
  [Nummer 397,  16. januar 2023]  [ Pris: giv hvad du kan ] Kontant eller MobilePay til: 107711 WWW.SOCIALISTER.DK
– kampagneavis mod ulighed og racisme

HÆHÆV V 
MINDSTELØNNENMINDSTELØNNEN

FOFORSVAR RSVAR 
REALLØNNENREALLØNNEN

STSTOP BEDEDAGS-OP BEDEDAGS-
TYVERIETTYVERIET

socialister.dk Tlf: 20343513     facebook.com/Socialister.dk

Overenskomstforhandlingerne:Overenskomstforhandlingerne:

Interview med 
strejkende britisk 
sygeplejerske

Strategiske debatter 
i klimaretfærdigheds-
bevægelsen

Mellem oprør og 
revolution i Iran

F
o

to
: O

le
 V

. W
a

g
n

e
r

Stop den 
forbandede 
regering

Hvorfor svigter 
Socialdemokratiet?

Læs side 5Læs side 4 Læs side 7 Læs side 3Læs bagsiden

Gør klar til en aktiv storstrejkeGør klar til en aktiv storstrejke



SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 397, 16. januar 2023

Ba
nn

er
 p

å 
Kø

be
nh

av
ns

 rå
dh

us
pl

ad
s 

i f
or

bi
nd

el
se

 m
ed

 
OK

23
-fo

rh
an

dl
in

ge
rn

e.
 F

ot
o:

 O
le

 V
. W

ag
ne

r

Claus Højsgaard Foto: Eget foto

Hvad nu Venstrefløj?

I det første interview har vi 
spurgt Claus Højsgaard, med-
lem af Enhedslisten i Tønder, 
Hovedbestyrelsen og Græs-
rodsinitiativet.
Af Charlie Lywood

SAA: 17 EL medlemmer fra Græs-
rodsnetværket har skrevet et 
debatindlæg i Politiken, som er 

uenige i Pernille Skippers analyse 
af valgnederlaget. De peger på at 
medlemsdemokrati ikke skyld i 
EL’s manglende slagkraft, men 
derimod ledelsen følgagtighed 
overfor Socialdemokratiet. 

Claus: Når man kigger på situ-
ationen i Enhedslisten efter valget, 
tænker jeg, at vi i valgkampen har 
haft for lidt fokus på det udsatte 
grupper i samfundet. F.eks. de 
reformramte og mennesker med 
handicap af den ene eller anden 
art. Der har gennem det sidste 
halvandet år været afholdt en hel 
del demonstrationer, arrangeret 
af græsrodsbevægelser inden for 
handicapområdet, bakket op af 
de etablerede handicaporganisa-
tioner over en bred front. Jeg mener 

vi har svigtet den gruppe af men-
nesker i valgkampen, på trods af 
en hovedbestyrelses beslutning om 
at gøre netop det til et fokuspunkt.

Jeg tror at Pernille Skippers 
artikel i Politiken kom som en 
overraskelse for rigtig mange af 
os. Den form for modernisering 
af Enhedslisten vil efter min vur-
dering føre til indskrænkning af 
medlemsdemokratiet.

SAA:  Hovedbestyrelsen har 
besluttet, af hensyn til økono-
mien, at flytte Landskontoret til 
Christiansborg og i det hele taget 
nedtone arbejdet udenfor borgen. 
Er det endnu et skridt væk fra den 
type parti du gerne så?

Claus: Efter valget hvor folke-

tingsgruppen blev reduceret til 
ni mandater, vil det naturligvis 
påvirke partiets økonomi. På den 
baggrund besluttede Hovedbesty-
relsen at flytte landskontoret fra 
Studiestræde til Christiansborg. 
Den beslutning er jeg uenig i og 
stemte imod forslaget ved afstem-
ningen i HB.

Jeg mener, at en flytning af land-
skontoret vil føre til endnu mere 
centralisering og ringere adgang 
til medlemsindflydelse. Det er 
et skridt i den forkerte retning 
i bestræbelsen på igen at blive 
’Venstrefløj i egen ret’.

SAA: Lars Hansen, medlem af EL 
på Nørrebro, som også er aktiv i 
Græsrodsnetværket, har i et ind-
læg i Solidaritet peget på at EL er 

blevet til et vælgerforeningsparti, 
som understøtter en reform-
tilgang til forandring, mens en 
revolutionær tilgang fordrer en 
anden slags parti, hvor parlamen-
tarisme er underordnet hensynet 
til de folkelige bevægelser uden 
for Folketinget. 

Claus: Enhedslisten skal efter min 
mening ikke gå hen og blive en 
”vælgerforening” på linje med de 
fleste partier i folketinget, netop 
som Lars Hansen fra Nørrebro 
også har påpeget. Enhedslisten 
skal for mig at se arbejde i den 
stik modsatte retning og blive det 
socialistiske alternativ til både 
SF og Socialdemokratiet, vi har 
været før.

De velhavende bliver mere 
velhavende gennem skat-
telettelser i toppen, og det 
større bundfradrag gavner de 
højtlønnede mest.
Af Lene Junker

Skattelettelser betyder man-
glende provenu til staten, og 
det betyder nedskæringer i 
velfærden. Regeringen kunne 
have valgt at droppe skattelet-
telserne til de rigeste og beskatte 
elmarkedets mellemhandlere, 
der tjener styrtende summer på 
energikrisen, sådan som EU har 
foreslået. Men disse superprofit-
ter slipper ifølge Jyllands-Posten 
udenom i regeringens udspil 
omkring elmarkedet.

Det er hvad neoliberalister går 
efter. At forringe velfærden for at 
virksomhederne kan tjene endnu 
mere. De forringer vilkårene for 
mennesker udenfor arbejds-
markedet, så de er sultne efter 
at komme i arbejde, selv for usle 
løn- og arbejdsvilkår. For arbe-

jderklassen som helhed betyder 
dette endnu en forringelse af 
velfærden fremover.

Tyveriet af en fridag, Store 
Bededag skal indløse en “krigs-
dividende”, så militariseringen 
af Danmark kan rulles endnu 
hurtigere ud. Vi skal arbejde mere 
for at bombe mere.

Seniorpensionen skæres ind til 
benet, så man kun kan søge om 
tilbagetrækning pga. nedslidning 
tre år (mod nu 6 år) før pension-
salderen. Og satsen reduceres 
med 6000 kr. pr. måned. Arne 
Plus opvejer slet ikke disse for-
ringelser.

Aftalen om afskaffelse af kont-
anthjælpsloftet og ekstraordinær 
hjælp til børnefamilierne sk-
rottes. Endnu flere børnefamilier 
vil blive nødt til at søge hjælp hos 
private hjælpeorganisationer.

De lovede 3 milliarder til of-
fentligt ansatte fastholdes, men 
nu skal de finansieres gennem 
andre nedskæringer i velfærden. 
Hunden fodres med sin egen hale.

Kandidatuddannelser halveres, 

og SU’en forringes for alle ud-
dannelser. Desuden er der planer 
om at hæve karakterkravene for 
at blive optaget på en gymnasial 
uddannelse.

CO2-afgiften til landbruget, 
der står for 40 % af al udledning 
i Danmark, skal først gennem en 
kommission, for at finde ud af, 
hvordan den skal implementeres. 
Det overordnede mantra er, at 
landbruget skal ”udvikles” og ikke 
”afvikles”. Det er kodeordet for 
business as usual. 

Den nuværende udlændinge-
politik fortsætter. Flygtninge skal 
stadig sendes tilbage til diktatur 
og undertrykkelse, medmindre de 
er i gang med en uddannelse som 
sosu-assistent eller andre uddan-
nelser, hvor der mangler arbe-
jdskraft. Folk med ikke-vestlige 
baggrund på kontanthjælp skal 
tvinges til at arbejde 37 timer om 
ugen. Konkret er Rwanda-pro-
jektet droppet, men ønsket om 
at asylansøgning udenfor Europa, 
står fortsat ved magt.

SVM-regeringen angriber os alle 
- og freder de rigeste

Bededagstyveriet skal mødes 
med landsdækkende 
demonstrationer og strejker
Bededagstyveriet er SVM 
regeringens test på, om fag-
bevægelsens top vil give den 
modstand i de  kommende 
angreb på arbejderklassen.
Af Lene Junker

Regeringen har bevidst undladt 
at inddrage fagtoppen i beslut-
ningen. Den  har efterfølgende 
heller ikke indgået aftaler med 
dem om kompensation.

Koblingen til oprustningen er 
alene et forsøg på, at få den beske 
medicin til at glide bedre ned. 
Det har intet med virkeligheden 
at gøre. 

Finansministeriet har i øvrigt 
for nylig ”opdaget”, at der findes 
54 milliarder mere i statskassen 
som man har overset ved en 
regnefejl. Nej, dette tyveri er helt 
bevidst.

SVM-regeringen viser hvad 
det er den vil:  Få os til at arbejde 
mere, så kapitalen kan få mere ud 
af os. Erhvervsfrekvensen i Dan-
mark er allerede tårnhøj og ar-

bejdstempoet ligeså. Der er brug 
for flere fridage, ikke færre. Og 
der kommer mange flere af den 
slags angreb på arbejdsvilkårene.

Fagbevægelsens top mærker 
presset fra folk på gulvet, hvor 
tilhængere af forslaget er umulige 
at opdrive. Men annoncekam-
pagner og masser af sprutten 
og galde flytter ingenting. Der 
skal handling til. Og det haster. 
Her er et par forslag til hvad fag-
bevægelsen kunne gøre:
• inddrage bededagstyveriet i 

OK23 ved at kræve én til én 
kompensation og få en feriedag 
mere. Ellers vil man ikke indgå 
en aftale.

• indkalde til landsdækkende og 
regionale tillidsmandsmøder, 
hvor demonstrationer og stre-
jker kan planlægges.

• fastsætte en dato mellem nu 
og anden behandlingen af lov-
forslaget, hvor der indkaldes 
til massive protester overalt i 
landet.

Enhedslistens valgnederlag har været genstand 
for meget polemik både internt i EL og udenfor.

Vi vil i de kommende numre forsøge at få forskellige 
syn og forklaringer på årsagerne. Desuden, og endnu 
vigtigere, vil vi se på hvad der er vejen frem for ven-

strefløjen som helhed.
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Den ekstreme midte slår til igen: SVM-regerin-
gen er klar til at gå til angreb på lønmodtagere, 
kontanthjælpsmodtagere, studerende og de 
etniske minoriteter. Kort sagt hele arbejder-
klassen.

Især forslaget om at fjerne en fridag og for-
ringe seniorpensionen demonstrerer en total 
foragt for almindelige arbejdere på gulvet, og 
for fagbevægelsen som helhed. Den signalerer 
samtidig, at den ikke tiltror arbejderklassen 
eller fagtoppen evnen og viljen til at slå tilbage. 

Det er en åben krigserklæring, som da også 
har provokeret fagtoppen i en sådan grad, at 
den har taget til genmæle, og Mona Striib fra 
FOA truer med at anbefale at stemme nej til 
OK23. Måske lytter regeringen, men det er 
længe siden, at fagbevægelse er blevet taget 
med på råd, og skarpe ord skræmmer ingen. 
Så det springende punkt bliver, om fagbu-
reaukratiet FH rent faktisk vil sætte foden ned, 
gøre det til et kampspørgsmål og indkalde til 
en landsdækkende protestdag, præcis som det 
britiske TUC gør den 1. februar.

Det vi l  mobil isere og undersstreje 
kampviljen op til OK23. Her tegner forsvaret 
af reallønnen og en forhøjelse af mindsteløn-
nen til at blive de centrale krav. - Sidste gang 
strejkevåbnet blev brugt, var da piloterne i 
Dansk Metal satte foden ned og tvang SAS til 
at lave en acceptabel overenskomst i som-
meren 2022. 

Regeringen har gjort støtte til tyveriet af Store 
Bededag til en betingelse for at være med i 
det nye forsvarsforlig, som skal virke fra 2024. 
Hverken Liberal Alliance, Radikale eller SF har 
været afvisende, hvorimod Konservative og DF 
slår sig i tøjret. Regeringen spiller åbenlyst på 
frygten for Rusland og krigen i Ukraine og gør 
det til et centralt element i  “nødvendighedens 
politik” 2023.

Hver gang Socialdemokratiet går til højre, 
oplever mange det forståeligt nok som et svigt. 
Men det er sket igen og igen gennem tiden. 
Socialdemokratiet er et borgerligt arbejder-
parti, som vil en fredelig sameksistens med 
kapitalismen, koste hvad det vil. Kun betydelig 
utilfredshed, uro og modstand i arbejderklas-
sen kan rokke ved det.

Overalt i Europa går magthaverne og deres 
politiske venner til angreb på arbejderklassen 
som helhed. Derfor oplevede vi i slutningen 
af 2022 en omfattende strejkebølge, som ser 
ud til at fortsætte ind i 2023. 

Vi vil arbejde for, at denne strejkebølge snart 
skyller ind over Danmark.

SVM-regeringen angriber alle og Dansk In-
dustri  står klar til en konfrontation omkring 
lønnen ved OK23. Arbejderklassen står over 
for angreb over en bred kam, som kræver et 
fælles og samlet modsvar - en aktiv storstrejke.

Socialisters opgaver nu er, at støtte alle ten-
denser til modstand og kamp, og i den proces 
også gøde jorden for en ny antikapitalistisk 
venstrefløj. - Hvis du ikke er organiseret so-
cialist, så start med at melde dig ind i Inter-
nationale Socialister.

Den russiske Februar-revolution i 
1917 havde styrtet zaren
Af Charlie Lywood

 – men den nye provisoriske regering 
var ikke villig til at ændre ved de dybt 
uretfærdige samfundsforhold ved at 
slutte krigen, lave en jordreform, lave 
et valg til en demokratisk grundlovs-
forsamling og sørge for at brødføde 
befolkningen, som sultede. 

Dobbeltmagten
Imidlertid opmuntrede februarrevolu-
tionen i 1917 bønderne til at brænde 
herregårdene af og besætte jorden, 
som de krævede at overtage gratis. Og 
kvinderne i byerne krævede brød, for de 
sultede under 1. Verdenskrig. Og solda-
terne deserterede i meget store tal ved 
fronten, for de ville ikke fortsætte kri-
gen, der ikke var deres. Overalt dannede 
soldaterne soldaterråd, arbejderne 
arbejderråd og bønderne bonderåd. 
Dynamikken i situationen førte frem 
til krav, som magthaverne ikke var 
indstillet på at give efter for. Kravene 
ville kun kunne indfries, hvis der skete 
et brud med samfundsforholdene. Der 
var en dobbeltmagts-situation. Kriserne 
i samfundet voksede.

April-teserne 
- al magt til sovjetterne
Lenin, som først kom til Rusland i april 
1917, argumenterede for, at revolu-
tionen ikke kunne nøjes med at stoppe 
ved de demokratiske krav og slet ikke, 
når de ikke engang kunne indfries. Med 
“april-teserne” argumenterede Lenin 
imidlertid for, at massebevægelserne – 
trods landets tilbageståenhed – var på 
kollisionskurs med samfundssystemet 
og den pro-kapitalistiske regering. 

Lenin fremlagde derfor det argument, 
at bolsjevikkerne skulle foreslå en poli-
tik, der ville føre massebevægelserne i 
den retning, der ville kunne indfri deres 
krav. Det ville samtidig føre til et brud 
med den hidtidige samfundsorden. 
Først og fremmest med at argumenterer 
for ”Al magt til Sovjetterne”, som ville 
betyde et brud med den borgerligt-li-
berale, provisoriske Kerensky-regering. 

Det var kun igennem, at hvis sovjetterne 
overtog magten, at samfundets krise 
ville kunne løses, argumenterede Lenin.

Kravet om “al magt til sovjetterne” 
var en udfordring af den borgerlige 
regering, og det satte spørgsmålet om, 
“hvem skal regere landet” på dagsorde-
nen og dermed også en socialistisk re-
volution i det umådeligt tilbagestående 
Rusland. Flertallet i bolsjevik-partiet var 
imidlertid i første omgang imod, men 
de mest avancerede og bevidste del af 
arbejderklassen i sovjetterne bakkede 
Lenin op, og de påvirkede arbejder-
medlemmerne af bolsjevik-partiet. Det 
smittede af på resten af partiet, og i løbet 
af tre til fire uger opnåede Lenins ideer 
flertallet.

Junioprøret
I store demonstrationer i juni blev der 
mobiliseret for at bryde med regeringen 
og parlamentet: “Al magt til sovjetterne 
(arbejder-, soldater- og bonde-rådene) 
– Вся власть Советам!” – “Ned med de ka-
pitalistiske ministre – Долой министров-
капиталистов!” De krigstrætte soldater, 
der i meget store tal deserterede fra 
fronten, blev mobiliseret på kravet om 
fred – мир. Bønderne, der krævede jord 
af herremændene og kirken, blev mo-
biliseret på kravet om jord – земля. De 
sultende arbejderkvinder i byerne blev 
mobiliseret på kravet om brød – Хлеб.

I juli kom det til konfrontation med 
den provisoriske regering. Bolsjevikker-
ne havde vundet et flertal i Moskva og 
Petrograds sovjetterne, og arbejderne 
gik bevæbnet på gaden for at styrte rege-
ringen. Men Lenin og bolsjevik-partiet 
mente, at et oprør imod de regerings-
tro tropper nok ville kunne vinde i de 
to store byer, men den revolutionære 
stemning var ikke moden nok i resten 
af landet. Derfor argumenterede de 
imod et bevæbnet opgør lige her-og-nu 
og forsøgte at holde demonstranterne 
fra væbnet konflikt med sikkerheds-
styrkerne. Det lykkedes til dels, men 
betød desværre, at Kerensky-regeringen 
fik et løft af selvtilliden -  tilstrækkeligt 
til at kunne forbyde bolsjevik-partiet. 
Lenin og resten af lederne måtte gå 
under jorden.

General Kornilovs kupforsøg
De royalistiske kontrarevolutionære 
under general Kornilov lugtede blod 
og samlede en styrke, som marcherede 
imod Petrograd for at knuse Kerensky 
og den provisoriske regering. Lenin 
og bolsjevikkerne forstod, at hvis de 
kontrarevolutionære knuste Kerensky 
og det borgerlige demokrati, så ville 
også sovjetterne druknes i blod. Derfor 
organiserede sovjetterne til kamp for at 
forsvare Kerensky. 

Soldaternes sovjet i Petrograd orga-
niserede sammen med togarbejderne 
at standse Kornilovs tropper inden de 
nærmede sig Petrograd. Jernbanearbej-
derne nægtede at fragte hans tropper, 
og alle de soldater, som var på revolutio-
nens side, overtalte de menige soldater 
under Kornilov til at vende om. Kon-
trarevolution blev standset. For en tid.

Bolsjevikkerne blev legale igen og 
vandt endnu mere opbakning i sovjet-
terne og i resten af landet. Nu kunne 
de arbejde helt åbent for at vinde et 
flertal i sovjetterne overalt i Rusland og 
forberede det endelige slag om magten.

Dette er anden del af miniserien om Den 
Russiske Revolution. Den tredje og af-
sluttende artikel omhandler tiden op til 
og om gennemførelsen af sovjetmagten 
i oktober 1917 (1. del af serien kan læses 
på socialister.dk).

Stop den forbandede 
regering

Del 26

Den russiske revolution 1917, del 2

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”.

Mobilisering i Petrograd under Juli dagene. Foto: Ukendt

General Kornilov, leder af 
kontrarevolutionen. Foto: Ukendt

Lenin og April-teserne
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Nu gælder det OK23:
Kæmp for at hæve bunden og forsvare reallønnen

Interview med Jonas Andersen, 
Formand for Murersvendenes 
Brancheklub under BJMF/3F

Af Lene Junker

Socialistisk Arbejderavis: 
OK23-linien er klar hos BJMF 
- Bygge-, Jord- og Miljøarbe-
jdernes Fagforening i København. 
Til kamp for en højere mind-
steløn i overenskomsten og for 
et kædeansvar der kan stoppe 
social dumping. Hvorfor er det 
netop de krav, som står i centrum? 

Jonas: “Vi har et krav om højere 
mindsteløn fordi de fleste arbe-
jdsgivere altovervejende betaler 
deres udenlandske arbejdstagere 
så lidt som muligt inden for ove-
renskomstens rammer. I byggeriet 
er der tale om minimallønsover-
enskomster, hvorfor intentionen 
aldrig har været, at den enkelte 
medarbejdere skulle aflønnes med 
minimumsatsen.

Dels for at hæve vores udenland-
ske kollegaer op på et acceptabelt 
lønniveau, men også for at der ikke 
kun skal konkurreres på pris, men 
også på kvalitet og tempo. Prisen 
på vores arbejde som bygning-
sarbejdere - især for de ufaglærte 
- bliver også sat gevaldigt under 
pres, når arbejdsgiverne kan få 
udenlandske arbejdere til at ud-
føre arbejdet til halv pris.

Vi vil have et kædeansvar fordi 
alt for mange hovedentreprenører 
i byggebranchen benytter sig af 
underentreprenører, som bevidst 
ikke overholder vores overen-
skomster. Når regningen for un-
derbetalingen skal betales, går 
underentreprenøren konkurs og 
hovedentreprenøren få således 
udført sit projekt på ryggen af un-
derbetalt arbejdskraft uden selv at 
komme i klemme. Adskillige kæm-
peprojekter, både offentlige og pri-
vate, bliver bygget med førnævnte 
strategi. Det tilsidesætter og omgår 
vores overenskomster i en sådan 
grad, at det i virkeligheden sætter 
den danske model ud af kraft” 

Socialistisk Arbejderavis: 
Der næst  kommer så  SVM-
regeringens angreb på frida-
gene og de mest nedslidte kol-
legaer, som mange jo med god 
grund er meget oprørte over på 
tværs af fag, men også blandt 
offentlige ansatte. Kan man for-
estille sig at OK23 udvikler sig til 
også at være en politisk kamp/
strejke mod regeringen sam-
men med de offentlige ansatte? 

Jonas: “Jeg kan godt forestille mig 
at den nye regering kan komme til 
at skubbe OK23-forhandlingerne 
ud over afgrunden. Mange arbe-
jdstagere er trætte af politikernes 
evige forringelser af vores vilkår. 
Vi har verdens højeste pension-
salder, en galoperende inflation, 

dagpenge som ikke er til at leve 
for og nu blander de sig også i 
vores arbejdstid ved at inddrage 
vores overenskomstsikrede frid-
age. De gør det stort set umuligt 
at stoppe, når man er nedslidt, 
og de har planer om at udlicitere 
store del af vores offentlige sektor 
til private spekulanter. Det er lidt 
som en gryde, der er ved at koge 
over. Der er lagt i ovnen til et opgør 
under forhandlingerne af OK23“ 

Socialistisk Arbejderavis:   
BJMF var med til at organisere 
“OK startskud - Klap forhandlerne 
ind” den 12. januar” Hvordan 
har I tænkt Jer at holde Claus 
Jensen, Mads Andersen, Claus 
von Elling og de andre top-
forhandlere til ilden hele vejen? 

Jonas: “Claus von Elling er vores 
mand. Han lytter til medlemmerne 
og repræsentanterne i forhan-
dlingsudvalget, men han vil gøre 
alt for at opnå et forlig som kan 
godkendes i forhandlingsudvalget. 
Under hans første forhandling 
som leder i 2020 var han efter min 
bedste overbevisning villig til at 
“gå planken ud” med kravet om 
en højere mindsteløn. 

I forhold til hovedforhandlerne i 
Industrien, så er mit indtryk at de 
vil lukke en aftale for enhver pris. 
De ønsker ikke at sætte industri-
arbejdernes krav på spidsen, eller 
for den sags skyld at tage kampen. 
De er loyale socialdemokrater, som 
ønsker ro på arbejdsmarkedet 
ligegyldigt om det bliver på be-
kostning af medlemmernes tarv.”

Interview med Jonas Andersen, 
Formand for Murersvendenes 
Brancheklub under BJMF/3F

Af Lene Junker

Socialistisk Arbejderavis:     
CO-industri går først og lægger 
rammen. Så alles øjne hviler på 
jer. Hvad er forventningerne på 
industriarbejdspladserne i Aal-
borg?

Benny: “Selvom vi har haft en 
fornuftig beskæftigelse, har vi 
næsten ingen lønstigning haft 
ved de lokale lønforhandlinger 
i sidste overenskomstperiode. 
Lønnen er samtidig udhulet af 
inflationen, så det hober sig op nu. 
Det har Claus Jensen også forstået, 
som det fremgik på pressemødet 
efter det første forhandlingsmøde” 

Socialistisk Arbejderavis: Der 
er mange bolde i luften op til 
OK23-forhandlingerne: realløns-
faldet pga. mere end 10% infla-
tion. Den lokale lønudvikling, som 
jo normalt har haft stor betydning 
for lønudviklingen, og som du selv 
nævner, ser det ikke  længere ud 
til at være CO-industris garant for 
en fair lønudvikling i overenskom-
stperioden. To nye elementer 
i OK-forhandlingerne. Er der 
derfor en større mulighed for at 
stå sammen med bygningsarbe-
jderne om en højere mindsteløn?  

Benny:”Lønnen fylder rigtig 
meget denne gang. Mindstelønnen 
i industrien er 127 kr. Ikke mange 
arbejder for mindstelønnen, men 
rigtig mange arbejder for en løn 
lidt over. Derfor er det vigtigt at få 
den hævet betragteligt denne gang. 
Og lige der har vi mere tilfælles 
med bygningsarbejderne denne 
gang.

Ved de lokale lønforhandlinger 
er der kun givet meget små lønstig-

ninger. Arbejdsgiverne er godt or-
ganiseret og har en fælles strategi, 
som vi ikke har været stærke nok til 
at bryde. Vi har en faldende organ-
isering og en faldende faglig aktiv-
isme. Det er 25 år siden, vi har haft 
en storkonflikt og vi mangler den 
fornødne faglige erfaring og kultur. 
Vi er kort sagt ude af træning med 
at kæmpe og ved ikke hvad vi skal 

gøre, når arbejdsgiveren siger nej.
Så vi skal have et løft på løn-

nen, der svarer til det, vi er bagud. 
Desuden vil vi gerne have nogle 
medlemsrettede goder samlet i 
en fond, som kun medlemmer 
af fagforeningen kan få del i” 

Socialistisk Arbejderavis: 
Dertil kommer så SVM-regerin-
gens angreb på fridagene og de 
mest nedslidte kollegaer, som 
mange jo med god grund er 
meget oprørte over. Kan man 
forestille sig at OK23 udvikler 
sig til også at være en politisk 
kamp/strejke mod regeringen? 

Benny: “Jeg tror ikke det er sådan 
de fleste tænker, men alle overen-
skomster er en fordelingspolitisk 
kamp. Og så har regeringen jo 
tilføjet flere sten i skoen her kort før 
forhandlingerne går i gang.

Også spørgsmålet om infla-
tionen har de politiseret ved at 
hævde at lønstigninger vil betyde 
endnu højere inflation. Og straks 
skal vi industriarbejdere føle os 
ansvarlige for at inflationen stiger. 
Men det er helt forkert, for pengene 
findes jo i samfundet allerede, blot 
i arbejdsgivernes lommer som 
deres overskud. Det er de penge, 
vi skal have en større andel af. 

Men jeg tror det hele er med i 
sækken, når folk skal stemme om 
det samlede resultat og dermed 
får det jo et politisk udtryk. Så 
det er nu og her ved OK23 vi skal 
bruge vores kollektive styrke” 

Socialistisk Arbejderavis:          
3F Aalborg var med organisere 
på “OK startskud - Klap forhan-
dlerne ind” den 12. jan på Råd-
huspladsen. Hvordan har I tænkt 
Jer at holde Claus Jensen og 
Mads Andersen og de andre top-
forhandlere til ilden hele vejen? 

Benny: “Ja, det er organiseret af 
3F-afdelinger fra hele landet og 
vi sender også et par busser med 
tillidsfolk fra Aalborg til Køben-
havn den 12. januar. Det er jo 
noget af en rejse, så det kan vi ikke 
gøre så tit. Men vi følger med og er 
klar til vise både arbejdsgiverne 
og forhandlerne, at det er os det 
handler om”

 

3F Aalborg mod afskaffelsen af Store Bededag.. 
Foto: 3F Aalborg.

Jonas Andersen. 
Foto: Eget.

3F Aalborg demonstrerer.
Foto: 3F Aalborg.

Foto: 3F Aalborg.
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Vi har talt med Matt Tacey, med-
lem af fagforbundet Royal Col-
lege of Nursing Union (RCN). 
Matt er den ene af de to          
sygeplejersker, som kommer 
til Danmark i februar.

Af Lene Junker.

Socialistisk Arbejderavis:           
Du stemte for at strejke, og det 
er første gang nogensinde, at 
RCN-medlemmerne har været i 
strejke. Hvad fik  flertallet af dine 
kollegaer til at stemme for strejke? 
Hvad var argumenterne?

Matt: “Det er første gang i 106 
år, at vi strejker. Vi har vundet 
flertal for at strejke gennem en 
lang hård kamp, som har stået 
på i årevis. Det handler om at 
have samtaler, møder, protester 
og uddanne medlemmerne. Lev-
eomkostningerne har fået nogle 
af sygeplejerskerne til at vågne 
op og indse hvor undervurderede 
vi alle er af denne regering. Argu-
mentet var enkelt: Vi er nødt til at 
strejke for at forbedre patientbe-
handlingen og omsorgen. Lav løn 
betyder at personalet siver, og det 
betyder forringet pleje og omsorg”. 

Socialistisk Arbejderavis:     
Nogle sygeplejersker strejkede 
i december - andre, som dig, 
strejker i januar. Hvad vil der 
så ske? Hvad forventer du, der 
skal til for at vinde en fair løn? 

Matt: “Vi ved, at det bliver en lang, 
hård kamp. Denne regering giver 
ikke så let efter, så vi er nødt til at 
fortsætte presset, og hvis vi skal 
fortsætte aktionerne, vil vi gøre det. 
Jeg tror på, at vi vinder. Presset på 
regeringen vil få den på tilbagetog, 
det er kun et spørgsmål om tid”. 

Socialistisk Arbejderavis:   
Hvad med alle de andre ansatte 
i det engelske sundhedsvæsen, 
NHS? Hvordan koordinerer I 
kampen?

Matt: “Ja, vi har 13 sundhedsf-
agforeninger. Nogle fagforeninger 
er fagspecifikke, f.eks. har jor-
demødrene deres egen fagforening, 
og fysioterapeuterne har deres egen 
fagforening. Det er til tider svært at 
koordinere mellem fagforeninger, 
da de har forskellige krav og behov. 
De fleste af NHS-medarbejderne 
ser ikke sig selv kun som medlem 
af en bestemt fagforening. Vi er 
alle en “sundheds familie”, der 
arbejder i NHS, og vi ønsker alle 
det samme slutmål:  forbedret 
løn, forbedret pleje og forbedrede 
arbejdsforhold”.

Socialistisk Arbejderavis:     
Krisen i NHS er så enorm, og tak-
ket være jeres strejker skriver også 
de danske medier om den. Den 
danske sygeplejerske strejke blev 
støttet af et flertal af befolkningen, 
hvad med Jeres strejke?

Matt: “Størstedelen af   landet støt-
ter sygeplejerskerne og årsagerne 
til, at vi strejker. Medierne omtaler  
hele tiden, hvor dårlig NHS er i 
øjeblikket. Og de giver altid sky-
lden på manglende personale og 
manglende finansiering. Der er 
altid en meget lille del på højre-
fløjen og deres følgere, der angriber 
os, men støtten opvejer langt, langt 
fjendtligheden”.

Socialistisk Arbejderavis:        
Der er ret mange strejker i Eu-
ropa nu, mest på grund af de 
stigende leveomkostninger der 
rammer hele arbejderklassen. 
Har du bemærket nogen ten-
denser eller en stemning for 
mere sammenhold i kampene?  

Matt: “Den første vigtige strejke-
bølge for os i Storbritannien be-

Matt Tacey. 
Foto: Eget.  

Interview med strejkende britisk sygeplejerske.

Året sluttede med den største 
strejkebevægelse i årtier. Den 
værste inflation i fire årtier 
har udhulet lønningerne til 
bristepunktet og arbejdsgivere 
og regeringer har enten ladet 
stå til eller tilbudt meget lave 
lønstigninger. 

Af Lene Junker.

Vi har set  generalstrejker i 
Grækenland og Belgien organis-
eret af fagforeningerne, som nød 
stor sympati i resten af befolk-
ningen. 

Frankrig
Også i Frankrig har fagfore-
ningerne stået bag en del af stre-
jkerne, der fortsatte helt op til jul, 
blot organiseret nedefra på arbe-
jdspladserne og i lokalområderne. 
Magthavernes skrækscenarie er 
et mix af “Gule Veste”-aktioner 
og strejker. Og i oktober strejkede 
arbejderne på olieraffinaderierne 
med krav om højere løn.

Samtidig er banen kridtet op 
til endnu en kamp om pension-
erne. Som alle andre magthavere 

ønsker Macron at arbejderklassen 
skal arbejde mere. I 2019 forsøgte 
han sig med en “reform”, som 
hævede  pensionsalderen men 
blev mødt af omfattende strejker 
og måtte opgive. 

Som en fransk lokofører siger til 
avisen Information i september 
2022: “Det bliver præsenteret, som 
om det er uundgåeligt med en pen-
sionsreform, og vi intet kan gøre. 
Men der er mange ting, som har 
ændret sig, fordi man kæmper”.

Nu forsøger Macron med sin 
pensionsreform igen, og alle de 
franske fagforeninger er enige 
om at sige blankt nej og organ-
iserer en national strejke den 19. 
januar.  Venstrefløjen indkalder 
til massedemonstrationer den 21. 
januar. Modstanden i den franske 
befolkning er stor, fordi folk i for-
vejen er presset af inflationen og 
forringede dagpenge. Derfor teg-
ner der sig nu en bredere kamp, 
som samler utilfredsheden i en 
fælles bevægelse. 

Magthavernes foretrukne split-
telses-redskab er racismen - også 
i Frankrig. Men der tegner sig 
nu en betydelig antiracistisk 

bevægelse med udgangspunkt i 
migrantarbejdernes rettigheder. 
Den 18. december var der soli-
daritetsdemonstrationer med 
migrantarbejderne i 50 franske 
byer. Den kamp fortsætter med 
nye mobiliseringer i januar, lige-
som bevægelsen også vil være på 
gaden den 18. marts, som en del 
af World Against Racism-protest 
dagen.
 
Storbritannien
I Storbritannien startede stre-
jkerne allerede i juni og strejke-
bevægelsen er vokset siden og 
nåede sit foreløbige højdepunkt 
i december, da sygeplejerskerne 
for første gang nogensinde gik i 
strejke med krav om en lønstign-
ing på 19%. Sygeplejerskernes 
fagforbund RCN i England og 
Wales er endnu ikke blevet invit-
eret til forhandling. I Skotland er 
sygeplejerskerne blevet tilbudt 7.5 
%, hvilket de har forkastet. Så stre-
jkerne fortsætter i januar og feb-
ruar, hvor også lærerne forventes 
at gå med i strejkebevægelsen. 
Senest har TUC, det britiske FH, 
indkaldt til fælles aktionsdag den 

1. februar og 100.000 statsansatte 
har besluttet at strejke samme 
dag, og flere faggrupper overvejer 
at gøre det samme.

Også i Storbritannien er racis-
men magthavernes foretrukne 
splittelses-redskab. Alle flygt-
ninge, som er kommet illegalt 
ind i landet, skal deporteres til 
Rwanda. Men det har en bred 

“STOP Rwanda”-kampagne, med 
flere fagforeninger i spidsen, stop-
pet indtil videre. I starten af feb-
ruar arrangerer TUC og “Stand Up 
To Racism” en fælles konference 
om racisme på arbejdspladserne, 
ligesom de indkalder til demon-
stration den 18. marts.

Strejkebølgen i Europa

Franske fagforeningsledere annoncerer strejke. 
Foto: Force Ourvriere, Flickr  

gyndte med The National Union 
of Rail, Maritime and Transport 
Workers (RMT), bedre kendt som 
“jernbanearbejdere”. De har været 
i strejke og i kamp det meste af 
dette år. Jeg tror,   at deres kamp gav 
andre fagforeninger inspiration 
og motivation til også at kæmpe 
mod denne regering. 

Efter dette har vi set bl.a. lærere, 
postarbejdere, universitetslektorer 
og brandvæsenet gå i strejke. Der 
har været stor solidaritet med 
strejke blokaderne fra andre grup-
per, og det har virkelig chokeret og 
overrasket regeringen. Den kolle-
ktive styrke, vi viser, skræmmer 
den. Uanset om du arbejder som 
lærer, sygeplejerske eller jernba-
nearbejder, har vi alle én ting til 
fælles, regeringen er ligeglad med 
os, og vi vil ikke acceptere det”. 

Strejkende britiske syge-      
plejersker besøger Danmark
Matt Tacey og kollegaen Mel 
Stewart besøger Danmark den 
1. februar og og nogle dage frem.

De skal tale ved et offentligt 
møde onsdag den 1. februar 
kl. 17-19 i Dansk Sygeplejeråd 
DSR´s, lokaler, Frederiksborg-
gade 15.4. i København, arrang-
eret af Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden og netmagasinet 
“Solidaritet”. Desuden skal de 
besøge forskellige hospitaler 
og holde møder med danske 
kollegaer.
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Strategiske debatter
i klimaretfærdigheds-

bevægelsen 
Et interview med klimaakti-
vister giver et overblik over, 
hvordan de ser på, at klima-
kampen kan blive ført. 

Af Sarah Svensson

Aktivister i klimaretfærdigheds-
bevægelsen mødes påny den 28. 
januar til en netværksdag for at 
diskutere, hvordan de forskellige 
grupper i bevægelsen kan sam-
arbejde om at styrke arbejdet 
fremadrettet. 

På den baggrund har Socia-
listisk Arbejderavis talt med 
Amanda Büchert, aktiv i Global 
Aktion og Den Grønne Ungdoms-
bevægelse, Naja Danvold, aktiv i 
Extinction Rebellions solidaritets 
gruppe og Sussi Lillelund, acti-
vism campaigner hos Greenpeace 
Danmark

Socialistisk Arbejderavis:   
Hvilke visioner havde i for det 
første møde, og hvad var udbyttet? 

Amanda: ”Ideen med netværks-
møderne er netop at skabe net-
værk og relationer mellem aktive 
i klimaretfærdighedsbevægelsen. 
Derudover synes jeg også, at det er 
vigtigt, at vi lærer hinandens fæl-
lesskaber at kende, så vi ikke bare 
går efter vores forestillinger om, 
hvem de andre grupper er, og hvad 
de står for. For måske stemmer det 
ikke overens med virkeligheden. 
Ideen med netværksdagene er at 
udveksle analyser, strategier og 
viden, og holde hinanden opdate-
rede på, hvad man er i gang med”.

Naja: ”Jeg fik et større overblik 
over, hvilke bevægelser der er og 
deres undergrupper, og fik øje på 
mulige samarbejdspartnere. Vi 
har f. eks. haft et samarbejde med 
Den Grønne Ungdomsbevægelses 
solidaritetsgruppe sammen med 
Almen Modstand i Vollsmose og 

afholder 15. januar en antira-
cistisk workshop sammen med 
Den Grønne Ungdomsbevægelse 
(DGUB). - Greenpeace stiller både 
viden om foreninger og konflikt-
løsning til rådighed, som det er 
godt at kende til, og giver Extinc-
tion Rebellion (XR) lov til at låne 
lokaler, ligesom vi også låner lo-
kaler hos Global Aktion. Der bliver 
på den måde allerede udvekslet 
ressourcer, og mødet i juni betød, at 
jeg bedre ved, hvad der foregår i de 
forskellige organisationer”.

Socialistisk Arbejderavis: Hvor-
dan ser i den situation, som kli-
maretfærdighedsbevægelserne 
står i nu? 

Amanda: ”Jeg oplever, at folks 
analyser har flyttet sig. Jeg har 
indtryk af, at valgkampen har væ-
ret med til at skabe et større fokus 
på også at mobilisere udenfor de 
eksisterende politiske institutioner, 
som f. eks. folketinget og kom-
munerne. - Det samme tror jeg 
er ved at ske med hensyn til FN’s 
internationale klimatopmøder, 
COP-møderne, som folk er begyndt 
at forholde sig mere kritisk til. Så 
måske er folk begyndt at forstå, at 
forandringen skal ske udenfor de 
institutioner, som er etableret og 
domineret af aktører med interesse 
i at fastholde status quo.

Jeg har lagt mærke til, at der 
flere steder i klimabevægelsen er 
kommet langt større fokus på, 
hvordan klimakamp er forbundet 
med klassekamp. I forbindelse 
med Global Aktions og “Transform! 
Danmarks” konference “A World To 
Win – Class War or Degrowth” var 
forfatteren bag bogen “Climate 
Change as Class War” Matt Huber 
i Danmark og deltog også i Rune 
Lykkebergs “Langsomme Samta-
ler”. Efterfølgende er klassekamp 
et tema, som er dukket op flere og 
flere steder i klimabevægelsen”.

Naja: ”Det kan være, at vi be-
gynder at se en drejning væk fra 
kampagner, som appellerer til og 
forhandler med folketingspoliti-
kere. De ting, der sker i disse få år, 
er essentielle for klodens fremtid, 
og jo længere tid der går, jo mere 
desperat bliver situationen. - Det 
kunne tænkes, at det vil betyde, 
at der vil blive organiseret flere 
højrisiko-aktioner og mere direkte 
aktioner, frem for at appellere til 
politikere og borgere. - Jeg har 
ikke noget billede af, hvor split-
tede bevægelserne er med hensyn 
til tilslutning til de politiske insti-
tutioner, men det kunne jo godt 

tænkes, at jo flere svigt, der bliver, 
jo mere begynder vi at vende os 
over imod i stedet at gå i oprør”. 

Sussi:  ”Situationen er meget 
anderledes nu. Man kan frygte, at 
det med den nye politiske situation 
bliver sværere at få klimahandling 
igennem indenfor de næste år, og 
at den lovgivning, som vil blive 
vedtaget, kommer til at være fuld 
af loopholes. Regeringen satser alt 
på teknologiske fixes, men uden 
et opgør med blind vækstøko-
nomi kommer vi ikke igennem 
klimakrisen. Det kan blive mere 
udfordrende for os at få politisk 
indflydelse på samme måde som 
før. De seneste fem år har klima-
bevægelsen haft vind i sejlene 
politisk, men distancen mellem 
borgerne og regeringen bliver langt 
større nu.

Derfor skal klimabevægelsen 
til at spørge sig selv, hvad vi vil 
gøre nu. Vil vi sætte vores lid 
til politikerne, som vi ikke har 
særlig meget tillid til, eller skal 
vi gå direkte til dem, der udleder 
drivhusgasser? Jeg mener, at vi 
skal have et fokusskifte, så vi ikke 
alene fokuserer på politikerne, 
men også på dem, som står direkte 
for destruktionen. Greenpeace vil 
gerne udfordre udledende virk-
somheders “sociale licens”, altså 
deres anerkendelse i samfundet. 
I øjeblikket finder en høj grad af 
uddannelse sted i klimabevæ-
gelsen omkring ”equity, diversity 
and inclusion” (lighed, mangfol-
dighed og inklusion, red.), og det 
er vigtigt at arbejde med, når vi er 
oppe imod politikernes ide om, at 
der er mulighed for vækst til alle”. 

Socialistisk Arbejderavis:    
Hvad ser i som næste skridt for 
klimaretfærdighedsbevægelserne, 
hvad er temaerne for det kom-
mende møde og kan det styrke 
den fælles sag under forskellige 
flag?

Amanda: ”Vi har snakket om, at 
temaet for det næste netværks-
møde for klimaretfærdighedsbe-
vægelsen d. 28. januar skal være 
klimakamp og klassekamp, siden 
det er noget, vi er flere i bevægelsen, 
der beskæftiger os med.

Jeg håber på, at der det næste år 
kommer et større fokus på orga-
nisering udenfor de traditionelle 
politiske institutioner og udenfor 
vores egen boble. Jeg synes det er 
vigtigt, at vi kommer i gang med at 
genstarte politiseringen af den bre-
dere offentlighed. Vi skal finde ud 
af, hvad almindelige mennesker 
bekymrer sig om - i hele landet, 
ikke kun i København. Og vi skal 
ikke kun mobilisere dem, som al-
lerede stemmer på Enhedslisten og 
Alternativet”.

Naja: ”Håber, at det næste møde 
kan give grobund for mere reelt 
samarbejde på tværs af grupperne. 
Jeg håber, vi kan bevæge os i en 
mere konkret retning for egentlige 
samarbejder. Jeg ved, at bevægel-
serne eller grupperne kan noget 
forskelligt, og derfor kan vi under-
støtte hinanden. Det er f. eks. mit 
indtryk, at Den Grønne Ungdoms-
bevægelse har rigtigt mange aktive 
og laver meget researcharbejde, 
hvor vi i Extinction Rebellion har 
flere, som har erfaring med at 
lave civil ulydighed, og så har vi 
en meget aktiv retshjælpsgruppe”.

Sussi: ”Aktivisters største styrke 
er, at vi er mange, men vores stør-
ste svaghed kan jeg nogle gange 
tænke er, at vi er opdelt. Jeg kan 
godt drømme om, at vi bare sam-
ler os. I forbindelse med et større 
samarbejde om valgkampen op 
til folketingsvalget krævede det 
selvfølgelig mange diskussioner 
og kompromisser at blive enige om 
budskaberne til kampagnen, men 
det lykkedes jo i sidste ende, hvor 
vi så, at landbruget for eksempel 
kom til at fylde mere end forventet 
i valgkampen.

De store sejre er opstået, når 
vi har stillet brede krav med stor 
bred opbakning, men det er også 
vigtigt, at hver enkelt organisation 
arbejder med deres mærkesager, 
fordi mange kræver opmærksom-
hed. Derfor er det også fint, at vi 

Sussi Lillelund, activism campaigner 
for Greenpeace Danmark. 

Foto: Eget.

Naja Danvold, aktiv i Extinction 
Rebellions solidaritetsgruppe. 

Foto: Eget.

Alle, der beskæftiger sig med 
klimaretfærdighed, er velkom-
ne til at deltage d. 28. januar. 
Læs mere og meld dig til på: 
https://dukop.dk/da/event/4828/

bruger forskellige taktikker, og 
netop derfor er netværksmødet så 
godt, fordi vi kan høre, hvad der 
er aktuelt i de forskellige grupper, 
og kan spotte, hvor vi er enige, 
eller hvor vi kan støtte hinanden. 
Jeg håber, at et kommende møde 
vil kunne blive lige så godt som 
det første. Jeg synes, at sammen-
holdet mellem organisationerne 
har været mærkbart større siden 
mødet i juni.

Det har været rigtig godt at få 
sat ansigter på, og jeg har lært 
flere fra Extinction Rebellion at 
kende, og så er det langt lettere at 
hjælpe hinanden. Greenpeace vil 
meget gerne stå til rådighed med 
hjælp til andre organisationer og 
har mange forskellige ressourcer, 
vi kan stille til rådighed”.

Socialistisk Arbejderavis:      
Har I konkrete planer?

Sussi:  ”Greenpeace kommer 
til at vende opmærksomheden 
mere imod de største skurke og de 
største udledere af drivhusgasser. 
Og så vil vi fortsætte vores fokus 
på det industrielle landbrug i 
Danmark, og energikrisen på et 
europæisk plan”.

Naja: ”Vi skal lave et forårs op-
rør i Extinction Rebellion (XR). 
Ved vores seneste oprør “Vende-
punktet” lukkede vi alle broerne 
omkring Christiansborg og havde 
aktioner i over en uge. Så mon 
ikke det bliver vildt til vores næste 
oprør?”

Amanda Büchert,
aktiv i Global Aktion &

Den Grønne Ungdomsbevægelse. 
Foto: Jenny Amdi Sørensen.
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Af Asbjørn Valhøj 

Mordet på den 22-årige Jina 
Mahsa Amini under det iranske 
moralpolitis varetægt den 16. sep-
tember markerer starten på den 
revolutionære bevægelse, vi ser i 
dag. Men hvor kravene til at starte 
med gik ud på at afskaffe moral-
politiet og løsne restriktionerne 
på kvinders påklædning, udvik-
lede de sig hurtigt til at kræve en 
fundamental omvæltning af regi-
met - en revolution. Som mange 
andre før hende blev Amini ved sit 
drab et symbol på al den lidelse, 
som den Iranske befolkning har 
været udsat for.

Siden har hele verden fulgt med, 
mens mange tusinde iranere mar-
cherede i alle landets byer imod 
regimet, og trodsede dødelig vold 
og risiko for henrettelser, tortur og 
voldtægt i myndighedernes vare-
tægt. Iranske protestbevægelser 
er på ingen måde en nyhed, men 
den nuværende bølge adskiller 
sig alligevel fra tidligere på flere 
punkter:

For det første dets omfang og 
bredde. Hvor bevægelserne i 2017 
og 2019 hovedsageligt var drevet 
af arbejderklassen, der led under 
fattigdom og prisstigninger, og 
middelklassens reformbevægelse 
i 2009 krævede politiske rettig-
heder, repræsenterer den nu-
værende bevægelse en koalition 
mellem de to grupperinger og en 
fusionering af socioøkonomiske 
og politiske krav. Resultatet er, at 
titusinder af iranere fra alle dele 
af samfundet er gået på gaden i 
byer over hele landet, og det viser 
ingen tegn på at tage af.

For det andet dets vidtgåenhed. 
Reformismen har en lang historie 
i Iran, men da tidligere ledere 
hverken formåede at skabe varig 
forandring eller at stå på befolk-
ningen side, da det virkelig galdt, 
er der i dag næsten ingen, der 
endnu tror på, at systemet kan 
reformeres: Hele systemet må 
afskaffes. Det har udmøntet sig 
i radikale slagord og symbolske 
handlinger, der udfordrer regi-
mets legimitet - fra afbrændinger 
af den påtvungne hijab, til brand-
sættelse af regeringsbygninger, og 
angreb mod andre symboler på 
dets autoritet.

For det tredje ser det ikke ud til, 
at regimets sædvanlige virkemid-
ler har nogen virkning. Hverken 
beskyldninger om vestlige mag-
ters rolle eller sekterisk retorik har 
kunnet dæmpe den revolutionære 
kampgejst, og det har udtalelser 
om at give sig på bestemte områ-
der heller ikke.

Også værd at bemærke er, at 
regimet ikke har slået nær så hårdt 
ned på bevægelsen, som den kun-
ne gøre. Ifølge NGO’en HRANA er 
506 demonstranter blevet dræbt 
frem til den 20. December. Det 
kan sammenlignes med i 2019, 
hvor 1500 mennesker blev dræbt 
på 2 uger. Den revolutionære trus-
sel er kun større nu, så forskellen 
kan kun være tegn på frygt fra 
regimets side - frygt for den reak-
tion, en så blodig magtanvendelse 

vil bringe fra befolkningen.
Overalt er der en fornemmelse 

af, at der ikke er nogen vej tilbage. 
Ophører bevægelsen uden at regi-
met er væltet, vil det intensivere 
sin repression og overvågning, 
af ren frygt for, at bevægelsen vil 
komme tilbage. Indsatsen kunne 
ikke være højere, og Iran sidder nu 
fast i en revolutionær dynamik - 
men vil den lykkes?

Lederløs og decentraliseret
Bevægelsen er ikke organiseret 
af noget enkelt parti eller fagfor-
ening. Den er dannet spontant, 
og koordinerer demonstrationer 
og aktioner horisontalt. Taktik-
kerne er mangfoldige, og mange 
af handlingerne bliver udført af 
enkeltpersoner eller øjensynligt 
autonome smågrupper.

Dermed indskriver oprøret sig 
i rækken af nye, decentraliserede 
og pluralistiske bevægelser, som 
begyndte for alvor med det Arabi-
ske Forår i starten af 2010’erne, og 
som siden er gentaget i kontekster 
så forskelligartede som Sudan, 
Hong Kong, Hviderusland, Chile 
og USA.

Det er værd at diskutere styrker 
og svagheder ved denne type be-
vægelse, og hvad implikationerne 
er, både for bevægelsens fort-
satte udvikling, muligheden for 
væltning af styret, samt hvad der 
kommer bagefter.

Der er unægteligt fordele ved 
en ledelsesløs og decentral bevæ-
gelse. Var hele bevægelsen samlet 
bag en enkel skikkelse eller grup-
pe, ville det være relativt nemt 
for regimet at rette sit repressive 
statsapparat imod dem, og uska-
deliggøre dem - enten ved hjælpe 
af mord, fængsling eller eksil, eller 
med bestikkelse eller løfter. I den 
nuværende situation er regimet 
begrænset af, at effekten af at gå 
efter enkeltpersoner er så meget 
desto mindre.

Af samme grund har centrale 
grupper og personer en klar in-
teresse i ikke at være synlige, for 
ikke at pådrage sig opmærksom-
hed. Det medfører en stor grad af 

uvished. Det er formentlig først 
efter en vellykket systemændring, 
at vi vil være i stand til at danne 
os et akkurat billede af, hvordan 
revolutionen var organiseret på 
gadeplan.

Samtidig kan den ledelsesløse 
struktur gøre det svært at danne 
en samlet vision for det samfund, 
der skal erstatte præstestyret. 
Kravene fra bevægelsen har indtil 
videre primært drejet sig om mod-
stand imod status quo - såsom 
moralpolitiet, dødsstraf, eller 
regimet som helhed. Endnu har 
der været få klare formuleringer af 
det samfund, man ønsker i stedet 
for styret. Det kan have bidraget 
til protesternes omfang, da flere 
mennesker har kunnet se sig selv 
i dets politiske krav, men det har 
også klare ulemper, hvad angår 
den videre udvikling. Kun de fær-
reste vil risikere liv og lemmer for 
en vag og udefineret vision, og 
man behøver kun kigge på revo-
lutionen i 1979 for at se de farer, 
der er i at skyde diskussionen 
om det gode samfund til efter en 
revolution, hvor solidariteten, der 
eksisterede omkring modstand 
mod status quo, er fordampet.

Arbejderklassens rolle
Som socialister ved vi, at den 
iranske arbejderklasse er den 
vigtigste aktør for politisk foran-
dring, og det gør organisering på 
arbejdspladsen og strejker til den 
vigtigste genstand for analyse. Der 
har også været adskillige eksem-
pler på walkouts og sit-ins i bl. a. 
oliesektoren og andre industrielle 
arbejdspladser. Dertil kommer 
strejker af lærere, jurister, studen-
ter, og sultestrejker i fængslerne. 
Den foreløbige kulmination har 
været en 3 dage lang general-
strejke, der varede fra den 5. til 
den  7. december.

Ifølge sociolog Feyman Jafari er 
der dog endnu ikke nok deltagere 
i strejkerne til, at regimet er truet. 
Jafari anser det som afgørende for 
revolutionens succes, at sociale 
krav får en større rolle i demon-
strationerne, end de har haft indtil 
nu. Alligevel er det opløftende, at 
deltagelsen i strejkerne ser ud til at 
stige dag for dag, efterhånden som 
tiltroen til revolutionens chancer 
tager til.

Én forklaring på den mangelful-
de strejkeaktivitet er, at arbejds-
forhold med løse ansættelser 
idag er langt mere udbredte end 
før. Omkring to tredjedele af ar-
bejderne i oliesektoren er således 
ansat under kontrakter, der gør 
det meget svært at organisere sig. 
Kombineret med den generelle 
økonomiske situation, udbredte 
fattigdom og mangel på såvel or-
ganisering som strejkefonde, sæt-
ter det alvorlige begrænsninger på 
iranske arbejderes muligheder for 
at gennemføre en længerevarende 
strejke.

Selvfølgelig skal man heller ikke 
regne med de få fagforeninger, der 
er tilladt i Iran. Det er en udbredt 
praksis blandt autoritære styrer at 
infiltrere de eksisterende fagfor-
eninger for på den måde at kom-

me truslen om strejke i forkøbet. 
Derfor er det afgørende, at den 
iranske arbejderklasse organiserer 
sig selvstændigt og uafhængigt, 
udenfor de statskontrollerede 
fagforeninger.

Samtidig er det værd at være på 
udkig efter opståen af arbejder-
råd, som der er en tradition for 
i Iran. De spillede en stor rolle i 
1978-9, både i revolutionen imod 
shahen og i efterspillet, hvor de 
gejstlige bevidst infiltrerede dem. 
Både uafhængige fagforeninger 
og arbejderråd er eksempler på 
arbejdermagt, en fundamental og 
materiel ændring af den politiske 
magt fra toppen til bunden af 
samfundet, og et praktisk eksem-
pel på en anden type samfund.

Det er fristende at fokusere 
entydigt på strejker i oliesektoren, 
taget dennes enorme betydning 
for iransk økonomi i betragtning, 
og den rolle netop disse strejker 
spillede i 1978. Peyman Jafari 
understreger dog, at selvom olie-
industrien fortsat er vigtig, er den 
ikke lige så afgørende som før i 
tiden. Det skyldes til dels, at Irans 
økonomi har diversificeret sig, og 
ikke er så afhængig af olieindtæg-
ter mere, men også at de sidste år-
tiers økonomiske sanktioner har 
mindsket eksportmulighederne 
så meget, at regimet har kunnet 
opbygge store reserver af olie, som 
det kan trække på.

Jafari peger til gengæld på 
transportsektoren som en vigtig 
faktor, da den er ansvarlig for 
distributionen af olieprodukter. 
Andre vigtige industrier er fø-
devareforarbejdning, metal- og 
bilindustrien, og servicesektoren.

Splittelse i regimet
Et sidste fænomen, som det er 
vigtigt at være på udkig efter, er 
splittelse eller intern konflikt i 
regimet. Noget sådant ville være 
et tegn på svaghed og usikkerhed,  
der ville kunne svejse oprørerne 
sammen, og potentielt kunne 
det føre til et brud, hvor nogle af 
magthaverne, politiet eller hæren  
tilslutter sig de revolutionære. 
Det kan dog af flere grunde være 
svært at få øje på. Regimet har en 

klar interesse i at fremstå samlet 
og stabilt, og vil gå langt for at 
bibeholde en illusion om styrke. 
Desuden forstår det vigtigheden 
af at lukke luften ud af bevægel-
sen, og et effektivt middel til dette 

formål er at give det indtryk, at det 
er villigt til at give indrømmelser 
i forhold til visse af bevægelsens 
krav. Et sådant eksempel var 
signalerne om at moralpolitiet 
skulle blive afskaffet - noget som 
senere viste sig nok udelukkende 
var tom retorik. Resultatet er, at 
det kan være umådeligt svært at 
gennemskue, hvilke udtalelser der 
er udtryk for reelle koncessioner 
eller splittelse, og hvilke der bare 
er strategiske løgne.

Hvad kan vi gøre?
Det kan være svært at gennem-
skue, hvad man som almindelige 
mennesker i Danmark kan gøre 
for materielt at hjælpe vores re-
volutionære kammerater i Iran. 
Ofte tales der om at pålægge Iran 
diplomatisk pres og/eller forskel-
lige slags økonomiske sanktioner, 
men da der her ikke er plads nok 
til at diskutere dette, skal det blot 
nævnes, at sådanne tiltag under 
alle omstændigheder vilel være på 
den danske stats præmisser. Det 
er fortsat afgørende for socialister 
at finde måder, hvorved vi direkte 
kan assistere andre landes arbej-
derklasse på uden staten som 
tvivlsomt medium.

Én ting, vi kan gøre, er at under-
strege vores uforbeholdne solida-
ritet med den iranske befolknings 
frihedskamp, og nægte at lade 
den internationale opmærksom-
hed forsvinde. Den slags støtte 
er vigtig, både for bevægelsens 
kampgejst, men også fordi det 
vil være et positivt modstykke til 
den overfladiske og geopolitisk 
begrundede støtte, som vestlige 
stater udviser - samtidig med at de 
støtter regimer som Saudi Arabien 
og Egypten, samt diskriminerer og 
udviser iranske flygtninge. Lige nu 
sidder der 271 iranske statsborge-
re på danske udrejsecentre, dømt 
til udvisning til netop det regime, 
som den danske stat fordøm-
mer. At bekæmpe vores uhyrlige 
udlændingepolitik er af højeste 
prioritet, især hvis revolutionen 
fejler, og tusindvis af iranere får 
akut behov for asyl.

I Iran som i andre lande er ar-
bejderklassen den revolutionære 
agent. Som socialister er vores 
rolle at analysere og formidle, 
hvordan et socialistisk samfund 
vil se ud, og hvordan arbejderklas-
sen vil kunne opnå det.

Iran mellem oprør og revolution

Jina Mahsa Amini. 
Foto: Wikimedia Commons

Oprør i Tehran. 
Foto: Wikimedia Commons.

Demonstration i København.. 
Foto: Wikimedia Commons.
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John Molyneux 1948-2022
Af Alex Callinicos, oversat af Charlie Lywood.

John Molyneux, var en stålsat 
revolutionær, der smeltede teori 
og praksis sammen til at forme en 
socialistisk politik for hele verden.

Socialister verden over blev 
chokeret og bedrøvede over at 
høre om John Molyneux’ plud-
selige død i Dublin lørdag d.10. 
december. Han blev 74 år. John 
var en af de vigtigste marxistiske 
forfattere og aktivister i den ge-
neration af studerende og unge 
arbejdere, der gjorde oprør mod 
systemet i 1960’erne og 1970’erne.

Han sluttede sig til Internatio-
nal Socialists (UK), forgænger for 
Socialist Workers Party, i 1968.  
Som studerende ved Southamp-
ton University blev han radika-
liseret gennem sit engagement 
i Vietnam Solidarity Campaign 
og af et besøg i Paris under det 
store oprør i maj 1968. Han blev 
faktisk rekrutteret til (IS) af dets 
grundlægger Tony Cliff.

John forblev en engageret re-
volutionær socialist resten af sit 
liv, først i SWP og senere i den-
nes irske søsterorganisation, 
nu Socialist Workers Network. 
John underviste som lektor ved 
Portsmouth Polytechnic, senere 

University of Portsmouth. Hans 
indflydelse bidrog til at tiltrække 
mange af hans studerende til re-
volutionær marxisme. Han var en 
beslutsom aktivist og grundpillen 
i SWP’s Portsmouth-afdeling, ind-
til han flyttede til Irland.

Men hans vigtigste bidrag var 
som forfatter. Hans første bog, 
Marxism and the Party – hvor han 
nød Cliffs redaktionelle hjælp – 
blev udgivet i 1978. Det var en i 
tid med forvirring og debat blandt 
revolutionære internationalt, og 
John bragte enorm klarhed over 
det centrale spørgsmål om socia-
listisk organisation.

Han viste den samme kombi-
nation af klarhed og lærdom i 
hans ugentlige klumme, som han 
skrev for avisen Socialist Worker 
i mange år. Den ankom som et 
urværk, håndskrevet, men altid 
helt læselig, og demonstrerede 
den marxistiske traditions rele-
vans overfor tidens spørgsmål og 
debatter. Nogle blev brugte som 
pjecer eller samlet i bøger.

En af Johns mest indflydelses-
rige tekster var artiklen ”What is 
the real Marxist Tradition”, først 
udgivet i 1983 og bredt genudgivet 
og oversat i pjeceform og online. 
Her søgte han at skelne den klas-
siske revolutionære marxisme hos 

Marx og Engels, Lenin, Trotsky, 
Luxemburg og Gramsci og disses 
opfattelse af socialismen som 
arbejderklassens befrielse er dens 
egen værk, fra stalinismens og so-
cialdemokratiets forvrængninger 
og fordærv.

Men John var ikke tilfreds med 
at blot at være en simpel udlægger 
af ortodoksi. I ”The Revolutionary 
Theory of Leon Trotsky” (1983), 
kritiserede han skarpt, hvad han 
betragtede som de teoretiske og 
politiske svagheder, som han 
fandt hos Trotskij, der dog sam-
tidig blev beskrevet som Johns 
store helt. På samme måde var 
hans praksis som aktivist aldrig 
tankeløs eller mekanisk. John var 
stort set enig i den tilgang, SWP-
ledelsen tog til at opbygge partiet 
midt i alle omskiftelserne i såvel 
situationen i Storbritannien som 
internationalt. Men samtidig var 
han ikke bange for at kritisere og 
endda udfordre ledelsen, når han 
mente, at de tog fejl, især i den 
måde, vi gennemførte debatter 
på i partiet. Men da Respect, den 
radikale venstrefløjskoalition, vi 
havde været med til at igangsætte, 
kom i krise i 2007-8, sprang John 
til SWP’s forsvar. Det var et klas-
sespørgsmål, sagde han.

Som tiden gik, blev Johns’ marx-
isme bredere og mere kreativ. Han 
blev mere og mere interesseret i 
den marxistiske tilgang til kunst, 
næret af en livslang kærlighed til 
malerkunst. Han udviklede sin 
opfattelse af kunst som ”værk 
produceret af umistelig menne-
skelig arbejdskraft og præget af 
en fusion eller enhed af form og 
indhold” i The Dialectics of Art 
(2020).  Han skrev fremragende 
om individuelle kunstnere som 
Rembrandt med øje for detaljer, 
men mistede aldrig den historiske 
kontekst af syne.

Som altid med John blev teori 
og praksis forenet. Som lektor 
ved School of Art and Design 

ved University of Portsmouth 
fra 1992 og fremefter inspirerede 
han de studerende i deres egen 
kunst. I 2007-10 organiserede han 
kunstudstillingen ”Left in Vision” 
på den årlige Marxism Festival.
I 2010 gik John på pension og flyt-
tede til Irland for at være sammen 
med sin partner, Mary Smith. Han 
kastede sig ud i politisk aktivitet 
i Dublin og gik ind i Socialist 
Workers Networks ledelse, på den 
tid da den blev drivkraften i den 
meget succesrige People Before 
Profit-koalition.

Han havde så travlt som no-
gensinde – redaktør af SWN’s 
teoretiske tidsskrift Irish Marxist 
Review og medlem af Coordina-
tion of the International Socialist 
Tendency (IST). Men Johns største 
indsats blev arbejdet på at skabe 
en marxistisk tilgang til kapitalis-
mens accelererende ødelæggelse 
af naturen.

Vi var begge enige om, at kli-
maforandringerne på samme 
tid var den største trussel mod 
menneskeheden og den største 
stimulans til revolution. Denne 
bekymring afspejles i Johns sidste 
udvalgte skrifter om socialisme og 

revolution, 2022. Han tog initiativ 
til Global Ecosocialist Network 
for at koordinere og styrke det 
antikapitalistiske svar på denne 
eksistentielle krise.

Det tætteste, jeg kom på John, 
var, da vi begge deltog i en konfe-
rence i Niterói i Brasilien i 2009. 
John opholdt sig i Rio de Janeiro, 
på den anden side af bugten fra 
konferencen. At komme rundt 
i Rio-området er ikke så let, så 
John måtte rejse meget. Men han 
var altid fuld af energi, spørgs-
mål, argumenter, nysgerrighed 
og kammeratskab. Han blev ven 
med en brasiliansk studerende, 
der inviterede ham til at besøge 
sin familie i den favela, de boede i.

Man kunne virkelig anvende 
det motto, Marx antog for sig selv 
for John – ”Intet menneskeligt 
er fremmed for mig.” Men nu er 
denne strøm af non-stop aktivitet 
blevet slukket. Alle mine tanker 
går til Mary, Johns partner, og til 
hans familie, især hans børn Sara 
og Jack, børnebørn og oldebørn, 
samt til hans kammerater og ven-
ner i Irland, Storbritannien og 
rundt om i verden.

Senere i sit liv blev John Molyneux interesseret i marxistisk kunstanalyse. 
Foto: Wikimedia Commons.

’The Point is to Change it’ af John Molyneux.
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Sekstende del: 

National kamp eller arbejderkamp
Af Freddie Nielsen.

Sommeren 1945, fortæller en 
vits, at to tidligere modstandsfolk 
møder hinanden på en søndag. 
De står og betragter familien Dan-
mark, der farer til og fra bageren. 
Den ene sukker: Og det kæmpede 
vi for? Hvortil den anden stolt 
svarer: Ja, det gjorde vi!

Myten om landet, hvor folket 
stod sammen og kæmpede imod 
besættelsen og uretten, er med 
tiden blevet grundigt punkteret. 
Men hvad så med den enige og 
stålsatte modstandsbevægelse?

Modstandsbevægelsen – fri-
hedskæmperne – var en ganske 
lille del af befolkningen, og bort-
set fra en lille gruppe bestående 
af trotskister og syndikalistisk 
indstillede arbejdere i og omkring 
Revolutionære Socialister (RS) var 
der tale om en rent nationalistisk 
kamp.

Herom var der i modstandsbe-
vægelsen, fra venstre til højre, bred 
enighed. Og efterhånden som den 
blev samlet under Frihedsrådet i 
løbet af 1944, anså man sig også 
som en del af De Allierede.

Selv om de få håndfulde trots-
kister m.fl. ingen indflydelse fik 
på retningen for modstanden, er 
det vigtigt at holde fast i, at noget 
andet havde været muligt. Men så 
skulle DKP havde ageret som et 
revolutionært parti, og ikke som 
Stalins forlængede arm.

Rygterne 
Op til 9. april 1940 gik rygterne, 
og der var noget i luften. RS holdt 
møde d. 8., og man enedes om, at 
hvis rygterne talte sandt, skulle 
man mødes igen dagen efter og 
beslutte, hvad man så skulle gøre.

Rygtet talte sandt, så man mød-
tes igen, og lavede en udtalelse om 
situationen. Udtalelsen advarede 
imod samlingsregeringen, hvor 
Socialdemokratiet (SD) samme 
dag havde inviteret de borgerlige 
partier ind i regeringen i ”natio-
nens fælles interesse”. RS forudså, 
at den nationale retorik hurtigt 
ville blive til angreb på arbejder-
klassen og pegede på, at perspek-
tivet her og nu var at samle alle 
bevidste socialistiske kræfter.

Udtalelsen blev duplikeret og 
uddelt på arbejdspladser og kon-
trolsteder. Faktisk er der tale om 
besættelsestidens første illegale 
publikation.

Nogen videre indflydelse fik 
den dog ikke, men kontakt til små 
grupper, ikke mindst i DsU (Dan-
marks Socialdemokratisk Ung-

dom) Sundby og Nørrebro, førte 
til, at tidsskriftet “Arbejderpolitik”, 
med RS som primus motor, blev 
udgivet fra november 40, som et 
af de første illegale blade. Bladet 
udkom med 5 numre og et par 
særudgaver.

Det var måske så som så med 
det illegale. Der blev ikke skrevet 
forfatternavn eller tryk på, men 
ud over det var det lidt vel åbent. 
Alle skulle lige lære, hvad illegalitet 
indebar.

Større forsigtighed 
Med Tysklands angreb på Rusland 
d. 22. juni 41 og fængslingen af 
kommunisterne, fulgt op af forbud 
mod kommunistisk virksomhed, 
som Folketinget vedtog i august, 
måtte også RS omstille sig. Der 
ville ikke blive skelnet mellem 
dem og DKP.

Bladet “Arbejderpolitik” blev 
indstillet, og frem til april 42 ud-
gav man kun en række flyveblade 
under navnet “Arbejderen”. Disse 
blev fordelt på arbejdspladser m.v. 
i relativt store oplag på 3-5.000.

I foråret 42 kom et nyt blad, 
“Frihed”, med de samme kræf-

ter, primært RS og en gruppe i 
DsU Sundby. Men samarbejdet 
stoppede, ikke mindst pga. en 
kampagne mod RS fra dele af DsU 
Sundby, med en vis Egon Weide-
kamp (senere overborgermester i 
København) i spidsen.

Nu besluttede RS at starte eget 
blad, og udgav “Klassekamp”, der 
fra oktober 42 til maj 44 udkom 
med 23 numre. Klassekamp stop-
pede da redaktionen blev taget af 
Gestapo.

I mellemtiden havde RS og “Klas-
sekamp” været stærkt involveret i 
støtten til de strejkende trælossere 
i Københavns Havn i foråret 43, og 
opbygget en del faglige kontakter. 
På den baggrund besluttede grup-
pen at skabe et bredere illegalt 
fagligt oppositionelt arbejde. Med 
Carl Heinrich Petersen og Knud 
Ellegaard (senere forbundsfor-
mand for SiD – Specialarbejderne 
i Danmark (idag fagforbundet 3F)) 
som primus motor, fik man samlet 
flere kontakter, og startede bladet 
“Arbejderoppositionen”, med un-
dertitlen Udgivet af oppositionelle 
tillidsmænd. “Arbejderoppositio-
nen” kom i et ganske stort oplag 
på 5.000 og opefter.

RS nåede også at blive involveret 
i at redde de danske jøder. Grup-
pen havde deres egen flugtrute til 
Sverige. De stod for evakuering 
af de fattigste jøder, der boede i 
slummen i Adelgade-kvarteret, 
som alle andre, ifølge Børge Trolle, 
havde glemt.

Arbejderoppositionen 
Den 28. juni 44 udsendte “Arbej-
deroppositionen” et flyveblad, 
der opfordrede til generalstrejke 
mod den undtagelsestilstand, som 
besættelsesmagten indførte i Kø-
benhavn 26. juni. Der var spredte 
strejker og gadedemonstrationer, 
men den store bevægelse startede 
først dagen efter.

I flyvebladet stod bl.a.: ”Kun 
generalstrejken kan tvinge na-
zisterne til omgående at hæve 
undtagelsestilstanden. Danske 
arbejderes liv er for værdifulde 
til, at vi skal lade os skyde ned ved 
gadedemonstrationer, der alligevel 
kun kan blive et slag i luften.”

Det vil være forkert at hævde, 
at dette flyveblad startede ”fol-
kestrejken”, men det viser, at den 
lille venstrefløj havde fingeren på 
pulsen – ingen andre kom med 
lignende opfordringer forud.

Folkestrejken i sommeren 44 
blev ikke kun en styrkeprøve med 
besættelsesmagten, men også en 
styrkeprøve mellem staten, de 
politiske partier og fagbevægelsen 
på den ene side, og modstandsbe-
vægelsen i form af Frihedsrådet på 
den anden.

Begge faldt ud til befolkningen 
og modstandsbevægelsens fordel, 
og Frihedsrådet slog sin autoritet 
fast. Den blev bl.a. brugt på at 
erklære to folkestrejker mere i ef-
teråret 44, begge med succes. Men 
herefter trak rådet følehornene til 
sig. I lighed med fagtoppen be-
gyndte de at frygte for, hvad der 
kunne ske, hvis de satte arbejder-
klassen i bevægelse  og mistede 
kontrollen med den.

DKP’s knæfald 
DKP var en del af Frihedsrådet, 
men flertallet var borgerligt. DKP’s 
medlemmer var et vigtigt aktiv i 
modstandsbevægelsen, men fordi 
partiet så kampen i et folkefronts-
perspektiv, underlagde det sig de 
borgerlige kræfters ønske om, at 
målet var status quo. DKP foreslog 
et socialt kapitel i Frihedsrådets 

program for landet efter befrielsen, 
men opgav det igen for at bevare 
enheden med de borgerlige kræf-
ter, der var imod noget sådant.

I DKP’s nytårsteser, der blev 
udsendt i 42 og gentaget i 43, hed-
der det: ”Kampen står ikke klasse 
mod klasse, det gælder Danmarks 
frihed … For hensynet til denne 
kamp og den nationale enheds-
front må alle andre hensyn vige”.

At underlægge sig borgerlige 
kræfter i en folkefront og afskrive 
klassekampen som DKP gjorde, 
er den bedste opskrift på at lade 
arbejderklassen betale. Selv om 
det næppe var DKP’s intention.

Det er rigtigt, at RS ingen ind-
flydelse havde, men ikke desto 
mindre viser det, at en anden linje 
var til stede.

Imperialistisk krig 
RS søgte at udmønte Trotskijs op-
fordring i den aktuelle situation: 
”Transformeringen af en imperia-
listisk krig til en borgerkrig [klasse-
krig] er den centrale opgave, hvortil 
al indsats af det proletariske parti 
bør være underordnet.”

Og det gjorde de i argumenter og 
artikler. Det var ikke, fordi de var 
modstandere af sabotage, men de 
så det på en anden måde: ”... arbej-
derklassen [kan] naturligvis også 
benytte sabotagen som et våben, 
men kun hvis den indgår som en 
bestanddel af det politiske arbejde 
for at skole og lede arbejderklassen 
… Hvis ikke bliver [den] et rent og 
skært agentarbejde for en krigsfø-
rende imperialistisk magt….”

Og senere: “[De engelske im-
perialister] er naturligvis interes-
seret i modstand fra den danske 
befolkning. Men ikke i en bevidst, 
anti-imperialistisk modstand un-
der arbejderklassens ledelse, thi en 
sådan modstand ville betyde en lige 
så stor fare for den selv som for den 
tyske imperialisme.”

Når vi siger ”aldrig mere fascis-
me”, så bør vi i samme åndedrag 
sige aldrig mere folkefront og 
nationale kompromisser.

Serie:
Dansk Arbejderbevægelses 

Historie

Folkestrejken i juni 1944: Arbejderklassen viser sin styrke.
Foto: Arbejdermuseet/AAB.

Frihedsrådet efter audiens hos kongen.
Foto: Arbejdermuseet/AAB.
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Filmanmeldelse:

The Swimmers Der foregår lige nu en rets-
sag i Grækenland mod to 
personer, som har forsøgt 
at hjælpe flygtninge ind i 
Europa.

Af Charlie Lywood

Retssagen, der er sat til at 
begynde den 10. januar 2023, 
kriminaliserer effektivt livred-
dende humanitær solidaritet 
for mennesker på farten. En 
af de tiltalte er syriske Sara 
Mardini. Og deri gemmer der 
sig fortsættelsen af en grusom, 
men fantastisk historie, som 
er filmatiseret af Netflix - The 
Swimmers.

Nogle gange kan selv det 
hårdeste hjerte smeltes af en 
kommerciel film med stort 
budget, et dunkende sound-
track og en delvis lykkelig 
slutning (i filmen). Retssagen 
er bagsiden af denne historie. 

Kapitalismens såkaldte 
flygtningekrise blev forment-

lig virkelig for mange menne-
sker, da liget af den to år gamle 
flygtning Alan Kurdi skyllede 
op på en tyrkisk strand. The 
Swimmers kan måske have 
samme indflydelse, så folk for-
står virkeligheden for verdens 
flygtninge.

Det kan i høj grad under-
minere skiftende vestlige re-
geringers fortællinger om, at 
menneskesmuglere er pro-
blemets kerne. The Swimmers 
fortæller historien om den 
syriske flygtning, der blev 
olympisk svømmer, Yusra 
Mardini, som svømmede for 
flygtningeholdet ved OL i Rio, 
og hendes søster Sara. Inden 
borgerkrigen i Syrien var de 
begge elitesvømmere med håb 
om at komme til olympiaden 
i Rio.

De to, der spilles af virke-
lighedens søstre Nathalie og 
Manal Issa, finder deres liv i 
den syriske hovedstad Damas-
kus vendt op og ned på grund 

af diktator Bashar al Assads 
borgerkrig mod sin egen be-
folkning. Da bombningerne 
og drabene trænger sig på, 
tvinges de til at investere hele 
deres families opsparing og 
forsøge at flygte til Tyskland 
med deres fætter.

De efterlader deres forældre 
og lillesøster. At komme til 
Tyrkiet med fly er let. Men så 
kommer rejsen til Grækenland 
i en forfærdeligt overfyldt 
gummibåd, hvis motor står af 
midt i Middelhavet. Søstrene 
springer over bord og svøm-
mer ved siden af og skubber 
og trækker den nødstedte 
båd ind til Lesbos’ kyst for at 
undgå en druknekatastrofe for 
de flygtninge, som ikke kunne 
svømme.

Da de ankommer til Tysk-
land, bliver søstrene indkvar-
teret i et travlt og støjende 
flygtningecenter, mens håbet 
om at bringe deres resterende 
familie dertil er knust af im-

migrationsreglerne.
Den anden del af The Swim-

mers fortæller om, hvordan 
Yusra overvinder alt dette for 
at nå sin mangeårige drøm 
om at blive olympisk svøm-
mer. I mens søsteren er Sara 
så forfærdet over det, som 
flygtninge tvinges til at gen-
nemgå for at nå sikkerhed, at 
hun vender tilbage til Lesbos 
for at hjælpe flygtninge som 
kommer over Middelhavet. 

Men den første del af filmen 
- selvom den er forfærdelig - er 
ikke en ekstraordinær historie. 
Så mange flygtninge udholder 
de udfordringer og tragedier, 
som søstrene stod over for. 
The Swimmers præsenterer 
os for en virkelig historie med 
den tortur, seksuelle sårbar-
hed (specielt for kvinderne) 
og usikkerhed, der er ved at 
være en flygtning med kurs 
mod Europa i dag.Na
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Glenn Bech i samtale med Anna Wolf til Marxisme 22. Foto: Charlie Lywood

”Ingen frigørelse uden klas-
sekamp”, skriver forfatter 
Glenn Bech i manifestet Jeg 
anerkender ikke længere jeres 
autoritet, der udkom dette 
efterår.

Af Anna Wolf

Med de ord markerer han sit 
bidrag til en stemning, der synes 
at vinde mere og mere frem: en 
kulturel og politisk frustration 
over klassekampens fravær i både 
den politiske og den kulturelle 
debat, en drift mod at genindsætte 
den i vores forståelse af de sociale 
verdener, vi lever i.

Budskabet rækker langt ud. In-
gen frigørelse fra fattigdom, giftige 
kønsroller, homofobi, ødelæggen-
de familiedynamikker, måske ikke 
engang fra dine egne traumers og 
negative tankemønstres fængsel 
uden klassekamp.

Jeg anerkender ikke længere jeres 
autoritet er Glenn Bechs anden 
bog. I debutromanen Farskibet 
fra 2021 bearbejder forfatteren 
i litterær form sin fars selvmord 
og den barndom og opvækst, der 
blev formet af faderens fravær og 
synliggør den smertelige proces 
med at finde traumets sprog. 
Mens klasse og køn og især øde-
læggende forståelser af masku-
linitet var stærkt til stede her, er 
den nye bog anderledes klar som 
et indspark i den politiske debat.

I otte afsnit reflekterer Glenn 
Bech gennem digte i varierende 
længde over en barndom formet 
af lavt økonomisk og følelses-
mæssigt overskud, over at vokse 
op som homo i provinsen, om 
som voksen at stå med et ben i en 
københavnsk, venstreorienteret 
kunstner lejr og ét hos familien i 

”Trump-Danmark”-Horsens, hvor 
de småborgerlige værdier lever 
blandt hårdt prøvede mennesker. 
Over eksklusion, mindreværd 
og det, han betegner som ”klas-
seskam”.

Digtene er klare i sproget og 
uden ornament. I tråd med ma-
nifestgenren er sætningerne ofte 
hårdtslående udsagn, og der er 
plads til at være kompromisløs:

det min mor tjener om året, tje-
ner politikeren
som skulle repræsentere hende
alene via passiv indkomst

(…)

ingen homofober i vores gader
ingen milliardærer på Jordens 
overflade

 I lyset af genren er dette mani-
fest måske ikke det mest håndfa-
ste, men nærmere en øvelse. Det 
udstikker ikke en tydelig vej for 
den sociale og politiske kamp, 
men arbejder og leger i stedet 
inden for manifestgenren. Hvad 
er det, der bliver manifesteret? 
Det er svært helt at få hold på, 
men det er måske pointen. Selvom 
den er vred og fyldt med trang til 
at handle, er det en forholdsvist 
fragmenteret tekst, der afsøger 
forskellige tilstande og følelser, 
som kredser om den ”forståelses-

kløft”, forfatteren diagnosticerer i 
det danske samfund.

Forståelseskløften har at gøre 
med klassesamfundet, og den 
handler måske dybest set om en 
woke venstrefløj, som er god til at 
italesætte undertrykkelse, men 
som ikke på nogen meningsfuld 
måde formår at adressere (og 
mobilisere?) en stor del af arbej-
derklassen, eller bare materielle 
forhold i det hele taget. Det er på 
mange måder denne venstrefløj 
forfatteren, henvender sig til. 
Som han skrev i Weekendavisen 
i oktober: ”Skal han, hvis tag læk-
ker, lade sig belære om korrekte 
stedord?”. Her henviser han til den 
queer-feministiske, overvejende 
københavnske venstrefløj, som 
ofte betoner vigtigheden af at an-
erkende folks foretrukne stedord 
(han, hun, de).

Det er naturligvis stillet på 
spidsen. Den socialistiske læser 
må holde fast i, at en kæmpende 
venstrefløj både må have en klar 
forståelse af samfundets klas-
sestruktur og være i stand til at 
tale minoriserede gruppers sag 
og lade dem komme til orde. 
Vi skal ikke enten ”vælge” den 
ufaglærte i provinsen, den queer 
eller transkønnede i storbyen el-

ler flygtningen på udrejsecentret. 
Men hvis man fejler i eller helt 
afstår fra at forbinde kampene og 
især betragter det hele i et identi-
tetspolitisk skema, hægter man en 
del af arbejderklassen af og skaber 
en kløft mellem dem, der måske 
burde kæmpe sammen. Fraværet 
af aktiv klassekamp skaber en 
Trump eller en Inger Støjberg.

Jeg anerkender ikke længere jeres 
autoritet er på mange måder et 
barn af identitetspolitikkens tids-
alder. Identitet er et centralt tema 
og konfliktpunkt: ”alt er identitet/
intet menneske kan hæve sig op 
over sin egen interesse for/hvem 
vedkommende selv er/det giver 
slet ikke mening at forestille sig/
en eller anden neutral/tom behol-
der/uden værdier og holdninger 
og følelser og yndlingsfilm”.

Og langt hen ad vejen er klas-
sespørgsmålet et spørgsmål om 
identitet og selvfølelse for Glenn 
Bech, hvilket på sin vis står i 
modsætning til det marxistiske 
klassebegreb. Som marxister siger 
vi, identitet og normer, endda 
noget så materielt konkret som 
fattigdom, er centrale oplevelser 
og vilkår for mennesker i klasse-
samfundet, men de er udslag af 
dets dynamikker, ikke hovedpoin-

terne i en klasseforståelse.
Men hans ærinde synes også 

at være henvendelse fra midt i 
forståelseskløften. Det er der, 
han står: Venstreorienteret, men 
fremmedgjort af dele af den woke 
venstrefløj, der viger tilbage fra alt 
det, der ”lugter”; provinsdreng 
fra den ufaglærte arbejderklasse 
med et smertende klart blik for 
de skadelige mønstre, som miljøet 
bliver ved med at reproducere 
generation efter generation.

Autoriteten, der ikke længere 
anerkendes, er både de sociale 
værdier fra opvæksten i Horsens 
– familiens normer, selvfølgelig-
heder, følelsesmæssige afstum-
pethed og heteronormativitet – og 
den kunstnervenstrefløj, han er 
forbundet med. En ny ”autoritet” 
er måske at ønske: Et stærkere 
politisk og socialt perspektiv, der 
kan ”have alle med”, der kan samle 
befolkningen i klassekampen.

Glenn Bech: Jeg anerkender ikke længere 
jeres autoritet. Hæftet, 329 sider, 199,95 
kr. Gyldendal. ISBN 978-87-02-38206-8.

Boganmeldelse:

Et opråb fra kløften
Glenn Bech. Foto: Sara Galbiati



SIDE 11Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 397, 16. januar 2023Info

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.

19/1: SVM: Forbandede regering. Hvordan skal den 
bekæmpes? OFF møde
26/1: Den Kinesiske revolution 1925-27
2/2: Intet møde pga. landsmøde d. 4/2
9/2: Hvorfor svigter Socialdemokratiet gang på gang?
16/2: Studiekreds: Økosocialisme
23/2: OK23: Hvordan får vi en god overenskomst?
2/3: Den Spanske borgerkrig 1936-39
9/2: Marxisme som filosofi

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

24/1: Møde aflyst, da vi i stedet deltager i Enhedslistens 
møde: Kapitalens Europa
29/1: (Søndag) Studiekreds: The Class Matrix
31/1: Intet møde
7/2: Ny antikapitalistisk venstrefløj efter valget
14/2: Kultur og klassekamp
21/2: Fascismen i dag
28/2: Den lyserøde bølge i Latinamerika

Århus
Holder møde hver anden tirsdag 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.

John Molyneux: 
The point is to 
change it 

80 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.

Landsmøde i 
Internationale Socialister

Lør. d. 4. feb. 2023 kl. 11-18
i Christianshavns Beboerhus

Medlemmer, som har betalt kontingent 
for jan. 23 har stemmeret.
Interesserede kan deltage med taleret.
Der ydes tilskud/støtte til rejseudgifter 
for de medlemmer, der ønsker det.

Dagsorden
1. Velkomst og formalia: valg af dirigent 

og referent godkendelse af dagsor-
den for Landsmødet

2. Den aktuelle klassekamp i DK og 
vores opgaver.

3. IS landsdækkende arbejde og afde-
lingerne

4. Socialistisk Arbejderavis - nyheds-
brev - sociale medier

5. Forlaget Modstand
6. Indkomne forslag: skal sendes til LL 

senest den 21/1 -23
7. Regnskab for 2022 og budget for 

2023.
8. Valg: Landsledelse, Kasserer, Revisor, 

Redaktør
9. Evt.

Enhedslistens OK23-konference
Lørdag d. 21. januar kl. 11-18

Bliv klædt på til at deltage i de kommende overens-
komst-diskussioner og kampe på Enhedslistens OK23-
konference.
Der vil være mulighed for at deltage via et Zoomlink, så 
alle kan deltage, uanset hvor i landet du befinder dig.
Alle, uanset partitilhørsforhold, er velkomne, så tag din 
kolleger med eller sæt jer sammen foran skærmen ude i 
jeres lokale fagforening.
Det får I ud af konferencen:
Skarpe argumenter for, at der er råd til en overenskomst, 
der sikrer reallønnen og løfter i bunden.
Et godt overblik over hvordan det går med forhan-
dlingerne, mulighederne for at samles om tværgående 
krav, og hvilke aktiviteter, der er i gang.
Gode ideer til, hvordan vi som fagligt aktive kan bidrage 
til den størst mulige aktivitet og sammenhold blandt fag-
bevægelsens medlemmer

Sådan tilmelder du dig:
Send en mail til faglig@enhedslisten.dk med dit navn 
og organisation, samt om du er medlem af Enhedslisten 
(medlemmer af Enhedslisten kan få rejserefusion).

Program
11:00-12.30: Der er råd til en overenskomst, der sikrer 
reallønnen og løfter bunden
Oplæg v. Pelle Dragsted, finansordfører Enhedslisten

12.30-13.00: Frokost

13.00-14.30: Status på krav, forhandlinger og akti-
viteter
Panel bestående af:
- Henrik Stilling formand Metal Hovedstaden
- Helga Mathiassen, formand Tømrernes brancheklub 3F 
BJMF
- Kim Jung Olsen, faglig chef HK Danmark
- Sinem Demir, tjener, bestyrelsesmedlem 3F København
- John E. Jakobsen, formand 3F København

14.30-15.00: Pause

15.00-15.30: Er du klar til konflikt – er din fagforening?
Idéer til hvordan man som faglig aktivist og fagforening 
kan forberede sig til en evt. storkonflikt

15.30-17.00: Gruppearbejde om aktiviteter, status, 
krav mm. (inklusiv pause)

17.00-17.30: Opsamling og debat

18.00 – ? Spisning og hygge for dem, der har lyst
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Hvorfor svigter
Socialdemokratiet?
Da Enhedslisten og Alternativet, som de 
første partier, blev skippet af fra Mette 
Frederiksens forsøg på at skabe en bred 
regering hen over midten, fremstod Mai 
Villadsen og den parlamentariske top i 
EL som undrende spørgsmålstegn.

Af Freddie Nielsen

Der er dem, der mener, at det var spil for 
galleriet. Men om det var ægte undren el-
ler ej, ændrer ikke på, at det var udtryk for 
EL’s følgagtighed overfor Socialdemokra-
tiet (SD). En følgagtighed, der under Mette 
Frederiksens regeringstid har fået EL til at 
fremstå som mere eller mindre tandløs.

Og alligevel er det Els bud på fremtiden, 
at det skal fortsætte som før -  for den 
”røde” side har jo flertal! Bortset fra det 
tåbelige i at se Radikale som venstrefløj, 
så er det uden forståelse for, hvad SD er 
for et parti. Hvad det betyder, at det er 
reformistisk.

Reformismen er en bestemt politik
At kalde nogen på venstrefløjen for refor-
mistisk, har gerne været et skældsord. Det 
er det også, men lige så vigtigt så dækker 
det, vi kalder reformismen, også over en 
bestemt politik og tilgang til kapitalismen.

I den tradition, som denne avis beken-
der sig til, bruger vi udtrykket et ”bor-
gerligt arbejderparti”. Det betyder at SD 
i bund og grund fører borgerlig politik, 
men kan være nødt til at bevæge sig mod 
venstre af og til, fordi det er afhængigt af 
arbejderklassens stemmer. Men det ud-
løses kun, hvis arbejderklassen kæmper.

Mange har i tidens løb argumenteret 
for, at fagbevægelsens passivitet skyldes, 
at SD har sat sig på fagbevægelsen, men 
helt så enkelt er det ikke. Den SD’ske 
reformisme har nemlig sin rod i fagbu-
reaukratiet – det lag i toppen af fagbevæ-
gelsen, der siden det blev stærkt nok til, at 
arbejdsgiverne blev nødt til at forhandle 
med dem, blev til professionelle forhand-
lere/mæglere mellem arbejde og kapital.

Fagbureaukratiet
Fagbureaukratiet fjernede sig fra medlem-
merne, med helt anderledes (og bedre) 
løn- og arbejdsforhold, og endte i en 
position, hvor de ganske vist ønskede, at 
de skulle skaffe de bedst mulige forhold 
for medlemmerne – fagbureaukratiet er 
jo trods alt afhængige af medlemmernes 
støtte.

Men de skal også leve op til arbejdsgi-
vernes tillid ved at tøjle medlemmerne, og 
i sidste ende er deres position afhængig af, 
at de har nogen at forhandle med. Altså 
er deres interesse ikke at afvikle kapita-
lismen, men at tvinge mest muligt ud af 
arbejdsgiverne under de givne forhold. 
Deres mange krumspring skyldes, at de 
er afhængige af, at kapitalismen eksiste-
rer, og derfor bliver kapitalismens basale 
interesser også deres,

Allerede på et tidligt stade udviklede 
der sig en arbejdsdeling i arbejderbevæ-
gelsen, mellem fagbevægelsen, der tog sig 
af den faglige kamp, og partiet, der tog sig 
af den politiske (parlamentariske) kamp. 
Her defineres den klassiske reformisme, 
der deler arbejdet mellem fagbevægelse 
og parti, men på den måde, at begge fløje 
handler på vegne af arbejderklassen, der 
i den SD’ske forståelse er en teaterhær 
og stemmekvæg, der er til ubehageligt 
besvær, hvis den begynder at handle på 
egne vegne.

Hvad enten det drejer sig om fagbu-
reaukratiet eller partibureaukratiet er 
de et selvstændigt lag i arbejderklassen, 
der nok er afhængigt af arbejderklassen, 
men som har store fælles interesser med 
arbejdsgiverne.

Forskellige ledere – same, same
Det må selvfølgelig ikke ses fuldstæn-
dig skematisk. Det er klart at en Hardy 
Hansen (tidligere venstreorienterede 
forbundsformand), selv om han var 
SD’er - eller DKP-forbundsformænd - lå 
mere eller mindre til venstre for de fleste 
andre fagbureaukrater. Hardy Hansen 
var forbundsformand for 3F’s forgænger, 

SiD. Men når vi skal over 30 år tilbage i 
tiden for at pege på den slags, så skyldes 
det, at det først er med virkelig aktivitet 
i arbejderklassen, at der vælges mere 
venstreorienterede ledere. Men ligegyldig 
hvor ærlige venstreorienterede de er, så 
vælger de i sidste ende altid at stå sammen 
med de andre fagbureaukrater.

Det samme gælder for den politiske 
del af reformismen. Ledere som Anker 
Jørgensen og Svend Auken var af en anden 
kaliber end Nyrup Rasmussen og Helle 
Thorning. Men det holder kun til lige før 
elastikken springer.

I 2. halvdel af 70’erne var krisen vold-
som, og kapitalismen havde brug for ”re-
former” og indgreb, der kunne sikre dens 
profit. I 1979 gik Anker Jørgensen derfor 
i regering med Venstre, men på grund af 
stor modstand i arbejderklassen, og helt 
op i fagbureaukratiet, holdt SV regeringen 
kun i godt et år. Men i 1982 gik Anker Jør-
gensen af som statsminister, og overlod 
tøjlerne til en borgerlig regering, uden at 
udskrive valg.

Kapitalismens overlevelse 
– først og sidst
Det var en handling der blev foretaget, 
fordi SD (og Anker Jørgensen) gerne ville 
gøre, som kapitalismen krævede, men de 
kunne ikke selv få bukserne til at holde, 
når de skulle skræve så langt, som det blev 
anset for nødvendigt.

Omvendt kan SD også gå (taktisk) til 
venstre, hvis det er nødvendigt. I 1966 fik 
SF 20 mandater, en fordobling, og helt 
uhørt indledte SD et samarbejde med et 
parti til venstre for sig, men det drejede 
sig om at udmatte SF og så skippe dem af 
igen. Manøvren lykkedes, og i 1968 blev 
SF nærmest halveret.

Det er noget af det samme, der skete 
efter valget i 2019, hvor der var massiv 
bevægelse uden for Folketinget på klima-
spørgsmålet. Men efter at have “elsket” 
EL halvt  ihjel, kan SD nu med de nye 
krisetider igen hellige sig kapitalismens 
overlevelse.

Mette Frederiksen. Foto: Sandra Skillings - Flikr Ned med kapitalisme og reformisme står der. Disse to hænger samnmen som ærtehalm. 
Foto: Wikimediacommons


