En sådan total ændring af samfundsforholdene kræver en
samfundsomvæltning, en revolution, der kan foregå under
mere eller mindre fredelige betingelser.

Das Kapital

Revolution
Nu sker en sådan omvæltning af samfundsforholdene ikke af sig
selv. Karl Marx var derfor ikke kun optaget af at skrive tunge
videnskabelige bøger om sagen. Han indså også, at organisering
af arbejderklassen var og er en absolut nødvendighed.
Marx var derfor i høj grad også aktiv på det politiske og det
organisatoriske plan. Mest kendt er det nok, at Marx og Engels
var aktive i Kommunisternes Forbund og for dette nye parti
skrev ”Det Kommunistiske Manifest”.
Det er en mere letlæst forklaring på, hvordan kapitalismen
ødelægger livet for almindelige mennesker, og for hvad der
derfor bør gøres, dvs. gennemførelsen af en revolution, der for
altid afskaffer kapitalismen.
Marx var senere meget aktiv i den Internationale
Arbejdersammenslutning, bedre kendt som 1. Internationale.
Marx og Engels havde allerede i ”Det Kommunistiske Manifest”
slået fast, at kapitalismen er international, og derfor må
arbejdernes klassekamp også føres internationalt.

Krisen har igen fået økonomer og studerende til at
finde frem til Karl Marx’ Das Kapital, som i år kan
fejre 150 år for udgivelsen.

Proletarer i alle lande, foren jer,
som det så stærkt blev formuleret.
Den meget grundige analyse, som Karl Marx foretog i Kapitalen
for 150 år siden, er stadig den grundlæggende rettesnor for
kampen for et bedre samfund.
Læs mere på: http://www.kommunist.dk/
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Karl Marx’ hovedværk, Das Kapital eller på dansk: Kapitalen
bind 1, udkom i 1867 altså for 150 år siden. De 2 efterfølgende
bind udkom først, efter at Marx var død – men de var på
flotteste vis samlet og redigeret af kampfællen Friedrich Engels.

produktionsfald, lukkede fabrikker, fyringer og arbejdsløshed til
følge. En sådan situation oplevede stort set hele verden i
slutningen af 2008, og krisen er ikke et overstået kapitel, selv
om nogle påstår det. Især arbejdsløsheden blandt de unge
kommer til at skade i mange år fremover.

Hvad var det, Marx fandt ud af?
Marx afdækkede, hvorledes den kapitalistiske økonomi
grundlæggende hænger sammen. Han beviste i Kapitalen, at
det kun er menneskeligt arbejde, der kan skabe nye værdier.

En stigende arbejdsløshed vil være med til at presse
lønningerne ned. Og netop lavere lønninger betyder en øget
merværdi til Kapitalen, for hvis man kan producere varer til den
samme værdi, men for en lavere løn, så stiger overskuddet.

Klassesamfundet
Vi lever i et klassesamfund. Det er desværre sådan, at de nye
værdier, der produceres af arbejdende mennesker, ikke fuldt
ud tilfalder de arbejdende. En stor andel tilfalder kapitalisterne i
form af merværdi.
Forskellen på værdien af det, som de arbejdende mennesker
producerer, og det, som de samme mennesker får i løn, er
netop den merværdi, som Marx beskrev.
Marx beviste, at merværdien er fundamentet for den
kapitalistiske økonomi. Det er udelukkende skabelsen af
merværdi eller profit, som interesserer kapitalisterne, uanset
hvad de producerer.
Kapitalisterne nøjes ikke bare med at skaffe sig overskud og
profit. De ønsker en stadigt voksende profit, som de kun kan
opnå gennem en voksende produktion, ved at flere og flere
mennesker bliver lønarbejdere, der kan skabe mere merværdi
og profit, og ved at presse lønningerne.

Kriser
Marx viste, at den voksende produktion med passende
mellemrum bliver afløst af kapitalistiske kriser med

Marx viste også vej ud af problemerne
Nu var det ikke kun økonomiske analyser af ulykkerne under
kapitalismen, som Karl Marx beskæftigede sig med. Han skrev
også om, hvad der kunne og skulle gøres for at skabe et bedre
samfund.
Som den første beviste Marx sammen med Friedrich Engels, at
der kun er én vej frem, hvis man ønsker et bedre samfund. Og
der er kun én kraft, der kan bane vejen. Det er arbejderklassen,
der dag ud og dag ind på deres egen krop oplever
kapitalisternes udbytning.
Arbejderklassen har derfor objektive interesser, der står i
modsætning til kapitalisternes. Det kan kun føre til klassekamp
mellem det store, arbejdende flertal af befolkningen og de rige
kapitalistiske magthavere.
Resultatet af klassekampen vil være, at kapitalisterne før eller
siden får frataget deres magt og rigdom, sådan at hele
produktionsresultatet kan komme samfundet og den
arbejdende befolkning til gode. Det socialistiske og senere det
kommunistiske samfund vil blive resultatet – et samfund, hvor
alle yder efter evne og nyder efter behov.

