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Ulighedens skole
Hele uddannelsessystemet fra børnehaven til 
universitetet er de seneste mange år blevet for-
andret. Reform efter reform har ændret vores 
institutioner i et nyliberalt billede. Det har be-
tydet flere karakterer, afskaffelse af demokratiet 
og en underlæggelse til erhvervslivets interesser.

Kasper Pauli og Jesper Juul Mikkelsen

Den offentlige sektor er blevet omformet til at 
skulle understøtte erhvervslivets interesser i alle 
spørgsmål. Servicedirektivet, kvalitetsreformen 
og folkeskolereformen er de seneste tiltag som 
fortsætter forandringen af vores skoler og pæda-
gogiske institutioner.

 Skolen flytter ind i børnehaven
 Den tidligere regerings reformer fastsatte at opdra-
gelse og omsorg skal udskilles fra den pædagogiske 
faglighed og gøres til familiens ansvar, imens den 
pædagogiske faglighed skulle målrettes efter en 
lærings- og kompetence dagsorden. Sprogtest af 
treårige børn er et tydeligt eksempel på det man 
kalder en skolificering af børnehaven.

Folkeskolen for de fattige
 Den nyligt indgåede folkeskolereform, levner 

ikke meget plads til praktiske fag men vægter de 
klassiske boglige fag som dansk og matematik 
endnu højere end i dag.  Meget længere skoledage, 
sammen med lærernes forringede arbejdstidsaf-
tale, resulterer i at børnene skal bruge mere tid i 
en kedeligere og dårligere skole.

Flere børn kommer til at hade skolen end alle-
rede er tilfældet. Uligheden vil vokse fordi de rige 
forældre vil vælge folkeskolen fra, det samme vil 
de dygtige lærer mens flertallet vil stå tilbage med 
discountundervisning.

Karakterer som disciplin
Karaktererne har fået mere og mere plads både i 
folkeskolen, på gymnasiet og på universitetet. I fol-
keskolen giver man i dag karakterer i langt flere fag 
og nogle steder allerede i 3. klasse, og i gymnasiet 
er karakteren blevet mere afgørende for elevernes 
fremtid fordi kvote 2 næsten er afskaffet.

Men flere karakterer skaber ikke klogere børn og 
unge. Flere karakterer er derimod med til at ændre 
hvad der bliver opfattet som vigtigt i skoleklassen. 
Når karaktererne fylder meget, bliver fokus at bestå 
næste prøve frem for fokus på den mere helheds-
orienteret dannelse.

Det skaber mere konkurrence i klasseværelset, 
mere ulighed og mindre plads til fællesskab og 
de mere ”skæve” praktiske og sociale evner ryger 
i baggrunden. Kort sagt en oplæring til konkur-
rencestaten.

Karriereræset på universiteterne
Universiteterne er i dag store fabrikker som ud-
danner 1.000-vis af unge til en meget usikker 
jobsituation. Samtidig forsvandt demokratiet på 
universiteterne under den borgerlige regering 
da universiteterne fik bestyrelser med et flertal 
af medlemmer fra det private erhvervsliv. Ned-
skæringerne på masse-uddannelserne fortsætter 
mens man er begyndt at skabe elite-uddannelser 
tæt knyttet til erhvervslivet.

Dette har skabt individualiserede universiteter, 
hvor kampen for at få det rigtige studiejob og mase 
sig ind på elite-uddannelserne er blevet vigtige, i 
håbet om at få en karriere. I dag er det at få en uni-
versitetsuddannelse langt fra en sikkerhed for at 
kunne få et job. Det er med til at skabe usikkerhed 
og et individualiseret studiemiljø.

Skolens opdragelse
Skolen har altid været en institution som har re-
producere den ulighed som er i samfundet. Børn 
af højtuddannede og velstillede, flyder ovenpå 
mens arbejderbørn får nederlag. Det handler om 
hvilket sprog og kultur skolen anerkender som den 
rigtige. De mange nye reformer vil forværre denne 
ulighed og svække de elementer i skolen som peger 
den anden vej såsom fælleskab og almen dannelse.

Der er en håbefuld sum-
men blandt de 63.525 nye 
studerende på landets vi-
deregående uddannelser. 
Og det er ikke uden grund. 
For skal man tro uddan-
nelsesminister Morten 
Østergaard (R) ulmer en 
forestående "kulturrevo-
lution" på landets uni-
versiteter.

Silas Lundkvist, foto: Mette KRamer 
Kristensen

Uddannelsesminister 
Morten Østergaard, me-
ner at landets universi-
teter - særligt indenfor 
humaniora - i for høj grad 
uddanner studerende til 
jobs i den offentlige sektor. 
Dermed bebudede ud-
dannelsesministeren en 
"kulturrevolution" på de 
danske universiteter: 

“Uanset om vi uddanner 
eskimologer eller DJØFere, 
skal de i fremtiden rettes 
mod det private arbejds-
marked. Det er her, jobbe-

ne kommer.” (Berlingske, 
21.5.2013)

Dermed bliver univer-
siteternes fornemmeste 
praksis, at indrette den 
akademiske verden efter 
det private arbejdsmar-
keds velbefindende - gerne 
så hurtigt som muligt. 

SU-reformen der blev 
vedtaget den 28. juni 2013 
indeholdt forskellige be-
sparelser på SU-området 
på et beløb i omegnen af 
2 milliarder kroner. Disse 
besparelser finansierede, 
sammen med kontant-
hjælpsreformen, regerin-
gens konkurrencepakke 
"Vækstplan.dk".

"Væksplan.dk" indebar 
en lettelse af selskabsskat-
ten for danske virksomhe-
der, samt andre goder til 
det private arbejdsmarked. 
Betalt af de studerende 
og kontanthjælpsmodta-
gerne.

De studerende måtte 
nøjes med at tage Mor-
ten Østergaards ord for 

gode varer, da han på en 
rundtur blandt landets 
universiteter fortalte dem, 
at nedskæringen i deres SU 
- til fordel for det private 
erhvervsliv - er i deres egen 
bedste interesse. ”Det er jo 
her jobbene kommer.”

Kontrol
Mens kontrollen med de 
studerende blev øget med 
SU-reformen, stilles der 
ingen krav til erhvervslivet, 
omkring hvordan skat-
telettelser m.m. bør for-
valtes. De kan i princippet 
gå til direktørlønnninger 
og auktionærbonusser, da 
regeringen hverken har 
udpeget konkrete mål el-
ler kontrol af det private 
arbejdsmarkeds SU-finan-
sierede lempelser.

Universitet som sam-
funds- og læringsinstitu-
tion bliver reduceret til 
erhvervslivets pølsefabrik. 
Når universiteterne nu 
skal masseproducere flere 
færdige studerende end 

tidligere, hurtigere og for 
færre penge, er det ingen 
garant for hverken beskæf-
tigelse, kvalitet eller almen 
dannelse. 

Dannelsen ryger i pro-
cessen. Alment kendskab 
til, og interesse for kultur, 
litteratur, sprog, viden-
skab m.m., er således kun 
værdsat, i forhold til dets 
relevans for erhvervsli-
vets (egen)interesser. Kort 
sagt betaler de studerende 
både ved mistet SU og via 
en underliggelse af uddan-
nelserne til en simpelt og 
kedeligt ”kan tjene penge 
på det” logik. 

Morten Østergår har 
helt ret i at der er behov 
for en ”kultur revolution” 
på universiteterne. Men 
det er ikke mere nylibera-
lisme der er brug for. Det 
er mere demokrati, mere 
dannelse, mere fordybelse, 
et langt mere samfundskri-
tisk udgangspunkt, mindre 
ensomhed og mere fælles-
skab der er brug for. 

Et flertal i Folketinget vil 
sammen med LO og DA 
indføre adgangskrav for 
at kunne komme ind på 
erhvervsuddannelserne. 
Politikerne er kyniske. Hvis 
du fik nederlag i folkesko-
len bliver det nu endnu 
sværere for dig at komme 

videre i livet.
Politikerne har skåret 

voldsomt i lærernes for-
beredelsestid i folkeskolen, 
konsekvensen vil blive 
at man skaber et endnu 
større lag i en ungdomsår-
gang uden uddannelse og 
som dermed går et meget 

usikkert voksen liv i møde.
Dette bliver særligt pa-

radoksalt, når man ser på 
erhvervsuddannelserne. 
Her er det ikke karakteren 
i dansk og matematik, der 
er afgørende for tømrer-
lærlingen, men om han 
kan indgå i et samarbejde 

på en byggeplads, en byg-
geplads han desværre er 
fortrængt fra at vise sit 
værd på pga. de 12.000 
manglende praktikpladser.

De studerende betaler to gange 

Nej til adgangskrav på  
erhvervsskolerne 
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De studerende betaler to gange 

   JA TIL VELFÆRD  
  NEJ TIL NEDSKÆRINGER

“Vi havde en lorte-regering, vi 
har en lorte-regering, og med 
99,9 % sikkerhed bliver den 
næste endnu mere en lorte-
regering. Med andre ord: Der 
er ikke nogen parlamentariske 
løsninger på nedskæringerne og 
krisepolitikken. Så derfor er det 
rigtigt dejligt, at der nu bliver en 
demonstration ved folketingets 
åbning 1. oktober. Det er en 
rigtig god anledning til at sige: 
‘Nu er det nok. Det er ikke vores 
krise – og vi vil ikke betale for 
den. Men vi er nødt til at være 
ærlige: Én demonstration er kun 
en start, hvis regeringens angreb 
skal stoppes. Der er brug for flere 
demonstrationer. Der er brug for 
andre former for protester. Og 
der er især brug for strejker og 
besættelser.
Det kommer ikke af sig selv. Men 
hvis vi får en demonstration, 
som er noget større end sidste 
år, så kan folk få selvtillid nok 
til at tage diskussionen tilbage 
på arbejdspladser og skoler. Så 
kan 1. oktober bliver starten på, 
at mange flere siger ‘Nu er det 
nok!’. Lorteregering!”

Jørn Andersen, Internationale Socialister/ISU.

”Vi er med den 1. oktober på Folketin-

gets åbning, fordi det er på tide, at vi 

står sammen og kræver, at regeringen 

ændrer kurs. Det er uacceptabelt, at en 

såkaldt ”rød” regering fører borgerlig 

økonomisk politik, og nedskæringerne 

rammer bredt. Vi repræsenterer folk 

uden arbejde, som er blevet ramt af 

regeringens usolidariske arbejdsløs-

hedspolitik, men hvis vi for alvor skal 

presse regeringen, skal vi stå sammen 

med folk i arbejde, med de studerende 

og andre grupper, der rammes af den 

asociale politik.” 

Jeppe Rohde, Talsperson for Solidaritet eller Frit Fald, 

København

”I PLS støtter vi ikke et bestemt parti, men ønsker en retfærdig og solidarisk politik, men efter PLS’s mening fører regeringen en skævvredet kurs, som de ikke er valgt til. Vi mener ikke, at det er accep-tabelt at tage fra de laveste sociale klasser. Skuden skal vendes og det er alles ansvar, men det er især den samlede fagbevægelse samt elev- og studenter-bevægelsens pligt. Fremtiden tegnes af os!”

Martin Alexandersen, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssam-menslutning (PLS)

”Det er fagbevægelsens opgave at vise solida-
ritet med de svageste i samfundet. Regeringen 
har ført en nedskæringspolitik, som har ramt 
mange af de svageste grupper. Derfor skal vi 
samle hele fagbevægelsen om dette initiativ, 
for at vise Regeringen, at vi mener, der er 
råd til velfærd i Danmark og at det ikke er de 
svageste, der skal betale for den økonomiske 
krise.”

Benny Allermand, tillidsrepræsentant i Bygge-, Jord- og Miljøar-
bejdernes Fagforening.

”Et samfund skal kendes på, hvordan det prioriterer 
sit uddannelsessystem og værdsætter sine lærere. Vi 
deltager i initiativet om Folketingets åbning fordi, 
der er direkte sammenhæng mellem den lockout, 
som ramte os - lærere og børnehaveklasselederne på 
Frederiksberg og i resten af landet – i foråret, og den 
økonomiske politik, som den nuværende regering har 
valgt at føre. Fortsættelsen af nedskæringer på folkets 
skole i milliardklassen er en uansvarlig strategi, som 
vil få voldsomme konsekvenser for hundredetu-
sindvis af børn og unge. Vi deltager i initiativet d. 1. 
oktober for at markere, at investeringer i folkeskolen 
er en fremtidsinvestering i alle borgeres velfærd og 
den eneste vej til udvikling og vækst. ”

Ane Søegård, Formand for Danmarks Lærerforening Frederiksberg Afdeling.

”Det er altafgørende, at vi mobiliserer en utilfredshed mod re-geringens asociale økonomiske politik. Mobiliseringen har tre formål: Først og vigtigst gavner det vores politiske styrke at have praktisk erfaring med at organisere protester selv, også uden fagtoppens hjælp. Det giver os også en større kontaktflade, hvor nye kammerater mødes og knytter bånd og fælles relationer, der kan genoptages i forhold til kommende protester. For det andet skal vi huske på, at en regering med S-SF er langt mere sårbar overfor pres fra lønmodtagere, og derved lettere kan presses til at give indrømmelser, da utilfredsheden så vil komme fra ”eget bagland”. For det tredje er det vigtigt at give mulighed for at ud-trykke alle daglige utilfredsheder med regeringens politik, også for de undertrykte grupper, der oplever en magtesløshed overfor den førte politik.” 

Jonathan Simmel, medlem af Socialistisk Arbejderparti og og aktiv i Dansk El-forbund.

”LFS støtter, at fagbevægelsen indkalder og mobiliserer 
til en markering af Folketingets åbning. Det gør vi fordi, 
regeringen skal presses til at opgive deres nyliberalisti-
ske krisepolitik. Forudsætningen for at markeringen 
ved Folketingets åbning bliver stor afhænger af, om 
store fagforbund presses til at kaste deres faglige, 
politiske og økonomiske kapital i at mobilisere med-
lemmerne. Forhåbentlig vil vores initiativ sprede sig 
som ringe i vandet.” 

Jan Hoby, Næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger.

En række fagforeninger og organisa-

tioner har indkaldt til demonstration 

og aktion ved Folketingets åbning 1. 

oktober. Vi har samlet udtalelser fra 

en del af initiativtagerne.

”Det er vigtigt konstant at 
stille krav til regeringen. 
Folketingets åbning er 
en rigtig god lejlighed til 
at fortælle regeringen, 
at vi f.eks. kræver flere 
arbejdspladser og uddan-
nelsespladser, og at de ar-
bejdsløse skal behandles 
ordentligt. Sammen med 
fagbevægelsen og studen-
terorganisationerne kan vi 
benytte den 1. oktober til 
at samle de mange stem-
mer, som mener, at der er 
råd til velfærd i Danmark 
og lægge pres på regerin-
gen til at føre en anstændig 
politik. Det vil være en god 
opbakning til de krav, En-
hedslisten har rejst.”

Christian Juhl, Medlem af Folketinget 
for Enhedslisten.
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Afghanistankrigen 
 - den katastrofale krig     

Fakta om krigen:
•	 Start: oktober 2001
•	 Stadig 300 danske soldater i Afghanistan indtil 

2014
•	 12 års krig
•	 12 mia. kr
•	 43 dræbte danske soldater
•	 211 sårede danske soldater
•	 10.000 unge soldater har været i Afghanistan
•	 Der er brugt 10 gange så mange penge på krig som 

på civil hjælp
•	 100.000 dræbte civile afghanere
•	 5000 dræbte NATO-soldater

Krigen Mod Terror
”Dette forhold levner mulighed for kun én konklusion, 
nemlig at krigen i Afghanistan rent faktisk øgede terror-
truslen.” 
- Lars Erslev Andersen, lektor v. Center for Mellemøststu-
dier, til Jyllandsposten 31.07.13

Den manglende debat om krigen  
”Forsvaret og Udenrigsministeriet har skabt en fordrejet 
fortælling om succes i Afghanistan. Alle, der har vovet 
at sige noget andet, er blevet kaldt landsforrædere med 
solstik”
- Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, i 
Information 09.08.13

Løgnen om Taliban
I 2002 skrev VK-regeringen i det beslutningsgrundlag, 
som alle partier på nær SF og Enhedslisten stemte for, at 
Taliban-bevægelsen stort set var slået.
 ”Resultatet efter små 12 års krig er, at Taleban står 
stærkere end på noget tidspunkt siden 2001, både po-
litisk og militært, i Helmand og andre sydlige provinser i 
Afghanistan. I den forstand har NATO-styrkernes tilstede-
værelse gjort mere skade end gavn.”
- Poul Villaume, Professor i samtidshistorie på Køben-
havns Universitet, i Politiken 29.07.13

Ikke uden USA
”Selvfølgelig er det ikke gået, som vi havde ønsket. Vi 
havde da håbet, at Taliban stod svagere. Men nu vil 
amerikanerne altså ud, og så kan vi jo ikke stå tilbage og 
sige, vi bliver.”
- Per Stig Møller (K), tidl. udenrigsminister, til Ritzau 
21.07.13

 Efterlader et land i kaos
”Når vi forlader afghanerne i Helmand, er deres elektri-
citets- og vandforsyning ligeså utilstrækkelig, som da vi 
ankom. Retsvæsenet ikke-eksisterende, politiet voldeligt 
og korrupt, distriktcenteret i Gereshk i hænderne på 
den organiserede kriminalitet, byens mordrate en af de 
højeste i verden, markerne udenfor den danske lejr cen-
trum for verdens opiumproduktion. Antallet af oprørernes 
angreb i første kvartal 2013 steg med 127% i forhold til 
året før."
- Carsten Jensen, forfatter, i Information 23.07.13

Krigens mål
Vi efterlader os et dysfunktionelt samfund. Men det er alt 
sammen irrelevant set med danske politikeres øjne. Det 
egentlige mål med krigen har været at binde os, i en tæt-
tere alliance med USA, at åbne døre for os i Washington”
- Carsten Jensen, forfatter, i Information 23.07.13

Som resultat af 11. september 2001 
og den efterfølgende krig mod ter-
ror, gik Danmark med Poul Nyrups 
ord og Anders Foghs bevidste ind-
sats ”med USA hele vejen”. Først 
Afghanistan, siden i Irak og Libyen.

Lene Junker

Resultatet af krigene er, at der er 
installeret nye regimer, som er af-
hængige af Vestens (USA og NATO) 
militære magt og penge. De tillader 
Vesten permanente baser, våbensalg 
og lukrative kontrakter til vestlige 
selskaber.

Desværre for det store flertal af 
overlevende afghanere, irakere og li-
byere, så er de på alle måder dårligere 
stillet end før krigene.

Ingen af krigens officielle mål er 
opnået    
Terrortruslen er vokset og Al-Qaedas 
netværk forgrener sig ud i verden.

Taliban, som aldrig har haft am-
bitioner uden for Afghanistan, er 
langt stærkere i dag. USA og NATO 
har bevæbnet og støttet krigsher-
rerne i Nord. Opiumdyrkningen slår 

alle rekorder - ligesom korruption, 
fattigdom, antallet af flygtninge og 
kvinders selvmordsrate.

I snart 12 år er Taliban blevet omtalt 
som Ondskaben selv, der med Per 
Stig Møllers ord ”skal behandles som 
dræbersnegle”. 

Fra dag ét kunne USA og NATO 
have forhandlet med Taliban. I dag, 
12 år efter, er de tvunget til at for-
handle med dem for at få en ”ærefuld 
exit” fra Afghanistan og sikre sig per-
manente baser mv.

Fra dag ét var de fleste afghanere 
faktisk positive over for USA og NATO, 
men de var blot  tiltænkt rollen som 
statister i USA og NATO´s geopoliti-
ske magtspil og kamp om adgang til 
regionens naturressourcer.

Krigstrommerne buldrer stadig  
I starten af det 21. århundrede var 
USA den ubestridt stærkeste militære 
magt, men med en vigende økono-
misk magt. Krigen mod terror skulle 
booste USA´s magt globalt, men 
nederlagene i Irak og Afghanistan har 
svækket USA yderligere. 

Det har givet langt større spillerum 
til regionale stormagter, samtidig 

med at den økonomiske verdenskrise 
siden 2008 har skærpet den globale 
økonomiske og militære konkur-
rence.

Det er i dén ramme, vi skal forstå 
krigen i Mali, forslag om militær 
indgriben i Syren eller Iran.

Over hele verden forbereder magt-
haverne og militærindustrien sig på 
de kommende krige.

Dansk imperialisme fortsætter 
Med forsvarsforliget fra 2011 fortsæt-
ter alle partier fra SF til DF denne 
militaristiske udenrigspolitik. Der 
afsættes penge til nye kampfly, kamp-
helikoptere og droner.

Trods modvilje mod at diskutere 
erfaringerne fra de tre foregående 
krige, ser forsvarsforligspartierne til 
gengæld meget velvilligt på mulig-
hederne for at deltage i nye.

Vi skal gøre modstand mod den 
hjemlige oprustning, nye våbenkøb 
og kommende krigseventyr. I stedet 
skal man bruge pengene på velfærd 
og grønne job herhjemme og på glo-
bal social retfærdighed.

Socialistisk Arbejderavis har talt 
med ”Allan” som var konstabel og 
på vej til at blive udsendt til Afgha-
nistan, men fortrød og sprang fra.  

Hvorfor meldte du dig til at blive 
udsendt?

"Jeg var i en situation, hvor jeg ikke 
vidste hvad, jeg ville med mit liv, og 
en af mine venner havde været i Irak. 
Så jeg tænkte, at det var en mulighed 
for mig." 

Men hvad fik dig så til at springe 
fra?

"Det var der flere årsager til. For det 
første mødte jeg gennem min tid som 
ansat soldat en overordnet, PJ, som 
jeg havde stor respekt for.  Han blev 
udsendt. En dag blev hans gruppe 
beskudt, han blev ramt, fik skudt 
tommelfingeren af, og kuglen røg 

igennem lungen. Han røg på hospi-
talet i Danmark. 

Her fortalte fra hospitalet om hvad, 
han havde oplevet i Afghanistan. Han 
fortalte, at det var det værste, han 
nogensinde han havde oplevet, og 
at han aldrig skulle afsted igen. Og 
frarådede andre fra at tage afsted. 
Men han tog så alligevel tilbage igen. 
En dag sagde de så i radioen, at han 
var blevet dræbt i Afghanistan.  

En anden årsag var, at jeg oplevede, 
at der ikke var styr på en skid. På nog-
le af vores øvelser oplevede vi at blive 
beskudt af vores egne folk. Det var 
ikke betryggende at skulle udsendes 
med en flok 19-årige drenge, som var 
helt oppe og køre. Jeg kendte en an-
den, som var udsendt, hvor en af de 
nyere rekrutter pegede på ham med 
sit våben for sjov. Men våbnet gik af 
og kom til at skyde hovedet af ham!  

Næsten alle, der var udsendt, var 

knækket, når de kom hjem. Det ryk-
kede jo lidt i ens perspektiv, når nogle 
af dem, der har styr på tingene og er 
dygtige soldater knækker sådan. Lige 
pludselig sidder og græder."

Hvad er hæren for en institution?  
"Det er jo en institution, som 

meget gerne vil have, der er krig. De 
ønsker at få flere penge til krig. Det 
er en institution, som ønsker at tegne 
et billede af, at det går skidegodt. De 
smører politikerne for at fremstille et 
meget positivt billede. 

Hæren er jo som et helt alminde-
ligt firma med en reklamestrategi og 
ambitioner om at blive større og få 
flere penge til nyt udstyr ud af poli-
tikerne. De fokuserer på det positive 
og kunne ikke drømme om at sige, at 
deres mission er umulig. De prøver at 
sælge et billede af at det går godt for 
at opretholde maskinen." 

Interview: 

 En soldat sprang fra  

Krigen mod terror: 

Imperialisme i det  
21. århundrede
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Helle Thorning
baner vejen for 
højrefløjens 
hetz
Sommeren har budt på en hadefuld debat om 
østarbejdere og halalkød, som Ekstra Bladet og 
højrefløjen har forsøgt at piske op. For nyligt 
valgte Helle Thorning at blande sig i debatten 
om halalslagtning og servering af svinekød i 
daginstitutioner.

Christine Kyndi Bergen

“Jeg kan da godt forstå, at danskerne gerne vil 
vide, om der er bedt en bøn for dyret, inden det 
blev slagtet” sagde Helle Thorning, og advarede 
mod at “det skal ikke være sådan i Danmark, at 
man langsomt sniger danske traditioner ud af 
vores offentlige institutioner … fordi man skal 
tilpasse sig en anden kultur. Det er jeg ganske 
enkelt imod.” Som eksempel på danske traditio-
ner nævner Thorning flæskesteg, svinefrikadeller 
og juletræ.

Statsministeren kritiserer også Hvidovre Ho-
spitals brug af halalkød - noget som den ekstremt 
racistiske organisation Stop Islamiseringen af 
Danmark prøvede at opbygge en demonstration 
omkring den 2. august.

Fødevareministeriet: en værdipolitisk 
bastion
Socialdemokraternes nye fødevareminister, 
Karen Hækkerup, fulgte trop - hun vil gøre føde-
vareministeriet til et værdipolitisk bastion mod 
hvad den ekstreme højrefløj ville kalde “islami-
seringen” af madkulturen. “Det, jeg gerne vil som 
ny fødevareminister, er at tegne – også her – en 
værdipolitisk linje” siger hun.

Det er ynkeligt at de to socialdemokrater på 
den måde spiller med på højrefløjens hetz i håb 
om at forbedre skrantende meningsmålinger 
ved at prøve at vende fokus væk fra regeringens 
nedskæringer og arbejdsløshed til den sædvan-
lige hetz mod islam og muslimer.

Men det er ikke kun ynkeligt - ved at gå med på 
højrefløjens dagsorden og beskrive halalkød og 
servering af oksekødsfrikadeller som en trussel 
mod “dansk kultur” er det i sidste ende med til 
at styrke den yderste højrefløjs og fascisternes 
dagsorden.

Sommerens debat om østarbejdere der “tager” 
arbejdet fra danske arbejdere og om halalkød og 
svinefrikadeller har vist behovet for at venstre-
fløjen går imod de racistiske argumenter. Pro-
blemet er hverken muslimer eller østarbejdere. 
Racismen bruges som et dække for regeringens 
nedskæringer og arbejdsgivernes iver efter at få 
den billigst mulige arbejdskraft.

Lokale Hvidovre-medlemmer af IS og 
SUF står bag dannelsen af en antira-
cistisk lokalgruppe ved navn Hvidovre 
For Mangfoldighed.

Som et modspil til SIAD's racistiske 
demonstration foran Hvidovre Hospital i 
protest mod hospitalets fornuftige mad-
politik, hvor der serveres halal-kød for 
patienter og ansatte blev der indsamlet 
til en takkegave til hospitalets personale. 

Aktionen "Tak for mangfoldigheden" 
indgik i den antiracistiske moddemon-
stration indkaldt af Antifascistisk Aktion.

Lokale regionsrådspolitikere fra ven-
strefløjen samt en lokal imam kom 
og takkede for gaven og støtten ved 
demonstrationen. Det var første gang i 
mange år, at antiracister demonstrerede 
i Hvidovre, og imens nogle lokale mødte 
op til demonstrationen, bakkede andre 

op ved at vinke og klappe på ruten, og 
der blev sågar givet blomster til demon-
strationen. 

IS stod for en indsamling af kontakter 
på folk i demoen for folk, der gerne vil 
være med til kommende antiracistiske 
aktiviteter med et bredere perspektiv 
end blot altid at skulle møde op, når 
racister og nazister vil gå på gaden.

Flygtninge og indvandrere bliver kon-
stant gjort til syndebukke, når arbejds-
løshed og nedskæringer skal retfærdig-
gøres, men mange af argumenterne er 
baseret på myter.

Mette Hermansen

’Det handler i høj grad om at stresse 
rumænerne, så de ikke har et indtryk 
af, at de bare kan komme og bruge 
Danmark som campingplads. Så de 
skal vækkes om natten og fjernes. Og de 
mange, der sidder og tigger eller spiller 
musik ved vores supermarkeder – som 
nærmest er blevet fast inventar – de skal 
straffes.’

Sådan lød det tidligere i år, da den so-
cialdemokratiske formand for Integrati-
onsudvalget, Trine Bramsen, udtalte sig 
om hjemløse rumænere i Danmark. Men 
problemet med hjemløse rumænere er 
ikke rumænerne, problemet er manglen 
på arbejde.

Mennesker har altid migreret. I pe-
rioden 1836-1914 flyttede 30 millioner 
mennesker til USA. Grænsekontrol og 
lukkede grænser er en forholdsvis ny 
opfindelse og ikke en naturlighed. 

Immigranter er ofte meget velkomne 
i opgangstider, hvor arbejdsløsheden er 
lav. Halvfjerdsernes regeringer opfor-
drede migrantarbejdere til at komme 
til Danmark og arbejde. En globaliseret 
kapitalisme gør, at arbejdspladser flytter 
rundt, og det giver mening, at folk gerne 
vil flytte derhen, hvor der er arbejde at 
få. Tal fra England viser, at kun omkring 
13.000 af landets ca. 2 millioner immi-
granter fra de otte nyeste østeuropæi-
ske lande på et tidspunkt har søgt om 

understøttelse eller boligstøtte – det er 
mindre end 1%. Dette er netop fordi, at 
hovedårsagen til at mennesker migrerer, 
er arbejde, og ikke for at ’nasse’ på syste-
met. En udbredt myte er, at jo flere im-
migranter desto mere pres vil der være 
på vores sygehusvæsen, vores skoler og 
’det offentlige’ over en bred kam. Dette er 
dog blot en myte, da langt størstedelen 
af immigranter ikke skal uddannes, er 
sunde og raske og ikke har børn – det 
betyder, at de generelt bidrager med me-
get mere end de trækker ud af systemet. 
Som alle andre er de både skatteydere og 
brugere af velfærdssystemet.

Problemet er, at det kapitalistiske 
system ikke altid er i opsving og når 
nedgangstider rammer kan migrantar-
bejdere ikke bruges længere. Derfor er 
det en stor fordel for arbejdsgiverne, hvis 
de fra begyndelsen kan ansætte dem 
uden rettigheder, så de kan komme af 
med dem ligeså hurtigt, som de hyrede 
dem. Det seneste eksempel er Metrobyg-
geriet, som har ansat østarbejdere uden 
overenskomst til 60 kr. i timen.

Også vores regeringer har fordel af 
opdelingen mellem herfødte arbejdere 
og arbejdere, som kommer fra andre 
lande. Når migrantarbejdere behandles 
som andenrangsborgere, kan regeringen 
nemt bruge dem som syndebukke til at 
maskere deres nedskæringspolitik og 
bebrejde dem for arbejdsløshed og for-
ringelser. En undersøgelse fra den engel-
ske Department for Work and Pensions 
fra 2008 viser dog, at der ingen statistisk 
sammenhæng er mellem immigration 
og arbejdsløshed, hverken på den ge-
nerelle arbejdsløshed eller indenfor de 

forskellige fag.   

Splittelse er gift  
for arbejderklassen
Selvom både arbejdsløshed og indvan-
dring er faktorer, der eksisterer i vores 
samfund, behøver der ikke være en 
sammenhæng mellem de to. Arbejds-
løsheden stiger i krisetider, mens im-
migrationen normalt aftager, og mange 
migrantarbejdere forlader landet, da der 
ikke er arbejde at få. 

Magthavernes taktik er at splitte os. 
Hvem er født her, hvem er ikke. En 
splittet arbejderklasse kan ikke effek-
tivt slås igen mod de angreb, vi ser på 
vores dagpenge, SU, arbejdsforhold og 
fagforeninger eller mod den voksende 
privatisering, vi ser af vores hospitaler, 
universiteter og offentlige transport. 
Som socialister er vi ikke kun imod 
racisme fordi det er uretfærdigt, og vi er 
ikke kun for åbne grænser, fordi vi gerne 
vil hjælpe folk. Vi er for menneskers, 
ikke arbejdets, fri bevægelighed, fordi 
kampen mod et system, som igen og 
igen går i krise og skaber arbejdsløshed, 
hjemløshed og armod, er international. 
Det ville være en styrke med nogle flere 
egyptere og grækere her, som kunne 
dele ud af deres erfaringer. Arbejdere 
og studerende i Danmark har mere til 
fælles med befolkningerne i Sydeuropa 
og Nordafrika, der kæmper for mod for-
ringelser og undertrykkende regimer, 
end vi har med vores egne arbejdsgivere 
og regering.

Derfor siger vi: luk røven med racisti-
ske myter og åbn grænserne så vi kan 
slås igen.

RACISME & ISLAMOFOBI

Luk røven 
og åbn grænSerne!

Hvidovre For Mangfoldighed
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Fredag eftermiddag dannede en 
gruppe på ca. 50 arbejdere en 
blokade på Nørrebro. Selvom 
metrobyggeriet er offentligt fi -
nansieret så virker politikernes 
"sociale klausuler" åbenbart 
ikke. Inde på metrobyggeplad-
sen har fi rmaet Cinterex ansat 
arbejdere til lønninger på 60 kr i 
timen, 50 timer om ugen! Det var 
baggrunden for, at aktionsgrup-
pen ”utilfredse byggearbejdere” 
havde indkaldt til faglig blokade. 

Jesper Juul Mikkelsen 

Tidspunktet for blokaden var 
velvalgt. Netop denne eftermid-
dag havde metrofirmaet gang i 
en såkaldt fl ydestøbning som hele 
tiden skal fødes med nyt beton. 
Det lykkedes blokaden at få 3 
betonblandere til at vende rundt. 
Blokaden holdt omkring en time. 
Havde man kunne holde bloka-
den blot en time mere, ville det 
havde været nok til at ødelægge 
den igangværende støbning med 
meget store økonomiske tab for 
fi rmaet til følge. Men politiet var 
begyndte at ankomme i biler og 

lederen af blokaden besluttede at 
opløse den, under råbet: ”Vi kom 
sammen - vi går sammen”.

Uenighed i blokaden 
Nogle af deltagerne i blokaden 
mente, at det var alt for tidligt at 
opløse den. ”Det er for slapt det 
her!” var der en, som sagde. ”Po-
litiet var jo ikke engang begyndt 
at tænke på at flytte os”, sagde 
en anden. Da én råbte: ”Hvorfor 
fanden skal vi fl ytte os nu?” blev 
der råbt tilbage: ”fordi jeg siger 

det”. Blokaden blev opløst. Blo-
kadeaktivisterne mødtes kort tid 
efter for at evaluere aktionen. 
Flere var utilfredse med, at der 
ikke var mobiliseret nok folk, 
mens andre kritiserede, at lederne 
af blokaden ikke var valgte men 
selvudråbte og havde besluttet at 
opløse blokaden.  

For at fremtidige blokader skal 
være mere end symbolske hand-
linger og virkelig tvinge metrovirk-
somhederne til at betale ordent-
lige lønninger, er det nødvendigt, 

at der bliver mobiliseret bredere. 
Målet må være at der er nok arbej-
dere til at opretholde blokaden, 
selv om politiet tilkaldes. En effek-
tiv blokade kan komme til at koste 
løndumpingsfirmaerne mange 
penge og dermed give arbejderne 
stor magt. Derfor skal kampen 
mod metroens løndumping gøres 
til en folkesag. 

Florin Jurcuta kommer fra Rumænien og 
arbejder på et gartneri i Danmark. Her 
fortæller han om sine erfaringer som 
såkaldt “østarbejder” i Danmark.

Der hvor jeg arbejder, havde jeg og mine 
kollegaer nogle problemer med penge - vi 
fi k ikke den lønforhøjelse, vi var beret-
tiget til.

Så vi talte med 3F, som er planteskole-
arbejdernes fagforening, og de vil lave en 
kontrol på vores arbejdsplads, men først 
sidst i august. Så jeg ved ikke hvordan 
tingene vil udvikle sig efter diskussionerne 

mellem arbejdsgiveren og fagforeningen.

Vi er hovedsageligt ansat som prakti-
kanter, og lønnen starter fra 63 kr. i timen 
og stiger så til 88 kr. i timen. Det er mindre 
end den normale løn for en almindelig 
arbejder, men jeg er blevet fortalt at det 
er normalt for en praktikant, og det er 
en mulighed for at ansætte rumænske 
arbejdere til en meget lav løn, som mange 
arbejdsgivere kender og benytter sig af. 

Sandheden er at vi ikke arbejder med 
noget, som har forbindelse til vores ud-
dannelse. Jeg har for eksempel en uddan-

nelse som miljøingeniør, og det jeg laver 
er basalt ukvalifi ceret arbejde (pakning, 
fl ytning, rengøring osv.). 

Jeg synes, der er et smuthul i dansk 
arbejdslovgivning, som virksomhederne 
bruger for at få billige arbejdere fra Øst-
europa og ansætte dem som praktikanter, 
imens de i virkeligheden bruger os til 
hvilken som helst slags arbejde, uanset 
vores uddannelse.

Men det er noget som vi forventede, da 
vi forlod Rumænien, vi forventede ikke at 
blive specialiseret på vores arbejdsplads 

eller at få et kontorjob. Det er trods alt 
sådan kapitalismen fungerer, virksomhe-
derne prøver altid at minimere deres om-
kostninger og nu har de fået en mulighed 
for at få nogle billige immigrantarbejdere.

Jeg var praktikant i 18 måneder og siden 
juli har jeg været ansat som almindelig 
gartneriarbejder, og jeg bliver betalt den 
normale løn for den type af arbejde - 134 
kr. i timen. Sådan en arbejdskontrakt 
kunne jeg næppe have fået for 18 måne-
der siden, da jeg først kom til Danmark, 
der er jo masser af folk, som allerede bor 
i Danmark og søger job.

“Smuthul” i lovgivning presser 
lønnen blandt østeuropæiske arbejdere

BLOKADE MOD 
UNDERBETALING PÅ 
METROBYGGERIET I 

KØBENHAVN 
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Colin Baker – Solidarinosch

En del af serien ‘Re-
volutioner i vores tid’
For lidt over 30 år siden dan-
nede hundredtusindevis af polske 
arbejdere arbejderråd på deres 
arbejdspladser, med dertilhørende 
regionale og nationale koordine-
ringsgrupper.
Bevægelsen fi k navnet Solidarino-
csh, og udfordrede ikke bare de 
statsstyrede fagforeninger, men 
hele den polske stat. I få måneder 
var det arbejdernes magt der reelt 
set styrede hele samfundet.
Det var en kombination af manglen-
de politiske organisering af de mest 
radikale arbejdere, svigt og udsalg 
fra bevægelsens ledere og endelig 
et militærkup, som anbragte fl ere 
tusinde arbejdere i lejre, der endte 

med at kvæle bevægelsen.  
Læs denne medrivende og glemte 
historie om en af den nyere tids 
mest massive arbejdermagtsbevæ-
gelser.

Pjecen kan købes for 10 kr. fra 
forlaget modstand.org

Alex Callinicos

Arberjdemagt
Arbejderrådsbevægelser fi k sit 
mest avanceret udtryk i Rusland 
omkring den russiske revolution i 
1917. Men arbejderes erfaringerne 
med at danne egne organer be-
grænser sig ikke kun til Rusland.
Også i Tyskland, Italien og Spanien 
udfordrede arbejdernes initiativer 

staten og den borgerlige elites 
magt.
Hvad der går igen i alle de eksem-
pler er dels at arbejdernes organer 
organiserer alle på gulvplan på 
arbejdspladsen med én stemme pr. 
arbejder, og at alle der repræsen-
terer deres kollegaer kan trækkes 
hjem i sammen øjeblik de ikke har 
opbakning i baglandet.  
I tillæg har pjecen en artikel om 
de 17 sønderjyske byer, som på 
daværende tidspunkt var under 
tysk herredømme og som en del af 
”Den tyske Revolution” fi k lokale 
arbejder- og soldaterråd, der afl øste 
de lokale borgerlige kræfters magt 
- selv i Danmark har vi haft erfarin-
ger med arbejdermagt.

Pjecen kan købes for 10 kr. fra 
forlaget modstand.org

Den tunesiske revolution blussede 
atter op i slutningen af juli. Hun-
drede tusinder gik på gaden i fl ere 
tunesiske byer fredag d. 26. juli i en 
massiv generalstrejke, iværksat af 
fagforeningsforbundet UGTT, der 
repræsenterer ca. 500.000 tunesi-
ske arbejdere.

Anne Wolf Kristensen

Gnisten tændtes af drabet på 
Mohamed Brahimi, en fremstå-
ende kritiker af det islamistiske 
regeringsparti, Ennahda. Brahimi 

er den anden ledende oppositions-
fi gur, der er blevet likvideret i 2013. 
Tidligere på året blev den kendte og 
populære Chokri Beleid fra venstre-
fl øjen skudt og dræbt. 

Den hurtige opfl amning af situa-
tionen i Tunesien skyldes måske i 
første omgang den folkelige protest 
mod likvideringen af Brahimi, men 
fl ere forhold understreger, at mor-
det på Brahimi nærmere var drå-
ben, der fi k bægeret til at fl yde over. 

Sloganet fra 2011-oprøret, der 
endte med Ben Alis afgang, ”Folket 
ønsker regimets fald”, blev taget op 

igen af folkemasserne i gaderne, 
mens regeringsbygninger i både 
større og mindre byer blev indtaget 
eller blokeret, og en uafhængig re-
volutionær regering blev erklæret i 
byen Sidi Bouzid. 

Sidst, men ikke mindst, var tu-
neserne stærkt inspireret af den 
egyptiske Rebel-bevægelse, der for 
nylig var med til at vælte præsident 
Mursi. Disse forhold gør det klart, 
at det arabiske forår nu for alvor er 
en arabisk revolution med styrke og 
muligheder.  

Ræset mod bunden
Gang på gang får vi at vide fra politikere, arbejdsgivere og medier 
at der ikke er råd til velfærd eller lønfremgang.

Velfærdsstaten og de høje danske lønninger er barrierer for 
danske virksomheders indtjening og mulighed for at klare sig i 
den globale konkurrence, siger de. Dansk konkurrenceevne skal 
styrkes - og det betyder at almindelige mennesker må spænde 
livremmen ind.

Kun én vinder
Men at danske virksomheder klarer sig godt i konkurrence-ræset 
betyder ikke nødvendigvis fl ere jobs, og det betyder slet ikke bedre 
løn, bedre arbejdsforhold eller fl ere penge til velfærden.

Kampen om bedre konkurrenceevne er kampen om arbe-
jdsgivernes ret til at få større profi t - og der er kun én vinder. 

Konkurrencen om hvem der har de billigste arbejdere og kan 
producere billigst er et kapløb mod bunden nærmest uden ende.

Alle de fremskridt som arbejderbevægelsen har vundet - 37 tim-
ers arbejdsuge, 6 ugers ferie, betalt pension, løn under sygdom, 
lønstigninger osv. osv. - har været i modstrid med arbejdsgivernes 
interesser og en bedre konkurrenceevne.

Tag pengene fra dem der har rigeligt - de rige!
Samtidig med at vores realløn falder og vores velfærd forringes 
viser rapport på rapport at de rige bliver rigere. Fra 2011-2012 
voksede Danmarks 100 rigestes formue med 12 % til 173 mil-
liarder kroner.

Samtidig har danske virksomheder travlt med at gemme deres 
penge i skattely. I 2011 var der 106 milliarder kroner i skattely - en 
fi redobling i løbet af få år.

For nylig begyndte Skat at undersøge Novo Nordisk, de mener 
at selskabet har omdirigeret 22 milliarder kroner til skattely og 
derfor skylder 5,5 milliarder kroner i skat.

Mange andre multinationale fi rmaer betaler heller ikke skat i 
Danmark. Nestlé har ikke betalt skat i Danmark i over 20 år, og 
indberettede i 2011 et underskud på 53.129.533 kr. til Skat.

Også Statoil slap endnu engang for skattebetalingen ved at 
indberette et underskud på 425.846.147 kr.

Og på trods af krisen har fl ere virksomheder rekordoverskud. Tal 
fra 3f viser at industrien i 2011 fi k rekordoverskud - faktisk det 
største overskud i 10 år trods krisen. Og samtidig falder reallønnen.

Med andre ord: De rige fester og det er dig og mig der betaler.

Fra overklassefest til klassekamp 
Hvis udviklingen skal vendes kræver det at vi svarer igen.

Men fagtoppen er bovlamme trods angreb på angreb på arbej-
dere og arbejdsløses forhold. 

Folk fl ygter fra regeringspartierne som tydeligvis støtter op om 
bossernes angreb. Mange vender sig mod Enhedslisten, men det 
føre ikke i sig selv noget med sig. Derfor er det både vigtigt og 
nødvendigt at aktivisterne i Enhedslisten har indkaldt til deres 
egen græsrods-konference. 

Vi må acceptere at vores side af klassekampen starter i det 
små. Hvis vi vente på det store perfekte modsvar kommer vi til at 
vente på ingenting. 

Vores kamp begynder med små blokader og med mindre dem-
onstrationer fx som den ved Folketingets åbning. Men målet med 
disse mindre aktiviteter er at de bruges til at organisere så vi kan 
blive mange fl ere aktive. Så mange aktive at vi kan stoppe ræset 
mod bunden og ødelægge de riges yuppie-fest.

Det mener vi
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Detroit, byen der spillede hoved-
rollen i den amerikanske bilindu-
stri i årtier, gik offi cielt konkurs i 
juli måned. 

Anna Wolf 

Detroit har nu længe været kendt 
som et sørgeligt kapitel i ameri-
kansk historie. I 1960 var USA’s bil-
industri stadig den absolut største 
i verden, og Detroit havde på det 
tidspunkt landets højeste indkomst 

per indbygger.
Siden har konkurrence fra bl.a. 

den japanske bilindustri slået gi-
ganterne General Motors, Ford og 
Chrysler ud på sidelinjen, og de 
riges store huse og skyskrabere står 
tilbage som forladte ruiner, symbo-
ler på byens forfald. Gælden er sat 
til ca. $ 18 milliarder.  

Arbejderklassen betaler prisen. 
Den rige herskende klasse har 
enorme ressourcer til rådighed 
og kan sagtens beskytte sin profi t. 

Detroit led under et neoliberalt 
tiltag med omstrukturering af den 
amerikanske bilindustri, der tvang 
lønninger og arbejdsforhold i bund. 
Desuden har såkaldt ”white fl ight” 
resulteret i en fattig underklasse 
bestående af sorte, hvilket igen har 
affødt racisme og opdeling. 

Detroits fald

Nye protester i Tunesien
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Den blodige opløsning af sit-ins i Al-
Nahda Square og Raba'a al-Adawiyya 
[Pladserne i Kairo, hvor tilhængere af 
Det Muslimske Broderskab har prote-
steret mod militærets kup og fjernelse af 
præsident Mursi, red.] er intet andet end 
en massakre forberedt på forhånd. Den 
sigter mod at udslette det Muslimske 
Broderskab. Men det er også en del af 
en plan om at tage livet af den egyptiske 
revolution og genoprette den militær-
politi tilstand, der var under Mubaraks 
regime.

Revolutionære Socialister forsvarede 
ikke regimet, Mohamed Mursi og Det 
Muslimske Broderskab én eneste dag. Vi 
var altid i forreste rækker af oppositionen 
imod det kriminelle, fallerede regime, 
som forrådte målene for den egyptiske 
revolution. Det beskyttede selve grund-
pillerne i Mubaraks regime og dets sik-
kerhedsapparat, de væbnede styrker og 
korrupte forretningsmænd. Vi deltog 
stærkt i den revolutionære bølge den 30. 
juni. Vi forsvarede heller ikke én eneste 
dag Broderskabets sit-ins eller deres 
forsøg på at få Mursi tilbage til magten.

Men vi er nødt til at sætte begiven-
hederne i dag i deres sammenhæng, 
som er brugen af   militæret til at smadre 
arbejdernes strejker. Vi ser også, at ud-
nævnelsen af   nye provinsguvernører i 
vid udstrækning er trukket fra rækken af   
resterne fra det gamle regime, politiet og 
militæret generaler. 

Så er der den politik, som General Ab-
del Fatah Al-Sisi regering fører. Den har 

vedtaget en køreplan, der er klart fjendtlig 
over for den egyptiske revolutions mål og 
krav, som er frihed, værdighed og social 
retfærdighed.

Dette er baggrunden for den brutale 
massakre, som hæren og politiet begår. 
Det er en blodig generalprøve for afvik-
ling af den egyptiske revolution. Ved at 
skabe en tilstand af terror sigter den mod 
at bryde den revolutionære vilje båret af 
alle egyptere, der hævder deres rettighe-
der, uanset om de arbejdere, fattige, eller 
fra den revolutionære ungdom.

Men reaktionen fra Det Muslimske 
Broderskab og salafi sterne i at angribe 
kristne og deres kirker, er en sekterisk 
forbrydelse, der kun tjener de kontra-
revolutionære kræfter. Det beskidte 
forsøg på at skabe en borgerkrig, hvor 
egyptiske kristne vil falde som ofre for 
det reaktionære Muslimske Broderskab, 
er et forsøg hvori Mubaraks stat og Al-Sisi 
er medskyldige, de har aldrig en eneste 
dag forsvaret kopterne og deres kirker.

Vi står fast imod Al-Sisi massakrer og 
imod hans grimme forsøg på at afbryde 
den egyptiske revolution. For nutidens 
massakre er det første skridt på vejen 
mod kontrarevolutionen. Vi står med 
den samme fasthed mod alle angreb på 
Egyptens kristne og mod den sekteriske 
kampagne, som kun tjener interesser Al-
Sisi og hans blodige projekt.

Mange, der beskrev sig selv som libe-
rale og venstreorienterede har forrådt 
den egyptiske revolution, ledet af dem, 
der deltog i Al-Sisi regering. De har solgt 

martyrernes blod ved at hvidvaske mili-
tæret og kontrarevolutionen. Disse men-
nesker har blod på deres hænder.

Vi, de Revolutionære Socialister, vil 
aldrig afvige for et øjeblik fra stien til 
den egyptiske revolution. Vi vil aldrig gå 
på kompromis med principperne fra de 
revolutionære martyrer og deres rene 
blod: dem der faldt i konfrontationerne 
med Mubarak, dem der faldt i konfronta-
tionerne med Militærrådet, dem der faldt 
i konfrontationerne med Mursi regimet 
og dem der falder nu i konfrontationerne 
med Al-Sisi og hans hunde.

Ned med militærstyret!

Ingen tilbagevenden til det  
         gamle regime!

Nej til en tilbagevenden af  
          Broderskabet!

Al magt og rigdom til folket!

Revolutionære Socialister 
14. August 2013

Tidslinje
En revolution 
undervejs 
I mere end et årti har de egyptiske mas-
ser demonstreret på gaderne og strej-
ket på deres arbejdspladser. Demon-
strationer mod regimet og strejker for 
sociale rettigheder og økonomiske krav 
går igen. Her er et udpluk af nogle af de 
vigtigste protester op til revolutionen. 

Anders Bæk Simonsen. 

September 2000. Solidaritets de-
monstrationer for Palæstina: 

Massedemonstrationer breder sig, 
organiseret af folkeskoleelever og uni-
versitetsstuderende. 

Den 20. Marts 2003. Anti-krigsde-
monstrationer mod invasionen af 

Irak: 
Demonstration på Tahrir Pladsen til-
trækker 40.000 mennesker, der besæt-
ter pladsen i 24 timer. 

Den 7.  December 2006. Strejkebe-
vægelsen antændes i Mahalla:  

21.000 arbejdere på Egyptens største, 
og statsejede, tekstilfabrik går i strejke. 
Det lykkes arbejderne efter en 3 dage 
lang ”sit-in” besættelse af fabrikken 
at gennemtvinge deres krav til staten. 
En strejkebølge breder sig ud i landet, 
selv til brancher hvor det er ulovligt at 
strejke.

September 2007. Den anden masse-
strejke udspringer igen fra Mahalla: 

Samme tekstilfabrik besættes atter, 
da regeringen ikke har efterkommet 
kravene. Igen spreder strejkerne sig til 
en lang række brancher, og arbejder-
nes egne strejkekomitéer udfordrer de 
statslige fagforeningernes lederskab. 

December 2007. Skatteopkrævernes 
strejker og sit-ins fører til den før-

ste uafhængige fagforening: 
En 3 måneder lang strejke for højere 
løn og en 11 dage lang sit-in med 
10.000 deltagere foran Finansministe-
riet sejrer, og Egyptens første frie og 
ikke-statslige fagforening dannes.

2008 Den egyptiske intifada:
Der indkaldes til gene-

ralstrejke på kravet om ny mindsteløn. 
Unge aktivister opfordrer til civil uly-
dighed mod Mubaraks regime, som 
omvendt truer med at slå protesterne 
ned. I Mahalla tvinges arbejderne på 
arbejde, hvilket udvikler sig til 4 dages 
gadekampe med politiet.  

Fra 1998 indtil revolutionen begyn-
der d. 25. februar 2011: 

Deltagelse af millioner af arbejdere i 
mere end 4000 strejker, sit-ins og an-
dre kollektive aktioner i den største og 
mest vedholdende sociale bevægelse 
i Egypten siden kampen for at smide 
briterne ud efter 2. Verdenskrig. 

I det første kvartal af 2013 registrere-
des der mere end 2400 strejker og 

protester. 

Udtalelse fra de egyptiske Revolutionære Socialister om massakren i Kairo:

NED MED MILITÆRSTYRET! 
NED MED AL-SISI, LEDEREN 
AF   KONTRAREVOLUTIONEN!
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I disse dage er vi vidne til en blodig og bru-
tal offensiv fra militæret og elementerne 
fra det gamle regime, hvis hensigt er at 
knuse de revolutionæres landvindinger. 
Linjen fra militæret har været så brutal 
at de liberale kræfter er trådt ud af den 
midlertidige regering, masken er faldet 
af og regeringen står nu tilbage som den 
gamle ordens, militærets regering.   

af Anders Bæk Simonsen. 

De sidste to et halvt år, der er gået, har 
været een lang styrkeprøve mellem de re-
volutionære kræfter og militæret.

Det er ikke første gang, at revolutionen 
har lidt tilbageslag, og at ordet militærkup 
har været nævnt. Det er ikke længere tid 
siden end sidste sommer i forbindelse 
med præsidentvalget, at militærets ledere 
indledte en offensiv og bl.a. forsøgte at 
manipulere med valget og trække offentlig-
gørelse af vinderen i langdrag. 

Dengang var det først, da militærets tanks 
begyndte at omrokere og opstille på be-
stemte pladser og ministerier, at Det Mus-
limske Broderskab ikke talte protesterne 
og demonstrationerne ned, noget som har 
været fast praksis lige siden protesterne 
mod Mubarak begyndte. Endelig opfor-
drede Broderskabet folket til at forsvare 
revolutionen. 

Kaldet blev besvaret af millioner af men-
nesker, der strømmede til Tahrir. Det var 
demonstrationer, der i størrelse overgik 
protesterne, som førte til Mubaraks fald. Og 
protesterne sikrede, at Det Muslimske Bro-
derskabs kandidat, Mursi, vandt valget over 
Mubaraks sidste premierminister Shafi q. 

Valget mellem pest eller kolera?
Allerede dengang blev valget mellem 

Shafi q, som er sekulær, men som repræ-
senterer torturkamrene, Mubaraks røveri 
af landets ejendomme og den desperate 
fattigdom for masserne, overfor en islami-
stisk præsidentkandidat, betegnet som et 
valg mellem pest eller kolera for socialister. 

Valget mellem "pest eller kolera" er ikke 

ligegyldigt, hvis man har et modtræk, en 
slags vaccine mod en af plagerne. Revolu-
tionære Socialister i Egypten fremhævede, 
at socialister bliver nødt til at forholde sig 
til, hvor masserne er, og på det tidspunkt 
havde store dele af masserne et reelt håb 
om, at Broderskabet kunne være en skridt 
fremad. 

Yderligere havde masserne aldrig før 
kunnet stemme i et valg, der tilnærmel-
sesvis kunne siges at være så frit. Dette var 
et gigantisk skridt fremad, en del af revo-
lutionens landevindinger, som socialister 
må forsvare. 

Denne position er ikke det samme som 
en ukritisk stemme for Broderskabet. Det 
var en måde at forholde sig til dem, der 
stadig så mod Broderskabet: ”Stem på 
Mursi – men vid, at han vil svigte dig og 
svigte revolutionens principper og ikke 
indfri dens manglende mål. Vaccinen mod 
denne plage - en neoliberalist med langt 
skæg, en forretningsmand og islamist - er 
at udstille hans beskidte aftaler med det 
gamle regime, blive ved med at protestere 
og strejke for de sociale og økonomiske ret-
tigheder, som han ikke vil give jer, og som 
har været drivkraft for revolutionen inden 
den overhovedet begyndte."

  Broderskabets fald
Det var præcis det, der skete. På under to et 
halvt  år, er Det Muslimske Broderskab gået 
fra at være den eneste politiske organisa-
tion, der for alvor kunne samle masserne i 
opgøret med det gamle regime til at være 
forhadt blandt store dele af masserne. Det 
har i allerhøjeste grad været selvforskyldt. 
Med regeringsmagten fortsatte de den 
samme neoliberale politik, som masserne 
væltede Mubarak på, og valgte side til fordel 
for landets superrige, regionens olieshei-
kerne, USA og IMF.  

Protesterne d. 30 juni toppede en strejke-
bølge, hvis top var uset høj og hvis kraft var 
enorm, selv indenfor et strejke-stormfuldt 
hav, der har været i uro i over 10 år. Igen var 
der fl ere folk på gaden i hele Egypten end 
i protesterne mod Mubarak. Konservative 

skøn taler om 17 millioner, imens andre 
vurderer, at over 20 millioner mennesker 
gik på gaderne i protest. 

En underskriftskampagne under navnet 
Tarmarod (Rebel), vendt mod Mursis rege-
ring, formåede i løbet af ganske få måneder 
at få fl ere millioner underskrifter end Mursi 
fi k stemmer. At tro, at alle disse millionvis 
af individuelle handlinger; protesterne, 
strejkerne, de titusindvis af aktivister, der 
indsamlede millioner af underskrifter, er 
koordineret og en konsekvens af militæret 
og det gamle regimes indsats - at der skulle 
være tale om en konspiration mod Broder-
skabet - er vanvid.

Det betyder ikke, at der ikke også var 
kontrarevolutionære kræfter, der forsøgte 
at lukrere på det voksende had mod Bro-
derskabet. Kræfterne bag underskriftsind-
samlingerne har skiftet karakter. Hvor den 
i starten var igangsat af folk omkring den 
revolutionære bevægelse, udtales der i dag 
støtte til militærets overgangsregering og 
national enhed. Og heri ligger den revolu-
tionære bevægelses største svaghed. 

Militæret bruger den sekteriske vold til 
at splitte bevægelsen

Store dele af masserne så mod militæ-
ret som Egyptens frelser, der kan sikre ro 
og orden, og tage et opgør mod Mursis 
regering, som var ligeså brutal og blodig 
mod protester, som de tidligere regeringer 
havde været. 

Det betød også, at i dét øjeblik, hvor fest-
fyrværkeriet eksploderede på Tahrir og mil-
lioner af mennesker igen jublede over, at de 
ved kollektiv kraft havde fjernet en regent, 
der ikke mødte deres krav om et værdigt 
liv, i samme øjeblik indledte militæret en 
offensiv, hvis første offer er hele Broder-
skabet og dets titusindvis af aktivister som 
organisation, men som samtidig sigter mod 
hele den revolutionære bevægelse.   

Den revolutionære bevægelse har ikke 
kunnet navigere imellem, på den ene side 
at være imod Broderskabet som den reakti-
onære kraft, det var som regeringsmagt, og 
på den anden side at beskytte Broderska-
bets medlemmer imod militærets angreb. 

Da Broderskabet bevæbnede sig selv med 
maskingeværer og pistoler under deres sit-
ins, skabte de afstand. Da de efterfølgende 
angreb kristne og kirker, på baggrund af 
et rygte om, at en snigskytte på en kristen 
kirke der gik efter Broderskabet, spillede de 
med på det som militæret ønsker: sekterisk 
vold mellem befolkningen. På nuværende 
tidspunkt er der mere end 40 kirker, der har 
været udsat for angreb. 

Da Revolutionære Socialister og andre 
grupper forsøgte at danne menneskekæder 
omkring kirkerne for at beskytte dem mod 
angreb, blev de mødt af de nationale sik-
kerhedsstyrker. De sendte dem væk med 
baggrund i udgangsforbuddet med besked 
om, at dette var et job for hæren og politiet. 
Og så blev de selvsamme kirker senere 
angrebet. 

Kampen for social retfærdighed 
fortsætter
Med militærets offensiv ser det sortere ud, 
end det har gjort i lang tid. Men militæret 
har samtidig ikke længere en civil maske, 
den kan gemme sig bag og på den måde 
indirekte styre politikken fra kassernerne, 
som da Broderskabet havde regeringsmag-
ten. De fortsatte sociale og økonomiske 
krav, der udspringer fra et ydmygt ønske 
om et værdigt liv, kan militæret heller ikke 
indfri, og protesterne vil rejse sig igen i 
mere direkte konfrontation med militæret 
og statsapparatet.   

Aktivister i de uafhængige fagforeninger, 
der er skudt op efter revolutionen og som 
organiserer to en halv million egyptere, har 
iværksat en ny kampagne efter militærets 
kup. Kravene er mindsteløn, maksimums-
løn og genansættelse af fyrede arbejdere. 

En netop udsendt solidaritetserklæring 
til de strejkende arbejdere ved Suez-kana-
len, der blev omringet og banket på plads 
af militæret, som også anholdte to faglige 
ledere, er blevet støttet af havnearbejdere, 
sømænd, lufthavnspersonale, tekstil-
arbejdere og af revolutionære grupper. 
Konfl ikten i Egypten er i stadig større grad 
én mellem revolution og kontrarevolution.

MILITÆRREGIMET STÅR NU 
BLODIGT OG NØGENT TILBAGE 

DEN EGYPTISKE REVOLUTION:
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Socialistisk Arbejderavis mødte 
Jeanne Toxværd og Bodil Garde, 
som begge er med til at arrangere 
græsrods-konferencen "Hvor 
skal Enhedslisten hen?" den 7. 
september i Taastrup til en kop 
kaffe og en snak om hvad det 
er for et initiativ, og hvad vi kan 
forvente os af det.

Bodil Marie Garde er lærerstu-
derende og medlem af arbejds-
udvalget i EL Albertslund, som er 
en af de fem lokalafdelinger, der 
indkalder til konferencen.

Jeanne Toxværd er kontaktper-
son for Gentofte afdelingen, som 
også er medindkalder til konfe-
rencen. Jeanne er valgt ind i EL's 
Hovedbestyrelse ved årsmødet 
2013.

Hvad er baggrunden for indkal-
delsen til konferencen?

Bodil: "Dråben der fik bægeret 
til at løbe over var årsmødet. Jeg 
oplever, der har været en tendens 
til omgåelse af partidemokratiet, 
hvor det der besluttes på årsmø-
det ikke følges i hovedbestyrelsen. 
Partimedlemmer, der omgår 
partiprogrammet og årsmøde-
beslutninger. Partiets netværker 
virker ikke. Alt i alt en højredrej-
ning, som jeg ikke - og som vi i 
min afdeling - ikke er en del af."

Jeanne: "Vi var i min afdeling 
meget overrasket over årsmødet 
og endnu mere over indgåelse af 
finansloven. Ikke mindst var vi 
overrasket over, at vi pludselig var 
nogle af dem, der skulle sige "hov, 
der er noget galt her!" Vi synes jo 
ikke selv, det er os, der er blevet 
mere 'revolutionære og rabiate' 
end tidligere. 

Vi var også meget skuffet og for-
undret over at opleve et årsmøde, 
hvor røde faner var væk osv. Den 
slags kan synes som småting, men 
vi oplever, at partiets demokrati-
ske fundament er i gang med at 
skride."

Er det Enhedslistens venstrefløj, 
der mødes på konferencen?

Jeanne: "Jeg synes, det er for 
firkantet at tale om højre- og 
venstrefløj, det er meget mere 
dynamisk end dét. Der er nogle 
diskussioner om, hvor vi gerne 
vil have EL hen; skal EL være et 
parlamentarisk parti, hvor beslut-
ningerne tages centralt, eller skal 
vi stadig være et medlemsdemo-
kratisk parti, hvor tingene kører 
fra bunden og opad, og hvormed 
vi også vil have en stærkere gen-
nemslagskraft i bevægelser og i 
forbindelsen med almindelige 
mennesker hvor de er.

Så det er medlemsdemokra-
tiet, der sættes i fokus og er om-
drejningspunktet for denne her 
konference."

Bodil: "Jamen det er klart, at vi 
har denne her analyse, at der er 
tendens til en højredrejning og 
topstyring. Og der vil de fleste 
oplægsholdere være helt eller 
delvis enige i denne analyse. Vi er 
bestemt ikke alle sammen enige 
om alting, men det er klart, at vi 
der indkalder til konferencen gør 
det fordi, vi ser et problem.”

Hvordan mener i forholdet mel-
lem det parlamentariske og det 
udenomsparlamentariske arbejde 
burde være i EL?

Jeanne: "Bedre! Og det bliver 
det kun ved at starte med en dia-

log om det, og den dialog får vi 
på konferencen, for der kommer 
også folketingspolitikere og flere 
HB-medlemmer."

Bodil: "Altså det da helt uhørt, 
at det parlamentariske arbejde 
blokerer for det udenomspar-
lamentariske i et revolutionært 
parti!", udbryder Bodil grinende, 
og uddyber; "Jeg mener, at det 
parlamentariske altid må under-
støtte det udenomsparlamenta-
riske."

Jeanne: Ja, vi skal 'gå på to ben'.

Bodil: Men jeg vil helt klart 
fastholde, at det er skal være det 
udenomsparlamentariske, der 
vægtes højest, for der er dér, vi kan 
møde almindelige mennesker, og 
hvor vi kan bygge bevægelse. Plus 
at det er dér, vi har muligheden for 
at udvikle noget ordentlig politik, 
og hvor vi skoler hinanden som 
aktivister.

Det er da en kæmpe mulighed, 
at vi pludselig er 10.000 medlem-
mer, og der er det vigtigt, at de 
ikke er bare er tal på et papir, der 
bakker op om de 12 i parlamentet, 
men at de 12 er der for de 10.000 
medlemmer.

Jeanne: Det er jo vigtigt at un-
derstrege, at denne konference er 
å-b-e-n for alle", griner Jeanne, "vi 
lukker os ikke om os selv, som vis-
se andre initiativer jo har gjort."

Har I i den forbindelse en kom-
mentar til det andet arrangement, 
der efterfølgende er indkaldt af en 
kreds omkring toppen af EL, som 
de kalder “Progressiv Politik”?

Jeanne: "Ja, det er et helt an-

derledes ekskluderende arran-
gement. Det var et åbent møde i 
EL-regi til at begynde med. Men 
det ændrede sig undervejs. Jeg 
havde først tilmeldt mig, da jeg 
som HB-medlem gerne vil følge 
med i medlemmernes diskussio-
ner om den kommende finanslov.

Men så får jeg efterfølgende at 
vide, at jeg ikke må være med, 
da jeg ikke har tilsluttet mig 
et bestemt årsmødeforslag, og 
dét synes jeg er ekstremt eks-
kluderende. Og jeg synes det er 
problematisk, at årsmødevalgte 
folketingskandidater og medlem-
mer er med til den slags."

Et af spørgsmålene i indkaldel-
sen til den konferencen, I arrange-
rer, er om EL er på vej til at blive et 
venstrereformistisk parti?

Bodil: "Jeg mener, at hvis vi 
fortsætter den nuværende udvik-
ling, så kan vi ligeså godt pakke 
revolutionen sammen.

Det handler om ikke at skulle 
tilpasse vores politik efter refor-
mistiske rammer og hvad der kan 
afstemmes med Socialdemokrati-
et, men at kunne sige til alle de her 
mennesker, der søger efter noget 
andet, at "hvis I vil noget andet, 
så kan I noget andet!" Men det 
kræver naturligvis, at EL faktisk 
kan vise et alternativ."

Jeanne: "Ja, hvis vi ikke kan dét, 
så mister vi vores eksistensberet-
tigelse. Og det er netop derfor, 
vi gerne vil holde den her kon-
ference."

Hvis I skulle komme med et bud 
på en anden strategi for EL, hvad 
skulle sådan en så være?

Jeanne: "Spørgsmålet er om 
ikke den vej, der er begyndt at 
blive betrådt, i virkeligheden er 
en fejltagelse, og at vi bare skal 
tilbage på den rette sti. Måske 
kan konferencen her blive en 
opvågnen."

Bodil: "Vi skal skabe aktivisme-
glæde, og det arbejde vi laver i 
netværker og udvalgene skal have 
legitimitet og lydhørhed. Og så 
tænke i at EL er et netværk, hvor 
vi har adgangen til hinanden som 
aktivister og til at skole hinanden 
til bedre aktivister og socialister i 
vores fagforeninger.

F.eks. var næsten alle lærere ak-
tive under lockouten aktive og gik 
på gaden. Så nytter det ikke noget 
at komme ind i lærernetværket 
og opleve, at det arbejde, vi laver 
der, ikke har noget at skulle have 
sagt i forhold til partiets ageren 
under lockouten, og at der ikke 
er respekt omkring det opadtil i 
partiorganisationen.

Det må være en strategi at gøre 
politikudviklingen til noget, der 
har sin baggrund i det virkelige 
liv ude på arbejdspladserne og 
gennem erfaringerne i fagforenin-
gerne, men dét er svært, hvis der 
er topstyring, ik? Mange resurser 
går tabt."

Hvad håber I der kommer ud af 
konferencen? Bliver vi mange, og 
skal vi mødes igen?

Jeanne: "Vi bliver mange, i hvert 
fald 200. Det kommer jo til at 
starte en debatrække, ikke? Vi kan 
jo desværre ikke på konferencens 
syv timer nå i dybden med alle de 
her væsentlige punkter."

Interview:

Hvor skal Enhedslisten hen?
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Vi lever i en verden, der er 
præget af 40 års neolibe-
ralisering. I slut 60’erne 
og op gennem 70’erne op-
sagde kapitalen det sociale 
kompromis som blev ind-
gået med socialdemokra-
tierne efter 2. verdenskrig, 
og den neoliberale epoke 
påbegyndte en indord-
ning af alle livets områder 
under en stadig mere glo-

baliserende 
kapital. Ka-
p i t a l i s m e n 
er i dag mere 
total end no-
gensinde.

af Esben Bøgh Sørensen, Enhedsli-
sten Århus

Det repræsentative po-
litiske system er som følge 
heraf i krise, og overalt i 
verden skyder opstande 
mod de herskende politiske 
og økonomiske eliter op. I 
lyset af alt dette mener jeg, 
at den vigtigste politiske 
opgave i dag er at re-aktua-
lisere en socialistisk, radikal 
og ikke-parlamentarisk 
opfattelse af demokrati. En 
opfattelse som bryder med 
den socialdemokratiske 
systemintegration, og som 
ikke nærer nogen illusioner 
om, det keynesianske ”før-
ste skridt på vejen” (mod 
socialisme).

Reformisme og “vejen 
ud af krisen”
Enhedslisten er i dag det 
parti, der står for den tra-
ditionelle sammenkobling 
af socialdemokratisme og 
keynesianisme. I den nye 
beskæftigelsesplan fra par-
tiet tales der om investerin-
ger og ”jobskabelse” i det 
private og det offentlige. 
Det indebærer en fuldstæn-
dig opgivelse overfor kapi-
talismens vækstparadigme 
til fordel for et forsøg på 
at håndtere kapitalismens 
krise. 

Men kapitalismen hver-
ken kan eller skal reddes. 

Keynesianismen, som 
hører til i tiden efter 2. ver-
denskrig, bliver på samme 

tid undermineret af til-
slutningen til neoliberale 
nulvækst-fi nanslove. 

Samtidig bifalder En-
hedslisten med den seneste 
”demokrati”-udtalelse fra 
årsmødet det ellers krise-
ramte repræsentative sy-
stem, også selvom der tales 
om en ”udvidelse” eller at 
der skal ”mere” til af det.

    

Vil vi administrere eller 
bryde med systemet?
Fremfor et forsøg på at 
genoplive keynesianismen 
og den socialdemokratiske 
systemintegration og en 
tilslutning til det krise-
ramte repræsentative sy-
stem burde Enhedslisten, 
i forlængelse af de globale 
protester og opstande mod 
selvsamme system, kri-
tisere og foreslå et brud 

hermed. 
En re-aktualisering af en 

radikal, socialistisk demo-
kratiopfattelse må altså ba-
sere sig på ideen om brud 
og ikke ”udvidelse”. Det er 
denne opgave, Enhedsli-
sten burde tage på sig. 

I stedet for at udvikle sig 
til en integreret og stats-
fi nansieret del af statsap-
paratet og sammen med 
den politiske elite forsøge 
at håndtere kapitalismens 
krise, burde Enhedslisten 
reducere pladserne i Folke-
tinget til den rene talerstol 
og fokusere alle kræfter på 
det udenomsparlamenta-
riske. 

Kampen om de dagsak-
tuelle her-og-nu spørgsmål 
bør ikke centreres omkring 
spillet på Christiansborg, 
men bør føres ude i sam-
fundet. At Folketinget bør 
være en talerstol betyder, at 

det bør fungere som et in-
strument for bevægelserne, 
og ikke omvendt, som det 
er tilfældet i dag.  

Vi skal ud af Christians-
borg og ud på gaderne 
- ikke for at tækkes en bu-
reaukratisk fagbevægelse, 
men for at skabe en ny ra-
dikal bevægelse, der kunne 
lægge sig i forlængelse af 
protestånden fra den sidste 
1. maj. 

Det kræver ikke bare en 
politisk, men også en orga-
nisatorisk ny-orientering, 
herunder en gennemgri-
bende diskussion af hvor-
dan, vi skaber en ny par-
tiform, der kan bryde med 
den nuværende vælgerfor-
eningsform, som præger 
samtlige partier, herunder 
også Enhedslisten.

Enhedslisten 
– bredere, mere åben og mere politisk
Enhedslisten står til 10-15 % af stemmerne i me-
ningsmålingerne. Dobbelt så stor som SF og tæt på 
Socialdemokraterne. Hurra for det! Det er betyd-

ningsfuldt, fordi det fortæller os, at der er 
et stort mindretal af danskere, som ikke 
accepterer regeringens blå politik men 
vil have et venstreorienteret alternativ. 

af Jakob Nerup, Enhedslisten Frederiksberg 

EL’s kurs mod næste valg skal bare fortsættes, for 
succesen er jo sikker, synes at være tankegangen i EL’s 
ledelse. Spørgsmålet er, om vi venstreorienterede skal 
lade os nøje med fl ere mandater uden mere generel 
modstand mod nyliberalismen. Eller er det en langt 
større opgave, EL skal tage på sig? 

Venstrefl øjens største opgave er at skabe et alternativ 
til nyliberalismen. I Folketinget og i befolkningen, som 
politisk og ideologisk alternativ, og som organiseret 
netværk, der kan yde konkret modstand. 

Erhvervslivet og de rige er forenet om at fortsætte og 
forstærke angrebene på velfærden og arbejderklassens 
løn. De har forlængst opgivet klassesamarbejdet, men 
det har fagbevægelsens ledere valgt at lade som om 
ikke er tilfældet. S og SF har omfavnet nyliberalismen, 
og kan således ikke udgøre et alternativ.

Enhedslisten – bredere, 
mere åben og mere politisk
Opgaven er altså langt mere end fl ere vælgere. Fordi 
vi hverken forandrer noget ved, at EL får 10 mandater 
ekstra eller kan hjælpe til i arbejderklassen med at få 
selvtillid nok til at stå imod lønnedgang og angreb på 
velfærden. 

Hvis EL fortsætter som nu, så vil vi bare blive et SF 
version 2.0, hvor vi kalder os socialister, men i praksis 
kun arbejder efter det næste parlamentariske forlig. 
Virkeligheden kræver noget mere. Vi vil ud og argu-
mentere imod nyliberalismen og gå forrest i at udfordre 
fagbevægelsens passivitet.

Vi vil have et politisk og ideologisk alternativ, som 
både giver argumenter og forståelse af den nyliberale 
kapitalismes fremgangsmåde og strategi, samtidig med 
at vi har et samfundsmæssigt fremtidsprojekt. 

Ideen om at vi kan indrette samfundet solidarisk, 
bæredygtigt og globalt åbent skal genopfi ndes, som den 
idé, fællesskabet kan bygges op om. Ja, det er socialisme 
jeg snakker om, men frem for en eksakt model, så er 
det vigtigste, at vi kan forklare visionen og de værdier 
den bygger på. 

Det skal understøtte vores politiske og ideologiske 
modsvar til nyliberalismens frontalangreb på vel-
færdsstaten, og deres individualiseringsideologi og 
syndebukkeforfølgelser mod muslimer, fattige og de 
anderledes.

EL’s store opgave, er at blive den fælles platform, som 
kan skabe enhed bag kampen mod nyliberalismen. EL’s 
politik skal tænkes bredere. EL skal kunne rumme alle 
fra SF’s traditionelle venstrefl øj til revolutionære anti-
kapitalister fra IS. EL skal tiltrække faglige fra Dennis 
Kristensen til den strejkesultne faglige superaktivist. 

Ikke et vælgerforeningsparti 
EL’s ledelse vil nok sige, at det kan vi også i dag, men 
problemet er, at projektet formuleres uniformt og ikke 
åbent nok. Der er for meget ”kom og støt vores politik” 
og alt for lidt ”Kom og vær med til at formulere vores 
politik”.

Diskussionen ude på landets arbejdspladser handler 
ikke om reform eller revolution, men om vi passivt skal 
fi nde individuelle overlevelsesstrategier i det nyliberale 
stormvejr, eller om vi skal fi nde fællesskab i kampen 
for velfærdsstaten og arbejderklassens kollektive ret-
tigheder. 

For at genskabe selvtilliden i arbejderklassen, er det 
vigtigste, at der kommer argumenter mod nyliberalis-
men og for et fællesskabsorienteret alternativ. I den 
diskussion er skillelinjen ikke mellem revolutionære 
og reformister, men mellem de som accepterer nyli-
beralismen og de som forsvarer velfærden. 

Fremtiden står på spil. Skal vi bare være SF version 
2.0 eller et bredt og slagkraftigt alternativ til nylibera-
lismen?

Interview:

Hvor skal Enhedslisten hen?

     EL bør reducere pladserne 

i Folketinget til den rene 
talerstol og fokusere alle 
kræfter på det 
udenomsparlamentariske”

“
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Hvordan stopper vi regeringens 
angreb? Eller: Hvordan stopper 
vi den nyliberalistiske krise-
politik? For den vil fortsætte 
under den næste regering, og 
den næste ... Eller mere gene-
relt: Hvordan skaber vi mere 
gennemgribende forandringer?

af Jørn Andersen, foto: Mette Kramer 
KRistensen

Umiddelbart lyder det som 
om, det er to forskellige ting. 
Hvad har det at stoppe et meget 
konkret dagpengeangreb at gøre 
med, hvordan vi får et mere so-
lidarisk samfund – eller hvordan 
vi afskaffer kapitalismen? Faktisk 
en hel del.

I dag, under kapitalismens dy-
beste krise, er det i praksis umu-
ligt at vinde selv begrænsede for-
bedringer uden et mere generelt 
skift i det politiske billede.

Fx er der i folketinget 163 
mandater, der støtter regerin-
gens angreb på arbejderklassen 
og de fattige. Kun Enhedslistens 
12 mandater er imod. Selv om 
holdningen i befolkningen er 
betydeligt anderledes, så viser 
meningsmålinger, at partier, der 
støtter angrebene, vil få mindst 
150 mandater ved næste valg.

Med andre ord: Forbedringer 
af SU, dagpenge, kontanthjælp, 
lærernes arbejdstid osv. forud-
sætter et generelt politisk skift. 
En fagforening eller en uddan-
nelsesorganisation, der alene 
fokuserer på “sit eget” område, 
er dømt til at tabe.

Vi kan kun ændre det generelle 
politiske billede i fællesskab – på 
tværs af fag, køn, alder, hudfarve, 
nationalitet osv. Spørgsmålet er 
hvordan?

Hvor er magten?
På venstrefl øjen er der to prin-
cipielt forskellige svar på det 
spørgsmål: Det parlamentariske 
svar og det udenoms-parlamen-
tariske svar.

Det parlamentariske svar tager 
udgangspunkt i politik, som de 
fleste opfatter det. Det er no-
get politikerne tager sig af. Det 

foregår på Christiansborg. Fol-
ketinget er det højeste udtryk for 
folkets demokratiske vilje.

Venstrefl øjens styrke kan må-
les i den opbakning, den får ved 
folketingsvalg. Når venstreflø-
jens visioner ved et folketingsvalg 
har opbakning fra et fl ertal i be-
folkningen, kan mere grundlæg-
gende samfundsforandringer på-
begyndes. Indtil da kan man kun 
håbe på at opnå småforbedringer 
sammen med tilfældige fl ertal.

Det udenoms-parlamentariske 
svar tager udgangspunkt i, at den 
reelle magt i samfundet fi ndes 
uden for folketinget – hos dem, 
der ejer og kontrollerer produk-
tionsmidlerne, dvs. økonomien.

Denne lille elite er velorgani-
seret og har en enorm udenoms-
parlamentarisk magt. Den kon-
trollerer de væsentligste dele af 
statsapparatet – politi, militær 

og fl ertallet af ledende embeds-
mænd osv. Den ejer typisk langt 
de fl este medier. Den lever af – og 
for – at tjene på vores arbejde.

Men elitens magt afhænger 
af, at folk anerkender den – eller 
i det mindste anerkender, at der 
ikke er noget alternativ. Oftest er 
denne opbakning passiv – bort-
set fra en stemme hvert 4. år. Så 
længe det er tilfældet, kan den 
magthavende elite også regne 
med i hovedsagen at få valgt de 
politikere, som de kaster deres 
reklamekroner efter.

Venstrefl øjens opgave er derfor 
at bygge en udenoms-parla-
mentarisk modstand, der kan 
udfordre kapitalens udenoms-

parlamentariske magt.
Det indebærer en langt mere 

aktiv involvering – en stemme 
hvert 4. år er langt fra nok. De-
monstrationer og protester er 
ofte de første skridt. Strejker og 
besættelser er langt mere magt-
fulde aktiviteter – specielt når de 
koordineres for fælles krav.

Kamp eller forhandling?
Der er mange hvis’er og men’er 
til denne korte forklaring. Fx 
anerkender den parlamentarisk 
orienterede del af venstrefl øjen 
også demonstrationer og strej-
ker. Men kun som en ekstra hjælp 
– den “rigtige” politik foregår i 
folketinget.

Ligeledes afviser “udenoms-
parlamentarikerne” ikke at stille 
op til valg – men kun for at få en 
ekstra talerstol til at støtte en 
aktiv bevægelse udenfor.

Alligevel er det ikke svært at 
se, at det har klare konsekvenser, 
om man vælger det ene eller det 
andet udgangspunkt.

Den parlamentariske strategi 
løber hurtigt ind i det problem, 
at selv når de repræsenterer et 
klart fl ertal i befolkningen – som 
fx i dagpenge-sagen, hvor 80 % 
ville bevare dagpengeretten – så 
er de ude af stand til at omsætte 
denne opbakning til parlamen-
tarisk magt. Enhedslisten havde 
stadig kun 12 mandater.

Til gengæld har den udenoms-
parlamentariske strategi det pro-
blem, at den forudsætter, at langt 
fl ere er aktive. Så længe folk ikke 
tror på, at det nytter at demon-
strere eller strejke, så er denne 
strategi lige så magtesløs som 
den parlamentariske – medmin-
dre den forsøger at mobilisere 
fl ere til aktiv modstand.

Den parlamentariske strategi 
begrænser sig til forhandlinger 
med magthavernes repræsen-
tanter om små forbedringer og 
tvivlsomme kompromisser. Den 
udenoms-parlamentariske sat-
ser på at involvere det store fl er-
tal i aktiv kamp for egne vilkår.

Arbejderklassen
Valget af strategi har også be-

tydning for, hvem man primært 
henvender sig til. Et parlamen-
tarisk parti henvender sig til 
alle vælgere – uanset hvilken 
social sammenhæng, de i øvrigt 
indgår i.

For “udenoms-parlamenta-
rikerne” er arbejderklassen den 
vigtigste kraft for forandring.

Arbejderklassen er for det 
første det store fl ertal. Men ka-
pitalisterne er også direkte af-

hængige af arbejderklassen – den 
producerer deres profi t. Det giver 
arbejderklassen en enorm sam-
fundsmæssig magt – hvis den er 
organiseret.

Hvis større dele af arbejder-
klassen nægter at producere 
tjener kapitalisterne ingen pro-
fi t – og så kan de pludselig blive 
meget medgørlige. Og hvis ar-
bejderklassen overtager konto-
rer, fabrikker og institutioner, 
kan den meget enkelt begynde 
at producere for sig selv og for 
samfundet som helhed – uden 
det kapitalistiske profi t-system.

Endelig er arbejderklassen 
også en kollektiv klasse. Tusinder 
af DSB-arbejdere kan ikke dele 
DSB op individuelt mellem sig. 
De er nødt til, selv under kapita-
lismen, at arbejde kollektivt. Det 
samme gælder for langt de fl este 
andre arbejdere – fra pædagoger, 
lærere og sygeplejersker til IT-
arbejdere, arbejdere i supermar-
keder og kontoransatte.

Når arbejderklassen kaster 
kapitalismens konkurrence- og 
profi t-mekanismer på historiens 
mødding, kan den begynde at 
præge hele samfundet med sin 

måde at organisere samfundet 
på.

Det er det, vi kalder socialisme.
Det betyder selvfølgelig ikke, 

at studerende, pensionister og 
arbejdsløse ikke spiller en rolle 
i kampen for socialisme – eller i 
den konkrete kamp mod krisepo-
litikken. Men arbejderklassen er 
helt afgørende i den kamp – fordi 
den udgør fl ertallet, fordi den er 
kollektiv, og fordi den producerer 
profi t.

Valgparti eller kampparti?
Endelig har valget af strategi 
betydning for hvilken type af po-
litisk parti, man skal organisere.

Vælger man en parlamentarisk 
strategi, så bygger man et parti 
som de 7-8 andre. Ønsker man 
et mere demokratisk samfund, 
bygger man også et mere demo-
kratisk af slagsen. Men grund-
læggende bygger man et parti 
for at få stemmer – et valgparti.

Hvis folks, og især arbejde-
res, egen kollektive aktivitet 
er nøglen til forandring, så er 
der behov for en anden type af 
parti. Arbejderklassens styrke – i 
dagskampen og i kampen for et 
socialistisk samfund – afhænger 
af organisering. Derfor bygger 
man et kampparti.

Et parlamentarisk orienteret 
parti satser på at bruge den eksi-
sterende stat i forhandlinger om 
forandring. Den vil derfor styrke 
staten over for befolkningen.

Et udenoms-parlamentarisk 
kampparti satser på at smadre 
det eksisterende statsapparat og 
erstatte det med arbejderklas-
sens og andre gruppers koordi-
nerede selv-organisering.

Over for kapitalens angreb 
– i dag og på sigt – er venstrefl ø-
jens parlamentariske mandater 
magtesløse. Kun ved at bygge 
en langt stærkere udenoms-
parlamentarisk aktivitet blandt 
arbejdere, studerende osv. har 
vi en chance for at stoppe dem. 
Det er udfordringen for Enheds-
listens venstrefl øj.

 REFORM, REVOLUTION, 
ARBEJDERKLASSE OG PARTI

den reelle 
magt i sam-
fundet fi n-
des uden 
for folke-
tinget”

arbejderklas-
sen er også 
en kollektiv 
klasse”
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Reportage i Berlingske viser, 
at klassesamfundet er dødt og 
borte.

Lars Henrik Carlskov

Klassekampen er som bekendt 
for længst forbi, og selv om det 
pga. en beklagelig forglemmelse 
endnu ikke er blevet oplyst, hvem 
der vandt, kan man f.eks. besøge 
Rungsted Havn, hvis man stadig 
er i tvivl. Det er netop, hvad Ber-
lingske har gjort, og derfor kan 
avisen 27. juli bringe en reportage 
sprængfyldt med eksempler på, 
at det klasseløse samfund har 
indfundet sig.

Det er dog ikke uden vanskelig-
heder at være udsendt reporter i 
Rungsted, for ”Berlingske vil nok 
få svært ved at finde nogen, der 
vil snakke”, som lokale piger med 
”tasker fra mærker, der koster en 
kvart månedsløn”, forklarer avi-
sen. ”For alle dem, der er noget 
ved noget, er på ferie i Cannes. Og 
resten er bange for at blive stemp-
let som højrøvede.” Et chokerende 
vidnesbyrd om, at de rige selv i 
ellers trygge omgivelser langs den 

nordsjællandske strandvej mart-
res af den ondskabsfulde jantelov. 
Heldigvis er det lykkedes Berling-

ske at indsamle vidneudsagn fra 
nogle af Jantelovens forpinte ofre.

F.eks. fra Niclas Milvertz: ”Hvis 
du har en dyr bil, går folk ud fra, 
at du har snydt dig til pengene. In-
gen tænker, at det kan være, fordi 
man faktisk har arbejdet hårdt. 
Det er mentaliteten. Folk har slet 
ikke nogen respekt.” Desværre 
har respektløsheden nu bredt sig 
til selv Berlingske, som således få 
linjer senere skriver om Milvertz 
og hans venner, at da "de var 
yngre, fik de flere hårde kontan-
ter. Nu er det mere goder: En bil 
i 18-års fødselsdagsgave, adgang 
til speedbåden, en verden af 
muligheder og gode råd.” Da det 
mangler på listen, er det åbenbart 
først senere i livet, at man i de 
kredse får bankpakker.

”Der er kun to rigtige uddan-
nelser, hedder det i Vedbæk-hjem-
met, og det er revisor og advokat”, 
skriver Berlingske om en pige, avi-
sen møder ved havnen i Rungsted. 
Og det er ikke kun Janteloven, 
man bør frygte, idet denne pige 
derhjemme er blevet belært om, 
at ”hun ikke må komme »syd for 

Lyngby«, for man ved aldrig, hvad 
det er for nogle typer”. Syd for 
Lyngby stopper civilisationen, og 
hvem frygter ikke de barbariske 
stammer, som er kendt for at leve 
dér og for at skrumpe statsautori-
serede revisorers hoveder og koge 
suppe på ejendomsadvokater fra 
Vedbæk?

Endelig har avisen også talt med 
den 18-årige Rasmus Louw-Rei-
mer: ”Folk på vores gymnasium 
har som regel forældre, der har 
penge. De har ambitioner om at 
starte egen virksomhed, vil gerne 
have et fedt job, tjene godt og 
leve livet. Det er typer, der bare 

stiler efter alt”. De stiler efter alt, 
og sammen med de partier, der va-
retager deres interesser i Folketin-
get, har de bl.a. stilet efter at sikre 
almindelige lønmodtagere lavere 
lønninger og dårligere arbejds-
forhold samt at fjerne efterløn-
nen, halvere dagpengeperioden, 
fordoble genoptjeningsperioden, 
sænke kontanthjælpen, beskære 
SU'en og forringe forholdene for 
fleksjobbere og førtidspensioni-
ster. Og hvis ikke Janteloven eller 
barbarer, syd for Lyngby og andre 
steder, stopper dem, vil de sikkert 
fortsat stile efter at sikre dig min-
dre løn, ringere arbejdsforhold og 
lavere velfærdsydelser.

”Tag aldrig syd for Lyngby”

Keynesianisme og marxisme er 
ikke to gensidigt supplerende 
teorier – tværtimod handler det 
om borgerlig eller socialistisk 
krisepolitik.

Ikke overraskende har den 
liberale økonom John Maynard 
Keynes (1883-1946) fået et come-
back under den globale økono-
miske krise. Det skyldes hans 
opgør med den (neoklassiske) 
økonomiske skole, der hævder, 
at den kapitalistiske økonomi, via 
prismekanismen, tenderer mod 
en ”ligevægtstilstand” mellem 
udbud og efterspørgsel.

Altså de økonomiske teorier, 
som dominerede i årene forud 
for ”Den Store Depression” i 
1930'erne - og igen fra 1970'erne 
og frem til den aktuelle krises 
udbrud. Den keynesianske revival 
skyldes dog ikke mindst, at disse 
idéer for den globale herskende 
klasse, modsat f.eks. marxismen, 
udgør en acceptabel ”løsning” på 
kapitalismens tilbagevendende 
kriser, idet de ikke indebærer 
en omvæltning af de bestående 
ejendomsforhold.

Kapitalistisk destruktion
I modsætning til sin tids økono-
miske ortodoksi fremhævede Key-
nes imidlertid nødvendigheden af 

omfattende statsintervention for 
at redde kapitalismen fra selvde-
struktion gennem økonomiske 
kriser og social revolution. Derfor 
må staten regulere efterspørgs-
len, bl.a. ved at justere skatter og 
renter, og f.eks. i nedgangstider 
sænke disse for at øge incita-
mentet til forbrug i stedet for op-
sparing. Dette skal stimulere den 
private efterspørgsel og dermed 
også virksomhedernes investe-
ringslyst.

Eller f.eks. ved at udvide det 
offentligt forbrug, f.eks. gennem 
offentligt byggeri, om nødvendigt 
via ”underskudsfinansiering”, 
som senere vil tjene sig selv ind 
pga. større indtægter fra skatter 
og afgifter. Ligesom andre borger-
lige økonomer giver Keynes dog 
aldrig noget tilfredsstillende svar 
på, hvad der i første omgang får 
kapitalisterne til at tilbageholde 
investeringerne og udløser krise.

Hvad skaber profitten?
Grunden til dette er hans afhæn-
gighed af den konventionelle 
økonomiteoris idé om værdi som 
bestemt af udbud og efterspørg-
sel. Men som Marx påpegede, 
forklarer det ikke, hvorfor nogle 
varers værdi er større end andres 
ved ligevægt mellem udbud og 
efterspørgsel. Alle varer har imid-

lertid det til fælles, at de direkte 
eller indirekte er et produkt af 
menneskeligt arbejde. Det, der 
bestemmer en vares værdi, er 
således i sidste ende mængden 
af ”samfundsmæssigt nødven-
digt arbejde”, hvilket vil sige den 
tid, det i et givent samfund på et 
givent tidspunkt gennemsnitligt 
tager at fremstille den.

Arbejderklassen, som udgør det 
overvældende flertal af befolk-
ningen, ejer og kontrollerer ikke 
produktionsmidlerne, hvorfor 
den må aflevere en del af den 
værdi, den skaber (”mervær-
dien”), til kapitalistklassen. Og 

det er hemmeligheden bag såvel 
den kapitalistiske produktions-
mådes drivkraft, profitten, som 
dens iboende modsigelser, dvs. 
krisetendenserne og potentialet 
for dens omstyrtelse.

Hvilken vej ud af krisen?
For at undgå at blive udkonkur-
reret må kapitalisterne konstant 
øge deres profit, hvilket lettest 
gøres ved at investere i arbejdsbe-
sparende teknologi (produktions-
midler). Men eftersom profitten i 
sidste ende stammer fra menne-
skeligt arbejde, vil det efterhån-
den føre til et relativt fald i profit-

ten for systemet som helhed i takt 
med, at investeringerne i produk-
tionsmidler vokser på bekostning 
af investeringerne i arbejdskraft. 
Et sådant fald i profitraten udløste 
i 1970'erne en verdensøkonomisk 
krise. Her førte de keynesianske 
politikker til stagflation (økono-
misk stagnation samt høj inflation 
og arbejdsløshed).

Derfor fik vi ”nyliberalismen” og 
de nu bristede spekulationsbob-
ler, bl.a. i finanssektoren, som dog 
ikke genoprettede det tidligere 
profit-niveau. Da keynesianismen 
ikke forstår, hvorfra profitten 
stammer, har den ingen løsning 
på det problem. Valget står derfor 
mellem accept af klassesamar-
bejde og voldsomme forringelser 
af lønninger, arbejdsforhold og 
velfærden i et desperat forsøg 
på at genoprette profitten - eller 
klassekamp for at erstatte det 
nuværende profitsystem med en 
socialistisk økonomi baseret på 
demokratisk planlægning efter 
menneskelige behov. Her kan ar-
bejderklassen med massestrejker 
forhindre tilførelsen af ny værdi til 
kapitalismen og derved sætte en 
stopper for den.

Marx vs. Keynes 
– klassekamp eller klassesamarbejde?

Da de var yng-
re, fik de flere 
hårde kontan-
ter. Nu er det 
mere goder: 
En bil i 18-års 
fødselsdags-
gave, adgang 
til speedbå-
den, en verden 
af muligheder 
og gode råd.” 

Ideer til en verden i krise og oprør

MarxisMe 2013
Weekenden 29. nov. – 1. dec. 2013 i København
Se mere om program og info på

www.socialister.dk
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Krisen
Ingen tror længere på, at den økonomiske verdenskrise 
snart er overstået. Det har sat en ny og langt mere 
alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os 
andre.
Magthaverne – ”de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper 
for deres magt og privilegier.
Danske kapitalisters svar er at få danske arbejdere 
til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på 
velfærd og solidaritet. Europæiske kapitalisters svar er 
at få europæiske arbejdere til at betale. Amerikanske 
... osv.
Det virker bare ikke. Den enkelte virksomhed – eller 
den enkelte stat – får måske en kortvarig fordel. Men 
når alle skærer ned, bliver konkurrencen bare endnu 
hårdere.
Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk 
krise.

Modstand
Selv om deres ”krise-medicin” ikke virker, så rammer 
den hårdt for os andre. Verden over angriber magtha-
verne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner 
osv. – samtidig med at arbejdsløsheden vokser.
Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemo-
kratiske politikere på taburetterne.
Den samme krise, der nogle steder får folk til at dukke 
nakken, får andre steder millioner til at protestere, 
demonstrere eller strejke.

Socialister gør en forskel
Valget i 2011 lærte os, at forandringen ikke kommer 
fra en ”rød” regering. Den har, ligesom de fl este faglige 
ledere, accepteret kapitalismens nedskærings-logik.
Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutio-
ner og masseprotesterne verden over.
Socialister er aktive i bevægelserne, fordi fl ere skal 
være aktive, men også for at give dem retning.
Når nogen siger, at vi først og fremmest skal forhandle 
med magthaverne, siger vi, at vi skal starte med at 
opbygge modstanden fra neden.
Når nogen siger, at bevægelsen mest handler om en-
keltspørgsmål, så siger vi, at modstanden mod krig, 
global opvarmning, racisme og undertrykkelse hænger 
sammen.
Flere organiserede socialister betyder, at vi kan gøre 
bevægelserne stærkere.

Socialisme eller barbari
Den økonomiske krise er en systemkrise. Den betyder 
bl.a., at ingen griber ind over for klimakrisen, der truer 
liv og velfærd for milliarder af mennesker.
Under krisen spredes racismens gift. Og krisen gør risi-
koen større for, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen 
blot er forvarsler om endnu fl ere – og større – krige. 
Som det skete efter krisen i 30’erne.
Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalis-
men fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie 
for os selv og vore efterkommere.
Eller vi kan følge inspirationen fra de arabiske revolutio-
ner og masseprotesterne verden over. Vi kan sige nej til 
at betale for krisen og begynde at bygge modstand fra 
neden.
Masseprotester betyder, at millioner vil begynde at dis-
kutere, hvad alternativet er til deres fallerede system.
Internationale Socialister/ISU mener, at verden er rig 
nok til, at alle kan få nok, hvis arbejdere, studerende 
og pensionister overtog samfundet. Hvis vi demokratisk 
og kollektivt besluttede, hvad der skal produceres og 
hvordan, kunne vi skabe en verden for alles behov og 
ikke kun elitens.
Vi kalder det socialisme – og vi synes det er værd at 
slås for.

Vil du være med? Vi har brug for dig, og du har brug 
for os, hvis vi skal skabe en anden verden!

Her står 
ISU

IS/ISU AKTIVITETSER

Ikast & 
Silkeborg
Kontakt Kasper 
(6019 0217).

Møderne foregår 
i medborgerhu-
set, Bindslevs 
Plads 5, Silke-
borg, kl. 19.00
Kontakt Kasper 
(6019 0217).
22. august: 
Marxistisk øko-
nomi
5. september: 
Enhedslisten – 
hvilken vej?
19. september: 
IS tendensen – 
vores rødder

3. oktober: 
Arbejdermagt – 
arbejderråd og 
rådsmagt som 
alternativ til det 
borgerlige demo-
krati

Århus
Møderne foregår 
i Studenternes 
Hus, lokale 2.2, 
Nordre Rigng-
gade XXX, kl. 
19.30.
Kontakt Hans 
Jørgen (2984 
7734).

20. august: 
Kampen mod 
arbejdsløsheden 
i 30´erne.

 
3. september: 
Modstand mod 
regeringen frem 
til folketingets 
åbning 1. okto-
ber.
 
17. september: 
Erfaringer fra ti 
års kamp mod 
racisme og nyna-
zisme.

Odense
Møderne fore-
går kl. 19.00 i 
Ungdomshuset, 
Nørregade 60.
Kontakt Lene 
(2323 0722).

21. august: The 

Everyday Sexism 
Project - Kvinde-
kamp 2013

28. august: 
Black and White, 
Unite and Fight 
- Antiracisme og 
Danskernes Parti

4. september: 
Salvador Allende 
- Chile 1973

12. september: 
INTROMØDE 
Antikapitalisme / 
Hvad er IS? 

18. september: 
Kommunalvalg 
2013

København
29.8: DKP, VS og 
arbejderklassen i 
70’erne

5.9: Hvordan 
bygger vi enheds-
front?

12.9: Uddannel-
se under nylibe-
ralisme: Ulighed 
og ensretning

19.9: Er socia-
lister anti-religi-
øse?

26.9 Er marxi-
ster feminister?

3. 10 Hvor meget 
har nyliberalisme 

svækket arbej-
derklassen?

Møderne foregår 
på Christians-
havns Beboer-
hus, Dronnin-
gensgade 34 kl. 
19.00-21.00.
Kontakt Anders 
(3035 4256). 

@Det er her det sker
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Hvor skal Enhedslisten hen?
5 partiafdelinger inviterer til et heldagsmøde om Enhedslistens 
udvikling og fremtid lørdag d. 7. september kl. 13-19, Mølleholms-
skolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup.

• Hvordan har demokratiet det i Enhedslisten? 
• Er vi ved at udvikle os til et venstrereformistisk parti? 
• Hvad stiller et revolutionært parti op i folketinget? 
• Hvad skal bevægelserne betyde i Enhedslistens arbejde?
• Hvordan forholder vi os til socialdemokratiet? 
• Hvad gør vi efter næste folketingsvalg?

Mødet er naturligvis åbent for alle medlemmer af Enhedslisten 
og SUF, så kom og vær med i diskussionerne om disse centrale 
emner og fl ere til.

Tilmelding på: konferencemailen@gmail.com
Pris 50 kr.
Se mere på www.hvorskalenhedslistenhen.dk

Støt Socialistisk Arbejderavis!

Socialistisk Arbejderavis er ikke som 
andre aviser – den er et redskab til 
handling.

Socialistisk Arbejderavis samler be-
retninger om og fra folk i kamp for en 
mere retfærdig verden – fra de arabiske 
revolutioner og oprør i Sydeuropa til 
modstand og protester i Danmark.

Avisen udstiller, hvordan de rige og 
magtfulde prøver at rage endnu mere 
rigdom og magt til sig mens arbejder-
klassen og de fattige forventes at betale 
prisen. Artikler og indlæg argumenterer 
mod den krisebevidsthed og nedskæ-
ringslogik politikere og arbejdsgivere 
prøver at presse ned over hovedet på os.

Avisen giver bud på, hvordan de kampe 
der foregår kan styrkes og vindes og er 
et redskab for fagligt aktive på arbejds-
pladser, uddannelsesinstitutioner og i 
bevægelserne.

Socialistisk Arbejderavis kører på en 
meget stram økonomi – hvis du kan lide 
avisen og synes, det er vigtigt, at ven-
strefl øjens medier styrkes – så støt os.

Her er hvad du kan gøre:
Støt indsamlingen (på reg. nr. 1551 
kontonr. 5780160)

Tegn abonnement – det koster 200 kr. 
om året – så får du avisen ind ad døren 
hver måned.

Bliv medlem af Internationale Socia-
lister eller ISU – se mere på www.
socialister.dk

Ideer til en verden i krise og oprør

MARXISME 2013
Weekenden 29. nov. – 1. dec. 2013 i København

Marxisme 2013 er en tredages politisk festival, hvor aktivister fra 
bevægelser og venstrefl øjen mødes for at debattere, udveksle er-
faringer og sammen blive klogere på venstrefl øjens perspektiver, 
ideer og løsninger.

Marxisme 2013 arrangeres af Internationale Socialister/ISU og 
Forlaget Modstand.org.

Det koster 150 kr. at deltage alle 3 dage, 100 kr. for studerende. 
Enkeltmøder 20 kr.
Men: Hvis du tilmelder dig og betaler inden 1. november er prisen 
kun hhv. 100 kr. og 50 kr

Se mere om program og info på

WWW.SOCIALISTER.DK
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Den britiske instruktør Ken 
Loachs film ”The spirit of 45 ” 
(Ånden fra ’45) er ikke bare en 
almindelige Loach film med 
socialrealistisk, indigneret og/el-
ler dokumentarisk indhold men 
det er et ”kampråb”. Et råb om 
modstand mod neo-liberalisme, 
Thatcherisme, privatisering og 
en tilbagevending til idéen om 
at ”en for alle og alle for en” er 
fremtid.

af Charlie Lywood

Med en mikstur af dokumenta-
riske fi lm og interviews med både 
folk som var unge nok til at have 
oplevet både fattigdom i 30’erne 
i UK og den uværdige behandling 
som blev arbejderklassen til del, 
og nuværende kommentatorer og 
aktivister guider Loach os igen-
nem hvor historiske banebryden-
de 1945-1950 Labour regeringen 
under Clement Attlee var.

Gratis sundhedsvæsen, folke-

pension til alle uanset indkomst, 
nationalisering af de væsentligste 
service områder som transport, 
energi, post og vand var hovedin-
gredienser i Labour regeringens 
program. Som Attlee proklame-
rede på valgaften efter at Churchill 
havde fået et dundrende nederlag 
på trods af ”krigsindsatsen” – 
”for første gang i historien er en 
Labour regering valgt med et so-
cialistisk program!”.  Den Britiske 
arbejderklasse ønskede nemlig 
fundamentale forandringer. Og 
det fi k de. 

Loach cutter frem og tilbage 
mellem 1945 og 1980’erne hvor 
Thatcher smadrer fagforeninger 
for at begynde den langsomme, 
men sikre, underminering af 
velfærdsstaten. Afnationalisering 
af transportsektoren, udlicitering 
af postvæsenet, teleområdet osv. 
Nedskæringer i den offentlige 
sektor mens man stimulerer den 
private sektor til at gå ind og kon-
kurrere med bedre service for de 

velhavende.

Budskabet er klart: Labour 
kunne med et massivt fl ertal lave 
fundamentale forbedringer for 
arbejderklassen mens Thatcher og 
hendes efterfølgere (inklusiv Ny 

Labours Tony Blair) kunne drive 
disse forbedringer tilbage. Nu er 
det tid til at generobre terrænet 
og rulle forringelserne tilbage 
og forsvare velfærdsstaten. Det 
afhænger af menneskers vilje og 
ikke et Guddommelige marked.

I det virkelige verden har Loach 
kastet sig selv og fi lmen (ligesom 
Michael Moore i USA) ud i at 
samle venstrefl øjen i Left Unity 
(Venstrefl øjsenhed). En bevægel-
se/parti som skal erstatte Labour 
som repræsentant for arbejder-
klassen i UK.

Dette er et nybrud da man tid-
ligere har haft idéer om at ændre 
Labour til at forsvare arbejder-
klassen. Opråbet har fået 7000 
støtter på underskiftsniveau og 
den stiftende generalforsamling 
er i november. Men som fi lmen 
også viser, vil også Left Unity står 
overfor spørgsmålet: ”Hvordan 
ændrer vi dagsorden under ka-
pitalisme?”, ”Kan vi stemme os 
til velfærds socialisme?”, ”Hvilke 
rolle har arbejderklassen?”, ”Har 
vi brug for et aktivistisk parti?”.

Ken Loach har gjorde os alle en 
tjente med fi lmen og dannelse af 
Left Unity men det er op til alle os 
andre at fortsætte diskussioner 
om den strategiske vej fremad.

Say it Loud! – Marxism 
and the Fight against 
Racism’ er en sprit ny 
udgivelse, som stiller 

skarpt på forskellige aspek-
ter af racisme.

af Mette Hermansen, foto: Mette Kramer 
Kristensen

I de sidste ti år har der været 
et kæmpe opsving i islamofobisk 
racisme og racisme mod øst-
europæiske migrantarbejdere. I 
Øst- og Sydeuropa vokser de fa-
scistiske partier og organisationer 
eksplosivt. Say it Loud gør op med 
idéen om, at ’den hvide arbejder’ 
har en indgroet, nærmest natur-
given, racistisk indstilling til folk 
af anden religion eller hudfarve, 
og beskriver i stedet i detaljer, 
hvordan racisme opstod hånd i 
hånd med slavehandlen.

For at legitimere den umen-
neskelige udbytning af afri-
kanere blev slavehandlerne 

nødt til at umenneskeliggøre 
slaverne og skabe et billede af 
dem som ’vilde’, ’utæmmede’ og 
’underlegne’; en mekanisme, der 
stadig i dag er fremtrædende når 
vores politikere skal legitimere 
den næste krig, de skal vinde op-
bakning til i befolkningen.

Say it Loud! har en række for-
fattere, som alle bidrager med 
ét kapitel. Især kapitlerne ’The 
roots of racism’, ’The rise of Is-
lamophobia’ og ‘How do we fi ght 
racism today?’ fokuserer på sam-
menhængen mellem kapitalisme 
og racisme og beskriver hvordan 
kampen mod racisme samtidig 
er en kamp mod det system, som 
skaber og vedligeholder racisme, 
og som udbytter os alle.

Bogen har en klar, marxistisk 
rød tråd hele vejen igennem, og 
gør dermed også op med teorier 

som privilege theory og inter-
sektionalitet, som hævder, at alle 

hvide mennesker har gavn af 
racisme og sår tvivl om, hvorvidt 

hvide mennesker aktivt kan indgå 
i kampen mod racisme eller om vi 
blot kan nå til at anerkende vores 
privilegium og derefter overlade 
kampen til sorte mennesker.

Andre kapitler dykker ned i 
historien og beskæftiger sig med 
Borgerrettighedsbevægelsen i 
USA eller Stephen Lawrence-
sagen i England, som bragte 
den institutionaliserede racisme 
indenfor politistyrken op til over-
fl aden og ud i offentligheden.

Say it Loud! er et grundigt, 
gennemarbejdet og kær-
komment indspark i racis-

medebatten, som med eksempler 
og historisk viden gør et utal 
af racistiske myter til skamme 
og burde give typer som Søren 
Espersen og hans meningsfæller 
røde ører.

KRITISK KULTUR

Ny Ken Loachs fi lm:  “The  spirit of ‘45”

Til forsvar for velfærdsstaten

SAY IT
LOUD!

Say it Loud!
kan købes på forlaget 

modstand.org
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Socialistisk 
  Arbejderavis

Internationale Socialister 
har skudt vores efterårskam-
pagne i gang. Den kommer 
til at have tre omdrejning-
spunkter: modstand mod 
krisepolitikken, modstand 
mod racisme og fascisme og 
opbygning af et stærkere IS.

Solidaritet
Arbejderklassens våben mod 
bosserne

Den økonomiske krise er 
i sit femte år 
og har betydet 
markante for-
ringelser for 
arbejderklassen 
verden over. 
Flere steder ser 
vi en voksende 
modstand mod 
EU’s og IMF’s ned-
skæringspolitik, 
lige fra revolutioner 
i Mellemøsten og 
Nordafrika over 
strejkebevægelsen i 
Grækenland til dem-
onstrationer og pro-
tester herhjemme.

Der foregår en 
politisk kamp om at 
vinde retten til at defi-
nere, hvordan vi kom-
mer ud af krisen. På den 
ene side vinder keynesi-
anske argumenter frem, 
som siger at staten skal 
investere os ud af krisen, 
og på den anden side er 
nedskæringsargumenter, 
som dikterer et ræs mod 
bunden og troen på, at 
yderligere nedskæringer er 
vejen ud af krisen.

Som socialister vælger vi 
side i denne debat; vi peger 
på at der er råd til velfærd, vi 
siger at det er de rige og bank-
erne, der skal betale for krisen 
og vi siger nej til ræset mod 
bunden. 

Vi siger, at hverken statslige 
investeringer eller nedskæring-
spolitik vil får os ud af krisen. 

Vi vil stå side om side med 
alle, der vil slås for at forsvare 
velfærd, løn, SU osv. og vi vil 
udfordre nedskæringspolitik-
ken.

Forandring skabes fra 
neden af almindelige men-
neskers aktivitet, og der er 
brug for øget modstand, hvis 
angrebene på vores velfærd 
og leveforhold skal stoppes.

Black and White - 
Unite and Fight
Mod racisme, islamofobi og 
fascisme

Med krisen 

vokser vreden, og 
vreden skal have afløb. Des-
værre bliver vreden ikke altid 
rettet det rigtige sted hen: 
opad mod bosserne, bankerne 
og nedskærings-politikerne.

Racismen er det redskab, 
som magthaverne bruger til 
at aflede vreden. “Østarbej-
dere” og “Islam” bruges som 
skræmmebilleder til at splitte 
arbejderklassen, og racismen 
gør hver dag en stor minoritet 

af befolkningen til synde-
bukke. 

Vi skal gå offensivt ind i 
kampen mod de racistiske 
argumenter. Arbejdsløshed 
skyldes ikke indvandrere, men 
et system, der skaber kriser, 
og stater og arbejdsgivere, der 
ønsker et stort arbejdsudbud, 
for at gøre os desper-
ate 

så vi kan 
tæmmes, og lønnen presses.

At kunne argumentere mod 
racistiske ideer og deres sam-
menhæng med kapitalismen, 
er også en forudsætning for at 
kunne bekæmpe fascismen.

Fascismen er ikke en over-
hængende trussel i Danmark, 
men kræfterne på den yderste 
højrefløj er begyndt at røre på 
sig, og derfor skal vi holde et 
vågent øje med deres aktiv-
iteter.

Krisens dybde gør, at det 

er nødvendigt, at vi opbygger 
en bred anti-racistisk og anti-
fascistisk bevægelse 

Anti-kapitalist
Revolution og socialisme

Egypten viser, at revolu-
tion er mulig – også i det 
21. århundrede. Oprørene i 
Sydeuropa fortsætter. Kapital-
ismens problemer er meget 
dybe, og det er et spørgsmål 
om tid før der også bryder 
modstand ud i det nordlige 
Europa.

Det er gennem strejker, 
demonstrationer og fælles 
kamp, at folks ideer udvikler 
sig.

Arbejderklassen er 
nøglen til at udfordre sys-
temet: det er den klasse 
som skaber alle værdierne 
i samfundet, og derfor er 
arbejderklassen poten-
tielt enormt magtfuld. 
Det er den klasses or-
ganisering og selvtillid, 
som skal styrkes og 
udbygges, hvis vi skal 
udfordre systemet.

Men historien har 
vist, at det er nødven-
digt at danne et revo-
lutionært lederskab 
i arbejderklassen, 
hvis det kommende 
oprør skal ende 
med socialisme og 
ikke med endnu et 
nederlag. Derfor 
er det nødvendigt 
at opbygge en 
organisation som 
samler de revolu-

tionære.
En revolutionær organisa-

tion opbygges på at have et 
klart perspektiv, socialistiske 
ideer, kollektiv praksis og en 
ide om hvordan, vi gør nye 
medlemmer til ledere.

Kom med os og bekæmp 
krisepolitikken, racismen og 
fascismen og vær med til at 
opbygge et stærkt parti.

Vi inviterer alle til at 
være med i Interna-
tionale Socialister!

AntikApitAlisme, 
solidAritet og 
AntirAcisme

Efterårskampagne

www.socialister.dk 


