ARBEJDSPAPIR TIL DEN KOMMUNISTISKE TALE
Da Karl Marx i anden halvdel af 1800-tallet opildnede arbejderklassen til revolution, var formålet at
overtage ejerskabet over produktionsmidlerne, dvs. fabrikkerne og deres maskiner. Arbejderklassen, der
særligt var fabriksarbejdere, skulle gennem væbnet revolution tvinge deres krav igennem over for
ejendomsbesidderne (kapitalisterne), der udgjorde en lille privilegeret del af befolkningen. Kun sådan
kunne alle mennesker sættes fri og et klasseløst samfund ville opstå. Muligheden for at skabe rigdom
ville ikke længere kun tilkomme en lille del af befolkningen, men de der selv producerede den. Særligt
for kommunismen er, at kun hvis alle mennesker er lige, vil de også være frie.
Verden har ændret sig meget siden slutningen af 1800-tallet, og det er nogle andre udfordringer
samfundet står overfor i dag. Lene Andersens tale giver et bud på kommunismens svar på vor tids
udfordringer. Mens I ser talen, kan I overveje følgende spørgsmål: Hvem er arbejderklassen i dag?
Findes det overhovedet? Hvordan ser produktionsmidlerne ud, og hvem ejer dem?

Før I går i gang:
Udvælg en referent eller sørg på anden måde for at skrive jeres stikord og pointer ned
1. Overvej og diskutér som opvarmning, hvad den vigtigste politiske problemstilling er for jer
personligt. Fx klima, fattigdom, menneskerettigheder, den teknologiske udvikling, krig og terror,
uddannelse, migration, …
2. Læs talen, som I finder på næste side. Undersøg og forklar de svære begreber for hinanden.

Arbejdsspørgsmål:
Forbered to minutters præsentation af den kommunistiske tale for resten af klassen ved hjælp af
arbejdsspørgsmålene.
1. Vælg et eller to centrale begreber. Hvad betyder de, og hvorfor er de vigtige for at forstå talens
indhold?
2. Læs linje 16-28 eller se talen fra 01:38-03:28
a. Hvad skaber økonomisk værdi i dag?
3. Læs linje 32-38 eller se talen fra 03:48-04:39
a. Hvad er de moderne produktionsmidler? Er I enige?
b. Hvordan skal revolutionen i det 21. århundrede foregå ifølge talen?
4. Sammenlign talen med jeres forståelse af traditionel kommunisme.
a. Hvad har ændret sig? Hvad har ikke?
5. Er I enige i, at en revolution i det 21. århundrede vil komme til at foregå i cyberspace?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad vil I fortælle videre til klassen? Overvej, hvad der har været vigtigst at forstå, og hvad der har
været mest spændende. Øv jer i at forklare det på to minutter.
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Kammerater! Tak fordi I er mødt så talstærkt op. Hvor er det godt at se, at Revolutionen kan
begynde så mange steder, at så mange vil en bedre fremtid, og at vi kan stå så talstærkt sammen.
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Er det ikke fantastisk, at vi lever i en tid, hvor selv statsministeren vil have en Revolution? Et
”disruptionsråd” kalder han det. Lad os tage ham på ordet! Men lad os ikke nøjes med disruption,
lad os også sige hvilken disruption. Og det, der kommer efter: hvad det er for en fremtid, vi vil have
efter disruptionen?
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Kapitalen har undertrykt menneskene længe nok! Før var det arbejderklassen, som blev udbyttet af
kapitalen. Nu er det de 99%.
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Nu er det alle, der drømmer om at få en løn, de kan regne med, en løn de kan leve af. Nu er det alle,
der frygter at falde ned i bunden af økonomien. Selv entreprenører, butiksejere og akademikere.
Hvis vi ikke allerede er en del af prækariatet, så frygter vi at blive det.
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I dag er det mennesker kloden rundt, der udbyttes af en og samme kapital. Fra fabriksarbejderen i
Kina til landmanden i Danmark og den universitetsstuderende i USA, som modtager sit diplom i
bundløs gæld.
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I dag udbyttes hele kloden, vores miljø og vores børns fremtid. Kapitalen er global og sover aldrig.
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Vi er den generation, som står ved en skillevej. Vi er den generation, som kommer til at definere
fremtiden. Vores beslutninger i forhold til internet, digitalisering, menneskerettigheder, privatliv,
kunstig intelligens og bioteknologi kommer til at definere livet på planeten i år 2050, år 2080 og
endnu længere frem. År 2200 for den sags skyld. Vi er den generation som vælger virkeligheden for
fremtidens mennesker.
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Hvad vælger vi?
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Vælger vi Google, Facebook og Amazon som fremtidens herskere? Vælger vi at underkaste os
kapitalen? På nettet er alting ”gratis” – nej, det er IKKE gratis! Det er os, der er blevet produktet!
Det er vores forbrugsadfærd, vores vennekreds, vores privatliv, vores parforhold, vores mest intime
detaljer om sexliv og sygdomme, vores familiebilleder, vores børns fødselsdage, vores husdyr og
vores bageopskrifter; det er OS, der er blevet produktet! Det er vores adfærd, som er milliarder af
dollars og Euro værd! Det er vores hemmeligheder, som ikke engang vores mor eller vores partner
kender til, som handles kloden rundt!
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Vælger vi dét? Vælger vi overvågningskapitalismen? Eller vælger vi Revolutionen?
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Danmarks Kommunister er ikke i tvivl: Længe nok har vi levet i proletariatets diktatur. Længe nok
har vi lullet os ind i den socialdemokratiske velfærdsstat. Længe nok har Karl Marx stået urørt i
reolen. Nu er tiden inde!
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Revolution i det 21. århundrede handler ikke om at gå på barrikaderne og rive hele lortet ned.
Revolution i det 21. århundrede handler om at forstå verden på en ny måde. Revolutionen handler
om at udvikle og eje produktionsmidlerne i fællesskab: det vil sige algoritmerne bag det hele.
Revolutionen hedder Open Source. Revolutionen hedder cradle to cradle bevidsthed. Cirkulær
økonomi og fairtrade handler om respekt for alle led i forbruger-fødekæden. Det foregår i vores
hoved og ved tastaturet. Revolutionen hedder algoritmer der garanterer frihed, værdighed og
menneskeret. Revolutionen handler om mod, om vision, og om at bygge det gode samfund ud fra
nogle helt andre modeller.
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Danmarks Kommunister er et demokratisk parti. Vores revolution foregår i cyberspace, og der vil vi
have en struktur, som giver alle frihed og ejerskab i verden.
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Disruptionen er i gang. Spørgsmålet er, om vi griber chancen og også laver revolution. Om vi kan
omstyrte kapitalismen og tænke fundamentalt bæredygtigt, menneskeligt, værdigt og nyt.
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Disruptioner kommer og går. Revolutioner består. Tak.

