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ModstaNd
de studerende viser at 

                                nytter
De studerende vandt første slag – men 
kampen er langt fra slut På baggrund 
af den seneste uges demonstrationer 
og stormøder har de studerende 
bygget et så stort pres at først KU’s 
(Københavns Universitet) ledelse og 
senere regeringen besluttede at ud-
skyde beslutningen om forringelser af 
de studerendes vilkår ved at udskyde 

vedtagelsen (implementeringen er 
bedre) af deres såkaldte “fremdrift 
reform”. De studerendes kamp viser 
med al tydelighed, at det nytter at 
organisere, demonstrere og besætte. 
Men kampen er først lige begyndt.

De studerende er den første gruppe 
som har givet et stærkt og aktivt mod-

svar imod regeringens angreb - og de 
vandt midlertidigt. Det er en vigtig 
udvikling. 

Kampen skal fortsættes Stormøder 
rundt om i landet har gentagne gange 
samlet mange hundrede studerende. 
Det viser hvor dyb vreden er og det 
viser at folk ønsker at slå igen mod 

regeringen. Der er allerede blevet 
lavet protestmøder, aktioner og de-
monstrationer. Denne aktivisme skal 
fortsætte for at få endnu flere med når 
universiteterne starter igen efter jul.

Læs mere på side 2

19.12
kl. 16.00

DemoNstratioN 
mod kontanthjælpsreformen på Rådhuspladsen 
København - slut på Christiansborg Slotsplads
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Jagten på kontanthjælps-modtagere, 
andre arbejdsløse og syge intensive-
res i disse måneder. Jann Sjursen fra 
“Rådet for Socialt Udsatte” kalder de 
nye regler, der får virkning fra nytår, 
for en “en giftig cocktail”.

Jørn Andersen

Den mest omtalte del er indførelsen 
af “gensidig forsørgerpligt”. Denne 
horrible regel har allerede i mange år 
ramt gifte par, men kommer nu også 
til at gælde for ugifte.

Reglen betyder, at hvis du er over 
25 år og på kontanthjælp og bor sam-
men med én, som har løn-indtægt, 
så skal din sambo forsørge dig. Hvis 
din sambo har en indtægt på mellem 
10.500 og 21.000 om måneden, kan 
I tilsammen ikke tjene mere (løn + 
kontanthjælp) end de 21.000, i ville få, 
hvis I begge var på kontanthjælp. (*)

Uddannelses- eller  
aktivitets-parat?
Den anden del af “reformen”, handler 
om de kasser, du havner i, når du er 
på kontanthjælp. Nu kan du være “ud-
dannelses-parat” (dvs. uden erhvervs-
uddannelse) eller “aktivitets-parat” 
(har en uddannelse).

Er du “uddannelses-parat”, får du 
automatisk sat kontanthjælpen ned 
fra 10.500 til 5.700 (!) om måneden – 
og forventes straks at gå i gang med 
en uddannelse. Er du “aktivitets-
parat” ryger du ind i det kommunale 
aktiverings-cirkus. Reglerne gælder 
for alle op til 30 år mod tidligere 25 år.

Kontanthjælps-reformen forventes 
at give en besparelse på ½ milliard 

kr. i 2014 og godt en milliard i de 
følgende år.

10.000’er rammes
Den gensidige forsørgerpligt rammer 
specielt unge ufaglærte, som pludse-
lig kan opleve at få skåret 10.500 kr. 
af deres månedsløn. Men det stopper 
ikke her.

Samtidig træder reglerne for flex-
jobbere og førtidspensionister i kraft. 
De vil kaste yderligere over 10.000 
over i kontanthjælps-systemet. Her 
får de selskab af adskillige 10.000’er, 
som i disse år ryger ud af dagpenge-
systemet. Regeringens “reformer” 
rammer langt fra kun unge.

Du er ikke alene
Jamen, kan man ikke stoppe dette 
vanvid, vil mange spørge. Jo, men det 
er ikke specielt let. Alle angrebene er 
vedtaget af et stort flertal i folketinget 
(alle partier undtagen Enhedslisten). 
Så det hjælper ikke at håbe på valg.

Det første man skal gøre er at holde 
op med at tænke: “Det er måske min 
egen skyld.” Du og de andre 10.000’er 
er i samme situation som millioner af 
unge i resten af Europa, der er blevet 
ofre for “krisepolitikken”. Du er langt 
fra alene.

Hvorfor?
Dernæst skal du overveje, hvorfor 
regeringen gennemfører alle disse an-
greb? Er det fordi de hader fattigrøve?

Den vrede, politikere og medier 
lagde for dagen i Carina-sagen og 
”Dovne Robert”-sagen, kunne godt 
tyde på det. Men det er ikke den vig-
tigste grund.

De ønsker at skabe en stor gruppe af 

unge og ældre, som er parate til at tage 
et hvilket som helst job til en hvilken 
som helst løn.

Det presser dem, der er i arbejde, så 
de ikke brokker sig eller strejker over 
dårlige forhold. Det presser lønnen og 
giver ringere arbejdsforhold for alle.

Hvad kan man gøre?
Det betyder, at det vigtigste man kan 
gøre, er at skabe en bevægelse af 
arbejdsløse, som søger alliance med 
dem, der er i arbejde. Folk i arbejde 
har ikke interesse i, at 10.000’er står 
parat til at tage deres arbejde. Vi har 
fælles interesser.

Protester til politikere og medier 
kan være vigtige nok for at gøre op-
mærksom på problemet. Men vi ved 
jo godt, at de ikke lytter, før der for al-
vor kommer pres på. Og det kræver, at 
folk i arbejde bliver en del af kampen.

Derfor er det langt vigtigere at tage 
ud til større arbejdspladser for at for-
klare situationen. At henvende sig til 
fagforeninger, så de kommer ud over 
deres “vi bekymrer os kun om folk, der 
er i arbejde”-praksis.

Krise-politikken rammer hele ar-
bejderklassen. Uanset om man er 
i arbejde eller ej. Den kan kun slås 
tilbage, hvis vi slås sammen.

*) Tallene er “normal-kontanthjæl-
pen” for ikke-børne-forsøgere. For 
børne-forsørgere er beløbet 27.904. I 
2014 gælder reglen kun med halv kraft.

                   

De studerende viser 
at modstand nytter
Et bud på vejen frem for studenterbevægel-
sen 

Fortsat fra forsiden

Ræk ud for at få flere studentergrupper med
Der er dog stadig universiteter der ikke er berørt af 
protesterne. Den første udfordring for bevægelsen 
er at få dem med. Mange steder har man ingen 
tradition for at organisere sig, og det er nu, vi har 
muligheden for at lave om på det. Vi skal have alle 
universiteter med. Samtidig er der masser af elever 
og studerende på gymnasier, tekniske skoler og se-
minarier som også lider under regerings reformer. 
Mange gymnasieelever skal snart ind på de mere og 
mere udpinte universiteter. Så denne kamp er altså 
også deres kamp. Mange elever på teknisk skole kan 
ikke finde en læreplads, fordi regeringen ikke vil 
stille krav til virksomhederne om at tage elever ind. 
Generelt falder antallet af timer og samtidig falder 
kvaliteten i undervisningen på alle uddannelser 
pga. de evige sparerunder, sammenlægninger og 
forringelser af lærernes forberedelsestid. Vi har 
derfor langt mere, der samler os end som splitter 
os. Vi skal derfor række ud til alle studentergrupper 
og forsøge at få dem med i kampen. Det vil gøre 
bevægelsen langt mere sprængfarlig.

Ræk ud også til de ansatte
For det andet er det vigtigt, at vi får de ansatte med. 
Vi skal huske, at deres arbejdsforhold også løbende 
er blevet forringet, og vi har fælles interesse i at 
stoppe regeringens reformer. Alliancen mellem un-
dervisere, teknisk personale og studerende kan blive 
en stærk alliance. Men det kræver hårdt arbejde at få 
de ansatte med. Der skal indkaldes til faglige møder 
blandt de ansatte, og det kræver mange diskussio-
ner med dem. Flere steder i Europa ser vi de samme 
forringelser af løn, uddannelserne og af velfærden. 
Men vi har også set, at studerende flere steder har 
svaret igen. De stærkeste bevægelser er i lande, 
hvor arbejdere og studerende har stået sammen i 
kampen mod de voldsomme forringelser, og hvor 
man har demonstreret, strejket og besat sammen.

Opbyg et kæmpende studenternetværk
Der er brug for, at venstrefløjen på uddannelses-
stederne organiserer sig. Gang på gang har vi set, 
hvordan studenterråd ikke har ville/kunnet udvikle 
protesterne men i stedet forhandle med politikerne 
- de ser protesterne som en måde at styrke deres 
forhandlingsposition på, ikke som noget i sig selv. 
(Det bør nævnes, at studenterrådet på KU har været 
rimelig progressive/radikale i deres kamp for de 
studerendes rettigheder) Men derfor er det stadig 
nødvendigt med et stærkt netværk af studerende, 
som har et bredere perspektiv på protesterne, fordi 
vi mener, at vi kun kan modgå angrebene og tage 
kontrol med vores uddannelser, hvis vi bygger på 
de mange studerendes aktiviteter – og ikke på en 
lille gruppe af “forhandlere”.

Derfor er det nødvendigt med et netværk af 
studerende, som har et bredere perspektiv på 
protesterne. Vi opfatter kampen mod hurtigere-
ud-reformen som en kamp ud af mange mod den 
krisepolitik alle dele af samfundet lider under. Vi 
vil vinde anti-kapitalisitiske argumenter blandt 
vores medstuderende for at gøre bevægelsen mere 
dedikeret og langsigtet. Og vi ønsker at forbinde 
bevægelsen på universiteterne med arbejdere og 
andre grupper, der slås mod den samme politik. 
Vi støtter studenterrådets linie - når de opfordrer 
til kamp. Men det er Vigtigt, at der bliver opbygget 
et netværk, som kan argumentere for at fortsætte 
og udvide kampen, selvom andre kræfter mener, 
at vi skal stoppe og lade forhandlerne klare resten.

Nis Hejlskov (studenteraktivist ved KU) og Kasper Pauli Petersen 
(hovedbestyrelsen for PLS)

Kontanthjælpsreformen

Du er ikke alene
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MarxisMe 2013 
– et laboratorium for venstrefløjs idéer

Mercedes sanz
Det var en stor oplevelse at være med i Marxisme 2013. 

Både emnerne, oplægsholderne og deltagernes høje po-
litiske og ideologiske niveau og engagement kunne man 

mærke hele weekenden.
På mange måder havde Grækenland en æresplads i denne 

politiske debatweekend. Costas Pittas' besøg fra Græken-
land gav os viden om arbejderklassens og den revolutio-
nære venstrefløjs erfaringer og udfordringer, bl.a. kampen 

om ERT, den statslige tv- og radio-kanal, som regeringen 

lukkede trods de mange protester fra folket og de ansatte.
Den antiracistiske kamp var også et de Costas emner talte 

om: sejren over nazisterne i forbindelse med retsforfølgel-
sen af nogle af nazipartiet Golden Dawns parlamentari-
kere. En mindeværdig sejr for antiracisterne, for den har 

kostet menneskeliv, fængsel og undertrykkelse af mange 

antiracistiske kæmpere.
Alt i alt har Marxisme 2013 for mig betydet et trin fremad 

til forståelsen af vores plads i historien og i verden, en 

fornemmelse af REALITETEN, af krisen og angrebet, men 

også af kamp og sejre.
Det var som at være en lille del af historien sammen med 

mange andre, og vi lavede historien i fælleskab  

internationale socialister afholder hvert år Marxisme – det er et forum for 
diskussion af det nuværende system, og opbygning af modstand til at foran-
dre verdenen. Dette års Marxisme er netop afsluttet – og satte rammen om 
interessante og vigtige diskussioner der leder frem til konkret handling.

Dimitris Gkiokas

Kammerater fra Odense, Kolding, Ikast, 
Silkeborg, Århus, Bornholm og Køben-
havnsområdet kom med værdifulde erfa-
ringer fra lærernes kamp under lockouten, 
og den antiracistiske bevægelse blev dis-
kuteret. En kammerat fra Grækenland talte 
om de fremskridt som arbejderbevægelsen 
har haft i Grækenland, og den voksende 
forskel på den rolle som den reformistiske 
og den antikapitalistiske venstrefløj spiller.

Vi talte også om studenterprotesterne 
– erfaringerne fra Storbritannien blev dis-
kuteret i lyset af de nuværende studenter-
mobiliseringer imod regeringen.

Lærernes kamperfaringer skal ikke 
glemmes 
Lærere fra forskellige skoler og fagforenin-
ger bød ind med idéer og erfaringer som 
kan give retning til den videre kamp. Næste 
gang skal man ikke lade fagforeningens top 
styre kampens gang alene - for det vil blot 
føre til flere nederlag. 

Hverdagens kampe på arbejdspladserne 
skal involvere konkrete forslag til forbed-

ringer, vores diskussioner med kollegaerne 
og kampe inden for fagforeningen er også 
en kamp for antikapitalistiske idéer.

Solidariteten mellem fagforeningerne og 
samfundet udenfor (i dette tilfælde elever 
og forældre) giver bevægelsen muligheden 
for at blive styrket og vinde.

Som medlemmer af IS er det vigtigt at 
vi gør det til vores opgave at være en del 
af at opbygge modstand fra neden og at 
vi intervenerer i klassekampen – imens vi 
bevarer optimismen ved at huske på de 
øjeblikke hvor der har været modstand.

Græske erfaringer
Costas Pittas (medlem af Internationale 
Socialisters græske søsterparti, SEK) talte 
om SYRIZAs højredrejning hvad angår 
økonomisk politik og deres taktik inden 
for arbejderbevægelsen: de rykker til højre 
på spørgsmålet om gældsbetalingen, og 
SYRIZA har været med til at lukke en læ-
rerstrejke ned.

Den antikapitalistiske front ANTARSYA, 
og SEK som er en del af den front, udgør 
i dag en synlig tredje pol på den græske 
venstrefløj.

Costas præsenterede et såkaldt ”over-
gangsprogram” fra ANTARSYA, et program 
som opstiller konkrete mål for den øko-
nomiske politik som skal indføres under 
arbejderkontrol.

Den 6 måneder lange besættelse af den 
statslige radio og TV-station er et inspi-
rerende eksempel på arbejdermagt, og 
på hvordan en nyhedsorganisation kan 
fungere uden direktører.

antiracisme
De antiracistiske aktioner blev der også sat 
i fokus på Marxisme. Vi samlede op på en 
succesfuldt kampagne mod det nazistiske 
Danskernes Parti og satte fokus på den 
næste demonstration mod racisme og 
fascisme i Sydhavnen den 14. december. 

Fra Grækenland til Danmark står vi 
samlet imod islamofobi, racisme og tilba-
geholdelse af immigranter.

Studenterkamp
Dette års Marxisme blev afholdt lige efter 

de store studenterprotester. De studerende 
organiserede en stor demonstration imod 
regeringens politik med mere end 8.000 
deltagere.

Marxisme spillede en vigtig rolle i at 
bringe studenter sammen og tog de første 
skridt til dannelsen af et revolutionært 
studenternetværk.

Udfordringen for den antikapitalistiske 
venstrefløj på universiteterne er at over-
komme de hindringer som det bureaukra-
tiske Studenterråd skaber og organisere en 
stabil tilstedeværelse.

Det revolutionære parti
Til sidst men ikke mindst: Diskuterede vi 
det revolutionære partis rolle.

Den nuværende situation blev beskrevet 
og diskuteret på Marxisme af kammerater 
fra forskellige byer og fag. Men det der 
gjorde Marxisme specielt er at de kombi-
nerede teori med handling.

IS er den organisation vi behøver for at 
organisere kampene imod systemet. Vi op-
fordrer alle som vil organisere disse kampe 
til at blive en del af IS, vores ugentlige 
møder, vores interventioner i universite-
terne. Og selvfølgelig den antiracistiske 
demonstration den 14. december!

anne de Haas 
Marxisme-festival 2013 var min første af 
slagsen som IS'er.
Det var en helt særlig oplevelse at mødes 
med engagerede og diskussionslystne 
kammerater fra hele landet. Udover de 
mange oplæg og debatter i plenum, 
deltog jeg i workshops om marxisme og 
udbytning og anti-racisme.
I workshoppen om marxisme og udbytning 
talte vi om markedsgørelsen af men-
nesker, om hvorledes arbejdsløshed og 
sygdom gøres til individets personlige 
ansvar i stedet for at vende kritikken ud 
på de samfundsmæssige forhold i form af 
kritik af det kapitalistiske system.
I workshoppen om racisme talte vi om, 
hvor vigtigt det er at have sans for pro-
portionerne. Det er ikke de få hundrede 
tilhængere af "Kaldet til Islam" og Hizb 
ut Tahrir vi skal fokusere på, men det 
faktum, at næsten hver femte vælger i 
følge meningsmålingerne, ville stemme 
på Dansk Folkeparti.
Først og fremmest gav Marxisme 2013 
en fantastisk energi og lyst til det videre 
arbejde. Tak til alle for en fantastisk week-
end  

stig Bohn Olsen 
Marxisme-festivalen har, som oplysningsprojekt, været 
en kæmpe succes. Den har virkelig hjulpet mig med at 
konkretisere og håndgribeliggøre et væld af diffuse sam-
fundsomvæltende tanker, jeg har ligget inde med og indtil 
videre bare kanaliseret ud i afmægtig afreaktion.
Det står meget klarere for mig nu, at vi rent faktisk har 
en chance for at gøre noget mod den her ansigtsløse 
teknokratiske overmagt, hvis vi bare står sammen i en 
solidarisk front.
Oplæggene belyste de problematikker, vi står overfor som 
revolutionære, fra rigtig mange spændende og til tider 
overraskende vinkler.
Det var rigtigt rart at få diskuteret relevante og essentielle 
ting med engagerede lidenskabelige mennesker, det føler 
jeg virkeligt ikke, jeg har mulighed for ude i det postdemo-
kratiske forbrugerparadis særligt ofte.
Jeg er virkeligt glad for at jeg hørte om den festival og kom 
med, det har været en utroligt givende oplevelse.
Jeg er totalt klar på revolution!  

Årets MarxisMe 

er overstået - her fortæller 

nogen af deltagerne om deres 

oplevelse.



Af Lars Henrik Carlskov

”Vi er gået reformamok”, pralede 
statsminister Helle Thorning-Schmidt 
tidligere i år på den internationale mag-
telites møde i World Economic Forum. 
Og regeringen har da også gennemført 
”reformer” (dvs. brutale forringelser) 
for set stort alle grupper i samfundet 
– naturligvis lige bortset fra den lille-
bitte, men ekstremt magtfulde gruppe 
af milliardærer, millionærer, banker og 
multinationale selskaber. Nu står de 
studerende så for skud. 

Den røde tråd i en stor del af regerin-
gens overklasse-politik er målet om øget 
arbejdsudbud. Trods høj arbejdsløshed 
skal den i forvejen hårde konkurrence 
om de få ledige jobs forstærkes. Det 
skal presse lønningerne endnu længere 
ned, og dermed give dansk kapitalisme 
en ”konkurrencefordel” i det globale 
kapløb mod bunden. Et kapløb, hvis 
konsekvenser allerede i dag ses i f.eks. 
Tyskland, hvor fattigdommen det sene-
ste årti er vokset eksplosivt.

Isolerede protester ikke nok
Det er realiteterne bag fi nansmini-

ster Bjarne Corydons udtalelser om 
”konkurrencestaten som den moderne 
velfærdsstat”. Imidlertid ville regerin-
gens og arbejdsgivernes felttog mod 
almindelige lønarbejdere, dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere, efterløn-
nere, fl eksjobbere, førtidspensionister 
og studerende ikke få et ben til jorden, 
hvis disse grupper kæmpede sammen i 
stedet for som hidtil hver for sig. 

Regeringen lægger ikke skjul på, at de 
mange nedskæringer er del af en samlet 
”reform-politik”. Derfor bør de stude-
rende, der nu på inspirerende vis siger 
fra over for ”hurtigere-ud-reformen”, 
også se denne ”reform” som led i en 
bredere kamp mod ”konkurrencesta-
ten”. De studerende må således opbygge 
alliancer med alle de andre befolknings-
grupper, der rammes af den aktuelle 
offensiv mod velfærdsydelser, lønninger 
og arbejdsforhold.

Kan lamme regeringen

Det gælder ikke mindst arbejderklas-
sen i bredeste forstand – dvs. det store 
fl ertal af befolkningen, både i den of-
fentlige og den private sektor, som må 
sælge sin arbejdskraft, fordi det ikke ejer 
og kontrollerer produktionsmidlerne 
(fabrikker, kontorbygninger, maskiner, 
jord osv.). Arbejderklassen skaber den 
merværdi, hvorfra den profit 
stammer, som er kapitalis-
mens motor. Dermed kan 
arbejderklassen også ved 
f.eks. at strejke sætte sam-
fundet i stå.

Grupper som f.eks. trans-
portarbejdere har des-
uden større potentiel magt 
end andre dele af arbej-
derklassen til at lamme 
samfundet – og dermed 
også regeringens hand-
lemuligheder. Ikke bare 
har arbejderne, inklu-
sive dem uden job, og 
studerende en fælles 
interesse i at stoppe 
regeringens nedskæ-
ringer, fordi begge 
grupper er under 
angreb. Men også 
fordi gennemførel-
sen af forringelser 
for én gruppe, gør 
det lettere bagefter 
at gennemføre for-
ringelser for den 
næste. Og ende-
lig har stort set 
alle arbejdere i 
job venner eller 
familie, der er 
arbejdsløse el-
ler studerende 
– og omvendt. 

Systemisk 
alternativ

Den sam-
lede rigdom 
i Danmark er 
større end nogensinde før. Al-
ligevel ser vi nu et forsøg på at slagte de 
historiske fremskridt, arbejderbevægel-
sen har tilkæmpet sig. Det skyldes Thor-
ning & Co.'s forsøg på at administrere 

en kapitalisme i sin alvorligste krise i 
syv årtier. I den kapitalistiske produkti-
onsmåde overskygger profi t-hensynet 
som bekendt alle andre hensyn, såsom 
menneskelige behov. I uddannelses-
systemet betyder det ”uddannelse for 
erhvervslivet” (profitmaksimering) - 
”ikke for livet” (menneskelige behov).

Den igangværende kapi-
talistiske 

s y -
stemkrise og de syste-
matiske angreb på arbejderklassens 
levestandard, der udspringer derfra, 

viser behovet for et systemisk alterna-
tiv – et socialistisk samfund baseret på 
menneskelige behov frem for profi t. For 
at koordinere og organisere de forskel-
lige delkampe til en samlet bevægelse, 
er det nødvendigt med et revolutionært 
socialistisk parti, der løbende kan for-
søge at opsummere og generalisere 
erfaringerne fra disse kampe. Det er 
sådan et parti, vi prøver at opbygge i 
Internationale Socialister.

SAMLET ANGREB 
KRÆVER SAMLET MODSVAR

Regeringen ser selv sine nedskæringer som en samlet pakke 
– derfor må de forskellige protester mod dens politik forenes 
til en samlet kamp.

Følg ISU på Facebook
Smid et like til Socialistisk Arbejderavis, følg med i 
klassekampen og hjælp med at sprede vores artikler.
Og meld dig ind i Internationale Socialisters Facebook-
gruppe, som bruges til diskussion og organisering.

DEN PERFEKTE 
REVOLUTIONÆRE JULEGAVE
Mikkel Bolts nye bog ”Krise til oprør” giver et klarsyn og 
indblik i en verden i krise og oprør som få andre bøger. 
Krisen fremstilles ikke som en midlertidig krise, men 
som den bør: som en dyb og grundlæggende krise for 
vores civilisation, som noget der ikke bare går over.
Læs Krise til modstand og deltag i vores tids vigtigste 
begivenhed: kampen om vores fremtid.

“Krise til oprør” kan købes hos din 
nærmeste IS-afdeling




