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Den israelske stat bakker op om
bosætternes dødbringende optøjer

Af Lene Junker

Da vi alle var optaget af regerin-
gens tyveri af store bededag, 
gav Verner Sand Kirk, direktør i 
Danske A-kasser, sig til at læse 
hele lovforslaget, også det som 
står med småt i bemærkningerne.

Allerede den 20. januar skrev 
han: “Regeringen fortsætter ud-
hulingen af dagpengene”, og vi-
dere “at regeringen vil benytte lej-
ligheden til en yderligere udhuling 
af både dagpengenes og de sociale 
ydelsers dækningsgrad i forhold til 
lønningerne. En udhuling, som til 
alle tider har været urimelig, men 
som i disse år med inflation virker 
endnu mere kynisk”.

Danske A-kasser har længe 
kritiseret den salami-metode, 
der har været anvendt i de sen-
este mange år til at skære skive 
efter skive af dagpengene og de 
sociale ydelser. Det er netop sket 

ved, at man gradvist over årene 
har ladet ydelserne stige mindre 
end lønningerne. Dertil har man i 
flere omgange hævet det såkaldte 
beskæftigelsesfradrag. 

Forringelsen nu sker ved, at 
man helt vil suspendere den 
normale mekanisme for satsreg-
uleringen af dagpenge og sociale 
ydelser. Princippet har tidligere 
været, at ydelserne reguleres med 
samme procent, som lønningerne 
for de beskæftigede er steget. El-
ler med andre ord: Stiger lønnen, 
så stiger dagpengene og andre 
ydelser også. Derved fastholdes 
den såkaldte dækningsgrad. Det 
vil sige, hvor meget ydelserne 
udgør af en løn.

Gennem de seneste år har den 
væsentligste udhuling af sociale 
ydelser været en udløber af skat-
tereformen i 2012, hvor man, 
for blandt andet at finansiere 
topskattelettelser, besluttede at 
”mindre-regulere” alle overfør-
selsindkomster med yderligere 

5,2 procent. Af disse 5,2 procent 
er de sidste 4 x 0,75 procent blevet 
udmøntet i årene 2020 - 2023. 
Det betyder jo, at vi efter i år 
endelig kunne se en ende på den 
mindre-regulering i forhold til 
lønudviklingen. 

Men udhulingen fortsætter: 
For den 0,45% lønstigning, som 
regeringen vil give lønmod-
tagerne i stedet for den mistede 
fridag, vil ikke smitte af på de 
sociale ydelser.

Så selv om lønnen stiger, stiger 

de sociale ydelser ikke. Hermed 
vil de komme til at stige med cirka 
1000 kroner mindre om året, end 
de skulle i forhold til den faktiske 
lønudvikling. Og forskellen mel-
lem løn og sociale ydelser bliver 
dermed større. Det sparer stat-
skassen for 700 millioner om året. 

Forskellen bliver endnu større, 
fordi beskæftigelsesfradraget 
hæves med 4000 kr. 

Verner Sand Kirk skriver til slut: 
“Formålet med begge kneb er, at 
man vil øge det såkaldte arbejd-
sudbud, fordi man mener, at de 
ledige bliver mere interesserede 
i at komme i arbejde, jo lavere 
ydelserne er i forhold til en løn. 
Reelt er det eneste, som disse kneb 
fører med sig, at de ledige sakker 
økonomisk endnu mere bagud”.

Store bededags-loven fortsætter med
at udhule alle sociale ydelser

Af Nick Clark, Socialist Worker. 
Oversat af Bo Stefan Nielsen

Hundredvis af israelere drog hærgende 
gennem palæstinensiske byer søndag aften 
26. februar og dræbte mindst én person, 
sårede omkring 400 og satte snesevis af 
hjem i brand. Angriberne var bosættere 
- israelske borgere, der bor på stjålet pa-
læstinensisk jord på den militært besatte 
Vestbred. Deres anti-palæstinensiske op-
tøjer - beskrevet af en venstreorienteret 
israelsk organisation som en ”pogrom” 
- kom efter, at den israelske hær dræbte 
omkring 11 mennesker i den nærliggende 
by Nablus i sidste uge.

Disse er de seneste eksempler på, hvor-
dan Israels nye højrefløjsregering har in-
tensiveret statens bestræbelser for at tvinge 
palæstinensere ud. En beboer i Hawara, i 
centrum for bosætter-angrebet, fortalte til 
Middle East Eyes’ hjemmeside, at han knap 
fik sin familie i sikkerhed, førend hans hjem 
blev sat i brand.

Ziyad Dmaidi var på vej hjem fra arbejde, 
da han så en gruppe bosættere på vej mod 
hans hus og skyndte sig indenfor for at 
samle sin familie. Inden for få minutter 
begyndte ”snesevis af bosættere” at smadre 
vinduer og brød ind i huset. Familien slap 
ud, netop da brændende gummidæk blev 
smidt ind i huset. Hans hjem blev fuld-
stændig tilintetgjort.

”Vi slap ud af huset og af sted i sikkerhed 
med hjælp fra ambulancepersonalet, som 
også blev angrebet, mens de forsøgte at 

evakuere os,” fortæller han. ”Vores liv er 
i fare, og alt dette sker, mens de israelske 
soldater står og kun venter på at beskytte 
bosætterne”.

Israelske medier fremstillede de anti-
palæstinensiske optøjer som ”hævn” for et 
skudangreb på to bosættere tidligere sam-
me dag. Bosætterne bor i en perlerække 
af fæstningslignende byer og ”forposter” 
på et højdedrag med udsigt over Hawara 
og andre palæstinensiske landsbyer. De 
er et typisk træk ved Israels besættelse på 
Vestbredden, der presser palæstinensere 
ind i stadigt mindre lommer af land.

Israelske borgere fordriver palæstinen-
siske bønder fra jorden nedenfor bosæt-
telserne, beskyttet af soldater, der opsætter 
checkpoints og lukker de omkringliggende 
områder af. Bosætternes og soldaternes 
vold mod palæstinensere er steget, siden 
en højreorienteret israelsk regering kom 
til magten i december. Regeringen ledes 
af krigsmageren Benjamin Netanyahu og 
støttes af partier med rod i nationalistiske 
bevægelser og bosætterbevægelser.

Den håber at løse en langvarig krise i det 
israelske samfund, der stammer fra besæt-
telsen og den for staten så centrale racisme. 
Israels besættelse af Vestbredden er dybt 
forankret, og næppe noget parti i Israel 
ønsker at opgive bosættelserne til palæsti-
nenserne. De fleste partier ønsker at gøre 
alt dette land på Vestbredden til en officiel 
del af Israel. Men ingen af dem ønsker at 
leve ved siden af flere palæstinensere.

Staten blev grundlagt på løftet om, at 
jødiske borgere altid vil være i etnisk flertal 

over araberne. Det er grunden til, at den 
israelske stat – uanset regering – har fast-
holdt palæstinenserne under et voldeligt 
apartheidsystem. Den seneste regerings 
løsning på sin krise er at intensivere un-
dertrykkelsen.

Israels demokratiske fernis krakelerer
Israels nye højreregering er også presset af 
massive demonstrationer mod sit forsøg 
på at svække landets højesteret. Konkret 
vil regeringen ændre loven, så parlamentet 

kan omstøde en højesteretsdom. Desuden 
vil regeringen ændre sammensætningen af 
den komité, der udpeger dommere til høje-
steret. De regeringskritiske israelere mener, 
at reformen vil  beskytte udemokratiske og 
korrupte politikere. Og at den generelt ud-
gør en trussel mod det israelske demokrati. 
Men regeringen ser ud til at have flertal, og 
den tynde demokratiske fernis, som Israel 
altid har forsvaret sine overgreb mod pa-
læstinenserne med, krakelerer.

Den palæstinensiske by Neblus på vestbredden.
Foto: Wikimedia Commons.

Billede: Pixibay.
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I hele Europa er løn, arbejdsvilkår og 
pensionsrettigheder under angreb fra en 
samlet front af arbejdsgivere, regeringer 
og medier. Velfærdssystemerne, trans-
portsystemerne og den offentlige service 
er udslidte og på randen af sammenbrud. 

Der kæmpes ude i Europa
Store dele af arbejderklassen i Europa 
kæmper i øjeblikket for at sikre realløn-
nen, ordentlige og sikre arbejdsvilkår og 
retten til at gå på pension, inden man er 
totalt udslidt. Strejkerne har bølget frem og 
tilbage i Frankrig og England. Men også i 
Tyskland, Belgien og Grækenland har der 
fundet omfattende strejker og protester 
sted. Og intet tyder på, at de stopper.

OK23-forlig: For lidt og for billigt
I Danmark kunne fagbevægelsen mobi-
lisere og samle en massiv utilfredshed og 
vrede mod tyveriet af store bededag, men 

valgte skuffende nok hverken at omsætte 
utilfredsheden til strejker og aktioner imod 
regeringen eller kræve en erstatningsfridag 
ved overenskomstforhandlingerne. 

Til gengæld har fagtoppen her i starten 
af marts indgået forlig på alle overenskom-
stområder. Samlet set kan man betegne 
dem som “for lidt og for billigt”. De sikrer 
ikke tabet af realløn pga. af inflationen, 
de hæver ikke mindstelønnen tilstræk-
keligt, og uden en erstatningsfridag for 
store bededag vil vi komme til at arbejde 
mere. Fagtoppen har ønsket et forlig for 
enhver pris, frem for at bruge kollektive 
kampkraft.

Mette F går i offensiven
Mette Frederiksen og SVM vandt slaget 
om store bededag, og udtaler selvsikkert: 
“Der er alle mulige mennesker, som mener 
vi skal arbejde mindre - glem det venner, 
glem det”.

Men hvad bliver det næste angreb fra 
SVM? Den er langt fra færdige med lade 
arbejderklassen betale for oprustningen, 
smøre virksomhedernes konkurrenceevne 
og give skattelettelser til de rigeste.

Stilhed før stormen?
På overfladen tegner alt roligt. Alt for 
roligt. Fagtoppen har travlt med at over-
sælge overenskomst-resultaterne forud 
for en kommende afstemning. Ingen ta-
ler længere om bededags-tyveriet, der jo 
også betyder en forringelse af alle sociale 
indkomster. 

Enkelte fagforeninger og enkelte arbe-
jdspladser står frem og anbefaler deres 
medlemmer at stemme nej til forliget, flere 
er måske på vej. Men her en uges tid efter 
det sidste forlig blev indgået, tegner der 
sig desværre ingen “stem nej”-kampagne.

Organisér utilfredsheden
Utilfredshed er der nok af, men ingen, der 
kan eller vil organisere utilfredsheden, så 
den kan forene sig i en egentlig kampagne 
for at stemme nej. Der er brug for et alter-
nativt lederskab i fagbevægelsen, som kan 
fortsætte kampen, når fagtoppen står af. 
Et alternativt lederskab, som har sin rod 
og henter sin styrke på arbejdspladserne.

Det er venstrefløjens politiske ansvar at 
være med til at opbygge et alternativt led-
erskab i fagbevægelsen. Her under OK23, 
hvor dele af arbejderklassen er i bevægelse, 
er det et godt tidspunkt. De dele af venstre-
fløjen, som vil det, må finde sammen. En 
nej-kampagne vil kunne samle utilfred-
sheden på tværs af fag og byer og bane 
vejen for, at arbejderklassen kan bruge sin 
kollektive styrke under en storkonflikt til at 
skabe resultater til gavn for alle.

 

Af Charlie Lywood

Arbejderklassen og bønderne 
havde i løbet af de første 6 må-
neder af den russiske revolution 
fra februar til august 1917 testet 
de forskellige partier af under en 
meget intens politisk situation, 
hvor samfundet var præget af krig 
og dybe kriser. Mønten var landet 
på bolsjevikkernes politik, om at 
sovjetterne skulle gribe magten i 
samfundet for at sikre fred, jord 
og brød. Men hvordan?

Efter General Kornilovs fejlslag-
ne kup i august (se 2. del af 
serien) steg bolsjevikkernes po-
pularitet. Selv om bolsjevikkerne 
vandt opbakning i flere og flere 
sovjetter, var partiet meget til-
bageholdende med at kaste sig 
ud i en opstand. Ansvaret for 
hundredtusindvis af menneskers 
liv i tilfælde af nederlag må i sig 
selv være angstprovokerende og 
lammende. Tænk hvis man tog 
fejl. Bolsjevikkerne tøvede.

Situationen var ubærlig for 
masserne. Man vidste, at endnu 
en strejke eller demonstration 
ikke var nok; det løste ikke noget i 
sig selv. Næste gang skulle man gå 
efter hele butikken. Der herskede 
en slags stilhed før stormen. 
Arbejderne og soldaterne var 
forsigtige og usikre om de næste 
skridt. Det blev af dele af partiet 
læst, som om at masserne endnu 
ikke skulle være klar.

Men Lenin kæmpede på alle 
niveauer i partiet, trods mege 
afvisning og modstand, for han 
så, at tiden var inde, og at man 
meget nemt ville kunne risikere 
at forpasse denne mulighed. Og 

hvis den skulle blive forpasset, 
ventede kontrarevolution og en 
frygtelig hævn bare på at blive 
sluppet løs.

Den 10. oktober vedtager bol-
sjevikkernes ledelse (med flere 
stemmer imod) endelig en re-
solution om, at tiden er inde til 
væbnet opstand. 

Opstandens kunst
Den 21. oktober vedtager Petro-
grad-sovjetten, at “den militære 
revolutionskomité”, et militært 
organ, som sovjetterne selv havde 
opbygget for at forsvare revolutio-
nen, skulle være underskriver af 
alle ordrer, for at de kunne have 
gyldighed og skulle adlydes. En 
direkte udfordring af Kerenskijs 
regering. Og det skulle afprøves 
ved førstkommende lejlighed. 

Man skulle ikke vente længe. 
Konfrontationen sker, da Keren-
skij-regeringen har planer om at 
sende en deling revolutionære 
soldater til fronten og giver ordre 
til at lukke bolsjevikkernes presse 
den 24. oktober, uden at sovjet-
ternes militære organ har givet 
tilladelse til dette. Soldaterne 
nægter at blive indkaldt til krig og 

at lukke bolsjevikkernes presse. 
Oktoberrevolutionen i Petrograd 
er startet.

Men den er ganske ublodig. 
Inden for et døgn og med kun få 
dødsfald har sovjetmagten den 
fulde kontrol over hovedstaden, 
og i de efterfølgende dage breder 
revolutionen sig til resten af lan-
det. Sovjetterne har taget kontrol 
med staten og magten har skiftet 
hænder til en ny klasse – arbej-
dere, soldater og bønder. 

Den anden al-russiske
sovjetkongres
Den anden al-russiske sovjetkon-
gres afholdes dagen efter oprø-
ret, d. 25. oktober, og det fik de 
moderate socialister, der nu var 
kommet i mindretal i sovjetterne, 
til at beskylde bolsjevikkerne for 
at gennemføre et udemokratisk 
statskup.

Selvom de lokale sovjetter 
havde udskiftet deres ledelse i 
takt med, at masserne var blevet 
mere radikaliserede, var den 
nationale ledelse af sovjetterne 
stadig formelt under de mo-
derate socialisters kontrol. De 
var blevet valgt ind i juni i den 
første al-russiske sovjetkongres. 
Men nu var det de nyvalgte som 
mødte op. Sammensætning var 
totalt forandret fra juni.

Repræsentanterne på den 
anden kongres var langt mere 
slidte i tøjet – en stor grå masse 
af soldater, bønder og arbejdere 
fra revolutionens front og langt 
færre intellektuelle, eksperter og 

andre fra samfundets midterste 
lag. Revolutionen havde udklæk-
ket dens nye ledere. Bolsjevik-
kerne havde, sammen med de 
mest radikaliserede bønder, et 
klart flertal.

505 delegerede stemte for en 
regering udelukkende bestå-
ende af sovjetmagten og blot 86 
for en parlamentarisk regering. 
55 stemte for en koalition af 
disse og 21 også for en koalition, 
men uden deltagelse af bor-
gerskabets “Kadet” parti. Disse 
sovjetter repræsenterede over 
20 millioner borgere i en direkte 
og let udskiftelig organisering. 
Magtovertagelsen d. 24. oktober 
blev konfirmeret. 

Betydningen af oktober
For arbejdere over hele verden 
blev den russiske revolution et 
bevis på, at en anden og mere 
retfærdig verden var mulig. For 
soldaterne i skyttegravene ind-
gød det respekt, at man offent-
liggjorde alle de hemmelige og 
blodfyldte diplomatiske aftaler 
mellem de forskellige krigsfø-
rende lande, og man tilbød fra 
russisk side øjeblikkelig fred.

Og endelig gav den russiske re-
volution inspiration til en række 
andre opstande og deciderede 
revolutioner i bl.a. Ungarn, Ita-
lien og mest markant i Tyskland 
i 1918-1923. Disse revolutions-
forsøg vil vi behandle i næste 
del af serien om Almindelige 
Menneskers Historie.

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”.

Lenin taler til folkemængden på den Røde Plads, 26. oktober 1917.
Foto: Ukendt.

Soviettiske tropper i kamp mod 
Kerensky-tro tropper, 24. oktober.

Foto: Ukendt.

Syvogtyvende del: 

Den Russiske Revolution
Del 3 af 3
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Vi ses på gaden den 18. marts i København,
Aarhus, Odense og Svendborg

Af Lene Junker

Danmark, et sort hul
på verdenskortet
Siden Lars Løkkes nytårstale i 
2018, hvor udsatte boligområder 
blev omtalt som sorte huller i 
Danmarkskortet, er racismen 
og diskriminationen systema-
tisk blevet forværret igennem 
lovgivningen og den altid latente 
muslim-bashing.

Senere samme år blev para-
digmeskiftet søsat. Det sætter 
forskelsbehandlingen i system 
både hvad angår rettigheder og 
økonomi. Det har fokus på hjem-
rejse i stedet for integration. Para-
digmeskiftet er Inger Støjbergs 
værk, men det blev støttet af DF 
og Socialdemokratiet. Konsekven-
serne af både ghettoloven og 
paradigmeskiftet viser sig nu i al 
sin gru: Gode billige boliger rives 
ned og mennesker tvangsflyttes. 
Mennesker ødelægges i udrejse-
centrene og lever et liv uden håb 
og i konstant angst for at blive de-

porteret. Alle flygtninge kæmper 
hårdt for at opnå permanent 
opholdstilladelse i en konstant 
frygt for alligevel at miste den. 
Mange overlever på et prekært, 
sort eller gråt arbejdsmarked fordi 
“hjemrejseydelsen” er mindre end 
kontanthjælpen og leveomkost-
ningerne steget.

EU ser stort på den
grundlæggende ret til
at søge asyl
Der udfoldes enorme anstren-
gelser for at forhindre flygtninge 
i at kunne søge asyl i Danmark 
og i EU. Den socialdemokratiske 
regerings Rwanda-projekt er sat 
på pause. I stedet vil regeringen 
arbejde for et modtagecenter 
uden for Europa i samarbejde 
med EU eller en række andre 
lande.

På EU topmødet den 9. februar 
var der flertal for, at EU forstærker 
sine grænser med flere hegn og 
mure og mere overvågning og 
registrering. Det udfordrer retten 
til at søge asyl og dermed de 

demokratiske værdier og men-
neskerettigheder, som er nedfæl-
det i EU-traktaterne. 

Næsten en million flygtninge 
har søgt asyl i EU i 2022. Det er 
på niveau med 2015-16. Dertil 
kommer fire millioner ukrainske 
flygtninge. Sympatien med de 
ukrainske flygtninge er desværre 
ikke smittet af på resten af verdens 
flygtninge.

Sammen mod den
voksende fascisme
Den systematiske racisme og 
diskrimination fra regeringers 
og staters side giver plads til at 
den yderste højrefløj, og fascis-
men kan vokse. Det har vi bl.a. 
set i Frankrig med Le Pens Ras-
semblement National, med Sver-
igedemokraterna og sidst i Italien, 
hvor Meloni og fascisterne i Fra-
telli d’Italia er kommet til magten.

Det betyder ikke, at vi står 
overfor en traditionel fascistisk 
magtovertagelse i Italien eller 
andre steder. Lige nu følger de 
alle en parlamentarisk strategi, 

som giver politisk magt og fod-
fæste i statsapparatet, hvorfra de 
kan forfølge deres højreradikale 
politik, som er fjendtlig over for 
fagforeninger, flygtninge, kvinder, 
og transpersoner, men særdeles 
venlig overfor olieindustrien.

Racismen er indbygget
i kapitalismen
Magthaverne har brug for racis-
men for at splitte os. Derfor bru-
ges de etniske minoriteter som 
syndebukke og fjendebilleder, der 
kan aflede fokus fra de centrale 
problemer, som hele arbejderk-
lassen står i, og modvirke en fælles 
kamp for en mere retfærdig og lige 
fordeling af værdierne i samfun-
det. Endelig bruges de også meget 
belejligt som billig arbejdskraft og 
løntrykkere.

Solidaritet er vores alternativ
Derfor må arbejderklassens 
stærkeste våben, solidariteten, 
også være omdrejningspunk-
tet for kampen mod racismen. 
Det gælder på arbejdspladser 

og i fagforeninger såvel som på 
skoler og uddannelsessteder. Og 
det gælder i byer og i boligom-
råderne. Afviste flygtninge eller 
tidligere kriminelle, som har ud-
stået deres straf, skal ikke lukkes 
inde i “udrejsecentre” eller flygt-
ningefængsler uden rettigheder 
og muligheder for en mennesk-
eværdig tilværelse. Og det gælder 
selvfølgelig også verdens 100 
millioner flygtninge og fordrevne 
uden for landets grænser - uanset 
om de flygter på grund af krig, 
undertrykkelse, klimakatastrofer 
eller en kombination af disse.

Se om demonstrationer i resten 
af verden:
https://worldagainstracism.org/

Carla Naur Nørremølle fra 
Racismefri By - København for 
Mangfoldighed skriver:
Vi holder koncert/demonstration 
d. 18. marts i anledningen af FN’s 
internationale dag mod racisme 
og diskrimination (d. 21. marts). 

Aktionen er arrangeret af Rac-
ismefri by – København for Man-
gfoldighed i samarbejde med en 
række andre antiracistiske grup-
per i København. Vi tager inspira-
tion fra bevægelsen “Love Music 
Hate Racism” og viser, hvordan 
antiracisme kommer til udtryk i 
musikken. 

Vi mødes kl. 14 på Blågårds 
Plads på Nørrebro til musik og 
taler fra en række dygtige anti-
racistiske musikere og aktivister, 
som vil sørge for, at vi både får 
danset og råbt kampråb. 

Blandt indslagene er den 
politiske rapper Sanganee, san-
geren Kadikadizza Katrine, Det 
internationale kvindekor Ver-
dens Sirener, aktivist Kaloua 
Digbeu-Larsen og formand for 
Frie Grønne Sikandar Siddique – 
og der er flere på vej. 

Kom og vær med til at støtte den 

antiracistiske kamp i København 
og sammen mærke solidariteten 
gennem musikken! 

Konni Nørlem fra Racismefri 
By - Aarhus for Mangfoldighed 
skriver:
I Aarhus er vi også i fuld gang 
med at planlægge markeringen 
af FN’s Internationale dag mod 
Racisme d. 18. marts. Vi starter 
med et demonstrations møde kl. 
12.00-13.30 på Klostertorvet. Her 
kommer talerne og indslagene 
til at afspejle den racisme og dis-
krimination, vi oplever forskellige 
steder i samfundet: 

Tvangsspredning af beboere 
med etnisk minoritetsbaggrund 
i bestemte boligområder, dis-
krimination mod jobansøgere 
med etnisk minoritetsbaggrund 
og den kyniske og inhumane 
udlændinge- og flygtningepolitik, 
hvor der foregår en systematisk 
diskrimination og dehumani-
sering af flygtninge med såkaldt 
”ikke-vestlig” baggrund.

Samme dag kl. 14.00 – 15.30 af-
holder vi et offentligt debatmøde 
om faren fra det yderste højre med 
oplæg fra Anne Jessen fra Demos. 

Vi har gennem de senere år været 
vidne til en markant højredrejning 
fra mange af folketingets partier 
- såvel ideologisk som politisk. 
Nationalisme og en fjendtlig og 
stigmatiserende retorik over for 
flygtninge og etniske minoriteter 
er blevet hverdagskost. Dermed 
er der også en reel fare for, at det 
yderste højre/fascistiske partier 
får mulighed for at bygge sig op i 
ly af højredrejningen. 

Asbjørn Valhøj fra Racismefri 
By - Odense for Mangfoldighed 
skriver:
Siden starten af februar har vi 
været på gaden og på skoler med 
flyers og plakater for at sprede 
budskabet om vores antiracistiske 
dag den 18. marts.

Vi starter dagen med demon-
stration kl. 12 på Flakhaven, og 
marcherer rundt i byen til Ung-
domshuset. Her viser den syriske 
Kulturforening “Finjan” filmen 
“Warfare in the Air”. Så er der 
foredrag med Michala Bendixen 
fra Refugees Welcome, som Mel-
lemfolkeligt Samvirkes debatcafé 
“Kafé Kloden” står for. Fra kl. 20 
starter vores Love Music - Hate 

Racism koncert i samarbejde med 
en mange forskellige frivillige 
musikere og Ungdomshuset. På 
den måde markerer vi vores mod-
stand mod det racistiske samfund 
vi lever i, og viser solidaritet med 
flygtninge og etniske minoriteter 
i vores land. Vi viser også, at der 
findes et alternativ, som bygger 
på mangfoldighed, tolerance og 
solidaritet.

Racismefri By - Odense for 
Mangfoldighed inviterer alle 
antiracister og flygtningevenner 
til at deltage.

Karin Jørgensen fra
Antiracistisk Netværk i
Svendborg skriver:                        
FN’s dag mod racisme markeres 
i Svendborg d. 18. marts. FN’s 
dag mod racisme har baggrund i 
Sharpeville massakren, der fandt 
sted i Sydafrika i 1960 under en 
fredelig demonstration imod 
apartheid. Dagen blev oprettet 
for at starte en global kamp mod 
apartheid og racisme.

ARN Svendborg markerer dagen 
på Gerrits Plads kl. 12-14 med en 
manifestation af vores håb om 
fælles kamp mod racisme og dis-

krimination i Danmark. 
Vi kalder til modstand mod 

højredrejningen i samfundet, 
strukturel racisme og diskrim-
ination af enkeltpersoner og 
befolkningsgrupper under pa-
rolerne “Sammen mod racisme” 
og “Mod udvisninger og for-
skelsbehandling af mennesker i 
Danmark”. DJ Salty indleder med 
iransk og arabisk musik. Derefter 
taler forfatter Pia Sigmund fra 
Bedsteforældre for Asyl, Käthe 
Lund - sektorformand i FOA, i 
bestyrelsen for FH og medlem af 
Integrationsrådet og Reza Javid 
fra Odense, folketingskandidat 
for Enhedslisten. Guitarist Kurt 
Mortensen spiller mellem talerne 
og til fællessang.

Tjek de forskellige events her 
https://fb.me/e/3r5inHU6q

Stå sammen mod alle former for racisme
og den voksende fascisme den 18. marts



SIDE 05Socialistisk Arbejderavis 
Nr. 398, 13. marts 2023Faglig kamp

OK23:
For lidt og for billigt

Af Jakob Nerup

Overenskomstforhandlingerne 
er den store styrkeprøve mellem 
arbejderklassen og kapitalen. Det 
er her styrkeforholdet udmåles, 
og det bestemmes, hvor stor en 
andel af den værdi, vi skaber 
via vores arbejde, vi selv får. Et 
styrkeforhold, der i et årti har 
været til ejernes fordel, og som 
har mindsket lønarbejdernes 
andel af værdiskabelsen år efter 
år, hvilket har givet ejerne stadigt 
større overskud, selv i Corona- og 
inflations-tider.

Efter halvandet år med en ek-
splosiv inflation og et årti med 
lave lønstigninger og enorme 
overskud var der store forventnin-
ger blandt lønarbejderne til OK23. 
Reallønnen skulle sikres bagud og 
fremad var det helt rimelige krav. 
Og det skulle sikres via de centrale 
forhandlinger, så ingen blev efter-
ladt på perronen.

Forhandlerne havde chancen 
for at presse arbejdsgiverne, og 
mit indtryk er, at lønarbejderne 
var nået til det punkt, hvor man 
var parat til at tage en storstrejke 
for at få sikret reallønnen. Det 
fravalgte forhandlerne og flyttede 
ansvaret for at sikre reallønnen ud 
til lønarbejderne lokalt.

Skal man sige det enkelt, så er 
OK-resultatet for lidt og for billigt, 
og lønarbejderne havde fået mere, 
hvis forhandlerne turde bruge 
arbejderklassens stærkeste magt 
– storstrejken.

En billig omgang
Men vi fik ikke sikret reallønnen 
for alle, og vi fik hverken indhug 
i overskud, kortere arbejdstid el-
ler en ny fridag i stedet for store 
bededag. Det er rigtigt, at OK-
resultatet er meget bedre end de 
sidste mange OK-aftaler, men det 
er en sølle sammenligning, når 
de sidste OK-aftaler kun lige har 
sikret reallønnen. 

Facit er, at lønarbejderne endnu 
en gang står med størsteparten af 
regningen for inflationen, mens 
virksomhedernes overskud endnu 
en gang vil vokse, fordi vi betaler 
for deres fest. Fagtoppen har 
igen oversolgt det forhandlede 
resultat, og forliget på industriens 
område bliver kaldt ”Det bedste i 
mands minde”.

Industriens overenskomst-
forhandlere siger, at det er deres 
overenskomst, som har sikret 
lønstigningerne på normalløn-
sområdet. Det er rigtigt, men også 

her er der tale om en overdrivelse. 
For lønstigninger på 6 og 5,50 kr. i 
timen på normallønsområdet kan 
lyde af meget, når man har fået 
et par kroner de sidste mange år, 
men det ikke sikkert, at det sikrer 
reallønnen.

Derfor er reallønnen ikke 
sikret
De fleste får reallønnen sikret 
i 2023, men næppe indhentet 
tabet fra 2021-2022. Hvis infla-
tionen ender på 2 % i 2024, så 
kan realløns-tabet fra 2022 måske 
indhentes, men en stor del af 
lønarbejderne må æde et perma-
nent realløns-tab. Reallønnen er 
gennemsnitligt faldet med 3,9 %, 
men det har både en stor top og 
bund. Mange større virksomheder 
med stærke klubber har mindsket 
tabet, mens de svage klubber og 
alle dem som forhandler indivi-
duelt har tabt meget mere. 

Økonomerne forventer en infla-
tion i 2023 på 5-6 %, mens ingen 

for alvor kan spå om inflationen 
i 2024. Set i det lys så er industri-
forligets aftalte stigninger på 2 % 
på pensionen fra juni 2023 og 2 % 
på fritvalgskontoen fra marts 2024 
meget langt fra at sikre realløn-
nen. Den lokale lønudvikling på 
3,5 %, som fagtoppen håber på, 
betyder, at det alene er realløn-
nen i 2023, som kan være sikret, 
mens tabet fra 2022 måske kan 
indhentes i 2024. Alt i industrien 
vil blive bestemt af udfaldet af de 
lokale lønforhandlinger.

Anderledes ser det ud for det 
såkaldte normallønsområde, hvor 
al løn aftales centralt. Transporten 
har aftalt lønstigninger på om-
kring fire procent plus to procent 
på pension og fritvalgskontoen. 
Det er en stor timeløns-forhøjelse, 
men det skal sammenholdes 
med, at der ikke har været lokale 
lønforhandlinger til at mod-
virke inflationen siden august 
2021. Butiksoverenskomsten har 
de samme lønstigninger som 
transporten, og her er nærmest 
alle ansatte kun på mindsteløn-
ningerne, så derfor er de aftalte 
lønninger de facto.

Vi strejker alt for lidt
Fagtoppen i industrien satser alt 
på, at de lokale lønforhandlinger 
skal løfte det centrale resultat på 
2 x 2 %. Men hvor realistisk er det 
ude på virksomhederne? 

Gennemsnitligt gav de lokale 
lønforhandlinger omkring 3,5 % 
i 2022, men mange klubber har 
berettet om meget lavere stig-
ninger, fordi virksomhedsejerne 
trods de rekordstore overskud ikke 
har villet til lommerne. De sidste 
år har vi set de historisk laveste 
strejke-tal om løn ude lokalt. 
Kun 45 lønstrejker var der i 2022 

ifølge DAs konfliktstatistik. Derfor 
går klubberne ikke stærkt ind i 
forhandlingslokalet, men man 
kan da håbe på at strejkelysten sti-
ger, når arbejdsgiverne er nærige.

Man er også her nødt til at 
påpege, at de lokale lønforhan-
dlinger foregår uden konflik-
tret. Men der er så kommet en 
række nye OK-protokollater, 
som giver tillidsrepræsentanten 
ret til økonomiske oplysninger 
fra virksomheden og et pålæg til 
virksomhederne om at forhandle 
reelt. Begge dele er gode værk-
tøjer, men overfor en vrangvillig 
ledelse rækker det næppe til mere 
end et par ører.

Samtidig skal man huske på, at 
hovedparten af funktionærerne 
som HK’ere og teknikere kun har 
individuelle lønforhandlinger, og 
dermed kun kan håbe på ledels-
ens goodwill. Samlet set gør det, 
at jeg er meget skeptisk over for 
industriens resultat.

Vigtige resultater og enstor 
mangel
Det er tydeligt, at arbejdsgiverne 
har forstået, at når de ikke kunne 
levere en reallønssikring centralt, 
så skal der gives indrømmelser på 
de enkelte overenskomstområder, 
som fagbevægelsen prioriterer.

Industrien har fået bedre værk-
tøjer til tillidsrepræsentanternes 
organisering og forhandlingerne. 
Handel har fået et opgør med 
0-timers kontrakter, og byggeriet 
har fået et 25 kroner stort bol-
igtillæg pr. time til udenland-
ske ansatte. Det er vigtige el-
ementer, som skal modvirke arbe-
jdsgivernes udhuling af bunden, 
og vi må håbe på, at det virker.

Spørgsmålet er, om det er nok 
for medlemmerne, når man også 
skal tage tyveriet af store bededag 

med i vurderingen. For nærmest 
samtidig med offentliggørelsen af 
industriforliget vedtog Folketinget 
at afskaffe store bededag. Fagtop-
pens venner i Socialdemokratiet 
holdt fast, og SF’erne ville ikke 
levere stemmer til at sende bevar-
elsen af store bededag til folkeaf-
stemning.

Når Folketinget blander sig 
direkte i vores overenskomster, 
så må fagbevægelsen slå igen, 
og som et minimum sikre det i 
overenskomsterne. Men her stak 
fagtoppen hovedet i busken og 
har efterladt lønarbejderne uden 
et svar. Det trækker stort ned på 
det samlede resultat for OK23-
forligene.

Og vi skal hverken tilgive poli-
tikerne eller tage store bededag 
ud af OK-afstemningen. For OK-
afstemningen er det eneste tid-
spunkt, hvor lønarbejderne får 
mulighed for at tage stilling til 
den samlede pakke af løn- og 
arbejdsvilkår. Derfor skal den 
stjålne fridag også tages med i 
vurderingen af OK23.

Fagtoppen har ikke indset, at 
lige så vigtigt som vores realløn 
er vores arbejdsliv – tiden, pres-
set og kontrollen. OK-resultatet 
indeholder ikke flere fridage, 
mere frihed eller forbedringer af 
arbejdsmiljøet. Dette til trods for 
at fagbevægelsen igennem hele 
bededags-kampen har måttet 
sande, at netop arbejdstid og 
fritid er noget, der for alvor kan 
mobilisere.

Bygningsarbejderne klapper forhandlerne ind d. 12/1-2023.
Foto: Ole V. Wagner.

Jakob Nerup
Foto: Eget.

Bygningsarbejderne klapper forhandlerne ind d. 12/1-2023.
Foto: Ole V. Wagner.
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Af Lene Junker

Vi har talt med Phil Rowan, som 
de sidste 8 år har arbejdet i Lon-
dons undergrundsbane (London 
Underground) og været medlem 
af fagforbundet RMT (forbundet 
af arbejdere indenfor jernbaner, 
søfart og transport National Uni-
on of Rail, Maritime and Transport 
Workers) fra den første dag. Phil 
er tilknyttet RMT Finsbury Park 
afdeling, som kører hele Victoria 
Line og den østlige del af Piccadil-
ly Line. Han bor i Sydøst London 
og er medlem af Internationale 
Socialististers britiske søsterparti 
SWP  i Syd London. Phil kommer 
til Danmark inviteret af Enheds-
listen og vil tale på offentlige 
møder med titlen: “Arbejdskampe 
i Europa og OK 23” sammen med 
strejkende arbejdere fra Frankrig. 
De vil finde sted i Aalborg, Esbjerg, 
Silkeborg, Fredericia og Køben-
havn i perioden 20. -25. marts.  

Socialistisk Arbejder Avis (SAA):  
Hvorfor var RMT “first mover” 
i den nuværende lange strejke-
bølge i Storbritannien?

Phil: Vi har en lang tradition 

for at strejke, når det det er nød-
vendigt, og vi er også kendte for 
at være ret aktive. Så vi startede 
strejkebølgen som de første i Lon-
don Underground sidste år.

SAA: Hvad er jeres krav?
Phil: Vi kræver, at vores pen-

sionsordning ikke ændrer sig, 
hvilket regeringen ønsker. Og så 
mister vi jobs, ikke fordi de fyrer 
folk, men fordi de ledige jobs ikke 
bliver genbesat. Faktisk har vi 
mistet 500 jobs. Generelt er vores 
arbejdsvilkår under pres gennem 
firmaets “fit for the future”-stra-
tegi. Ved de private togselskaber 
indenfor National Rail samt ved 
det statslige selskab Network Rail, 
der er ansvarligt for driften af 

jernbanelinjerne (svarende til Ba-
nedanmark i DK), er arbejdernes 
vilkår under pres, f.eks gennem 
“drivers only”-politikken: Et krav 
om, at togkonduktørerne skal 
fyres, så loko-føreren er helt alene 
om ansvaret for toget. Arbejderne 
stiller også krav om lønforhøjelser.

SAA: Hvad har arbejdsgiverne 
tilbudt jer?

Phil: Intet, og pensionsplanerne 
er forsinkede.

SAA: Har I befolkningens sym-
pati for strejkerne?

Phil: Vi møder overvældende 
stor sympati for strejkerne. Ikke 
kun os i London Underground, 
men alle RMT-strejker. Hver gang 
vi strejker kommer folk forbi vores 
strejkeblokader og giver os mad og 
drikke og viser deres opbakning. 
Arbejdsgiverne havde ikke forven-
tet dette, og det glæder os.

SAA: Hvordan organiserer I 
disse strejkeblokader, og hvad 
laver I, når I står der?

Phil: Vi organiserer strejkeblo-
kader ved hvert eneste depot og ved 
så mange stationer, som vi kan. Og 
vi starter meget tidligt, halv fem 
om morgenen. Nogle kollegaer må 
sove nær depotet for at kunne være 
der så tidligt. Vi forsøger at være 
så mange som muligt. Vi snakker 
med hinanden og diskuterer de 
forskellige spørgsmål, og hvordan 
vores kamp kan vindes. Vi over-
taler folk til at gå med i strejken i 
stedet for at gå på arbejde. Andre 
fagforeninger kommer forbi og 
viser deres støtte. Det betyder rigtig 
meget for folk, især nye folk.

SAA: Den 1. februar var en 
kæmpe strejke- og protestdag - 
hvad forventer du den 15. marts?

Phil: Vi var ikke med i strejken 
den 1. februar, fordi fagtoppen 
troede, de havde en aftale. Men 
det var en dårlig aftale, som skulle 
have været afvist med det det 
samme. Måske troede fagtoppen, 
at vi ikke havde råd til at strejke, 
fordi vi havde strejket mange dage 
omkring jul.

Jeg forventer at 15. marts bliver 
endnu større, fordi mange vil være 
ude at strejke samtidig. V i London 
Underground vil være ude sam-
men med togførerne i ASLEF, som 
er fagforeningen for lokoførerne 
m.m. National Rail vil strejke 16. 
marts og forhåbentlig også vi i 
London Underground.

SAA: Hvad skal der til for at I 
kan vinde?

Phil: Den 15. marts vil vise, 
hvordan man kan lukke samfun-
det i én dag. Vi må udvide dette til 
en længere periode. Det vil sætte et 
større politisk pres på regeringen, 
som er ganske svag. Derfor vil det 

ikke koste så meget at sætte rege-
ringen i krise og tvinge dem til at 
give efter.

I øjeblikket bruger de “del-og-
hersk”-taktikken for at få nogle 
fagforeninger til at stoppe strej-
kerne, som f.eks. RCN (sygeple-
jerskernes fagforening) og UCU 
(universitetsansattes fagforening) 
gjorde for nyligt. Det virker som 
om, at fagtoppen er desperate for 
bare at få en eller anden aftale og 
nøjes med det. Det bør de ikke gøre. 
Vi må kæmpe sammen, indtil der 
en en aftale for alle. Derfor har 
brug for flere aktioner udført af de 
menige fagforeningsmedlemmer, 
og vi har også brug for at organi-
sere strejkekomiteer  

Et frisk pust fra
strejkebevægelsen i Storbritannien

Phil Rowan kommer til Danmark
20. til 25. Marts -  se side 11.

Foto: Eget.

Fra Greenwashing til økoforretning
Hvorfor kan multinationale 
selskabers bæredygtigheds-
tiltag ikke afhjælpe klimakri-
sen? 

Af Martin Karlsson

Alle store multinationale selsk-
aber har bæredygtighedstilt-
ag og programmer. Walmart, 
Nestlé, Coca Cola, Mærsk etc. 
proklamerer ambitiøse planer 
for bæredygtighed i form af ener-
gieffektivisering, forbedringer af 
forsyningskæder etc. 

Nyliberal win-win fortælling
Disse tiltag er i mange tilfælde 
reelle nok, dvs. effekterne kan 
i vid udstrækning måles og de 
publiceres som led i en synlig-
gørelse af, hvordan disse private 
selskaber er en del af løsningen 
på klimakrisen. 

På den måde er mange virk-
somheder rykket videre fra green-
washing til oprigtigt at levere 
målbare resultater. De har der-

for på mange måder overtaget 
bæredygtighedsdagsordenen og 
regulerer sig selv for således at 
imødekomme en mulig statslig 
intervention og kollektiv reguler-
ing. Dette flugter fuldt ud med 
tidens neoliberale klimapolitik: 
Markedet kan løse problemet 
selv. Denne selvregulering el-
ler markedsmekanisme-tilgang 
italesættes da også som en særlig 
”win-win” situation: Virksom-
hederne kan øge deres profit 
samtidig med at klimaet reddes. 
Det er en ”win-win” fortælling, 
der ofte betegnes som ”business 
case paradigmet for virksomheds-
bæredygtighed”.

Hvorfor går det så alligevel 
den forkerte vej med CO2 
udledningen?
Men på trods af alle disse tiltag 
fra verdens største virksomheder, 
hvorfor går det så alligevel kun 
den forkerte vej globalt set med 
udledningen af CO2? En del af 
problemet ligger i hvad Peter 

Dauvergne og Jane Lister betegner 
som ”økoforretning”. Den klima-
bevidst produktion og forbrug 
er ikke bare en erstatning af en 
allerede klimabelastende produk-
tion, men derimod en forøgelse 
af den samlede produktion og 
af det samlede vareforbrug. Det 
vil med andre ord sige, at fra et 
snævert perspektiv så er det rigtigt 
at multinationale virksomheder 
mindsker deres klimabelastning i 
forhold til specifikke dele af deres 
produktion, men fra et bredere 
perspektiv er dette altså falskt, da 
det samlet ikke er tilfældet. Både 
i forhold til den enkelte virksom-

Greenwashing praktiseres overalt.
Foto: Fotdmike.

heds samlede belastning men 
i særdeleshed i forhold til den 
globale belastning.
 
Vi kan ikke øko-forbruge os
ud af klimakrisen
Professor i management Peter 
Fleming betegner dette som en 
ny form for neoliberal ideologi: 
Det virksomhederne siger, er 
på den ene side altså sandt, ja, 
dele af deres produktion er fatisk 
blevet mere klimavenlig, men på 
den anden side også falskt, da de 
ikke samlet set reducerer klima-
belastningen i tilstrækkelig grad. 
Denne ideologi har som funktion 
at sikre samarbejdet med Ngo’er 
og nationalstater, samtidig med at 
den sørger for,  at de mere system-
iske problemer ikke berøres. Altså 
hvorvidt  konstant voksende var-

eproduktion og forbrug, selv med 
en større klimavenlig andel, ikke 
bidrager til en samlet reduktion af 
CO2-udledningen. Som Michael 
Barnett, professor i management 
og global business, understreger: 
Vi kan ikke øko-forbruge os ud af 
klimakrisen. 

Klimaaktivisternes kamp mod 
greenwashing må naturligvis 
fortsætte, men vi må også være 
yderst kritiske over for virksom-
hedernes overtagelse af bære-
dygtighedsdagsordenen og den 
neoliberale økobranding, der 
netop søger at unddrage sig de 
svære spørgsmål om, hvordan 
vi kan producere og forbruge i 
en verden med globale tempera-
turstigninger på vej til 2 grader 
celsius. 

Klimaklummen
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På Kvindernes Internationale 
Kampdag d. 8. marts var der 
arrangeret Kvindeoprør i flere 
byer. Socialistisk Arbejderavis 
dækker demonstrationen på 
Rådhuspladsen i København, 
hvor omtrent 200 var samlet.  

Af Anna Wolf

Katrine Vilien er fagligt aktiv 
sygeplejerske og medarrangør 
af Kvindeoprøret i København. 
Hun mener, at vi langt fra er fær-
dige med kvindekampen og ser 
lang vej endnu, når det kommer til 
ligeløn og økonomisk ligestilling i 
det hele taget.

”Jeg oplever faktisk, at vi i øje-
blikket bevæger os længere og 
længere væk fra ligestillingen. Jeg 
er vokset op i en tid, hvor man 
sagde, at vi havde ligestilling, og 
det tænkte jeg også selv. Men det 
har vi ikke. Og det kommer jeg til 
at kæmpe for, altid.”

For hende er 8. marts en vigtig 
kampdag, men hun understre-
ger vigtigheden af at kæmpe for 
ligestilling på arbejdspladsen 
hver dag. 

”At tage kampen i det daglige er 
at stå på sin ret og sige: Jeg vil have 
en ordentlig løn, jeg vil have nogle 
ordentlige arbejdsforhold, jeg vil 
anerkendes for det, jeg kan, lige så 
vel som mine mandlige kolleger.” 

Hun mener også, at en del af 
kampen på langt sigt er at gøre 
op med den forestilling om me-
ritokrati uden sexisme, som led-
sager fortællingen om ligestilling 
i Danmark: 

”Rigtig mange siger, at de altid 

tager den bedste til jobbet. Men 
samtidigt var jeg (som kvinde) 
ikke velkommen i bestyrelsen. Jeg 
fik ikke adgang til det lille forum, 
hvor vi skulle tale sammen om, 
hvem der skulle være i bestyrelsen. 
Der var jeg ikke inviteret. Vi skal 
gøre op med, at kvinder ikke bliver 
inviteret ind i de lukkede kredse, 
hvor magten er, og hvor man tager 
beslutningerne.”

Katrine Vilien efterlyser flere 
solidariske mænd i kampen for 
ligestilling og mener ikke, at kam-
pen stopper, før kvinder og mænd 
står side om side. Det gælder for 
ligeløn såvel som for modstand 
mod vold mod kvinder: 

”Jeg synes, mændene skal kom-
me med! Jeg synes, de skal være 
en del af det. Jeg kæmper meget 
for sygeplejerskers forhold, og jeg 
forstår ikke, at far og bedstefar og 
lillebror og alle mulige ikke står 
derude og råber ’min kone, min 
søster, min veninde, min et eller 
andet’ er dårligt lønnet. Hvor er 
de henne? De sidder derhjemme 
og siger: Skidegodt kæmpet, mand, 
det gjorde du rigtig godt. Ja, men 
hvor er du? Så kom og vær med 
i kampen, sig, at ligestilling også 
er en vigtig kamp for dig. Jeg tror, 
at vi når meget længere meget 
hurtigere, hvis begge køn går ind 
i kampen.”

En af de andre medarran-
gører, Lizette Lassen, der er 
fredsaktivist, viderefører den 
historiske forbindelse mellem 
kvindekampen og modstanden 
mod krig i sloganet ’kvindekamp 
er fredskamp’, som hun sætter 

nogle ord på: 
”Hvis vi ikke får fred i verden, så 

får vi aldrig lavet nogle samfund, 
hvor vi som mennesker kan leve 
fornuftigt side om side med hin-
anden og have nogle vilkår, som 
passer alle. 

Når der er krig, bliver kvinders 
konkrete rettigheder mange steder 
fuldstændigt skudt væk. Men der 
er også hele princippet i, at man 
vælger at bruge alle vores øko-
nomiske ressourcer på krig og på 
våben. De ressourcer går jo fra det 
samfund, som vi skulle bygge op. 
Og når der ikke er ressourcer til at 
have et godt samfund, så går det 
jo ud over kvinderne også – det er 
dem, der især får lov til at lave en 
masse underbetalt arbejde. 

Fredskamp er også en mande-
kamp, det er en kamp for os alle 
sammen. Men på en dag som i 
dag er det vigtigt, at vi husker, som 
kvinder, at stå op imod krig. Det er 
jo et imperialistisk kapløb, som vi 
kaster alle vores ressourcer efter. 
Vi har brug for et systemskifte som 
en del af kvindekampen, tror jeg.”

SAA: Er systemskifte en anden 
måde også at sige det gamle slo-
gan ”kvindekamp er klassekamp” 
på?

”Ja, klassekamp er kvindekamp 
er fredskamp. Krige er egentlig 
omfordeling af ressourcer til vå-
benindustrien. Det har man også 
kunnet se de sidste par år, når den 
danske våbenindustris forening 
har holdt deres årsmøde. De synes 
er megafedt, som der bare bliver 
postet penge ind for dem. Vi har nu 
hundredvis af forskellige virksom-
heder, som leverer våbendele. Tre af 
vores store havne er blevet bygget 
om til at kunne tage imod NATO-
skibe og -tropper, og nu kommer 
der sågar for første gang i dansk 
historie en ungdomsuddannelse, 
som man kan tage for at forberede 
sig til at komme i militæret. Man 
kan se en militarisering af vores 
samfund – vi ofrer vores økonomi 
og vores børn og vores tid til krig, 
og det er bare et lorteoffer.”

Lizette Lassen mener selv, at 
fokus i den systemkritiske freds-
kamp i dag skal ligge på mod-
stand mod NATO og Danmarks 
medlemskab.

”I fredsbevægelsen er jeg meget 
aktiv i at udbrede budskabet om, 
at vores medlemskab af NATO og 
NATO’s virke er meget aggressivt og 
meget krigsfremmende. 

Vi er blevet lært, fra vi var små, 
at det er på grund af NATO, at vi 

har fred, og det er bare en stor, fed 
løgn. Og hvis ikke vi opdager det, er 
der virkelig lang vej at gå, for hvis 
dem, der skaber krigen, er spejlet 
på fred, så går det galt. Mange 
tror, at sikkerheden er i NATO og 
ved ikke, hvor grelt det står til. Så 
man må ud med oplysning til folk. 
Jeg tror, at hvis man ikke tager fat 
i rødderne, der skaber det forkerte, 
så bliver det virkelig op ad bakke 
at skabe forandring.”

Nanna Susé, som er nyvalgt 
kreds-næstforkvinde i Dansk 
Sygeplejeråd (kreds hovedsta-
den), ser sygeplejerskernes kamp 
som meget nærværende på trods 
af, at de mange strejker ikke har 
givet det ønskede resultat. Hun 
mærker en stemning for sygeple-
jerskernes sag: 

”Det er gået fra at være en hem-
melig kamp og glemt strejke til at 
sundhed, ventelister, mangel på 
kolleger, arbejdsforhold og løn er 
vigtige emner for alle vælgere i 
Danmark.”

Samtidigt ser hun samfundets 
sexistiske strukturer fortsat dybt 
indlejret i, hvordan sygeplejer-
skerne er blevet modtaget. 

”Sygeplejersker har fået et ry for 
at være besværlige, skingre, util-
fredse og umedgørlige. Ord man 
ofte tillægger kvinder og dermed 
kvindedominerede fag.” 

Hun retter i det hele taget et 
skarpt fokus på, at kampen fort-
sat handler om meget mere end 
lønløft. Bevidstheden om den 
ringe agtelse bliver skærpet, når 
fag i den offentlige sektor bliver 
æltet sammen ”i ét stort dejfad” 
under navnet ’omsorgsfag’, som 

hun sagde i sin tale på demonstra-
tionen. Omsorg dækker ikke de 
mange forskellige kompetencer, 
sygeplejersker, bioanalytikere og 
pædagoger kommer med og sig-
nalerer forfejlet, at fagene bæres 
af kvinders forestillede medfødte 
omsorgsgen. 

”Det sammenhold og den fru-
stration der fulgte, er stadig gæl-
dende. Tiden er inde til ligeløn og 
ligeværd. Det har #Metoo og stærke 

feminister også lært os. Der er et 
andet fokus nu og vi giver ikke op.”

Der er meget arbejde at gøre for 
fremtiden og en stor kamp at tage. 
Sygeplejefaget oplever en histo-
risk rekrutteringskrise, påpeger 
Nanna Susé. ”Den forsøges løst 
med nødtørftige tillæg og tvang 
om flere der deler vagtbyrde.” Og 
hun er ikke imponeret over den 
nye regering, som ikke nævner 
noget om ligeløn i regerings-
grundlaget.  

OK23 for den private sektor 
baner vejen for lønstigninger og 
visse forbedringer, når vi når frem 
til det offentliges overenskomst 
i 2024, siger hun. ”Men det, vi 
ønsker – kræver – er et samlet løft 
der udligner løngab mellem fagene 
og anerkender, at det at arbejde 
med mennesker er præcis lige så 
vigtigt som at arbejde med tal og 
maskiner.”

”Vi kommer ikke i mål med et 
bæredygtigt sundhedsvæsen, el-
ler for den sags skyld en offentlig 
sektor, før lønningerne i de kvin-
dedominerede fag sættes op – og 
arbejdsforholdene bliver bedre.”

8. marts Kvindeoprør
Københavns Rådhusplads 8. marts.  Fotos: Ole V. Wagner

Det er ikke en dag, hvor vi skåler i 
lyserødt og roser hinanden. Det er 
en dag, hvor kvinder verden over 
stiller sig på både fysiske og vir-
tuelle ølkasser og råber op, for at 
blive hørt. I fællesskab kæmper vi 
mod kvindevold, undertrykkelse, 
underbetaling og ringe agtelse.

Nanna Susé, tale på Rådhuspladsen 
i København 8. marts

“

“

Offentligt ansatte er ikke en byrde. 
Vi er værdiskabende for velfærds-
samfundet. I synergi sikrer vi, at 
de der arbejder med produktion og 
i det private, kan gå arbejde som 
hele, raske mennesker, som kan 
trygt kan efterlade deres barn, mor 
eller mormor i andres hænder.

Nanna Susé, tale på Rådhuspladsen 
i København 8. marts

“

“
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Krigen i Ukraine er et år gammel. Ved 
invasionens start reagerede vi med 
denne vurdering:

“Den russiske invasion af Ukraine den 24. 
februar var en imperialistisk aggression 
og en krænkelse af det ukrainske folks ret 
til selvbestemmelse. For ukrainerne er det 
en krig om nationalt selvforsvar. Samtidig 
er det fra vestlige imperialistiske magters 
side, ledet af USA og organiseret gennem 
NATO, en stedfortræderkrig imod Rusland. 
Krigen er både en imperialistisk invasion 
af en tidligere koloni og en del af en inter-
imperialistisk konflikt mellem USA og Rus-
land med deres allierede. Vi er imod begge 
imperialistiske magter. Vi udtrykker vores 
solidaritet med det ukrainske folk og støtter 
dets ret til at modstå invasionen. Samtidig 
er vi også imod NATO og dens udvidelse 
mod øst.”

kortlink.dk/2k9nk

Udviklingen i det forløbne år har bekræf-
tet denne analyse. Ved at vælge at invadere 
Ukraine har Vladimir Putin påført befolk-
ningen store og unødvendige lidelser, 
men han har også involveret Rusland i en 
militær og økonomisk katastrofe. Takket 
være de våben og den træning, som USA og 
dets allierede har leveret, har de ukrainske 
væbnede styrker været i stand til at standse 
den russiske fremrykning og trænge den til-
bage på nogle punkter. Kampene er blevet 
en blodig udmattelseskrig, der medfører 
frygtelige menneskelige omkostninger for 
begge sider.

I sidste ende er den bestemmende faktor 
i Ukraine-krigen udvidelsen af Vestens 
imperialistiske magtsfære (NATO og EU) 
under ledelse af USA på den ene side og 
tilbageerobringen af Ukraine til Ruslands 
imperialistiske magtsfære på den anden 
side.

Vesten fører en stedfortræder-krig
Vestlige regeringers benægtelser af, at de 
fører en stedfortræder-krig mod Rusland, 
er for længst ophørt med at have nogen 
troværdighed. Ved at indføre sanktioner 
umiddelbart efter invasionen førte Vesten 

fra starten en økonomisk krig imod Rus-
land. De avancerede våbensystemer, som 
NATO har hastet til Ukraine, måske vigtigst 
af alt HIMARS’ raketkastere, har øget Kievs 
slagkraft enormt. Nu begynder de at levere 
pansrede mandskabsvogne og kampvogne. 
I slutningen af januar startede USA våben- 
og kamptræning i Tyskland for at gøre det 
muligt for ukrainske styrker at bruge disse 
våben effektivt.

Denne militære støtte er gået langt ud 
over at give Ukraine mulighed for at for-
svare sig mod invasionen og er i stigende 
grad designet til at forbedre de ukrainske 
væbnede styrkers offensive kapaciteter. 
NATO-magterne er nu dybt involveret i 
den ukrainske krigsindsats. For eksempel 
er der rapporter om britiske specialstyrkers 
medvirken i nålestiksaktioner på Krim.

Som følge heraf er forsvaret af Ukraines 
nationale rettigheder blevet mere og mere 
underordnet de vestlige imperialistiske 
magters geostrategiske mål, hvilket i sti-
gende grad reducerer Ukraine til en NATO-
vasalstat. Zelenskyj-regeringen agiterer 
for kampfly og de afgørende moderne 
kampvogne, som den håber, vil gøre det 
muligt for den at generobre hele Ukraine, 
herunder Krim. Disse krav gentages entu-
siastisk af stort set de samme central- og 
østeuropæiske stater, som var en del af 
George W. Bushs “koalition af villige”, der 
støttede invasionen af Irak for næsten tyve 
år siden i marts 2003.

USA’s grundlæggende interesse
Men de to mest magtfulde vestlige stater, 
USA og Tyskland, går ikke efter en total 
ukrainsk sejr. Deres interesse ligger i at 
holde udmattelseskrigen i gang. Dette 
reducerer risikoen for eskalering til en krig 
mellem Rusland og Vesten og efterlader 
Moskva fastlåst i en krig, den ikke kan 
vinde. Soldaterne på begge sider og de 
ukrainske civile, der lider under russiske 
grusomheder og bombardementer og for-
drives fra deres hjem, er kanonføde for de 
to rivaliserende imperialistiske blokke: Den 
langt mere magtfulde vestlige alliance og 
Rusland, der i stigende grad støttes af Kina.

For amerikansk imperialisme er hoved-

aksen for geostrategisk konflikt i dag Kina. 
Biden-administrationen har gentagne gan-
ge udtalt, at Beijing er den eneste magt med 
både den økonomiske og militære kapacitet 
og den politiske vilje til at udfordre den så-
kaldte ‘regelbaserede internationale orden’, 
hvorigennem USA har forsøgt at udøve sit 
hegemoni siden 1945. Fra Washingtons 
perspektiv er Ukraine simpelthen én front 
i denne globale kamp. Krigen tjener til at 
svække Rusland og binde Europa til USA. 
Derfor har bestræbelserne også gået på 
at vende Europa mod Kina, hvilket f.eks. 
afspejles i NATO-topmødet i Madrid i juni 
sidste år og dets seneste møde om Taiwan. 
Resultatet er en voksende militarisering af 
Europa, efterhånden som de enkelte stater 
– herunder det nominelt neutrale Irland – 
øger deres militærudgifter.

Krigen er en trussel mod menneske-
heden
Ukraine-krigen er således en trussel mod 
hele menneskeheden. Og det på trods af 
den kendsgerning, at de fleste stater i det 
globale syd enten er neutrale eller endda 
sympatiske overfor Rusland. Selv hvis 
atomkatastrofen undgås, spreder den øko-
nomiske forstyrrelser forårsaget af krigen, 
især dens betydning for energi- og føde-
vare-inflationen, forarmelse og sult over 
hele verden. Andre krige, for eksempel den 
forfærdelige konflikt i Tigray i Etiopien, som 
har kostet 600.000 mennesker livet – får en 
lille brøkdel af den opmærksomhed, som 
Ukraine gør. Dette understreger hykleriet 
i den vestlige imperialismes bekymringer 
over de tabte liv og de humanitære kriser 
som følge af den ukrainske krig.

Den samme dobbeltmoral kom til udtryk, 
da de ukrainske flygtninges blev modtaget 
med åbne arme i begyndelsen af krigen, 
mens flygtninge fra krige i Afrika og Mel-
lemøsten er lukket ude af Fort Europa.

Blodsudgydelsen skal slutte nu
Årsdagen for udbruddet af den ukrainske 
krig falder et par dage efter endnu en års-
dag – den 15. februar 2003, den gigantiske 
dag for global protest mod USA, Storbri-
tannien og Danmarks invasion af Irak. 

Anti-krigsbevægelsen er meget svagere i 
dag. Dette skyldes dels, at disse protester 
ikke stoppede invasionen. Det var væbnet 
modstand på stedet, der knækkede be-
sættelserne af Irak og Afghanistan. Endnu 
vigtigere er imidlertid den politiske desori-
entering, der er forårsaget af udviklingen af 
den inter-imperialistiske konflikt mellem 
Vesten på den ene side og Kina og Rusland 
på den anden.

Mange fredsaktivister trækkes mod en 
af de to sider. Dette er en fejltagelse. Begge 
de imperialistiske blokke kæmper med 
hinanden for at opretholde og udvide 
deres økonomiske og militære dominans. 
De udbyttede og undertrykte i verden har 
ingen interesse i at nogen af parterne får 
succes. Bevægelsen for atomnedrustning, 
som trodsede både vest og øst, da den Kolde 
Krig var på sit højeste, skal genoplives.

International Socialist Tendency kræ-
ver: 
• Russiske tropper ud af Ukraine nu!
• En øjeblikkelig og betingelsesløs afslut-

ning på NATO’s intervention på den 
ukrainske regerings side!

• Eskaleringens fatale logik skal brydes. I 
stedet for at udvide bør NATO opløses.

• Vi kræver tilbagetrækning af NATO-
tropper fra dets østlige flanke – ingen 
udvidelse mod øst

• Nej til Sveriges og Finlands optagelse i 
NATO

• Skrot målet om, at NATO’s medlemsstater 
skal bruge mindst to procent af BNP på 
militæret.

• I stedet for at opmuntre Zelenskyj til at 
indføre yderligere neoliberale “reformer”, 
bør de vestlige magter og deres interna-
tionale institutioner eftergive Ukraines 
gæld og levere de ressourcer, landet har 
brug for til at genopbygge.

• Stop undertrykkelsen af krigsmodstan-
dere i Rusland, Ukraine og i stigende grad 
Vesten.

• Alle flygtninge er velkomne, åbn grænsen 
for russiske og ukrainske desertører og 
krigsmodstandere.

IST

Udtalelse fra International Socialist Tendency
på årsdagen for Ruslands angreb på Ukraine
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Nej til at bestikke de unge til at blive kanonføde

Hvordan kunne en anti-mili-
taristisk værnepligt, som er 
kønsneutral og ikke-voldelig, 
beskytte mennesker og pla-
neten? 

Af Bo Stefan Nielsen

Centralforeningen for Stamper-
sonel og Hærens Konstabel- og 
Korporalforening melder nu ind 
med deres bud på en løsning på 
det ’problem’, at der angiveligt 
ikke er nok unge mennesker, der 
har lyst til at være kanonføde 
for borgerskabets nationalisme. 

Hverken kasernerne eller fregat-
terne kan fyldes i disse år. Soldat 
er blevet noget, man er i nogle år, 
hvor det tidligere har været noget, 
man var indtil pensionsalderen, 
eller indtil det endte med en kugle 
eller en vejsidebombe. 

Derfor foreslår de to soldater-
fagforeninger, at ex-soldater, der 
efter militæret ønsker at søge 
over i et civilt erhverv, tilbydes 
fuld løn under uddannelse i fem 
år. Hvilket er langt over en vok-
senlærlingeløn eller SU, og det vil 
derfor gøre militærtjeneste mere 
attraktivt.

Isoleret set er det et glimrende 
forslag. Det skal blot vendes 180 
grader til et fredeligt, socialt og 
grønt formål. 

For det første. Skrot værne-
pligten, som vi kender den. Ikke 
mere hjernevask af unge drenge 
og mænd til at slå ihjel og blindt 
adlyde bosserne i den ultrahierar-
kiske og udemokratiske hær. Ikke 
mere ulighed mellem kønnene, 
hvor det kun er unge mænd, der 
indkaldes. I stedet for den gamle 
voldelige nationalisme, hvor 
der værnes om nationalstatens 
grænser, dansk kapitalisme og 
dronningen, skal der værnes om 
fællesskabets velfærd og vores 
fælles natur. 

Pligt til at værne om hinanden 
og vores fælles verden
En værnepligt 2.0 bør, i stedet for 
at slås, udruste og forberede ung-
domsgenerationerne til en verden 
i klimakrise og dennes mange af-
fødte udfordringer. 

To århundreders afbrænding 
af olie, kul og gas og en planløs 
kapitalistisk vækstøkonomi har 
sat verden på kurs mod flere og 
værre ekstreme varme- og vejr-
begivenheder, oversvømmelser 
og tørkeperioder. Det vil betyde 
stadigt flere fødevarekriser, sende 
hidtil usete antal mennesker 
på flugt fra nød og konflikter og 

kræve langt mere veluddannet 
professionelt beredskab, større 
kapacitet i sundhedssektoren 
og velfungerende samarbejde 
og koordinering af frivillige på 
civilsamfundsplan. Også udbrud 
af pandemier vil blive stadigt 
hyppigere grundet klimaforan-
dringer, pres på vilde dyrs ha-
bitater og industrielt dyrehold, 
som beskrevet af blandt andre 
den øko-socialistiske professor 
i human økologi Andreas Malm. 
Sigtet vil med andre ord være mod 
en socialt retfærdig, bæredygtig 
økonomi inden for de planetære 
grænser i en tid, hvor kapitalis-
mens ubønhørlige krav om evig 
vækst på en biologisk begrænset 
planet og om konkurrence mel-
lem både mennesker, selskaber og 
nationer leder til konflikter, krige 
og katastrofer.

Værnepligt 2.0 ville være der-
for skulle fokusere på mindst tre 
hovedområder: Sundhed, social 
velfærd og bæredygtig fødevare-
produktion.

 En sundhedslinje kunne ud-
danne de værnepligtige i fag 
med aktuel mangel på uddan-
net arbejdskraft under fuld løn. 
Noget der eksempelvis ville være 
med at til afhjælpe den aktuelle 
underbemanding i sundhedssek-
toren. Flere sundhedsarbejdere 
skulle følges med et generelt 

løft på sygehusene og bedre ar-
bejdsforhold. Fokus ville også 
være på krisehåndtering under 
naturkatastrofer, ekstremt vejr og 
udstationering i kriseområder og 
flygtningelejre.

En socialfaglig linje kunne 
blandt andet indeholde under-
visningsforløb og praktik i so-
cialvidenskab, psykiatri og trau-
mebehandling for flygtninge 
samt ikkevoldelig konfliktløsning. 
Fokus skulle også være på krise-
håndtering og forberedelse på 
modtagelse og integration af store 
antal flygtninge.

En fødevarelinje ville lige så 
meget være en uddannelse i mil-
jøbeskyttelse, natur- og biodiver-
sitetsbeskyttelse og dyrevelfærd, 
som i og bæredygtig fødevare-
produktion og lokale fællesejede 
og selvstyrende fødevarefælles-
skaber. Fokus ville især være på 
et opgør med det klima-, miljø, 
og dyreskadelige konventionelle 
landbrug og introduktion til øko-
logisk planteproduktion og by- og 
mikrolandbrug.

På samtlige linjer ville ikke-vold 
skulle være en del af både praksis 
og teori. Det militære hierarki ville 
skulle erstattes af de værneplig-
tiges demokratiske planlægning 
og råd.

Bitte Vatvedt til pressemøde om USA baser i Norge. 
Foto: Bo Stefan Nielsen

Dansk militær under øvelse i Grafenwoehr træningsområde i 2014. 
Foto: Gertrud Zach

Ingen amerikanske 
baser i Danmark
Mens alles øjne var rettet 
imod krigen i Ukraine, erklæ-
rede den norske regering i 
foråret 2022, at NATO-landet 
havde givet USA lov til at 
etablere baser på en række 
hemmeligholdte lokationer i 
Norge. En beslutning, der har 
samlet bred modstand. 

Af Bo Stefan Nielsen

Vi tog til pressemøde med den 
norske fredsaktivist Bitte Vatvedt, 
der repræsenterer “Aksjon Mot 
Base Aftale Med USA”, som den  
sidste uge har turneret i Danmark 
med møderækken ”Skal vi ha’ USA-
baser i Danmark?”. 

Og nej, det starter ikke med kri-
gen i Ukraine, selvom politikerne 
gerne vil undskylde sig med den 
russiske fare. Allerede en måned 
før den norske regerings offentlig-
gørelse af aftalen med USA havde 
Danmarks statsminister Mette 
Frederiksen ved et pressemøde i 
København sagt, at S-regeringen 
ville indlede ”forhandlinger om et 
nyt samarbejde med USA, der selv 
har rakt ud til Danmark”.

Statsministeren åbnede for til-
stedeværelse af amerikanske sol-
dater, og kaldte det selv ”et nybrud 
med mange års og mange årtiers 
ikke-stationerings politik på dansk 

jord”. Samtidig afviste hun, at der 
kan blive tale om atomvåben på 
dansk grund. Hvilket er forkert, 
som den norske aftale viser.

Første skridt mod USA-baser på 
dansk jord
I januar meldte Østjyllands Politi 
så ud, at der den næste måneds tid 
ville være øget trængsel på Aarhus 
Havn, og opfordrede til at tage vel 
imod amerikanske soldater i byen. 

Dette forklarede også byrådets 
hemmelighedskræmmeri omkring 
en stor udbygning af havnen; hav-
nen skulle klargøres til modtagelse 
og losning af et stort amerikansk 
fragtskib med 600 stykker ameri-
kansk militært materiel og køretø-
jer om bord. “Århus mod Krig og 
Terror” kaldte det ”omdannelse til 
en militær havn – der sandsynligvis 
på sigt også skal forsyne de ame-
rikanske baser, som den danske 
regering og USA i øjeblikket for-
handler om i hemmelighed”. 

USA-forpost og bombemål
Hvad den norske regering i hem-
melighed har aftalt med USA, og 
som den danske regering og USA li-
geledes i hemmelighed forhandler 
om, gør Norge - og givet fald også 
Danmark - til fremskudte baser, 
som altid er vigtige strategiske mål 
i krig. Det er herfra, at det militære 

materiel skal fragtes videre østpå. 
Ikke nok med det, vi vil ikke have 

nogen mulighed for at sikre, at der 
ikke bringes atomvåben ind i lan-
det, eller at det vil blive taget i brug 
eller ramt i et bombardement. Der 
vil blive tale om små stykker USA, 
med amerikansk arbejdskraft, ar-
bejdsmiljøregler og soldater i civil 
med skydevåben på sig i bybilledet.

Det hedder således i den norsk-
amerikanske ”tillægsaftale”, som 
ligger udover NATO-samarbejdet, 
at USA i de særlige militære om-
råder vil have definitionsretten 
til, hvad der er formålstjenstligt 
for USA og Norge. Den norske stat 
har derfor fraskrevet sig retten til 
at tjekke, hvad der kommer ind i 
landet, og vil blive holdt i uviden-
hed om, hvorvidt der befinder sig 
atomvåben i landet. 

Dertil vil det være amerikansk 
militær ret, der gælder for ame-
rikanske soldater. De vil altså 
gives immunitet over for norsk 
(og dansk)  lov. Erfaringerne fra 
Thule-basen viser, at USA’s impe-
rialistiske militær gør præcis hvad 
det vil, inklusive når det kommer 
til miljøforurening. 

Dette må bekæmpes med alle 
ikke-voldelige midler. ”Om vi så 
skal lænke os fast”, som den norske 
fredsaktivist slog fast.
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Dansk arbejderbevægelses historie – del 17:

DKP’s store øjeblik
Den 4. maj 1945, kl. 20, lød 
frihedsbudskabet over ra-
dio BBC: De tyske tropper i 
Nordeuropa, herunder Dan-
mark, havde overgivet sig. Folk 
strømmede ud på gaden for at 
fejre den genvundne frihed. 
Det var en yderst forståelig 
reaktion – der var virkeligt 
noget at fejre.

Af Freddie Nielsen

1. verdenskrig sluttede med 
arbejderrevolution, opstande og 
strejkebølger. Det skete ikke med 
2. verdenskrig. Den sluttede ved, 
at en (eller rettere flere) imperia-
lismer nedkæmpede nogle andre. 
Den 2. imperialistiske verdenskrig 
var ganske vist slut, men resultatet 
var overordnet set, at der var sket 
en forskydning mellem de tone-
angivende stormagter.

Der kom altså ikke en revolu-
tionær situation, men hvorfor 
skete det så ikke? Der kan næppe 
gives en entydig forklaring, men 
elementer i forklaringen er: At de 
forskellige magthavere var mere 
opmærksomme på muligheden, 
og især at undgå den. At nazis-
men var så bestialsk, at det var 
nemmere at tegne et fjendebil-
lede, der trak arbejderne ned i 
nationalismens hængedynd. Og 
så ikke mindst at alverdens kom-
munistpartier i deres følgagtighed 
over for Stalin var ophørt med at 
være revolutionære.

Sidste punkt skal findes i, at 
Stalin og Churchill i 1944 aftalte, 
hvordan de skulle dele Europa 
imellem sig i ”interessesfærer”. 
Og nu ønskede Stalin ikke, at der 
blev rokket ved båden i den vest-
lige ”sfære”, da det kunne bringe 
aftalen i fare. Derfor blev det kom-
munistpartiernes opgave at lægge 
låg på utilfredsheden. Noget som 
de stort set alle gjorde, som før, 
uden at stille spørgsmål, hvilket 
gav mange groteske udslag.

Forventninger
Det ændrede ikke på, at util-
fredsheden var stor, og lige så 
forventningerne til forbedringer 
for arbejderne, efter at de, om 
nogen, havde betalt dyrt for 15 års 
krise og krig.

Da befrielsen endelig kom, blev 
det ikke helt sådan – snarere langt 
fra. Straks trådte det gamle folke-
ting sammen, og der blev indsat 
en befrielsesregering, bestående 
af 9 ”gamle” politikere og 9 fra 
modstandsbevægelsen. Og efter 
godt en uge var politi og militær 
indtrådt i deres gamle pladser.

Folketinget ophævede ganske 
vist kommunistloven og gjorde 
DKP lovligt. Men loven om strej-
keforbud ville man ikke ophæve, 
før den udløb i november. Og da 
den udløb, forlængede folketinget 
for en sikkerheds skyld gældende 
løn- og arbejdsforhold til foråret 
1946.

Mens DKP, på baggrund af ind-
satsen i modstandsbevægelsen, 
stod stærkt i arbejderklassen 
– stærkere end nogensinde før 
(og siden), var Socialdemokratiet 
(SD) grundigt svækket. Trovær-
digheden var i bund, fordi partiet 
besættelsen igennem havde insi-
steret på at fastholde klassesam-
arbejdet, selvom borgerskabet 
stort set nægtede at give indrøm-
melser. SD’s reformisme havde 
vist hulheden i sin påstand om, 
at partiet var arbejdernes bedste 
værn.

Venstresving
Derfor måtte SD foretage et tak-
tisk venstresving i forsøget på at 
genvinde det tabte terræn. Bedst 
er det vel illustreret af en tegning 
i Blæksprutten om valget i 1945, 
hvor DKP’s formand, Aksel Larsen 
går med et skilt med teksten ”Vi 
kræver det hele”, og han følges af 
SDs formand, Hans Hedtoft, hvis 
skilt lyder: ”Men vi kræver mere”.

Konkret udmøntede det sig i, 
at SD indlod sig på forhandlinger 
med DKP. Det havde været DKP’s 
drøm siden folkefrontsperioden 
blev indledt midt i 30erne, men 
indtil nu været noget helt uhørt 
for SD.

I slutningen af 1944 udsendte 
DKP-programmet ”Folkets vilje, 
landets lov” med partiets efter-
krigspolitik. Det var et program, 
der var forsigtigt i sine krav, og 
lagde vægt på dels ønsket om 
modstandsbevægelsens fortsæt-
telse som (demokratisk) politisk 
magt, og dels ønsket om en sam-

menslutning mellem SD og DKP i 
et fælles parti for arbejderklassen.

DKP var vokset fra ca. 5.000 
medlemmer før krigen, til 50-
60.000 i sommeren 45, og gjorde 
sig voldsomt gældende på ar-
bejdspladser og i fagforeninger. 
Heroverfor stod et svækket SD, der 
skulle til at genvinde sin styrke.

Det blev til 4 møder, inden 
forhandlingerne brød sammen i 
august. SD havde forhandlet på 
skrømt, og fik malet DKP op i en 
krog med krav om, at partiet skulle 
vise sit rette demokratiske sinde-
lag, ved ikke at stille sig i spidsen 
for udenomsparlamentariske 
handlinger.

I mellemtiden havde Jens Otto 
Krag forfattet et nyt SD-program, 
”Fremtidens Danmark”, et fremra-
gende eksempel på SD’s evne til at 
dreje til venstre, om nødvendigt. 
I det mindste retorisk. Det blev 
nu vedtaget, og der blev indledt 
en antikommunistisk kampagne.

Nu mente SD, at de havde fået 
sig manøvreret tilbage på banen. 
Men helt så let var det altså ikke. 
SD fik et enormt chok, da testen, 
valget i oktober 45, var overstået.

Valgchok
DKP havde fået 12,5 % af stem-
merne og 18 mandater i folke-
tinget, mens SD med 32,8 %, 
fik sit dårligste valg siden 1918, 
og mistede 18 mandater. Hans 
Hedtoft, der nu var formand for 
SD, skulle ikke nyde noget af 
at være statsminister på DKP’s 
mandater, så han afstod, og den 
første efterkrigsregering blev en 
sort Venstre-regering under Knud 
Kristensen.

På arbejdspladserne var der 
megen uro i befrielsessommeren. 
Fra B&W, en stærk DKP-bastion, 
blev der udarbejdet et 7-punkts 
program, som hurtigt fik støtte 
fra mange arbejdspladser. B&W-
arbejdernes krav var: 1. Udrens-
ninger, 2. Strejkeret, 3. 40 timers 
arbejdsuge, 4. Automatisk dyrtids-
regulering, 5. 3 ugers ferie, 6. Na-
tionaliseringer og 7. Bedriftsråd.

Kravene nød stor opbakning 
blandt arbejderne. SD, derimod, 
tog kun kravet om bedriftsråd 
til sig, og formåede hurtigt at 
udvande det til at blive til de 

DKP og SD mødes til det første forhandlingsmøde, 22. juni 1945. Seks kommunister og syv socialdemokrater. 
Foto: Arbejdermuseet, AAB.

Juni 45, alle Københavns bryggeriarbejdere strejker og er her samlet ved Christi-
anborg for krav om udrensning af nazi-venlige funktionærer på Carlsberg. 

Foto: Arbejdermuseet, AAB.

tandløse samarbejdsudvalg, som 
stadig findes.

Kravet om udrensninger af 
nazister og værnemagere ”fra top 
til bund”, var et meget populært 
krav, og det lå til grund for mange 
strejker sommeren over, hvor na-
zistiske arbejdsledere krævedes 
fjernet.

En sådan strejke fandt sted 
på Carlsberg, hvor bryggeriar-
bejderne fik opbakning af nogle 
modstandsgrupper, der kortvarigt 
besatte dele af bryggeriet. På flere 
tekstilfabrikker blev der strejket af 
samme grund. Og i Ålborg kom 
det til en omfattende strejkebe-
vægelse 4. august i protest mod 
løsladelser af mistænkte nazister.

Strejkebevægelse
Andre strejker var f.eks. køben-
havnske mølleriarbejderes 11 
uger lange lønstrejke, der fik 
støtte af flere sympatistrejker i 
provinsen. På Kbh. Brødfabrikker 
strejkede bagerne i 7 uger. På en 
lakfabrik og på flere værfter blev 
der strejker mod sundhedsfarlige 
stoffer i malingen. I det hele taget 
var værftsarbejdere fremtræ-
dende på strejkefronten.

I flere omgange var der store 
arbejderdemonstrationer foran 
Christiansborg. 11. juni blev ar-

bejdet nedlagt på alle københavn-
ske bryggerier og spritfabrikker, 
og man gik i demonstrationstog. 
Det samme skete 25. juni, hvor 
3.000 B&W-arbejdere marcherede 
til Christiansborg.

Højdepunktet kom 4. juli, hvor 
der fandt meget udbredte strejker 
sted. Parolerne viste opbakning 
til B&W-kravene, og en demon-
stration med op imod 100.000 
deltagere samlede sig foran Chri-
stiansborg.

Det blev så samtidig en kul-
mination. DKP-ministrene Aksel 
Larsen og Alfred Jensen havde, 
af hensyn til regeringsenheden, 
lovet ikke at tale til demonstratio-
nen. Og da en stor del af demon-
stranterne ikke ville gå hjem, men 
ville have kravene opfyldt, faldt 
det i Alfred Jensen lod, siddende 
på skuldrene af to betjente, at 
overtale folk til at gå hjem.

Det blev gjort med henvisning 
til de folk i regeringen, der støt-
tede kravene. Og samme aften 
blev der afholdt et hasteindkaldt 
tillidsmandsmøde, som DKP 
havde stor andel i, der afblæste 
strejkerne med den samme hen-
visning.

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.

16/3: Studiekreds om økosocialisme, møde II
23/3: Den spanske borgerkrig
30/3: SVM’s angreb på universitetsuddannelserne - og 
hvordan bekæmpes de?
6/4: Intet møde
13/4: Studiekreds om økosocialisme, møde III
20/4: Aktuelt emne. Endnu ikke fastlagt
27/4: Folkefronten i Frankrig i 1930’erne

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

21/3: kl. 17:30 - Film: “The Wind that Shakes the Barley”
28/3: OK23 - Oplæg ved Jakob Nerup. Det foregår i Absalons-
gade 26 kl. 19, og afholdes i samarbejde med Enhedslisten
2/4: (Søndag kl. 15-17.30) Studiekreds: Imperialisme og 
national befrielseskamp
4/4 Antitakpitalistisk forum møde
11/4: Pariserkommunen
18/4: Statskapitalisme
25/4: Mødeemne ikke fastlagt

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.

21/3: Imperialisme og krig
11/4: Israel - Palæstina konflikten
25/4: Hvorfor er det blevet så svært at få dansk statsborg-
erskab?
9/5: Grundlæggende marxisme

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: Selec-
ted writings on socia-
lism and revolution 

200 kr.

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

150 kr.

International 
Socialism 177

60 kr.

Tomáš Tengely-
Evans: Stalins 
skygge

50 kr.

Der ruller en strejkebølge gennem Europa. Enhedslistens faglige landsudvalg har i 
samarbejde med 3F København og Jernbanearbejdernes Landsklub inviteret nogle 
af de strejkende arbejdere til Danmark for at vise dem vores solidaritet og for at 
høre, om vi kan lære noget af dem.

• Aalborg mandag den 20. marts kl. 17-20 hos 3F Aalborg, Hadsundvej 184.
• Esbjerg tirsdag den 21. marts kl. 19-22 hos 3F Transport, Nyhavnsgade 25. 
• Silkeborg onsdag den 22. marts kl. 20-21.30 hos Langsøhus, Vestre Ringvej 51.
• Fredericia torsdag den 23. marts kl. 17-20 hos i 3F Fredericia, Venusvej 32. 
• København lørdag den 25. marts kl. 16-19 hos Byggefagenes hus, Lygten 10.
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Inflation skaber krav
om lønforhøjelser
- men skaber løn-

forhøjelser inflation?
Af Freddie Nielsen

Inflationen har i de sidste par år været 
langt over, hvad vi har været vant til. Der er 
derfor store forventninger til, at kravene 
om massive lønforhøjelser indfries ved 
OK23 for det private arbejdsmarked. Men 
overfor lønkravene maner arbejdsgivere 
og politikere til ”besindighed”. De hævder 
at højere løn vil føre til mere inflation, og 
desværre sekunderes de heri af dele af 
fagtoppen.

Er det så rigtigt, at lønkrav fører til 
inflation? Hvis det nu skulle være rigtigt 
(hvad det ikke er), så skulle det jo være 
lønnen, der skulle begynde med at stige. 
Men det er jo det modsatte vi ser, nemlig 
et reallønsfald. For det er jo priserne, der 
stiger som det allerførste. 

Den Internationale Valutafond (IMF) 
har lige publiceret en historisk analyse, 
hvori de blandt andet skriver, at “løn-
prisspiraler, defineret som fortsat accele-
ration af priser og lønninger, er svære at 
finde i den seneste historiske periode siden 
1960’erne. Fortsat løn- og pris-acceleration 
er endnu sværere at finde, når man ser på 
situationer, som svarer til i dag, hvor real-
lønnen falder markant”.

Selvfølgelig har løn betydning for 
prisdannelsen, da det er en produkti-
onsomkostning. Men i argumentet om at 
lønforhøjelse fører til inflation, fremstilles 
det nærmest som en en-til-en virkning. 
Det har ikke noget med virkeligheden 
at gøre. I en kronik i Politiken d. 4. jan. 
skriver debattørerne Jakob Nerup og 
Jan Hoby: ”Alle økonomer er enige om, 
at inflationen ikke er skabt i Danmark, 
men af udefrakommende faktorer, som 
spekulation på de globale fødevarebørser, 
covid-19-relaterede produktionsbegræns-
ninger, ekstreme overpriser på global fragt, 
krigen i Ukraine og andre underliggende 
økonomiske faktorer”. 

Faktisk er lønnens andel af prisstignin-
gerne ret lille. US Bureau of Economic 
Analysis har set på prisstigningerne i USA 
2020-22, og fundet at 40% stammede fra 

øgede profitter, 38% fra andre omkostnin-
ger end løn, og kun 22% fra øgede udgifter 
til arbejdskraften. Der er næppe den store 
forskel til Danmark, den globaliserede 
økonomi taget i betragtning. 

Marx vs Weston
Men hvordan ser klassisk marxistisk 
økonomi på prisdannelse og løn? I ”Løn, 
pris og profit”, et foredrag Karl Marx holdt 
i 1865, tilbageviser han de argumenter, 
at lønforhøjelser ikke kunne forbedre 
arbejdernes stilling, og endda være ska-
delige. 

Marx svar var, at al snak om konstanter, 
såvel i vareudbud som lønsum, var det 
rene vrøvl. Ganske vist kan et for lille ud-
bud føre til prisstigninger, men markedet 
vil sørge for at tiltrække investeringer, så 
det udjævner sig igen. 

Der blev brugt et eksempel med, at 
landarbejdernes løn blev fordoblet, og 
hvilke skader det kunne føre til. Marx 
gik empirisk til værks. For det første 
påpegede han, at amerikanske landar-
bejdere var betydelig bedre lønnede end 
engelske, og dog var landbrugsprodukter 
billigere i USA. For det andet pegede han 
på, at i perioden 1849-59, var de engelske 
landarbejderes løn steget med ca. 40%, 
men i samme periode var priserne fal-
det. 

I dag kan det lidt sammenlignes med, 
at det vi kræver til OK23 ikke er store 
lønforbedringer, men om at udligne 
reallønsfaldet. Og hvis udsagnet, at løn-
stigninger skulle føre til prisstigninger, 
skulle være rigtigt, så burde det rent logisk 
være sådan, at det store reallønsfald, vi 
oplever lige nu, skulle føre til prisfald, 
fordi vareudbuddet er blevet for stort. Og 
det er ikke sket.

Hvordan bestemmes varens pris 
(værdi)
Når hverken det ene eller det andet er 
rigtigt, så må vi ty til Marx igen for at forstå 
det: “Udbud og efterspørgsel regulerer ikke 
andet end markedsprisernes forbigående 
svingninger. De kan forklare, hvorfor en 
vares markedspris stiger over sin værdi 
eller falder under sin værdi, men de kan 
aldrig forklare denne værdi”, skriver Marx.

Det centrale er selvfølgelig, hvordan 
værdi opstår, og hvordan denne værdi 
bestemmer prisen. Med dagens inflation 
ser det ud, som om priser er noget, der 
bare sættes helt vilkårligt. Sådan er det 
ikke. Selv om monopoler eller vareknap-
hed kan skabe voldsomme prisstigninger, 
fordi kapitalister altid vil forsøge at rage så 

store profitter til sig som muligt.
Marx skriver, at i så fald vil markedet i 

sidste ende regulere priserne til at svare 
til varens reelle værdi. Og i modsætning 
til priserne, der ganske rigtigt ofte sæt-
tes tilfældigt, efter hvad sælgeren tror at 
kunne få for varen, så er værdien ikke en 
tilfældighed.

Videnskab kontra hverdags-iagttagel-
ser 
En vares værdi dannes ud fra den mængde 
menneskeligt arbejde, der medgår til at 
producere den. Ikke nødvendigvis den 
faktisk forbrugte arbejdstid, men det som 
Marx kalder ”den samfundsmæssigt nød-
vendige arbejdstid”. Altså det der kræves 
med dagens teknologi.

Det er så samtidig forklaringen på, at 
arbejdsgiverne hele tiden tvinges til at 
investere i den nyeste teknologi for at 
kunne følge med i konkurrencen.

Dette har ført til både en faldende 
profitrate, men også at lønnen udgør en 
mindre del af de samlede produktionsom-
kostningerne i dag, og derfor påvirker løn-
nen da også priserne mindre i dag. 

Som Marx siger i omtalte foredrag: 
”Dette synes at være et paradoks og i 
modstrid med de daglige iagttagelser. Det 
er også et paradoks, at Jorden bevæger sig 
om solen, og at vand består af to meget 
brændbare luftarter. Videnskaber er altid 
paradoksale, når man dømmer det efter 
hverdagserfaringer, som kun omfatter 
tingenes bedrageriske ydre.”

Karl Marx’s Løn, Pris og Profit (1865) kan 
blandt andet læses på www.marxisme.dk


