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Forbifarten

Galschiøt-udstilling, seminar og fest
SÆT
Fernisering på Galschiøtudstilling på Randers
Kunstmuseum i dag og
seminar og fest hos
Galleri Galschiøt i Odense
den 27. og 28. april.

RANDERS / ODENSE –
Randers Kunstmuseum har
som det første danske
kunstmuseum lavet en samlet præsentation af Galschiøts installations- og happening-kunst fra 1989 til
2012. Der er fernisering i dag
klokken 16, og udstillingen

varer indtil den 22. juli. Der
er gratis entré.
Om en uge – fredag den
27. april klokken 19.30 – kan
du møde op hos Galleri Galschiøt i Odense til en aften under overskriften: »Kan man
leve af kærlighed og kildevand?« Her fortæller Sten

Møller fra »Friland«, Lasse
Markus og Lars Myrthu-Nielsen om, hvordan man kan
leve, feriere og rejse med et
minimalt forbrug af penge.
Aftenen slutter med et forrygende balkanorkester, lover arrangørerne.
Lørdag den 28. april klokken 13 også hos Galleri Galschiøt er der seminar – »Heftig og begejstret fremtid« –
om verdens fremtid med oplæg og diskussion.
Efter seminaret er der
rundvisning på galleriet efterfulgt af fest med spisning og
koncert med Stig Møller Trio.
Stemannsgade 2, Randers:
fredag 20. april kl. 16
Banevænget 22, Odense:
fredag 27. april kl. 19.30
lørdag 28. april kl. 13.
Tilmelding: 62 24 43 24 /
eco-net@eco-net.dk
Se mere: www.aidoh.dk

Den 28. april kan du få at se, hvad
der sker på Galleri Galschiøt.

Lønniveau og konkurrenceevne
af Kjeld Stenum

I årtier har vi fået at vide, at det stod
meget sløjt til med den danske konkurrenceevne, og at det især skyldtes vores høje lønniveau. Nu viser det sig så,
ifølge de seneste undersøgelser, at Danmark i øjeblikket ligger blandt de mest
dydige i Europa med hensyn til at forbedre konkurrenceevnen.
Samtidig viser andre undersøgelser,
at flertallet af danske lønmodtagere faktisk er indforståede med løntilbageholdenhed mod til gengæld at få større
tryghed i ansættelsen – i hvert fald hvis
man spørger, som der nu engang er blevet spurgt i forbindelse med undersøgelsen, altså som om vejen til større
tryghed i ansættelsen er løntilbageholdenhed.
Endelig er der offentliggjort et anslået antal illegale indvandrere på mellem
tyve og fyrre tusinde. Dette sidste nævner jeg blot her, fordi det ikke er noget
ringe antal, og fordi illegale indvandrere er uden rettigheder af nogen art og
derfor ofte tvunget til at acceptere slavelignende arbejdsvilkår og som sådanne vel det mest effektive redskab, arbejdsgivere rundt omkring i verden har
til at presse lønniveauet i bund.
Blandt politikerne på Christiansborg er
der stort set også enighed om, at ansvarlig politik er den politik, der handler om løntilbageholdenhed. For løntilbageholdenhed er vejen til forbedring
af konkurrenceevnen, og forbedring af
konkurrenceevnen er vejen til velstand.
Den holdning indbefatter også vores
nuværende regering, fra De Radikale til
SF. Når regeringen har kørt så lav profil
i forhold til overenskomstforhandlingerne og slået sig så meget op som forsvarere af den danske model, som man
mener består i ikke at blande sig i overenskomstforhandlingerne, (uanset de
mange gange det modsatte er sket),
skyldes det udelukkende, at så meget

tydede på, at overenskomsterne denne
gang af sig selv landede på den ønskede
løntilbageholdenhed. Hvilket de også
gjorde.
Selv SF kan ikke se andet, end at løntilbageholdenhed er uomgængelig, og
vil hellere lukke munden på lønmodtagerne med skattelettelser, som nødvendigvis må gå ud over den kollektive velfærd, end de vil bakke op om en lønkamp. Var urafstemningen om overenskomsten endt i et nej til løntilbageholdenhed, skulle vi nok have fået at se,
hvilket stof vores »røde« regering i virkeligheden er gjort af.
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Selv SF kan ikke se andet,
end at løntilbageholdenhed
er uomgængelig…

Nu er det ét spørgsmål, om det nu også
er så forbandet vigtigt at forbedre den
her konkurrenceevne. Et andet spørgsmål er, om det i det hele taget er sandt,
at løntilbageholdenhed forbedrer konkurrenceevnen. Det kunne det da godt
tyde på, ville én og anden læser måske
sige, eftersom vores (den danske økonomis) konkurrenceevne jo åbenbart
forbedres netop i disse år, hvor lønmodtagere flest er indforstået med at være
tilbageholdende.
Og det har læsere med den tanke da
uden tvivl også ret i, i hvert fald hvad
det korte perspektiv angår. Men det ligner ret meget det der med at pisse i
bukserne for at få varmen.
Hvis det lykkes for kapitalisterne at holde lønningerne nede ved at true og lokke arbejderne til små krav, ved at have
stor adgang til at benytte løndumping
og/eller ved at tvinge politikerne til en
hård lønmodtagerfjendsk arbejdsmarkedspolitik, får de godt nok i første omgang en fordel frem for andre landes
kapitalister. Men på sigt graver de deres egen grav, fordi de bliver dovne ka-

pitalister, der hellere vil tjene deres
penge på at kue arbejderne end på at
forbedre deres produktionsmetoder.
Lader arbejderklassen sig bare kue
mere og mere af arbejdsgiverne, eller
griber staten ind for at kue den, forsvinder kapitalistens incitament til teknologisk fornyelse. Og så vil han på sigt sakke bagud i forhold til andre landes kapitalister. Så der er langtfra nogen entydig positiv sammenhæng imellem det at
kue arbejderne og så det at forbedre
konkurrenceevnen.
Men tilbage til spørgsmålet om, hvorfor
vi absolut skal være forrest med den
her konkurrenceevne: Det skal vi, fordi
ellers flytter kapitalisterne deres investeringer. Vi finder os jo i, at de tiltager
sig friheden til at gøre den slags med de
penge, de tjener på os. Hvis vi ikke
fandt os i det, behøvede vi ikke bekymre os om hele tiden at være forrest med
konkurrenceevnen, men kunne lægge
mere langsigtede investeringsplaner.
At vores økonomiske – og dermed
også vores fysiske – overlevelse afhænger af vores konkurrenceevne, tager de
fleste politikere, økonomer og journalister imidlertid som så indlysende et
faktum, at der end ikke er diskussion
omkring det. Jeg synes godt, man kunne diskutere det. Som jeg ser det, er
dette mantra ikke ubetinget økonomisk
sundt, og slet ikke økologisk.
Én økonomi kan godt bruge store
ressourcer på høj konkurrenceevne og
forholdsvis mindre på livskvalitet. Men
hvis flertallet af økonomier gør det, udhuler det jo uomgængeligt afsætningsmarkederne, og så får man ud over den
helt unødvendige forringelse af folks
livskvalitet også tilbagevendende kriser
for dem, der troede, de kunne blive
fede af at investere. Kriser, som de nok
skal finde ud af at tørre af nedad i samfundet.
Så det var faktisk godt, om man kunne opfinde mekanismer til at bremse
konkurrencen på konkurrenceevne
mellem landene. Hvis man altså absolut
ville bevare kapitalismen. En anden mulighed var at afskaffe den.

Støtte til de græske stålarbejdere
Beviliget og eventuelt betalt direkte til stålarbejderne:
HK It, medie & industri
8.050,00
Den faglige klub på LSG
3.750,00
Portørerne i Novia
2.000,00
3F BJMF
5.000,00
3F BJMF Snedker og Tømrernes Brancheklub København
3.500,00
3F BJMF Murersvendesnes Brancheklub København
2.500,00
3F BJMF Lærlingeklubben
3.000,00
3F Aalborg
10.000,00
Murerklubben Aarhus
7.500,00
Tømrerne Aarhus
1.000,00
Prosa-tillidsfolk
1.300,00
47.600,00
Indbetalt på støttekomiteens bankkonto:
Organisationer:
RFO-fonden Hillerød
3F Transport, Logistik og Byg Aarhus
Enhedslisten
FOA Nordsjælland
Personlige:
Jørgen Flyr, Ballerup
Anders Bjerre Mikkelsen, Viby
Henrik Poulsen, Nyborg
Bente-Ingrid Bruun, Kongens Lyngby
Flemming Petersen, København Ø
Jens Crumlin, Brønderslev

5.000,00
5.985,00
25.000,00
3.000,00

500,00
500,00
5.000,00
250,00
1.000,00
1.000,00
47.235,00

Indbetalingerne dækker perioden 10. april – 18. april 2012
Strejke Støttekomiteen for de Græske Stålarbejdere:
C/o: Murersvendeforeningen, Murergade 8, st., 2200 København N.
Tlf. 21 43 81 52
Støtteerklæringer sendes til Staalarbejderne@gmail.com
Økonomisk støtte indbetales til bank: reg.nr.: 5301 – konto: 0249258

TID OG STED
FREDAG 20. APRIL
KØBENHAVN
Besøg Fredsvagten – daglig protest
mod dansk krigsdeltagelse
Sted: Christiansborg Slotsplads
Tlf.: 23 46 07 93
Se: www.fredsvagt.dk
AARHUS
Vi cykler for verdens fremtid!
Se: www.tourdefuture.dk
Fredagscafé i Café Oskar
Tid: kl. 15-18
Sted: Mejlgade 49
cafeoskar@kommunister.dk
RANDERS
Fernisering på kæmpe Galschiøtudstilling på Randers Kunstmuseum
Tid: kl. 16 – fri entré
Sted: Stemannsgade 2
Se omtale andet sted på siden
LØRDAG 21. APRIL
HELE LANDET
EU i hverdagen
Tid: kl. 15-16
Sted: www.albertslundradio.dk
Omtalt i Arbejderen 3. april
KØBENHAVN
Grønlandsdagen i Det Arktiske Hus
Tid: kl. 11
Sted: Strandgade 102
Se: www.cultureadventure.dk
Omtalt i Arbejderen 19. april

Byvandring i 1600-tallets
København
Tid: kl. 12
Sted: fra Højbro Plads
Se: www.historytours.dk
Hjerteslag – film om Ungdomshuset
Tid: kl. 14-15
Sted: Verdenskulturcentret
Nørre Allé 7
Omtalt i Arbejderen 17. april
Folkebevægelsen 40 år
Tid: kl. 14-18
Sted: Amager Bio, Øresundsvej 6
Se: www.folkebevaegelsen.dk
Omtalt i Arbejderen 19. april
Karnevalsfest – kom udklædt! – til
støtte for Corporales og Colombia
Vivas karnevalsoptog i København
Entré: 30 kr. Entré med mad: 100 kr.
Tid: kl. 19 (mad), kl. 20.30 (show)
Sted: Trekronergade 26, Valby
Arr.: Colombia Viva og Corporales
DK med støtte fra Bygge-, Jord- og
Miljøarbejdernes Fagforening København og Casa Latinoamericana
AARHUS
Årsmøde i SAA (Samarbejdet
mellem Arbejderen og
Akademikere)
Tid: kl. 9.30
Sted: Sommervej 5
Omtalt i Arbejderen 19. april

TID OG STED: redaktion@arbejderen.dk

