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 NEDSKÆRINGERNE

STREJKE
KAN STOPPE

 DEMO 17. JUNI
FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK

KLASSEKAMP
ELLER
KLASSETÆSK
Hvis ikke man er indstillet på at
betale for kapitalismens krise,
enten ved at arbejde en time mere
om ugen – som S og SF foreslår,
eller ved at acceptere store
forringelser af velfærden – som
VKO foreslår, er der ikke meget
håb at finde i Folketinget.

LÆS SIDE 8

LUKKER
GRÆKENLAND?
Prisen for de såkaldte „rednings-
pakker“ i Grækenland betales med
massive stramninger af almindelige
lønmodtagere. Men nedskæringerne
møder modstand fra den mest
militante arbejderklasse i Europa.
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FOR EN
ANSTÆNDIG
ASYLPOLITIK
Pernille Cauchi har talt med Said Parvin
fra Asylret om kampen imod
udvisninger og dansk asylpolitik.
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FAIR
FORANDRING?
Fair Løsning - S-SF længe ventede fæl-
les økonomiske udspil, blev offentlig-
gjort i starten af maj og skal ses i sam-
menhæng med det fælles forslag til
skattereform, som S-SF fremlagde i sep-
tember 2009 – Fair forandring.
Har du 12 minutter – er Fair Løsnings
slagnummer. Dermed sender den et
klar t signal til Dansk Industri,
bankerne og den økonomiske elite om,
at de ikke skal frygte en S-SF regering.
En kommende S-SF regering vil ikke
sende regningen på statens underskud
til dem, som har skabt underskuddet.
En kommende S-SF regering har
derimod indarbejdet nogle af deres
ønsker i sin plan.
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ER HELLE
OG VILLY ET

ALTERNATIV?
VKO-regeringens famøse „genopretningsplan“ ligner begyndelsen på
enden for næsten 10 års borgerligt styre. Vælgerne strømmer til S
og SF, og „det røde flertal“ bliver mere og mere overbevisende. Men
kan vi stole på, at en ny regering under ledelse af Helle Thorning-
Schmidt og Villy Søvndal vil føre en mere arbejdervenlig politik end
de borgerlige? Martin Johansen ser på, hvad der skete i 1990’erne –
sidste gang Socialdemokraterne havde regeringsmagten.

SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis
Nr. 298,  2. juni,  2010

Det store løftebrud –
angreb på efterlønnen
Op gennem 1990’erne blev der i stigende grad lagt pres på
retten til at gå på efterløn, når man fyldte 60 år. Med støtte
fra erhvervslivet og borgerlige økonomer snakkede
højrefløjen mere og mere om „ældrebomben“, om den
kommende mangel på arbejdskraft, og om at
efterlønsordningen var en møllesten om halsen på
velfærdssamfundet.

Efterlønsordningen – nok den sidste, ægte
socialdemokratiske reform – blev indført i
1979 for at skaffe plads til flere unge på
arbejdsmarkedet. Nedslidte ældre med
mindst fem års medlemskab af en a-kasse
fik muligheden for at udtræde af
arbejdsmarkedet og dermed overlade
pladsen til yngre generationer. Og
samtidig fik mange nedslidte arbejdere
mulighed for at leve nogle år på
understøttelse, mens de stadig var
friske nok til at nyde livet.

Efterlønsordningen blev hurtigt en
succes – og var samtidig nødvendig,
da det viste sig, at den først og
fremmest blev brugt af ufaglærte
arbejdere fra fabrikker,
byggebranchen og plejesektoren.
Undersøgelser af folk på efterløn har
siden vist, at den først og fremmest
bruges af personer, som ikke
længere er i stand til at arbejde på
fuld tid.

Ordningen var dog en torn i øjet på
højrefløjen, som i stigende grad
begyndte at fremmane billedet af en
typisk efterlønner som en tidligere
overlæge eller kontorchef, der havde
sparet masser af penge op og nu skulle
have tid til at nyde livet på golfbanen
eller på luksusrejser – tid til at „realisere
sig selv“.

Presset fik Poul Nyrup Rasmussen,
der var socialdemokratisk statsminister
fra 1993 til 2001, til at udstede en såkaldt
„efterlønsgaranti“ forud for valget i 1998.
Her lovede han at sidestille retten til
efterløn med ejendomsretten – dvs. at
den kun kunne fjernes gennem
ekspropriation, hvor der skulle ydes fuld erstatning.
Garantien skulle overbevise folk om, at de godt kunne vente
med at gå på efterløn, til de fyldte 61, 62 eller 63 år –
efterlønnen ville stadig eksistere.

Da garantien blev indført i forbindelse med
finanslovsforhandlingerne blot et halvt år efter, var det med
en efterlønsordning i stærkt forringet udgave.

Hvor man tidligere opnåede ret til efterløn efter fem års
a-kassemedlemskab, skulle man fremover have været
medlem i 25 år – dvs. have etableret sig på arbejdsmarkedet,
inden man fylder 35. Desuden blev der indført et nyt,
månedligt kontingent til efterlønsordningen på næsten 400
kr. Og der skete en række forringelser af efterlønsydelsen –
fremover ville den være på 90 pct. af dagpengesatsen mod
tidligere 100 pct. og der ville blive modregnet i alle
pensionsordninger.

Denne „reform“ blev med rette opfattet som et løftebrud
og blev startskuddet på årelang nedtur for
Socialdemokraterne. Opbakningen i meningsmålingerne
faldt lynhurtigt fra omkring 30 pct. ned under 20 pct. – mange
spåede ligefrem, at Socialdemokraterne var færdige i dansk
politik. Det blev ikke bedre af, at Poul Nyrup i sin nytårstale
forklarede, at problemet var, at vælgere bare ikke havde
forstået budskabet – med andre ord, at vælgerne var for
dumme til at forstå socialdemokratisk politik.

Aktivering: Skræm
de arbejdsløse
Socialdemokraterne tordner i disse dage mod VKO-

regeringens nedskæring af dagpengeperioden fra fire år til
to. Men partiet har selv en række forringelser af de
arbejdsløses rettigheder på samvittigheden.

Under Nyrup-regeringen begrænsede man således
dagpengeperioden fra fem år til fire. Man ændrede reglerne,
således at den tid, man som arbejdsløs brugte på uddannelse,
jobtræning eller aktivering, ikke længere betød en udskydelse
af det tidspunkt, hvor man ville falde for dagpengeperiodens
maksimum. Desuden forringede man bistandshjælpen til
arbejdsløse under 25 år.

Værst af alt, blev tvangsaktiveringen af arbejdsløse indført
og knæsat i lovgivningen under den socialdemokratiske
regering. Meningen var, at arbejdsløse på kontanthjælp så
tidligt som muligt skulle „aktiveres“ – enten i form af deltagelse
i endeløse jobsøgningskurser eller ved at blive udskrevet til
mere eller mindre åndsforladte beskæftigelsesprojekter, der
enten havde karakter af at lime nedfaldne blade tilbage på
træerne eller drejede sig om regulært løntrykkeri.

Først og fremmest handlede det dog om, at det var en
torn i øjnene på den højere middelklasse at se mennesker
hæve kontanthjælp. Som den daværende socialdemokratiske
socialminister Karen Jespersen udtalte: „Det er ikke rimeligt,
at man kan hæve kontanthjælp uden at yde noget.“ Men
hvad med rimeligheden i, at firmaer kan fyre folk fra den ene
dag til den anden – eller rimeligheden i, at muligheden for at
tage en faglig uddannelse afhænger af, om det nu lige passer
private arbejdsgivere at oprette lærlingepladser?

Tvangsaktiveringen er senere blevet udbredt til at gælde
alle arbejdsløse – også folk, der som medlemmer af en a-
kasse tidligere kunne undgå det i en lang periode. På trods af,
at flere undersøgelser har sået tvivl om den positive effekt af

ordningen. Det har vist sig, at de personer, der finder
arbejde, mens de er i aktivering, sandsynligvis ville
have fundet det alligevel – mens de, der ikke gør
det, har fysiske, psykiske eller sociale skavanker, der

under alle omstændigheder gør det svært for dem
at arbejde på fuld tid. Mange af disse ender efter års

ydmygelser i diverse aktiveringsprojekter på
førtidspension.

Danmarks
første
krig i
135 år
Socialdemokraterne og SF
har forsigtigt stillet i udsigt,
at en ny regering vil arbejde
på at trække danske
soldater hjem fra
Afghanistan. Alt sammen
meget forsigtigt
formuleret, som fx når SF
foreslår, at danske
kamptropper skal trækkes
ud senest i 2015 – men at
indsatsen derefter kan
fortsætte i form af „en
fredsbevarende styrke“.

Unægtelig en meget blød
formulering – der dog
samtidig ligger milevidt fra
den danske
sikkerhedspolitik, der var

gældende, indtil Nyrup-
regeringen slog ind på en ny
kurs i forbindelse med krigene
i det nu tidligere Jugoslavien.

Indtil da havde Danmark
ikke været i åben krig siden
1864 – med undtagelse af nogle
misforståede kamphandlinger
i forbindelse med den tyske
besættelse i 1940. Den danske
sikkerhedspolitik gik ud på at
opretholde et militær til
forsvar af landets grænser –

samt at stille soldater til rådighed for fredsbevarende FN-
styrker forskellige steder i verden. Styrker, der udtrykkeligt
ikke måtte deltage i kamphandlinger.

Det ændrede sig under krigene i Jugoslavien. Først, da
USA pressede FN’s Sikkerhedsråd til, at de fredsbevarende
styrker, som var indsat i Bosnien, kunne gå til angreb på
serbiske stillinger gennem indsættelse af NATO-bombefly.
Dernæst, da NATO – uden om FN – indsatte militær i Kosova
for at presse Serbien til at opgive området.

Debatten om indsatsen i ex-Jugoslavien blev ført i tågede
vendinger, hvor man talte om „fredsskabende“ styrker i stedet
for „fredsbevarende“ – dvs. styrker, der aktivt skulle presse
de krigsførende parter til at slutte fred. I praksis betyder det
at føre krig. Desuden talte man om en mere „aktivistisk“
dansk udenrigspolitik. Begge dele dækkede over, at Danmark
nu – for første gang siden 1864 – gik aktivt i krig.

Den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan ligger
dermed direkte i forlængelse, af den linje, som blev lagt
under Nyrup-regeringen i 1990’erne.
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Det mener vi:

Fair Løsning - S-SF længe ventede fælles
økonomiske udspil, blev offentliggjort i
starten af maj og skal ses i sammenhæng
med det fælles forslag til skattereform,
som S-SF fremlagde i september 2009 –
Fair forandring.

Har du 12 minutter – er Fair Løsnings slagnummer.
Dermed sender den et klart signal til Dansk Industri,
bankerne og den økonomiske elite om, at de ikke skal
frygte en S-SF regering.  En kommende S-SF regering
vil ikke sende regningen på statens underskud til dem,
som har skabt underskuddet. En kommende S-SF
regering har derimod indarbejdet nogle af deres ønsker
i sin plan.

Først og fremmest ønsker S-SF at vi alle skal arbejde
12 minutter længere hver dag – en time mere om ugen.
Hvem har længe ønsket at folk skulle arbejde mere?

Dernæst skal unge gennemføre deres uddannelser
hurtigere – ellers bliver de straffet økonomisk. Hvem
har presset på for at unge skulle gennem
uddannelsessystemet hurtigere?

På den lange bane vil kommunerne blive mødt med
omfattende krav til rationaliseringer. Privatiseringer og
udliciteringer fredes og kommunerne skal kunne
konkurrere med private firmaer om at tilbyde
tilkøbsydelser. Det kaldes også brugerbetaling. Hvem
har længe ønsket mere brugerbetaling?

S-SF´s lægger meget vægt på at være økonomisk
ansvarlige – skaffe de 24 mia. som mangler i statskassen
og overholde EU´s konvergenskrav til punkt og prikke.

Men Fair Løsning betyder flere arbejdsløse, mere
stress og nedslidning. Det betyder også, at flere må
opgive at gennemføre en uddannelse eller gennemføre
med en ringere uddannelse. Det er da ikke fair?

I Fair Forandring var millionærskatten slagnummeret.
Dermed sendte den et klart signal om at gøre noget ved
uligheden og lade de tungeste skuldre bære de største
byrder. Med Fair Forandring forsøgte S-SF at træde i
karakter som opposition med et fælles alternativ til VKO-
regeringen. Dermed udtrykker S-SF et stadig mere

S-SF:

FORANDRINGER
OG LØSNINGER
– MEN UNFAIR

udbredt ønske i befolkningen om et mere socialt
retfærdigt samfund.

Fair Forandring vil heller ikke leve op til
forventningerne eller til sit navn. Det er små museskridt
i den rigtige retning på nogle områder. Men i det store
og hele er det en fortsættelse af VKO-regeringens sidste
skattereform, kaldet Rødvinsreformen.

Det er nu nedskæringerne skal stoppes

S-SF lover at bevare efterlønnen i sin nuværende for-
ringede form. De lover, at gøre noget ved de
multinationales skatteunddragelse. De lover
praktikgaranti til lærlingene og flere penge til kommuner
i en overgangsperiode. Positivt, men peanuts.

S-SF siger de aflyser massakren på den offentlige
sektor. Slut med 0-vækst i kommunerne. Men massakren
foregår lige nu. S-SF flertallet i Kommunernes
Landsforening må derfor afvise at indgå den aftale med
Lars Løkkes regering, og lader massakren fortsætte. Så
ville Lars Løkke og DF´s „genopretningsplan“ falde fra
hinanden.

Lars Løkkes „genopretningsplan“ har helt naturligt
fjernet fokus fra Fair Løsning. Men Fair Løsning har
bidraget til at bringe Lars Løkke og DF i offensiven. Fair
Løsnings krav om at sætte arbejdstiden op, er det første
samlede og direkte angreb på hele arbejderklassens
livsvilkår. Det gjorde det lettere for Lars Løkkes regering
og DF at løbe fra tidligere løfter og rette et nyt
frontalangreb, som nedsættelse af dagpengeperioden
er.

Vi vil se strejker og protester mod Lars Løkkes
genopretningsplan. De strejkende og protesterende vil
kunne bruge samme argumenter mod S-SFs Fair For-
andring og Fair Løsning, som mod Løkkes
genopretningsplan. Det ved S og SF godt, derfor vil
de også kun støtte protesterne, hvis de ikke bliver så
store, at de også kommer til at true deres politik, når
de kommer til magten.

LENE JUNKER

Lars Løkkes „genopretningsplan“ har helt naturligt fjernet fokus fra Fair Løsning. Men Fair Løsning har bidraget til at
bringe Lars Løkke og DF i offensiven.

Venstrefløjen må opbygge
sin egen styrke
Et rent arbejderflertal af S, SF og Enhl. har for første gang
i meget, meget lang tid flertal alene i meningsmålingerne.
Det giver drømme om en politik til gavn for arbejderklassen.
Men når man vågner op til den politiske virkelighed, opdager
man, at S og SF’s politik betyder mere arbejde, ikke drømme.
Et kig ud over Europa ødelægger drømmen totalt. I Græken-
land er det en socialdemokratisk regering, der fører nedskæ-
ringspolitik. I England tabte Labour valget i maj efter mere
end ti års nedskærings- og krigspolitik. Det samme skete for
SPD i Tyskland i 2009.
Eksemplerne viser, at de gamle arbejderpartier i høj grad har
mistet forbindelsen til de arbejdere de repræsenterer. Og at
de er villige til at sælge ud for at tilgodese konkurrenceev-
nen og deres eget lands borgerskab.
Når Helle og Villy har fået klistret ministertaburetten på rø-
ven, vil de sidde i den samme position, med den samme
krise og med loyalitet over for det samme system. Derfor vil
nedskæringerne fortsætte også under S og SF.

Magthaverne i offensiven
Samtidig med dette har magthaverne rundt om i Europa
blæst til offensiv og angreb. Deres angreb vil betyde massiv
lønnedgang, højere arbejdstid og fattigdom. I sådan en si-
tuation skal vi som venstrefløj selvfølgelig stå sammen med
S og SF i kampen for at få væltet den borgerlige regering.
Men venstrefløjen må stoppe sin betagelse af fjolletinget og
begynde at se realiteterne i øjnene: Der er massive angreb
på arbejdernes forhold i Europa. Grækenland er en prøve-
klud for hvor langt de kan gå.
Arbejderklassens alternativ ligger ikke i 90 mandater, der vil
administrere en kriseøkonomi. Vores alternativ starter med
LO’s demonstrationer til forsvar for velfærden. Men det vil
desværre kun være en teaterhær vi vil se på gaden. Demon-
strationerne vil forhåbentlig blive store, men lederskabet
ønsker ikke den konfrontation som står foran os eller er
forblændet af taburetterne på Christiansborg.
Den del af venstrefløjen, som har set skriften på væggen,
må gå sammen om at opbygge netværk der kan gå ind og
slås om retningen for den velfærdsbevægelse, der med stor
sandsynlighed vil eksplodere over hele Europa.
Det første slagsmål om retningen er: Skal vi have flere de-
monstrationer – og strejker – eller skal vi bare gå hjem og
vente på et valg?

Bevægelse fra neden
Vi skal nedbryde de kunstige skel, som forhindrer os i at stå
sammen på tværs af faggrupper. Vi skal slås for at der aldrig
er en strejke der står alene.
Vi skal ikke kun kæmpe en faglig og økonomisk kamp, men
også en politisk og ideologisk. Borgerskabet forsøger at
splitte os med kvindeundertrykkelse, nationalisme og ra-
cisme. Derfor er det ikke kun LO’s demonstration der er vig-
tig, men også Bedsteforældre for Asyls antiracistiske demon-
stration den 17. juni.
Socialisters opgave er at rejse perspektivet om en bevæ-
gelse fra neden, der vil kæmpe til vi vinder. Krisen har sat
alting på spidsen. Magthaverne vejrer morgenluft og vil fort-
sætte angrebene. Men samtidig har millioner af arbejdere
verden over fået øjnene op for, hvad det er for et angreb på
deres liv og fremtid som er i gang.
Vi må kræve, at protesterne fortsætter, og at de udvides. Vi
må rejse diskussionen om næste skridt på arbejdspladser
og uddannelsessteder. Og vi må bygge stærkere revolutio-
nære partier da det er vores bedste redskab til at ændre en
verden med krise, krig, islamofobi og klimakatastrofe.
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KRITISK KULTUR

Socialistisk Arbejderavis har talt med to deltagere på
Enhedslistens årsmøde.

„Jeg synes, det er utroligt fedt at være samlet med så
stor en gruppe venstrefløjsaktivister. Det er utroligt fedt,
at selvom man er ny, er det til at forstå, hvad der foregår.
Jeg kunne ikke forstille mig en bedre måde at tilbringe
weekenden på,“ siger Kevin Korsbakke, der fejrede sin
17-års fødselsdag på Enhedslistens årsmøde.

Bjarne Thyregod, der har været med i Enhedslisten fra før
de kom i folketinget og er nyvalgt i hovedbestyrelsen, mener
også, at det var et godt årsmøde.

„Der har været en tendens imod, at apparatet og
Hovedbestyrelsen har dirigeret slagets gang, og så har
medlemmerne fulgt med. På det her årsmøde synes jeg
faktisk, at der flere steder er blevet rejst tvivl om autoriteten
og medlemmerne har vist, at man faktisk ønsker demokratiet
ud i organisationen,“ siger Bjarne Thyregod og peger på
finanslovsdebatten.

Det oplæg, som Hovedbestyrelsen har lavet til, hvordan
Enhedslisten skulle forholde sig til finansloven gav ifølge
Bjarne Thyregod „carte blanche til folketingsgruppen“, så de
kunne gøre, hvad de ville.

I weekenden 14.-16. maj var flere hundrede socialister
samlet på Nørrebro til Enhedslistens årsmøde. Hvis man
skal tro de borgerlige medier – og det skal man som bekendt
sjældent – tog Listen her et ryk til højre og gjorde sig klar til
rollen som parlamentarisk støtteparti og sikkerhedsnet for
en socialdemokratisk ledet regering.

Blandt det store flertal af partiets græsrødder var der intet
ønske om at slække på de hidtidige principper. Det blev
således vedtaget, at Enhedslisten kun kan stemme for en ny
regerings finanslove, hvis der er markante forbedringer i
forhold til året før, ingen nye forringelser og der ikke er tale
om en opsummering af nedskæringer foretaget tidligere på
året.

Dette har faktisk altid været partiets holdning. I
modsætning dertil havde et flertal i partiets hovedbestyrelse
foreslået at stemme for finanslovene, hvis blot de ikke
indeholder nye forringelser og er bedre end den nuværende
borgerlige regerings.

Også i flere andre af årsmødets afstemninger viste
græsrødderne sig at have et større ønske end partiets top
om en klarere antikapitalistisk profil. Det er netop forskellen
mellem top og bund, der er en del af forklaringen på
mediernes udlægning af højredrejningen i Enhedslisten, fordi
det er toppen der kommer i medierne.

Hovedet, kroppen og de to ben

Enhedslisten er et ret sammensat parti, men lidt firkantet
sagt findes der tre forskellige tendenser. Én gruppe
medlemmer, ofte centreret omkring folketingsgruppen og
Christiansborg-sekretariatet, ser gerne partiet bevæge sig
ind på en mere parlamentarisk linje. Omvendt ønsker en
anden, cirka lige så stor gruppe, at Enhedslisten udvikler sig
i en mere bevægelsesorienteret og revolutionær retning.
Endelig er der det store flertal af medlemmerne, der ofte har
en tendens til at svinge mellem disse to linjer.

Det samme gælder derfor partiets politik. Listen er

Årsmøde i Liste Ø

INGEN HØJREDREJNING HER

desuden kendetegnet ved at have det, man i parti-jargonen
kalder et stort „hoved“ (folketingsgruppen, de ansatte og
hovedbestyrelsen) og en lille „krop“ (relativt svage
partiafdelinger). Dette er naturligvis et stort problem, når
Enhedslisten samtidig også taler om at gå på to „ben“, det
parlamentariske og det udenomsparlamentariske.

Hvad nu Liste Ø?

Disse svagheder hænger sammen med tendensen til at
tillægge det parlamentariske arbejde overdreven betydning.
På årsmødet kom dette f.eks. til udtryk ved, at gruppearbejdet
oprindeligt kun skulle fokusere på valgkamp, selvom der kan
gå op til halvandet år før valget udskrives. Og ved at
Hovedbestyrelsens forslag om at gøre partiet „kampklar“

også stort set kun handlede om at gøre sig valgkamp-klar.
I stedet er der brug for at styrke partiafdelingerne, f.eks.

ved at forsøge at indkalde medlemmerne i de store afdelinger
oftere, hvilket også kunne gøre det lettere at koordinere
arbejdet i diverse bevægelser. Arbejdet i partiets netværk
for faglige aktive må opprioriteres, f.eks. bør der ansættes
en faglig sekretær.

Der er ikke kun brug for mere aktivisme, men også mere
teoretisk debat – for at skabe større politisk afklaring. Og i alt
dette har vi som revolutionære socialister en afgørende rolle
at spille.

LARS HENRIK CARLSKOV

„Med de tilføjelser, der er blevet stemt ind i vedtagel-
sen om finansloven skærper man profilen ganske geval-
digt. Finansloven er det kapitalistiske samfunds
husholdningsøkonomi, og den hænger sammen med alle
de politiske beslutninger, der foregår hen over et år,“ for-
klarer Bjarne Thyregod og fortsætter: „Derfor var det sinds-
sygt vigtigt, at det blev gjort tydeligt, at vi ikke kan accep-
tere, at Socialdemokraterne og de borgerlige laver forlig
om efterløn eller arbejdstid, hvis vi skal stemme for en
finanslov.“

Kevin er enig: „Jeg mener, det kræver nogle markante
forbedringer, for at vi kan stemme for en finanslov. S og SF
skal vide, at hvis der ikke sker noget markant, kan de ikke
regne med Enhedslisten, så kan vi vælte en S-SF-regering.“

Selvom både Kevin og Bjarne er positive, mener de stadig,
der er plads til forbedringer.

„Der har været nogle diskussioner, der virkede irrelevante,
fx om debatbulletin over e-mail,“ siger Kevin Korsbakke.

Bjarne peger på, at der blev brugt for meget tid på at gøre
årsmødet til en medieforestilling. „Det ene folketings-
medlem efter det andet skulle op og lave det indslag, som
tv måske ville vise. Enhver kunne se, at meget af det var
lavet af hensyn til TV,“ slutter Bjarne Thyregod.

JAKOB LAUSCH KROGH

Enhedslistens årsmøde:

„Jeg kunne ikke forstille mig en bedre måde
at tilbringe weekenden på“

Kevin Korsbakke
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Hvordan forsvarer vi velfærden mod angreb? Hvad er
den bedste vej til forbedringer for arbejderklassen?
Hvordan kommer vi tættere på målet om en bedre verden?
Spørgsmål som disse har altid optaget socialister.

Rosa Luxemburg skrev i 1898-99 om vejen til socialisme:
„Den, der derfor taler om reformmetoden over
lovgivningsvejen i stedet for og i modsætning til erobrin-
gen af den politiske magt og samfundets omvæltning,
vælger i virkeligheden ikke en roligere, sikrere, langsom-
mere vej til samme mål, men et helt andet mål, nemlig
uvæsentlige forandringer i den gamle samfundsform i
stedet for indførelsen af en ny samfundsform.“

Luxemburgs skarpe kritik af reformismen er i høj grad
aktuel.

Socialdemokratiet har for længst opgivet målet om et
socialistisk samfund, og forbedringer for arbejderklassen
er afløst af nedskæringer og angreb på velfærden og
overtagelse af borgerlig retorik. SF er i fuld fart på vej  ned
af samme glidebane, fuld af iver for at vise sig som et
„ansvarligt“ parti. Enhedslisten Hovedbestyrelse har, med
forslaget om at Enhedslisten skal kunne stemme for en
finanslov, der ikke indeholder nye forringelser, vist, at det
ønsker at gå i samme retning.

Folketinget har ikke vist sig som garant for velfærd og
forbedringer af almindelige menneskers liv, og endnu
mindre bragt os tættere på socialisme. Det er vigtigt at forstå
denne udviklingen som mere end resultatet af personlige
svigt eller svaghed – fælderne for socialister er indbygget i
selve det parlamentariske politiske system.

Det er en udbredt myte, at det politiske system er en
selvstændigt sfære uafhængigt af samfundets sociale
magtforhold og klassemodsætninger. Men i det kapitalistiske
samfund ligger den reelle økonomiske magt ikke i
Folketinget, men hos den lille gruppe, der ejer og kontrollerer
produktion og kapital og bestemmer hvad og hvordan, der
skal produceres og investeres. Det store flertal er udelukket
fra indflydelse på samfundets sociale og økonomiske
strukturer. På den måde er kapitalismen grundlæggende
udemokratisk og udenomsparlamentarisk. -  finanskrise,
massefyringer og bankernes grådighed har ikke været til
afstemning i Folketingssalen. Derfor kan Folketinget hverken
udfordre selve systemet eller for alvor gå imod dets
interesser. Klasseforskelle udspringer af samfundets

EU legitimerer
nedskæringer
Socialister har altid beskrevet EU som en sammenslutning
af Europas elite for at styrke eliten imod Europas
arbejderklasse. Hvordan EU udfylder denne rolle leverede
EU’s økonomikommissær og Claus Hjort Frederiksen et
stjerneeksempel på, som det er skildret i Politiken:

19. maj sagde EU’s økonomikommissær i Financial Times:
„lande med lille eller ingen plads i budgetter er nød til at
rykke besparelserne frem, mens andre bør holde en mindre
hård kurs af hensyn til væksten i Europa som helhed“

Dansk økonomi er grundlægende sund. Derfor spurgte
Politiken kommissærens talsmænd om Danmark var en af
de lande ikke burde skære ned nu. Han svarede“...derfor vil
kommissionen ikke anbefale, at Danmark skærer ned i år“
Dette svar kom kl. 15.30

Kl. 17.00 ringede Klaus Hjort Frederiksen til
økonomikommissæren. Derefter ændrede kommissærens
talsmand udlægningen af dansk økonomi til at anbefale at
Danmark skar ned omgående.

Så når regeringen forsøger at legitimere deres
nedskæringer med at det er noget EU anbefaler. Er den
eneste grund til at EU anbefaler det, at det har Claus Hjort
sagt at de skulle.

JAKOB LAUSCH KROGH

PARLAMENTARISME?
produktionsmåde og ejendomsforhold, og derfor kan
udbytning og fremmedgørelse ikke afskaffes gennem lov-
givning.

Arbejderklassen har styrken til at
udfordre den herskende klasse, fordi
kapitalismen er afhængig af arbejds-
kraft. Uden arbejderklassen ville
samfundet – og profit-
indtjeningen - gå i stå. Når ar-
bejderklassen kommer på ba-
nen lægger den pres på den
herskende klasse og det etab-
lerede politiske system. Der-
for foretrækker systemet også
at gøre oppositionen ufarlig,
ved at presse den ind i ac-
cept af de „parlamentariske
spilleregler“.

I det politiske systems selv-
forståelse ses Folketinget som det
eneste centrum for legitime æn-
dringer, og mens detaljer i syste-
met kan kritiseres, er en grundlæg-
gende kritik af parlamentarismen
som sådan et politisk tabu. Men
netop et radikalt alternativ til parla-
mentarismen, er en nødvendighed for
en socialistisk bevægelse, som vil ud-
fordre selve kapitalismen. Det politi-
ske system er en del af problemet, ikke
af løsningen.

Reelle fremskridt kræver arbejderklas-
sens egen aktivitet i form af udenoms-
parlamentariske aktioner som strejker, de-
monstrationer og selvorganisering. Heri
ligger også kimen til det kommende sociali-
stiske samfund. Det er nemlig igennem kol-
lektiv kamp og konkrete erfaringer med arbejder-
magt, at selvtillid og klassebevidsthed opbyg-
ges, og ideerne om et radikalt anderledes sam-
fund kan udfoldes.

NINA HOLM JENSEN

Det græske statsunderskud på 13,6 % betød, at
spekulanterne frygtede, at Grækenland ikke kunne betale
sin gæld. Derfor krævede de højere renter for at låne til
Grækenland, hvilket bare gjorde situationen værre for
den græske økonomi.

Da det viste sig, at grækerne faktisk ikke kunne betale lånene
tilbage, kom der hurtigt en lånepakke fra EU og Den
Internationale Valutafond (IMF) til Grækenland.

Lånene til Grækenland gives ikke til den græsk velfærdstats
overforbrug, som man kunne få indtryk af, hvis man følger
med i de danske medier. Lånene går videre til de banker,
især tyske og franske banker, der har spekuleret i at låne til
Grækenland. Et gæt går på, at tyske banker har lånt
Grækenland ca. 800 milliarder.

Den danske regering har givet 10 mia. kroner. Næsten
halvdelen af de 24 mia. kr., som vi skal spare ifølge samme
regering. Vi skal med andre ord skære ned for at finansiere
lånepakken, og grækerne skal skære endnu mere ned for at
modtage lånene.

Lånepakken til Grækenland
går til bankerne

Afvis gældspakken
Per Clausen siger: „Enhedslisten opfordrer de øvrige
oppositionspartier og Dansk Folkeparti til at tvinge den
danske regering til at afvise forslaget om at oprette en
eurofond, som kan dække den gæld nødstedte lande har fået
til bankerne“.

„Peoples of Europe rise up“ var parolen på et banner, som
det græske kommunistparti brugte til at lave et bannerdrop
fra Akropolis, under en endags generalstrejke i protest imod
EU og IMF’s lånepakke.

Enhedslistens opfordring til at afvise lånepakkerne er lige
så ønskværdig som den er usandsynlig. Derfor er det græske
kommunistpartis parole langt bedre. Vi skal rejse os til
modstand sammen med grækerne - ikke kun for grækernes
skyld - også for vores egen. Det er både den græske og den
danske regering, der skærer ned, mens bankerne får lov at
fortsætte deres spekulationer med garanti for, at
skatteyderne betaler, hvis de mister penge, mens de selv får
lov at beholde profitterne.
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Før 1990 var retspolitikken en politisk ørken for nørder
og eksperter og slet ikke et politisk slagsmål. I dag er
alle „hard on crime“ – minus Enhedslisten og De Radi-
kale. Alle de store partier overgår hinanden i at foreslå
hårdere straffe og bevilger gerne millionbeløb til poli-
tiet uden skygge af argumentation for om det er nød-
vendigt.

Fokus på vold og kriminalitet er langsomt steget siden
begyndelsen af 90’erne, men er øget frem til dags dato.

Udvikling er hverken geografisk eller politisk afgræn-
set. Udviklingen startede under den socialdemokratiske
Nyrup-regering med paroler som „Vi vil ikke finde os i
det“ – og er fortsat under Fogh/Løkke-regeringerne.

Et kig på fjernsynsprogrammer afslører den ene popu-
lære kriminalserie eller dokumentar om politiets virke
efter den anden. Og den politiske debat drejer sig ofte
om kriminalitet.

Mediernes fokus på vold er også øget. En undersøgelse
i 2008 (Volquartzen) beregnede, hvor tit den skrevne
presse omtalte forskellige ord – vold, politi, kriminalitet
og tryghed i alle årene fra 1990 til 2007. I 1990 blev disse
ord næsten slet ikke nævnt – under 1000 gange for hele
året. I 2007 var dette steget til omkring 100.000 (en 1000-
dobling!). Med „politi“ og „vold“ som de helt domine-
rende ord.

Mere politi betyder ikke mindre krimi-
nalitet

Dette sammenspil mellem øget mediefokus og øget
politisk fokus på kriminalitet, der kun kan bekæmpes,
har betydet en fordobling fra ca. 4 milliarder i 1990 til
knap 8 milliarder i 2007 ifølge Danmarks statistik. Det
har betydet en betydelig stigning i politistyrken. Men har
det hjulpet?

Politiet opklarer ikke mere end 13 pct. af alle anmel-

Det er et frygteligt samfund,
der lever i frygt

delserne. En større undersøgelse af politiets effektivitet i
at bekæmpe kriminalitet kunne i 1986 konkludere, at: „...
politiindsatsen har meget ringe indflydelse på kriminali-
teten ... og politiets patruljering, styrketal m.v. synes ej
heller at have den store indflydelse på opklaring ... ende-
lig synes der ikke at være nogen sammenhæng mellem
opklaringsrisiko og kriminalitet.“ (Balvig)

Anmeldelserne til politiet er i samme periode (1990-
2007), hvor bevillinger fordobles, faldet med ca. 15 pct.
fra 550.000 i 1990 til 425.000 i 2007.

I de såkaldte „offerundersøgelser“ viser det sig, at i 1991
blev 26 pct. af befolkningen (over 16) udsat for enten ty-
veri, hærværk og/eller vold, mens det i 2005 gjaldt 20 pct.
– altså et direkte fald!

Hvis man isolerer „vold og trusler om vold“, er tallene i
1991 5,8 pct. og i 2007 5,1 pct. af befolkningen. Altså stort
set det samme.

I samme periode er strafferammen mange gange sat
op for forskellige straffelovsovertrædelser med en stig-
ning af fængselspopulationen på ca. 25 pct. fra 1990 til
følge.

Den typiske indsatte i de danske fængsler er en arbejds-
løs stofmisbruger.

Hvis vi ser på andre lande er udviklingen den samme.
Hårdere straffe, højere fængsels-populationer (med USA
og Rusland som de førende pr. 1.000 indbyggere). Den
stigende politisering af samfundet foregår overalt i den
„udviklede“ del af verden.

Mindre straf

Denne udvikling gør, at socialister må forhold sig til,
hvad der kunne være af alternativer. For det først er det
vigtigt at fremhæve alternative former for straf, som ikke
fører til frihedsberøvelse. For eksempel ved vi, at hvis man
udskriver en bøde i stedet for en fængselsstraf, bliver

tilbagefaldsprocenten reduceret.
I Tyskland dømmes 69 personer pr. 100.000 indbyggere

til ubetinget frihedsstraf på under 6 måneder, mens det
gælder 157 pr. 100.000 indbyggere i Danmark. Danmark
er det land i Norden som fængsler flest unge under 18 år.
Og med regeringens forslag om at reducere den krimi-
nelle lavalder til 14 år bliver der endnu flere.

Overfor unge straffelovsovertrædere er det langt mere
effektivt at idømme samfundstjeneste frem for
frihedsberøvende straf. Men også hvis frihedsstraf idøm-
mes, er det påvist, at behandling under afsoning og til-
syn bagefter er effektive, præventive midler mod tilbage-
fald. Disse ting bliver alt for ofte ikke bevilget.

En ændring i retspraksis på disse områder ville redu-
cere tilbagefaldsprocenten og dermed kriminaliteten.

En stærk stat og en svag retssikker-
hed

Endnu vigtigere er det at påvise, at mere politi og
strengere straffe intet ændrer ved kriminaliteten og ikke
skaber mere tryghed. Tværtimod.

Angsten for kriminalitet, som ikke kan begrundes ob-
jektivt, gør samfundet til et dårligere sted at være, hvor
folk er bange for hinanden og ser mod „staten“ til at skabe
den tryghed, der ikke kan leveres.

Staten bliver derved stærkere, og den enkeltes retssik-
kerhed trues.

Lovgivningen i forbindelse med terrorloven er et ek-
sempel på, hvordan kravet om „tryghed“ og „lov og or-
den“ sætter retssikkerheden under pres. For socialister
vil kriminalitet, kampen mod nedbrydelse af retssikker-
heden og statens vilkårlighed være en meget vigtig kamp-
plads fremover.

CHARLIE LYWOOD

Når arbejdere strejker og blokerer deres arbejdsplad-
ser for at opnå bedre arbejdsforhold stiller politiet sig
altid på arbejdsgivernes side.

HCS-skraldemænd blokerede sidste år Amager- og Vest-
forbrændingen, fordi HCS ikke overholdt arbejdsmiljø-
reglerne og ikke ville anerkende deres tillidsmand. Men
politiet mødte op med hunde, peberspray og stave og
brød deres blokader. Og de arresterede talsmanden for
skraldemændene flere gange uden grund – der kom in-
gen sigtelse.

Man ser politiet blive brugt på den måde i en lang række
situationer, hvor arbejdere udfordrer deres arbejdsgive-
res magt. Selv når arbejderne ellers har loven i ryggen –
som da HCS’s skraldemænd med blokader prøvede at få
HCS til at overholde arbejdsmiljøloven – tager politiet
arbejdsgivernes parti.

Også når store bevægelser udfordrer den herskende klas-
ses magt ved at kræve et alternativ til deres kyniske
markedslogikker, sættes politiet ind. Det mest oplagte
eksempel herpå er den nådesløse tilbageholdelse af godt
og vel tusinde demonstranter til den store klima-
demonstration 12. december, og den enorme politi-
undertrykkelse der fandt sted under topmødet.

I kapitalens tjeneste
Politiet er den herskende klasses forlæn-

gede arm, de beskytter de få og magtfuldes
privilegier.

Lovene afspejler staten, og statens pri-
mære rolle er at opretholde et samfund præ-
get af modsætninger. Scenariet om
minimalstat, hvor staten administrerer hær
og politi, viser meget godt, hvad statens
rolle kan koges ned til: nemlig at beskytte
sin herskende klasse mod angreb.

Politiet opretholder den herskende klas-
ses magt, og det gør de ved at undertrykke
folk, der stiller spørgsmålstegn ved den her-
skende orden. Sammenkoblingen mellem
politiet og den herskende klasses interes-
ser er grunden til, at en reform af politiet
der kunne give dem et mere „menneskeligt“
ansigt er en umulighed.

Klassemodsætningerne er hårde, og en
samlet arbejderklasses magt er stor. Det er grunden til at
politiet slår så hårdt ned på folk der protesterer. Derfor
kræver en reform af politiet, så de bliver mere „menne-
skelige“, et opgør med klassemodsætningerne. Og når

Politiet er magthavernes redskab
til at beholde magten

først klassemodsætningerne er ophævet, er der ingen
grund til at opretholde politiet.

ROBERT LANGE

Statens ordenskorps som håndlangere for HCS-ledelsen under strejken i 2009
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STREJKER &
FAGLIGT NYT
Mulig Falck-strejke
Selvom OK 2010 blev en jammerdal for arbejderklassen
på grund af de uretfærdige sammenkædningsregler er
der fortsat mulighed for, at en enkelt faggruppe kommer i
konflikt.
Landets godt 4000 Falckreddere har nemlig stemt nej til
deres ny overenskomst. 1400 stemte nej til aftalen, mens
863 sagde ja.
Redderne har især været utilfredse med, at forhandlerne
ville flytte overenskomstperioden fra 1. maj til 1. marts.
De frygter, at det vil betyde sammenkædning med det
øvrige private arbejdsmarked.
– Vi frygter at miste indflydelse, at give køb på strejke-
retten og chancen for at sige nej. Om så alle 4000 red-
dere stemmer, vil det ingen indflydelse få, hvis vi skal
kædes sammen med andre, har Orla Aagaard, branche-
formand for Redderklubben i Århus og omegn, for nylig
udtalt til Arbejderen.
I 2000 og 2007 vragede falckredderne også deres over-
enskomster.
Strejken kunne være startet d. 22. maj, men er foreløbig
blevet udsat 14 dage af forligsmand Asbjørn Jensen.

Sygeplejersker i strejke
Det er desværre ikke kun manglende ligeløn, der præger
de offentligt ansattes hverdag. Det samme gør den kom-
munale og regionale økonomi.
16 sygeplejersker i hjemmeplejen i Odder nedlagde såle-
des arbejdet, da halvdelen af deres kolleger fik en fyre-
seddel som konsekvens af byrådets beslutning om at
spare 50 millioner kroner. Det skete midt i maj.
Blandt de fyrede var både deres tillidsrepræsentant og
sikkerhedsrepræsentanten.
Også lærerne har fået en tillidsmand fyret.

Carlsberg-strejke slut
Efter to ugers strejke om lønnen er bryggeriarbejderne på
Carlsberg atter gået i arbejde. Det skete efter lovning på,
at der igen kom gang i de lønforhandlinger, der udløste
arbejdsnedlæggelsen.
Strejken begyndte på bryggeriet og lageret i Fredericia,
men bredte sig efter nogle dage til hele virksomheden,
fordi ledelsen forsøgte at få funktionærer til at læsse
ølbilerne.
Baggrunden for strejken var ledelsens udspil om en nul-
løsning i år og 1,25 procent på lønnen til næste år.

Taxa-konflikt i Svendborg
I ni uger har en gruppe chauffører hos Svendborg Taxa
været i strejke.
Konflikten, der startede d. 29. marts, startede i forbin-
delse med udløb af en lokal overenskomst. Arbejdsgive-
ren, Peter Kjærgaard, har forlangt, at de sydfynske chauf-
fører kommer under samme overenskomst som chauffø-
rerne i Odense.
Men problemet er, at Svendborgchaufførerne mister en
garantibetaling på 125 kroner i timen de dage, hvor der
ikke er så meget at lave.
Det svarer til en lønnedgang på 20-30 procent.
De strejkende reagerer ikke alene på udsigten til den vold-
somme lønnedgang.
I den nye overenskomst er der ikke noget opsigelsesvar-
sel, og arbejdsgiveren kræver, at chaufførerne skriver un-
der på, at de ikke snakker løn- og arbejdsforhold med
hinanden.
Du kan støtte de strejkende chauffører på konto 0815-
0000693332. Læs mere på www.facebook.dk/
taxastrejke.

AF POUL ERIK KRISTENSEN

Den seneste udvikling nødvendiggør, at Enhedslisten
omlægger sin strategi betydeligt. Den folkelige reaktion
på indgrebet viser, at regeringen har mistet sin opbakning
og dermed sin legitimitet. Derfor er det utilstrækkeligt med
gentagelser af, hvad en ny regering skal gøre. Hovedparolen
må være, at vi skal have valg nu – hvilket betyder at rege-
ringen må gå af.

Står det til Løkke, kommer der først valg om 1½ år, og i
mellemtiden vil alle forringelserne have „bidt sig fast“ på
en sådan måde, at S/SF ikke kan ændre dem. Dernæst er
det et åbent spørgsmål, om de ønsker det? For de har selv
flirtet med tanken om at forkorte dagpengetiden – og kan
bare læne sig tilbage og lade VKO tage skraldet for det
beskidte arbejde.

Vil vi have gjort op med indgrebene, kan det ikke klares
parlamentarisk. Lige nu er det ret ligegyldigt, om vi er
gode til at føre en valgkamp. Det er ikke heri kunsten be-
står – kunsten består i at få fremkaldt et valg.

Kan vi så det? Ja, bestemt! Fagbevægelsen kan vælte en
regering, hvis den kan blive enig om det. Det var vi på
nippet til i 1985, hvor en 14-dages massestrejke udfor-
drede en stærk Schlüter-regering. Men mindre kan også
gøre det. Det så vi i 1975, hvor en svækket Hartling-rege-
ring udskrev valg efter store proteststrejker i maj 1974.

Svag regering

I forhold til dette er den nuværende regering den hidtil
svageste. Ikke kun pga. dens ringe legitimitet – men også
pga. af dens smuldrende parlamentariske grundlag, som
bl.a. bygger på en løsgænger, som flirter med „udkants-
bevægelsen“. Kampe og bevægelser, som inkluderer
udkantsproblematikken, kan få denne til at finde andre
græsgange.

Ser vi et halvt år frem, er der meget potentiale til kampe
og bevægelser. Fx folketingets åbning, som sker i samme
uge, som budgetterne skal vedtages ude i kommunerne.
I mellemtiden skal der indgås KL- og regionsaftaler, som
vi ikke kender indholdet af, eller hvordan de konkret

implementeres. Det kan let give anledning til nye pro-
tester – også i Udkantsdanmark. Der er altså masser af
det stof, som kan vælte en regering – især når den er så
svag, at det kun kræver en mindre tue.

Problemet er bare, at fagbevægelsen næppe kan
blive enig om dette – heller ikke „rød blok“. S/SF øn-
sker ikke at komme til magten på ryggen af en protest-
bevægelse, da den så vil blive mødt med alt for store
forventninger efter dens smag. Så hellere udsætte det
et års tid til folk har „kølet“ lidt af.

Derfor har de været tilbageholdende med at kræve
valg, netop som der var flertal for rød blok. Da de Radi-
kale viste sig overflødige, fik Ole Sohn ironisk nok travlt
med at understrege de Radikales „nødvendighed“. Nu
skulle der vises „ansvarlighed“.

Enhedslisten er ikke bundet af sådanne hensyn til
erhvervs- og overklasseinteresser. Vores fokus er almin-
delige menneskers levevilkår, så derfor må parolen
være: „Valg nu“ og at alle forringelser rulles tilbage.
Hvad en ny regering skal gøre om 1½ år er alt for luf-
tigt.

Folketingets åbning den 5. oktober – om ikke før – er
et godt sigtepunkt for at tvinge Løkke til at udskrive
valg. Gerne med en masse-demonstration understøt-
tet af strejker, så han forstår, vi mener det. Men skal vi
bygge op til dette, vil en gentagelse af „Fredericia-stor-
mødet“ i begyndelsen af september være godt – gerne
med deltagelse fra det private område.

Med andre ord må vi føre kampagne for:
- Valg nu – regeringen må gå af
- Masse-demonstration den 5. oktober – i arbejdsti-
den
- Landsdækkende TR-møde ca. en måned før

Gør vi det fra nu af og henover sommerferien, kan
Enhedslisten være med til at gøre en forskel.

HANS JØRGEN VAD
MEDLEM AF ENHEDSLISTENS HOVEDBESTYRELSE

En regering uden legitimitet må gå af

Hovedparolen bør være
„Valg nu!“

Det var ikke kampviljen, der fejlede noget, da
3.500 tillidsfolk mødtes torsdag den 20. maj i
Fredericia. Og det skete vel at mærke før indhol-
det af regeringens plan var kendt.

Selve det faktum, at 11 forbund har kunnet blive
enige om at indkalde til et sådant møde, er bemær-
kelsesværdigt – og er næppe set før her i landet.

Mødet var hurtigt indkaldt, og dets karakter
gjorde, at det ikke var egentligt besluttende. Men
de meget stærke klapsalver efter hvert indlæg talte
for sig selv. Også til et indlæg fra Søren Andersen
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som kort og
godt viste, at regeringens politik betyder, at „vi står
i lort til halsen“.

"Så er det dumt at bøje nakken"
Hvis meningen med dette indlæg var at mane til mo-

deration, fik det bestemt ikke denne virkning. For „i så-
dan en situation er det rigtigt dumt at bøje nakken,“ som
den første taler bemærkede under „Åben Mikrofon“ ef-
terfulgt af et tordnende bifald.

Der var også stort bifald til et indlæg fra Hardy Hansen,
tidligere formand for SiD, nu 3F, og til indlæg fra tillids-
folk fra Enhedslisten, der opfordrede til strejker og et nyt

Kampvilje på stormødet
i Fredericia

stormøde efter sommerferien.
Mon ikke de fleste forlod mødet med en klar for-

nemmelse af, at det sidste ord endnu ikke er sagt i
denne sag?

HANS JØRGEN VAD

KAMPEN PÅ ARBEJDSPLADSERNE

Et udsnit af stormødedeltagerne. Foto: FOA
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Begrænsning i
børnecheck er racistisk
VKO’s nedskæringer rammer børnefamilierne, og især
indvandrere. Begrænsningen i børnechecken til max
30.000 om året kom efter Dansk Folkepartis ønske. Den vil
ramme alle, der får tre børn eller flere, men formålet er
især at ramme indvandrere fra ikke-vestlige lande.

40 % af familierne, hvor begge forældre er indvandrede
får tre eller flere børn. I etnisk danske familier er det kun
17 %, der får tre børn eller flere.

Pia Kjærsgård lægger da heller ikke skjul på
intentionerne. Som hun udtaler til Ritzau:  „TV2 havde et
indslag med en meget, meget sød dansk familie med seks
børn. Der rammer det altså også. Men det er da
fuldstændig rigtigt, at det rammer folk, som får mere end
seks, syv, otte, ni... 10 børn. Og vi ved rent statistisk også -
i de fleste tilfælde - hvem det er. Det er jo så bare en
kendsgerning,“

50.640 børn fra 14.158 indvandre familier vil blive ramt.
Det vil give familierne en dårligere økonomi og en dårligere
opvækst for en gruppe, der i forvejen er hårdt presset.

Ved at designe lovene så de rammer indvandrere der
får mange børn, opnår Dansk Folkeparti at styrke racismen
i Danmark på flere områder. Med Loven sender de et
tydeligt signal til alle indvandrere og danskere om, at det
er et problem, at indvandrere får mange børn.

Tidligere nedskæringer - for eksempel VKO’s
efterlønsreform - er blevet begrundet med, at der om 30
til 40 år ikke var arbejdskraft nok til at opretholde
velfærdssamfundet. Den arbejdskraft, der kunne komme
fra indvandreres børn, må åbenbart ikke blive brugt til at
opretholde velfærdssamfundet.

Af andre fremmedfjendske tiltag er der flere gebyrer
for udlændinge på 100 mio. kr. og en forventet skærpelse
af flygtninges muligheder for at opnå fuld folkepension.

Dårligere løn- og
arbejdsforhold
Halveringen af dagpengeperioden vil spare statskassen for
omkring 1,5 milliarder kroner. Hvis halveringen trådte i
kraft med det samme, ville ca. 10.000 mennesker miste
deres dagpenge. Det vil sandsynligvis komme til at ramme
langt flere, fordi krisen fortsætter. At gå fra dagpenge til
kontanthjælp betyder typisk, at man tvinges til at flytte.

Udsigterne til at gå fra hus og hjem kan få nogle
arbejdsløse til at acceptere dårligere løn- og
arbejdsforhold, for at få et job på bekostning af andre.
Dette skaber ikke flere jobs, kun dårligere jobs.

At VKO benytter genopretningsplanen til at presse
dårligere løn og arbejdsforhold igennem understreges af,
at planen også indeholder et loft for skattefradraget af
faglige kontingenter på 3.000 kr. om året.

Medlemskab af en rigtig fagforening med strejkekasser
og ordentlig medlemsbeskyttelse koster væsentligt over
3.000 om året, mens medlemmerne i de „gule
fagforeninger“, der ikke har strejkekasser og ikke varetager
medlemmernes interesser, betaler under 3.000 om året.

 Det vil svække fagbevægelsen yderligere.
Fagbevægelsen og solidariteten i arbejderklassen er det,
der kan sikre, at løn og arbejdsforhold ikke bliver
undermineret af den øgede konkurrence ved at fastholde,
at alle skal ansættes på en overenskomst.

Netop udsigten til at konkurrencen om jobbene øges,
får danske arbejdsgivere til at juble.

Om halveringen af dagpengeperioden siger afdelingschef
Stine Pilegaard fra Dansk Erhverv til Politikken.  „Det er
fremragende. Det betyder, at de ledige får et øget
incitament til at søge arbejde, og det mindsker risikoen
for langtidsledighed“.

Ifølge Finansministeriet vil dagpengereformen øge
arbejdsudbuddet med 11.000 personer.

Tag pengene fra de rige –
det er dem der har dem!
Der er penge til 4 års dagpengeperioder, børnecheck til
alle børn, ulandsbistand osv. Det er de rigeste og de
multinationale, der har pengene. Men regeringen vil ikke
tage fra deres rige venner.

Enhedslisten har i et nyt udspil dokumenteret, hvad alle
vidste i forvejen; det er de rige, der har pengene. Hvis vi vil
have velfærd, er det dem, der skal betale.

Der kan nemt findes 39,6. mia. uden at nogen behøver,
at gå fra hus og hjem.

Tilbagerulning af rødvinsreformens skattelettelser vil give
7.3 mia. Det er 6.6. mia. mere end den toårige udskydelse
af nogle af skattelettelserne, som er i regeringens
genopretningsplan.

Tving de multinationale til at betale skat.
Multinationale selskaber, som Q8, betaler ikke skat i

Danmark, de snyder for mellem 7 og 14 mia. Her vil det
være nemt at hente de 5 mia.

Yderligere 12,6 mia. kan hentes på en halv procents
omsætningsafgift på aktier, samt indførelsen af en
beskatning på kapitalgevinster på samme niveau som løn
på rigtigt arbejde.

Yderligere 4,7 mia. kan hentes ved indførelse af
formueskat på 1% og skat på 10% på indkomster over en
million.

De sidste 10 mia. kan hentes ved at sikre staten en større
andel af overskuddet fra Nordsø-olien. Og hvis der skulle
blive brug for endnu flere penge, kunne man jo vælge at
nationalisere Nordsø-olien, så alle indtægterne gik til staten
i stedet for til Mærsk og andre multinationale selskaber.

Det er altså muligt at hente penge til at øge velfærden,
hvis bare vi tager dem fra dem, der har flest penge - det er
de rige.

Se mere på http://www.enhedslisten.dk/Her-finder-
Enhedslisten-pengene

Hvis ikke man er indstillet på at betale for
kapitalismens krise, enten ved at arbejde en
time mere om ugen – som S og SF foreslår,
eller ved at acceptere store forringelser af
velfærden – som VKO foreslår, er der ikke
meget håb at finde i Folketinget.

Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget der med sit
forslag om at lade de rige betale, ikke sender regningen for
krisen til arbejderklassen. Desværre er der ikke – selv efter et
valg – nogen sandsynlighed for at Enhedslistens kriseplan vil
blive vedtaget.

Hvis angrebene på arbejderklassen skal rulles tilbage må
vi selv tage kæmpen.

Den økonomiske krise har fået den herskende klasse til at
komme i offensiven. Regeringen har droppet
„fløjlsrevolutionen“, der lige så stille og roligt – med Claus
Hjorts ord – skulle skabe et „andet Danmark“ med en stærkt
mindsket offentlig sektor. I stedet er idéen om de langsomme
angreb på arbejderklassen og dens velfærd erstattet med
hårde angreb på store dele af arbejderklassen.

Disse angreb sker under dække af løgne og trusler.
Det er ikke en nødvendighed eller udtryk for økonomisk

KLASSETÆSK ELLER KLASSEKAMP?
ansvarlighed at sikre overskud i statskassen – hvis stater
skærer ned på det offentlige forbrug under en krise, kan det
gøre krisen endnu dybere, og regeringens spareplan vil ifølge
Arbejdernes Erhvervsråd koste 27.000 job.

I 1970‘erne blev der ført en krisepolitik med økonomisk
underskud for at skabe arbejdspladser og dermed mildne
krisen.

Samtidig med at den prædiker „økonomisk ansvarlighed“
over for arbejderklassen, har regeringen dog ingen problemer
med at give milliarder væk til bankerne, krig, asociale
skattelettelser og store multinationale firmaer, der ikke betaler
skat. Her kunne nemt findes 24 mia..

Der er i høj grad tale om klassetæsk fra den herskende
klasses side. Og med mindre vi ønsker at komme til at betale
dyrt for at redde de rige og magtfuldes røv, så de fortsat kan
være rige og magtfulde, må vi komme i gang med at
organisere modstand. Alternativet til VKO’s og S-SF’s
spareplaner ligger ikke i Folketinget, men i arbejderklassen.

Fagforeningerne har taget det første vigtige skridt ved at
indkalde til stort tillidsmandsmøde om regeringens
nedskæringer den 20. maj og til demonstration den 8. juni.

Men i sig selv er demonstrationer utilstrækkelige til at
stoppe nedskæringerne. Om demonstrationen den 8. juni
siger LO’s formand Harald Børsting: „Vi har desværre ikke
nogen magt til at forhindre, at regeringen og deres beskidte

flertal trumfer dette igennem, men vi både kan og vil
protestere“.

Men han tager fejl! Vi har magten til at stoppe
nedskæringerne. Med strejker kan arbejderklassen lamme
produktionen og fratage virksomhederne deres profitter.
Regeringen er afhængig af at virksomhederne klarer sig godt,
og det er virksomhedernes profitter, der er regeringens
vigtigste prioritet. Derfor vil strejker modsat en
demonstration kunne stoppe nedskæringerne.

Det er ikke nok at 17 taxachauffører i Svendborg strejker,
selvom de fortsætter 10 uger mere. Hvis vi skal vælte
regeringen kræver det store strejker.

For at få startet strejker må der opbygges netværk af
venstreorienterede på arbejdspladserne og i fagforeningerne.
Hver enkelt i disse netværk vil kunne tage diskussionen på
sin arbejdsplads, og især hvis nogle arbejdergrupper starter
strejker mod regeringen, vil netværk være afgørende for at
udbrede dem, så de kan vinde.

Strejker og massiv modstand fra neden er vores bedste
chance for at vende den herskende klasses klassetæsk til
klassekamp og sende Løkke og Pia ud på røv og albuer.

CHRISTINE BERGEN
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USA - ET KLASSESAMFUND

Prisen for de såkaldte „redningspakker“
i Grækenland betales med massive
stramninger af almindelige lønmod-
tagere. Men nedskæringerne møder
modstand fra den mest militante
arbejderklasse i Europa.

Generalstrejken den 5. maj var meget stærk.
Grækenland er et land, hvor generalstrejker
forekommer ofte; Der var generalstrejker 24. februar
og en meget stor d. 10.marts. Men strejken 5. maj var
ikke bare en af mange generalstrejker. Den havde
kvaliteter til et reelt arbejder-oprør.

På Forfatnings pladsen i Athens centrum,
konfronterede kæmpestore folkemængder uropolitiet,
da de forsøgte at komme ind i parlamentet.

Kampen flytter sig ud over det stadium, hvor en en-
dags generalstrejke, eller en række en-dags strejker, er
tilstrækkelige til at udtrykke arbejdernes vrede.

Omfanget af de økonomiske angreb på
arbejderklassen -nedskæringer i de offentlige
serviceydelser, job og pension, og at hæve
pensionsalderen- er så store, at niveauet for kampen
må stige for at stoppe det.

Flere en-dags generalstrejker er ikke nok. Kampen
må gå i retning af tidsubestemte strejker for de grupper
af arbejdere, som er mest truet.

Elektricitetsarbejderne kan komme ud i strejke snart.
Hvis det bliver en all-out strejke, har det potentiale til
at lukke Grækenland ned.

Udfordringer
Men der er et stort problem med den kamp. Selvom
Grækenland har den største radikale venstrefløj i
Europa, så lever de dominerende kræfter på
venstrefløjen ikke op til udfordringen.

Grækenlands Kommunistiske Parti er enormt stort,
men det er meget sekterisk. Deres strategi er at sige,
„stem på os, fordi vi har svarene på krisen“. En anden
stærk venstrefløjskraft er en koalition af det radikale

FAKTA
Den offentlige sektor
I Grækenland udgør de offentlige udgifter 40 procent
af bruttonationalproduktet. I Danmark tegner den sig
for 42 procent. Der er ingen „oppustet offentlig
sektor“.

1 ud af 5
Omkring en ud af fem grækere lever på eller under
fattigdomsgrænsen, som er 50.000 pr år for én
person husstande (928 kr. om ugen) og 1961 kr. om
ugen for husstande med to voksne og to børn.
Den gennemsnitlige årlige indkomst er 95.000 kr.
om året.
14 procent af fuldtids arbejdstagere tager mindre
end 928 kr. med hjem om ugen.

Arbejdsløshed
Arbejdsløsheden ligger på omkring 11 procent - over
500.000 mennesker - og er steget med næsten
100.000 siden 2008.
Ungdomsarbejdsløsheden er 30 procent,
sammenlignet med et gennemsnit på 20 procent i
hele euroområdet.

Ulighed
Grækenland har den femte højeste indkomstulighed i
alle 27 EU-medlemslande - de øverste 20 procent af
befolkningen tjener seks gange mere den de 20% i
bunden af befolkning.

Løn og priser
En undersøgelse foretaget af den græske
Forbrugerbeskyttelses-Center fandt, at den
gennemsnitlige indkøbskurv med fødevarer koster
66 procent mere end i Tyskland.
Lærere i Grækenland starter på bare 7.932 kr. pr.
måned. En nyuddannet lærer i Danmark starter på
omkring 26.000 pr. måned.
Den græske regering ønsker at indføre en ny, lavere
mindsteløn for unge lønmodtagere og arbejdsløse.
Momsen skal stige med 4 procent til 23 procent. Det
vil koste den gennemsnitlige familie mere end 100
kr. om ugen.

Pensioner
Regeringen siger at den ønsker at hæve den
gennemsnitlige pensionsalder med 14 år.
Pensionen er så lav som 3.222 kr. om måneden.

Nedskæring  af den offentlige sektor med 40
procent
Regeringens planer omfatter tre dybe angreb mod
offentligt ansattes lønninger

1. Lønstop i den offentlige sektor frem til 2014.
Dette vil betyde en nedskæring på omkring 5 til 10
procent i løn afhængig af inflationen.

2.Afskaffelse af jul, påske og sommerferie
„bonusser“ i den offentlige sektor, også kendt som
13. og 14. lønninger for nogle offentligt ansatte.
Pressen præsenterer disse betalinger som luksus-
goder, men de er afgørende for de ansattes
overlevelse. Afskaffelsen af dem ville betyde en 15
procent nedskæring for nogle ansatte.

3.De ansatte i den offentlig sektor får en godtgørelse
som vil blive reduceret med 20 procent. De tegner
sig for en betydelig del af den offentlige ansattes
samlede indkomst.
Til sammen vil disse nedskæringer kunne betyde en
40 procent nedgang i indkomsten for nogle ansatte.
Levestandarden er allerede faldet med 20 procent i
år.

venstre, Syriza. De har altid leveret tvetydighed, hvor
de har kombineret opportunistisk politik med
revolutionær retorik. Denne tvetydighed kan ikke holde
i den nuværende klassekampssituation.

SEK, Socialistisk Arbejderparti, søsterorganisation til
IS, er involveret i en anti-kapitalistisk koalition,
Antarsya, som tiltrækker flere stærke kræfter, og som
har en vis indflydelse på kampen. Det er potentielt
meget spændende for de som vil slås og bygge en åben
antikapitalistisk og kampduelig venstrefløj.

„Modstanden mod pensionsreformen er i centrum
for denne uges strejke,“ fortæller Panos Garganas,
redaktør af avisen Arbejdernes Solidaritet, til Socialistisk
Arbejderavis.

„Regeringen presser en nedskæringsplan frem på
trods af stor modstand. Den vil hæve pensionsalderen,
sammenlægge en række pensionskasser og reducere
pensionerne. Det er en nivellering nedad. Vreden mod
regeringen, og de europæiske og verdens ledere,
fortsætter med at vokse.“

Generalstrejken vil ikke blive enden på den græske
modstand.

„Elektricitetsarbejderne har sagt, at de vil strejke i en
48 timers periode fra tirsdag i næste uge i protest mod
angrebet på vores pensioner,“ siger Panos.

„Og de offentlig ansatte i kommunerne overvejer at
gå all-out, når planerne om større nedskæringer i deres
sektor diskuteres i parlamentet. Tingene vil kun eskalere
her.“

JAKOB NERUP

LUKKER
GRÆKENLAND

NED?
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Kampen om arbejdstidens længde har altid været
afgørende for arbejderbevægelses. Når S og SF vil
have højere arbejdstid, står de sammen med

arbejdsgiverne mod arbejderne.
I starten var det kampen for at opnå en 8 timers arbejdsdag,

der i den unge arbejderbevægelse var omdrejningspunktet.
Da sejren for den 8 timers arbejdsdag i 1919 i kølvandet af
truslen fra den russiske revolution blev vundet for den danske
arbejderbevægelse, blev arbejdstidskampen fortsat med krav
om yderligere nedsættelser og med krav om indførelse af
ferie.

Hvor arbejderne altid har haft en interesse i at „erobre“
fritid, de kunne bruge på sig selv og deres familier, så har
arbejdsgiverne modsat altid drømt om at skabe større
overskud eller profit ved at udnytte og udbytte arbejdskraften
så længe som muligt. I lande, hvor der ingen rettigheder er
for de ansatte, hvor statsmagten er arbejdsgivernes suveræne
redskab, kan man se, hvor galt det kan gå. I Saudi Arabien
findes der således fabrikker med arbejdere importeret fra
fattige asiatiske lande, hvor der arbejdes dagligt i 2 skift hver
af 12 timer og 7 dage om ugen. Altså en 84-timers arbejdsuge.
Til gengæld har de ansatte heller ikke ferie. Det er
arbejdsgivernes drøm om den ultimative udnyttelse af
arbejdernes tid.

I princippet er der to måder, hvorpå arbejdsgiverne kan
presse mere arbejde ud af sine ansatte. Arbejdsgiveren kan
forlænge arbejdstiden eller han kan øge arbejdstempoet. I
mange år har fokus været rettet mest af alt på at få øget
arbejdstempoet. Arbejdstiden er normalt en let målelig
størrelse. Det fortones, når man taler om
hjemmearbejdspladser, der vinder mere og mere frem, men
ellers er arbejdstiden let at måle i timer og minutter.
Arbejdets tempo derimod er sværere at måle. Det er svært
at måle, hvor hårdt de ansatte går til den i arbejdsgiverens
tjeneste. Men det stigende antal danskere, der rammes af
stress og udbrændthed er et udtryk for, at arbejdstempoet
er blevet skruet gevaldigt op.

Tilbage i 1870’ernes Danmark i arbejderbevægelses
absolutte ungdom var der ingen generelle reguleringer af
arbejdstiden. Det var meget normalt at starte kl. 6 om
morgenen og arbejde til kl. 19 eller 20 om aftenen, dog med
indlagt et par timers pauser. En arbejdsdag kunne blive på
11-12 timer, og det var 6 dage om ugen. Lørdag var en normal
arbejdsdag, kun søndagen var fridag. I 1872 havde vi den
første registrerede arbejdskamp om arbejdstidens længde i
dansk arbejderbevægelses historie, da
Murersvendeforeningen forsøgte at reducere arbejdstiden
fra dagligt 11 til 10 timer, men kampen blev tabt.

I den unge arbejderbevægelse var man i stand til at bruge
omgangsskruen, dvs. lade arbejdspladser på skift strejke for
bedre løn- og arbejdsforhold. Hen ad vejen fik man på
arbejdsplads efter arbejdsplads reduceret arbejdstiden. I 1884
havde kun 40 % af de københavnske arbejdere en daglig
arbejdstid på 10 timer eller mindre. I 1899 var tallet øget til
80 %.

Da arbejderbevægelsen i 1890 startede med at fejre 1. maj,
den internationale arbejderbevægelses kampdag, var det med
kravet om at indføre en 8 timers arbejdsdag. At afholde 1.maj
var besluttet på 2. Internationales kongres i Paris 1899 og i
1890 blev 1. maj verden over brugt til at markere kampen for
en 8 timers arbejdsdag. Således også i Danmark, ikke kun i
København, men landet over.

8 timers kravet kunne samle arbejderne på verdensplan.
Herhjemme blev kravet formuleret som et krav om 8 timers
arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile, hvor symbolet
blev tre ottetaller ofte viklet ind i hinanden. År efter år blev 1.
maj brugt til at mobilisere for kravet.

Men der skulle mange kampe til, før den daglige arbejdstid
kom ned på 8 timer.  Først i tiden ved 1. verdenskrigs
afslutning stod arbejderbevægelsen i Danmark så stærkt, at
der for alvor kunne komme resultater. Det var en tid, hvor
revolutioner rystede samfundene, især i Rusland og i
Tyskland. Den revolutionære bølge skvulpede også til
Danmark, og i sommeren 1918 startede de københavnske
byggefag en direkte aktion, hvor murere, tømrere, jord- og
betonarbejdere m.m. om lørdagen pakkede sammen allerede
kl. 12 og gik hjem. Det var overenskomststridigt, og der blev
givet så store bøder i Den faglige Voldgiftsret, at
muresvendenes fagforening simpelthen gik fallit og måtte
gendannes under et nyt navn.

KAMPEN FOR KORTERE ARBEJDSTID
ER EN GRUNDPILLE I ARBEJDERBEVÆGELSEN

Det lykkedes ikke byggefagene selv at gennemføre kravet,
men ved overenskomstforhandlingerne i januar 1919 lykkedes
det De Samvirkende Fagforbund, som LO hed dengang, at få
et resultat hjem, der betød en nedsættelse af den daglige
arbejdstid til 8½ time. Stemningen i arbejderklassen var til
mere nedsættelse, og metalarbejderne og byggefagene stemte
forhandlingsresultatet ned, hvad der betød konflikt for de
grupper. Arbejdsgiverne måtte til sidst bøje sig og acceptere,
at en 8 timers arbejdsdag blev indført.

Derefter stod den ugentlige arbejdstid fast på 48 timer i
mange årtier. Dog lykkedes det at få indført ferie. I 1936
kommer den første ferielov, der betød at arbejdere fik ret til
2 ugers ferie med løn. Det var på et tidspunkt, hvor den
danske fagbevægelse stod stærkt og Stauning var
statsminister, men også en tid, hvor en venstrefløj til venstre
for Socialdemokratiet i form af kommunisterne var blevet
en udfordring for socialdemokraterne i fagbevægelsen.

Efter 2. Verdenskrig pressede fagbevægelsen igen på for at
få nedsat arbejdstiden. I 1947 var der således en lang
typografstrejke, hvor man strejkede for at få den ugentlige
arbejdstid nedsat fra 48 timer til 44 timer. Men strejken led
nederlag.

I midten af 1950’erne forsøgtes det igen at reducere
arbejdstiden. Det var et hovedkrav ved forhandlingerne i
1956, der endte i storkonflikt, og hvor en socialdemokratisk
ledet regering greb ind og ophøjede et mæglingsforslag til
lov for at stoppe konflikten. Det førte til voldsomme protester,
strejker og store demonstrationer, og Socialdemokratiets greb
om fagbevægelsen blev alvorligt rystet. Også arbejdsgiverne
var rystede, og ved forhandlingerne i 1958 aftaltes der derfor
en reduktion af den ugentlige arbejdstid fra 48 til 45 timer
over de næste tre år.

Kravet var nu at få lørdagsfri, dvs. indførelse af en 40-
timers arbejdsuge. Efter flere arbejdskampe i løbet af
1960’erne og 1970’erne og efter flere trinvise nedsættelser af
arbejdstiden, lykkedes det i 1974 at få indført 40-timers
arbejdsuge. Den rigtige weekend var indført.

I 1980’erne voksede en kampagne frem for indførelse af
35-timers arbejdsuge, et krav der fik stor opbakning og
betydning for storkonflikten og påskestrejkerne i 1985, hvor
arbejdstidsreduktionen var hovedkravet. Også i 1985 endte

det med et regeringsindgreb, men førte alligevel til at
arbejdsgiverne fra 1986 til 1991 måtte acceptere en glidende
reduktion ned til de 37 timer, vi har i dag.

Det sidste store slag om arbejdstiden kom i 1998, da et
mæglingsforslag blev stemt ned, og der udbrød storkonflikt,
hvor kravet var gennemførelse af den 6. ferieuge. Efter atter
et regeringsindgreb blev den 6. ferieuge gradvist indført i
årene derefter.

Kampen om arbejdstiden er principiel. Arbejdsgiverne
forsøger at udnytte deres produktionsapparat mest muligt,
og det har så også betydet, at flere og flere må arbejde på
skiftehold døgnet rundt. Ligesom der er flere og flere, der
arbejder i weekenderne. Men at arbejde på de såkaldte skæve
arbejdstider, ikke mindst om natten, slider på helbred og
familieliv. Derfor har der ved de seneste
overenskomstforhandlinger været krav om specielt at gøre
noget for skifteholdsarbejdere, uden at det dog er kommet
til et gennembrud.

I krisetider med arbejdsløshed er det oplagt at kræve, at
arbejdet bliver fordelt på flere hænder, så ledige kan komme
i arbejde. Men i dagens Danmark og dagens Europa er det
ikke det, der sker. Fagbevægelsen har været sovset ind i
klassesamarbejde, og herhjemme manes der et billede frem,
at om føje år vil der komme mangel på arbejdskraft på grund
af befolkningens alderssammensætning.

Kampen om arbejdstiden er derfor i øjeblikket mere
defensiv, et spørgsmål om først og fremmest ikke at risikere
forringelser, hvor arbejdsgiverne får presset arbejdstiden op
igen. Arbejderbevægelsens historie viser, at når
arbejderklassen står stærkt og kæmper, kan det gennemtvinge
resultater med nedsættelse af arbejdstiden. Omvendt vil en
svag arbejderbevægelse kunne udsættes for pres, også på
arbejdstiden.

Med det pres, der er på arbejdsliv og familieliv, fordi
produktionsapparatet bliver udnyttet maksimalt gennem
tempoopskruning og skifteholdsarbejde, er der stadigvæk
god grund til, at arbejderklassen på ny vil kæmpe for at få
reduceret arbejdstiden. At sætte arbejdstiden op, vil kun
gøre ondt værre.

PETER IVERSEN

I 1980’erne voksede en kampagne
frem for indførelse af 35-timers
arbejdsuge, et krav der fik stor
opbakning og betydning for
storkonflikten og påskestrejkerne i
1985, hvor arbejdstidsreduktionen var
hovedkravet.
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USA - ET KLASSESAMFUND

Pernille Cauchi har talt med Said Parvin fra Asylret om
kampen imod udvisninger og dansk asylpolitik.

Den kun 22-årige irakiske krigsflygtning Werzer blev den
17. maj i år tvangsdeporteret fra den lukkede afdeling i Center
Sandholm og kørt til Kastrup. I lufthavnen blev han i politiets
varetægt ført til det fly fra Turkish Airlines, der skulle flyve
ham til Ankara og derfra til Baghdad. Werzer flygtede for 2
år siden fra Irak. Hans søster har fået permanent
opholdstilladelse, men Werzer bliver nu, stik mod
konventionerne, tvangsudvist.

Aktivister fra ’Stop Udvisningerne’ var til stede i lufthavnen
i et forsøg på at komme i dialog med passagerne på det
pågældende fly fra Turkish Airlines, og modtog en god og
forstående respons fra passagererne. Kort forud for flyets
afgang 17.25 skete der imidlertid noget, der gør det klart at
regeringens udlændingepolitik ikke afspejler den brede
befolknings ønsker.

Det var hverken flygtningevenner, asylaktivister eller
dedikerede ildsjæle, der forsøgte at sætte en stopper for
udvisningen, men derimod stemmer og underskrifter fra
flypassagerer, der opfordrede kaptajnen til ikke at flyve med
tvangsudviste passagerer. Werzer kom aldrig ombord på flyet.

„Så vidt vi ved, er Werzer stadig i Danmark“, siger Said
Parvin fra foreningen Asylret.

Werzers sag er en af de mange, som Asylret har været
involveret i. Asylret er en forening, der hjælper mennesker
på flugt. Flere har selv levet under jorden eller har mange
års erfaring med uretfærdige afgørelser i asylsystemet.

Asylret arbejder på FN’s Flygtningekonventions grund-
lag og har løbende mellem ti og tyve flygtningesager. Ofte

Interview med Asylret

Kæmper for hvert enkelt menneske
lykkes det for Asylret at få genoptaget afviste asylansøge-
res sager.

En af dem, der har nydt godt af Asylrets arbejde er Elham.
Elham var aktiv i modstanden mod det brutale præstestyre
i Iran. Derfor blev hun forfulgt og måtte flygte til Danmark.
De danske myndigheder nægtede hende i første omgang
asyl, og hun var nødt til at gå under jorden. Hun levede skjult
i Danmark i fire år. Takket være en frivillig sagsbehandler
blev hendes sag genoptaget, og hun fik til sidst asyl. I dag er
hun uddannet ingeniør og en af de ansvarlige for Asylrets
omsorgsarbejde.

For andre har det ikke været muligt at forhindre
tvangsudvisning. En af dem er Hussam Baiti, som blev udvist
fra Danmark til Irak den 28. april. Hussam har ingen familie
eller bekendte i Irak. Hans mor har permanent
opholdstilladelse i Danmark, og hans søster er dansk
statsborger. Hans far og ældre bror blev dræbt af Saddam
Husseins regime, hvorfor familien flygtede til Iran og siden
til Danmark.

Asylret har været i telefonisk kontakt Hussam. Han so-
ver på gaden, da han ikke har nogen bolig. Det er lykke-
des ham at skaffe et tæppe, så han i nogen grad kan holde
sig varm om natten. Han skifter hver aften til et nyt sted
at sove for at mindske faren for at blive overfaldet eller
arresteret.

Den danske regerings behandling af asylansøgere er på en
række punkter i modstrid med FN’s Flygtningekonvention
bl.a. tvangsudsending af afviste asylansøgere til farlige
områder. Også den danske sagsbehandling er kritisabel. Det
kan tage under 14 dage at få afslag på asyl, men over et år at
få besked fra flygtningenævnet om ens sag kan blive

genoptaget. „Den lange ventetid er helt umenneskelig“,
siger Said Parvin fra Asylret.

Regeringens indgreb i flygtninges rettigheder tvinger
flygtninge til at gå under jorden, og i dag er der omkring
2.000 papirløse flygtninge i Danmark. Deres hverdag er
præget af fattigdom, sygdom og frygt. Firmaer udnytter dem
som billig arbejdskraft. De er fuldstændig retsløse. De lever
iblandt os som skyggemennesker, måned efter måned, år
efter år.

å han i nogen grad kan holde varmen om natten. Han
skifter hver aften til et nyt sted at sove for at mindske faren
for at blive overfaldet og/eller arresteret. Han blev under sit
ophold i Danmark lam i halvdelen af ansigtet og i det ene
ben. Endvidere er han under opholdet i Danmark blevet
ramt af psykiske sygdomme. Han er blevet så syg at han må
gå med krykker og har behov for en kørestol, som han dog
ikke fik under sit ophold i Danmark. Hussam Baiati har ingen
familie eller bekendte Irak. Hans moder, der er kræftsyg er
bosiddende og har permanent opholdstilladelse i Danmark.
Hans søster er dansk statsborger. Hans fader og ældre broder
blev dræbt at Saddam Husseins regime, hvorfor familien
flygtede til Iran og siden til Danmark fordi det ej heller var
betryggende at opholde sig i Iran. Hussam Baiatis ulykkelige
situation gør det endnu en gang makabert klart, at det
herskende umenneskelige burgøjserregime ikke er til sinds
at ophøre med sine uophørlige krænkelser af
menneskerettighederne. Alene af den grund er det
nødvendigt at få indsat en anden regering snarest muligt.
Læs mere på www.asylret.dk

PERNILLE CAUCHI

Da politiet en tidlig morgen ankom til Ibrahims hjem
for at bringe ham til Libanon, var det ikke efter eget
ønske, og Ibrahim og hans familie var ganske uvidende
om, hvad dagen ville bringe. Ibrahim blev i lufthavnen
så desperat over udsigten til at blive skilt fra sin kone og
sine børn, at piloten nægtede at tage ham med.

Derfor ofrede rigspolitiet 350.000 kr. på at fragte man-
den til Beirut, lænket på hænder og fødder i et privatfly.
Argumentet fra politichefen var, at „man ikke skal kunne
råbe og skrige sig til at blive i Danmark.“ Først, da Ibra-
him stod i Libanon, blev hans kone ringet op og informe-
ret om hans udsendelse.

For Ibrahims børn blev oplevelsen dybt
traumatiserende. En psykolog undersøgte af de tre børn
og konkluderede:

„Adskillelsen af familien har ramt børnenes psykiske
helbred og udvikling. De to ældste børn er
udviklingsmæssigt regredieret. (…) Den ældste, som var
renlig, har nu ufrivillig vandladning, (…) Børnene er ramt
af søvnforstyrrelser. (…) Institutionspersonalet i børne-
haven fortæller om, hvorledes børnene dagligt får disse
pludselige affektudbrud, hvor de er utrøstelige, græder og
fortæller om, hvor meget de savner deres far.“

Udlændingeloven påstår at tage hensyn til familier.
Men budskabet til Ibrahims kone, Amira (der er dansk
statsborger) var, at hun og børnene kunne tage til Liba-
non, hvis familien skulle være sammen.

Barndommens land
Bogen Afvist er fyldt med de historier, der mangler i

den danske udlændingedebat. Det er de menneskers hi-
storie, som debatten handler om. Derudover er der fakta
om dansk asylpolitik. Disse fakta efterlader et billede af
en bananrepublik, hvor FN-konventioner ikke overhol-
des og retssikkerhed ikke eksister.

Ifølge FN’s børnekonvention, og i al anden dansk lov-
givning, er man barn, til man fylder 18 år, men i udlæn-

dingeloven er der kun mulighed for familiesammenføring
for børn under 15 år. Samtidig får et stigende antal børn
afslag med henvisning til, at de kan være „svært
integrerbare“, hvis de ankommer efter deres forældre –
endda når de er under 15.

Men når nu de har fået afslag …?

Argumentet for at smide Irakerne i Brorsonskirken ud
var især, at de havde fået prøvet deres sag. Men ligesom
myndighedsalderen er en anden, når man er asylansøger,
er retssikkerheden det også. De, der afgør om en asyl-
ansøger kan modtage asyl, er i 90 pct. af tilfældene
Flygtningenævnet. Et nævn ikke en domstol. Dette nævn
er et administrativt organ, der består af 3 personer og den
afgørelse, de kommer frem til, er endelig og kan som re-
gel ikke bringes for en domstol. Modsat alle andre væ-
sentlige, administrative afgørelser i Danmark.

Da det er svært at komme med beviser for overgreb
eller forfølgelse, beror en stor af flygtningenævnets vur-
dering af ansøgningen på asylansøgerens troværdighed.

Troværdigheden vurderes af betjente på grundlag af en
samtale ved ankomsten til Danmark. De fleste flygtninge
er flygtet fra myndighedernes forfølgelse i deres hjem-
land. Derfor betyder mistro og nervøsitet, at vigtige fakta
som voldtægt, tortur ikke nævnes i første omgang eller at
udtalelserne bliver usammenhængende og dermed utro-
værdige.

Modstand nytter
Afvist er ikke særligt behagelig læsning. Det var med

„tudepauser“ mellem afsnittene, jeg læste bogen. Og det
på trods af, at bogen holder et meget faktuelt og nøgternt
sprog. Den forfalder ikke til følelsesporno.

Bogens største styrke er, at den beviser, at modstand
nytter. De gange, hvor „danskere“ er blevet givet valget
om at forholde sig til deres medmenneskers skæbne,
vælger de at slutte op og kæmpe for dem.

Hjemsendelser er blevet standset, og især er der blevet
givet støtte i det daglige. Men skal „tonen“ ændres og
kynismen i dansk asylpolitik rulles tilbage, kræves mere
end få ildsjæle.

Det er på tide, vi siger nej til den umenneskelige be-
handling af flygtninge. Derfor vil jeg slutte med en opfor-
dring til at læse bogen Afvist. Men også til at støtte op om
Bedsteforældre For Asyls fantastiske arbejde og ikke
mindst deltage i deres demonstration på Christiansborg
Slotsplads den 17. juni kl. 17 – 19.

ANNE A. LANGE

Afvist - Asylansøgere i Danmark
180 sider – 130 kr.
Forlaget Tiderne Skifter
Bedsteforældre for Asyl: www.bedsteforaeldreforasyl.dk

„Man skal ikke kunne råbe og skrige sig til at
blive i Danmark“
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KRITISK KULTUR

De fleste kender Thailand som et ferieparadis med
fantastiske strande eller for den hektiske metropol
Bangkok. De seneste par måneder har det dog været helt
andre historier, der har præget mediebilledet rundt om i
verden.

Baggrunden for situationen i landet går længere tilbage
end starten af marts, da demonstrationerne startede i denne
omgang. I 2006 blev Thaksin Shinawatra væltet ved et
militærkup. Han havde været ved magten igennem en
årrække, og var ganske populær blandt den fattigste del af
befolkningen. Dette skyldtes, at han havde gennemført nogle
større velfærdsforbedringer med bl.a. en reform af
sundhedvæsnet, så fattige kunne modtage gratis lægehjælp.

Resten af den Thailanske elite var dog ikke indstillet på at
give forbedringer til de fattige, så de organiserede protester
og til sidst gik militæret ind og lavede et kup. Efter kuppet
blev der lavet ny forfatning. Eliten var af den opfattelse, at
fattige mennesker ikke besidder det fornødne intellekt til at
vælge demokratiske repræsentanter. Så derfor er halvdelen
af senatets pladser udpeget af militæret, det samme gælder
for en del af retssystemet. Disse pladser er nu udfyldt af
folkene bag kuppet.

Ved de efterfølgende valg til parlamentet er det endt med
store sejre til partier, der støtter Thaksin eller hans politik.
Den nuværende statsminister kom da også kun til magten,
efter en domstol opløste det parti, der vandt det seneste
valg. Derfor har han heller ingen demokratisk legitimitet.

Som reaktion opstod United front for Democracy angainst
Dictatorship (UDD) også kendt som rødskjorterne. De er en
alliance af fattige fra landdistrikterne og byerne. UDD er en
ret bred størrelse, der spænder lige fra støtter af Thaksin
over Maoistiske organiseringer til den revolutionære
venstrefløj. Der er både støtter af monarkiet og
republikanere. Gruppen af republikanere vokser, hvilket er

I det seneste årti har Latinamerika været et centrum for
modstand mod kapitalisme, neoliberalisme og USA’s
imperialisme. Internationalt har især Venezuela og
Bolivia fanget både magthavernes og antikapitalisters
opmærksomhed.

I ’70erne og ’80erne var Latinamerika udsat for den mest
aggressive kapitalisme og under brutal imperialistisk kontrol
fra USA.

Efter den kolde krigs afslutning, blev USA’s strategi overfor
Latinamerika justeret en smule. Den direkte militære indsats
blev nedtonet og i stedet er der siden blevet lagt mere vægt
på økonomiske pressionsmidler bl.a. gennem
Verdensbanken og IMF, som krævede stram neoliberalistisk
politik til gengæld for lån. Denne politik forarmede blot
landene yderligere og ramte især de fattigste.

Det forøgede økonomiske pres og sociale ulighed, har i
høj grad været med til at tænde gløden til sociale oprør og
udenomsparlamentariske bevægelser i Latinamerika. De
første store kampe brød ud i Chiapas, Mexico i 1994. I 1999
startede kampe mod privatisering af vandforsyningen i
Bolivia, og en bred bevægelse af fattige, arbejdere og
oprindelige folk, som senere i 2003 og 2005 væltede
neoliberale præsidenter og i 2006 bragte Evo Morales til
magten. I dag er der demokratisk valgte venstre eller
centrum-venstre regeringer i Uruguay, Chile, Paraguay,
Brasilien, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Nicaragua.

I eksempelvis Brasilien, Chile og Nicaragua er der sket et
lille ryk til venstre, men helt tydeligt ikke et brud med det
kapitalistiske system - og knap nok med neoliberalismen.

Derimod står Evo Morales i Bolivia og Hugo Chavez
Venezuela både for mange på venstrefløjen som
repræsentanter for et markant brud med kapitalismen. I
begge lande har der været massive og radikale folkelige
protestbevægelser, der har ønsket et opgør med

Latinamerika:

MODSTAND MOD KAPITALISMEN
neoliberalismens hærgen. I Venezuela var det bevægelserne,
der i 2002-03 forsvarede Chavez mod kapitalisternes USA-
støttede kupforsøg og nedlukning af produktionen.
Bevægelsernes og protesternes omfang og styrke har
betydet at både Morales og Chavez har holdt sig til en stærkt
antikapitalistisk retorik. Der har også været en række gode
tiltag i begge lande: en række helt eller delvise
nationaliseringer og, især i Venezuela, forbedringer i
undervisning, sundhed og arbejdervilkår.

I ingen af de to lande kan man dog tale om et endeligt
opgør med kapitalismen, ej heller er det forestående, hvis
ansvaret overlades til de to præsidenter og deres partier. De
gør en ihærdig indsats for at modarbejde USA’s indflydelse
i regionen, og de er begge modstandere af den neoliberale
version af kapitalisme. Men Chavezs, Morales og deres
partier har i høj grad kanaliseret bevægelsernes kamp og
revolutionære energi i en parlamentarisk retning. De to
socialistiske partier sidder nu på den formelle magt, men de
regerer fortsat på toppen af det gamle kapitalistiske
statsapparat og bureaukrati, og den gamle herskende
kapitalistklasse kontrollerer stadig i vidt omfang jord og
virksomheder. Snarere end socialisme kan man tale om en
moderat statskapitalisme, med øget statslig regulering af
markedet og økonomien, men altså ikke demokratisk
arbejderkontrol.

I store dele af befolkningerne har der da også gennem
lang tid været utålmodighed og vrede over udviklingens
tempo. Ikke nok med at det går langsomt med de sociale
reformer, har der også været statslige og militære indgreb
mod arbejdere, der har kæmpet og strejket for bedre
forhold.

Skal det seneste årtis venstreskred i Latinamerika udvikle
sig til reelt at blive en bevægelse hen imod socialisme, synes
en af de vigtigste udfordringer lige nu at være, at en større
del af befolkningerne dropper den blinde tiltro til deres

parlamentariske ledere og fortsætter den folkelige kamp
som den reelle rod til de positive forandringer, der er sket i
verdensdelen.

DENNIS PETERSEN

 Venezuela var det bevægelserne, der i 2002-03 forsvarede
Chavez mod kapitalisternes

THAILAND: DIKTATURET I PARADIS
udtryk for den radikalisering der sker, da man i Thailand kan
få op til 15 års fængsel for  majestætsfornærmelse. En lov,
der bliver brugt flittigt.

Det er i denne politiske situation at UDD i de sidste par
måneder har været på gaden med krav om at regeringen
træder tilbage og udskriver nyvalg. Et krav som demokratiske
regeringer i mange dele af verden sikkert, ville have lyttet til,
hvis de stod overfor en lige så stor bevægelse. I stedet har
man valgt at sætte militæret ind mod ubevæbnede civile,
med minimum 90 dræbte til følge og en bekræftelse af, at
Thailand styres af et militærdiktatur. Hvilket understøttes
af, at alle regeringskritiske medier er blevet lukket, samt
internettet mere censureret end tidligere.

Dette kan heller ikke være nogen hemmelighed for vores
ledere her i vesten. Men Thailand har været en nær allieret
siden man brugte baser i landet under Vietnamkrigen. I dag
er landet en af de vigtigste handelspartnere i sydøst Asien og
stadig en tæt allieret med USA og vesten. Derfor har vi heller
ikke hørt det ramaskrig over nedslagtning af civile
demonstranter, som hvis det samme var sket i Kina,
Nordkorea eller Iran, der også er brutale diktaturstater, men
ikke vestens allieret.

Selvom om Bangkok nu er ryddet for demonstranter, er
situationen langt fra løst. De sociale skel er stadig de samme,
og det er fortsat den samme korrupte elite, der sidder ved
magten.

Hvis UDD og bevægelsen skal gøre sig håb om at sejre,
bliver de nødt til at knytte tætte bånd til arbejderne og deres
faglige organisering. Lykkes det, kan der næste gang man
går på gaden, samtidig organiseres strejker, hvilket vil lægge
et helt andet pres på den thailandske elite. Og hvem ved,
måske nøjes de ikke kun med at vælte endnu et diktatur.

MORTEN GLINTBORG RASMUSSEN

Bangkok er nu med magt ryddet for demonstranter, dog er
situationen langt fra løst. De sociale skel er stadig de samme,
og det er fortsat den samme korrupte elite, der sidder ved
magten.
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USA - ET KLASSESAMFUND

SOCIALISMENS ABC

Palæstina, Libanon, Nordirland, Basker-
landet, Grønland, Kurdistan, Afghanistan,
Tibet, Kaukasus, m.fl., er alle steder, hvor
en kamp for national befrielse inddrager
nationalisme, klassekamp og imperia-
lisme i vidt forskellige kombinationer.

Det, der driver konflikterne, er folkenes ønske om
selvbestemmelse. Den marxistiske tradition er grund-
læggende internationalistisk i sit udsyn – derfor har
disse kampe givet grobund til det, vi kalder ’det natio-
nale spørgsmål’.

MED KAPITALISMENS UDVIKLING i det 18.-19.
århundrede og oprettelsen af nationalstaterne – med
fælles marked, mønt, sprog og magtapparat – sættes
der en udvikling i gang, hvor befolkningsmindretal fik
deres kultur og sprog undertrykt.

Det skete, fordi det blev set af det voksende borger-
skab som barrierer for udbredelsen af nationalstatens
magt. Den engelske historiker Eric Hobsbawm ud-
trykte det sådan: „Dialekter … er bare sprog uden en
hær og en politistyrke“.

Ekspansionen af kapitalistiske stater, ved krig og ko-
lonisering, fører også til, at stærkere imperialistiske
stater undertrykker svagere stater og lokale befolknin-
ger.

Dette har ført til to former for nationalisme: impe-

rialistisk nationalisme (fx amerikansk), der søger at binde
arbejdere og herskere sammen i modstand mod andre
nationers arbejdere og herskere – og progressiv nationa-
lisme (fx palæstinensisk), der søger at forene de samme
klasser, der er domineret af en stærkere stat, til mod-
stand mod denne.

KARL MARX stødte på disse modsætninger i 1800-
tallets Storbritannien i undertrykkelsen af det irske folk.
Marx argumenterede for, at hvis arbejderbevægelsen
skulle overvinde den britiske stats del-og-hersk-strategi
(racisme mellem engelske og irske arbejdere), måtte de
støtte det irske krav om ret til selvbestemmelse, for at
bryde den engelske nationalismes tag i de engelske ar-
bejdere. Marx’ position skulle altså skabe øget enhed i
arbejderklassen mellem irske og engelske arbejdere og
internt mellem engelske arbejdere, der ikke længere
skulle være ’for eller i mod’ irerne.

LENIN GENERALISEREDE og udviklede Marx’ ideer:
socialister bør altid støtte nationale befrielsesbevægelser
(og dermed være imod imperialistisk nationalisme), uan-
set om bevægelsernes lederskab er borgerligt/reaktio-
nært.

Dette skal ses i forhold til debatterne i den internatio-
nale socialistiske bevægelse i starten af 1900-tallet. I zar-
ens Storrusland bestod 57 pct. af befolkningen af under-
trykte nationer – ukrainere, letter, polakker m.fl. – og
derfor blev Rusland også kaldt „nationernes fængsel“.

Nogle af datidens socialister mente, at det nationale
spørgsmål stod i vejen for at beskæftige sig med klas-
sekampen, og derfor skulle ignoreres. Lenin argumen-
terede omvendt for, at hvis man ignorerede nationale
forskelle, kunne socialister ende med reelt at støtte
den imperialistiske nationalisme, der ville fortsætte
med at undertrykke andre nationers folk.

Den modsatte fare – at ’rødmale’ nationale
befrielsesbevægelserne – eksisterer også. Det var den
grøft, mange vestlige venstreorienterede faldt i, i fht.
det nordvietnamesiske regime i 1960’erne.

MEN BEFRIELSESBEVÆGELSERNES NATUR – et
midlertidigt samarbejde mellem arbejdere og borger-
skab – førte også Lenin til at insistere kraftigt på, at
socialister ikke skulle opgive deres egne organisatio-
ner og ideologi til fordel for den progressive nationa-
lisme.

Nationalisme, uanset hvor progressiv, udtrykker al-
tid en kapitalistisk klasses interesser i at skaffe sig de-
res egen stat, hvor de kan herske over arbejdere og an-
dre.

Revolutionær socialisme vil det modsatte: sætte be-
folkningsflertallet af arbejdere i alle lande i direkte de-
mokratisk kontrol af økonomien, produktionen og
samfundet i øvrigt.

JESPER HØI KANNE
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Filmen Armadillo følger et hold danske soldater ud-
stationeret i basen Armadillo i Helmand-provinsen i
foråret 2009. Igennem filmen får du den mærkelige
følelse af at grine af magthaverne og græde med solda-
terne.

Der har i pressen været rejst kritik af, at soldaterne,
man følger i Armadillo, overtræder Genevekonventionen
i kampen mod Taleban. Det er selvfølgelig skræmmende
at se, hvordan hæren præmierer de mest aggressive sol-
dater med „guldhesten“ for at likvidere sårede afghanere.
Det er mindst lige så skræmmende at se den udvikling,
de unge mænd gennemgår på kun et halvt år. Fra at ville
ud på „eventyr“ og sammenligne krigen med en „rigtig“
fodboldkamp, udvikles soldaterne til bange, mistænk-
somme, hadefulde dræbere med tomhed i øjnene.

I filmen ser man hæren betale en mand småpenge som
erstatning for en kone, han har mistet i et luftangreb. Og
man ser hæren på kujonagtig vis sende ubemandede fly
ud for på sikker afstand at kunne bombe det, som man
antager, er „fjenden“.

Krigen er tabt

Ud over at se den påvirkning, krigen har på menne-
sker, ser man også, hvor tæt de vestlige krigsregeringer er
på at tabe i Afghanistan. Billederne viser, hvor små sol-
daterne er i det kæmpe land, de forsøger at besætte. Og
det bliver tydeligt, hvor lidt magt soldaterne har i områ-
det – blot 800 meter fra basen hersker modstandsbevæ-
gelsen.

Man hører lokale afghanere sige til soldaterne, at de
ikke har noget at gøre i deres land. Og at folk kæmper,
fordi de kæmper imod fattigdom. Soldaterne forsøger
forgæves at få de lokale til at samarbejde, men de næg-
ter, selvom de forsøger at bestikke dem. De prøver på
den mest klamme måde at vinde tillid hos små sultne og
fattige børn ved at dele slik ud.

Som i Vietnam

Filmen trækker tydeligt spor til billeder, som man også
har set under Vietnamkrigen, som nogle af soldaterne
faktisk selv nævner. Soldaterne er bange, som de var i
Vietnam, modstandsbevægelsen er usynlig som i Viet-
nam, krigen kan ikke vindes, og krigen ødelægger de unge
drenge der bliver sendt ud – ligesom i Vietnam. Filmen
fokuserer ikke ret meget på den fattigdom, som krigen
pådrager den afghanske befolkning, men man ser en fat-
tig bondebefolkning slås mod verdens stærkeste hær, alt
sammen som i Vietnam.

Der mangler dog en ting. Der er i dag ikke en bevæ-
gelse, som kan præsentere ideen om modstand imod
krigen for soldaterne. Armadillo viser klart, hvilket hel-
vede vestens krig har skabt i Afghanistan – lad os håbe
denne øjenåbner, som filmen er, kan være med til at
skabe en levende antikrigsbevægelse, som i sig kan bære
et alternativ for os, afghanerne og de stakkels soldater.

JESPER JUUL MIKKELSEN

Armadillo – krigen i „Hell“-man
Mærsk presser sø-
mænd ind i piratfyldt
farvand
Seks besætningsmedlemmer fra Maersk
Alabama har nu lagt sag an mod Mærsk. De
mener, at Mærsk bevidst sendte dem ind i pirat-
fyldt farvand i stedet at sejle uden om.

Den 8. april 2009 blev containerskibet Maersk
Alabama kapret af somaliske pirater. Kapringen
foregik 440 km sydøst for den somaliske hav-
neby Eyl, selvom kaptajnen var blevet anbefalet
at holde sig mindst 600 km øst for Somalia.

Maskinchefen på Maersk Alabama Mike Perry si-
ger til CNN: „Det virkede nærmest, som om han
ønskede at blive taget til fange“.

Sejl uden om piratområdet
Tidligere faglig formand for sømandene Henrik
Berlau, der repræsenterer omkring 2.000
danske sømænd, har sagt til Information: „Det
bedste, rederierne kan gøre lige nu, er at sejle uden
om piratområdet. Hvis skibene ikke er store nok,
hurtige nok eller tilstrækkeligt beskyttede til at
undgå kapring, så sejl syd om Afrika. Pirat-uvæse-
net skal udsultes, og det er den eneste måde at
gøre det på“.

At sømænds liv skal bringes i fare og staten
bruge penge på at sende flåden om på den an-
den side af jorden har en væsentlig begrundelse:
Det er for dyrt at sejle syd om Afrika.
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Vi lever i en verden hvor vi dagligt er vidner
til kapitalismens barbari.
Halvdelen af jordens befolkning lever for
under 2$ om dagen, mens 67 % af verdens
værdier ejes af 2 %... Krige bliver startet,
lande besat og befolkninger undertrykt,
hvis det kan give adgang til olie, markeds-
andele og billig arbejdskraft.
Men vi lever også i en verden hvor millioner
verden over går i protest og kamp for en
bedre verden under overskriften ”En anden
verden er mulig”. Denne globale
bevægelse giver håb og mulighed for at
skabe en bedre verden, og derfor er vi som
socialister i spidsen for at opbygge den.

FOR SOCIALISME

I ISU tror vi ikke på at det kapitalistiske
system kan lappes - problemerne skyldes
ikke fejl eller dumme politikere – men at
et lille mindretal sidder på den økonomiske
magt og reelt bestemmer over samfundet,
hvem der skal fyres, hvad der skal produ-
ceres, hvor mange der skal være i
klasserne og hvad vi skal lære, etc. Derfor
skal hele systemet afskaffes og erstattes
af et socialistisk samfund…

FOR INTERNATIONALISME OG IMOD RA-
CISME, SEXISME, OG UNDERTRYK-
KELSE
…Vi er for åbne grænser og solidaritet med
arbejdere over hele verden. Vi vender os
imod racisme, diskriminering af asyl-
ansøgere, flygtninge, homoseksuelle eller
religiøse grupper. Vi støtter muslimer, sorte
eller andre undertrykte grupper i deres
kamp for lige rettigheder. Og vi støtter alle
nationale befrielsesbevægelser der kæm-
per imod imperialismen, som fx i Irak og
Palæstina.

FOR EN STYRKET VENSTREFLØJ

…ISU arbejder for at organisere det stær-
keste modsvar. Det gør vi ved at være
aktive medlemmer af Enhedslisten, hvor
vi sammen med tusinder andre giver mag-
ten organiseret modstand. ISU vil skærpe
Enhedslistens antikapitalistiske profil og
styrke den aktivistiske deltagelse i
bevægelsen…Et revolutionært parti er
nødvendigt for at styrke bevægelsen, og
hjælpe aktivisterne med de ideer, argumen-
ter og strategier der gør os i stand til helt
at omstyrte kapitalismen…

FOR EN STYRKET BEVÆGELSE

Protesterne mod Irak-krigen i 2003 viste
endnu engang, at vejen til at udfordre
magten, går gennem de manges aktivitet.
Derfor er vi som socialister en del af de
brede protester mod krig, racisme, ned-
skæringer og asociale angreb på uddan-
nelse og velfærd, og for at forsvare
Christiania… flertallet må lave revolution,
så vi kan få et helt anderledes samfund,
hvor mennesker og miljø kommer før profit
- og i vores øjne kan det ikke gå hurtigt
nok!
Læs hele ISUs grundlag „Her står ISU“
på www.socialister.dk

ISU KØBENHAVN

Alle møderne foregår på Støberiet/Blågården, Blågårds Plads 3,
Nørrebro kl. 19.00

Torsdag den 3. juni: Kampen om velfærden

Torsdag den 10 juni: Klimakampen efter COP-15

Torsdag den 24 juni: Den russiske revolution

Email: isu@socialister.dk

ISU ÅRHUS

Alle møder er i Studenternes Hus, mødelokale 2.3, Nordre
Ringgade 3 ELLER Trøjborg Beboerhus, Tordenskjoldsgade 31, Århus,
kl. 19.30

Tirsdag den 15. juni: Parlamentarisme set med revolutionære
socialisters øjne

Tirsdag den 29. juni: Sydafrika – apartheid besejret, men
kampen for frihed og velstand fortsætter

Tirsdag den 13. juli: Rapport fra Marxism 2010 – oplæg og
debat om de centrale emner på årets Marxism-festival i
London

ISU ODENSE

Møderne foregår i Ungdomshuset, Nørregade 60, Odense, kl. 19.00.

Onsdag den 9. maj: Hvem er i front mod Løkkes
„genopretningsplan“?

Torsdag den 24. juni: Kampen om arbejdstiden – fra dengang
til i dag

Onsdag den 7. juli: Internationale impulser fra Marxism i
London

ISU-RUC

Mere info: Kontakt Alexander på
telefon 20686026

ISU-AALBORG

Kontakt Niels på telefon 5121 7261 for yderligere information
om sted.

ISU-SILKEBORG

Møder afholdes hver anden tirsdag i ulige uger, kl. 19.30 på
Silkeborgs Medborgerhus
Mere info: Kontakt Poul Erik, 26 29 13 41

Meld dig ind i ISU
Meld dig ind i Internationale Socialisters Ungdom, udfyld blanketten og send den eller
se mere på www.socialister.dk

Jeg vil vide mere om
Internationale Socialisters
Ungdom

Jeg vil melde mig ind i
Internationale 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:

Kalender – Møder – Debat
Her står
ISU

MØDER & AKTIONER

Demonstration mod Frontex
Frontex er et af EU's centrale redskaber til at holde
flygtninge ude af Europa og bidrager med sin over-
vågning af grænserne til at flygtningene udsættes
for større risiko.
4. juni kl. 16.00 foran Integrationsministeriet
(Holbergsgade 6).
Arr.: Stop Udvisningerne

Nej til Krig-møde i Odense
Torsdag den 3. juni kl. 19.00 i Ungdomshuset,
Nørregade 60.

Luk Pia!
Grundlovsdag på Blågårds Plads
Stop intolerancen og racismen. Stop terrorlov-
enes kriminalisering af venstrefløjens solidaritets-
arbejde. Taler og musik.
5. juni kl. 13.00-15.00
Arr.: Demos

Nej til pakken – træk forringelserne
af bordet!
Demonstration arrangeret af LO og FTF mod rege-
ringens og DF‘s genopretningspakke.
8. juni kl. 16.30 på Christiansborgs Slotsplads. Der
bliver arrangeret busser fra hele landet til demon-
strationen.
Aktivistmøder mandag-torsdag kl. 17.00 og fredag
kl. 15.00 i Nyropsgade 16, 1602 København V. Hvis
man ikke bor tæt på København kan man kontakte
sin lokale LO afdeling for at blive aktiv.
Se mere på: www.facebook.com/nejtilpakken

Nu er det nok - tag ansvar - sig fra!

Demonstration for en anstændig asylpolitik.
Christiansborg Slotsplads den 17. juni kl. 17.00.
Arr.: Bedsteforældre for Asyl

ISU-København: Socialisme-seminar
og sommerhygge
Lørdag den 19 juni fra 13 – max. kl. 17
Oplæg og debat om:
"Kapitalismens krise og alternativet til venstre"
"Hvad mener vi med en revolution?"
Bagefter står den på grill og sommer-hygge.

Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 4. sal
Mere info: Kontakt Alexander på 2068 6026
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Robert Kenners nye film ønsker at belyse, hvad der ligger
under overfladen i den amerikanske fødevareindustri,
som ellers ynder at fremstille sig selv som om tiden stort
set har stået stille siden det 19. århundredes landbrug –
som et sted hvor små landmænd lever i idyllisk pagt med
naturen.

Dette er naturligvis langt fra sandheden, og filmens fokus
går på hvordan vi som forbrugere bevidst fremmedgøres
overfor, hvordan vores mad egentlig produceres og hvilke
konsekvenser et kommercielt marked har for den mest basale
del af menneskers overlevelse.

En amerikaner indtager gennemsnitligt over 90 kg kød om
året, alligevel har USA i dag kun 13 slagterier. Effektivitet er
kodeordet – dyrplageri, tvivlsomt kød og dårlige
arbejdsforhold er resultatet. De fire største virksomheder
inden for kødproduktion i USA sidder på 80% af markedet
og deres leverancer stammer fra avancerede
industrilandbrug „ejet“ af farmere, som typisk har lånt en
halv million dollars for at få den nødvendige teknologi.
Farmerne står lavt i hakkeordenen, men under dem står
underbetalte latinamerikanere. Fælles for de to grupper er,
at deres arbejdsforhold er sundhedsskadelige og psykisk
belastende. Derfor er det desværre ingen overraskelse, at
giganter som Tyson ikke tillader, at der filmes fra farmene,
hvor dyr og mennesker i bogstavelig forstand står i lort til
knæene.

Hos slagteriet Smithfield udnyttes illegale indvandrere fra
Mexico i stor stil som billig arbejdskraft. Hver dag henter
politiet omkring 15 af disse medarbejdere, men uden at det
nogensinde får konsekvenser for de ansvarlige – eller for

FOOD, INC.
produktionen. Et vanvittigt hykleri fra statens side, hvor
sammenhængen mellem udbytning og racisme virkelig
konkretiseres.

Filmen påpeger også, hvordan industrialiseringen af
fødevareproduktionen har sine rødder i 30‘erne, hvor
McDonald’s startede drive-in konceptet, som havde hentet
inspiration hos Henry Fords samlebånd. Kenner undgår et
stykke hen af vejen at falde i den forbrugeristiske
pegefingersuppe, da filmen undervejs har et stærkt fokus
på, hvad den nuværende fødevareproduktion gør ved
arbejderne og forbrugerne, som ofte kun har råd og tid til de
usunde produkter. Når hamburgere er billigere end broccoli,
tvinges den fattige familie til at gøre deres madindkøb i
burgerbarens drive-in frem for supermarkedets
grøntafdeling. Konsekvenserne er en indkomstafhængig
fedme- og diabetesepidemi, som så igen føjer medicin-
udgifter til det i forvejen stramme budget.

Alt i alt en skarp og saglig kritik af kapitalismens
fødevareproduktion, som dog imod slutningen kammer over
i en lettere blåøjet forbrugerisme, som hylder forbrugerens
valg og dettes potentiale – selvom filmen i sin dækning af
almindelige menneskers leveforhold giver en glimrende
forklaring på, hvorfor det er en både urealistisk og uønskeligt
individ-baseret strategi i kampen imod et system som spiller
hasard med både mennesker, dyr og kloden som sådan.
USA 2008, 94 min.
Instrueret af Robert Kenner

JONATHAN HØJGAARD & HELLE S

De forkælede danskere
„Mange års offentligt overforbrug medfører nu
smertefulde besparelser. Derfor kan danskernes
vrede virke uforståelig set med sydeuropæiske
øjne“
Athens News 28. maj

I Grækenlands ældste engelsksprogede avis
ironiserer en kommentator over, hvordan danskerne
nu er blevet så vrede over, at Danmark skal spare
på „Europas mest gavmilde arbejdsløshedsunder-
støttelse“, at det har skabt et politisk jordskælv i
meningsmålingerne. Når danskerne også har og fort-
sat kræver andre „eksotiske goder som offentligt
støttet børnepasning til over 90 % af alle børn“ og
samtidig i årevis har „hyldet et skattestop“, så ligger
de nu, som de har redt, mener kommentatoren. Han
opfordrer den danske regering til at stå fast overfor
en befolkning, „der tydeligvis aldrig mentalt er vok-
set ud af den børnehave, hvor de stort set alle har
trådt deres barnesko.“ Kommentaren sammenligner
til slut den tragikomiske situation i Danmark med de
langt mere reelle og forståelige bekymringer i den
græske befolkning, hvor en stor del i forvejen slås
med fattigdom.

Det indledende citat stammer ikke fra en græsk, men
en dansk avis, nemlig Information, 5. maj. Oprinde-
ligt var ordene ikke „danskernes“ og „sydeuropæi-
ske“, men „grækernes“ og „nordeuropæiske“. Cita-
tet er ikke enkeltstående, men afspejler meget godt
tonen i danske mediers analyser, når de beskæfti-
ger sig med situationen i Grækenland.

Det bemærkelsesværdige er her, hvor let den slags
analyser overser de store ligheder mellem situatio-
nerne i de forskellige europæiske lande, og hvor hur-
tigt de fokuserer på mindre betydningsfulde for-
skelle.

Det er ellers ret indlysende, at alle europæiske sta-
ter har store underskud, fordi de har reddet ban-
kerne og derved gjort spekulanternes gæld til skat-
teydernes gæld. Derudover har de forskellige lande
ganske vist forskellige velfærdsordninger, men de
har det til fælles, at pengemændene og de politiske
eliter har angrebet ordningerne i de sidste mange
år, og derfor er de ikke blevet flere, bedre og dyrere,
men det modsatte. Det er derfor ikke en masse alt
for dyre velfærdsordninger, der har fået alle euro-
pæiske staters underskud til pludseligt at vokse vold-
somt, som man ellers kunne fristes til at tro, når man
læser mediernes analyser af især de sydeuropæi-
ske økonomier.

En krølle på historien er, at euroen overalt bliver brugt
som argument for, at staterne med en naturlovs nød-
vendighed må skære i deres velfærdsordninger. Det
er interessant, fordi det altid har været et centralt
argument for at indføre euroen i Danmark, at det
ville give danskerne større indflydelse på samfunds-
økonomien, fordi kronen under alle omstændighe-
der er bundet til euroen. Men nu siger magthaverne
over hele Europa altså, at euroen fratager befolk-
ningerne muligheden for at træffe reelle samfunds-
økonomiske valg, da et forsvar for euroen kræver
massive nedskæringer.

Derfor kan danskere glæde sig over, at de ikke har
euro, selvom kronen er bundet til den fælleseuro-
pæiske valuta. Det er trods alt lettere at droppe dette
bånd end at skifte valuta, og det er åbenbart nød-
vendigt at skrotte euroen, hvis befolkningerne skal
have blot en smule indflydelse på den økonomiske
politik i landene.

AF ANDERS SCHOU-HEDEGAARD

Chock og vrede efterfulgt af protester var re-
aktionen på Israels angreb på en nødhjælps-
konvoj på vej til Gaza. 20 blev dræbt og over
50 såret af israelske flåde- og elitestyrker.

De 6 nødhjælpsskibe fra Gaza Freedom
Flotilla er nu ført til israelsk havn, så Israel kan
opretholde blokaden af Gaza.

I København samledes 600 demonstranter
med få timers varsel foran den israelske am-
bassade. I Stockholm var der næsten 10.000. I
Tyrkiet, hvor de fleste dræbte kom fra, prøvede
tusinde af demonstranter at storme den isra-
elske ambassade.

Israel begrunder deres angreb med, at deres
soldater blev angrebet af passagerne ombord
på skibet med knive og køller. Men dette er
udtryk for Israels spin. Soldaterne var aldrig
blevet angrebet, hvis de ikke havde bordet skibene.

Skibene befandt sig i internationalt farvand ca. 40 sø-
mil fra Israels kyst. Derfor er angrebet endnu en af Israels
overtrædelser af folkeretten. Både fordi Israel bordede et
skib i internationalt farvand, og fordi de brugte
uproportional vold.

Reaktionerne på Israels overtrædelser af folkeretten
viser tydeligt, hvor lidt betydning folkeretten har, når det
er verdens eneste supermagt eller dens allierede, der over-
træder den. Lene Espersen gad ikke en gang at mødes
med den israelske ambassadør i Danmark for at fordømme
angrebet. Obama nøjes med at kræve, at kendsgerninger
omkring angrebet kommer frem. Og beklager episoden.

Hvorfor støtter vesten altid Israel?
Hvis man skal forstå, hvorfor Vesten altid støtter Israel,

er historien et godt udgangspunkt. I slutningen af 1800-
tallet besatte Storbritannien Ægypten og overtog kon-
trollen over Suezkanalen. Der var en livsnerve i det briti-
ske imperiums magt.

Det var for at beskytte Suezkanalen, at Storbritannien
allierede sig med zionismen, kravet om et jødisk hjem-
land i Palæstina. Den britiske guvernør i Jerusalem ud-
trykte det på denne måde: „Et lille, loyalt jødisk Nordir-
land i et hav af fjendtlige arabiske lande.“

Dette forhold til Israel er fortsat, efter at USA er blevet
den dominerede imperialistiske magt. „Israel skal være
vagthunden,“ erklærede en berømt artikel i den israelske
avis Haaretz i 1951. I artiklen hedder det bl.a.:

„Der er ingen grund til at frygte, at Israel vil gennem-
føre aggressioner mod de arabiske stater, hvis dette di-
rekte er imod USA og Storbritanniens interesser. Men
hvis de vestlige magter af en eller anden grund skulle øn-
ske at lukke øjnene i visse situationer, så kan de stole på,
at Israel vil straffe en eller flere nabostater, hvis deres
mangel på høflighed over for Vesten overskrider det tilla-
delige.“

USA og Israels interesser har været tæt sammenvævet
lige siden. Den nuværende katastrofe for USA i Afghani-
stan og Irak og Irans atomplaner gør, at USA stadig har
brug for Israel som en sikkerhed for amerikansk kontrol i
Mellemøsten.

Israel beviste sig i stand til at spille denne rolle, da det
knuste Ægypten, Syrien og Jordans hære i seksdages-
krigen i 1967. På et tidspunkt hvor USA kæmpede for at
bevare kontrollen over Vietnam. Derfor vil USA ikke svigte
Israel ligegyldigt hvad Israel gør.

JAKOB LAUSCH KROGH

Israel stopper nødhjælp og
dræber 20

600 demonstrerede i København 31. maj



Den 20. april kostede en eksplosion på
olieboreplatformen Deepwater Horizon i den
Mexicanske Golf 11 arbejdere livet. Fra et hul 1,5
km under havets overflade fosser enorme mængder
olie ud og truer med at skabe en af de største
miljømæssige katastrofer i USA’s historie.

Ifølge USA’s regering og BP slipper 800.000 liter olie ud
dagligt, men eksperter siger at det reelle tal kan være op til
17 gange højere. Uanset hvad så er olieudslippets størrelse
højst sandsynligt meget større end den tidligere
verdensrekord fra 1989 hvor en olietanker lækkede 44 mio.
liter olie ved Alaskas kyst. Ifølge undersøgelser påvirker
dette udslip stadig store områders dyreliv og natur.

Profit frem for sikkerhed
I forbindelse med eksplosionen på Deepwater Horizon
var der flere ting, der ikke var, som de skulle være.

I juni 2000 var BP allerede klar over, at der var problemer
med en sikkerhedsventil, der i tilfælde af uheld skulle
forhindre olien i at lække. De sendte en besked om det til
Transocean som ejer Deepwater Horizon. Transocean
erkendte, at ventilen ikke virkede „helt efter hensigten“,
men nægtede alligevel at bruge 500.000 $ på at reparere
den.

En rapport fra 2003 af den daværende direktør for
teknologisk udvikling i Transocean redegjorde for hvordan,
sikkerhedsventilernes største problem var, at de aldrig blev
testet ordentligt, og at man kun reagerede på fejl på
ventilerne med lappeløsninger – af den simple grund at
man helst ikke ville stoppe med at bore efter olie.

En måned før eksplosionen brækkede store
gummistykker af ventilen , men BP ignorerede problemet.

Kort før eksplosionen på Deepwater Horizon sparede
BP yderligere på sikkerheden. Forseglingen, der skulle
tætne omkring boringen blev ikke testet, og få timer før
eksplosionen begyndte gassen ifølge arbejdere at sive op
igennem den.

Ingen sikkerhed på BP

Det er langt fra første gang BP har haft uheld. I 2005

Fra fly og både har BP indtil videre spredt ca. 4 mio.
liter af kemikaliet Corexit for at sprede olien. Men
ud over at kunne sprede olien har Corexit en række
andre egenskaber: hovedpine, kvalme,
åndedrætsproblemer, svien i øjnene, nedsættelse
af fertiliteten, kræft og ødelæggelse af
hjernefunktioner er nogle af dem.

Dårligt arbejdsmiljø
til desperate fiskere
BP har hyret de fiskere, der pga. olien er gjort arbejdsløse
til oprydningen. De har skrevet under på en erklæring om,
at det ikke er BP’s ansvar, hvis der sker dem ulykker.

De fiskere, som BP har sat til at rydde op bliver udsat for
en stor koncentration af kemikaliet Corexit. Ingen af
arbejderne bærer gasmaske, og BP beskyldes for at true
arbejderne med fyring, hvis de tager masker på. Fem
boreplatforme på havet er blevet lukket pga. Corexit, og
nogle af fiskerne er allerede blevet indlagt på hospitalet.
Vinden har også ført kemikaliet mod land, og det har også
allerede resulteret i indlæggelser. Alligevel nægter BP at

BP’s olieudslip

HISTORISK MILJØKATASTROFE

eksploderede BP’s olieraffinaderi i Texas City, hvilket
resulterede i 15 dræbte og 180 sårede arbejdere. En rapport
fra US Chemical Safety Board fastslog, at det var en
kombination af besparelser, øget arbejdsintensitet og
manglende investeringer der havde forringet sikkerheden
på raffinaderiet så meget, at ulykken skete.

I 1999 og 2005 – en periode hvor BP fik større profitter
end nogensinde før – blev der skåret 25 % ned på
budgetterne for BP’s fem olieraffinaderier. Om de
besparelser sagde US Chemical Safety Board at der var en
„udbredt laden stå til over for sikkerhedsrisici i alle
raffinaderierne.“ Stephen Stone, en af arbejderne på
Deepwater Horizon der blev såret ved eksplosionen siger,
at: „olieselskaberne har forsøgt at score hurtige penge ved

at sætte tempoet unødvendigt i vejret, og har skåret hjørner
af for at spare penge“.

Olie- og gasselskaber er blandt de allermest profitable
og største virksomheder overhovedet. I 2009 var BP målt
på markedsværdi det 5. største selskab i verdenen, de havde
profitter på 14 mia. $, og brugte 16 mio. $ på at føre
lobbyvirksomhed overfor USA’s regering.

Jagten på øgede profitter er en central drivkraft i
kapitalismen, og for at få større profitter kan man gøre to
ting: sænke produktionsomkostningerne og øge
arbejdsintensiviteten. Begge dele har været medvirkende
til ulykken på Deepwater Horizon og på BP’s olieraffinaderi
i Texas City.

CHRISTINE BERGEN

Olieforurening nu tilsat kemikalier
Corexit er farligt og påstår, at fiskerne blot lider af solstik.

Fejer problemerne ind under gulvtæppet

Olieforurening er ikke noget, man kan rydde helt op efter.
De store mængder olie suger ilten ud af vandet.
Olieudslippet kommer på det værst tænkelige tidspunkt.
Det er nu, massevis af fugle og fisk yngler i området. Corexit
- det kemikalie som BP hælder ud over olien - bidrager til
at suge ilten ud af vandet. Derudover forgifter olien en
masse strande og vådområder i lang, lang tid fremover.

Ud over alt det gør Corexit det også sværere at samle
olien op. Kemikaliet gør, at olien danner „tar balls“, klumper
af olie, som synker til bunds. Her vil det ligge, og fra tid til
anden vil strømmen føre det op på forskellige strande, som
vil blive dækket af olien.

Ingen konsekvenser

Selvom olieselskaberne har skabt flere katastrofer ved at
sætte hensynet til deres egen profit over miljømæssige og
sociale hensyn skal man ikke tro at noget af det vil få

konsekvenser.
I april 2009 gav Obamas administration BP lov til at

undlade at lave en ellers lovkrævet rapport om deres
indvirkning på miljøet. Og siden eksplosionen den 20. april
har det statslige Minerals Management Service godkendt
27 offshore olieprojekter, hvoraf 26 blev undtaget for
miljøkontrol (ligesom Deepwater Horizon blev det).

Den amerikanske stat korrupt
Staterne er afhængige af, at det går deres store

virksomheder godt i konkurrencen, og de prøver derfor at
beskytte dem og give dem fordelagtige vilkår. Da olie- og
gasselskaberne er blandt de allerstørste, er der desværre
ikke udsigt til at de vil blive underkastet nogen form for
regulering for at sikre at ulykkerne ikke gentager sig.

Som et billede på hvilke konsekvenser eksplosionen vil
få for BP, kan det nævnes, at de to medlemmer af senatet,
der skal stå for undersøgelsen af ulykken (John McCain og
Marry Landrieu) i 2008 modtog den 3. og 4. største
valgkampagnestøtte fra BP.

CHRISTINE BERGEN
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