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2004: Exit Fogh!?

”Vi savner ledelse og ini-
tiativ fra toppen i fagbe-
vægelsen.“  siger John
Jakobsen, Formand for
stilladsarbejderene i Kø-
benhavn - ”Og vi kan godt
love at der bliver masser
af røre i de kommende
måneder“

 ”Vi vil ha’ Fogh væk – vi
vil have en anden rege-
ring – en der ikke skæ-
rer ned på uddannel-
serne.“ siger Mette Sø-
rensen, Camilla Madsen
og Lise-Lotte Larsen, fra
teknisk skole i Ålborg.

– hvis vi vil

Stop besættelsen

2004 gode
grunde
Der skete meget positivt i
2003, langt mere end i de sid-
ste mange år; Gymnasie-be-
sættelser, uddannelsesdemon-
strationer, protester mod rege-
ringens politik, arbejdsnedlæg-
gelser, bevar Christiania. En
stor del af befolkningen gik på
gaderne for at demonstrere
mod krigen mod Irak i begyn-
delsen af året.

side 6 & 7

Frihed til mang-
foldighed
Tørklæde debatten raser over
Europa, i flere lande forsøger
man at fratage muslimske kvin-
der retten til at bære tørklæde.
Socialistisk Arbejderavis har
talt med Suther Othman.

læs interview på side4

Liberalismen er i
defensiven.
 Sådan virker det ovenpå Foghs
indholdsløse nytårstale. Selv
om statsministerens tale er
skrevet af Christopher Arzrouni,
erhvervsjuridisk chef i Dansk
Industri. og medlem af den
stærkt højreliberale sammen-
slutning Libertas, så er talen
uden brod. Fogh tør ikke gå of-
fensivt til angreb på efterløn el-
ler SU, fordi det er et sikkert
valgnederlag. Og DI vil hellere
have Fogh og Dansk Folkeparti
i regering end Socialdemokra-
terne støttet af SF og de Radi-
kale.

læs artiklen på side 3

„Jeg håber bare at den danske befolkning får
øjnene op og skifter denne her regeringen ud!“
siger Suher Othman til Socialistisk Arbejderavis
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BUPL afholdt ekstraordi-
nær kongres i december
2003, fordi den tidligere
forbundsforkvinde, Bente
Sorgenfrey, var blevet
valgt som forkvinde i FTF
(Fællesrådet af Tjeneste-
mænd og Funktionærer).
To kandidater stillede op
til kampvalg. Højrefløjs-
kandidaten og mangeårig
næstformand i BUPL, An-
nette Trads Hansen, vandt
med en snæver margin
over venstrefløjskandi-
daten, Allan Bauman,
med 123 – 107 i kamp-
afstemning. Jan Hoby har
talt med Allan Bauman
om betydningen for
venstrefløjens flotte re-
sultat i BUPL og om mu-
ligheder og perspektiver
for en ny venstredrejning
i fagbevægelsen.

Hvad udtrykker valg-
resultatet i BUPL?

At nogen i fagbevægel-
sen, og herunder BUPL,
skal være mere markante
og nedbryde nogle af de
vaner som fagbevægelsen
plejer at agere på i forhold
til den politiske proces –
mest udtrykt ved at det
handler om at være på de
bonede gulve!

Og samtidig er det ikke
småting som fagbevægel-
sen og dets medlemmer
stilles overfor af regerin-
gen, så på den måde er der
også en bevægelse for at
vi skal stå stærkere sam-
men.

Mener du dermed at
denne udvikling ligger i ti-

den?
Ja, men det er også en

proces der har foregået
internt i BUPL. For få år
siden var der nogen dags-
ordener man slet ikke
kunne rejse i BUPL. Hele
velfærdsdiskussionen i
BUPL viser at der er sket
en udvikling. Men den
anden del af det er, at
presset fra ”Taliban-regi-
met” (Regeringen) er stort
og vi bliver nærmest slag-
tet alle vegne, som i Århus,
hvor 400 pædagogstil-
linger bliver erstattet af
400 medhjælperstillinger.
Så der er behov for at vi
finder sammen og stiller
et forsvar op mod hele det
nedskærings-, liberalise-
rings- og deregulerings-
projekt som kører.

Venstrefløj på vej
frem
Den organiserede venstre-
fløj i fagbevægelsen står hi-
storisk svag. Hvordan ser
du mulighederne for at en
ny venstrefløj tager form i
fagbevægelsen!

I kraft af, at vi har nogen
bredere og mere diskus-
sioner, og ikke bare for-
holder os snævert til løn
og arbejdsvilkår, er der
selvfølgelig en politisk op-
dragelse på vej frem igen
på en anderledes måde
end det var tidligere –
men med det samme ud-
gangspunkt. Der er en ud-
vikling i gang, men det er
svært at placere den poli-
tisk, fordi selv ”rabiate”
fagforeningsfolk kan godt
stemme på Venstre. På
den måde synes jeg det er
svært at se hvilket billede
der tegner sig.

Fagligt Ansvar udtrykker
vel et forsøg på en ny ven-
stredrejning i og af fagbe-
vægelsen!

Det er der ingen tvivl
om, og vi ser da også at
mange af de kræfter som
tidligere udgjorde fagbe-
vægelsens venstrefløj er
med. Men jeg tror der er
flere bevægelser der er in-
volveret i venstredrej-
ningen, og Fagligt Ansvar
er blot en af dem. Behovet
er så åbnelyst at vi udvik-

ler nogle politikker der
kan gå op i mod den
nyliberale udvikling. Det
er i dag svært at sige i fag-
bevægelsen ”det her må vi
ikke beskæftige os med”
som man gjorde for år til-
bage.

Faglitgt ansvar
Hvis vi siger at der både

er en økonomisk, politisk
og ideologisk kamp. Hvor-
dan ser du så Fagligt
Ansvars rolle i det?

Jeg ser Fagligt Ansvar
som dem, der kan komme
med nogle bredere fælles
udspil, som kan være med
til at presse de etablerede
organisationer. Et konkret
eksempel er pjecen ”For-
sørg-erbyrden”, som er et
forsøg på at gøre op med
den økonomiske politik –
2010 planen – og hele
myten om at vi får så
mange ældre at vi bliver
nødt til at skære ned på
velfærden for at kunne fi-
nansiere den senere. I
pjecen dokumenterer vi at
det ikke holder – hverken
politisk eller økonomisk.

På den måde ligger der
et ansvar på os om, at
komme med nogle udspil
der viser et alternativ. Min
fornemmelse er, at der i
dag er grobund for at
kunne præsentere noget
andet.

Bredere dagsorden
År tilbage var spørgsmålet
om omfordeling af værdi-
erne i samfundet, et tabu i
fagbevægelsen. Men Nord-
sø-initiativet udtrykker vel
et markant skift i fagbevæ-
gelsen?

Det er blevet legalt igen
for fagbevægelsen at tage
konkrete politiske emner
op som ikke snævert tager
udgangspunkt i arbejds-
vilkår. Det er ikke længere
odiøst at sige at A.P. Møl-
ler skal betale mere i skat,
eller at de multinationale
skal betale skat og ikke
bare flytte deres millioner
ud af landet, så det ikke er
os, der skal finansiere de-
res overskud.

Men hvad er perspekti-

vet for fagbevægelsen og
BUPL i forhold til de angreb
som kommer ideologisk,
politisk og økonomisk?

Det grundlæggende
problem har været at fag-
bevægelsen har meldt sig
ud af den politiske kamp.
Det er nu accepteret at
man kan melde sig ind i
den igen. Problemet er
blot at fagbevægelsen er
10-15 år tilbage i politik-
udviklingen. Den store
udfordring er at bygge en
politik op der også er
holdbar når vi forhåbent-
ligt snart får en anden re-
gering. At fagbevægelsen
bliver ved med at have et
politisk ansvar for vores
medlemmer - også under
en socialdemokratisk re-
gering. Men risikoen er jo
at ligeså snart vi får en so-
cialdemokratisk regering
så falder halvdelen fra,
fordi de fejlagtigt tror at vi
kan overlade politik-
udviklingen til et politisk
parti. Så udfordringen er
at opbygge en politisk
platform på fagbevægel-
sens egne præmisser. Men
også fastholde at det skal
vi gøre uanset hvilken re-
gering vi har.

Pres på Socialde-
mokratiet

Hvordan ser mulighe-
derne ud for at presse en
kommende socialdemo-
kratisk regering væk fra de-
res nyliberale politik?

Det er ikke kun i BUPL
at der er kamp om politik-
ken. Det er der jo også i en
lang række andre fagfor-
eninger. En udvikling vi så
småt kan spore også i ho-
vedorganisationerne FTF
og LO. Men vi bliver også
nødt til at tage hånd om
hele det image-problem
som fagbevægelsen har.
Opgøret med hele det
pamperi-lort. Og gøre det
til en del af vores politik,
at samtidig med at vi ar-
bejder for at udvikle et
politisk alternativ, faktisk
også sikrer at vi gør det på
et etisk og moralsk grund-
lag, som er forsvarligt
overfor medlemmerne.

JAN HOBY

På vej mod et
fagligt opbrud!?

Allan Baumann er medlem af
BUPL‘s forretningsudvalg

2003
– et vendeunkt
2003 var et vendepunkt, protesterne mod krigen
og mod Anders Foghs klassepolitik, nåede hidtil
usete dimensioner. Begivenheder i 2003 sætter
store forventninger for det nye år. 2004 kan blive
året hvor et politisk alternativ får muligheden for
at vokse frem. Et alternativ der tager udgangs-
punkt i ønsket om en anden verden. Et alternativ
der er fri for tidligere tiders stalinistiske nationa-
lisme.

Antikrigsbevægelsen og erfaringerne fra Danmarks
Sociale Forum tegner konturerne til noget stor. I
uddannelsesorganisationerne er man ligeledes kom-
met et skridt ud over de gamle ideer om at man
kun kan forholde sig til uddannelsespolitik, til at
man nu også kan se verden i en bredere sammen-
hæng – det er et stort spring i den rigtige retning
for den danske elev- og studenterbevægelse. Der er
sket meget, men elev- og studenterbevægelsen
mangler at tage det afgørende skridt, nemlig at
rette skytset direkte mod regeringen og deltage
aktivt i kampen mod Fogh. Konkret kunne det be-
tyde aktiv deltagelse i mobiliseringen til den interna-
tionale protestdag 20. marts og opbygning af Dan-
marks Sociale Forum. I udgangspunktet stå fagbe-
vægelsen i samme situation som elev- og
studenterbevægelsen. Vi ser i øjeblikket et opbrud
fagbevægelsen som sammen med elev- og
studenterbevægelsen er vigtige brikker i opbygnin-
gen af et alternativ til regeringen.

Men hvor er alternativet – hvis man ser på hvad
Enhedslisten og SF laver, kunne man få den ide at
alternativet lå i folketingets korridorer. Begge par-
tier har dog ikke formået at vise sig som en slag-
kraftig opposition til regeringen og Dansk Folke-
parti. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til
alle kræfter i SF og enhedslisten til at være med
der hvor alternativet spirer og ideerne udvikles. En
opfordring i at deltage aktivt i opbygningen af alter-
nativer til det eksisterende samfund og regeringens
politik – sammen med de tusindvis af andre aktivi-
ster antikrigsbevægelsen, i Nej til krig, i Danmarks
og Europa’s Sociale Fora. Det er de steder hvor
ideer og alternativer udvikles ikke i folketinget. Det
er her vi sammen kan udfordre Fogh og hans hale-
hæng. Derudover er det vigtigt at folketings-
politikerne går forrest i demonstrationerne, at de i
interviews aktivt argumentere og fortæller om begi-
venheder uden for folketingets tykke mure. Eksem-
pelvis kunne ville det være en stor hjælp hvis
kendte politikere fra venstrefløjen sad i Nej til krig’s
koordinationsgruppe og var et ansigt udadtil eller
deltog i Bevar Christiania-arbejdet, med at opbygge
modstanden mod regeringens planer om en normali-
sering og ikke bare afvente konkrete initiativer fra
regeringen.

Helt konkret er det oplagt at starte ud ved den
faglige konference i Århus den 17 januar, ved op-
starten omkring Danmarks Sociale Forum den 27
januar, og sidst men ikke mindste: mobiliseringen
til den internationale protestdag mod besættelsen
af Irak og Palæstina den 20 marts.
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Liberalismen i defensiven

En lang række faglige ledere
fra både Socialdemokratiet og
venstrefløjen gik i november
2003 sammen om en kam-
pagne for at få ændret rege-
ringens udsalg af den danske
undergrund til A.P. Møller.

En af initiativtagerne, Jakob
Sølvhøj fra PMF’s forretnings-
udvalg, siger til Socialistisk
Arbejderavis, at kampagnen
har givet to vigtige resultater.

”Kampagnen har været
med til at fremkalde et nej fra

Socialdemokratiet til aftalen.
Og det har presset det radikale
Venstre til nogle kritiske reak-
tioner. Selvom aftalen er ved-
taget, så skal vi fremover holde
nøje regnskab med om aftalen
giver penge i statskassen eller
de ender atter en gang i A.P.
Møllers lommer”

” Den aktivistiske del af
kampagnen, som underskrift-
indsamlingen skulle være, gik
ikke så godt som forventet”,
fortæller en undrende og lidt
skuffet Jakob Sølvhøj til Socia-

I Århus er nazi-gruppen White
Pride (WP) vokset det seneste
år. De begynder nu at blive
mere offensive og voldelige.

Kernen i WP består at folk der i
‚90‘erne var vagtværn ved den
danske forenings møder på
cykelbanen i Århus. De har si-

listisk Arbejderavis. ”Meldin-
gerne var meget positive og
mange sagde at de var i gang
med at samle underskrifter.
Men desværre modtog vi kun
godt 4000 underskrifter, så
det har ikke været en succes.
Men det betyder ikke at kam-
pagnen er en fiasko, fordi den
har skabt noget nyt.”

”Det er et nybrud at LO ud-
talte en kritik og mange le-
dende faglige folk på tværs af
faglige og politiske skel gik
sammen i en kampagne som

Nordsø-olien:

Regeringens udsalg udfordret
også var aktivistisk. Det tyder
på at store dele af fagbevægel-
sen har lyst til at stille en større
politisk dagsorden. Og kan vi
kombinere det med vilje til at
handle i praksis, så er vi kom-
met meget længere.”

”Et konkret resultat er en
fælles stor konference mellem
Fagligt Ansvar og LO-sektio-
nerne d. 23. august. Her skal
vi formulere indholdet af alter-
nativet til Fogh regeringen.
Det rykker meget mere end
blot nye bogstav-kombinatio-

ner i Folketinget”, slutter Jakob
Sølvhøj fra PMF

JAKOB NERUP

den bygget op blandt
hooligans der gik til fodblod-
klubben AGF’s kampe, de har
også prøvet at infiltrere AGF’s
officielle fanklub. De har nu
udviklet sig til en nazi-gruppe
på ca. 20-40 medlemmer, de
driver også en hjemmeside
der praler om deres og andre

„patrioters“ overfald og hær-
gen. WP har forbindelse til na-
zister i andre lande fx terror-
gruppen Combat 18 i Eng-
land.

Tidligere har WP mest skabt
sig på stadion og startet slags-
mål i de beværtninger de hæn-
ger ud i. I 2003 har de overfal-

det indvandrere, socialister og
anderledes tænkende på ga-
den. I Århus nord er de gået
efter en opgang hvor der bor
indvadrere - de har flere gange
forsøgt at sætte ild ind gen-
nem deres brevsprække og
tegnet hagekors i opgangen.

Før jul kulminerede deres
aktiviteter i et overfald på en
fest i en besat bunker i Århus
midtby. Mellem jul og nytår
overfaldt de en 20 årig mand,
som de troede var rød. Århus
Stifttidende og Ekstra Bladet
har skrevet om nogle af til-
fældende og afløret „der
Fürer“ - som de kalder deres
leder. Han har efterfølgende
måtte forlade sit job.

Der er ved at blive dannet et
anti-nazistisk netværk i År-
hus, det er vigtigt at det bliver
så bredt og stort som muligt. I
’90’erne hvor der sidst var nazi
problemer i Århus, var der et
effektivt samarbejde mellem
partier, enkeltpersoner og fag-
foreninger. Sådan skal det
være igen. Et sådant netværk
skal organiseres godt, det er
vigtigt at det kommer på ga-
den og får vendt alle arbejdere
og studerende i Århus mod

nazisterne. Så vil de ikke
kunne være nogen steder. Det
er vigtigt at forstå, at nazi-
sterne kan blive skadet af af-
sløringer i pressen, men at det
er masse-kamp, aktioner, de-
monstrationer, debatmøder,
udelukkelse af deres fagfor-
ening, plakatkampagner – der
kan stoppe dem.

JESPER HØI KANNE

Stop nazisterne
Antiracister demonstrere mod nazister i Salem, Sverige.

Guantanamo Bay:
et global eksperi-
ment i umenneske-
lighed
USA’s eksempel legitimere nu
undertrykkelse verden over!

På verdensplan er dette
eksperiment ved at være nor-
men. Der er mindst 15.000
personer som bliver tilbage-
holdt uden en retssag, ret-fær-
diggjort med ”krigen mod ter-
ror” De inkludere mere end
3000 interneret efter krigen i
Iraq, et sted mellem 1000 til
3000 der er interneret på Bag-
ram luftbase i Afghanistan og
et ukendt antal er tilbageholdt
på det Britiske territorium i
Diego Garcia. Og et utal af
mennesker der er tilbageholdt
i USA, Europa, Sydøstasien og
mellemøsten.

På under to år er det blevet
klart, at alverdens såkaldte li-
berale demokratier har forrådt
deres mest grundlæggende
ansvar – forsvaret af rets-
samfundet.

Læs Louise Christian artikel
i The Guardian lørdag d.10 ja-
nuar. Se i øvrigt

Sådan virker det ovenpå
Foghs indholdsløse nytårs-
tale. Selv om statsministerens
tale er skrevet af Christopher
Arzrouni, erhvervsjuridisk
chef i Dansk Industri. og med-
lem af den stærkt højre-
liberale sammenslutning
Libertas, så er talen uden
brod.

Fogh tør ikke gå offensivt til
angreb på efterløn eller SU,
fordi det er et sikkert valg-
nederlag. Og DI vil hellere
have Fogh og Dansk Folke-
parti i regering end Socialde-
mokraterne støttet af SF og de
Radikale.

Ifølge Fogh ligger det økono-
miske opsving lige omkring
hjørnet og arbejdsløsheden
falde. Hvor optimismen kom-
mer fra er ikke godt at vide -
selvom den ligger helt i tråd
med de spådomme magteliten
i hele Vesten kommer med i
øjeblikket. Virkeligheden er
imidlertid præget af minus-
vækst, et stigende antal kon-
kurser og flere arbejdsløse.

I samme åndedrag kunne
vores lokale statsmand kon-
statere, at klasseforskellene i

Danmark er væk. Det hænger
igen meget dårligt sammen
med virkeligheden. En under-
søgelse fra Red Barnet, „Børne-
fattigdom i danske kommuner
1984 - 2001“, viste i efteråret
2003, at 17,3 % eller knap
200.000 børn på et tidspunkt i
2001 var berørt af fattigdom.

Og det er blevet
værre.
I 1984 levede 44,3 % af
indvandrerbørn og 30,2 % af
efterkommere af flygtninge-
indvandrere i fattigdom. I
2001 var tallene steget til hen-
holdsvis 66,6 % og 59,0%. Tal-
lene for børn af dansk oprin-
delse, der levede i fattigdom,
var i det samme tidsrum faldet
fra 14,9% til 12,7 % De yngste
børn (0 - 3 årige) er i størst ri-
siko for at blive ramt af fattig-
dom. Fattigdomsrisikoen er
størst blandt de helt små børn.
I 2001 lever 22,7 % af de 0-årige
i familier med fattigdom og
12,5 % af de 17-årige i fattig-
dom.

Samtidig viser diverse rap-

porter fra f.eks. Social-
forskningsinstituttet, at de ri-
geste 30% af befolkningen si-
den 1985 har forøget deres for-
mue fra 41,5 pct. til 53,7 pct. af
den samlede formue. Tilsva-
rende er de fattigste 30% fal-
det fra 25,% pct. til 12,6%. De
rigeste 10% har øget deres
formueandel fra 20,8% i 1995
til 26,2% i 2001. Og den rigeste
tiendedel tjener 26,0% af alle
indkomster og ejer 79,8 % af al
formue. Omvendt tjener den
fattigste tiendedel blot 1,7 %
af alle indkomster og har en
gæld på 18 % af formuen.

Så meget for Fogh’s klasse-
løse Danmark og hjælpen til
børnefamilierne.

Nytårstalen var helt uden
bud - men dagen efter var
Venstres politiske ordfører,
Jens Rohde, klar med et bud,
som skulle løse problemerne.
Længere åbningstid til dagin-
stitutioner og butikker. Intet
om de høje priser for at få pas-
set sine børn, intet om bespa-
relserne i daginstitutioner og
skoler, intet om jag og stress på
arbejdet som er et problem for
børnefamilier.

Syndebukke med
farve
Nytårstalens syndebukke er
indvandrerne, og særligt de
som lever i bolig-ghettoer -
altså, de boligområder, hvor
der bor mange flygtninge og
indvandrere. Men endnu en-
gang stiller Fogh tingene på
hovedet. En stor undersøgelse
fra Socialforskningsinstituttet
fra foråret 2003
viser, at der stort set ingen
ghettoer findes i Danmark.

Men det er klart, at med den
skæve fordeling af boliger i
Danmark, så vil der bo mange
flygtninge og indvandrere i
store boligområder som
Gellerupparken I Århus,
Mjølnerparken i København
og Vollsmose i Odense - lige-
som der bor mange danske
førtidspensionister, kontant-
hjælpsmodtagere m.v. - sim-
pelthen fordi de ikke har råd
til at bo andre steder!

Og at folk bor sammen med
andre af nogenlunde samme
baggrund, er der ikke noget
overraskende i. Se blot på
Kommunerne nord for Køben-

havn, Skåde Bakker i Århus –
hver større by sin ghetto af
rige. Her vokser børn op i be-
skyttede områder, hvor der er
penge nok til ordentlige kom-
muneskoler og privatskoler,
som selvfølgelig er domineret
af de selv samme velstillede
børns sfære af rigdom og
magt.

Statsministeren taler på
vegne af den minoritet af vel-
stillede som i deres egoisme
ikke levner plads til os andre.
Lad os give dem svar på tiltale.

POUL ERIK KRISTENSEN

Christopher Arzrouni
- statsminister?

Respect – men ikke
for Blair the Liar!
Den antikapitalistiske og
antikrigsbevægelsen har in-
ternationalt med ført en række
spændende og dynamiske
opbrug på den internationale
venstrefløj. I England er der i
kølvandet på den million store
og altfavnende  antikrigs-
bevægelse vokset et ny alter-
nativ til venstre for Blair. Nav-
net er Respect Unity
Coalition. Et venstre alterna-
tiv som vil kapitalisere på den
massive antikrigsmodstand i
England, en bevægelse der
også var en bevægelse mod
Tony Blairs nyliberalistiske
New Labour. Respect samler
bredere end Socialist Alliance
har formået. I Oktober 2003
besluttende 1300 deltager at
indkalde til  Respect’s første
massemøde i London
d.25.januar. Et projekt som so-
cialistiske arbejder avis vil
følge. Se mere på
 www.blairout.com

www.guardian.co.uk

www.internationalsocialist.org
nummer 481 His “crime”
was to help desperate
Iraqis

www.zmag.org  artikel
Green Party on ‘No Fly
List’?

To vigtige bøger om det faglige opbrud i den engelske fagbe-
vægelse, og venstredrejningen i fagforeningerne. The Akward
Squad af Martin Smith og A New Labour Nightmare af Andrew
Muarry fra Verso Books. Kan købes på www.modstand.org
Et must for fagforeningsaktivister.
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Nu er året omme og regningerne
er betalt. Du har helt sikkert be-
talt din til den danske stats- og
kommunekasse. Pligtskyldigt og
uden muligheder for snyd har du
som studerende, lønmodtager el-
ler pensionist betalt din skat – den
er trukket helt automatisk.

Så har du bidraget med din del af
de næsten 400 milliarder kroner
som personbeskatningen løber op
i. Nu hører du sikkert til blandt de
3.630.000 mennesker (79 % af be-
folkningen) som har en årsindtægt
på under 300.000 kr. Og så har du
kun del i 58 % af de samlede ind-
komster og alligevel er du med til
at betale 52 % af personskatten.

I medierne fremstår det som om
at hele befolkningen bliver flået i
skat, men det er langt fra tilfældet.
Faktisk udgør fx topskat-ten
(betales, hvis du tjener over
285.000) kun 5 % af den samlede
personbeskatning. Faktisk er det
kun 25% af personbeskatningen
som er progressiv (stigende efter
indkomst), fordi vi betaler det
samme i kommune- og amtsskat.

Så ser det straks anderledes ud
for det privilegerede mindretal. I
Danmark er der 165.000 menne-
sker (svarende til 4 % af befolknin-
gen) som har en indkomst på mere
end en ½ million om året. De tjener
hele 13 % af alle indkomster og
betaler 22 % af personskatten. Så
noget er der blevet omfordelt.

Men i virkelighedens verden er
det småpenge. For du skal huske
på at de rige får de samme fradrag
som dig. Og flere til. Fx var der i
2002 et samlet fradrag for kapital-

indkomst på 46,6 milliarder og
dem har de færreste jo del i.
Samtidig kan de rige slippe med
at kun halvdelen af overskuddet
fra deres egen virksomhed
beskattes, fordi de kan fradrage
ægtefæller, renter og kapital-
afkast.

En forsvindende lille del af de
samlede skattebetalinger kommer
fra selskabsskatter. Over de sid-
ste 114 år er selskabsskatten fal-
det fra 50 til 30 % i dag. Det betyder
at selskabsskatten kun udgør i un-
derkanten af 6% svarende til 38
milliarder kr. i 2002. Det tal kunne
have været mindst dobbelt så stort,
hvis det ikke var for de milde gaver
fra Fogh og skatteministeren til fx
TDC og A. P. Møller.

Den anden store kilde til sta-
tens indtægter er, afgifter som
moms og forskellige afgifter på ci-
garetter, øl o. lign. Det udgør
næsten 1/3 af skatten som sta-
ten fik ind i 2001. Og her betaler
vi alle nøjagtig det samme, selvom
det føles forskelligt. Når man tjener
en ½ million mærker man jo ikke
om smørret koster 8 eller 10 kr.,
men det gør vi.

Faktisk er det kun 14 % af de
samlede skatter og afgifter på i
alt 654 milliarder kr. som er ”pro-
gressive”.

Langt hovedparten af danskerne
vil gerne betale skat og ønsker at
den skal bruges på velfærd, fx til
bevarelse af efterlønnen. Vi kunne
bare ønske os noget mere lighed i
skattebetaling og noget mindre
jammer fra de privilegerede.

JAKOB NERUP

Elsker sin skat

Mellem 700-900 muslimer og andre
danskere demonstrerede mod
Dansk Folkepartis forslag om at
forbyde religiøse symboler i det of-
fentlige rum. Et forslag som har sit
sigte på muslimske kvinder, men
dækker sig ind under et forsvar for
den sekulære stat. Jan Hoby har
interviewet Suher Othman, en af
talerne på demonstrationen og
aktiv i Unge mod Uretfærdige
Udlændingelove, om kampen mod
dette angreb på demokratiet.

Hvad skal vi gøre hvis politikerne
kommer igennem med et tørklæde-
forbud ?

 Jeg tror ikke de vedtager en lov
der forbyder tørklæder, for hvis de
skal forbyde tørklæder skal de også
forbyde alle former for religiøse sym-
boler.

Hvordan synes du vi skal forhin-
dre at de  gør det?

Det at manifestere sig og få  mange
mennesker i befolkningen med til at
kæmpe for at kvinder kan gå med
tørklæde eller det de har lyst til. Og
bære deres tørklæde hvorend de vil;
på arbejdsmarkedet og i det offent-
lige rum. Man skal have lov til at være
anderledes, for vi skal ikke alle sam-
men være et produkt af regeringens
planer  om „hvad-ved-jeg”. Der skal
være plads til mangfoldighed!

Hvordan vil I konkret sørge for at
der er andre end kun muslimer der
er en del af denne kamp? Hvordan
sikrer vi at mange andre end musli-
mer kæmper jeres kamp for at for-
svare jeres demokratiske rettighe-
der?

Det at vi ikke kun fokuserer  på

Forsvar retten
til at bære hijab!

tørklædet, men også på hvis man
bærer en turban, en kalot, et kors el-
ler andre symboler eller bare ser lidt
anderledes ud end andre menne-
sker, så vil man kunne blive ramt af
et forbud! Det er det vi skal vi tage
fat i og kæmpe ud fra.

Ser du den franske og danske debat
om at forbyde tørklæder som en del af
kampen mod Islam og Islamofobien og
”Krigen mod terror”?

Ja, det tror jeg desværre! Allerhelst
ville jeg sige at disse spørgsmål ikke
har noget med Islam at gøre. Men jeg
ved godt at det i bund og grund har
med Islam at gøre, - at Islam er det
nye fjendebillede. Men jeg og andre
muslimer er jo ikke an-
derledes end andre
danskere blot fordi vi
går med tørklæde.

Vil I opfordre til at
bruge jeres demokratiske
ret til civil ulydighed,
hvis vi ikke kan få for-
hindret et tørklæde-
forbud?

Det tror jeg vi vil gøre,
- det må vi gøre! Men så
langt har jeg ikke taget
stilling, fordi jeg ikke
tror de får held til at
vedtage forbudet.

Men regeringen og
Dansk Folkeparti har
gennemført rimeligt hef-
tige diskriminationer af
indvandrere og flygt-
ninge. Hvorfor skulle de
ikke forsøge at gennem-
føre et tørklædeforbud?

Jeg håber bare  den danske befolk-
ning får øjnene op for det og skifter
denne regeringen ud! For jeg tror
ikke kun det er med udlændige-
spørgsmålet at vi er trætte af regerin-
gen. Der er så mange andre områder
som plejeområdet, hospitals-
området – ja det hele! Der er mange
ting som mange er trætte af, - med
den her regering. De har lovet og lo-
vet og vi har ikke fået noget ud af det.

Vi har ét fælles udgangspunkt og
det er at vi er imod regeringen og det
uanset om du er muslim, jøde eller
ateist, ung eller gammel, mand eller
kvinde.

Blækket er ikke tørt på universitets-
reformen før nye angreb sættes
ind. Fogh-reform gør universite-
terne til selvejende institutioner,
hvor en udpeget bestyrelse af er-
hvervsfolk skal bestemme.

Videnskabsminister Helge Sander
har nedsat et udvalg som skal
komme med ”anbefalinger for god
universitetsledelse i Danmark”.

Udvalgets anbefalinger er grum
læsning, hvis man er demokrat, øn-
sker kritisk forskning eller blot er al-
mindelig studerende eller ansat. Ud-
valget foreslår:

- At der kun skal være 11 i en be-
styrelse, heraf 2 studerende, 1 un-
derviser, 1 tek-adm. Tænk på, at på
Københavns universitet er der
35.000 studerende, 7.000 ansatte.

- At bestyrelsens møder er luk-
kede. Høring af studerende og an-
satte må rektor tage sig af.

- At bestyrelsen skal have fokus på
strategi, effektivitet og ”interessent”.
Det betyder specialisering, hårde
krav til studieeffektivitet og forsk-
ning samt fokus på erhvervslivets
ønsker.

- At universitetet skal drives som
en virksomhed der har kontrakt med
ministeriet. Det vil føre til markeds-

På Aalborg Universitet skal ti løst-
ansatte undervisere fyres til fe-
bruar. Men underviserne vil kæmpe
for deres job og har allieret sig med
de studerende. Disse fyringer er
enormt urimelige og strider med al
anstændig personalepolitik.

Fyringerne kommer samtidig med
at en del fastansatte undervisere på
universitetet har mange over-
arbejdstimer og derfor strider
fyringerne mod almindelig
arbejdspladskutyme. For de stude-
rende vil fyringerne give dem
studiemæssige problemer. Som
Louise, studerende på basis, fortæl-
ler, ”så udgør de ti undervisere den
pædagogiske og organisatoriske
kerne på basisuddannelsen.” Ledel-
sen har dog heller ikke afgivet fag-
lige begrundelser for fyringerne.
Tværtimod har underviserne i gen-
nemsnit 11 års anciennitet og aldrig
fået faglige påtaler. Som protest har
de studerende organiseret en under-
skriftindsamling som ved avisens
deadline har opbakning fra 30 pro-
cent af de studerende. Et ganske
pænt niveau, da de studerende
endnu ikke har fået besked fra ledel-
sen om fyringerne. Studentermødet
torsdag d. 8. januar, viste en klar, spi-

rende radikalitet blandt de 30 frem-
mødte. Den ivrigste debat handlede
da også om muligheden for strejke.
Folk var meget optagede af hvad de
selv kunne gøre i forhold til en
strejke. Og netop diskussionen om
strejkevåbnet viser sig nu at blive af
afgørende betydning, hvis undervi-
serne skal beholde deres job.

Efter at ledelsen har afvist
undervisernes forhandlingsudspil
har underviserne kun strejkemidlet
tilbage. Underviserne må sikre sig
opbakning fra de studerende og i
fællesskab boykotte eksamenen
sidst i januar.  Som Lasse, stude-
rende, sagde under studenter-
mødet, ”så skal en strejke og vores op-
bakning ses som et forsøg på at finde
en permanent løsning i solidaritet
med næste års studerende. ”Og det
er nu at chancen for at skabe en mere
militant tradition på universitetet er
tilstede.“

HANS ERIK MADSEN, PHD-STUDERENDE
OG UNDERVISER PÅ BASIS

PETER KJÆR, SPECIALESTUDERENDE PÅ
CAND.SCIENT.ADM

Fyringer på
Aalborg universitet

gørelse og kvælning af eksperimen-
tel og kritisk forskning. Præstations-
mål vil fremelske en frabriks-
mentalitet, der vil kvæle åndslivet.

- At værdierne fra god ledelse
hentes fra ”Corporate Governance”,
som i sin enkelhed siger at en besty-
relses essentielle formål er at sikre
aktieejerne det mest optimale ud-
bytte – en slags multinational moral.

Hvis der var god grund til at gå
imod universitetsloven, så er der
endnu mere grund til det med disse
anbefalinger. Her er studerende re-
duceret til ligegyldige parenteser og
de ansatte til styrbare robotter.

OECD, de vestlige landes sam-
arbejdsorganisation er også kommet
med nogle anbefalinger til de dan-
ske universiteter. De foreslår at uni-
versiteterne gøres til private fonde,
så man kan få mere kommerciel fi-
nansiering. De siger også at de stu-
derende skal hurtigere i gang og
blive færdige på normeret tid. Det er
guf for Helge Sander og erhvervsli-
vet som samstemmende siger ja tak.

Regeringen Fogh har på vegne af
det danske erhvervsliv sat sig for at
universiteterne skal omdannes til
specialiserede pølsefabrikker for de
fleste og med en lille forkælet elite-
uddannelse for de få.

I spidsen for udvalget står Lars
Nørby Johansen, der er koncernchef
for Group4Falck. Et multinationalt

firma som driver koncentrationslejre
for flygtninge i Australiens ørken,
fængsler i USA, vagttjeneste i Irak og
fagforeningsfjendtlighed i USA. Et
andet medlem er Karin Verland, som
er administrerende direktør i Pfizer
Danmark. En af verdens største
medicinalproducenter som lever af
overprofitter på smerte og sygdom
og samtidig forhindrer verdens fat-
tige adgang til medicin. Et tredje
medlem er Mogens Munk Rasmus-
sen, der er koncernchef i Nykredit,
der tjener styrtende på rentelån i det
privatiserede boligmarked i Dan-
mark. Andre deltagere er
universitetsledere med rektor for
Københavns universitet, Linda Niel-
sen i spidsen. Hun blev valgt af sine
kolleger, men har nu valgt side med
regeringen og erhvervslivet.

JAKOB NERUP

Erhvervslivets universitet
Suher Othman

Tyske studerende har siden
devember besat universiteter i
protest mod privatisering



SIDE 05Socialistisk Arbejderavis
Nr. 223, 14. januar 2004                  VERDEN SET NEDEFRA

USAUSAUSAUSAUSA
set nedefra

Berlusconi er en grim fyr og vi
tiltror ham gerne at have syl-
tet en ordentlig forberedelse
af EU-topmødet i december til
fordel for at få gennemført
nogle love til egen vinding i Ita-
lien. Men helt så enkelt kan
traktatsammenbruddet ikke
forklares.

Regeringerne og de multina-
tionale er ikke uenige om hver-
ken indholdet eller retningen
i EU. Der skal være nylibe-ral-
isme, markedsorientering og
kristentro i traktaten og den
skal udvides til at omfatte me-
get mere. Heller ikke ind-
skrænkningen af vetoretten
eller flytningen af mere magt
til kommissionen er der uenig-
hed om.

Uenighederne kommer
først når nationalstaternes
regeringsrepræsentanter skal

Traktatsammenbrud –

Magtens skisma
diskutere magt.

De enkelte nationalstater
slås for indflydelse på alt lige
fra stemmevægte til antallet af
kommissærer. Angiveligt for
nationens skyld, men reelt
handler det om at positionere
sine multinationale virksom-
heders interesser.

Det betyder fx noget om
Danmark har en kommissær.
Fordi kommissionen kan rejse
forslag og der her ligger en
meget udvidet adgang til sær-
lige komiteer og udvalg som
fastsætter retningslinier for
EU’s samhandel med udlan-
det og indre marked. Et ek-
sempel er danske Carlsbergs
interesser i genbrug af flasker
og returpant som den danske
miljøkommissær Ritt Bjerre-
gård sloges for. Eller den ad-
gang A.P. Møller har til udfær-
digelsen af transportregler i

havne og mod gods i Europa og
i særlig grad kan sætte finger-
aftryk på EU forhandlinger i
WTO om samme.

Frankrig stod hårdt på sine
interesser og vil bevare få med
store stemmevægte. Det gav-
ner de franske multinationale,
som i øjeblikket har vanskeligt
i konkurrencen. samtidig giver
det Chirac muligheden for at
spille på at forsvare alle fransk-
mænds interesser og dermed
skabe sig lidt luft for det
enorme sociale pres der er fra
neden i Frankrig.

Den samme forklaring kan
knyttes til Spanien og Polen
som gerne vil bevare deres
stemmevægte, men ikke er
store nok til det statistisk. Især
den spanske regering er pres-
set af de mange strejker og so-
ciale bevægelser som kæmper

mod den nyliberalistiske poli-
tik. I Polen har 10 år med ben-
hård markedskapitalisme
skabt masser af fattigdom og
en kapital som ikke er særlig
stærk overfor de store multina-
tionale fra vest. En relativt
større stemmevægt kan sikre
den spinkle opbakning fra be-
folkningen og give den svage
kapital lidt rygstød.

Sammenbruddet er mag-
tens eget. Vi kan medvirke til
at gøre det endnu sværere for
dem at blive enige om at fort-
sætte deres nyliberalistiske
fremfærd.

JAKOB NERUP

Lederen af den Europæiske
Faglige Sammenslutning (Eu-
ropas LO) John Monks, siger at
”det sociale Europa og velfær-
den er truet af regeringernes
privatiseringer, ensidige de-
montering af velfærden og
indførelsen af den amerikan-
ske aktieejer-doktrin. Derfor
har vi besluttet at indkalde til
massedemonstrationer i Eu-
ropas hovedstæder og stor-
byer. De vil lave konferencer
og mediekampagner for at
sætte lønmodtagernes sociale
dagsorden overfor EU’s le-
dere. De ønsker millioner in-
volveret”.

John Monks sætter føgende
paroler frem:

”Vi må stille os op og blive
talt i vores støtte til:

Europa‘s fagforeninger
demonstrerer 2.-3. april

- Mere solidaritet og retfær-
dighed
- Mere social sammenhæng,
lighed og tolerance
- En stærk Europæisk social
model
- En socialt orienteret forfat-
ning

Vores Europa er et socialt
Europa – et socialt Europa er
vores Europa.”

Vil fagbevægelsen i Dan-
mark deltage?

Det er et initiativ som fortje-
ner al mulig støtte. Fra denne
avis skal der lyde en opfor-
dring til den danske fagbevæ-
gelse, venstrefløj og anti-kapi-
talistiske bevægelse om at
tage opfordringen alvorligt.

Selvfølgelig gider vi ikke

lave en ”for EU-
demonstration”.
Men vi skal vise
vilje til at lave en
social demon-
stration, som kan
samle bag sociale
krav og prote-
stere mod nyli-
beralismen og
den demokrati-
ske skævvrid-
ning til de multinationales for-
del.

Vi opfordrer til at der laves
demonstration d. 2. april gerne
kombineret med frække aktio-
ner. Vi opfordrer til at spørgs-
målet rejses i fagligt ansvar og
på tillidsmandskonferencen i
Århus d. 18. januar.

Uanset om parolerne kan

skærpes, så er det et kæmpe
skridt frem at samle fra neden
mod EU’s politik. Nøjes vi med
at afvise ETUC i ”nej til EU”
hellige navn, så misser vi en
mulighed for at skabe en social
modpol til de multinationales
Europa.

JAKOB NERUP

Faglige unge demonstrere, for bedre løn

Dele af den franske venstre-
fløj er forvirret over spørgs-
målene sekularisme, kvinde-
rettigheder, ytrings –og religi-
onsfrihed. Årsagen er Jacques
Chirac’s planer om at gøre
Frankrigs 5 millioner store
muslimske samfund til synde-
buk, - for magthavernes poli-
tiske falliterklæring.

Utroligt men sandt så har den
ene af Frankrigs største ”trots-
kistiske” organisationer Lutte
Ouvriére meldt sin støtte til
højrefløjens og det nazistiske
le Pen parti ,Front National’s
planer om at forbyde politiske
og religiøse symboler i det of-
fentlige rum. Partiets primære
mål er at forbyde tørklæder
eller Hijab!.

Forslaget er i Frankrig som i
Danmark fremstillet som et
forsvar for den sekulære stat
og adskillelsen mellem stat og

kirke – vedtaget i Frank-
rig1905. En påstand som Lutte
Ouvriére(LO) og PCF’s (det
franske Kommunist parti)
ungdomsorganisation har
købt fuldt og helt. Ifølge LO
skal tørklæder forbydes i  ud-
dannelsessystemet ”ikke kun
ud af respekt for sekularis-
men, men også og især i for-
svaret for kvinders rettighe-
der” Lutte Ouvriére 19.decem-
ber.

Tror vores franske kamme-
rater virkelig at Chirac bekym-
rer sig om kvinders rettigheder
eller efter 40 år i politik vil til at
kæmpe for dem nu! Næppe.

Imperialistiske
kvindekamp

Det er rigtigt at hijab ofte
kan ses som et symbol på
kvindeundertrykkelse. Men

kvinder og piger må vindes til
selv at ville deres egne frigø-
relse – som betyder retten til at
bære tøj eller ikke at bære tøj
der har en undertrykkende
oprindelse. De må vindes til at
se det at gå med Hijab som er
en ret, - og denne ret kan blive
afvist lige såvel som den kan
blive ønsket. At der er ikke-
muslimske kvinder der ønsker
at ”befri” de
m u s l i m s k e
kvinder fra tør-
klædet ,er impe-
rialistisk. De vil
”befri” nogle få,
for at under-
trykke de man-
ge muslimske
kvinder der se
hijab som en ret!

Revolutionæ-
re socialister for-
svarer ægte se-

70.000 arbejdere kæmper for
sygesikring og løn
Mike Davis rapporterer fra
Californien

Fra Malibu til grænsen mod
Mexico har 70.000 arbejdere
fra supermarkederne, hvoraf
totredjedele er kvinder, strej-
ket eller været lockoutet si-
den 11. oktober. Over 850
butikker er ramt. Det er den
største arbejdskamp i den
private sektor på vestkysten
siden generalstrejken i Holly-
wood i 1946.

Ingen strejke i nyere tid
har påvirket befolkningen så
meget. Næsten hver eneste
af områdets 20 mio. indbyg-
gere har måttet gøre op med
sig selv, om de vil handle i en
strejkeramt butik eller ej.

Sygesikring
Kampen er hård. De strej-
kende, der repræsenteres af
fagforeningen UFCW (United
Food and Commercial Wor-
kers), kæmper imod et bru-
talt forsøg fra Californiens tre
største supermarkedskæder
på at udhule deres sygesik-
ring og sænke lønnen for ny-
ansatte.

Slagmarken er lokal, men
emnerne, især sygesikrin-
gen, er af national interesse.
USA har ingen offentlig syge-
sikring. Fagforeningsmed-
lemskab, ikke borgerskab,
har traditionelt set været
adgangen til støtte til medi-
cinsk behandling.

Men nu, hvor kun 9% af
arbejderne i den private sek-
tor er medlemmer af en fag-
forening, og medicinudgifter-
ne er steget voldsomt, bliver
en stor, og stigende, del af
en families budget brugt på
en slags privat sygekasse.
Men hele fire millioner ind-
byggere i Los Angeles har
ikke råd og mangler basal
læge- eller tandlægepleje.

Handelssektoren har den
højeste andel lavtlønnede,
kortvarigt ansatte og uforsik-
rede arbejdere. Supermar-
kedsansatte, der er med i en
fagforening, er den eneste
undtagelse. Alligevel kæm-
per de fleste UCFW-medlem-
mer for at overleve på en ti-
meløn mellem 12 og 14 dol-
lars. Men deres forsikringer
giver dem et medicinsk sik-
kerhedsnet, de fleste uorga-
niserede arbejdere kun kan
drømme om.

Wal-Mart
Men i øjeblikket forsøger
store firmaer at skrotte de-
res sygesikring. Deres forbil-
lede er symbolet på super-
udbytning og grådighed –
Wal-Mart kæden, som nu vil
til at invadere Californien.

De tre butikskæder påstår,
at uden store indrømmelser
fra UCFW, kan de ikke kon-
kurrere med de 40 nye ”su-
percentre”, Wal-Mart har pla-

ner om at åbne. Wal-Marts
ansatte får ofte halvt så me-
get i løn som organiserede
arbejdere og må betale en
større del af deres sygesik-
ring selv (hvorfor de fleste af
dem ikke har nogen).

Wal-Mart har overhalet Ge-
neral Motors som verdens
største firma. Kæden har
gjort Sam Walton-klanen til
den rigeste familie i USA
(over 100 mia. $ værd).

Wal-Mart er berygtet for at
betale sultelønninger til
dens én million ansatte i
USA. Uden for landets græn-
ser presser det sine tusind-
vis af leverandører i Bangla-
desh, Kina og Centralame-
rika til at skære ned på løn
og arbejder-rettigheder. Fak-
tisk er den indirekte den stør-
ste aftager af børne- og slave-
lignende arbejde i hele ver-
den.

”Wal-Martisering” er ble-
vet en kærkommen und-
skyldning for andre butiks-
kæder til at gå til angreb på
deres egne ansatte.

Solidaritet
Alt dette er alle fagforenin-
ger klar over, og UFCW har
vundet en imponerende soli-
daritet fra lærere, maskinar-
bejdere og hospitalsansatte.
3.000 arbejdere fra Los
Angeles havn demonstrere-
de foran et supermarked i
nærheden. Selv Teamsters
fagforening nægtede fornylig
at læsse mad og varer fra
supermarkedernes distributører.

Men det mest bemærkel-
sesværdige og uventede har
været den almindelige be-
folknings vedholdende soli-
daritet. Hundredtusinder, om
ikke millioner, af folk i Syd-
californien har ændret ind-
købsvaner og kører nu ofte
meget langt for at undgå at
handle i en strejkeramt bu-
tik.

Alligevel har de tre super-
markedskæder på trods af
et enormt fald i julesalget
nægtet at trække deres vig-
tigste krav om et låg på ud-
gifterne til sygesikring til-
bage. De vil kæmpe til det
sidste. Så strejken vil sand-
synligvis fortsætte længe
ind i det nye år.

Det er måske mærkeligt
at tænke på en arbejdskamp
i det solrige Californien som
en milepæl for amerikanske
fagforeninger. Men alle er
klar over, at UFCW skal vinde
denne kamp, koste hvad det
vil, hvis de nogensinde skal
have en chance for at få en
overenskomst med Wal-
Marts onde imperium.

Mike Davis er amerikansk
aktivist og forfatter til bl.a.
”Late Victorian Holocaust”,
”Prisoners of the American
Dream” og ”Magical
Urbanism”

Jacques Chirac´s ”marxistiske” politimænd!

kularisme og den totale adskil-
lelse mellem stat og kirke. Vi
forsvarer alle troendes demo-
kratiske ret til udøve deres re-
ligion, hvilke betyder retten
til bære deres religiøse symbo-
ler i det offentlige rum uden
restriktioner.

JAN HOBY

Protest-demo, Kbh 8/1
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Medlem af ISU i Odense

Lene Junker

2003 var et begivenhedsrigt år. USA‘s imperialismen blev udfordret af verdens anden supermagt. Verdens anden supermagt blev i The New York Times beskrevet som de 15 millioner mennesker der den 15. februar demon-
strerede mod USA‘s planer om at besætte Irak. I Danmark var den 15. februar en stor succes, op mod 30.000 demonstrerede i København. Protesterne mod krigen fortsatte. 15. marts demonstrerede 20.000 i København.
Ved krigens udbrud den 20. marts samledes op mod 5000 elever og studerende på Rådhuspladsen i København for at vise deres utilfredshed med krigen i Irak, adskillige vejkryds blev blokeret. Samme aften blev der
demonstreret i 35 danske byer landet over - fra Frederikshavn til Aabenraa og fra Esbjerg til Rønne, i alt demonstrerede op mod 35.000 mod krigen mod Irak og den danske krigsdeltagelse. Det var ikke kun krigen mod
Irak der vakte vrede i den danske befolkning, i juni samledes 90.000 til en åbent hus arrangement på Chirstiania. Protesterne mod lukningen af Christiania fortsatte efter sommerferien hvor 20.000 demonstrerede, med
paroler som ”Fri hash – Fyr Fogh” og ”Bevar Christiania”. Regeringens politik har i løbet af året været en løbende kilde til protester, gymnasieeleverne protesterede og besatte gymnasier i løbet af efteråret, mod forringel-
ser af deres uddannelse og flere elever i klasserne, den største demonstration samlede over 40.000 på landsplan. Verden over løb 2003 heller ikke stille af. Der var massive demonstrationer især i forbindelse med krigen
og besættelsen af Irak, i London demonstrerede 2.000.000 mennesker den 15. februar, og der var protester over store dele af Europa mod forringelser af pensionsordninger. I slutningen af året samledes 50.000 aktivi-
ster ved Europa’s Sociale Forum for at diskutere en anden verden.

2003 - var du med?

Demonstration i Københavns gader ved krigsudbrud, 20. marts 2004 - „Vi
stopper Danmark - til Danmark stopper krigen“

Bevar Christiania- demonstration 30 ahgust 2003. „Fyr Fogh - fri hash“ „People not profit - our world is not for sale“ demonstration ved ESF, november 2003.

Der er brug for et anti-kapitali-
stisk alternativ
FYR FOGH gruppen i Odense er dannet af SID-
Ungdom, SUF, SFU, ISU, Fynske Anti -fascister
og Børnemagt. Den gik i luften den 20. novem-
ber med uddeling af løbesedler på uddannelse-
stederne, en lille gadeaktion og et offentligt
debatmøde.

Siden har vi lavet andre aktiviteter. Bl.a. del-
tog vi i ”Uddannelsernes Aktionsdag” den 11.
december. Midt i januar mødes vi igen – og her
har vi specielt inviteret uddannelses-
organisationerne til at deltage og opfordre dem
til at gå med i FYR FOGH kampagnen. I  FYR
FOGH gruppens korte levetid har vi gjort 3 vig-
tige erfaringer:

.
1. Vi er enige om kritikken af Fogh-regerin-

gen.  Det har skabt en naturlig basis for at
gøre noget i fællesskab. Vi er også enige om,
at årsagen til de store problemer i dag er, at vi
er underlagt et økonomisk system, hvor penge
altid kommer før mennesker. Og vi er også
enige om at en generel systemkritik er vigtig
for vores aktiviteter.

2. Vi har også diskuteret alternativet til Fogh
regeringen. Her er vi enige om retningen for
det alternativ – nemlig et samfund, hvor men-
nesker kommer før penge og hvor alt ikke kan
gøres til en salgsvare.  Alternativet må være
et resultat af en fælles proces – hvor vi gør
noget ved det vi er enige om - samtidig med at
vi løbende har diskussioner.  F.eks. besluttede
vi at samle underskrifter ind mod
Nordsøaftalen– samtidig med at vi diskuterede
aftalen og  om alternativet til regeringens af-
tale skulle være en kraftigere beskatning  eller
at nationalisere Nordsøen.

3. FYR FOGH løbesedlerne er blevet så godt
modtaget – alle steder.  Mange lyser op i et
stort smil og siger, hvornår skal vi komme –
god idé – det er bare rigtigt! Fogh har stadig
sine støtter, men der er sket et skift over som-
meren 2003. Det har været meget positivt at
gå ud med FYR FOGH budskabet.

Erfaringerne fra Fyr Fogh Gruppen i Odense
kan bruges alle steder.  Men det er kun en
spæd start. Der er brug for organiseret mod-
stand og et fælles alternativ.  Hvis vi kan skabe
et alternativ, som kombinerer aktivisme med
systemkritiske/anti-kapitalistiske idéer, så kan
vi få mange med på både på uddannelsesste-
der og arbejdspladser.

Et anti-kapitalistisk alternativ må vokse ud
af en fælles kampagne for at for at vælte Fogh-
regeringen.  I 2003 voksede modstanden mod
Fogh-regeringen.  Det kom til udtryk i anti-krigs-
bevægelsen, strejkerne på uddannelsesområ-
det, kampagnen for at bevare Christiania, Unge
muslimers demonstration mod hetz og diskri-
mination og lokale kampe mod nedskæringer i
amter og kommuner.

Fogh er blevet mere forsigtig.  Men han er
stadig farlig og han er langt fra færdig.

Fogh kan sagtens leve med arbejdsløshed,
krig, kritik og dårlige meningsmålinger – det er
ikke nok til at true hans regering eller hans
venner i samfundets top.

Men han kan ikke overleve massiv kritik og
afsløringer, synlige protester og demonstratio-
ner og strejker og besættelser. Hvis alternati-
vet til Fogh ikke skal blive Lykketoft som en
tro kopi af Nyrup, så må vi udvikle et anti-kapi-
talistisk alternativ, der ideologisk udfordrer ka-
pitalismens logik.

Der skete meget positivt i 2003, langt
mere end i de sidste mange år;
Gymnasiebesættelser, uddannelses-
demonstrationer, protester mod rege-
ringens politik, arbejdsnedlæggelser,
bevar Christiania. En stor del af befolk-
ningen gik på gaderne for at demon-
strere mod krigen mod Irak i begyndel-
sen af året. Ung som gammel deltog, og
bedsteforældre og børnebørn kunne
udveksle erfaringer fra antikrigs-
arbejdet.

Der opstod en bred og aktivistisk antik-
rigsbevægelse med lokale antikrigs-
grupper over hele landet. Det var en antik-
rigsbevægelse der var større og mere ra-
dikal end vi længe har set, både i Dan-
mark og i verden, og vi oplevede et sam-
arbejde mellem forskellige partier og or-
ganisationer, der fungerede uden tidli-
gere tiders sekterisme, der ellers har pla-
get venstrefløjen. Antikrigsaktivister
stoppede trafikken i København og Århus
ved krigens udbrud den 20. marts,
folkeskoleelever i Valby blokerede motor-
vejen, københavnske stilladsarbejdere
stoppede trafikken ved Nørreport Station

Nytår: 2004 grunde til optimisme
med deres lastbiler, og Anders Fogh og Per
Stig blev overhældt med maling.

På trods af de massive protester, valgte
Anders Fogh Rasmussen, som en anden
skødehund, at følge George Bush og Tony
Blair i angrebskrigen mod Irak – det var
dansk imperialisme anno 2003 . Argu-
menterne for den danske krigsdeltagelse
var en tro kopi af statsministerens store
forbilleder i international politik,
Saddams masseødelæggelsesvåben og
forbindelsen til terrorister, argumenter
som senere er blevet modereret en hel
del, og i høj grad afsløret som løgne fra
ende til anden. Den danske imperialisme
viste også sit ansigt på Grønland, Dan-
marks største koloni – statsministeren
lovede Thulebasen væk til Bush’s våben-
skjold på trods af grønlandske protester.

Sort og reaktionær
Men også på den hjemlige scene var re-
geringens politik sort og reaktionær.

Regeringens skattestop betød store
besparelser i amter og kommuner, og det
skete endda uden at regeringen fremstod

som syndebukken – lokalpolitikerene
måtte selv pege på de områder hvor der
skulle spares. Det betød store besparel-
ser på velfærdsområdet, bl.a. valgte
flere kommuner at spare på tvangsfjer-
nelser, og tvangsfjernede børn blev
sendt hjem til deres forældre. Den kol-
lektive trafik stod også for skud og bil-
letpriserne røg i vejret i mange amter.
Det samme gjorde prisen for børnepas-
ning. Skattestoppet og de skattefordele
som den enkelte dansker skulle få glæde
af, betød i realiteten at udgifter til f.eks.
børnepasning hurtigt æder skattelet-
telserne op. På uddannelsesområdet
var den ikke meget bedre, en ny
universitetsreform blev vedtaget og fjer-
nede med et slag demokratiet på lan-
dets universiteter, og samtidigt fik er-
hvervslivet stor indflydelse i univer-
siteternes bestyrelser. På gymnasierne
blev eleverne også hårdt ramt flere am-
ter forsøgte at putte flere elever i klas-
serne. Ulandsbistanden blev kraftigt
beskåret. Stramningerne på indvandre-
rområdet er et horribelt kapitel for sig
selv. Af andre ”mindeværdige” begiven-
heder i 2003, var den lange række af

ministre der kom mere eller mindre klod-
set af sted. Der var Thor Pedersen der ikke
overholdte sin bopælspligt, miljøminister
Hans Christian Schmidt der tilgodeså sine
gamle venner med puljetilskud, kirkemi-
nister Tove Fergo der måtte fyre en højre-
ekstremistisk spindoktor, samt en hel del
flere minsterbrølere..

Fogh‘s klassepolitik
Regeringen har i løbet af 2003 gennemført
en asocial klassepolitik, der kun har tilgo-
deset erhvervslivet og den lille del af be-
folkningen der tjener rigtig mange penge.
Hver gang regeringen er blevet kritiseret
har den trukket det racistiske kort for at
aflede opmærksomheden fra deres politik.
Regeringens tro følgesvende i Dansk Folke-
parti, har lagt stemmer til regeringens
nedskærings-politik og har til gengæld fået
gennemført Europa’s strengeste og mest
racistiske indvandrer- og flygtningepolitik.

Kodeordene for regeringens politik har
være straf og konsekvens, gulerod og kær-
lige klaps – med andre ord: hvis du ikke kan
forsørge dig selv eller kender nogen der

kan, ikke er normal, eller ikke spiller efter
regeringens pibe, skal de nok sørge for at
du kommer endnu længere ned. På den
anden side: hvis du er en rig skibsreder,
så sælger regeringen gerne den danske
undergrund til dig for en slik. En sort og
reaktionær politisk offensiv der bygger på
familiære og traditionelle værdier, selv-
forsørgelse, straf og normalitet.

Radikal bevægelse
Alt dette var med til at radikalisere de tu-
sindvis af mennesker der var involveret i
strejker, protester, aktioner og demon-
strationer. Protesterne mod regeringen,
mod krigen, for et bedre miljø lokalt og
globalt,  kampen for menneskerettighe-
der og meget meget mere blev samlet ved
Danmarks Sociale Forum i oktober for at
diskutere en anden verden. Danmarks
Sociale Forum var et tigerspring fremad
for de mange bevægelser, og forum´ met
var i mange henseender den anti-kapi-
talistiske bevægelses fødsel i Danmark.
Op mod 500 mennesker deltog i Dan-
marks Sociale Forum, det var en bragende

succes – en lille måned  blev der sendt 3
busser af sted fra København til Europas
Sociale Forum i Paris. Der deltog i alt 150
danske aktivister på ESF.

Men på trods af at den anti-kapitalisti-
ske bevægelse i Danmark altså er vokset
markant, lykkedes det os ikke at forhin-
dre eller stoppe krigen, og Fogh-regerin-
gen blev ikke væltet.  Fogh og Pia K vil fort-
sætte deres  asociale klassepolitik. Vi har
set en bevægelse der var stor nok til at
udfordre denne politik, men altså ikke
stor nok til at stoppe den. Vi må derfor
fortsætte med at opbygge bevægelsen,
og diskutere hvordan vi kan blive endnu
stærkere. Fogh skal have kamp til stregen
hver eneste dag på skoler, universiteter,
arbejdspladser – ja kort sagt overalt hvor
vi kommer. I 2004 er der en række kon-
krete begivenheder der er værd at bide
mærke i. Den 20 marts har den globale
antikrigsbevægelse indkaldt til interna-
tional protestdag mod krig og nyliberal-
isme. Hovedparolerne for demonstratio-
nen er ”tropperne ud af Irak” og ”riv mu-
ren i de besatte områder i Palæstina ned”.
Protestdagen er en oplagt mulighed for

at vise at der stadigvæk er stor utilfreds-
hed med besættelsen af Irak og at vi ikke
finder os i den måde Israel behandler det
palæstinensiske folk på.  EU-parlaments-
valget i juni er oplagt mulighed for at vise
en antikapitalistisk EU-modstand, i ste-
det for den nationalistiske vi kender fra
Folkebevægelsen mod EU og Juni-
bevægelsen. Sidst men ikke mindst bli-
ver der igen i år afholdt Danmarks Sociale
Forum, som er et absolut must for alle
aktivister der ønsker at forandre denne
verden. Der afgørende er at vi formår at
opbygge bevægelsen sammen, på tværs
af organisationer, partier og holdninger.
Forudsætningen herfor er at vi både dis-
kuterer og handler sammen, og deler vo-
res visioner og erfaringer med hinanden.

Det vil vi
Socialistisk arbejderavis vil i 2004 gøre sit
til at give regeringen og Fogh kamp til stre-
gen. Vi vil være med til at opbygge mod-
standen mod regeringens forringelser på
velfærden, mod dens racistiske politik,
mod at erhvervslivets interesser altid

kommer før almindelige mennesker –
kort sagt, sætte mennesker før profit. So-
cialistisk Arbejderavis har en vision om at
blive bevægelsens avis; talerør for bevæ-
gelsen mod krigen og besættelsen, for
modstanden mod Fogh, for kampen mod
kapitalismen og racismen – for alle dem
der ønsker en anden verden. Derfor hå-
ber vi at du vil være med til at læse den,
bruge den, men også være med til at
skrive den. Skriv læserbreve eller artikler,
så andre dele af bevægelsen kan gøre
brug af dine erfaringer med at opbygge
bevægelsen.

KLAUS B JENSEN &
ALEXANDER LASSITHIOTAKIS
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Lula blev valgt til præsident i slutnin
gen af 2002 på baggrund af mere end
ti års katastrofal nyliberal politik. Den

tidligere præsident Cardoso, havde sat sin lid
til IMF’s udviklingsprogrammer, privatiseret
store dele af den Brasilianske økonomi, sikret
multinationale selskaber uhindret adgang til
det brasilianske marked, og optaget enorme
lån fra Verdensbanken. Dette skete i et håb
om at få styr på økonomien og skabe vækst og
velstand i Brasilien. Resultaterne blev dog stik
modsatte. De multinationale overtog store
dele af markedet, og kontrollerer i dag omkring
40% af Brasiliens eksport. Udlandsgælden
blev mere end fordoblet; fra ca 100 milliarder
dollars i 1990 til omkring 240 milliarder dollars
i år 2000. Og mens de multinationale scorede
store profitter, steg væksten i Brasilien kun
langsomt i perioden. Arbejdsløsheden steg
med 10% generelt, og i byerne blev denne for-
doblet mellem 95 og 2000. Samtidig faldt real-
lønnen med 10% i perioden.

Cardoso forærede værdierne væk til
de multinationale, på bekostning af
brasilianernes lønninger og leve-

forhold. Landet blev mere og mere afhængigt
af udenlandsk valuta, og stadig flere lån blev
optaget for betale af på renterne af de gamle.
Ved udgangen af Cardosos præsidentperiode
levede 53,3 millioner (ud af 175) brasilianere
i fattigdom (2$ om dagen), og arbejdsløshed,
slum og sult prægede billedet i byerne. Der-
for ønskede brasilianerne forståeligt nok et
opgør med nyliberalismen. Lula, blev som le-
der af arbejderpartiet (Partido dos Trabalha-
dores), set som manden der kunne skabe de
ønskede reformer, og fik over 60% af stem-
merne ved præsidentvalget i 2002.

Lula blev indsat som præsident første
januar 2003, men har været yderst
forsigtig med at gennemføre refor-

mer. Den franske præsidentkandidat Olivier
Besancenot, fra socialistpartiet LCR, har i par-
tiets avis skrevet at, ”ved årtusindets begyn-

delse er vi stillet overfor to alternativer: Porto
Alegre eller Davos.” Med dette billede forsø-
ger Besancenot at sige at vi må vælge mellem
enten Davos, der repræsenterer verdens
nyliberale elite, eller Porto Alegre hvor ver-
dens græsrødder mødes og diskuterer hvor-
dan vi får en anden og bedre verden. Lulas
politik er levende forsøg på at modsige denne
antagelse; han prøver i stedet at levere sociale
reformer indenfor rammerne af nylibera-lis-
men. Lula har overtaget Brasilens gæld og lo-
vet at betale den tilbage. Dermed har han
også accepteret de spilleregler som Verdens-
banken og den Internationale Valutafond
dikterer. Han har bedt sine forventningsfulde
vælgere væbne sig med tålmodighed. I første
omgang vil han få styr på økonomien, og først
senere gøre op med nyliberalismen og gen-
nemføre større reformer. Lula har dog lavet en
række forbedringer for brasilianerne. Blandt
de vigtigste har han lavet et mad -uddeling-
sprogram, der sikrer at nogle af de mest ba-
sale fødevarer bliver delt ud til arbejderne i
byerne. Programmet afhænger dog af hvor
meget forskellige donorer vil betale, og ræk-
ker stadig ikke til at alle kan få mad nok. Mind-
stelønnen er blevet hævet fra 211 til 240
Reales pr. måned. Dette skal dog ses i lyset af
at det anslås at en gennemsnitsfamilie behø-
ver 1500 Reales om måneden for at opret-
holde en acceptabel levestandard. Lula har
lovet at fordele land til 60.000 familier, men
med 23 millioner jordløse bønder, er dette ikke
nok til at tilfredsstille de jordløse bønder.

Lula kræver altså tålmodighed fra sine
mange støtter, men har ingen defi
neret strategi for at omfordele vær-

dierne i Brasilien, eller for hvordan de ønskede
reformer skal gennemføres. Samtidig er ar-
bejdsløsheden fortsat voksende og realløn-
nen er faldet med 15% i løbet af 2003. Mange
brasilianere har stadig tiltro til Lula, men kri-
tikken af ham vokser dagligt. Specielt i den
anden halvdel af hans tid som præsident er
protesterne mod hans politik vokset. i juli

strejkede en halv million offentlige
arbejdere i protest mod manglende
lønstigninger, og siden er jord-
besættelser og fabriksbesættelser
blevet stadig hyppigere. Lula må
altså se sig selv i rollen som den der
kræver tålmodighed og tilbagehol-
denhed, mens de brasilianske arbej-
dere går til aktiv kamp mod konse-
kvenserne af hans politik.

Dette er ikke en ny situa
tion for Lula og PT. Partiet
blev stiftet tilbage i 1980

efter enorme arbejderkampe og en
radikaliseret arbejderklasse. Partiet
ønskede at repræsentere arbej-
derne, og kæmpede kompromisløst
for at forbedre almindelige brasi-
lianeres kår. Men siden 89 hvor par-
tiet begyndte at vinde pladser i by-
råd og i parlamentet, har partiets re-
præsentanter i stigende grad måt-
tet gå på kompromis med deres po-
litik, og ageret ”ansvarligt” indenfor
rammerne af hvad den kapitalisti-
ske økonomi tillod. Partiet er ikke et
klassisk reformistisk parti, som vi
kender det fra Nyrups eller Blairs
socialdemokratier. Derimod har
partiet en lang tradition for militant
kamp på gulvplan, på arbejdsplad-
ser og boligkvarterer. Derfor har partiet også
vundet den massive opbakning, som det har.
Men samtidig stræber partiet efter at repræ-
sentere arbejderne i det politiske system,
uden at have nogen politik for hvordan mag-
ten skal administreres. Derfor er flere PT-
medlemmer havnet i rollen som dem der for-
svarer kapitalens logik, mens protesterende
arbejdere retter vreden mod den førte poli-
tik.

Et godt eksempel herpå er PT-med
lemmet Erundina, der blev valgt til
borgmester i Sao Paulo, Brasiliens

største industriby hvor PT har størst opbak-
ning overhovedet. Hun blev valgt til borgme-
ster på løfter om billigere offentlig transport
og gratis måltider til skolebørnene. Byens
pengekasse var imidlertid glubende tom, og
Erundina måtte finde penge til sine reformer.
Derfor privatiserede hun byens busselskab
og skaffede derved penge til skolemad. Til
gengæld blev flere buschauffører fyrede, og
buspriserne steg til det dobbelte. Dette med-
førte voldsomme protester og strejker, fra ar-
bejdere og buschauffører og 800 busser blev
ødelagt i protest. Ved det næste borgmester-
valg i Sao Paulo blev Erundina vraget til for-
del for en kandidat fra det yderste højre. Selv
i den by hvor PT havde størst opbakning,
kunne Erundina ikke opretholde magten, da
hendes politik ramte dem hun forsøgte at re-
præsentere. Spørgsmålet er om det vil gå Lula
ligeså, og det afgørende er hvor hurtigt han
kan gennemføre reformer og hvor omfat-
tende de evt. bliver. Men når Lula har valgt

Lulas første år
på magten

Lula har netop overstået sit første år som Brasiliens præsident. Året har været præget af
mange løfter, brandtaler mod nyliberalismen, og massive forventninger om en bedre hver-

dag for den almindelige Brasilianer. Spørgsmålet der endnu står ubesvaret er, om Lula
kan indfri forventningerne til ham.

først at sikre økonomien og kapitalens vilkår,
og først bagefter lave reformer for arbejder-
klassen, er det svært at se hvordan dette skal
kunne lade sig gøre, Brasiliens situation taget
i betragtning. Specielt når vi samtidig befin-
der os i en situation med recession i den glo-
bale økonomi, bliver det svært at tro på, at
Lula kan levere en bedre fremtid for den al-
mindelige brasilianer.

Lulas seneste ”reform”  bekræfter
denne mistanke. Lula har nemlig
efter krav fra IMF, gennemført en

pensionsreform der hæver pensionsalderen
og nedsætter pensionen. Fire medlemmer af
PT er efterfølgende blevet ekskluderet fra PT
for at have stemt imod pensionsreformen, tre
af dem er medlemmer af kongressen og en af
dem er medlem af senatet. En af kongresmed-
lemmerne, Luciana Genro, udtaler i et inter-
view til den engelske avis Socialist Worker, at
der ikke længere er plads til en venstrefløj i
PT. De socialister der ønsker at føre politik til
fordel for almindelige mennesker, vil enten
blive ekskluderede eller blive tvungent til selv
at gå, vurderer hun. Derfor er de ekskluderede
medlemmer, sammen med andre dele af den
sociale bevægelse gået i gang med at starte
en ny organisation, der skal bygge på arbej-
derklassens kamp, og ikke underlægge sig
markedets logik, sådan som Lula og PT har
gjort det.

ALEXANDER LASSITHIOTAKIS.

Lula‘s valgsejr skabte store forhåbninger om en anden Verden.

Lula statue ved Rio‘s karneval
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eftertanke...
Af Klaus B Jensen

Hvorfor startede USA og Eng-
land, med Danmark som mario-
netdukke, krigene mod
Afghanistan og senest Irak?

Dette spørgsmål har plaget
mange antikrigsmodstandere
over hele verden. Svaret kom-
mer Alex Callinicos med, i bogen
‚The New Mandarins of Ameri-
can Power‘, hvor han på en let og
forståelig måde beskriver hvor-
dan tingene hænger sammen.

USA’s trang til at forme og styre
hele verdens politik, så den
tilpasser sig amerikanske inte-
resser, er ikke noget nyt. Men der
er alligevel sket en radikal
ændring i det mønster vi ser i dag.
Hvor man før 11. september ar-
bejdede på at skabe en bred op-
bakning i verdenssamfundet,
når konflikter skulle løses, er
man i dag indstillet på at gå ene-
gang og starte nye krige. I kapit-
let ‚The Cultists of Eternal War‘
behandles den nye Bush dok-
trin, hvor en af de væsentlige
ting,i doktrinen, kom til udtryk i
en tale som Bush holdt den 1.
juni 2002 ved West Point

If we wait for threats to fully
materialize, we will have waited
too long. (Applause)

Homeland defense and missile

defense are part of stronger
security... But the war on terror
will not be won on the defense.
We must take the battle to the
enemy, disrupt his plans, and
confront the worst threats before
they emerge.(Applause)

In the world we have entered,
the only path to safety is the path
of action. And this nation wil act.
(Applause)               .

Men hvad og hvem er det som
amerikanerne skal beskytte sig
imod? I kølvandet på den 11. sep-
tember, var Bush og hans kum-
paner, ikke blege for at udråbe,
ikke bare Osama bin Laden og
Saddam, men hele den muslim-
ske verden som slyngler og
skurke der skulle bekæmpes,
men var det nu også hele sand-
heden.

Svaret kan man finde i bogens
tre sidste kapitler ‚The Grand
Strategy of the American Em-
pire‘, ‚The Geopolitics of Oil‘ og
‚Collision of Empires‘. Her
beskrives, hvordan 11. septem-
ber blot var den kick-start Bush
oghans administration havde
ventet på.

Kapitlerne indeholder  en be-
skrivelse af, USA’s strategi/pla-
ner efter afslutningen af den

kolde krig. Revolutionerne i øst-
og centraleuropa  1989 og
Sovjetunionens kollaps i 1991
efterlod ikke kun USA som den
eneste militære supermagt, men
åbnede også nye markeder for
amerikanske kapitalister som
tidligere hørte ind under Sovjet.
Der beskrives, hvordan disse
markeder skal fastholdes vha.
militær overlegenhed og militær-
baser i disse nye regioner. Og jo,
olien i specielt mellemøsten har
USA’s interesse. Ikke så meget
fordi de selv har brug for den,
men så man kan svække andre
landes konkurrenceevne, ved at
have indflydelse på de besatte
landes produktion af råolie.

Militærbaserne i mellemøsten
skal også bruges til at sende en
advarsel til lande som Rusland,
Kina, Nordkorea m.fl.  Specielt
det folkerige Kina, ser USA som
en kommende trussel. Kina er i
en økonomisk vækst, hvilket
selvfølgelig er godt for
kapitalismen. Det betyder dog
også, at den kinesiske regering
kan optrappe sine militære inve-
steringer og blive en militær su-
permagt.

Callinicos’ konklusion er, at
USA bruger krigen mod terror

The new Mandarins
of American Power

som et dække for deres
egentlige interesse, som er at
opbygge et verdensomspæn-
dende empire.

The new Mandarins of
American Power kan købes
på www.modstand.org

Pris  kr. 170.00 kr

FILIP NICOLAISEN

Rebecca Riots er en akustisk folk-
trio fra Berkeley, Californien. De
blander deres tre meget forskel-
lige og unikke stemmer til nogle
fantastiske harmonier. (Alle tre
medlemmer af bandet er singer-
songer writere.) Deres
fængende, tankevækkende
sange reflekterer en retfærdig
harme og vrede over de betin-
gelser, som den moderne og for-
virrede verden stiller levende
og elskende mennesker overfor.
De følger en tradition i  den
amerikanske folk-country
musik der viser, at det
personlige er politisk og det
følelsesmæssige er socialt - selv
i kærlighedssangene.

Der hviler en nøgen ærlighed og
dybtfølt solidaritet i Rebecca
Riots musik, med en kraftfuld
karismatisk kant.

Rebecca Riots er først og frem-
mest et politisk band, som øn-
sker at man i musikken kan finde
kimen til social lighed og
retfærdighed.De har  taget deres
navn efter The Rebecca Riots
som skete i Syd Wales i 1843, som
reaktion på regeringens

Det var den idealistiske appel
der gjorde at mere end 45.000
frivillige soldater fra mere end
50 lande kom til Spanien for at
kæmpe side om side med revo-
lutionære socialister, kommuni-
ster, anarkister og fagforenings-
folk, mod General Francisco
Franco og hans fascistiske trop-
per.

Franco havde erklæret krig
mod Spaniens demokratisk
valgte regering, og kastede lan-
det ud i en blodig
borgerkrig fra 1936-
39. Solidariteten
med Spaniens de-
mokratiske kræfter
skabte et hav af
borgerkrigssange
som blev sunget af og
for frihedskæm-
perne. Sange som fik
en central plads i det
boom som den ame-
rikanske folk og
country musik ople-
vede i 50’ernes USA.

Men udgivelsen af
”Spain in My Heart”
præsenteres nye ind-
spilninger af gamle og nye sange
som er inspireret af kampen mod
fascismen og for et demokratisk
og socialistisk Spanien. Sangene
bliver udført af nogen af vor tids
største amerikanske politiske og
aktivistiske folk-sangere, som
Pete Seeger, Arlo Guthrie og John
McCutcheon. Spanien er repræ-
senteret med to af deres største
folk-sangere, Eliseo Parra og
Uxía. Sangene er akustisk-base-
rede og mange på spansk, og det
skaber en overraskende delikat
mosaik. I stedet for at oversætte
krigens intense og altfortærende

undertrykkelse og økonomiske
udbytning af de fattige
landarbejdere og arbejderklas-
sen i byerne. Oprøret var en
succes og formåede at skabe en
lille smule mere luft for den wali-
siske arbejderklasse.

På bandets nyeste album
”Gardener” får vi 16 sange, der
berører alle de vigtigste politiske
spørgsmål i  den amerikanske
virkelighed under Bush’s totali-
tære regime - fra spørgsmålet om
dødsstraf, undertrykkelse af ho-
moseksuelle, til militarisme og
politibrutalitet. Alle sange har
den tidløse form som altid har
været folk og country-musikkens
vartegn. Det er musik uden for
alle musikalske modeluner, der
begiver sig ud på en lang musi-
kalsk rejse i Guds eget land ned
ad endeløse highways i den
brændende ørken, hvor truck-
drivere, rednecks og outlaws hol-
der til.

Rebecca Riots,”Gardener”,
Appleseeds Recordings

JAN HOBY

Rebecca Riots –
Folk musik med kant!

Rebecca Riots ved et solidaritetsarrangement

”Kæmp den gode kamp!”
kaos, bliver CD’en en rejse der
beskriver de underliggende
aspekter af konflikten: ønsket og
håbet om bedre tider - „Astu-
rias,“ „En La Plaza De Mi Pueblo“;
savnet af ens elskede - „The
Bantry Girls’ Lament“; Krigen og
de heltmodige antifascistiske fri-
hedskæmper bliver adresseret i
sangene som „Jarama Valley,“ „El
Quinto Regimiento”, ”Taste of
Ashes,” og ”The Abraham Lincoln

Brigade.”
Lige meget hvilket sprog san-

gene er formidlet på, så er helte-
modet, håbet, drømmene, smer-
ten og tabene, som soldaterne og
de civile måtte føle og lide, for-
tolket med så stor overbevisning
og indlevelse, at hvert ord formår
at blive forbundet med lytteren
og gjort til et personligt ejerskab.

„Spain in My Heart“
Appelseeds Recordings

JAN HOBY

I starten af januar landede den amerikanske
rumsonde „spirit“ på Mars’ overflade - og
kort tid efter kunne man på jorden se de
hidtil bedste billeder fra den røde planet.

Succesen har fået spekulationerne om en
snarligt bemandet rumrejse til planeten til at
blomstre. Den berømte danske astrofysiker og
Mars-forsker Jens Martin Knudsen forudså i
DR2‘s deadline at den amerikanske præsident
George „Dubya“ Bush, i sin „State of the
Union“ i marts ville bekendtgøre et nyt stort
amerikansk rumprojekt. (Det er dog ikke mini-
steriet for Homeland Security der her er invol-
veret  i terrorbekæmpelse på Mars, men blot
tale om at sende mennesker til planeten - men
man kan selvfølgelig aldrig vide, hvad verdens
største imperialistiske magt skjuler i kortene.

Intergalaktisk valgkamp
Løfter fra George Bush om amerikansk succes
i rummet skal muligvis ses som et led i valg-
kampen til det amerikanske præsidentvalg.
Indtil videre har Bush givet den amerikanske
befolkning løfter om et våbenskjold, der kan
forhindre Saddam Husseins og andre såkaldte
terroristers masseødelæggelsesvåben i at
ramme USA. Et våbenskjold der i øvrigt er så
dyrt at man kunne have bygget en firsporet
motorvejsbro fra USA til Europa. Han har givet
dem en underholdning til aftensmaden med en
krig i Irak. Med en bemandet rummission til
Mars vil han overgå i historien som en af
verdens største mænd - derudover vil han også
komme til at stå stærkt ved
valget, for der kan da umuligt være nogen der
kan overgå Bush’s bedrifter. Valgløfter som
offentlig sygeforsikring, fri skolegang, mere
velfærd osv. er vand ved siden af.

Den røde planet bliver sort
Man kan dog undre sig over hvorfor Bush netop
har valgt planeten Mars, der jo som bekendt
har tilnavnet „den røde planet“. Det kan selv-
følgelig være han er sponsoreret af et choko-
lade-firma, eller har han været for meget sam-
men med John Wayne, der i 50‘ernes kamp
mod kommunisterne mente at man skulle
fjerne den røde farve fra det amerikanske flag.
Et nyt oplagt farvevalg ville være sort, måske
endda med en lille Enron-reklame i neon eller
et swoosh fra Nike.

Bamse og Kylling også med
Med sig bragte Spirit en dvd med informatio-
ner fra Jorden, her kan de heldige marsboere
bl.a. læse om  Bamse og Kylling, Kim Larsen,
Legoroboten Biff, Britney Spears og mange
andre. Danmarks tidligere statsminister Poul
Nyrup Rasmussen er også nævnt på DVD’en,
men fra NASA’s side har man desværre glemt
Anders Fogh Rasmussen - det ville ellers have
været et oplagt sted at sende ham hen.

Den røde planet

Anders Fogh er
ikke blandt de
4 mio. navne
som er sendt til
Mars på en
DVD.
Derimod er
både Bamse og
Kylling samt
den tidligere
statsminister
Poul Nyrup
Rasmussen at
finde på Mars‘
overflade
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SOCIALISME FRA NEDEN
Under kapitalismen er det arbejderne, der
producerer alle værdierne i samfundet. Et
nyt og mere retfærdigt samfund kan kun
skabes, hvis arbejderne kollektivt overtager
kontrollen med samfundet.

REFORM ELLER REVOLUTION
Arbejderne kan ikke overtage kontrollen
med samfundet gradvist eller ved at ændre
på kapitalismen. Det kapitalistiske samfund
må fjernes helt gennem en revolution.

ARBEJDERSTAT
Arbejderklassen kan ikke bruge Folketin-
get, militæret, politiet og domstolene. Det
er institutioner, som er skabt under kapita-
lismen for at beskytte den herskende
klasse mod arbejderklassen.
Vi har brug for en helt anden type stat; en
arbejderstat, som bygger på arbejdernes
egne organisationer, arbejderrådene.
Vi kan kun bruge Folketinget som en taler-
stol mod det bestående system.

INTERNATIONALISME
Kapitalismen er international, derfor er
kampen for socialismen også internatio-
nal. ISU arbejder derfor for international
solidaritet mellem arbejdere i alle lande.
Vi er derfor også helt imod nationalisme,
som spiller arbejderne i en nation ud mod
arbejderne i en anden.
Vi er imod racisme og imperialisme. Vi er
for åbne grænser, og vi støtter alle bevægel-
ser, der kæmper mod national undertrykkel-
se.
Der findes ikke socialisme i noget land -
ligesom der heller ikke har været det i
Østeuropa eller i Stalins Rusland. Tværti-
mod viser udviklingen i Rusland, at socialis-
men ikke kan opbygges i ét land.
Vi er for kvindernes sociale, økonomiske og
politiske frigørelse, og vi er imod enhver
undertrykkelse af seksuelle minoriteter.

REVOLUTIONÆRT PARTI
For at opnå et socialistisk samfund, må alle
socialister organisere sig i et revolutionært,
socialistisk parti, der kan slås for ideerne
om et socialistisk samfund organiseret fra
neden.
Vi må derfor organisere os selvstændigt i
forhold til reformistiske partier og den
bureaukratiske top i fagbevægelsen.

her står
ISU ISU

Internationale Socialisters Ungdom – åbne møder – debat
KØBENHAVN:

Torsdage  kl. 19.00, Kulturhuset Blågården,
Blågårds Plads 3, Nørrebro

22. januar: Aktivistgruppemøder
29. januar: Offentligt møde: The Politics
of Food. Hvorfor dør vi af fedme, når
halvdelen af verden sulter?
5. februar: Aktivistgruppemøder

Kontakt: 35 35 76 03 eller 30 34 19 96
e-mail: isu@socialister.dk

Århus
Offentlige møder onsdage kl. 19.30 i
Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3

21. januar: Offentligt møde: Hvordan
stopper vi nazisterne?
28. januar: Aktivistgruppemøder
4. februar: Offentligt møde

Kontakt: 86 19 30 24
e-mail: isu-aarhus@socialister.dk

Odense
Aktivistgruppemøde hver tirsdag kl. 16.30-
18.30 i Internationalt Hus, Klostervej 28.
Åbne for alle interesserede

20. januar: Den revolutionære avis
27. januar: Palæstina-Israel konflikten
3. februar: Regeringens racisme

Kontakt: Frank Rasmussen 26 80 48 33
e-mail: isu-odense@socialister.dk

Aalborg

For oplysninger om diverse møder og
aktiviteter, kontakt: Peter Kjær 98 78 05 60
Møde hver torsdag i Huset i Hasserisgade.

Silkeborg

For flere oplysninger om møder og aktivite-
ter, kontakt Poul Erik Kristensen, tlf.: 86 80
13 41

Holstebro

For flere oplysninger om møder og aktivite-
ter, kontakt ISU 86 19 30 24

Viborg

For flere oplysninger om møder og aktivite-
ter, kontakt ISU 86 19 30 24

Haderslev

For flere oplysninger om møder og aktivite-
ter, kontakt ISU 86 19 30 24
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Meld dig ind i ISU
Jeg vil vide mere
om Internationale
Socialisters
Ungdom

Jeg vil melde mig
ind i Internatio-
nale Socialisters
Ungdom

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Sendes til: ISU, H C Ørsteds Vej Posthus, H C Ørsteds Vej 54,
1879 Frederiksbjerg C, tlf: 35 35 76 03

Tlf.nr:

Studiekreds hver søndag kl. 19.00 i
Internationalt Hus, Klostervej 28. Åben for alle
interesserede

KÆMP FOR UNGERN!

Faderhuset har vundet første
runde om Ungdomshusets
fremtid, efter at Københavns
byret har bestemt at
Ungdomshuset skal vige for
de nye ejere.

Ruth Evensen, der taler på
Faderhusets vegne, menes at
have fået ideen igennem
profetier i kampen mod
dæmoner for at befri det
alternative miljø fra den
”autonome bastion”, det
menes at være. Dertil må man
sige: ”Kære Ruth det bliver en
rigtig lang vej hvis du på din
mission skal lede efter
dæmoner på Ungdomshuset,
for det er jo ik´  ligefrem det
man ser mest af her i verden,
vel kære Ruth?!

Enhver der kender historien
med Ungdomshuset og et
andet godt eksempel,
Christiania, ved at man aldrig
helt kan fjerne rødderne fra
det beplantede, men at de
igen vil vokse sig stærke i den
jord de nu hører til. Brugerne
af Ungdomshuset er mange
forskellige typer med hver
deres særheder og
indstillinger og ik´ bare en
Johnny-Rotten-jeg-kaster-
med sten-typen og siger OI,
men særligt også for typen:

”jeg-hedder-Ole-og-har-Tin-
Tin-frisure-men-kan-godt-li´-
musikken( og jeres
økobajere!)

Som en af de vigtigste
budskaber Ungdomshuset
altid har været ude med, er at
penge skal ik´ være afgørende
for hvilke valg der skal tages,
om du så er fattigrøven der kun
havde råd til 5 af de grønne fra
fakta, som du kunne drikke på
Ungern´ i stedet for at købe i
baren. Heller ej skal penge
være det afgørende om hvem
der ejer Ungdomshuset, for
det er opstået uden
profitjægerns grådighed, men
med ide i fællesskaber om et
sådant sted hvor en
ungdomskultur kunne passe
sig selv og lade sig forme af
frihed til mangfoldighed og
det at være anderledes.

Et er sgu´ at have ejerskab
på papir- noget helt andet er
ejerskab når det er de unge der
igennem de sidste 21 år har
brugt det som deres hus. Det
er de unge som ejer
Ungdomshuset.

Mød derfor op på
Ungdomshuset den 14. ja-
nuar kl. 17.00, medbringende
alt hvad der kan larmes med,
hvorefter larmemarchen vil
styre mod Rådhuspladsen for
at protestere mod den  be-
handling Ungdoms-huset har
fået.
Se mere på:
www.ungdomshuset.dk

DANNY MORCK JENSEN

Nu skal forældre med adop-
tivbørn fra udlandet stå
skoleret over for myndighe-
derne.

Hvis de har adopteret et
barn på 4 år eller derover, fra
Kina, Afrika, Indien,
Sydamerika, Mellemøsten,
Rusland (fortsæt selv), skal
det barn ikke have samme
rettigheder som danskfødte
adoptivbørn – for ikke at
nævne almindelige dansk-
fødte børn. Helt ind i fami-
lierne skal der gå grænser
mellem „os og de andre“!
Det foreslog Venstre i
december sidste år, og
forslaget kom op i Folketinget
i uge 51. Den chokerende
nyhed blev bragt i DR 2. Den
tilstedeværende venstre-
kvinde sagde: „Der er jo ingen
grænser for kreativiteten, hvis
det drejer sig om familiesam-
menføringer og ægteskaber.
Tænk, hvis det barn som
voksen ønsker at gifte sig med
en fra det land hun/han kom-

mer fra!“ Ja tænk!!
Efterfølgende kom sagen så

op i Folketinget. S,V, DF stemte
for. Dog med den
modifikation at alders-
grænsen blev sat ved det 6. år.
Og allernådigst skal man nu
ikke lægge tallet på alderen til
det 28. år, s å de er 32-34 år før
de må gifte sig. Det lød det
oprindelige forslag ellers på.

Så de danske, udenlandske
børn som voksne danskere er
på lige fod med andre, der vil
gifte sig med en udlænding.

Modstanden er til gengæld
stor i Det radikale Venstre,
Enhedslisten og SF, som
stemte imod.

ASTA LAND.

På jagtvej nr. 69, er en fortælling om deunges hus ved
at være på sidste kapitel. Et hus med mangfoldighed
og undergrundskultur møder modstand fra Faderhuset.

Diskriminering
af adoptivbørn

Ungdomshuset har fået faderhuset på nakken

Planlægningen af

Danmarks Sociale
Forum 2004

er gået i gang, første møde afholdes
27. januar fra kl. 17-19 i LFS‘ lokalser på
Rosenvængets Alle 16, 2100 Kbh. Ø

Mød op og deltag



SIDE 11Socialistisk Arbejderavis
Nr. 223, 14. januar 2004AKTIONER, STREJKER, BREVEbreve@socialister.dk

Erik Steppat
Fællestillidsrepræsentant for pædago-
gerne i København og medlem af BUPL‘s
Hovedbestyrelse

Røde Wilfred

Faglig kommentar

Sådan udtrykker formanden
for de københavnske stillads-
arbejdere John Jakobsen det,
da han af Socialistisk
Arbejderavis blev spurgt om
hvorfor en masse stil-
ladsarbejdere mødte frem på
Rådhuspladsen til aktions-
dagen d. 11. december for
skolepraktikken.

John fortsætter ”det er godt
at nogle af LO-sektionerne
bakker op, men mange af for-
bundene har været tunge. I
den sammenhæng er det be-
skæmmende at Metal ikke
bakker op om deres egne
lærlinge, men tværtimod
gennem deres bestyrelses-
repræsentanter på de tek-
niske skoler har været med til
at give advarsler til aktive
lærlinge.”

Er det her en større mo-
bilisering i fagbevægelsen mod

I skyggen af overenskomstforhandlingerne på det private
arbejdsmarked er forberedelserne til overenskomst-
fornyelsen på det offentlige arbejdsmarked – her tænker
jeg som medlem af  BUPL  primært på det (amts)kom-
munale område - godt i gang. Med god grund. Dels fordi
det tager tid at nå frem til de krav, der samlet skal
rejses overfor de (amts)kommunale arbejdsgivere. Dels
– og måske især – fordi en stadigt voksende utilfreds
med Ny Løn kommer til at vende processen ved de
forestående overenskomstforhandlinger på hovedet. Dels
fordi utilfredsheden med Ny Løn har fået sygeplejerskerne
og deres kolleger i Sundhedskartellet til at forlade
forhandlingsfællesskabet KTO.

Utilfredsheden med Ny Løn er ikke grebet ud af den blå
luft. Arbejdsmarkedsforskere kan dokumentere, at det står
sløjt til med udmøntningen af de lønmidler, der efter aftale
skal udmøntes ved lokale forhandlinger i den enkelte
(amts)kommune. Var det et efterslæb i udmøntningen af
Ny Løn på to milliarder kroner? Faglige ledere på stribe
stiller op i koret og råber sammen med alle deres utilfredse
medlemmer på et alternativ til Ny Løn og mere i
lønningsposen. De (amts)kommunale arbejdsgivere synes
heller ikke at være udelt begejstrede for Ny Løn, som det
ser ud nu.
Udfordringerne i den aktuelle situation omkring
overenskomstfornyelsen på det (amts)kommunale område
kan ikke takles ved at kigge i almanakken. Situationen har
ikke været der før. Forhandlingerne vendes om, så det er
det enkelte forbund eller flere forbund i fællesskab, der
kommer til forhandlingsbordet før KTO samlet tager fat på
de krav, der er fælles for alle i KTO. Der til kommer, at
100.000 sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere står
udenfor KTO og forhandler deres helt egen overenskomst.
Utilfredsheden skal bruges konstruktivt. Presset på og
kravet om et alternativ til Ny Løn er vokset siden OK-02
med nød og næppe blev slæbt igennem ved urafstemningen.
Presset kommer fra de KTO-medlemmer, der ser det fag-
lige fællesskab of-fensivt kæmpen-de for kollektive afta-
ler som en forudsætning for bedre overens-komster. Så
derfor deltag i debatten om OK nul 5 i din egen fagforening
og ved tværfag-lige møder.

Tusinder af vrede pædagoger,
pædagogmedhjælpere og
forældre i Århus protesterer
mod de borgerlige partiers
rasering af børnepasnings-
området.

I september sidste år frem-
lagde de borgerlige partier i
byrådet en række spareforslag
på området, hvor bl.a. 17
mindre institutioner skulle
lukkes, og den fælles kost-
ordning for børnehavebørn
skulle skrottes.

Forslagene mødte massive
protester fra forældrene i
kommunen, og pædagogerne
støttede også op om protes-
terne, dog uden at strejke. Nu
har de samme borgerlige
partier ændret taktik, og
trækker dele af spare-
forslagene tilbage, men
lægger besparelserne over på

besluttet strejker. Ledelserne
i BUPL og PMF gik i defensiven
og opfordrede til at forsøge
dialog med politikerne først.

Men d. 15. januar er der
indkaldt til nyt stormøde, og
meget tyder på at der ud fra
dette kan blive besluttet
omfattende arbejdsnedlæg-
gelser.

På trods af politikernes
beskidte forsøg på at lægge
skylden for angrebene på
pædagogerne over på foræl-
drene, er der stor støtte til
protesterne fra forældrene.
Forældrenævnet i Århus går
offensivt ud mod
spareforslaget, og arran-
gerede d. 7. januar en
happening hvor forældre
kunne ”bytte julegaven” fra
politikerne. 5-600 forældre
deltog. En håndfuld forældre-
bestyrelser har nedlagt sig selv

Opvarmning til OK nul 5
på det offentlige område

Lørdag den 17. januar
i Århus

OK2004-konference

Flere oplysninger og tilmelding på:
www.ok2004.dk

regeringen?
”Sådan ser jeg det desværre

ikke endnu. Folk er ikke
bange, men forvirrede”, siger
John og fortsætter i samme
åndedrag: ”Vi savner ledelse
og initiativ fra toppen i fag-
bevægelsen.

Arbejdsgiverne udnytter at
der er en borgerlig regering til
at stramme skruen. Hvis vi
ikke slås ude på arbejds-
pladserne, så hjælper det ikke
med de store fine aftaler.

I var også ude i en stor fælles
aktion den 10 december for alle
de Københavnske stilladsarbej-
dere mod arbejdsgiverforenin-
gen Dansk Byggeri. Hvad fik jer
til det?

”Sikkerhed” lyder svaret
prompte fra John. ” Vi har i et
år forsøgt at få aftaler med
arbejdsgiverne om uddan-
nelse og indførelsen af

i protest mod forliget, og der er
ikke tvivl om, at strejker
blandt pædagogerne vil møde
bred opbakning fra foræl-
drene. Men skal nedskæ-
ringerne en gang for alle fejes
af bordet kræver det, at
pædagogerne strejker dem
væk. Det er ikke nok med en
politisk manifestation gen-
nem en endagsstrejke – det
kan kræve en langvarig
strejkebevægelse – ligesom
man så det i Odense i 2002,
mod Anker Boyes spare-
angreb. Men meget tyder på at
der nu netop er både vilje og
stemning til at gennemføre
dette – både blandt
pædagoger, medhjælpere og
forældre i Århus.

IDA H. JAKOBSEN

pædagogerne. 400 pæda-
gogstillinger skal konverteres
til medhjælperstillinger, sam-
men med en række andre for-
ringelser. Og frækt nok bruger
politikerne forældrenes
protest til at forsvare ned-
skæringerne.

Udgangspunktet er, at der
skal spares penge – 7 procent i
alt på daginstitutionsområdet
- og så må forældre og pæda-
goger slås indbyrdes om hvor
der skal spares.

Modstand
Det ser dog ud til at denne
plan kan mislykkes. Den 8.
januar mødtes 4000
pædagoger og medhjælpere
til stormøde for at diskutere
spareplanen. Stemningen på
gulvet var helt klart til, at
mobilisere modstand, men
der blev ikke umiddelbart

Pædagoger og forældre i Århus
kæmper mod nedskæringer

3000 erhvervsskoleelever,
gymnasieelever, folkeskole-
elever og andre uddannelses-
søgende deltog i demonstra-
tionen i Århus.

Folk ankom i dusinvis af
busser fra hele Jylland, og der

”11. december viste vi vores mening om den
forpulede regering”

Arbejdstilsynets nye regler.
Arbejdsgiverne er skyld i at vi
er nede på en uddannelse-
stakt på 25 % i forhold til for få
år siden og samtidig nægter
Dansk Byggeri at lave en aftale
om nye arbejdsgange ved fx
nedtagning af stilladser, som
kan mindske nedslidningen.

Vi har forsøgt at få for-
handlinger, men alene ugen
før aktionen aflyste Dansk
Byggeri to møder. Vi har fået
afsløret at arbejdsgiverfore-
ningen intet gør for at få
branchen til at fungere.”

Hvad vil I gøre nu?
”Vi kan jo bare arbejde

videre. Arbejdstilsynet kom-
mer ud og skriver bøder på 5-,
10 eller op til 50.000 kroner.
Men det er ikke nok. Nu an-
melder vi alle firmaer, som
anvender arbejdere som ikke
er uddannet, til Arbejdstil-

synet. Ikke for at ramme vores
kolleger uden uddannelse,
men for at tvinge arbejds-
giverne til at uddanne dem.”

”Og vi kan godt love at der
bliver masser af røre i de kom-
mende måneder – vi har jo
brugt et år på at forsøge at få
en aftale” slutter John
Jakobsen fra de
københavnske stilladsarbej-
dere.

JAKOB NERUP

11. december 2003: Aktionsdag mod finansloven

var også mobiliseret stort i
Århus. Under paroler som
”Bevar Skolepraktikken” og
”Vælt regeringen” gik vrede
elever og studerende igen-
nem byen, og råbte: ”NEJ til
nedskæringer” og sang let

modererede julesange med
krav om at bevare skoleprak-
tikken og sænke klassekvo-
tienten…

Den flotte samling af elever
og studerende på tværs af ud-
dannelserne var uden tvivl et
resultat af erfaringerne fra
efterårets mange kampe
blandt både gymnasieelever
og erhvervsskoleelever, og
idéen om, at man står stærkere
sammen end hver for sig har
fået et godt skub fremad. Uffe
Lembo, formand for DGS i
Århus Amt, sagde fra taler-
stolen: ”Vi er fandeme ikke
individualister som kæmper
på for forbedringer på bekost-
ning af hinanden. Vi beviser
her, at solidariteten IKKE er
gået af mode!”

På demonstrationen talte vi
med Mette Sørensen, Camilla
Madsen og Lise-Lotte Larsen,
fra teknisk skole i Ålborg:

Hvad er hovedårsagen til at I
deltager her i dag?

”Fordi regeringen skærer

”Vi vil ha Fogh væk”
ned på skolepraktikken. SKP
er den eneste måde at sikre at
alle kan få den uddannelse de
ønsker. F.eks. på kok og tjener-
uddannelsen, som vi tager, vil
det betyde store forringelser.
Nedskæringerne på skole-
praktikken vil føre til, at der er
flere der ikke får en uddan-
nelse – der vil komme flere på
socialhjælp fremover.”

Hvad synes I om at stå her (i
regnen), side om side med gym-
nasieelever og folkeskoleelever?

”Det beviser at vi tænker på
hinandens uddannelser, at
skoleelever og andre uddan-
nelsessøgende ikke er lige-
glade med f.eks. forringel-
serne i SKP.”

Hvad synes I om Fogh-
regeringen?

”Vi vil ha’ Fogh væk – vi vil
have en anden regering – en
der ikke skærer ned på
uddannelserne. Det kan blive
svært at vælte regeringen,
men vi skal da håbe.”11. december gav elever og studerende Fogh fingeren i Århus

(billedet), Odense og København Socialisme.dot
Socialistisk arbejderavis anbefaler

www.tidsskriftcentret.dk/ har en større linksamling om World
Social Forum, der foregår i Mumbai, Indien.

www.zmag.org/weluser.htm på Znet finder du en spændende
debat mellem Alex Calliniscos og Michael Albert om visioner
og strategier for den antikapitalistiske bevægelse.

www.nejtilkrig.dk se aktiviteterne i den danske antikrigs-
bevægelse
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Derfor skal du
demonstrere d. 20.
marts

Mere end 15 millioner demon-
strerede d.15. februar verden
mod krigen i Irak. Gennem vo-
res fælles deltagelse og akti-
visme har vi været med til at
skabe noget verden aldrig har
set før, - en magtfuld antikrigs-
bevægelse som er blevet kaldt
verdens anden supermagt! En
bevægelse som allerede før kri-
gens start var blevet en poli-
tisk magtfaktor. Selvom BUSH,
BLAIR & FOGH ikke ville lytte til
befolkningernes protester og
gennemførte deres krig mod
Irak, så er deres drøm om at
erobre landet endt med at blive

Bush og Blairs største politiske
krise.

Der er brug for din aktivitet mere
end nogensinde før. Verden er forenet
i opposition mod USA og dets
satellitstaters besættelse af Irak.
Denne krig er bygget på én stor løgn.
Titusindvis af soldater blev fortalt at
de ville blive set som befriere og ikke
besættere. Bechtel, Halliburton og
de multinationale olieselskaber vil
lave millioner af dollars på overta-
gelsen og privatiseringen af Irak.
Men hver eneste dag besættelsen
forsætter vil flere og flere pårørende
til soldater få nyheden om at deres
elskede er blevet dræbt eller såret,
ligesom titusinde af Iraker er blevet
dræbt eller invalideret.

BUSH, BLAIR OG FOGH må stilles
til regnskab for deres krigsforbrydel-
ser.

Irak er i dag et blodigt mareridt,
der ikke har noget som helst at gøre
med demokrati, frihed og retfærdig-
hed. For hver dag besættelsen for-
sætter vil kaos, elendighed og utryg-
hed forværres for millioner af irakere.
Deres ønske om demokrati og vel-
færd kan ikke forenes med USA’s af-
hængighed af kontrol med området.
Besættelsestropperne ud af Irak vil
være første skridt mod en normali-
sering af situationen i Irak. Vis soli-
daritet med den Irakiske modstands-
kamp mod besættelsen, ved at gøre
den 20.marts til en stor manifesta-
tion i Danmark. Opbyg antikrigs-
modstanden på dit uddannelsessted,
arbejdsplads, studieorganisation og
fagforening. Få dine venner, familie,
studiekammerater og arbejds-
kollegaer med,  - Vi ses d.20.marts!

Tjek www.nejtilkrig.dk

For at sætte
gang i mobilise-
ringen arrange-
rer Nej til krig
søndag den 15.

februar

Landstræf

Landstræffet
finder sted i
København

se
www.nejtilkrig.dk

for yderlygere
information

Stop besættelsen – alle tropper hjem NU!




