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Der er mange historiske jubilæer, vi kan fejre, således også i 2018.
Et jubilæum, der har været meget fokus på i aviser, radio og ern-
syn er 50- året for ungdomsoprøret i 1968. I den anledning bringer

Arbejderhistorie et minitema om 1968.

Men vi indleder Arbejderhistorie nr. 2, 2018 med to artikler om fagbevægel-
sens historie. I den første artikel Organisering af filippinske stuepiger på køben-
havnske hoteller 1980’erne til 2000’erne beskriver historiker Nina Trige
Andersen, hvorledes det lykkedes aktive pionerer blandt de filippiske stuepiger
at få organiseret en stor del af deres landsmænd i Københavnsafdelingen af
Hotel- og Restaurationsforbundet, så de filippinske holtelarbejdere i slut
90’erne udgjorde ¾ af fagforeningens medlemmer. Årsagerne til denne suc-
ceshistorie skyldes ifølge forfatteren flere forhold: aktive pionerer blandt mi-
granterne, der fik organiseret deres landsmænd på de københavnske hoteller,
og en fagforening, der satte medlemmerne i centrum og støttede med viden
og hjælp i både faglige og sociale sammenhænge.

I artiklen Dansk fagbevægelse og værnemagtsarbejdet 1940-45 behandler histo-
riker Knud Knudsen et mindre belyst emne af besættelsestidens historie.
Under den tyske besættelse 1940-45 arbejdede tusindvis af danske arbejdere
for besættelsesmagten. De var ansat af danske firmaer, der blev opfordret af
regeringen til at udføre tyske bygge- og anlægsarbejder i Danmark. I artiklen
undersøges dansk fagbevægelses stilling til værnemagtsarbejdet, og hvordan
fagbevægelsen forsøgte at håndtere konflikterne på de tyske arbejdspladser. 

Så skifter scenen til dansk sikkerhedspolitik i starten af 1980’erne. I artiklen
Socialdemokratiet, Arbeiderpartiet og INF-spørgsmålet 1979-83 undersøger hi-
storiker Jakob Linnet Schmidt de drøftelser, der i starten af 1980’erne foregik
i det sikkerhedspolitiske diskussionsforum for de nordvesteuropæiske social-
demokrater, Scandilux, i kølvandet på NATO’s såkaldte dobbeltbeslutning.
Artiklen argumenterer for, at de to partiers politik afspejlede de initiativer, der
blev drøftet mellem de socialdemokratiske partier på møderne i Scandilux.
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I 1970’erne overgik 3 sydeuropæiske lande: Grækenland, Spanien og Portugal
fra diktaturstater til demokratier. I 1974 fandt den ikke-voldelige Nellikere-
volution sted i Portugal. Diktaturet faldt og frie valg blev holdt for første gang
i 50 år. I en to-årig periode blomstrede den politiske diskussion og kulturelle
debat i hele Portugal. Kulturforskerne Olav Harsløf og Beth Juncker oplevede
dette i Lissabon i 1975 og hjembragte en samling af valg-og teaterplakater.
Denne samling blev udstillet i Svaneke i 2017 og Arbejderhistorie bringer her
udstillingens programartikel illustreret med udvalgte plakater som dokumen-
terer revolutionens mangeartede aktiviteter. 

1968 – 2018 halvtredsåret for starten på ungdomsoprøret er blevet markeret
på mange måder det sidste halve år. Dokumentarer i ernsynet har vist ung-
dom, der demonstrerer mod et stivnet samfund og gammeldags uddannel-
sesinstitutioner, og interviewserier i aviserne med aktørerne fra 68 – og det
der fulgte, har sat begivenhederne i perspektiv. Den første artikel Elev-og stu-
denterprotester gennem 50 år i Arbejderhistories minitema sætter fokus på dette
emne. Artiklen, som er skrevet af historiker Knud Holt Nielsen, beskriver ud-
viklingen i protestaktiviteter blandt unge under uddannelse i Danmark gen-
nem en systematisk kortlægning af omfang og temaer for alle større
protestdemonstrationer organiseret af elever, studerende og lærlinge fra 1960-
2018. Forfatteren påviser bl.a., at 1960’ernes og 1970’ernes protestbølge
blandt unge ikke var nogen “unik” fase, tværtimod har vi i Danmark i årene
efter 1999 oplevet bølger af kollektive protestaktiviteter blandt unge under
uddannelse. Over tid er det tydeligt, at organisation har en afgørende betyd-
ning, og at utilfredshed blandt unge under uddannelse over konkrete forhold
kan udvikle sig til flerårige protestbølger.

I den anden artikel om 1968: 68-generation i erindringspolitisk debat og livs-
historier, viser historiker Anette Warring, hvordan det analytiske begreb ‘ge-
neration’ kan bruges til bedre at forstå tidligere aktivisters livshistoriske
fortællinger om deres rolle i ungdomsoprøret og den betydning det fik for
dem. Baggrunden for artiklen er ca. 500 tidligere aktivisters livshistoriske for-
tællinger fra 14 europæiske landet indsamlet af et internationalt forskerteam.
Fortællingerne viste sig at være meget nuancerede og komplekse, og det var
forskelligt i hvilken grad, de indskrev sig i et generationsmæssigt ‘vi’. De fleste
aktivister fortalte om både brud og kontinuitet i relation til forældregenera-
tionen og nuancerede historierne om egne og generationens bedrifter og fejl. 

Til sidst følger som vanligt sektionen af boganmeldelser bl.a. med anmeldelser
af bøger om den spanske borgerkrig og en Leninbiografi. 
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