsvilkår. Og elprisen blev fra nu 
af fastsat på elbørserne. 

De nyliberale politikere lovede 
guld og grønne skove, ved at på-
stå, at markedet via den frie kon-
kurrence skulle sikre lave priser. 
Denne påstand er nu fuldstæn-
digt punkteret, men det faktum 
indhylles i et røgslør i medierne, 

hvor man hårdnakket påstår, at 
Putin skulle være skurken. Men 
Putin har kun udløst krisen - det 
er markedet, som er skyld i den.

Olien og gassen i Nordsøen og 
ud for Norge sælges heller ikke til 
en pris, der afspejler omkostnin-
gerne. Den bestemmes af marke-
det. Således fungerer det norske 

statslige olieselskab Equinor (tid-
ligere Statoil) i dag helt ligesom et 
privat selskab, og sælger udeluk-
kende til markedspriser. Og da 
selskabets omkostninger slet ikke 
er steget tilsvarende, høster det for 
tiden enorme profitter. 

Da oliepriserne på verdens-
markedet som følge af sælgers 
marked steg voldsomt frem til 
år 2014, blev forbrugerne i Dan-
mark, Norden og Europa afkrævet 
vilde priser. Herefter indtraf et vist 
olieprisfald på verdensmarkedet 
- men det kom aldrig ned på det 
tidligere prisniveau. I de sidste 
halvandet år er priserne på ny 
eksploderet.  

Danske politikere ville have 
haft muligheden for at bestemme, 
at olien og gassen fra Nordsøen 
skulle sælges til omkostningspris. 
Men i stedet gav de først Mærsk 
Olie og Gas, og siden det franske 
olieselskab Total, helt frie hænder 
til at sælge til verdensmarkedspri-
ser. Ikke mindst de mange dan-
skere, som i 80’erne fik naturgas, 
er derfor nu fanget i en fælde. 

Klimakrisen kræver, at vi stop-
per med at bruge fossil energi, 
men indtil den er udfaset, må vi 
spørge, hvorfor private selskaber 
skal have lov til at udnytte marke-
det så skruppelløst. 

Markedet fungerer således 
overhovedet ikke til gavn for 
flertallet. I det ovenfor nævnte 
indslag (“Explainer”) på DR TV 
tvinges EU-kommissionens for-
kvinde Ursula von der Leyen da 
også til at indrømme netop dette. 

Ursula von der Leyen. 
Foto: Screenshot fra DR TV.
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Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

De enorme energiprisstigninger 
har udløst en dramatisk situation 
i hele EU. Millioner af mennesker 
har svært ved at betale regninger-
ne og frygter for vinterens komme. 
Andre millioner er bange for at 
miste jobbet, hvis firmaet eller 
institutionen, de er ansat i, tvinges 
til drastiske indskrænkninger pga. 
de uhørte prisstigninger eller pga. 
krav om begrænsning af el- eller 
gasforbruget. 

Samtidig er samtlige EU-med-
lemslande blevet tvunget til at 
iværksætte overordentligt kost-
bare hjælpeforanstaltninger til 
nødstedte forbrugere og virk-
somheder. Vi taler om de dyreste 
redningsaktioner siden Finanskri-
sen i 2008-9 og Corona-krisen. 
Aktionerne udgør en særdeles stor 
byrde for en række af de meget 
forgældede EU-medlemslande. 

Ikke blot er krisens svimlende 
omkostninger voldsomt truende 
for millioner af mennesker, men 
systemets legitimitet er også truet. 
For markedsmekanismerne kan 
ikke sikre billig energi.

Markedsmekanismen kan ikke 
sikre billig energi 
Samtidig er der udsigt til, at ener-
giomkostningerne udløser en ny 
økonomisk krise, og EU-kommis-

sionen er derfor alt i alt blevet 
tvunget til at skride ind. 

Det er sket på en opsigtsvæk-
kende måde. I første omgang 
ville EU-kommissionen forbyde 
at sælge energi over en vis, fastsat 
pris. Men dette ville ramme Rus-
lands gaseksport meget direkte, 
og østeuropæiske lande frygtede 
derfor gengældelse fra Putin. 

Herefter valgte EU at indføre 
en særskat, der inddrager super-
profitterne på el: Sælges strøm 
til over 180 euro pr. megawatt-
time, inddrages fortjenesten over 
beløbet 100%. Råt og brutalt. 
Prisen var en gennemsnitspris 
for perioder med spidsbelastning 
før energikrisen. Tiltaget er rettet 
imod elproducenter, der bruger 
sol, vind, træflis, atomkraft og 
brunkul. Kun naturgas og stenkul 
er undtaget. EU-kommissionen 
forventer at kunne inddrage 140 
mia. euro (ca. 1.000 mia. kr.). Alle 
disse penge sendes tilbage til 
medlemslandene, der skal bruge 
dem til de særdeles kostbare hjæl-
peforanstaltninger. 

Den danske klima-, energi- og 
forsyningsminister, Dan Jørgen-
sen, siger, at også mellemhandlere 
har tjent “overnormalt”. De ram-
mes også af EU-indgrebet, der er 
blevet vedtaget af Ministerrådet.

Herudover har EU besluttet et 
såkaldt “solidaritetsbidrag” på 
olie, gas, kul og raffinaderier for 

regnskabsåret 2022. Det ventes at 
indbringe 25 mia. euro, der også 
sendes til medlemslandene. 

At indkassere profitter 100% 
over et vist niveau er uhørt. Det 
er et direkte indgreb i forhold til 
kapitalens hidtidige frie ret til at 
sætte prisen, som den vil. Noget 
sådant er helt uden fortilfælde i 
nyere tid. 

Dette er EU-kommissionen og 
ministerrådet naturligvis udmær-
ket klar over. Indgrebet afspejler 
derfor voldsomheden i den krise, 
som kapitalisterne har bragt ka-
pitalismen i, med en helt åbenlys 
fare for store sociale oprør. Ursula 
von der Leyen er bestemt ikke 
socialist, men hun er tvunget til 
et radikalt skridt for at sikre syste-
mets overlevelse. 

I n t e r e s s e o r g a n i s a t i o n e n 
“Dansk Industri” samt lobbyor-
ganisationen for energibranchen 
“Green Power Denmark” har pro-
testeret kraftigt imod EU’s direkte 
indgreb imod den frie prisfastsæt-
telse og inddragelse af fortjenester 
over et vist niveau. 

Mette F-regeringens indgreb 
belønner kapitalisterne
I Danmark har regeringen beslut-
tet at tilbyde den enkelte forbru-
ger en mulighed for at få dækket 
de alt for høje regninger med et 
statsligt lån,for tilsammen anslået 
45 mia. kr., som så afdrages over 

en årrække. Det betyder, at kapi-
talisterne under alle omstændig-
heder vil få deres penge, nu bare 
med statens hjælp, og mange 
familier vil blive gældsatte. 

Samtidig har den danske stat 
rejst en garantisum på tilsammen 
100 mia. kr. til elselskaber, som 
ellers ville være truet af konkurs. 
Dette er i forhold til elselskaber, 
som har opereret med flerårige 
faste prisaftaler. Mange af disse 
trues nemlig nu med fallit, når 
aftalerne tvinger dem til at sælge 
strømmen til en række af deres 
kunder til priser, der slet ikke 
længere svarer til prisen på den 
indkøbte strøm. 

Regeringens tiltag støtter i sid-
ste ende helt klart de kapitalister, 
der tjener på at udplyndre deres 
kunder. Hvis regeringen ikke ville 
have tilbudt lån til forbrugere og 
sikret mindre elselskaber imod 
konkurs, ville markedet givetvis 
være brudt sammen, og både de 
indenlandske og de udenlandske 
sælgere af den dyre strøm ville i 
så tilfælde være blevet tvunget til 
at sænke prisen for at tilpasse sig 
markedet. 

Blå bloks politiske udspil er helt 
uantageligt: I stedet for at tvinge 
kapitalister i ind- og udland til at 
sænke priserne, vil de borgerlige 
sænke skatterne og elafgifterne, så 
forbrugerne ikke rammes så hårdt 
af de generelle prisstigninger. 
Dette vil, ligesom Mette F’s tiltag, 
sikre, at kapitalisterne vil kunne 
få deres penge. 

Hertil kommer, at skattelet-
telserne vil uddybe krisen inden 
for det offentlige, og der vil ikke 
være penge til en udbygning af 
sundhedssektoren, ansættelse 
af mange flere “varme hænder” 
inden for velfærdsstaten, social 
genopretning og effektive skridt 
imod klimakrisen m.m. Samtidig 
trues alt dette af krav om oprust-
ning for 18 mia. kr.

Mette Frederiksen har med sine 
udspil om noget mindre skatte-
sænkninger vist, at hun er villig 
til at komme de borgerlige i møde.

Det “socialistiske” EU må redde 
kapitalismen fra kapitalisterne

Af Jens Riis Bojsen og Charlie Lywood

Forsyningen af varme, el og 
energi må nationaliseres og stil-
les under arbejdernes kontrol i 
samarbejde med fagbevægelsen. 

Kun sådan vil vi kunne sikre, 
at vedvarende energi bliver af-
sat til forbrugerne til de faktiske 
omkostningspriser. Energi, el og 
varme er menneskerettigheder, 
og kan ikke være spekulations-
objekter. 

Pristalsregulering: Alle over-
førselsindkomster bør indeksre-
guleres for at kompenseres for 
inflation. Det ville med et hug løse 
problemerne for alle dem, som 
har allermindst råd til at betale 
deres regninger. Hvorfor rejser SF 
og EL ikke dette krav?

Dyrtidsregulering: Fagbevæ-
gelsen må op til overenskomstfor-
handlingerne i 2023 sørger for, at 

denne vil komme til at indeholde 
kompensation for inflationen 
- vel at mærke med tilbagevir-
kende kraft. Der må igen indføres 
dyrtidsregulering som en del af 
lønnen som en sikring imod, at 
inflationen udhuler reallønnen.

Hele energipriskrisen viser, at 
systemet er i store problemer, 
og at dette system, som kaster 
os ud i den ene krise efter den 
anden, bør afskaffes. I stedet bør 
det erstattes af en planlægning af 
alle vores ressourcer og en sikring 
af det enkelte menneskes behov, 
til priser, der afspejler de faktiske 
omkostninger. Med andre ord 
socialisme.

Læs om den kommende øko-
nomiske krise og inflationens 
betydning herfor - se Socialistisk 
Arbejderavis nr. 395 fra august el-
ler gå på nettet og foretag denne 
søgning: socialister.dk Ny økono-
misk nedtur venter forude

Vores svar på energikrisen:
Kamp fra neden

Dan Jørgensen. 
Foto: Flickr.
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Af Jens Riis Bojsen

Atomkrafttilhængerne har 
blandt andet set nogle hurtige 
overskrifter om, at Sverige vil 
opføre et lager for højradioaktivt 
atomaffald dybt nede i under-
grunden ved atomkraftværket 
Forsmark, 150 km nord for Stock-
holm. Derfor mener nogen, at 
problemet rent teknologisk skulle 
være så godt som løst.

De forskere og myndighedsper-
soner, hvis interesser er knyttet 
tæt til atomkraften, påstår natur-
ligvis, at det skulle være vældigt 
sikkert. Men de specialister, som 
ikke er købt af atomindustrien, er 
betydeligt mere skeptiske.

Det højradioaktive affald skal 
indsmeltes i special-glas (på en-
gelsk nuclear waste vitrification), 
som igen indkapsles i specielle 
metalbeholdere, der skal gemmes 
i undergrunden.

Men holder det? Man har fun-
det naturligt forekommende 
radioaktive stoffer, som ved vul-
kansk aktivitet i naturen er blevet 
indsmeltet i naturligt glas. Efter 
lange tidsrum var der opstået 
revner i dette glas - som slet ikke 
bryder sig om varme og stråling. 
Man burde derfor lave forsøg over 
100.000 år.

Det franske atomaffalds-projekt 
Cigéo skønnes at ville koste 15 til 
36 milliarder euro: Det store ud-
spring i prisen fortæller, at man 
endnu ikke rigtigt har det fulde 
overblik over, hvilke krav tekno-
logien stiller. 

Selve slut-lagringen er imidler-
tid  blot sidste trin i den yderst 
problematiske håndtering af 
atomaffaldet.

De brændende varme
brændselselementer
Når de “udbrændte” brændsels-
elementer tages ud af reaktoren, 
afgiver de fortsat en så kraftig 
varme og stråling, at de må pla-
ceres i et særligt vandbassin, der 
hele tiden må køles og forsynes 
med vand.

Hvis ikke, så går det galt: Under 
Fukushima-katastrofen i Japan 
i 2011 svigtede kølingen til disse 

bassiner også, da strømforsynin-
gen til hele atomkraftværket blev 
afbrudt. Herefter kogte vandet i 
kølebassinet  og forsvandt - og 
så smeltede de gamle brænd-
selselementer og afgav en enorm 
sky af radioaktivitet (ved siden 
af den, der kom fra de ødelagte 
reaktorer).

Så de gamle og “udbrændte” 
brændselselementer er farlige 
med deres voldsomme varme og 
stråling. Det stiller store krav til 
håndteringen af dem.

Når brændselselementerne 
skal væk fra atomkraftværket, 
skal de transporteres i supersikre 
containere. Disse har et kraftigt 
køleanlæg, fordi brændselsele-
menterne er gloende hede og 
ikke under nogen omstændighe-
der må tage skade. Containeren 
må heller ikke under en ulykke 
med en afsporing af toget med 
en efterfølgende voldsom brand 
under nogen omstændigheder 
kunne gå i stykker. Den enormt 
kraftige container vejer derfor 125 
tons og kan tåle at ligge en halv 
time i et brændende kæmpebål. 
 

I Vesteuropa, Japan og Rusland 
transporteres disse containere 
videre til såkaldte oparbejdnings-
anlæg.

Intet sted er forureningen
så stor som her
- under normal drift
På engelsk hedder oparbejd-
ningsanlæg a nuclear reprocessing 
plant. Sådanne anlægs historiske 
oprindelse går tilbage til dengang, 

da man kemisk skulle udvinde 
plutonium til atombomber. Samt-
lige atomvåbenmagter har derfor 
sådanne anlæg.

Men også under ikke-militære 
forhold spiller oparbejdningsan-
læggene i mange lande en over-
ordentligt vigtig rolle for de civile 
atomkraftværker.

Sådanne anlæg er nemlig helt 
afgørende for, at man kan adskille 
det højradioaktive affald fra det 
middel-radioaktive. Det er det 
højradioaktive affald, der skal 

indsmeltes i glas, som igen puttes 
i en stålbeholder.

Men oparbejdningsanlægget 
er samtidig det sted i hele ato-
mindustrien, hvor der sker langt 
det største udslip af radioaktive 
stoffer - under helt normal drift 
uden tekniske uheld af nogen 
art. Udslippene er langt, langt 
større end ved atomkraftværker. 
Det sker især i forbindelse med 
radioaktive gasser og væsker.

Det er ikke ufarligt: Ude i na-
turen vil de radioaktive stoffer 
blive ophobet i fødekæderne - og 
således i stærkt koncentreret form 
til sidst nå mennesket, som er 
øverst i fødekæderne. Det sidste 
fortæller medierne heller intet 
om, så de færreste danskere ved 
noget om emnet.

Den vidt udbredte påstand om, 
at atomkraft skulle være forure-
ningsfri, er derfor en “sandhed” 
med betydelige modifikationer.

Ulykker og skandaler på stribe
På disse anlæg har der været ad-
skillige ulykker og tekniske uheld:

Den værste katastrofe var Ky-
sjtym-ulykken i Ural i 1957, hvor 
10.000 blev evakueret og 270.000 
bestrålet. Den radioaktive zone 
midt i Ural er fortsat omfattet af 
betydelige begrænsninger. Den-
gang svigtede kølingen ved en 
beholder med flydende stoffer, 
og det resulterede i en eksplosion.

Ved Sellafield i nordvest-Eng-
land i Cumbria har man talrige 
gange lukket radioaktive væsker 
ud i det Irske Hav. Dette sted er 
det mest radioaktivt forurenede i 
hele Vesteuropa.

I USA lod man et privat firma 
i perioden fra 1965 til 1980 drive 
et oparbejdningsanlæg i West 
Valley i staten New York, men det 

Del 4:

Tilbage bliver atomaffaldet

La Hague i Frankrig er verdens største anlæg til oparbejdning af atomaffald. 
Foto: Ukendt.

 

Serie: 
Er atomkraft et bæredygtigt 
alternativ til fossil energi?

var ikke profitabelt, og siden har 
det været det østlige USA’s mest 
giftige sted. Efter 30 års oprydning 
og milliarder af dollars har man 
kun fået halvvejs styr på skidtet.

Så tro endelig ikke, at det sov-
jetiske/russiske oparbejdnings-
anlæg “Mayak” i Ural skulle have 
været det eneste problematiske 
i verden.

Siden USA i 1980 opgav at 
drive anlægget i West Valley, har 
man ikke opført noget ny i lan-
dett. Dette er givetvis en følge 
af atomkraft-ulykken på Three 
Mile Island i staten Pennsylvania 
i 1979. Denne ulykke gjorde det 
nødvendigt at skærpe kravene til 
reaktor-sikkerhed - som herved 
blev så dyre, at det udløste en 
krise i den amerikanske atomin-
dustri i de efterfølgende 30-40 år.

På grund af manglen på et op-
arbejdningsanlæg i USA vokser 
og vokser mængden af helt ube-
handlet atomaffald. Størsteparten 
af det opbevares derfor under 
“midlertidige” forhold, og det er 
aldeles uforsvarligt. 

Efter årtiers forsømmelse har 
Sellafield i England nu meget 
voldsomme problemer med lag-
ringen af resterne fra gamle atom-
reaktorer (kaldet Magnox), og nu 
tvinges den nølende konservative 
regering til at løse problemet for 
absurd kostbare beløb (over 600 
mia. kr).

Smeltet salt-reaktorer
producerer også affald
Disse reaktorer under udvikling 
(se artikel 3 i denne serie) uanset 
om de anvender uran eller thori-
um, er sikrere end de nuværende, 
og man håber ved de thorium-
baserede, at atomaffaldet “kun” 
vil være farligt i 300 år mod langt 
længere ved de uran-baserede.

Men ikke desto mindre pro-
ducerer også disse smeltet salt 
thorium-reaktorer (som ingen 
steder i verden er i drift endnu) 
affald, som naturligvis vil kræve 
en ansvarlig håndtering - og det 
leder frem til det næste:

Atomaffald bør være omfattet 
af det allerstørste ansvar
Men de rigtige mange skandaler 
på oparbejdningsanlæggene og 
under håndteringen af affaldet 
fortæller en helt anden historie.

Ansvarlig behandling af atom-
affald er teknologisk krævende og 
derfor dyrt - og det passer derfor 
ikke sammen med et system som 
fører en nyliberal politik, der prio-
riterer skattelettelser til de rigeste, 
og skærer ned på alt andet (på nær 
politi og militær).

Læs mere:
Gå på nettet og læs om skanda-
lerne ved oparbejdningsanlæg-
gene: Find Wikipedia og find her 
Sellafield, og gå ned til “Radiolo-
gical releases”. - Se også Wikipedia 
og find artiklerne om det russiske 
oparbejdningsanlæg Mayak i Ural 
samt om det franske  La Hague 
site. Sidstnævnte er verdens stør-
ste oparbejdningsanlæg.  
   
Alle artikler i serien “Er atomkraft 
et bæredygtigt alternativ til fos-
sil energi?” kan læses online på 
socialister.dk

Transport af atomaffald i Baden-Württemberg, Tyskland, i 2003. 
Foto: Flikr.

Demonstration i Nancy i 2019 mod projekt om lagring af atomaffald. 
Foto: Radio France / Thierry Colin.

Containerne til transport af
atomaffald vejer 120 tons. 
Foto: Wikimedia Commons.
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Flugt Museum -  
Refugee Museum of Denmark
Et museum, der ikke kun handler om forti-
den, men som i høj grad også må siges at 
været et museum om og til samtiden - til 
eftertanke og refleksion!

Af Lene Junker

HVOR  TAL  BL I VER  T I L  MENNESKER 
Med udgangspunkt i FN’s definition på, hvad det 
vil sige at være flygtning, kommer du med på en 
menneskelig rejse på tværs af tid og sted. Gennem 
interaktive elementer, film, lyd og genstande møder 
du de mennesker, der har måttet sige farvel til alt 
det, de kender, og drage på flugt. Du følger dem på 
flugten videre til ankomsten til Danmark frem til 
drømmen om en ny fremtid, et muligt nyt hjem men 
også usikkerhed og savn.

Verden oplever i disse år de største flygtninge-
strømme nogensinde. Krig og forfølgelse driver men-
nesker på flugt mod overlevelse, sikkerhed og nye 
hjem. Stærke billeder fylder i medierne, meninger 
flyver mellem politikere, og debatten er allesteds-
nærværende. Derfor er det ikke kun tidligere tiders 
flygtninge, man vil møde i FLUGT. Det er også de 
flygtninge, der er kommet til Danmark i nyere tid fra 
blandt andet Vietnam, Ungarn, Afghanistan, Syrien 
og Ukraine.

I udstillingen bliver de store tal og statistikker ved-
kommende ved at formidle det enkelte menneskes 
historie. Et menneske med familie, venner, arbejde, 
fritidsinteresser og – frem for alt – drømme og håb 
for fremtiden.

På din vej gennem udstillingerne og de enkelte 
historier kommer du til at bevæge dig fra krig og 
flugt til mulig sikkerhed, hverdag og (måske) 
frem til et nyt hjem. Udstillingerne giver desuden 
perspektiv på, hvordan det at modtage store 
flygtningestrømme opleves som modtagerland. 
Alle historier foregår på tværs af tid og sted. 

Læs mere om museet på https:://flugtmuseum.dk

HearSay HørtSagt 
- et flugtkatalog

Flygtningesituationen i 
Europa og i resten af verden 
er brutal og fuld af umen-
neskelige historier. Vældet 
af beretninger og politiske 
vinklinger kan gøre enhver 
udmattet.

Af Cindy Lynn Brown, ”Poetry Wthout Borders”

Via 90 måder at skrive om flygt-
ningesituationen på –  med 500 
tags, 400 tekster samt lyd, video 
og links til baggrundsstof – un-
dersøger flugtkataloget “HearSay 
HørtSagt”, om digte kan være en 
vej til at holde et fokus og holde 
stoffet i live. 

På katalog-siden finder du en 
liste over samtlige kategorier. 
Den kan du bruge som indgang 
til at dykke ned i digtene – digtet 
STØJFRONT findes fx i kategorien 

OVERSKRIFT (at inddrage og sam-
menstille overskrifter fra diverse 
nyhedsmedier som en måde at 
afspejle tendenser, sprogbrug, 
modstridende dagsordener, ud-
vikling i opfattelse mm.)

Du kan også i stedet begynde 
med video- og lydfiler eller med 
et emneord, der interesserer dig. 

HearSay er en online-bog frem 
for en bog trykt på papir – den 
er nemlig ligesom flygtningesi-
tuationen et værk uden én en-
tydig fortælling og uden nogen 
velordnet rækkefølge, fordi der 
ikke ER nogen logisk begyndelse 
og ingen forventelig afslutning på 
den såkaldte flygtningesituation. 
HearSay dikterer ikke en fast be-
gyndelse eller slutning, men lader 
hver læser kreere sin egen unikke 
bog ved at lytte og læse og hoppe 
mellem kategorier og tags syste-
matisk eller tilfældigt og dvæle der, 
hvor noget vækker genklang.

Bag bogen står digterduoen 
Cindy Lynn Brown og Kenneth 
Krabat, der har arbejdet på projek-
tet i årene 2017 til 2022, oprindeligt 
inspireret af en udstilling med 
håndtegnede kort over flugtruter 
på et kunstmuseum i Ljubljana i 
Slovenien og ikke mindst af danske 
politikeres hjerteforladte håndte-
ring af situationen lige siden de sy-
riske flygtninge gik på motorvejen 
i 2015 og op til i dag. 

Kan læseren se sin rute gennem 
flugtkataloget som spejling af en 
flygtende i bevægelse fra person-
lig katastrofe mod sikkerhed, er 
vi glade.

Inspirerer materialet til egen 
større åbenhed og forståelse, til 
frivilligt arbejde, til kunst, til på-
virkning af politikere og andre, har 
arbejdet ikke været forgæves.

 
Flugtkataloget kan findes online 
på https://www.hearsaybook.net/
katalog/

Det nye flugtmuseum i Oksbøl. 
Foto: flugtmuseum.dk

Håndtegnede flugtruter 
fra kunstmuseum i Lubjana, 2016. 

Cindy Lynn Brown og Kenneth Krabat.
Foto: Eget.

Støjberg synes der er huller i grænsekontrollen
 

Støjberg synes terrorgrupper udnytter huller
 

Støjberg vil forlænge grænsekontrol
 

Støjberg bruger Muhammedtegning 
som baggrund på sin Ipad

 
Støjberg elsker Cola

 
Støjberg fejrer stramninger med kage 

 
Støjberg synes borgerne skal anmelde pizzeriaer 

 
Støjberg synes ikke om underlige baglokaler 

 
Støjberg synes ikke det nytter noget

at sultestrejke
 

Støjberg vil ikke hjælpe fyrede gravide 
 

Støjberg vil fokusere på kvinder 
langt fra arbejdsmarkedet 

 
Folk elsker den moderlige Støjberg

 
Støjberg skal forklare ulovlig adskillelse 

af asylpar 
 

Nye danskere skal give hånd til Støjberg
 

Støjberg synes fortalere for Kvinfos 
mentorordning er ude på et overdrev

 
Støjberg synes ikke flygtninge kan forvente fuld løn

 
Støjberg hader millimeterretfærdighed 

 
Støjberg ansøger om partibogstavet Æ

 
Støjbergs nye parti er en håndgranat 

ind i det borgerlige Danmark
 

Støjberg forstår ikke hvorfor 
man hylder indvandrere i job

 
Støjberg vil styre dommere i retning 

af flere udvisninger 
 

Støjberg synes 64 procent af danske muslimer 
vil slå hul på fundamentet

 
Støjberg lukker for særligt udsatte flygtninge

 
Støjberg synes der brug for et pusterum

 
Støjberg afgiver forkerte svar

 
Støjberg fraskriver sig ansvar 

 
Støjberg giver folketinget forkerte oplysninger 

 
Støjberg synes partshøring er vanskelig jura 

 
Støjberg synes aldrig man kan blive dansker 

hvis man lyver
 

Støjberg synes det er helt rimeligt 
at beslaglægge smykker og værdigenstande

 
Støjberg synes dansk lov 

står over menneskerettighederne 
 

Støjberg afsoner nu sin dom med fodlænke
 

Støjberg retter ikke et komma
 

Støjberg tror ikke på skadet omdømme 
 

Støjberg synes det er bedre for dem at rejse 
 

Støjberg synes det er bedre for os hvis de rejser igen

Cindy Lynn Brown 

STØJFRONT
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Dansk arbejderbevægelses historie – del 15:

Arbejdernes kollektive 
modstand under besættelsen
Besættelsesårene var en hård 
tid for arbejderklassen med re-
allønsnedgang, strejkeforbud, 
arbejdsløshed, varemangel osv. 
– alt sammen noget, der - sam-
men med besættelsesmagtens 
undertrykkelse af friheden - 
gjorde livet svært.

Af Freddie Nielsen

Men fra slutningen af 1942 be-
gyndte arbejderne alligevel at 
kæmpe tilbage.

Dels var levevilkårene blevet så 
utålelige, at det affødte utilfreds-
hed og et ønske om at gøre noget 
ved det. Dels opstod der enkelte 
eksempler på, at kamp nyttede. 
Og endelig havde det almene 
krigsbillede en betydning. De 
tilsyneladende uovervindelige 
tyske hære, var ikke bare gået i 
stå ved Stalingrad. De begyndte 
også at blive tvunget på tilbagetog 
i både Rusland og Nordafrika. Og i 
foråret 1943 gik de allierede i land 
på Sicilien.

Som tidligere nævnt, var strej-
ketallene ekstremt lave i de første 
besættelsesår. Men i 1942 kom det 
alligevel til 9.000 tabte arbejds-
dage – ikke et imponerende tal, 
men dog 6 gange 1941 tallet og 
mere end 20 gange tallet for 1940. 
Og i 43 stiger det til næsten 30.000 
dage – endda uden at strejkebøl-
gen i august er talt med.

Strejkesejre
Et par markante sejre i december 
42 havde nok en betydning. Dels 
strejkede B&W imod nazistiske 
vagter, og da strejken bredte sig 
til Nordhavnsværftet, blev deres 
krav indfriet. Samtidig gik 500 ar-
bejdere ved befæstningsbyggeriet 
ved Nymindegab i strejke for et 
lønkrav, som efter 2 dages strejke 
blev vundet.

Noget satte det i gang, for alene i 
løbet af januar 1943 nåede antallet 
af tabte arbejdsdage på grund af 
strejker, alene inden for jernindu-
strien, at overstige det samlede tal 
for hele 1942.

Strejkerne drejede sig om alt 
fra lønkrav over krav om bedre 
beskyttelsesrum og betaling for 
luftalarmer til krav om faretillæg 
samt krav rettet imod nazister på 

arbejdspladserne. Ligeledes var 
strejkernes varighed vidt forskel-
lig, fra halve dage til de køben-
havnsk trælosseres 3 ugers strejke 
og 4 ugers-strejken på fabrikken 
Hess i Vejle.

Ikke mindst trælosserstrejken 
viste, hvad man var oppe imod. 
Arbejdernes forbund, Dansk 
Arbejdsmands Forbund (DAF), 
erklærede arbejdet for frit (= 
opfordring til skruebrækkeri) og 
lukkede a-kassen efter krav fra 
arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne 
gik videre, som det illegale blad 
“Klassekamp” (udgivet af Revo-
lutionære Socialister) skrev: ”... 
for at manifestere det nationale 
samarbejde sendte arbejdsgiver-
foreningen [DA] en skrivelse til 
politidirektøren med anmodning 
om at indlede en undersøgelse 
angående tiltale imod havnear-
bejdernes ledelse. Meningen var, 
at bestyrelsen skulle sættes fast 
for kommunistisk virksomhed.”

Fagbureaukratiet
Fagbureaukratiet var ikke til me-
gen hjælp i arbejdernes kampe, 
nærmere det modsatte. I novem-
ber 1942 afholdtes en nordjysk 
(oppositionel) arbejdsmands-
konference, hvor 107 ud af 410 
mulige nord- og midtjyske DAF-
afdelinger deltog, men det var 
meget mod DAF’s ønske.

I sommeren 43 skabtes kontakt 
mellem alle skibsværfternes fæl-
lesklubber, og man enedes om 
et krav om 40% generelt faretil-
læg. Men allerede i april havde 
Eiler Jensen, DsF’s formand, gjort 
bureaukratiets stilling klart, da 
han på et møde på B&W sagde: 
”Desværre er ulemperne ved en 
krigstilstand absolutte og uafven-
delige, og man kan ikke forvente 
at få en aflastningspræmie for 
det.”

I august 1943 går det helt sto-
re slag så i gang. En strejke på 
Odense Stålskibsværft mod tyske 
vagter, der fører til solidaritets-
strejker på 12 metalarbejdsplad-
ser, og en strejke på 2 af Aalborgs 
cementfabrikker imod nazistiske 
sabotagevagter, vindes begge. 
Den 9.  august starter en strejke 
i Esbjerg imod et 22-05 udgangs-
forbud (som tysk hævn for en vel-

lykket sabotageaktion), og efter 3 
dage, hvor byen er totalt lammet, 
vindes strejken.

Nu starter der virkelig noget: I 
en stemning af utilfredshed med 
at blive holdt nede af såvel den 
tyske besættelsesmagt som af den 
danske regering samt i utilfreds-
hed med de stadigt forringede 
leveforhold breder kampmodet 
sig i, først og fremmest, den fynske 
arbejderklasse.

Odense som centrum
Den 18. august 1943 udbrød der 
strejker i Odense flere steder, og 
de bredte sig som en steppebrand. 
Først til Odense, der blev totalt 
lammet, og var det i 6 dage, men 
også til de fleste byer på Fyn, med 
afstikkere til Fredericia, Vejle og 
Korsør. De fleste kortere og min-
dre omfattende end i Odense. 
- Nyborg, Bogense og Middelfart 
er dog stort set lukket ned i 3 dage, 
og Svendborg i 4.

Inden strejkebølgen ebber ud 
på Fyn, bliver Nordjylland et 
nyt centrum, hvor Aalborg, Nør-
resundby og Frederikshavn var 
fuldstændigt strejkelammede fra 
den 23. til den 29. august. Og flere 
andre nord- og midtjyske byer var 
i mindre omfang også med.

Kampviljen virkede ikke til at 
være slukket, men da regeringen 
gik af den 29. august og besæt-
telsesmagten overtog styret, ind-
førtes undtagelsestilstand med 
dødsstraf for strejkedeltagelse. På 
den baggrund besluttede strejke-
ledelsen at opfordre til at genop-
tage arbejdet, fordi man frygtede 
at sammenholdet ikke ville holde. 
Og opfordringen blev fulgt. Men i 
løbet af de 3 uger strejkebølgen 
varede, var 22 byer helt eller delvis 
strejkelammet fra 1 til 7 dage.

Historikeren Hans Kirchhoff 
fortæller, at da han samlede mate-
riale til sin disputats “Augustoprø-
ret 1943”, kunne han ikke komme 
ind i et arbejderhjem uden at 
møde ”manden der havde sat 
strejkebølgen i gang.” Det er nok 
lidt overdrevet, men det fortæller 
to ting: For det første noget om 
den stolthed, der opstår blandt 
arbejdere, der langt om længe 
har taget kampen op imod en 
uretfærdighed. Og for det andet 

Rådhuspladsen under krigen. Et ikke ualmindeligt syn under besættelsen, selv-
følgelig forstærket under de store strejkebølger. Foto: Arbejdermuseet. AAB

Folkestrejkerne i København i sommeren 1944 var et bredt oprør. Her fra Adel-
gade. Foto: Arbejdermuseet. AAB.

at i en tilspidset klassekamp er 
der mange ledere. Der er mange, 
der pludselig påtager sig et ansvar 
for, at kampen ikke er forgæves.

Organisering
Det er klart, at det var af central 
betydning, at der fandtes med-
lemmer af det forbudte DKP på 
mange arbejdspladser. Der er på 
enhver arbejdsplads arbejdere, 
som har en større klassebevidst-
hed end deres kolleger. Og det 
er af afgørende betydning, at de 
organiserer sig sammen.

Især strejkernes selvstyrende 
form afskrækkede både arbejds-
giverne og fagbureaukratiet. Da 
nogle af Odenses mindre arbejds-
givere, i sympati med sagen, ville 
betale løn for strejkedagene, fik 
de besked fra DA om, at det var 
det farligste, de kunne gøre. Det 
kunne animere til flere strejker, 
og de faglige ledere kunne miste 
grebet, hvilket var det ”fagligste af 
alt farligt”, som DA’s næstformand 
formulerede det.

Men selv om undtagelsestil-
standen i august 1943 satte en 
stopper for strejkebølgen, så 
betød det ikke, at nu var arbejder-
klassens kampgejst fuldstændigt 
smadret.

København 1944
I slutningen af juni 1944 ind-
førte besættelsesmagten en 20-05 

spærretid i København, hvilket fik 
B&W arbejderne til at gå tidligt 
hjem. Dels var de utilfredse med 
at skulle være spærret inde i små 
lejligheder i sommervarmen, og 
dels argumenterede de for, at de 
pga. varemanglen skulle passe 
deres kolonihaver.

Strejken bredte sig hurtigt til en 
generalstrejke i København, med 
sympatistrejker i mange andre 
byer. Denne generalstrejke er 
senere blevet kendt under navnet 
“folkestrejken”, selvom det var en 
klar arbejderstrejke. Politikerne 
og fagbureaukratiet forsøgt at 
stoppe strejken, og tyskerne satte 
hårdt imod hårdt. De lukkede 
for gas og vand og lagde en ring 
omkring København, samtidig 
med at de terroriserede byens 
befolkning. Befolkningen svarede 
så igen med at bygge barrikader 
mange steder.

Til forskel fra 1943 var Friheds-
rådet opstået i mellemtiden som 
et organ, der gerne ville samle og 
styre modstanden imod den tyske 
besættelse. Og kampen udviklede 
sig til ikke bare en styrkeprøve 
mellem Københavns arbejdere 
og besættelsesmagten, men også 
til en kamp mellem Frihedsrådet 
og politikerne. Efter få dage vandt 
arbejderne og Frihedsrådet. Men 
det kostede ca. 60 københavnere 
livet og 350 sårede.

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. 19.15 i lokale ‘Store Bjørn’ på 
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. For 
mere info kontakt ISU på 20 34 35 13.

27/10: Studiekreds Marxism at the Millenium: Den russiske 
revolution 1917
3/11: Hvad er opgaverne for socialister efter valget
10/11: Intet møde
17/11: Den Tyske Revolution 1918-23
24/11: Studiekreds Marxism at the Millenium: Militarismen, 
socialistisk revolution og demokrati
1/12: Zoom møde - Hvorfor er socialister imod atomkraft?

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

1/11: Valget i Brasilien og Danmark
8/11: Den europæiske højrefløj og fascismen
15/11: Cop 27 - klimatopmøde i Egypten
18/11: Green Friday i Ungdomshuset
22/11: Parlamentarismens begrænsninger
27/11: Studiekreds: Tema: Klima, mad og klassekamp
29/11: Forbruger og/eller producent? Hvem kan sikre hold-
bare og retfærdige klimaløsninger?

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.

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.

København: Kultorvet kl. 16.30

Aarhus: Klostertorv kl. 17

Svendborg: Lille Torv kl. 17

Folkets Klimamarch landet over Folkets Klimamarch landet over 
i mange byer den 30. okt. kl. 13i mange byer den 30. okt. kl. 13
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Klimakampens strategier 
- hvad nu?

Siden folketingsvalget i 2019 blev 
erklæret et klimavalg og en sejr for kli-
mabevægelsen, har det været aktuelt at 
spørge: Hvad nu?

Af Sarah Svensson

 I 2020 kom den “ambitiøse” klimalov 
og med den hockeystavsprincippet. Man 
arbejder med, at der skal være en fortsat 
stigning i udledningerne indtil et punkt, 
hvor dykket skal ske drastisk og på bag-
grund af en endnu ikke udviklet teknologi. 
Siden da har dele af klimabevægelsen i 
Danmark, ført an af Extinction Rebellion, 
kæmpet for et borgerting med reel magt 
og dermed en uddelegering af demokra-
tiet fra Folketinget, fordi Extinction Rebel-
lion finder, at klimaloven og “klimavalget” 
ikke medførte de sejre og forandringer, 
som de havde håbet på. 

Socialistisk Arbejderavis har tidligere 
beskrevet, hvorfor en strategi, der satser 
på et borgerting, er en blindgyde for kli-
mabevægelsen. Helt kort skyldes det, at 
dels bliver et borgerting udemokratisk, 
da dets medlemmer skal udpeges ved 
lodtrækning og dermed ikke bliver akti-
verende for folk. Og dels er det svært at 
forestille sig, at et borgerting med magt til 
at kunne gennemføre ting vil kunne op-
nås, fordi det ville kræve, at magthaverne 
frivilligt ville afgive beslutningshjemmel 
til borgertinget og på den måde undermi-
nere sin egen eksistensberettigelse. Den 
magtoverdragelse kommer ikke til at finde 
sted alene på baggrund af gode ideer og 
stærke argumenter.

Under den nuværende energikrise 
ser det ikke ud til, at folketingsvalget i 
2022 bliver et klimavalg. Trods ihærdige 
indsatser fra blandt andre Den Grønne 
Ungdomsbevægelse tager andre dags-
ordener forrang, og nødvendigheden af 
fossile brændsler for at blive fri af russisk 
gas får prioritet over klimahensyn og na-
turbeskyttelse.

Indenfor eller udenfor systemet?
De grundlæggende spørgsmål for klima-
bevægelsen bliver, om kampen skal kæm-

pes indenfor eller udenfor systemet eller 
en kombination. Som det ses ved blandt 
andet partier som The Green Party i Stor-
britannien og Frie Grønne i Danmark. 
Frie Grønnes politiske leder og medlem 
af Folketinget Sikandar Siddique har ved 
flere lejligheder støttet civil ulydighed 
og arbejder samtidig for indflydelse på 
klimapolitik, ligesom et af medlemmerne 
i The Green Party i Storbritannien, Natha-
lie Bienfait, til bladet “Socialist Worker” 
forklarer, at det er nødvendigt at arbejde 
med løsninger indenfor systemet, selvom 
systemet er i stykker.

I den mere radikale del af klimabe-
vægelsen i Danmark er der en udbredt 
skepsis overfor det politiske system, og 
antikapitalistiske slogans er meget ud-
bredte. Der sker konstant en afvejning 
imellem på den ene side at appellere til 
det politiske system og på den anden side 
ønsket om at erstatte systemet med et 
andet. - For klimakrisen er så akut, at det 
opfattes som ikke forsvarligt at vente på 
systemforandringer - uanset om det sker 
igennem et reelt borgerting eller ved en 
socialistisk revolution - samtidig med at 
det kapitalistiske system ikke i stand til at 
løse den krise, det selv har forårsaget, og 
stadig forværrer.

Et samarbejde mellem kæmpende 
arbejdere og klimabevægelsen
Så hvordan kan man handle under den 
virkelighed? Det er uforsvarligt ikke at 
handle straks - men samtidig kan det 
synes svært at finde passende handlings-
muligheder indenfor rammerne af de 
eksisterende forhold. Erfaringer fra UK 
kan måske give et svar.

Under sommerens strejker blandt 
togpersonalet i forskellige områder af 
Storbritannien sås et samarbejde mellem 
de strejkende og aktivister fra klimabe-
vægelsen. I oktober måned har organi-
sationen “Just Stop Oil” blokeret centrale 
dele af London og kalder på deltagelse 
fra fagforeninger. Samarbejdet mellem 
fx transportsektorens ansatte og klima-
bevægelsens aktivister kan vise vejen til 
sejr for fælles mål.

Det virkeligt frugtbare perspektiv
Martin Empson fra det britiske Socialist 
Workers’ Party har med sin bog Socialism 
or Extinction (“Socialisme eller udslet-
telse”) beskrevet en vej for klimakampen, 
hvor arbejderklassens kamp bliver den 
integrerende del af kampen for klodens 
overlevelse. Han opfordrer klimabevægel-
sen til, med fornyet energi, igen at samles 
om massedemonstrationer i tillæg til 
strejker og direkte aktionsformer.

Socialister i klimabevægelse må netop 
arbejde på begge fronter på samme tid. 
Alle gode tiltag og reformer indenfor sy-
stemet skal støttes. For eksempel skal ini-
tiativer som “Stop Ny Fossil Infrastruktur” 
eller “Just Stop Oil” i Storbritannien bak-
kes op, når de ønsker et øjeblikkeligt stop 
for udvidelsen af brug af fossile brændsler. 

Samtidig er vi nødt til at have en lang-
sigtet strategi og et håb for en egentlig 
systemforandring i erkendelsen af, at 
problemet ikke for alvor kan løses inden 
for systemet. Kun ved fortsat at invol-
vere os i bevægelser og argumentere for 
samarbejde mellem klimabevægelsen, 
arbejderbevægelsen samt andre kampe, 
som for eksempel den antiracistiske 
kamp og frihedskampen, kan vi påvirke, 
hvordan tingene står. Det er netop ved 
at se helheden, at klimabevægelsen kan 
opfinde sig selv igen.

Det giver sig selv, at man ikke er enige 
om alt i bevægelserne, men der er et fælles 
ønske om en grøn, retfærdig fremtid, som 
blandt andre Den Grønne Ungdomsbe-
vægelse bruger som kampråb. 

Socialisters bidrag er at pege på, hvor-
dan kampen for fremtiden kan styrkes 
ved at samle os i store tal, igen mødes til 
massedemonstrationer og i øvrigt danne 
alliancer på tværs. At forstå, at kampen for 
klima, fred, medmenneskelighed og gode, 
meningsfulde arbejdsvilkår hænger sam-
men med kampen imod selve kapitalis-
men og alle dens ulykker for almindelige 
mennesker.

Borgertinget. Foto: Matt Hrkac, Flikr


