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Kabinepersonalet hos SAS
skal over de næste to år
aflevere 50 millioner
kroner til SAS’ konto,
mens cheferne i
flyselskabet hæver
million-lønninger

Det bliver ikke meget at hol-
de jul for hos SAS’ flyvende
kabinepersonale. Ledelsen i
SAS har fået det danske ka-
binepersonales organisation
CAU med på et toårigt løn-
stop, samt en halvering af
den månedsløn, der bliver
udbetalt 1. december i år og
næste år.

Lønstoppet og de to halve-
rede månedslønninger bety-
der, at CAU’s omkring 1600
ansatte tilsammen sætter op
mod 50 millioner kroner ind
på SAS’ konto.

CAU indgik aftalen allere-
de den 11. juli, men først nu
er også de norske kabinebe-
sætningers organsation ac-
ceptert den samme aftale.

Den kommer, netop som
SAS har offentliggjort et
kvartalsregnskab med re-
kordomsætning og et over-
skud 290 millioner kroner –
efter skat.

»Med tanke på den ud-
fordrende økonomiske og
konkurrencemæssige situa-
tion, som SAS befinder 
sig i, er det glædeligt, 
at den indgåede aftale 
bidrager til at trække i den
rigtige retning for SAS,«
skriver Line Schlottmann,
chef for SAS’ kabinepersona-
le, i et orienteringsbrev til de
ansatte.

I CAU’s egen orientering
til medlemmerne skriver
CAU’s bestyrelse, at ledel-
sens alternativ til de to halve
månedslønninger var »trin-
frys« i to år – altså at alle
skulle blive på samme løn-
trin i overenskomstperio-
den.

»Et flertal i CAU’s besty-
relse har besluttet, at dette
ikke var en vej at gå, idet 
en sådan løsning rammer
skævt på kollektivet, hvor
nogle bidrager meget, mens

andre ikke bidrager, skriver
CAU.

Aftalen er den seneste i en
lang række aftaler, der over
det seneste tiår har presset
mange af SAS’s ansatte til at
acceptere ringere løn- og ar-
bejdsforhold. Det har dog
ikke forhindret fyringer af
omkring 4000 ansatte i sel-
skabet.

SAS’s spareplaner er et
forsøg på at tage konkurren-
cen op med lavprisselska-
berne, hvor forholdene for
de ansatte nærmer sig det
uhyrlige, hvad man for ek-
sempel kan overbevise sig
om på denne hjemmeside:
ryanairdontcarecrew.blogs-
pot.de/.

Det er lykkedes SAS-
ledelsen at formindske om-
kostningerne med 14 milli-
arder kroner. Spareplanerne
har dog ikke ramt SAS-
ledelsen så hårdt. SAS’ chef-

lønninger ligger på i snit 
otte millioner kroner år-
ligt - næsten fire gange så
højt som cheflønningerne
hos konkurrenten Norwegi-
an.

Den seneste aftale er 
indgået af en næsten helt 
ny bestyrelse i CAU, efter
hårde forhandlinger siden
februar. På en ekstraordi-
nær generalforsamling den
3. juli – otte dage før af-
talen blev indgået – gen-
opstillede syv af de ni besty-
relsesmedlemme ikke, her-
iblandt den daværende for-
mand.

Det har ikke været muligt
for Arbejderen at få kom-
mentarer fra CAU’s ledelse
eller fra SAS-ledelsen om
den indgåede aftale.

he@arbejderen.dk

Leder side 2

En julegyser
SAS-ledelsen optræder som Scrooge i Dickens
»et juleeventyr«. Men uden den lykkelige
afslutning. Der er tale om en julegyser.

Leder side 2

Valgsvindel i Mexico
Millioner af mexicanske vælgere nægter at
anerkende resultatet af præsidentvalget
og beskylder regeringen for korruption.

Midtersiderne

SAS-ansatte 
på halv jule-løn SPANIEN S

Civil ulydighed er befolk-
ningens svar på nedskæ-
ringer. Folk betaler ikke i
bussen, og faglige aktivis-
ter går på »shop-lifting«.

200 medlemmer af Landarbej-
dernes Fagforening i Andalu-
sien i Sydspanien gik tidligere
på ugen ind i to supermarke-
der i byen Ecija, hvor de fyldte
10 store indkøbsvogne med
mælk, sukker, pasta, ris og an-
dre daglige fødevarer.

De forlod butikkerne uden
at betale og uddelte senere
maden til 26 fattige familier.

Ugen igennem har spansk
politi forsøgt at finde de span-
ske Robin Hood’er, og ny-
hedsbureauet AP beretter, at
fem er blevet arresteret.

Hjemmesiden Roarmag.
org skriver om mere voldsom-
me politiaktioner: »civilt politi
dukker op ved hjem tilhøren-
de medlemmer af Landarbej-
dernes Fagforening (SAT).
Fagforeningmedlemmer er
blevet lagt i håndjern og ka-
stet ind i anonyme biler, mens
deres naboer kiggede på…«.

Krisen er dramatisk i hele
Spanien, men ikke mindst An-
dalusien er hårdt ramt.

Hjælpeorganisationen Ca-
ritas oplyser, at 350.000 anda-
lusiske familier er under-
ernærede. 1,3 millioner er ar-
bejdsløse. Det er hver tredje.

Nu, hvor en række super-
markeder er begyndt at sætte
låse på containere, hvori de
smider kasserede madvarer,
har fagforeningen organise-
ret dette togt i Carrefour og
Mercadona i Ecija.

Men lignende ting foregår
i hele Spanien.

Civil ulydighed er befolk-
ningens svar på nedskærin-
ger. Folk betaler ikke i bus-
sen, de betaler ikke vejskat,
læger undlader at opkræve
gebyrer for konsultationer.

Regimets legitimitetskrise
breder sig til alle del af sam-
fundet, skriver Roarmag.

se@arbejderen.dk

Robin Hood
går i super-
marked
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Stegt flæsk og persillesovs
Et forbud mod, at 3F kæmper for en bedre overenskomst

på Vejlegården vil føre til massivt, EU-støttet
løntrykkeri skriver Søren Søndergaard i EU-bloggen.

Unionen side 5

Der er ikke ligefrem julestemning
blandt SAS’ kabinepersonale for
øjeblikket. De må acceptere en
aftale, som halverer den månedsløn,
de skal tilbringe julen for, i de næste
to år. Og resten af deres løn stiger
heller ikke i to år.

I Foto: SAS Record Management



Bokser-opstanden slås ned
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En julegyser
Charles Dickens fortælling »Et juleeventyr« handler
om forretningsmanden Ebenezer Scrooge, som kun
tænker på at tjene penge og anser julen for noget
pjat. Ledelsen i SAS minder i betænkelig grad om
denne supernærige Scrooge.

Der er i hvert fald ikke megen julemand over SAS-le-
delsens seneste sparetiltag. Den har presset SAS’ ka-
binepersonale til at acceptere, at de kun får udbetalt
en halv månedsløn den 1. december i de næste to år.
Dertil kommer et totalt lønstop i samme periode –
altså en regulær lønnedgang i kroner og øre.

Samtidig hæver SAS-ledelsens chefer i snit otte mil-
lioner kroner i årsløn per person. Plus omkring 2,5
millioner kroner til hver i pension.

Kabinepersonalets pensioner bliver derimod forrin-
get med aftalen. Den indebærer, at pensionsindbeta-
lingerne bliver reduceret med to procentpoint. Pen-
gene bliver i stedet sat ind på lønkontoen, så den sti-
gende inflation ikke æder helt så meget af reallønnen
over de næste to år med lønstop. Til gengæld bliver

pensionsudbetalingerne
så tilsvarende mindre.

I Charles Dickens for-
tælling får Scrooge be-
søg af tre juleånder, der
giver Scrooge en lære-
streg, så han nærmest
forvandler sig fra nærig-
pind til julemand. Even-
tyret om SAS mangler
den lykkelige afslutning

– her er der tale om en ren gyser. For det er helt an-
dre ånder, der hjemsøger SAS.

Det er lavprisselskaberne, der ånder SAS i nakken.
De har blæst det delvist statsejede flyselskab ud i et
spareeventyr, der igennem de sidste godt ti år har
fremstået som en sand gyser for de ansatte, som der
i øvrigt er blevet omkring 4000 færre af.

Årsagen til SAS’ krise er ikke de ansattes vellevned
og høje lønninger. Men derimod lavprisselskabernes
underbetaling og grove udbytning af deres ansatte.
Den udvikling – eller afvikling – fik luft under vinger-
ne med EU-liberaliseringen af luftrummet i starten af
90’erne, som SAS dog klarede sig flot igennem tak-
ket være selskabets satsning på forretningsrejsende.

Men terroraktionen 9. september 2001, Irak-krigen
og senest den økonomiske krise har ramt SAS’ ker-
neforretning særlig hårdt, mens SAS-ledelsen har
brugt milliarder af kroner på ustandselige omstruk-
tureringer, der har fået udgifter til cheflønninger og
administration til at eksplodere.

Det er svært at matche lavprisselskaber som Rya-
nair, hvor kabinepersonalet skal leje deres egne uni-
former, og hvor løn under sygdom er en lufthavn i
Rusland. Ryanair er luftens Vejlegården, og SAS er
godt på vej til at optræde som de 32 restauranter, der
vil følge i Vejlegårdens fodspor. Kun sammenhold i
fagbevægelsen kan bremse denne udvikling.

Det er en hård nød, der skal knækkes, men der er in-
gen vej uden om – kun neden om.

SAS-ledelsen optræder

som Scrooge i Dickens

»et juleeventyr«. Men

uden den lykkelige

afslutning. Der er tale

om en julegyser.

DAGENS HISTORIE DAGENS SPIDS
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Under mottoet »Hit med pengene: Lad bankerne betale for krisen« gennemførte aktivistgruppen Lørdag for Lighed sin tredje lørdagsdemonstration fra
Nytorv i København. Den næste aktion på lørdag kl. 15.00 har titlen »Proud’n Poor«.

Vi har en stram økonomi, og vi må prøve 
at afstemme vores forventninger efter, 
at der ikke er mange steder at finde pengene.
Jeg kommer det ikke nærmere, før
finanslovsforslaget ligger klar.

Magnus Heunicke, politisk ordfører, Socialdemokratiet, vil
ikke garantere, at partiet vil redde de mange tusinde
danskere, der fra 2013 står til at miste deres dagpenge som
konsekvens af skattereformens dagpengestramninger, DR,
12. august.

Det her er et af de helt store problemer, der
ligger forude for almindelige danskere i 2013,
og vi mener, at regeringen virkelig bør lægge
sig i selen for at finde midler til at mindske
problemet.

Jesper Petersen, politisk ordfører, SF, DR, 10. august.

❝DAGENS CITAT

14. august 1900 Ode til dansg
språgnævn

der var en gang vor det var pinlig
for folg der ikke kunne språged
og derfor er det da fortrinlig
det ikke mer betyder nåed

man ved nok i det dansge 
språgnævn

at nivelering er det beste
retstavning er et gammel boglevn
fra den gang der var folg der læste

men nu er aldting lige rigtig
en hel ny seltillid det giver
og så er det da mindre vigtig
at ingen fatter vad mand skriver

Erwin Nøjsky-Wulff

Den 14. august 1900 bliver
den kinesiske hovedstad Bei-
jing indtaget af en stor styrke
fra det internationale eks-
peditionskorps. Korpset er i
Kina for at nedkæmpe, den
serie af folkelige oprør, der
har stået på i mere end et
halvt år.

Den første spæde begyn-
delse på det, der skal gå over i
historien som Bokser-opstan-
den, starter i 1998 i Kinas
nordøstlige provinser. Her er
utilfredsheden med de vest-
lige imperialistiske magter
spidset til hos den fattige del
af befolkningen. 

Vreden munder ud i flere

lokale oprør, der især går ud
over kristne missionærer og
kinesere, der har omvendt
sig til den katolske tro.

I foråret 1900 spidser situa-
tionen  så meget til, at det sva-
ge kinesiske kejserdømme
under kejserinde Dowager
Cixi ikke kan gøre andet end
at udtrykke en delvis støtte til
oprøret,  samtidig udbryder
der voldsomme kampe i selve
Beijing, som især er rettet
mod de udenlandske repræ-
sentationer og konsulater.

Stormagternes svar på op-
røret kommer prompte: Der
dannes en alliance bestående
af otte af de vigtigste imperi-
alistiske magter i Østasien:
Storbritannien, Rusland, Ja-
pan, USA, Frankrig, Tysk-
land, Italien og Østrig-Un-
garn. 

En international styrke,
der efterhånden kommer op
på 20.000 mand, bruger det
næste halve år på brutalt at
slå ethvert forsøg på oprør
ned. 

Plyndring, massakrer og
voldtægt hører til dagens or-
den. Særlig de tyske soldater
gør sig uheldigt bemærkede
ved at være specielt nådes-
løse.

Stormen på Beijing den 14.
august bliver en umanerligt
blodig affære, der efterlader
mange kinesere med et om
muligt dybere had til vester-
lændinge. Kineserne er ikke
længere herrer i eget hus, og
kejserdømmet har gravet sin
egen grav ved først at støtte
oprøret for senere at skifte
side til de imperialistiske
magter.

Bokseropstanden er på
mange måder et paradoks. På
den ene side er der tale om et
folkeligt oprør blandt landbe-
folkningen vendt imod Impe-
rialismen. På den anden side
er oprøret ideologisk både re-
aktionært og racistisk. Den
kinesiske befolknings be-
vidsthed om imperialismens
karakter er endnu først ved at
blive opbygget.

Stormen på Beijing den
14. august bliver en
umanerligt blodig affære,
der efterlader mange
kinesere med et om
muligt dybere had til
vesterlændinge.



Overskud på betalingsbalancen
På trods af krisen har Danmark et rekordstort overskud på
betalingsbalancen overfor udlandet. 

I juni var overskuddet på betalingsbalancen på hele 15,3
milliarder kroner, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er
det højeste overskud for en enkelt måned hidtil, 

I forhold til maj i år, som også var en rekordmåned, er
overskuddet steget med 2,6 milliarder kroner.

Sammenlignet med juni sidste år er overskuddet steget
med 3,8 milliarder kroner, hvilket især skyldes en stigning i
overskuddet på tjenester og på løn- og formueindkomst.

I juni er eksporten af varer også steget med en procent og
importen med halvanden procent. Det gav et overskud på
handelsbalancen på 6,9 milliarder kroner. 

Politi vil ikke øge overvågning
Københavns Politi dropper planer om at sætte mange flere
overvågningskameraer op i byens centrum. De har ingen ef-
fekt, lyder forklaringen.

– Det har ingen præventiv virkning. Vi kan bruge det til
opklaring af tilfældige ting, men det er ikke sådan, at video-
overvågningen reelt gør en forskel, siger politiinspektør
Sved Foldager fra Københavns Politi til Berlingske.

Enhedslisten hilser beslutningen med tilfredshed.
– Jeg håber det her er en øjenåbner for de politikere, der

råber op om mere kontrol og mere overvågning. Det hjælper
ikke. I stedet skal vi satse på kriminalpræventivt og socialt
arbejde. Det er ikke nogen mirakelkur og det tager tid. Men
det virker, siger socialborgmester Mikkel Warming (Ø).

CIA-folk blev smidt ud
I dybeste hemmelighed udviste Danmark sidst i 1970’erne
amerikanske CIA-ansatte for ulovlig aflytning af den nordko-
reanske ambassade i København.

Bag om ryggen på de danske myndigheder samarbejdede
amerikanerne med private danskere om aflytningen. Da det
blev opdaget, smed regeringen de tre ansvarlige ud efter ind-
stilling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det afslører tidligere PET-chef Ole Stig Andersen i sine
erindringer, der nu udkommer på Forlaget Sohn. Historien
blev holdt hemmelig af »hensyn til USA«.

Professor i international politik ved Københavns Universi-
tet, Ole Wæver, er overbevist om, at USA også i dag, »jævn-
ligt foretager sig ting i allierede lande, som de ikke må«.
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HØJREEKSTREME S

Aktiv antifascist
overfaldet af fyr fra White
Pride på Skanderborg
Festival. Ofret er tidligere
blevet videofilmet og
registreret på hjemmeside
af højreekstreme.

Næseblod, en flækket læbe
og sandsynligvis en brækket
næse…

Det er resultatet af den 22-
årige hf-studerende, Mikkel
Boye Danielsens møde med
et hårdt knytnæveslag lige i
ansigtet fra et kendt medlem
af den højreekstreme gruppe
White Pride lørdag nat på
Skanderborg Festivalen.

Mikkel Boye Danielsen
havde netop været til koncert
med Ice Cube, og var nu på
ned til sit telt.

Pludselig fik han øje på den
højreekstreme Andreas Hol-
menlund Snedker fra White
Pride, der kom i truende frem-
march lige hen imod ham.

– Inden jeg når at reagere,
flyver en spytklat imod mit an-
sigt, ledsaget af ordene: »Hva’
så Mikkel, dit røde svin!«. Jeg
siger: »Hva’ så, Andreas?«, og
slår spørgende ud med arme-
ne. Og pludselig får jeg et knyt-
næveslag i ansigtet, og An-
dreas følger op med ordene
»Nååå… Bløder du, dit lille
røde svin«, fortæller Mikkel
Boye Danielsen til Arbejderen.

Siden han var 13 år har
Mikkel Boye Danielsen væ-
ret aktiv i blandt andet Nej Til
Krig, Enhedslisten og den an-
tifascistiske bevægelse i Aar-
hus. Han har layoutet En-
hedslistens lokale valgmate-
rialer og lavet plakater til Kry-
stalnats-arrangementer og
antifascistiske ture til demon-
strationer i Lübeck og Salem.

Herudover er han med i ar-
rangør-gruppen af Aarhus for
Mangfoldighed.

Den højreekstreme volds-
mand kender ham. White Pri-
de har flere gange videofilmet
ham og andre antifascister
ved forskellige politiske ar-
rangementer og demonstra-
tioner i Aarhus.

Og hans fulde navn og bil-
lede ligger på den højreeks-
treme hjemmeside urias-
posten.dk.

– Vi har aldrig før oplevet
den slags vold. Jeg håber, at
politiet tager sagen dybt alvor-
ligt, siger Martin Bonde til Ar-
bejderen. Han er talsperson
for Skanderborg Festivalen

Syd- og Østjyllands Politi
oplyser, at de tager sagen al-
vorligt:

– Vi har fået et navn på den
formodede gerningsmand.
Ham vil vi hente ind til en af-
høring i løbet af ugen, og her-
efter tage stilling til, om han
skal sigtes for vold. Det tyder
på, at vi kan give ham et tillæg
for politisk motiveret vold, si-
ger Frits Kjeldsen, vicepoli-
tiinspektør ved politiet i Skan-
derborg til Arbejderen.

ml@arbejderen.dk

Antifascist overfaldet på festival
Indland · Nyheder

KONTANTHJÆLP S

Selvom statsministeren
har udskudt en
kontanthjælpsreform til
efter årsskiftet, raser
debatten om kontant-
hjælpen stadig.

Da Konservative og Venstre
i sidste uge fremlagde deres
idéer til en kommende kon-
tanthjælpsreform, glemte
de to partiformænd Lars
Barfod (K) og Lars Løkke
Rasmussen (V) at fortælle
om det egentlige formål
med deres krav om en mar-
kant lavere kontanthjælp.
Det mener Enhedslistens
arbejdsmarkedsordfører
Christian Juhl.

– Deres mål er at skabe et
lavtlønnet proletariat, som
kan gå ud på arbejdsmarke-
det og underbyde sig. De ser
gerne en udvikling som i ek-

sempelvis Tyskland, med ar-
bejdende fattige som trykker
lønnen og arbejdsforholdene
nedad, siger Christian Juhl til
Arbejderen.

De Konservative foreslår,
at alle kontanthjælpsmod-
tagere, inklusiv forsørgere,
under 30 år maksimalt skal
kunne modtage 5662 kroner
om måneden før skat. Venstre
vil også skære drastisk i sat-
serne og samtidig stille krav
til kontanthjælpsmodtagere
om at rejse langt efter arbej-
de.

Ifølge både Lars Løkke
Rasmussen og Lars Barfod vil

en lavere kontanthjælp gøre
det mere attraktivt for de ar-
bejdsløse at tage en uddan-
nelse.

– Vi skal have sulten til-
bage. Gjort op med den hold-
ning, at det er bedre at være på
passiv forsørgelse end at stå i
opvasken på et hotel. Gjort op
med den holdning, at det er
bedre at være på passiv forsør-
gelse end at plukke jordbær,
siger tidligere statsminister,
Lars Løkke Rasmussen.

Men logikken holder ikke,
mener Christian Juhl.

– Det er den gode gamle
borgerlige logik, at de fattige

skal have pisk og de rige have
gulerod. Men der kommer
ikke flere arbejdspladser af,
at man tæsker løs på de fatti-
ge, siger han.

Ordføreren tror heller
ikke på, at pisken får flere
unge til at starte på en uddan-
nelse, når der i forvejen er
11.000 unge, som mangler en
praktikplads.

I stedet for at straffe de ar-
bejdsløse økonomisk, fore-
slår Christian Juhl, at man
sætter kontanthjælpen op, så
den svarer til dagpengesat-
sen.

– Når man ikke hele tiden

skal gå og tænke over, hvor-
dan man skal skrabe sammen
til næste måneds husleje, så
får man altså et større over-
skud til at lede efter job eller
overveje, om man skal starte
på en uddannelse, lyder hans
logik.

Pengene, ja dem vil En-
hedslisten hente ved at rulle
beskatningen tilbage, som
den var før 2009. Det vil ind-
bringe ekstra syv milliarder
kroner til statskassen.

Regeringen har udskudt
den bebudede kontanthjælps-
reform til efter årsskiftet.

as@arbejderen.dk

Enhedslisten: V og K vil øge fattigdom

Mikkel Boye Danielsen, umiddelbart
efter overfaldet på Skanderborg
Festival lørdag nat.

I Foto: Privat
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USA S

Paul Ryan kan blive USA’s
næste vicepræsident, hvis
Mitt Romney vinder
præsidentvalget i
november.

Republikanernes præsident-
kandidat Mitt Romney udpe-
gede i lørdags den 42-årige
Paul Ryan som sin vicepræ-
sident i kapløbet om at blive
USA’s næste præsident.

Hvem er Paul Ryan, og
hvilken politik står han for?

Ryan, der siddet i Repræ-
sentanternes Hus siden 1999
for delstaten Wisconsin, er ul-
trakonservativ. I den seneste
valgperiode har han været
formand for budgetudvalget i
Repræsentanternes Hus. 

Sidste år var Paul Ryan ar-
kitekten bag Republikaner-
nes finanslovudspil, som
blev vedtaget i Repræsentan-
ternes Hus, men som blev
forkastet af det demokrati-
ske flertal i Senatet.

Det amerikanske dagblad
The New York Times be-
skrev dengang udspillet 
som »det mest ekstreme fi-
nanslovsforslag, som var
blevet vedtaget af Repræsen-
tanternes Hus i moderne
tid«.

Den liberale tænketank
Center on Budget and Policy
Priorities beskriver finans-
lovforslaget således:

»I sin essens er finans-
lovsforslaget en omvendt
Robin Hood – på steorider.
Det vil formentlig gennem-
føre den største omfordeling
af indkomst fra bunden til
toppen i USA’s moderne hi-
storie, og det vil formentlig
øge fattigdom og ulighed
mere end nogen anden fi-
nanslov i nyere tid«.

Ryans finanslovsforslag
ville indføre nye skattelettel-
ser til alle, som tjener mere
end én million dollars om
året på 265.000 dollars om
året. Samtidig vil Ryan for-
længe de skattelettelser på
129.000 dollars til de rige,
som tidligere præsident
Bush fik gennemført.

Hele gildet betales af gi-
gantiske nedskæringer,
hvoraf 62 procent vil ramme
statens programmer for at
hjælpe lavindkomst-familier.

Ideologisk er Paul Ryan
stor tilhænger af den afdøde
filosof Ayn Rand, der mente,
at uselviskhed og opofrelse
var af det onde. Hun fordøm-
te desuden omsorg for fatti-
ge .

Paul Ryan har i år lagt af-
stand til Ayn Rands filosofi,
men indrømmer samtidig, at
han sætter hendes tænkning
meget høj, skriver infor-
mation Clearing House.

mj@arbejderen.dk

Hvem er Paul Ryan? 
Udland · Nyheder

SYRIEN S

USA, Tyrkiet, Stor-
britannien øger støtte til
den væbnede opposition 
i Syrien. På torsdag 
skal FN’s Sikkerhedsråd
skal afgøre, om FN-
observatørerne skal hjem.

På torsdag diskuterer FN’s
Sikkerhedsråd, om de om-
kring 300 fredsobservatører
skal blive i Syrien eller ej.
FN’s generalsekretær Ban
Ki-moon siger ja. Det støtter
Rusland og Kina. Mens USA,
Frankrig og Storbritannien
er skeptiske.

Ifølge den britiske tv-sta-
tion BBC ønsker USA at  tage
skridt »uden om FN’s struk-
turer for at understøtte syri-

ske oppositionsgrupper«. Et
sådant skridt kan ifølge iagt-
tagere være mødet mellem
USA’s udenrigsminister Hil-
lary Clinton og hendes tyrki-
ske kollega Ahmet Davutog-
lu i lørdags i Istanbul. 

De to aftalte at udvikle de-
taljeret »operationel plan-
lægning« via to arbejdsgrup-
per for at hjælpe den væbne-
de opposition mod Bashar al-
Assad. Adspurgt, om det om-

handler en flyveforbuds-
zone, sagde Clinton.

– Det er en mulighed… ,
men man kan ikke tage be-
grundede beslutninger uden
at foretage intens analyse og
operationel planlægning.

Begge lande støtter den
væbnede opposition. For-
melt sender USA kun »ikke-
dødeligt« materiel, men ko-
ordinerer, ifølge New York
Times, forsendelser af våben

gennem CIA, betalt af lande
som Saudi-Arabien og Qatar.

Også Storbritannien sen-
der udstyr. Regering oplyste
fredag, at den øger støtten til
den væbnede opposition fra
omkring 13 til 60 millioner
kroner i form af flere unifor-
mer, mobil- og satellittelefo-
ner, skudsikre veste og me-
dicin.

– Men det er ikke det
samme som at vælge side i

en borgerkrig, siger uden-
rigsminister William Hague
til BBC, og tilføjer, at udsty-
ret skal gå til »ubevæbnede
oppositionsgrupper, menne-
skerettighedsaktivister og
civile«.

Den egyptiskfødte øko-
nom og Mellemøstekspert
Samir Amin udfordrer Ve-
stens bevæbning af opposi-
tionen.

– Uden skrupler sender
Vesten og flere arabiske
sheiker våben til ekstremis-
tiske islamister, som de is-
koldt benytter til at undermi-
nere styret i Damaskus. Lig-
heden med begivenhederne
i Libyen sidste år er slående,
siger han Paris til Arbejde-
ren.

På den diplomatiske front
afholdes der møder på kryds
og på tværs op til mødet i Sik-
kerhedsrådet. Et møde i Den
Arabiske Liga i weekenden
blev udsat til senere på ugen,
men statsledere fra en række
golf-lande mødes i Saudi-Ara-
bien i dag. Organisationen af
Islamiske Stater (OIC) træ-
der også sammen i dag eller i
morgen i Saudi-Arabien. Fle-
re lande vil have Syrien sus-
penderet fra gruppen.

I torsdags mødtes uden-
rigsministre fra blandt andet
Iran, Kina, Rusland, Jordan,
Cuba, Venezuela, Indien og
Irak for at appellere til et stop
for udenlandsk indblanding i
Syrien. De opfordrer rege-
ringen i Damaskus og oppo-
sitionen til gensidig dialog.

ah@arbejderen.dk

Intenst pres på Syrien før FN-debat

Tusinder støtter Morsis fyringer
EGYTPEN – En menneskemængde på flere tusinde samlede
sig søndag nat på Tahrir-pladsen i Kairo for at fejre fyringen af
den magtfulde leder af Egyptens militær, feltmarskal Hussein
Tantawi.

Bag fyringen står Egyptens nye præsident Mohamed Mor-
si, der har tilknytning til Det Muslimske Broderskab. Morsi
har ellers for blot få uger siden selv udnævnt Tantawi som for-
svarsminister, også denne post har han nu mistet og er sendt
på pension. Tantawi var leder af hærens øverste råd, der havde
magten fra Mubaraks fald i februar 2011 til Morsi blev valgt til
præsident i juni.

Morsi har også sendt cheferne for flåden, luftvåbnet og luft-
forsvaret på pension, skriver Al Jazeera.

Siemens løber fra aftale
USA – Tyske Siemes har hyret en konsulent, Ken Cannon,
der har 40 års erfaring i at slippe af med fagforeninger i virk-
somhederne. 

Det er det amerikanske stålarbejderforbund USW, som
advarer om, at ansatte, som er medlem af fagforeninger, i
Siemens fabrik i den amerikanske delstat Maryland, nu er
blevet skydeskive for ledelsens bestræbelser på at smide fag-
foreningerne ud, skriver det britiske dagblad Morning Star.

Siemens har ellers netop underskrevet en aftale med det
tyske metalarbejderforbund IG Metall og det internationale
forbund IndustriALL om at anerkende ansattes ret til at være
medlem af en fagforening.

Men det gælder altså ikke Siemens i Maryland i USA.

Qatar-lån til Egypten
EGYPTEN – Qatars enehersker, sheik Hamad bin Khalifa
Al Thani, har lovet at låne mere end 12 milliarder kroner til
Egypten. Løftet kom i forbindelse med emirens besøg i
Egypten, skriver det egyptiske nyhedsbureau Mena.

Egyptens økonomi er skrantende – blandt andet som føl-
ge af halvandet års politisk uro og Mubaraks fald. Både turi-
ster og udenlandske investorer har holdt sig  væk fra Egyp-
ten. Landets valutareserver er faldet brat fra 36 milliarder
dollars til bare 14,4 milliarder, efter at Egytpens national-
bank begyndte at sælge ud af sine dollarreserver for at lukke
hullet i statskassen.

Egypten har i forvejen bedt valutafonden IMF om et lån
på 19 milliarder kroner. 

Torsdag samler ambassadørerne 
i FN’s Sikkerhedsråd sig for at
diskutere fremtiden for de 300 
FN-observatører i Libyen. 
Her foto fra en afstemning 
i rådet om en flyveforbuds-zone 
over Libyen sidste år.

I Foto: FN



GRÆKENLAND S

Det beløb, EU har afsat til
ungdomsprogrammer i de
kommende syv år er
mindre end det beløb,
som EU brugte i 2011
alene som støtte til
vinproducenter.

Grækenland er ved at tabe en
generation. 55 procent af de
unge mellem 17 og 24 år er nu
arbejdsløse.

Unge forlader græken-
land, fordi der kun er udsigt
til voksende arbejdsløshed
og fald i økonomien:

– Mange af mine kollega-
er er rejst til Tyskland, Bel-
gien og Schweiz, fortæller
lægen Armodios Drikos
ifølge netavisen EUobser-
ver.

Han er 27 år og synes, at

EU skulle gøre mere for at
skabe arbejde til unge.

Europæisk Ungdomsfor-
um (YFJ), som er en sam-
menslutning af ungdoms-
organisationer i EU, har be-
regnet, at landene mister vær-
diskabelse for cirka 100 milli-
arder euro hvert år fordi man
lader så mange unge gå ar-
bejdsløse.

»De penge, der er afsat til
ungdomsprogrammer i de
kommende syv år er mindre
end det beløb, som EU alene

brugte i 2011 som støtte til
vinproducenter i EU«, skriver
YFJ på sin hjemmeside.

I maj sidste år var 41 pro-
cent af grækenlands unge
uden arbejde. I maj i år er an-
delen oppe på 54,9 procent.

Den generelle arbejdsløs-
hed vokser også og var i maj
på 23,1 procent.

Og den konservative rege-
ring forbereder ifølge Al Jazee-
ra at fyre yderligt 40.000 of-
fentligt ansatte for at spare 11,5
milliarder euro sådan som re-

geringen har lovet långiverne i
EU, Den Europæiske Central-
bank (ECB) og Den Inter-
nationale Valutafond (IMF).

Officielle tal viser, at der nu
er 1.147.000 arbejdsløse i
Grækenland. Det reelle antal
er højere. Og mens der er fo-
kus på fyringen af offentlige
ansatte, så bliver de fleste i vir-
keligheden fyret i den private
sektor, anfører Al Jazeera.

– Min arbejdsløshedsunder-
støttelse løber ud om få måne-
der. Jeg håber, at regeringen

holder sit løfte om at forlænge
perioden med yderligere 12
måneder, siger Eva Grigoriou
på 42, som blev fyret fra et job
som ekspedient i en butik på
grund af nedgang i salget.

– Jeg ser ikke lys for enden
af tunnellen, fordi der kommer
flere nedskæringer. Genopret-
ning bliver udsat år efter år.

Den økonomiske tænke-
tank IOBE forudser, at Græ-
kenlands bruttonationalpro-
dukt vil falde 6,9 procent i år.
Det er femte år i træk, at
græsk BNP falder.

Grækenlands Kommunisti-
ske Parti har i juli måned frem-
sat et forslag i parlamentet om
at opsige låneaftalen med EU,
ECB og IMF – og erklære lan-
dets gæld for ubetalelig.

Men den konservative
koalitionsregering fastholder
nedskæringerne. Den har
blot ansøgt om en længere år-
række til at gennemføre de
hårde nedskæringer.

se@arbejderen.dk

EU lader de unge i stikken

Stegt flæsk og persillesovs
af Søren Søndergaard, MEP for
Folkebevægelsen mod EU

En af sommerens helt store emner
har været konflikten mellem 3F og Re-
staurant Vejlegården. Især i starten
blev det i pressen fremstillet som en
konflikt mellem den lille mand – den
sympatiske restauratør Amin Skov –
overfor den store stygge fagbevægel-
se.

En række politikere benyttede lej-
ligheden til at udråbe konflikten til en
decideret »frihedskamp«. For hvad
var der dog galt i, at Amin Skov frit
havde valgt at opsige en overens-
komst med 3F og i stedet frit havde
valgt at indgå en overenskomst med
den kristelige KRIFA?

Så langt, så godt. Men problemet
opstod, da de frihedskæmpende fri-
hedselskere fra Vejlegården af en el-
ler anden grund ikke ønskede at ud-
strække friheden til også at omfatte
3F’s medlemmer, for eksempel frihe-
den til IKKE at arbejde for Amin Skov,
det være sig som ansatte, som varele-
verandører eller som annoncetryk-
kere.

Så skulle friheden lige pludselig er-
stattes af tvang – tvang til at servicere
en arbejdsgiver, som ellers klart hav-
de tilkendegivet, at han ikke ønskede
at have noget som helst med organi-
serede 3F’ere at gøre. Undtagen altså
når de skulle tømme hans lokum,
bringe ham hans flæsk og trykke
hans annoncer.

KUN FRIHED FOR
ARBEJDSGIVERNE

Så langt gik disse frihedskæmpende
frihedselskere, at de ligefrem øn-
skede at bringe EU ind som over-
dommer i konflikten og direkte tvin-
ge Danmark til at acceptere, at frihe-
den på arbejdsmarkedet kun gælder
arbejdsgiverne, men ikke arbejder-
ne.

Nogle gjorde det direkte, for ek-
sempel Dansk Folkepartis Morten
Messerschmidt, som ellers optræder
som den store EU-kritiker. Men også
partiet Venstre, som har fremsat et be-
slutningsforslag, som går ud på, at
hvis en virksomhed har indgået en
landsdækkende overenskomst (f.eks.
med KRIFA), så skal denne respekte-
res af den samlede fagbevægelse.

Men hvad har det med EU at gøre,

kunne man spørge? Forklaringen er,
at med den stadig større magt som
EU har fået, så er det hverken op til
Venstre eller til Danmark at definere,
hvad der menes med »en landsdæk-
kende overenskomst«. Det vil være
op til EU – og de vil i så fald også god-
kende polske eller rumænske over-
enskomster indgået med folk, som ar-
bejder i Danmark.

OG DET KAN BLIVE VÆRRE

– Hvis beslutningsforslaget ved-
tages, vil det betyde, at fagforeninger
ikke kan køre konflikt mod virksom-
heder, hvor medarbejdere fra andre
EU-lande har en overenskomst, der
dækker Danmark, forklarede profes-
sor i erhvervsret på Århus Universi-
tet, Ole Hasselbalch, forleden til Poli-
tiken og fik opbakning fra flere andre
EU-kyndige.

Sagt på en anden måde, så betyder
Venstres forslag, at 3F’s konflikt mod
Vejlegården for en bedre overens-
komst tilhører fortiden. Men det til-
hører også fortiden, at konflikte mod
at østeuropæiske bygningshåndvær-
kere, landbrugsmedhjælpere eller in-
dustriarbejdere i Danmark spises af
med en løn på 40-50 kroner i timen og

tvinges til at arbejde under elendige
arbejdsforhold. Hvis altså blot ar-
bejdsgiveren har indgået en overens-
komst med dem.

Det kan godt være at formålet med
Venstres forslag er, at smide 3F og alle
de andre LO-fagforeninger ud af for-
døren, men samtidig åbner Venstre
bagdøren for EU-introduceret løn-
trykkeri i massivt omfang og af værste
skuffe.

Og så kan Amin Skov ellers for-
søge at klare sig i konkurrencen fra
»Restaurant Vejlefarmen«, hvor
endnu mere underbetalte græske
kokke og tjenere knokler 48 timer
om ugen med at servere stegt flæsk
og persillesovs til EU-begejstrede
politikere. Hvis han da ikke selv har
opsagt sin overenskomst med KRI-
FA og i stedet indgået en græsk
overenskomst.

Jeg siger velbekomme!
sorensondergaard.dk

❝Hvis man vil forbyde 3F at
kæmpe for en bedre
overenskomst på
Vejlegården, så bliver
resultatet EU-introduceret
løntrykkeri i massivt omfang
og af værste skuffe.

EUBLOGGEN
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Understøttelse
Under 200.000 af
Grækenlands 1.147.000
arbejdsløse modtager
understøttelse.
Understøttelsen er på 350
euro om måneden og
udbetales af staten. Der er
ikke a-kasser i Grækenland
som i Danmark.

Kilde: PAME

Unionen

Over halvdelen af Grækenlands
unge er frataget retten til at arbejde
og muligheden for at tjene en løn.
Nogle udvandrer, men flertallet
bliver i Grækenland og mange af de
unge kæmper for en anden politik.

I Arkivfoto: PAME
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Valget –

Millioner af vælgere i Mexico nægter at anerkende resultatet af præsidentvalget den 1. juli. Der er
mange eksempler på valgsvindel, og folk protesterer mod, at sejren er gået til Enrique Pena Nieto fra
partiet PRI. Det er korruptionen, der har vundet. Vi kræver omvalg, lyder det ved demonstrationer og
folkemøder. Eller som her på skiltet: »Hvis ikke I lytter til os, får I ikke fred«.

Fotos: Annick Donkers

»Vi så, hvordan der blev rettet i stemmesed-
ler og en kvinde så, hvordan hendes »far«
stemte, selvom han havde været død i tre år«,
skriver fotografen Annick Donkers fra Mexi-
co.

Socialdemokraten Andrès Manuel Lopez
Obrador blev snydt for valgsejren i Mexico i
2006, hvor den konservative Felipe Calderón
endte med at blive præsident. Kun 0,58 pro-
cent af stemmerne skilte Calderón fra Obra-
dor, og de fleste iagttagere er enige om, at
Claderón snød sig til sejren.

Nu er det sket igen.
Obrador tabte ved præsidentvalget i Mexi-

co den 1. juli til Enrique Pena Nieto fra det no-
torisk korrupte nationalistiske parti PRI.
Denne gang tabte Obrador med seks procent.

Pinocchio i valgkamp: »Jeg lover at være en ærlig præsidentkandidat«, lød det fra Enrique Pena Nieto fra partiet PRI.
Men de mange eksempler på valgsvindel har fået mexicanske kunstnere til at gå med i protestbevægelsen, og med
lette omskrivninger på spansk har man fået Enrique Pena Nieto til at fremtræde som »Løgnhalsen Enrique Pinocchio«.
Her fra en aktion ved kunstmuseet i Mexico City.
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Men det er bare udtryk for mere manipula-
tion og mere valgsvindel end i 2006. Det er
holdningen hos millioner af mexicanere. Og
hos Obrador, der sammen med sine støtter
kræver et nyt valg.

I de første uger efter valget var der pro-
tester og demonstrationer i hovedstaden og
mange store byer i Mexico. 

Mexicanere i udlandet lavede protestmø-
der ved landets ambassader – også i Køben-
havn samledes herboende mexicanere og
sympatisører ved ambassaden i Bredgade 65
for at protestere mod valgfusk.

I Mexico afholder Lopez Obrador hver
søndag massemøder for at diskutere med
sine vælgere, hvordan kampen for et nyt og
demokratisk valg kan intensiveres.

Blandt hans støtter er den aktive ungdoms-
og studenterbevægelsen med navnet »Yo soy
#132«.

Navnet henviser til, at 131 studenterakti-
vister i maj måned i år antastede et møde,
hvor PRI’s præsidentkandidat talte. De 131
mindede mødets deltagere om, at det var
selvsamme Enrique Pena Nieto der i 2006
som guvernør beordrede politiet til at angri-
be en folkemængde i byen Atenco, hvorved
to demonstranter blev dræbt. De 131 blev
bagefter hængt ud i pressen som balladema-
gere. Nu erklærer aktivisterne kollektivt, at
de alle er klar til at blive nummer 132 »balla-
demager«, hvis det er nødvendigt for at vin-
de demokratiet.

se@arbejderen.dk

hvor døde stemmer

En af de hårde anklager om valgsvindel går ud på, at partiet PRI og
kandidaten Enrique Pena Nieto anvendte millioner på at købe sig til massiv,
positiv omtale på den store tv-station Televisa. Her fra en protest mod
Televisa.

En af Mexicos aktive folkelige bevægelser for demokrati kalder sig »Yo soy
#132«. Bevægelsen var aktiv i valgkampen og er nu blandt de, der afviser
valgets resultat.

»En fyr viste mig sit valgkort og fortalte, at man havde nægtet at lade han
stemme i Iztapalapa. Under en bro i bydelen Iztapalapa mødte vi mange
mennesker, som ikke fik lov at stemme. Officielt fordi man var løbet tør for
stemmesedler. Men vi så, hvordan der blev rettet i stemmesedler og en kvinde
så, hvordan hendes »far« stemte, selvom han havde været død i tre år«,
skriver fotografen Annick Donkers fra Mexico.

Aktivister, der protesterer mod valgsvindelen, har blandt andet aktioneret
mod supermarkedskæden Soriana. Supermarkedskæden skal have leveret
gavekort, som partiet PRI har uddelt som betaling for folks stemme på
Enrique Pena Nieto.

Stemmekøb:

De døde stemmer – de levende afvises: 
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❝Brecht bearbejdede
Shakespeare’s dramaer til
sine egne opsætninger, det
vil sige i en nyfortolkning,
og han brugte flere af
Shakespeare’s skuespil som
model for sine egne.

af Lars Ulrik Thomsen

At kunne fange et publikum
og fortælle en fængende hi-
storie er en kunst, som alle
skuespilforfattere drømmer
om at realisere. 

Denne kronik vil belyse,
om der er fælles træk mellem
Shakespeare og Brecht, to
forfattere og digtere, som
prægede hver deres tid. Med
tre århundreder imellem sig
skulle man ikke tro, at der var
noget, der forbandt de to
stykkeskrivere. Det er der al-
ligevel. 

Shakespeare levede for cir-
ka 400 år siden og formåede
som ingen anden at bearbejde
klassiske fortællinger i en
form, som gjorde dem endnu
mere fængende og levende. 

Der er vel ingen som Sha-
kespeare, der er blevet bear-
bejdet og kommenteret som
alle tiders største digter. 

Den store kunst er at evne
sin egen samtid og give ud-
tryk for dens dilemmaer og
opgaver. Det forstod Shakes-
peare. 

I virkeligheden foregriber
han de dramatiske sammen-
stød mellem katolikker og
protestanter – mellem adel og
borgerskab i det 17. århund-
redes England. 

Shakespeare har fornem-
met den gæring, der prægede
det angelsaksiske rige, og
som skulle komme til udtryk i
den borgerlige revolution i
1649 – cirka 30 år efter Sha-
kespeare’s død.

Den modernistiske revolu-
tion i kunsten i begyndelsen
af det 20. århundrede betød
ikke, at Shakespeare blev
glemt, men at hans arbejde
blev ivrigt brugt af avantgar-
den. 

Det kunne være ekspres-
sionister i Tyskland eller re-
volutionære i Moskva, der
satte hans skuespil op på helt
nye måder.

BRECHT

Bertolt Brecht er født i Augs-
burg i 1898 og levede også i
en tid med store forandrin-
ger. 1)

Hans store gennembrud –
der gjorde ham verdens-
berømt – blev »Laser og pjal-
ter«, der er en omdigtning af
John Gay’s »Tiggeropera« fra
det 18. århundrede. 

Brecht »lånte« også fra
den franske galgenfugl Fran-
cois Villon, nøjagtig som Sha-
kespeare havde gjort det med
sine værker. 

De to store verdenskrige i
det 20. århundrede var med
til at præge Brechts indstil-
ling og gjorde, at han udvikle-
de et helt nyt teatersyn, som
er kendt under navnet »det
episke teater«. 

Det var Brechts mål at ind-
drage tilskueren, så han bli-
ver en del af dramaet og selv
forstår, i hvilken retning begi-
venhederne vil udvikle sig.

Han stod i dyb gæld til

klassikerne i verdenslittera-
turen og dermed også til Sha-
kespeare. Ja, man kan måske
endda sige i et særligt forhold
til ham. 

Brecht bearbejdede Sha-
kespeare’s dramaer til sine
egne opsætninger, det vil sige
i en nyfortolkning, og han
brugte flere af Shakespeare’s
skuespil som model for sine
egne.

Det gælder for eksempel
»Rundhoveder og Spidshove-
der«, som er inspireret af Sha-
kespeare’s »Lige for Lige«, og
som blev opført i København,
mens Brecht boede i Svend-
borg. 

Dette stykke fik stor betyd-
ning for en række progres-
sive mennesker, for eksem-
pel for »Revolutionært Tea-
ter«. Det var en modernistisk,
kommunistisk teatergruppe
under ledelse af skuespille-
ren og instruktøren Per Knut-
zon. 

Teatergruppen var i be-
gyndelsen af 1930’erne en
slags forsøgsscene for de mo-
derne teatertanker, som kom
til Danmark fra Tyskland –
som for eksempel masse- og
agitprop-teatret.

En af dens også senere
kendte skuespillere var Dag-
mar Andreasen. Hun fik kon-
takt til teatergruppen og fulg-
te i begyndelsen blot prøver-
ne fra salen. 

Men snart blev hun en af
teatrets frivillige medarbej-
dere og virkede som sku-
espiller ved siden af sit dag-
lige arbejde som rengørings-
assistent. 

Hun optrådte blandt andet
i rollen som fru Carrar i
Brechts »Fru Carrars gevæ-
rer«. 

LIGHEDER

I arbejdsstilen er der således
ligheder mellem de to mestre
Brecht og Shakespeare. 

Begge yndede de at bruge
andre forfattere som forlæg
og gav dem gennem deres
bearbejdning et personligt
udtryk, så at der ikke er tale
om kopiering i gængs for-
stand. 

Af andre ligheder – her i
deres personlige forhold –
kan nævnes de vanskelige ar-
bejdsbetingelser, som præ-
gede lange perioder af deres
liv.

Shakespeare var flere gan-
ge på kant med myndigheder-
ne og de magtfulde adels-
mænd. De følte, at han udle-
verede dem til folkets latter.
Derfor måtte Shakespeare i
perioder forlade London og
drage på turné. 

På denne måde undgik
han at dele skæbne med flere
af sine samtidige kolleger,
der blev brutalt myrdet – for
eksempel under camouflere-
de værtshusslagsmål. 

Hvad Brecht angår, måtte
han flygte på grund af den ty-
ske fascisme – i første om-
gang til Danmark. 

Ved det fredelige Skovbo-
strand ved Svendborg har

han skrevet nogle af sine
mest bidske udfald mod
1930’ernes Hitlertyskland. 

Det kom til udtryk i både
hans skuespil og i hans digte
– som for eksempel de be-
rømte Svendborger Gedich-
te, som fortæller om hans
tanker i landflygtighed ved
det idylliske Svendborg-
sund. 

Her er det digt, der pryder
titelbladet i digtsamlingen:

Jeg har søgt tilflugt under det
danske stråtag,
Venner jeg følger jeres kamp.
Her sender jeg jer
Som lejlighedsvise vers,
foruroligede,
Ved blodige syner om sund og
løv.
Anvend med forsigtighed det
som når jer!
Gulnede bøger, kassable
rapporter
Er mit grundlag. Ses vi igen
Vil jeg gerne gå i lære.

SAMFUNDSKRITIK

Brecht forstod den indre dy-
namik i samfundsudviklin-
gen, fordi han satte sig or-
dentligt ind i tingene. Han
studerede ikke bare littera-
tur, men samfundsforhold i al-

mindelighed. Efter krigens
slutning vendte han hjem i
1948 og bosatte sig i Berlin i
DDR, hvor han blev leder af
det berømte »Berliner En-
semble«.

Det nære slægtskab til
Shakespeare’s forfatterskab
og scenekunst betød, at tea-
terfolk i mange lande inter-
esserede sig for tolkninger af
Brechts stykker netop i lyset
af Shakespeare’s kunst. 

Det gjaldt så forskellige
retninger, som i 1950’erne er-
stattede en bølge af nye kriti-
ske tilgange til modernismen
og banede vejen for »post-
moderne« studier af Shakes-
peare. 

I 1980’erne var undersø-
gelser af Shakespeare åbne
for bevægelser som struktu-
ralisme, feminisme, histori-
cisme, afro-amerikanske stu-
dier, og andre udtryksfor-
mer.

I sine erindringer »Født til
at skabe«, der er udkommet
på dansk, har den chilenske
digter Pablo Neruda givet sin
tolkning af et af Shakespea-
re’s mest berømte værker,
»Romeo og Julie«. 

Striden mellem de to fami-
lier i Verona er et billede på
krigens konsekvenser. Der-
for hævder Neruda, at »Ro-

meo og Julie« er en stor for-
svarstale for freden.

Brecht var som Shakes-
peare en ægte folkelig drama-
tiker og var i lige så høj grad
optaget af, hvordan man kun-
ne styrke fredens kræfter.

Brecht og Shakespeare er
to store forfattere med hver
sit udtryk, som blev formet
af den tid, de levede i. De har
givet anledning til en rigdom
af fortolkninger i mange lan-
de og vil vedblivende gøre
det. 

Måske kommer vi også til
at opleve en renæssance for
Brechts episke teater i Dan-
mark. 

Noget tyder på, at i lyset af
de store samfundsmæssige
udfordringer, vi står overfor,
kan der komme et nyt syn på
denne teaterform. På den
måde vil skuespilkunsten igen
kunne vise sammenhænge og
give indblik i ting, som vi el-
lers overser i det daglige. 

Den visdom, som både
Shakespeare’s og Brechts
kunst rummer, bør blive en
væsentlig del af vores kultur-
tilbud.

Note:
1) Brecht døde den 14. august
1956.

Sprogets og scenens mestre – Brecht og Shakespeare

Debat · Kommentar

KRONIK

Stykket Laser og Pjalter hører til Bertolt Brechts mest kendte og mest opførte. Han har i sin tid selv skabt den frit efter
John Gay’s »Tiggeropera« fra det 18. århundrede. De to mestre Brecht og Shakespeare yndede begge at bruge andre
forfattere som forlæg og gav dem gennem deres bearbejdning et personligt udtryk.

I Teaterplakat
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❝Jeg forstår godt, at
personalet på »Vejlegården«
står frem og siger, at de er
vældig tilfredse. Alternativet
er jo, at de vil miste jobbet
og efter to år ryge på
kontanthjælp. 

k 
af Dan F. Jørgensen,
Odense

Det handler hverken om 3F
eller Krifa. Nej, den »kon-
flikt«, vi oplever i disse dage,
handler faktisk heller ikke
om Restaurant Vejlegården! 

Dette budskab er der bare
nogen, der haft held til at
komme ud med, hvilket igen
er noget, vi kun kender alt for
godt.

Vi er nødt til at gå tilbage i
tiden for at finde den egent-
lige årsag til, at 3F i dag har
blokade ved denne efterhån-
den »verdenskendte« restau-
rant i Vejle. 

Det hele startede nemlig,
da arbejdsgivernes »lejesven-
de« i den borgerlige fløj på
Christiansborg fik indført mu-
ligheden for, at vi kunne få alle
disse gule »fagforeninger«.

Her var tale om, at man øn-
skede at splitte lønmodtager-
ne, således at de mange årti-
ers kamp for rimelige forhold
på arbejdsmarkedet omkring
både løn og hvad der ellers er
indeholdt i de aftaler, parter-
ne finder frem til, når man
jævnligt forhandler. 

Disse mange forhold bli-
ver man som nævnt enige om,
dog uden helt at have andre
valg, netop på grund af den
enorme »kamp« der har fun-
det sted.

Arbejdsgiverne synes at
have mistet »overtaget«, hvil-
ket har resulteret i, at man nu

pludselig har fået delt den sto-
re lønmodtagergruppe op i
flere grupper 

Det, der nok er værd at be-
mærke her, er, at netop Krifa
skiller sig ud fra de øvrige
derved, at Krifa er ejet, ledet
og totalt styret af arbejds-
giverne.

Betydningen af alt dette
kender de seneste årgange af
lønmodtagere intet til, da de
jo er vokset op i en tid uden
den helt store fokus på ar-
bejdskampe og de årsager,
der kunne være dertil.

De har været rimeligt »for-
kælede« og har haft den mu-
lighed, der hedder »at vælge«
i en tid, hvor der var »tryk på
alle kedler«, og stort set alle
kunne få et job til en rimelig
god løn.

Når jeg påstår, at det vi op-
lever i disse dage, overhove-
det ikke handler om 3F eller
Krifa, sådan isoleret set, er
det, fordi jeg ikke mener, at
der reelt er frit valg i dag. 

Jeg tror heller ikke på, at
personalet på denne nu så
kendte restaurant i Vejle selv
har valgt at være en del af det-
te her. Dette begrunder jeg
med den udvikling, vi alle har
været vidner til i en årrække
efterhånden.

LØNNEDGANG VAR ET
UKENDT BEGREB

Før vi fik disse forskellige
»fagforeninger«, oplevede vi
aldrig, at en virksomhed gav

medarbejderne et valg mel-
lem at gå ned i løn eller miste
jobbet. Dette er hverdagen
mange steder efterhånden i
lille Danmark.

Man forhandler en over-
enskomstaftale på plads, for
senere at kræve nedgang i
lønnen med trusler om at flyt-
te firmaet til udlandet med til-
skud fra EU.

Krifa derimod er gået et
skridt længere end de øvrige
og har ikke en »naturlig mod-
part«. Krifa er nemlig  ikke
blot en såkaldt fagforening,
men også en arbejdsgiverfor-
ening. 

Dette er smart, da det så vil
være aftaler med et indhold,
der er dikteret af arbejds-
giverne, der danner grundlag
for løn og arbejdsforhold iføl-
ge den interne overenskomst. 

Denne indeholder ikke
blot lavere satser på alle områ-
der, men indeholder også et
forbud mod at konflikte på no-
gen måde.

Vi ser altså, at Krifa har
brudt alle de forskellige reg-
ler omkring arbejdsmarke-
dets måde at fungere på.

Derved har man opnået
præcis det, man er blevet bedt
om at arbejde hen imod, nem-
lig en total nedbrydning af det
tætte sammenhold, der var
opstået i kredsen af lønmod-
tagere. 

Fremtidens mål for speci-
elt Krifa har været at få nogle
forhold, hvor arbejdsgiverne
havde fuld kontrol over det

hele. Præcis som det var for
100-150 år siden.

FRYGT FOR FYRING

Jeg forstår da godt, at persona-
let på Vejlegården står frem og
siger, at de er vældig tilfredse.
Alternativet er jo at de vil miste
jobbet og efter to år ryge på
kontanthjælp. 

Denne fremtidsudsigt gør
det jo rimelig nemt at vælge,
og det er præcis dette forhold
mange ikke forstår. Det tyder
på, at flere af landets politikere
overhovedet ikke aner en pind
om, hvad der er gået forud for
denne »konflikt«, eller også
overser de det bare i kampen
for at »fiske« lidt stemmer.

Tænk lige på, at både
Dansk Arbejdsgiverforening
generelt og restaurationsbran-
chen egen organisation Hore-
sta  begge er imod, at politiker-
ne blander sig i denne konflikt. 

Man er fuldt tilfreds med de
aftaler, der er på arbejdsmar-
kedet, og faktisk også tilhæn-
gere af adgangen til konflikter
fra lønmodtagerne og lockout
fra arbejdsgiverne.

Derfor synes hele denne
farce at bygge på simpel uvi-
denhed. De generationer, som
jeg hellere vil kalde årgange,
der i de seneste år er modnet
nok til at deltage på arbejds-
markedet, er ikke vokset op
med begrebet modgang som
noget skræmmende. 

Det er nogle møgforkælede
årgange, der slet ikke har fat-

tet alvoren af at være en del af
et pulserende arbejdsmarked,
hvor muligheden for at miste
job og indtægt er et velkendt
begreb.

I disse tider kæmpes der
derfor ikke om magten til hver-
ken 3F eller Krifa, eller andre
af de gule fagforeninger. Der
kæmpes for at beholde de go-
der, man har opnået gennem
en række årtier siden afskaf-
felsen af slaveriet.

VI SKAL IKKE BOMBES
TILBAGE

Og netop afskaffelsen af slave-
riet er noget, vi skal sørge for,
bliver permanent. Vi skal ikke
have forholdene på arbejds-
markedet bombet tilbage til
forhold, hvor arbejdsgiverne
frit kan råde.

Når Krifa, der selv indrøm-
mer at have en dårligere over-
enskomst i forhold til andre,
samtidig er ejet og ledet af net-
op omtalte gruppe, så fortæller
dette jo mere end ord. 

Der er på ingen måde tale
om, at Krifa er kommet til ver-
den for at tjene lønmodtagerne
overhovedet. 

Krifa er kommet til verden
med det formål at overtage sty-
ringen af udviklingen på områ-
der som løn og arbejdsforhold,
således at disse bliver som
virksomhederne ønsker det.

Drop alle påstande om, at
dette er en magtkamp,-hvor
»den store« er ved at tryne
»den lille«. Faktisk er der så
mange forhold, der klart for-
tæller, at det nok er lige om-
vendt. 

Når der er sat en stopper
for, at stedet kan få leveret va-
rer, modtage post, få hentet af-
fald og meget mere, synes det
utroligt, at der kan være åbent
med fuldt hus hver eneste dag.

Jeg tror personligt på,- at
dette her blot er en happening,
der skal sætte danske lønmod-
tagere i dårligt lys. Sådan vil
det også blive i forhold til de
nye årgange, som ikke kender
til hele det forspil, der ligger
forud for dette her.

Derfor tror jeg på,- at det
bedste for hele Danmarks
fremtid er at bakke op om ikke
bare 3F, men hele LO i denne
sag. 

Vi skal ikke have indført
slaveriet af bagvejen, og vende
tilbage til tiderne før Første
Verdenskrig.

Forkortet. 
Læs hele indlægget på

www.arbejderen.dk

Det handler hverken om 3F eller Krifa

k
af Frank Johannesen,
København

Hver dag får vi i DR for-
talt, at »oprørerne« i Sy-
rien kæmper en friheds-
kamp mod den blodtørstige
diktator Bashar al-Assads
militær. 

DR’s udsendte Puk Dams-

gård er illegalt i Syrien og
har tilsluttet sig »oprører-
ne«. Hun fortæller om deres
ofre og ukuelige kamp og vi-
ser forståelse for deres
hævntørst – med likviderin-
ger af Assad-støtter.

Sandheden er, at der føres
en hemmelig krig mod As-
sad-regimet for at få indsat et
marionetstyre, der kan øge

Vestens dominans i det olie-
rige Mellemøsten. 

USA-Nato leder krigen
med støtte fra de diktatori-
ske kongedømmer Saudi
Arabien og Qatar. Lejesolda-
ter –  blandt andet islamiske
terroristgrupper – optrænes
og bevæbnes fra en base i
Tyrkiet.

Syrien har mange forskel-

lige etniske og religiøse
grupper, der hidtil har levet i
fred med hinanden. Et USA-
ledet regimeskifte vil med-
føre anarki og uhyrlig sekte-
risk vold ligesom i Afghani-
stan, Irak og Libyen.

DR bør derfor stoppe me-
diekrigen mod Assad-regi-
met og omgående sende Puk
Damsgård hjem.

❝Sandheden er, at der føres
en hemmelig krig mod
Assad-regimet for at få
indsat et marionetstyre, der
kan øge Vestens dominans i
det olierige Mellemøsten. 

DR støtter terrorister i Syrien

DELTAG I DEBATTEN

Debat · Kommentar

Unge fagligt bevidste aktivister
bidrog ved den nylige store
demonstration ved Restaurant
Vejlegården til at slå fast, hvad Krifa
i virkeligheden er, så færre forføres
af al den tale om frihed. Det er en
gul fagforening, som er kontrolleret
af arbejdsgivere.

I Foto: pn

Arbejderen modtager 
gerne kronikforslag og
debatindlæg.

Vi forbeholder os ret til at
forkorte.

Alle indlæg, der har været
bragt i avisen, bliver lagt 
ind på Arbejderens
hjemmeside.

Send dit indlæg til:
debat@arbejderen.dk
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Lokalhistorisk rundtur i
Sundbyvester.
Overskuddet går til
Arbejderen.

KØBENHAVN – Kommuni-
stisk Parti Amager står bag
en lokalhistorisk rundtur i
Sundbyvester søndag den 9.
september.

Alle er velkomne til arran-
gementet, der starter klok-
ken 11 hos Sundby Lokalhi-
storiske Forening, Øresunds-
vej 6, med en kop kaffe. Tom-
my Christensen og Jørgen
Melskens fra foreningen for-
tæller om områdets historie
og viser historiske fotos.

Derefter går vi en tur på

godt en times tid i området
med Tommy Christensen
som guide.

Vi slutter af på Øresunds-
vej 6 med en sandwich og mu-
lighed for at stille spørgsmål
til Tommy og Jørgen.

Prisen for rundtur, kaffe
og sandwich er 100 kroner. Øl
og vand kan købes. Over-
skuddet fra arrangementet
går til Arbejderen.

Øresundsvej 6, København
søndag 9. september kl. 11

SÆT  

Dyk ned i Amagers historie

Teatergruppen Batida og
2200Kultur inviterer til
gratis musikteater i
Nørrebroparken.

KØBENHAVN – I denne uge
kan københavnerne hver dag
klokken 17 på den asfalterede
fodboldbane ved Nørrebro-
parkens bemandede lege-
plads i Stefansgade opleve fa-
milieforestillingen »Ouvertu-
re«. Der er gratis adgang, og
man kan bare dukke op.

Ouverture er en komisk
og poetisk historie om livet i
et besynderligt orkester. Om
glæder og sorger, om stor lyk-

ke og voldsom tragedie med-
lemmerne imellem.

Klokken 18 er der samme
sted folkekøkken. Man kan
spise med for 30 kroner.

Arrangør er 2200Kultur og
Teatergruppen Batida.

Den 20., 21. og 22. august
klokken 10 viser de samme
sted »Spaghetti«, en forestil-
ling for de tre- til otte-årige
med voksne.

www.batida.dk

SÆT  

Gratis familieteater

TIRSDAG 14. AUGUST
HELE LANDET
EU i hverdagen
Tid: kl. 15-16
Sted: www.albertslundradio.dk
Omtalt i Arbejderen 9. august

KØBENHAVN
Besøg Fredsvagten – daglig protest
mod dansk krigsdeltagelse
Sted: Christiansborg Slotsplads
Tlf.: 23 46 07 93
Se: www.fredsvagt.dk

HÅRLEV
Stiftende generalforsamling for
Enhedslisten Stevns
Tid: kl. 19

Sted: Bredgade 1
Omtalt i Arbejderen 2. august

MOLS
Frist for tilmelding til vandretur i
Nationalpark Mols Bjerge den 18.
august: 3hg@mail.dk
Yderligere oplysninger: 27 14 98 88
(Gunnar) eller 23 71 19 11 (Jan)
Omtalt i Arbejderen 4. juli

ONSDAG 15. AUGUST
KØBENHAVN
Besøg Dansk-Cubansk Forening
Tid: kl. 17-19
Sted: Nygårdsvej 52
Se: www.cubavenner.dk

TID OG STED

TID OG STED: redaktion@arbejderen.dk

Forbifarten

Vandretur i Nationalpark Mols Bjerge
Lørdag 18.august
• Vi mødes kl.11 hos Jan & Gitte i Femmøller til brunch
• Derefter vandrer vi 8-10 kilometer gennem det natur-

skønne Mols Bjerge til Gunnar i Vistoft til grill og hygge
– mulighed for overnatning

• Mulighed for cykel- eller biltur for dårligt gående

• Prisen er cirka 250 kr.– overskuddet går til Arbejderen
• Tilmelding inden 15.august på e-mail:3hg@mail.dk
• Transport:bus 123 fra Aarhus til døren eller bus 888 fra

København til Ebeltoft
• Spørgsmål: 27 14 98 88 (Gunnar) / 23 71 19 11 (Jan)
• Arrangør: Kommunisterne på Mols

Landskontoret
Ryesgade 3F, 1., 2200 Kbh. N
Tlf.: 35 35 60 69
Mail: info@kommunister.dk
Hverdage kl. 9.00-16.00

Aalborg
Socialisternes Hus,
Søndergade 12, 9000 Aalborg
Hverdage kl. 9.00-16.00

Aarhus
Café Oskar, Mejlgade 49, tv.
8000 Aarhus C
Tlf. 46 98 05 91

Aarhus Ungdom
Café Oskar, Mejlgade 49, tv.
8000 Aarhus C
Tlf. 46 98 05 91

Bornholm
c/o Jan Flemming Madsen
Solstien 22, 3760 Gudhjem
Tlf. 29 53 44 57

Randers
c/o Gert Madsen
Markedsgade 29, 2. th.
8900 Randers C
Tlf. 21 86 55 48
metalmadsen@gmail.com

Kolding
c/o Christina Kamp
Olaf Ryes Gade 33, 6000 Kolding
Tlf. 23 70 50 68

Amager
c/o Ulla Rosenvold
Dronning Elisabeths Allé 6
2300 København S
Tlf. 30 29 35 34

Nørrebro
c/o Kommunistisk Parti
Ryesgade 3F, 1.
2200 København N

København Nordvest
c/o Marie Herget Christensen
Tlf. 31 15 09 03
marieherget@hotmail.com

København Syd
c/o Inge Søborg
Vestre Kvartergade 14 A
2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 77 21

København Ungdom
c/o Kommunistisk Parti
Ryesgade 3F, 1.
2200 København N
helene.shoe@gmail.com

Sydsjælland
c/o Kjeld Christensen
Hovvejen 10
4771 Kalvehave
Tlf. 51 96 63 22

Vestsjælland
c/o Torben Fleckner
Lavetten 29
4100 Ringsted
Tlf. 33 25 51 22

Hvem kan få gratis aviser?
Alle klasser og kantiner på de gymnasiale ungdomsuddan nelser for 
16-19-årige (stx og hf, hhx samt htx)

Hvor mange aviser?
Max. 3 klassesæt à 5-30 stk. pr. klasse

Hvordan gør man?
Bestil aviserne fra 1. juni til den 7. oktober 2012 på
www.aviseniundervisningen.dk

Avisugen 2012
Gratis tilbud fra dagbladene:

Få virkeligheden ind på ungdomsuddannelserne med for-
skellige typer aviser på alle hverdage i uge 45 eller 46

– et samarbejde mellem

og

Her guider Tommy Christensen på sidste års lokalhistoriske rundtur i Sundbyøster. I Foto: sigaardsfoto.dk

Fra forestillingen Ouverture. Den
bliver vist hver dag klokken 17 til og
med 17. august samt 20., 21. og 22.
august på den asfalterede
fodboldbane ved den bemandede
legeplads i Stefansgade.








