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Uttalande från kommunist- 
och arbetarpartierna i Europa 
på mötet i Bryssel den 11-12 april
Kommunist- och arbetarpar-
tier som deltog i det europe-
iska kommunistiska mötet i 
Bryssel den 11-12 april utbytte 
sina åsikter om den pågående 
djupa krisen i det kapitalistiska 
systemet och fördömde den im-
perialistiska aggressionen mot 
Libyen. 

Detta krig i skuggan av den 
kapitalistiska krisen är en fort-
sättning på det barbariska an-
greppet som kapitalet har utlöst 
på arbetarklassen och folkfler-
talet i våra länder genom bru-
tala antifolkliga åtgärder. Den 
imperialistiska interventionen 
av USA, Nato och EU i Libyen 
är ännu ett av imperialisternas 
brott mot folkrätten oavsett 
våra förbehåll mot den libyska 
regimen. De falska förevänd-
ningar som imperialisterna 
använder kan inte dölja san-
ningen att den imperialistiska 
konkurrensen för kontroll av 
naturresurser i Afrika, Mellan-
östern, östra Medelhavet och 
Kaspiska havet intensifieras. Vi 

kräver ett slut på det imperialis-
tiska kriget, att alla militärbaser 
stängs och alla typer av stöd för 
genomförandet av de imperia-
listiska planerna stoppas. Även 
i fråga om Libyen anser vi att 
människorna måste ha rätt att 
välja sin egen utvecklingsväg 
utan imperialistiska interven-
tioner.

Samtidigt med åberopande 
av ”konkurrenskraft” med 
andra imperialistiska makter 
utför borgarklassen i Europa 
en formidabel slakt av det ar-
betande folkets rättigheter och 
socialförsäkringssystem. Den 
minskar löner och pensioner 
på grund av kapitalismens kris 
i syfte att säkerställa kapitalets 
profiter. I många länder mins-
kar den arbetarklassens fack-
liga rättigheter och vidtar åtgär-
der som främjar arbetslösheten 
och inskränker strejkrätten och 
andra fackliga rättigheter hål-
ler på att urholkas. Främlings-
fientligheten förstärks och de 
fattiga bönderna håller på att 

utplånas till förmån för de stora 
jordbruken och monopol- grup-
per. Kapitalismens historiska 
ramar demonstreras objektivt 
eftersom den inte kan lösa de 
grundläggande problemen för 
folkflertalet.

Borgarklassen är mycket väl 
medveten om det faktum att 
de viktigaste fienderna till det 
kapitalistiska systemet är kom-
munisterna och därför ingår en 
utökad antikommunism i deras 
strategi. En strategi som inne-
bär hot, förföljelser och förbud 
mot kommunist- och arbetar-
partier i många länder.

Det finns bara en väg för 
folkflertalet. Endast genom utö-
kad kamp av de arbetande för 
arbetarklassens och folkflerta-
lets rättigheter och kamp om 
den politiska makten kan vi 
bana väg för sociala framsteg-  
för socialismen.

De kommunistiska och ar-
betarpartier i Europa är emot 
NATO och har som mål en av-
veckling av Nato.

Vi hyllar den klasskamp-
orienterade rörelse som pågår 
och växer fram i många euro-
peiska länder. Folkflertalet har 
nytta av tillväxten i den rörelse 
som vågar utmana den politiska 
linje som förs av imperialistiska 
och kapitalistiska organisatio-
ner.

De kommunistiska och arbe-
tarpartierna som deltog i mötet 
beslutade att ytterligare intensi-
fiera sin kamp och samordning.
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Sverige är ett klassamhälle och 
det arbetande folket och ar-
betarklassen har all anledning 
att utnyttja den internationella 
kampdagen 1 maj för mani-
festationer och demonstratio-
ner. Trots att arbetarklassen 
genom kamp mot kapitalet 
och storfinansen nått bety-
dande framgångar på det so-
ciala området är dessa fram-
gångar inte för alltid vunna 
utan måste ständigt försva-
ras. 

Klasskampen pågår jämt 
och ständigt, de rika och ka-
pitalet vill ständigt ha  större 
och större andel av de sam-
hälligt skapade rikedomarna. 
Om det arbetande folket av-
står från klasskampen och 
slår sig till ro i förhoppning 
att kunna behålla uppnådda 
resultat kommer det att bli 
djupt besviket.

En del påstår att klasskam-
pen skulle vara överspelad, att 
Sverige inte längre är ett klass-
samhälle utan ett samhälle där 
de sociala skillnaderna i stort 
sett är utjämnade eller i det 
närmaste obefintliga. Enligt 
dessa skulle det enbart vara 
små kosmetiska åtgärder som 
återstår innan den fullständiga 
jämlikheten råder. Klassbe-
greppet utplånas av allsköns 
sociologer och ekonomer med 
begrepp som ”medelklass” och 
socialgrupper, där man inord-
nar människor utifrån deras 
inkomst, boende eller andra ir-
relevanta begrepp som inte sä-
ger något om deras ställning i 
produktionen.

Tro dem inte, tvärtom, det 
här är en del i den ständigt på-
gående klasskampen. 

Fortfarande är det så att ka-
pitalet och storfinansen bestäm-
mer över produktionen, de kan 
rasera arbetsplatser, flytta dem 
till låglöneländer och ställa hela 
samhällen utan möjligheter el-
ler drastiskt minskade möjlig-
heter till försörjning. Att de 
stora monopolföretagen utnytt-
jar sin maktställning i produk-
tionen kan knappast ha undgått 
någon. Storfinansens främsta 
intresse med produktionen är 

profit och för att uppnå högsta 
möjliga sådan är man beredd 
att förtrampa alla andras intres-
sen. 

I slutet av mars höll EU-byrå-
kratin ett toppmöte där frågan 
om bekämpande av mänskliga 
rättigheter på det fackliga och 
demokratiska området stod på 
dagordningen. Angreppen sked-
de under sken av att stärka den 
ekonomiska styrningen. 

Vi har under flera decennier 
sett hur man avskaffat alla for-
mer av regelverk för kapitalis-
terna och i synnerhet för finan-
skapitalet som bär ansvaret för 
de ödelagda ekonomierna runt-
om i världen. Varje mantra som 
magiker och spåkäringar i form 
av ekonomer upprepat har fått 
EU-byråkratins fulla stöd, de-
ras uttalanden handlar mer om 
svartkonst än vetenskap vilket 
den reella utvecklingen visar. 
Det kan heller inte vara på an-
nat sätt för kapitalismen vilar 
på anarkins grund. Vill man ha 
kapitalism så får man anarki 
inom ekonomin och produktio-
nen. Och en av EU:s portalpara-
grafer är frihet för kapitalet att 
fritt styra och härska, att flytta 
över nationsgränser i ständig 
jakt på nya spekulationsobjekt 
som skall öka profiten. Till 
dessa aktörers förfogande har 
man ställt våra pensionspengar 
och andra statliga fonder.

Med regler om avregleringar 

och privatiseringar har finan-
skapitalet även fått makten 
över den reella produktionen, 
en produktion som släpas runt 

världen för att hitta de absolut 
lägsta lönenivåerna.

Därför skall vi manifestera 
och demonstrera för förändra-
de ägandeförhållanden. Genom 
ägandet skall folket få ett direkt 
bestämmande över samhällets 
utveckling och resursfördel-
ning. Vinsterna av produktio-
nen som idag försvinner i pri-
vata kassakistor skall användas 
i hela samhällets intresse.

Ett annat Sverige är möjligt, 
ett socialt rättvist samhälle där 
solidariteten ställs i första rum-
met. En solidaritet som främst 
riktas till de svaga grupperna, 
arbetslösa, sjuka, fattiga och 
alla de som i dag tvingas leva i 
förnedring på grund av det rå-
dande ekonomiska systemet. 

Vi skall också demonstrera 
och manifestera för de mänsk-
liga rättigheterna.  Sverige lik-
som många andra länder där 
storfinans och monopolföretag 
har det avgörande inflytandet 
kränker den mänskliga rät-
tigheten att ha ett arbete. Inga 
omskrivningar om ”obalanstal” 
eller statistiska manipulationer 
kan dölja den massarbetslös-
het som råder i Sverige, där 35 
procent av personer i arbetsför 
ålder ställs utanför arbetsmark-
naden. 

Det finns bot för detta, och 

kraven vi reser är kortare ar-
betsdag, men också en utbygg-
nad av den offentliga sektorn 
där mer än 300 000 människor 

förlorat sina arbeten under de 
senaste 20 åren trots växande 
vårdköer, brister i äldreomsor-
gen och en skola med allt stör-
re problem.

Alla har rätt till ett arbete 
för sin och sin familjs försörj-
ning - så heter det i FN- de-
klarationen om de mänskliga 
rättigheterna. Därför är SKP:s 
pågående kampanj för rätt-
ten till arbete värd allt stöd. 
Delta i den efter förmåga! Det 
kan aldrig ligga i samhällets 
intresse att ha ett outnyttjat 
arbetskraftsutbud (Arbetsför-
medlingens uttryck för arbets-
lösa och undersysselsatta) som 
motsvarar 473 000 heltidsar-
betande med 40 timmars ar-

betsvecka. Det är de reella siff-
rorna. Tänk så mycket bättre 
det skulle gå för Sverige med 
ett ekonomiskt system som till-
lät att ytterligare nästan en halv 
miljon människor tilläts delta i 
arbetslivet!

Vi manifesterar också inter-
nationell solidaritet med folken 
i Sydamerika, Mellan- östern 
och Nordafrika som slåss för 
demokrati, mänskliga rättighe-
ter och rätten att utforma sin 
egen framtid samt med arbetar-
klassen i Europa som slåss mot 
social nedrustning, lönedump-
ning och reallönesänkning. Vi 
kräver avtalsenliga löner för de 
arbetare som kommer till Sve-
rige för att fly arbetslösheten i 
sina egna länder.

Det är vad Karl Marx mena-
de med devisen: Proletärer i alla 
länder, förena er!

Denna devis har alltid varit 
ett rättesnöre för Sveriges Kom-
munistiska Parti.

För dig som vill arbeta för 
ett samhälle som präglas av ge-
menskap och solidaritet finns 
plats bland kommunisterna.

Leve 1:a  Maj
Leve solidariteten
Leve kampen för demokrati 

och socialism
En annan värld är möjlig – 

med socialism!

Stockholm år1899.
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Miljöskäll
Vi i Sverige är väldigt medvetna 
om miljöproblem och mycket 
har hänt de senaste åren. Sedan 
boken ”Tyst vår” (Rachel Car-
son, 1962) kom ut i handeln har 
vi vaknat upp och agerat med 
en rad åtgärder. Exempelvis har 
vi idag katalysatorer på i prin-
cip alla bilar, vilket har minskat 
utsläppen av svaveloxider radi-
kalt, vi har även lagstadgat om 
en rad åtgärder för att minska 
kväveläckage till vatten från 
jordbruksmark. Vi källsorterar 
som aldrig förr och detta har 
gjort att en hel del produkter 
kan återanvändas istället för att 
brännas upp. Miljöarbetet i Sve-
rige har hamnat i centrum och 
i princip varenda människa har 
kunskap om problemen. 

Men tyvärr lever vi svenskar 
tillsammans med övriga indu-
strivärlden i ett aggressivt kon-
sumtionssamhälle där allt går 
ut på att förbruka och köpa 
produkter vi egentligen inte 
behöver. Vi kastar stora mäng-
der mat varje år och köper nya 
produkter i rask takt. Hela ka-
pitalismens grund är just det, 
att skapa en produkt som inte 
är hållbar och relativt billig, 
så vi köper en ny produkt när 
den vi hade gått sönder. Dyrare 
produkter som exempelvis bilar 
har också en försämrad hållbar-
het och nya modeller presente-
ras och lockar oss konsumenter 
att köpa nytt ofta. 

Vi slösar också oerhörda 
mängder av produkter i form 
av en massa onödiga förpack-
ningar runt produkterna vi kö-
per. Om jordens resurser ska 
räcka till alla människor måste 
denna typ av samhälle stävjas. 
Vi måste komma bort från vår 
slöskultur och lära oss att spara 
på resurserna. Idag är vi be-
tydligt mer medvetna om detta 
problem och en del görs för 
att minska på resursslöseriet. 
Exempel på detta är komposte-
ring, källsortering och pant av 
flaskor och burkar. Men vi som 
konsumenter måste gå ett steg 
längre och kräva att företagen 
som skapar en produkt slutar 
paketera den i onödiga förpack-
ningar. Vi konsumenter måste 
också kräva att produkterna vi 

köper har en viss kvalitet så de 
räcker under en rimlig tid. Ka-
pitalet ska inte sko sig på vår 
beroendeställning av deras pro-

dukter. Vi alla måste fråga oss 
om vi verkligen behöver allt vi 
köper.

Idag överutnyttjar västvärl-
den jordens resurser genom att 
tömma haven på fisk och odla 
upp enorma områden. Vi trans-
porterar mat över hela jorden 
istället för att välja ett närpro-

ducerat alternativ. Ofta kan 
produkter som odlats/produce-
rats långt hemifrån vara betyd-
ligt billigare och därför kännas 

mer tilltalande. Men vi måste 
fundera på vad en produkt ska 
kosta. Vi måste vara beredda på 
att betala det egentliga priset. 
Bakom de billiga alternativen 
finns ofta arbetande människor 
utan rättigheter och oskälig lön. 
Ibland kan det även handla om 
barnarbete, exempelvis inom 

klädindustrin. Skulle vi alla veta 
hur villkoren för de som arbetat 
med produkten från början till 
slut ser ut skulle vi välja det dy-

rare alternativet. Vi måste visa 
solidaritet med arbetande män-
niskor i alla länder och därför 
välja bort de produkter som är 
oskäligt billiga. Däremot måste 
vi på hemmaplan kämpa för 
skäliga löner som kan betala 
för de produkter vi köper. En 
bra lönesättning och medve-
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tenhet kring miljö- och social 
problematik i de producerande 
länderna ger till sist inget in-
tresse av de billigaste sämre al-
ternativen. 

 Även här gäller det att fun-
dera på vad vi egentligen be-
höver och hur vi konsumerar. 
Måste man verkligen ha jätte-
räkor från en odling i mangro-
ve-träsk i Thailand tillgänglig 
på ICA varje dag? Räkorna är 
billiga och goda men betyder 
också att stora känsliga vatten-
områden i Thailand blir föro-
renade av odlingen och de som 
arbetar på odlingen får dåliga 
löner utan social trygghet. Se-
dan ska räkorna transporteras 
ända till Sverige. Det är enorma 
resurser som flyttas över enor-
ma områden varje dag! 

Inom EU har vi i princip fis-
kat ut alla europeiska fiskbe-
stånd till gränsen av utrotning. 
Då köper vi fiskerätter i tredje 
världen och fiskar ut de områ-
dena så lokalbefolkningen där, 
som aldrig kan betala samma 
pris blir utan och måste för-
sörja sig på annat. Sedan blir vi 
förfärade när vi hör om pirater 
längs Afrikas kuster.

Tågtrafiken bör utvecklas 
i Sverige och världen. Genom 
de nya höghastighetstågen som 
utvecklats och använts länge i 
Europa kan en stor del av inri-
kesflyg helt avvecklas. I Sverige 
räknar man med att all inrikes-
flyg i Svealand och Götaland 
skulle bli helt onödiga med 
höghastighetsbanor. Även den 
nuvarande tågtrafiken bör ut-
vecklas så mer transporter av 
varor kan gå på rälsen istället 
för med lastbilar. På lokal nivå 
bör kollektivtrafiken utvecklas 
så användandet av bil i staden 
blir helt onödig. Utveckling och 
utökning av busslinjer, kanske 
tillskott av spårvägstrafik kan 
vara en lyckad lösning i en del 
städer. 

En del transporter kom-
mer under en mycket lång tid 
framöver att fortfarande vara 
beroende av flyg och biltrafik. 
Därför måste landet visa att 
man seriöst stöder den forsk-
ning som görs på att effektivise-
ra bränslemotorer. I Japan har 
man lyckats effektivisera bräns-
lemotorer med 70%, det är an-
nat än man kan säga att Volvo 
har lyckats med. Vi vet alla att 

det idag finns en hel del olika 
typer av bränslen till bilmoto-
rer. Den forskning som görs i 
synnerhet inom elbilssektorn 
måste uppmuntras med statliga 
stöd. Elbilen är framtiden och 
mycket måste göras för att få 
välutvecklade batterier som kan 
användas i våra dagliga liv.

Det pågår även forskning 
och utveckling av vätgasbilar. 
Bilmärken som Hyundai, Toyo-
ta och Mercedes har redan idag 
utvecklat bilar med bränslecell-
smotorer. Detta innebär att bi-
lens motor drivs av vätgas, vars 
restprodukt efter förbränning 
blir vatten. Eftersom det är ett 
bränslesystem till skillnad från 
elbilen som drivs av batterier, så 
finns klara fördelar och i både 
Norge och Kalifornien finns 
idag så pass många vätgas-
mackar utställda att det är fullt 
möjligt att köra en bil med vät-
gas som enda bränsle. Detta är 
mycket positivt och måste stöd-
jas även om H2O (vattenånga) 
också är en växthusgas.

Vi människor måste också 
fundera över våra personliga 
resvanor. Hur ofta ska man 
flyga på ett år och måste man 
verkligen ta bilen till jobbet. 
De flesta resor som görs idag 
är helt onödiga utan bara ett 
resultat av vana. För bara ett 
par årtionden sedan var det helt 
otänkbart att resa runt jorden i 
den takt och med den frekvens 
som idag är helt normalt. Det-
samma gäller tillgängligheten 
av varor. Idag finns alla typer av 
exotiska varor tillgängliga varje 
dag till och med i närbutiken. 
Introduktion av nya och spän-
nande varor är välkommet men 
för miljöns skull bör vi fun-
dera över om allt måste finnas 
tillgängligt överallt hela tiden. 
Det gäller att väcka frågan hos 
allmänheten om vilken egentlig 
kostnad en vara eller en onö-
dig resa har. Människors kraft 
att förändra som konsumenter 
är storartad och det finns flera 
goda exempel på detta, t ex 
att det idag i princip inte ex-
isterar klorblekt papper. Men 
marknaden som tjänar pengar 
på det system vi har idag är 
väldigt ovilliga att berätta hela 
sanningen för oss konsumenter 
eftersom det skulle innebära en 
definitiv ekonomisk förlust. 

 I Sverige och EU har vi re-

lativt restriktiva lagar om miljö-
förstöring och hur kemiska be-
kämpningsmedel får användas. 
Vi har också regler om vilka 
kemikalier som får användas i 
maten vi äter. När det gäller det 
första så kan ett företag enkelt 
kringgå dessa lagar genom att 
helt enkelt flytta sin verksamhet 
till ett land med betydligt friare 
lagar. I de länder kan även fö-
retagen utnyttja billig arbets-
kraft som får arbeta med farliga 
kemikalier hela dagarna utan 
någon skyddsutrustning eller 
ens information om vad det är 
de hanterar. Och på så vis kan 
vi i Sverige njuta av billiga fina  
produkter.  

Filmen Day after Tomorrow 
kan verka som en historia på-
hittad av Hollywood. Men teo-
rin som presenteras i filmen ex-
isterar i verkligheten, dock med 
ett annat tidsperspektiv. Idag är 
det ingen som vet hur jordens 
snabba uppvärmning kommer 
att påverka oss och själva pla-
neten men det finns en del teo-
rier. En teori är alltså att i takt 
med att jordens isar smälter 
störs balansen mellan två olika 
syremolekyler, den ena vanli-
gare i sötvatten och den andra 
vanligare i saltvatten. Om ba-
lansen störs kommer världs-
strömmarna att påverkas och 
kanske tar nya vägar. 

En annan teori är att när 
det finns mer koldioxid i luften 
behöver växterna i regnsko-
gen inte ha sina klyvöppningar 
öppna lika ofta för att få i sig 
samma mängd koldioxid. Där-
för kommer de heller inte att 
släppa ut lika mycket syre och 
därmed inte skapa lika mycket 
regnmoln vilket i sin tur gör att 
de kommer att torka ut och dö. 

Vad som än kommer att 
hända kan vi vara säkra på att 
något blir det. Redan idag finns 
det så kallade klimatflyktingar 
som blivit tvungna att lämna 
sina hem på grund av klimat-
förändringarna. Det kan handla 
om torka eller att vattenytan 
stigit och jorden blivit obruk-
bar. Landet Maldiverna ligger i 
princip på havsnivå och vädjar 
till världens folk att stävja kli-
matförändringarna, eftersom 
deras land löper stor risk att 
hamna helt under havets yta. 

Det är viktigt att visa solida-
ritet med arbetare i andra län-

der och ett av de bästa sätten 
att göra det är att välja produk-
ter som är Fair trade-märkta. 
Märkningen innebär att pro-
dukten är producerad på ett 
hållbart sätt utan kemiska be-
kämpningsmedel som förgiftar 
närmiljön. Det innebär också 
att arbetarna får skälig lön och 
har sociala avtal. 

Ett bra exempel på hur vik-
tigt det är med KRAV och Fair 
trade är när det gäller bananer, 
som i konventionell odling be-
sprutas med enorma mängder 
bekämpningsmedel. Visste du 
att ca 30% av det pris du be-
talar för en konventionell ba-
nan enbart täcker kostnaden 
för bekämpningsmedlen som 
den besprutats med? Bananer 
måste även vattnas ofta vilket 
gör att kemikalierna lätt rin-
ner ner i grundvattnet. Det är 
också vanligt att arbetarna inte 
informeras om vilka kemikalier 
som används och därför händer 
det att lokalbefolkningen hittar 
tomma gifttunnor och använder 
de som vattenkärl eller att bada 
sina barn i. Sverige är en av de 
största konsumentländerna vad 
gäller bananer och därför har 
vi en stark internationell konsu-
mentkraft. Den bör vi utnyttja 
och kräva Fair trade på alla ba-
naner som importeras. 

Det är också viktigt att främ-
ja den nationella odlingen av 
ekologiska produkter. Enorma 
arealer besprutas varje år och 
även om det finns miljöskydds-
åtgärder kommer en stor del 
av kemikalierna ut i våra vat-
tendrag. Ett av de största ar-
gumenten för att behålla kon-
ventionell odling är att vid 
ekologisk odling får brukaren 
inte ut lika stor mängd av pro-
dukten, eftersom en del blir 
förstört av skadeinsekter, som 
inte får besprutas och konst-
gjorda gödningsmedel som hö-
jer produktionen är förbjudna. 
Men då ska vi minnas hur stora 
mängder mat vi kastar helt i 
onödan i Europa och inte minst 
i Sverige. 

Miljöproblem som tidigare 
diskuterades på lokal nivå har 
idag lyfts upp i ett globalt sam-
manhang och det är precis där 
vi har de stora miljöproblemen 
idag, i det globala perspektivet. 
Vi kan diskutera avskogning i 
Amazonas hur länge som helst, 
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men om vi inte förstår vilka 
krafter som ligger bakom pro-
blemet och varför de gör det, 
finns ingen lösning. Idag finns 
inga enkla lösningar som att bli 
fadder till ett träd i regnskogen, 
utan vi måste se helheten och 
ställa oss frågan om varför man 
måste skövla regnskog och vem 
som tjänar på det? Jo, därför 
att vi konsumerar så oerhört 
mycket varor så den bördiga 
jorden där behövs för att mätta 
i-ländernas munnar. Det mest 
miljömedvetna man kan göra 
idag är att ställa sig frågan i 
affären ”behöver jag verkligen 
äta kött tre gånger om dagen? 
Och borde jag köpa produkter 
som kommer från andra sidan 
jorden?”. Vi måste acceptera 
det faktum att planeten Jor-
den bara kan producera en viss 
mängd råvaror och den mäng-
den ska räcka till alla. Vi måste 
inse att allt som produceras 
kommer från någonting, ingen-
ting uppfinns av luft. All plast 
som sitter paketerad runt din 
nya energiglödlampa är gjort 
av någonting och tappar helt 
sin funktion i samma sekund 
som du ska börja bruka den 
faktiska produkten du betalade 
för. När du köper flingor i affä-
ren ligger de först i en plastpåse 
och sedan i en pappkartong. 
Vatten transporteras i lastbilar 
från Schweiz till Sverige i plast-
flaskor trots att vi har utmärkt 
kranvatten hemma. När vi bör-
jar på allvar att acceptera det 
ohållbara sätt vi konsumerar 
produkter på idag kan äntligen 
ett seriöst arbete påbörjas för 
att få en balanserad jord med 
lika delade resurser.

Maria Vestrin

Snart är det Första Maj!
Första maj- firandet började 
med att 350 000  arbetare strej-
kade i Chicago år 1886, kravet

var 8 timmars- arbetsdag. 
Första maj är den dag då man 
över hela värden kallar ar-
betarna till gemensam kamp 
mot kapitalismens och utsug-
ningens brutala makt. Varför 
demonstrerar man bara mot 
kapitalismen? Det är ju det ka-
pitalistiska systemet som ligger 
bakom allt det onda som plå-
gar mänskligheten. Fattigdom, 
ojämlikhet, arbetslöshet, hem-
löshet, ekonomisk osäkerhet, 
krig och politiskt förtryck är 
alla oundvikliga produkter av 
detta system. Det är ju så att 
det är kapitalet som skickar 
miljontals människor - våra 
systrar och bröder - i arbetslös-
het. Och detta är en stor fara 
för ett samhälle.

Men det fattas ett riktigt 
motstånd mot dessa samhällsfi-
entliga krafter.

Första maj-firandet började 
som kampdag i ett samhälle där 
det rådde massfattigdom, och

svält bland många, där de so-
ciala orättvisorna och klassklyf-
torna var mycket påfallande.

Första maj- demonstrationen 
var från början en protest mot 
den härskande klassen. Alla

viktiga politiska reformer 
som Sveriges arbetare har lyck-
ats genomföra, har från

början förts fram i Första 
maj -demonstrationerna. Da-

gens makthavare har en anti- 
arbetarklassens politik, den 
kommer att göra många av oss 
ännu fattigare. Många går fort-
farande utan jobb.

Rättigheter som var själv-
klara för oss har blivit en dröm. 
Rättigheterna som arbetarna

har kämpat till sig – och 
märkligt nog så rullas nu allt 
detta tillbaka. När den så kall-
lade borgerliga alliansen går på 
offensiv så ökar klyftorna. Pen-
sionerna ryker, arbetslösa lider,

sjuka människor jagas, allt 
slags diskriminering ökar, den 
offentliga sektorn privatiseras

utan att fråga de riktiga 
ägarna, dvs. vi alla. När läget är 
så dåligt då har väl något gått 
snett? Arbetarrörelsens partier 
har inte skött sin uppgift bra. 
Vad ska vi göra då, frågar alla? 
Självklart inte bara sitta hemma 
och bli ledsna och arga. Vi alla 
måste organisera oss och käm-
pa mot dessa onda krafter som 
håller på att nedvärdera oss 
alla. Det är bara att kämpa som 
våra systrar och bröder gjorde 
i Chicago och som man gör i 
andra länder som Afghanistan, 
Irak, Grekland, Tunisien, Egyp-
ten, Italien…

Demonstrera för en ny poli-
tik!

Personligen tycker jag att det 
behövs en ny politik, en politik 
som gynnar arbetarklassens in-
tressen, en politik som begrän-
sar marknaden och bankernas 

makt. En politik som utvidgar
demokratin. Och alla vi ar-

betare, arbetslösa, tjänstemän, 
unga och gamla borde enga-
gera sig i en sådan grundläg-
gande ändring. Det är en fråga 
om oss, om våra barn och våra 
barnbarns framtid. Vi alla ska 
gå ut och demonstrera för rätt-
ten att bestämma över vår egen 
framtid och manifestera vårt 
stöd för demokratin . 

   Viktiga dagskrav är:

  1: Att Nato lämnar Irak, 
Afghanistan, Pakistan och Li-
byen 

  2: Sex timmars arbetsdag 
med bibehållen lön

  3: Att de borgerliga slutar 
att sälja ut den offentliga sek-
torn

  4: Att bemanningsföretag 
ska bort från arbetsplatserna

  5: Att LO inte ska förhand-
la bort vår strejkrätt

  6: Att Las stärks
  7: Att Sverige ska ta ut sina 

trupper från Afghanistan
                                                                                                 

Masood 

Farligt bly i kökskranar
Mässing eller brons användes för svarvade delar i t.ex. kökskranar. Dessa material är legeringar som 
innehåller bly som är tillsatt för att förbättra skärbarhet vid svarvning och fräsning. Förutom kop-
par och zink innehåller svarvmässing 1 till 3 % bly. Gjutna bronser s.k. rödgods innehåller förutom 
koppar, tenn och zink upptill 3 % bly. Blyet är tillsatt i legeringarna för att förbättra skärbarheten i 
verktygsmaskiner.

Nu har konstaterats att bly utsöndras i kranvattnet och vad som inte sagts i massmedia är att även 
koppar kan lösas ut vid lågt Ph, surhetsgrad i vattnet.

Allt detta leder till stora hälsoproblem främst hos barn, 
bly påverkar hjärnan och försämrar intelligensen.

VAD MÅSTE GÖRAS? Att all tillverkning av kranar 
som orsakar ohälsa måste stoppas omgående är helt klart 
och en fråga av högsta prioritet där FN måste kopplas in. 
Sverige ingår i EU, nu är det bråttom. Vad måste göras 
omgående för att åtgärda de befintliga problemen?

Tacksam för svar från kommuner, landsting och reger-
ing, det gäller folkhälsan.

Arnold Stenman
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Vård är en mänsklig rättighet 
som omfattar oss alla. Nu är 
människan skapad på så vis att 
vi behöver vård vid olika tillfäl-
len i livet. När vi blir sjuka ska 
vi få den vård som behövs för 
att bli friska eller åtminstone 
tas omhand så våra sista dagar 
blir så rofyllda de kan bli. Lika-
dant är det när vi blir äldre och 
inte klarar att sköta oss själva 
längre. Det innebär att det är en 
av få marknader som alltid har 
”kunder” och är på så vis inte 
känslig för konjunkturväxlingar 
vilket i sin tur gör marknaden 
intressant för kapitalet. 

Det här är sagan om hur 
kapitalet täljer guld med våra 
skattepengar för att utföra nå-
got som borde vara gratis och 
under samhällelig kontroll.

VAd hände?
Svensk sjukvård var privat vid 

förrförra sekelskiftet och endast 
de som hade råd kunde uppsöka 
privatläkare. De övriga var ut-
lämnade till fattighjälps -sjuk-
vård. Den typen av sjukvård 
hade stora brister och kunde 
inte uppfylla befolkningens be-
hov och vården blev offentlig. 
Under 1970-talet kom svensk 
sjukvård att gå i bräschen för de 
marknadsorienterade länderna 
när det gällde progressiv lag-
stiftning. Primärvården byggdes 
ut med storsatsningar på vård-
centraler med förebyggande 
vård som huvudmål och sjuk-
vårdspersonalens utbildningar 
blev mer omfattande. Man in-
förde den s.k. sjukronorsrefor-
men som innebar att läkarbesök 
och medicin som skrevs ut vid 
ett läkarbesök kostade vardera 
sju kronor vilket var ett enormt 
steg framåt för jämlik sjukvård 
för fattiga och rika.

Men precis som samhället i 
övrigt så smittades sjukvården 
av de nyliberala idéerna och re-
dan i mitten på 80-talet drabba-
des vården av sparbeting. Och 
när Sverige blev medlem i EU 
ingick kravet att all verksam-
het skulle konkurrensutsättas, 
vilket i sin tur ledde till att det 
politiska etablissemanget släpp-
te kravet att vården skulle vara 
offentligt driven.

hur MAn tjänAr pengAr 
Med offentligA Medel
Idag drivs mer än 25 procent av 
primärvården och 14 procent 
av äldreomsorgen av privata 
bolag och nästan 80 procent av 
kommunerna och landsting kö-
per sina tjänster där. På mark-
naden finns hundratals bolag 
som försöker göra pengar på 
offentlig verksamhet men som 
i alla branscher så finns det en 

handfull aktörer som är domi-
nerande. Capio, Carema (till-
hörande koncernen Ambea), 
Attendo Care, Aleris, Förenade 
Care och Praktikertjänst är 
namnen på de största bolagen 
som driver verksamhet inom 
vården. Samtliga utom Prak-
tikertjänst ägs av riskkapital-
bolag vars mål är att köpa och 
sälja bolag med lån och fonder. 
Vården utvecklas till en produkt 
bland andra vars uppgift är att 
inbringa så mycket profit som 
möjligt. Under 2008 gjorde fem 
av dessa koncerner tillsammans 
med Frösunda en vinst på 1,2 
miljarder kr. I de flesta fall beta-
las vinsterna inte ut i aktieutdel-
ning utan man skapar en form 
av lån från aktieägaren som 
plussas på för varje år och som 
vid försäljningen av konsernen 
betalas ut med förmånliga skat-
teregler. Men emellanåt så ”be-
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Stoppa slakten av socialförsäkringen
Regeringen kräver att Försäk-
ringskassan måste spara drygt 
500 miljoner kronor till år 
2013. Sakliga argument och 
vädjan om uppskov av denna 
neddragning har inte hjälpt. Re-
geringen har kallsinnigt avvisat 
all kritik mot sin spariver. För 
en vecka sedan lämnade För-
säkringskassan så sitt förslag till 
regeringen för hur myndigheten 
ska klara besparingarna: För-
säkringskassan drar sig ur alla 
servicekontor och stänger alla 
sina lokalkontor i landet. Alla 
möjligheter för spontana besök 
kommer därmed att upphöra. 
Cirka 500 medarbetare i För-
säkringskassan berörs.

– Vi klarar inte åtstramning-
en med osthyvelsmetoden utan 
det krävs en kraftig strukturför-
ändring. Av hänsyn till kunder-
na är det helt uteslutet att skära 
i handläggningen, vi måste 
klara vårt uppdrag att fatta be-
slut och betala ut pengar. Vi vill 
aldrig hamna i 2008 års situa-
tion igen. Detta tror vi drabbar 
kunderna på minst dåligt sätt, 
har Försäkringskassans general-
direktör Adriana Lender fram-

hållit och understrukit att en 
ledstjärna i arbetet har varit att 
freda Försäkringskassans hu-
vuduppdrag att utreda och be-
tala ut ersättningar och bidrag 
och att vara stöd för sjukskriv-
nas återgång i arbete.

- Vi har haft stor press på oss 
från regeringen att ta fram för-
slag till en åtgärdsplan och jag 
beklagar att man inte vill vänta 
på effekterna av vårt arbete 
med automatisering och själv-
betjäning, sade Försäkrings-
kassans generaldirektör. Vi har 
då i praktiken inte haft någon 
annan möjlighet än att minska 
servicenivåerna lokalt. 

Försäkringskassan har un-
der de senaste åren pressats in 
i allt snävare ekonomiska ra-
mar med konsekvenser både för 
sjukskrivna och för personal. 
Kassan har lagt ner mycket ar-
bete för att effektivisera orga-
nisationen. Men det räcker inte 
för regeringen Reinfeldt. De vill 
se snabba vinster och hämta 
in mycket pengar på kort tid.  
Då återstod bara att sänka 
kraven på den servicenivå För-
säkringskassan vill kunna er-

bjuda. Stängningen av alla ser-
vicekontor och lokalkontor i 
landet innebär att man endast 
kan kontakta Försäkringskas-
san via telefon eller på Inter-
net. Detta kommer självfallet 
att slå hårdast mot de svagaste 
i samhället, mot lågutbildade 
och invandrare med sämre om-
världs- och språkkunskaper. 
Stängningen av mötesplatserna 
är ett hårt angrepp mot med-
borgarnas sociala och demo-
kratiska rättigheter. Att kunna 
komma in på ett kontor för 
att få information eller få hjälp 
med någon blankett, har alltid 
varit en självklar och central 
service inom Försäkringskassa. 

Försäkringskassans fack-
liga företrädare är också djupt 
oroade över den arbetsmiljö 
som medlemmarna ska arbeta i. 
De planerade nedskärningarna 
kommer att leda till ökad stress, 
bristande kontroll över jobbet, 
mycket övertid och ökad risk 
för försämrad handläggning. 
Två tredjedelar av de anställda 
upplever redan nu hög stress i 
arbetet. 

Det är regeringen som måste 

hållas ansvarig för det som nu 
sker, både inom Försäkringskas-
san och bland andra myndighe-
ters möjlighet att ge god service.  
Regeringens politik kan en-
dast tolkas som ett med-
vetet angrepp på den ge-
mensamma sammanhållna 
socialförsäkringen som är en 
hörnsten för social trygghet. 
SKP protesterar kraftigt mot 
regeringens slakt av de grund-
läggande sociala rättigheterna 
i samhället! Vi ser ett tydligt 
mönster i politiken som syftar 
till slå sönder de återstående 
delarna av ett solidariskt väl-
färdssystem för att tillförsäkra 
storkapitalets stöttepelare - de 
privata försäkringsbolagen – 
nya lukrativa vinstmöjligheter. 

Vi kräver en socialpolitik 
värt namnet, med utbyggd vård 
och omsorg, stöd för de som 
blir sjuka och ett gemensamt 
socialförsäkringssystem som 
garanterar social trygghet för 
alla medborgare på lika villkor 
och utan vinstintresse. 

barbara hagel

Vård – rätten att profitera på de behövande
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talar” man lånen och ersätter 
dem med vanliga banklån för 
att öka koncernernas omfång 
d.v.s. att man köper upp mindre 
bolag för att pumpa upp värdet 
på koncernen. Sedan säljer man 
och kammar hem en storvinst 
på flera miljarder och koncer-
nerna fungerar på så vis som 
en stafettpinne som ambulerar 
runt de olika riskkapitalgrup-
perna. Bolag som Aleris, Frö-
sunda LSS, Ambea och Attendo 
har sålts på detta vis och in-
bringat deras ägare vinster på ca 
8 miljarder. Allt detta är möjligt 
genom att man tillåter privata 
företag att driva verksamhet 
med offentliga medel. 

Dessa kapitalgrupper är syn-
nerligen kreativa när det gäller 
att undgå beskattning. Genom 
att köpa med olika lån som 
t.ex. aktieägarlånet så undkom-
mer man beskattning efter-
som räntan är avdragsgill och 
kvittas mot skatten. Vinsten 
transporterar man sedan till ett 
holdingbolag som i sin tur vida-
rebefordrar den till olika skat-
teparadis. Skulle koncernerna 
bli alltför stora för att säljas vi-
dare, då styckar man helt enkelt 
upp dem och börjar om cirkus-
en från början. Och på detta vis 
täljer man guld med offentliga 
medel.

VAlfrihet, tillgänglighet 
och kVAlitet
Dessa tre ord är kapitalets mot-
svarighet till de tre revolutio-
nära orden som myntades un-

der Franska revolutionen. Med 
dessa bevingade ord har man 
ideologiskt lyckats att få män-
niskor att tro att verksamheten 
måste bedrivas som den gör nu. 
Låt oss fördomsfritt undersöka 
litet närmare om dessa argu-
ment har någon substans för att 
eventuellt kunna ge någon form 
av absolution för frosseri i skat-
temedel.

S:t Görans sjukhus är det 
flaggskepp som alla apologeter 
för privatiseringar brukar hän-
visa till som succémodell för 
framtida privatiseringar och 
förtjänar därför att granskas 
litet närmare. När sjukhuset 
privatiserades var det ett av lan-
dets bästa sjukhus både när det 
gäller vård och kostnadseffekti-
vitet. Vad som sällan berättas är 
att när privatiseringen genom-
fördes så fick sjukhuset väldigt 
förmånliga villkor som bl.a. fri 
tolkservice, tillförsäkrad kom-
pensation för hyreshöjningar 
genom särskild uppräkning av 
DRG-priset, fördelaktig moms-
kompensation, affärsjuridiskt 
bindande avtal som förhindrar 
att beställaren förhandlar ner 
pris och vårdvolymer och vä-
sentligt mindre utbildningsåta-
ganden än övriga stockholms-
sjukhus. Dessa förmåner har 
gjort att man har bedrivit verk-
samheten billigare och sedan 
överfört vinsterna till Capios 
ägare. Det visar att argumentet 
att man med privatisering kan 
utföra sjukvård till billigare pris 
och bibehållen kvalitet inte är 

annat än bluff och skojeri. 
Likadant är det med argu-

menten om tillgänglighet och 
valfrihet. Det har visat sig att 
koncernerna har en tendens 
att öppna kliniker på platser 
där det finns friska människor. 
Detta kan vid första anblicken 
tyckas dåraktigt eftersom man 
behöver kunder för att bedriva 
en lönsam affärsverksamhet. 
Men det system som man nu 
har infört och som heter vård-
val innebär att patienten får en 
vårdpeng som man tar med sig 
till respektive vårdcentral som 
man listar sig på. Denna vård-
peng förbrukas under en tids-
period och då är det viktigt att 
ha så många kunder som möj-
ligt som är friska eller behöver 
endast en lindrig och snabb 
behandling. Resultatet blir att 
man inte är intresserad att öpp-
na i områden där det finns flest 
behövande. Och vilka områden 
är detta? Självklart dem där den 
fattigaste delen av befolkningen 
bor. 

Förra året slog sig Svenskt 
Näringsliv och diverse andra 
propagandainstrument (läs: 
borgerliga massmedia) för brös-
tet och förklarade att valfrihe-
ten hade resulterat i att allt fler 
valde privata alternativ inom 
vården. För att bevisa detta 
hade man allehanda statistik. 
Vad man inte berättade var att 
på flera orter hade privata kon-
cerner tagit över verksamheten 
genom offentlig upphandling 
vilket inneburit att det bara 

fanns ett alternativ på orten, 
nämligen det privata. Så genom 
att berätta halvsanningar med 
hjälp av statistik kan man lura 
folk.

Det finns även andra argu-
ment mot privatisering av vår-
den som t.ex. att man inte får 
någon insyn i verksamheten vil-
ket i sin tur begränsar möjlighe-
ten till livsviktig forskning. Men 
det viktigaste argumentet är att 
varför ska en elit ha rätt till 
våra skattepengar? Synnerligen 
allvarligt är det när man förstår 
hur riskkapitalgrupper agerar. 
Visserligen ligger det i kapita-
lismens mekanismer att hela ti-
den söka nya avkastningar men 
riskkapital har överhuvud taget 
inget intresse att bedriva nå-
gon vård utan är endast intres-
serat av att höja priset på sina 
koncerner för vinstmaximering 
vid försäljning. Det innebär att 
man före en försäljning säkerli-
gen kommer att suga ut koncer-
nerna till maximum. 

Denna politik måste själv-
klart stoppas men det duger 
inte med halvmesyrer som vän-
sterpartiet och socialdemokra-
terna brukar komma med. Att 
kräva stopp för vinstuttag hin-
drar inte riskkapitalgrupperna 
från att tjäna grova pengar ef-
tersom de drar in profiterna vid 
spekulation och handel med 
våra vårdcentraler och andra 
vårdinrättningar.

Victor diaz de filippi

Foto: SXC.hu
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Frige de fem kubanska fångarna
Lördagen den 2 april kom dot-
tern till en av de fem fängslade 
kubanerna till ABF-huset i Stock-
holm, nämligen Irma Gonzales, 
27 år.

Det är första gången någon 
anhörig till de fem kommit till 
Sverige och vi var minst 250 
deltagare som hade kommit för 
att lyssna denna lördagsefter-
middag.

Mest var det åhörare från de 
sydamerikanska länderna, det 
säger sig självt och hela talet 
hölls på spanska med en svensk 
tolk. Efter talet fick deltagare i 
publiken ställa frågor och det 
gjorde man också flitigt.

Irma Gonzales berättade 
bland annat att maxtiden för 
att sätta någon i isoleringscell i 
USA är tre månader, men hen-
nes pappa hade suttit 17 må-
nader i sträck. Det handlar inte 

om vanligt fängelsestraff utan 
man går systematiskt in för att 
psykiskt knäcka fångarna från 
Kuba.

Dessutom sitter de inte på 
samma fängelse utan är spridda 
runt om i landet för att försvåra 
alla gemensamma besök från de 
anhöriga på Kuba. 

Irma Gonzales berättade att 
för att komma till USA krävs 
det visum och det utfärdas en-
dast en månad åt gången. Ett 
fängelsebesök innebär också att 
den besökande måste klä av sig 
naken och sedan gå in i ett an-
nat rum för att klä på sig och 
sedan vidare in i besöksrum-
met, alltså optimal förnedring 
och att det är för att straffa 
Kuba som land man beter sig 
så här.

När president Obama kom 
till makten lovade han att för-
bättra relationerna till Kuba, 

men ingenting har hänt. Alla 
rättsliga instanser är prövade 
och det finns ingen annan in-
stans att nu vända sig till än 
till presidenten själv. Han hade 
kunnat frige de fem med bara 
en knapptryckning, men han 
har inte rört ett finger och är 
inte ett dugg bättre än sina fö-
reträdare.

Vad är det då för slags brott 
de fem gjort sig skyldiga till 
kanske någon frågar sig. De 
hade ett uppdrag från Kubas 
regering att infiltrera exilkuba-
ner i Miami för att på så sätt ta 
reda på om det fanns planer på 
att invadera Kuba eller olika at-
tentatsbrott. 

Detta kan ju knappast sägas 
vara ett brott mot USA som na-
tion och med bakgrund till det-
ta så framstår det hela som ett 
rent politiskt geschäft och spel 
för de inhemska gallerierna.

Alltsammans är både tragiskt 
och sorgligt och för att väcka 
världsopinion reser nu Irma 
Gonzales runt och berättar om 
sin far och dennes vänner. På 
frågan om det finns något po-
litiskt parti i Sverige som krävt 
frigivning av de fem blev sva-
ret nej. Man utgick från riks-
dagspartierna. Jag undrar hur 
många parlamentariker som 
satt här denna kväll, åtmins-
tone gav de sig inte till känna 
eftersom de som ställde frågor 
inte presenterade sig utan frå-
gade helt anonymt.

Efter mötet framförde en ku-
bansk septett flera rytmiska lå-
tar på spanska och applåderna 
visade att hela mötet hade varit 
både lyckat och uppskattat.

Megabyte

Eva Björklund från Svensk-Kubanska Föreningen och Irma Gonzales.
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Sveriges Kommunistiska Parti har antagit en del uttalanden angående de pågående händelserna i Mellanöstern och Nordafrika. Vi återger här 
de två uttalanden som gjorts angående det imperialistiska överfallet på Libyen. Frågan om Libyen har väckt många känslor och därför återger 
vi också andra synpunkter som kommit Riktpunkt till del.

Nej till utländsk inblandning i Libyen!
FN:s resolution 1973 är ett be-
ställningsverk av imperialismen 
och krigshetsarna i EU och 
USA. Det militära krossandet 
av en självständig stat av värl-
dens oljehungrigaste imperia-
listländer serveras under etiket-
ten ”skydd av civila”. Med en 
lögn fullt jämförbar med Bushs 
lögner inför kriget i Irak och 
Hitlers lögner inför överfallet 
på Polen, inleds resolutionen 
med att påstå att situationen i 
Libyen ”fortsätter att utgöra ett 
hot mot internationell fred och 
säkerhet”.

Resolution 1973 går långt 
utöver flygförbudszonen, den 
ger möjligheter till omfattande 
attacker mot libyska militära 

enheter och utrustning och 
praktiskt taget alla tänkbara 
former av attacker. Kort sagt 
utgör den en krigsförklaring av 
imperialisterna mot Libyen. Ett 
sådant militärt angrepp kom-
mer ytterligare att infektera den 
interna konflikt som redan har 
utkrävt ett högt pris bland den 
libyska befolkningen och kom-
mer att utsätta dessa för än 
större faror.

Sveriges Kommunistiska 
Parti fördömer säkerhetsrådets 
resolution vars pådrivare var 
USA, Storbritannien och Frank-
rike. Omröstningen gav resul-
tatet 10-0 och 5 nedlagda rös-
ter (Kina, Ryssland, Brasilien, 
Indien och Tyskland), under 

farligt och grundligt hycklande 
om ”humanitär intervention”. 
Denna doktrin är farlig efter-
som den ger en bekväm före-
vändning att åsidosätta en av 
de mest centrala och grundläg-
gande principerna i FN-stad-
gan, respekt för den nationella 
och territoriella suveräniteten 
för alla medlemsstater. Den 
ger officiell sanktion för an-
fallskrig och ockupation av de 
imperialistiska krafterna under 
täckmantel av ”internationellt 
humanitärt bistånd ”.

När imperialisterna i Wash-
ington, Paris och London åbe-
ropar humanitärt bistånd är det 
ett skandalöst hyckleri. Vi ser 
hur de skyddar och skyddade 

civila i Afghanistan, Irak, Ju-
goslavien och hur obemannade 
drönare från USA: krigsmakt 
orsakar lidande och mord på 
civila i Pakistan.

Eller ta det som händer just 
nu i Bahrain och Jemen, där 
reaktionära och diktatoriska re-
geringar slaktar obeväpnade ci-
vila demonstranter i fullt dags-
ljus, demonstranter vars enda 
”brott” är att de fredligt har 
tagit till gatorna för att kräva 
demokratiska förändringar. El-
ler de upprepade israeliska mas-
sakrer av palestinier i Gaza och 
de andra ockuperade område-
na, det mest upprörande fallet 
av imperialistiska dubbelmoral.

Varför har Washington, Lon-
don och Paris förblivit så påfal-
lande tysta inför dessa upprö-
rande grymheter?

Svaret är mycket enkelt. Ef-
tersom dessa stater är ”USA- 
vänliga” klientstater som troget 
tjänar imperialistiska intressen i 
regionen. I Libyen vill de impe-
rialistiska makterna ha en regi-
mändring för att ersätta Gadda-
fi med en mer förutsägbar och 
smidig marionettregering för 
att stärka sin hegemoni i Nord-
afrika och Mellanöstern där de-
ras inflytande allt mer hotas av 
det ökande demokratiska upp-
svinget i hela arabvärlden.

Sveriges Kommunistiska Par-
ti uppmanar alla svenskar som 
motsätter sig kriget och aggres-
sionen att kräva att den svenska 
regeringen omedelbart vidtar 
åtgärder och agerar i EU för ett 
slut på den imperialistiska in-
terventionen i Libyen.

Låt det libyska folket själv 
bestämma sin framtid.

Nej till krig och imperialis-
tisk inblandning i Libyen. 

Stockholm den 20 mars 2011
Sveriges kommunistiska 

parti
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Sverige i krig
Masken har fallit. I den svenska 
riksdagen har Alliansen och de 
som tills nyligen kallade sig för 
Opposition tillsammans och nu 
även formellt, kastat Sveriges 
neutralitet och alliansfrihet över 
ända. I feg underkastelse under 
USA/Nato och i brott med vår 
deklarerade alliansfrihet deltar 
Sverige nu i imperialismens krig 
i Libyen för olja, lydregimer och 
nya USA-baser. Rörelserna för 
förändring i andra nordafrikan-
ska länder tar också skada av 
detta krig.

Cynismen i riksdagsbeslutet 
är ofattbar. De krafter som vill 

se Sverige som medlem i Nato 
ser återigen en chans att akti-
vera det så kallade Partnerskap 
för fred som redan åberopas 
när det gäller Afghanistan. In-
dustrin och försvaret som söker 
kunder för missfostret Jas Gri-
pen ser chansen till en global 
försäljningskampanj. 

FN:s roll i konflikter så som 
vi känner till den och har stött 
den i början av organisationens 
existens har omformulerats för 
att passa dagens imperialistis-
ka mål. ”Förebyggande krig”, 
”humanitär intervention”, 
”skydd av civila” heter de svep-

skäl som åberopas för att skapa 
en värld efter kapitalets behov. 
Säkerhetsrådets beslut 1973 
bryter mot folkrätten och har 
heller inte fått stöd av tungt vä-
gande medlemsländer som In-
dien, Ryssland, Kina, Brasilien 
och Tyskland. Denna resolution 
hade med gott samvete kunnat 
avvisas av Sverige, men nej, 
Sverige har gjort sin skyldighet 
gentemot EU.

 SKP fördömer den svenska 
regeringen och riksdagen som 
från att en gång i tiden haft en 
medlande roll för avspänning, 
nu genom sitt beslut ökar de 

militära spänningarna. SKP 
fördömer denna av riksdagen 
beslutade krigspolitik då den 
är ett allvarligt hot mot natio-
nens säkerhet och det svenska 
folkets långsiktiga intressen. Vi 
fördömer med extra skärpa de 
riksdagspartier som säger sig 
företräda arbetarrörelsen då de 
säljer ut den internationella ar-
betarrörelsens innersta kärna, 
som alltid varit fredskampen.

Vet hut, vet sjufalt hut. … 

Stockholm den 3 april 2011
Sveriges kommunistiska 

parti
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Revolutionen i Tunisien och kriget i Libyen
Helgen den 25 mars intogs pre-
sident Ben Alis residens i Ham-
mamet (Han hade fem stycken 
palats) av arbetarklassens revo-
lutionära organisationer. Samti-
digt ockuperades stadsdelarna 
Kharouba och Mrazka i den 
norra delen av staden. Barri-
kader har byggts av tegel och 
skrot for att skydda befolk-
ningen från militärens attacker 
samt Bin Alis legosoldater. Två 
tusen av dessa lär finnas kvar 
i Tunisien och de samarbetar 
med Kadhaffis anhängare som 
smugit sig in i Tunisien via den 
enorma flyktingströmmen. Till-
sammans utför de lönnmord på 
revolutionärer och krypskytte 
på demonstranter. Samtidigt 
avancerar Kadhaffis styrkor i 
Libyen västerut och befinner sig 
nu ca sextio kilometer från den 
tunisiska gränsen.

 Revolutionerna rasar genom 
arabvärlden med bl.a. regimens 
i Syrens dödsskjutningar av de-
monstranter och Israels bomb-
ningar av Gaza som följd. 

I Libyen bombas befolkning-
en av Natos flyg och mördas 
och våldtas i sina hem av Kad-
haffis styrkor.

 Kadhaffi förstör också in-
frastruktur i sitt eget land och 
hotar att spränga oljecisterner 
som svar på det imperialistiska 
angreppet på Libyen.

I Tunisien hotas revolutio-
nen av reaktionens krafter, mi-
litären samt infiltration från 

Kadhaffi eftersom denne varit 
kompanjon med familjen Ben 
Ali och har stora affärsintressen 
att försvara i Tunisien.

Med rätta anklagar Kadhaffi 
också Tunisien för att ha inspi-
rerat folket i Libyen till att resa 
sig mot fattigdom och förtryck.

 Nyligen sammanträdde 35 
nationer i London för att dis-
kutera vad de skulle göra ”efter 
Kadhaffis fall”. Det beslöts bl.a. 
att en kontaktgrupp på marken 
skulle bildas for att planera for 
Libyens framtid eftersom Hil-
lary Clinton inte kunnat lita på 
att de s.k. rebellerna i Benghazi 
hade ”demokratiska syften”.

 Slutsatsen om icke samar-
betsvilliga revolutionärer drog 
Clinton efter besöket i Tunisien 
för någon dryg vecka sedan då 
hon i Tunis bemöttes av hund-
ratusentals demonstranter som 
skanderade ”USA ut ur arab-
världen” samt bar plakat med 
texten ”USA= Israel”. Eftersom 
USA:s utrikesminister medfölj-
des av ett jättekoppel av ame-
rikansk polis och militär vilka 
tog sig in i leden bland demon-
stranter och ut i de tunisiska 
bostadsområdena, ställde Tuni-
siens preliminära regering Hil-
lary Clinton den enkla frågan:

Om du inte litar på polisen i 
Tunisien varför vill du då inves-
tera i vårt land?

 Sök en annan plats! blev 
uppmaningen från Tunisien till 
Hillary Clinton. 

 Häromdagen tog ytterligare 
sju ungdomar i staden Sidi Bou-
zid i mellersta Tunisien sina liv 
genom att hälla bensin på sig. 

Varje dag genomförs emeller-
tid i Tunisiens alla städer mas-
siva militanta uppror av arbe-
tarklassen och övrig befolkning 
i syfte att bryta sig loss från fat-
tigdom, arbetslöshet, våldet och 
det auktoritära styret. 

Som ett resultat av den enor-
ma klasskampen i Tunisien har 
exempelvis chefen för den na-
tionella polisstyrkan tvingats 
att avgå och polischefer lokalt 
som påträffats samarbeta med 
kriminella och arvodera mord-
uppdrag på oppositionella 
ställts inför rätta.

  Det arabiska upproret fort-
sätter.  I Jemen sitter president 
Saleh löst i sadeln och efter-
som landet inte har någon olja 
är det troligt att det revolutio-
nära upproret ska kunna få 
samma utgång som i Tunisien 
och Egypten där de härskande 
presidenterna tvingats ta sig på 
flykt.

EU och USA har av natur-
liga ekonomiska och strategiska 
skäl försökt dra sina växlar och 
styra den revolutionära kam-
pen i arabvärlden in på sina 
vägar och i Libanon har Na-
sarella från Hisbollah i tal till 
massorna försökt dra fördel av 
upproren i Bahrain och resten 
av arabvärlden när han pekat 
på mullornas i Irans ”historiska 

uppgifter” att leda folkens be-
frielsekamp.

 Demonstranterna i bl.a. 
Bahrain kämpar emellertid 
enigt gentemot USA:s närvaro, 
invasionen från Saudiarabien 
samt islamistiska försök att 
splittra befolkningen.

Drogmissbrukare och desil-
lusionerade, så beskrivs Kad-
haffis trupper och legosoldater 
när en reporter från tidningen 
Lequotidiens den 31 mars inter-
vjuade några som tillfångatagits 
utanför Benghazi i den östra de-
len av Libyen.

– Dom gav mig libysk natio-
nell identitet och ett fyraårigt 
kontrakt med tillhörande bil 
och en lön på tiotusen dollar i 
månaden, berättade Ali Moha-
med ursprungligen från Tchad. 

Tio tusen dollar i månaden 
är en mycket hög summa i ett 
land där medellönen ligger på 
100 libyska dinarer, ungefär 70 
dollar.

– Jag gick med som frivillig i 
Kadaffis armé, berättade Ades-
salem, eftersom det påstods att 
Libyen hade angripits av en ut-
ländsk komplott. Men när mina 
uppgifter som soldat bestod 
i att skjuta ihjäl kvinnor och 
barn har jag inte kunnat fort-
sätta med detta, sa han.

Vid Ras Lanouf gav sig där-
för Adessalem till revolutions-
styrkorna från Benghazi.

I vissa s.k. vänsterkretsar cir-
kulerat nu också uppgiften att 
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”utländska krafter” skulle ligga 
bakom revolutionen i Libyen.

 Inför Kadhaffis bombarde-
mang av sitt eget land under 
februari månad i år och mör-
dandet av tusentals invånare av 
olika nationellt ursprung bo-
satta i Libyen tog mängder av 
militärer och höga tjänstemän 
inom den libyska administra-
tionen avstånd från den galne 
härskaren och hans korrupta 
familj. Libyens representant i 

FN bad FN om hjälp i en hu-
manärt katastrofal situation for 
det libyska folket och dom som 
kunde tog till flykt till Tunisien 
och Egypten, länder vilka på 
fredlig väg lyckats genomföra 
en demokratisk revolution. 

Detta är fakta som ingen kan 
förneka men det är också bak-
grunden till att USA och EU i 
kraft av sin ekonomiska och 
militära styrka lyckats manipu-
lera opinionen och FN till att 

skicka Nato-flyg att bombarde-
ra Libyen och döda människor 
oavsett om de är revolutionärer 
eller anhängare av Kadhaffi.

 Nu deltager också Sverige 
i anfallskriget och har skickat 
åtta Jas-plan på morduppdra-
get.

Anledningen till detta enor-
ma imperialistiska uppbåd gen-
temot den libyska revolutionen 
är att i Libyen finns massor av 
olja.

 Glädjande är därför de jät-
telika demonstrationer som ge-
nomförts i London och i Tysk-
land till stöd för revolutionerna 
i Tunisien, Egypten och Libyen 
vilka efter att ha genomgått en 
fas av s.k. borgerlig demokrati 
nu kämpar för det socialistiska 
samhället.

charlotte Svärdström

Korståget mot Libyen
Libyen är suveränt och ska en-
ligt internationell lag lösa sin 
konflikt på egen hand. Dessut-
om får man enligt FN-resolution 
inte ensidigt ta parti för den ena 
parten i en inbördes konflikt. 
Men allt eftersom FN utvecklas 
till ett verktyg i händerna på den 
samlade imperialismen: USA, 
NATO, Storbritannien, Frank-
rike och övriga kapitaliststater i 
världssamfundet, försvinner su-
veräniteten bakom fabricerade 
lögner om ”mänskliga rättighe-
ter, humanitära katastrofer och 
folkmord.” vilka gör att impe-
rialismen skaffar ”legitimitet” 
för sina kriminella angreppskrig 
mot främmande nationer.

Fredsdialogen som medel har 
försvunnit bakom oljehägringar 
och de kapitalistiska ländernas 
ovilja att se orsakerna bakom 
konflikter (som i Libyen) för 
att låta sin egen militära stra-
tegi ”reda ut dem.” Som yt-
terligare en anledning till att 
legitimera krig och ockupation 
har det kapitalistiska ”världs-
samfundet” tagit för vana att 
göra ”monster” av ledare för 
nationer som på ett eller an-
nat sätt är ekonomiskt åtrå-
värda eller strategiskt viktiga.                                                                                          
Vi erinrar oss bl.a. Jugoslavi-
ens president Milosevic och 
har läckorna från WikiLeaks i 
färskt minne, där USA:s ledning 
uttalar sig nedsättande om både 
Rysslands president Medvedev 
och premiärminister Putin. Vi 
håller också i minnet hur många 
decennier Libyens symboliske 
ledare Muammar Ghadaffi, Ku-
bas f.d. president Fidel Castro 
och Demokratiska Folkrepubli-
ken Koreas president Kim Jong 
Il samt Venezuelas president 
Hugo Chavez demoniserats 

med flera har demoniserats. 
Vi drar oss likaså till minnes 
hur många gånger dessa varit 
utsatta för attentat och deras 
respektive länder blivit föremål 
för terrorism, militära provoka-
tioner och aggressioner. En dik-
tator och ett monster är lättare 
att angripa än en legitim ledare 
för sin nation. Och där kapita-
lismens förtal genom sin enor-
ma propagandaapparat ensidigt 
får råda, legitimeras lögnen och 
utgången blir den förväntade. 
Kriget mot Libyen var planerat 
sedan år tillbaka och USA såg 
nu sin chans att med FN bak-
om ryggen fortsätta sitt korståg 
mot denna oljerika stat.

De som flyr och flytt undan 
kriget är vanliga människor och 
gästarbetare. 

Peter Dale Scott (tidigare ka-
nadensisk diplomat och profes-
sor vid Berkeley-universitetet, 
författare till en rad böcker, 
bl.a. ”American War Machine” 
samt forskare vid Centre for 
Reserch on Globalization) ) me-
nar att de räds den s.k. libyska 
oppositionen, bl.a. Nationella 
fronten för Libyens frälsning- 
NFSL. Denna extrem-islamska 
grupp har alltsedan Ghadaffi 
kom till makten 1 september 
1969 och slängde ut USA och 
Storbritannien ur landet försökt 
att mörda honom med stort un-
derstöd av bl.a. USA och Israel. 
Enligt African Confidential 
Newsletter 5 januari 1989 hade 
sistnämnda länder satt upp ett 
stort antal baser i Tchad, (som 
gränsar till södra Libyen) för 
hemliga krigsförberedelser. En 
officiell US-amerikansk rapport 
bekräftar stödet från Saudiara-
bien, Egypten, Marocko, Israel 
och Irak samt från franska un-

derrättelsetjänsten och CIA till 
NFSL och baserna i Tchad.  
1984 misslyckades ett kupp-
försök mot Ghadaffi, där syftet 
var att överta Libyens ledning. 
Året därpå publicerade Wash-
ington Post en plan där USA 
ber Egyptens förre president 
Mubarak att invadera Libyen 
men denne vägrar.  Brittiska 
resurser användes för att samla 
FSNL, den Libyska oppositio-
nen som därigenom kunde ge-
nomföra en nationell konferens 
i London 2005. Sin nationella 
kongress lade FSLN till USA i 
juli 2007. Rapporter om grym-
heter och döda civila har sedan 
dess kanaliserats till västmedia 
från Washington D.C.  Enligt 
Peter Dale Scott deklarerade 
LIFG- den Libyska islamska 
kampgruppen, (som gör ge-
mensam sak med NFSL) 1995, 
efter veckor av hårda strider i 
Benghazi mellan islamsk gerilla 
och Ghadaffis säkerhetsstyrkor 
grundvalen för sin existens: att 
störta Ghadaffi och hans avfäl-
lingsregim som det viktigaste 
näst plikten att tro på Allah den 
allsmäktige. LIFG kunde mot-
taga 50.000 dollar från Sau-
diarabien för varje militant som 
dödades på slagfältet. Ett nytt 
kuppförsök mot Ghadaffi ägde 
rum i februari 1996 av LIFG 
som för övrigt är grundat av 
veteraner på talibanernas och 
USA:s sida i kriget mot socialis-
men i Afghanistan och Sovjet. 
Förkämparna i LIFG säger sig 
vilja införa ett styre som ”visar 
det libyska folkets sanna karak-
tär.”

 ”LIFG bad 2009 om ursäkt 
för att åter ha försökt mörda 
Ghadaffi. Ledarna, som fortfa-
rande är fängslade har ångrat 

sina handlingar och numera 
säger att målet att bekämpa 
Ghadaffi inte är legitimt för ji-
had.”  USA och dess marionett-
ter i det saudiska kungahuset, 
Qatar, Förenade Arabemiraten 
och Yemen har naturligtvis 
gjort gemensam sak med den 
globala kapitalismen i sin strä-
van att omintetgöra det Libyska 
statssystemet. Libyen med sina 
folkkongresser på alla sam-
hällsnivåer, det libyska sociala 
skyddsnätets uppbyggnad och 
mycket annat som berättigar 
alla dess medborgare ett vär-
digt liv, har naturligtvis varit en 
garant för att Libyens rena olja 
förblir i libysk ägo, en nagel i 
ögat på samtliga kapitalister, 
även de svenska och deras mi-
litära såväl som politiska och 
massmediala drängar.  

Med det sätt varpå mono-
polkapitalismen i Sverige och 
andra nationer med kapita-
listiska statssystem lever på 
den arbetande befolkningens 
exploatering och utarmning 
vill den naturligtvis sprida till 
resten av världen, som en ”de-
mokratisk rättighet.” Kapital 
är en produkt av de arbetande 
människorna och behövs än så 
länge för utvecklingen av vårt 
samhälle. Kapitalister däremot 
och det kapitalistiska systemet 
i synnerhet har det arbetande 
folket ingen som helst använd-
ning för. Kapitalismen är blott 
en parasit på samhällskroppen 
och en cancersvulst för hela 
världen.”  Det Libyska folket 
hade en relativ hög levnadsstan-
dard. Man lade stor del av na-
tionalprodukten på utbildning. 
Så tvärt emot vad islamisterna 
påstår var utbildningsgraden 
mycket hög i Libyen. Folket 
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ägde dessutom sina bostäder 
även de som själva inte hade 
råd att köpa. Utbildning, sjuk-
vård och mediciner var gratis. 
Dessa rättigheter riskerar nu 
det Libyska folket att mista om 
imperialisterna och islamisterna 
lyckas inta det oljerika Libyen. 
För syvende till sist är det kriget 
för oljan som är den verkliga 
agendan samt att, ur kapitalis-
tisk synvinkel, bekämpa den 
förhatliga socialismen.  Beho-
vet av den militära insatsen 
renodlas utan att de bakomlig-
gande orsakerna får komma 
till tals och FN används sedan 
Sovjetunionens nedmontering 
alltmer som västvärldens och 
kapitalismens förlängda arm.                                                 
”Solidariteten” stannar numera 
inte vid den territoriella grän-
sen utan vid ”ett folk i nöd.” 
Likaså kan en nations ledare 
som demoniseras till dess han/
hon framstår som ett monster 
lättare skapa en anledning/legi-
timitet för ett militärt angrepp. 
Till detta är kapitalismens 
massmediala propagandaappa-
rat behjälplig, om den så kall-
lar sig liberal eller socialdemo-
kratisk.   Medvedev, Putin och 
försvarsminister Lavrov går 

emot invasionen. Imperialis-
terna börjar faktiskt stöta på ett 
växande motstånd. Dessutom 
anklagar republikanernas kon-
gressledamot från Ohio, Dennis 
Kusinich president Obama för 
att bryta mot USA:s konstitu-
tion, (artikel 1 avsnitt 8) när 
han utan att begära omröstning 
i Kongressen godkände kriget. 
Kusinich menar att Obamas 
handling är ett brott som måste 
ställas inför riksrätt.

”Rysslands president Dmitrij 
Medvedev, träffade i tisdags US 
försvarsminister. Robert Gates 
och uttryckte oro över situatio-
nen i Libyen och sa att det inte 
är tillräckligt att genomföra 
säkerhetsrådets FN resolution 
om flygförbudszon inom detta 
nordafrikanska land. Tidigare 
sade landets president Med-
vedev att Ryssland erbjudit sig 
att medla för att finna en för-
handlingslösning på situationen 
i Libyen.

Samtidigt när Rysslands ut-
rikesminister Sergej Lavrov 
gjorde en rundtur i länderna i 
Mellanöstern, rapporteras det 
att Ryssland fortsatte att insis-
tera på att de stater som deltar 
i genomförandet av FN:s reso-

lution 1973, som gav grönt ljus 
för en militär operation i Li-
byen, uteslutande bör ägnas till 
försvar av civilbefolkningen.  

FN:s säkerhetsråd anser sig 
dock fortfarande ha legitimitet 
för genomförandet av resolutio-
nen som inledde ”verksamheten 
i Libyen.”  Det är mycket mot-
sägelsefullt att i Libyen ställa 
sig på Al Quaidas sida för att 
sedan bekämpa dem i Afghanis-
tan. Vilka argument har ”våra” 
politiker för att NFSL och LIFG 
har för avsikt att bibehålla 
mänskliga rättigheter och de-
mokrati i Libyen? 

CIA och brittiska agenter 
finns nu på plats i Libyen. För 
att inte Sverige ska missa till-
fället att få leka med de stora 
pojkarna, har det svenska elit-
förbandet SSG redan skickats 
iväg. Skulle inte Sverige endast 
vistas i luften för att övervaka 
flygförbudszonen? Vad än man 
nu vill säga om Ghadaffi så 
använder han i alla fall inte 
DU-vapen med dess förödande 
följdverkningar vilket USA 
har bombat Libyen med. Men 
man kanske kommer att förse 
Al Qaida med dessa vapen för 
att de ska nå framgång mot de 

Libyska trupperna? Det har nu 
också framkommit att NATO 
har bombat civila i Libyen. 
Propaganda förekommer i alla 
krig från alla håll men Gates 
propagandautspel var ändå väl 
så starkt när han hävdar att 
Ghadaffi låter döda sina egna 
civila för att lägga ut dem där 
NATO har fällt sina bomber. 
Det är en falsk bild man gör sig 
om man tror att NATO:s inten-
siva bombardemang inte skulle 
leda till civila dödsoffer. Vi har 
alltför tydliga exempel från 
Afghanistan för att ens för ett 
ögonblick tro att NATO värnar 
de civila. 200 miljoner kronor 
av våra skattemedel kostar den 
svenska krigsinsatsen. 200 mil-
joner kronor som om de går till 
humanitär hjälp skulle innebära 
mycket för de nödlidande. 200 
miljoner kronor kostar För-
svarets reklam för JAS- Gripen 
som om de lyckas göra en insats 
för imperialismen kanske blir 
åtråvärda som köpobjekt. De 
har nämligen några stororder 
som nu hänger i luften. 

kjell bygdén 
Astrid boman

”Trevligt att träffa dig, överste. . . Förresten, jag ska bomba ditt land nästa månad. ”
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Kommunisterna ökade 
nästan det dubbla i ryska regionalval
12 av Ryssland 89 regioner har 
hållit regionalval den 13 mars 
2011. Valkampen har varit 
mycket hård. Kommunistpar-
tiets toppkandidat i republiken 
Dagestan blev mördad. Två 
bröder i en annan bil vid samma 
tillfälle blev också ihjälskjutna. 
I staden Kirovchan pumpades 
tårgas in i en samlingslokal 
med 1 000 mötesdeltagare som 
mött upp för att lyssna på Kom-
munistpartiets ledare Gennadj 
Zjuganov, fyra fick föras till 
sjukhus. Spanare från Kommu-
nistiska partiet avslöjade sabo-

törer i två bilar som spred falska 
kommunistiska valaffischer. 

På valdagen hade Kommu-
nisterna mobiliserat 50 000 
observatörer, tre för varje vallo-
kal. De avslöjade brott mot val-
lagen, köp av röstkort, mani-
pulering av röstlängder. I en by 
hade mantalslistan 135 namn 
men i urnan var det över 600 
avgivna röster.

I många kretsar har Kom-
munisterna slagit ut Putin och 
hans parti Vårt Ryssland. I flera 
städer, t ex. i Kirov, blev Kom-
munisterna största parti med 

32,9% mot Vårt Rysslands 
29,6% - ett kraftigt nederlag 
för dem. 

I 10 av de 12 regionerna 
hade RFKP, Ryska Federatio-
nens Kommunistiska Parti, 
stora framgångar. Inte många 
partier klarar spärrgränsen som 
är satt till 7 % i Ryssland.

Putin får stora problem vid 
val till Duman. Ett parti som 
brukar få 70-80% av väljarna 
bakom sig är nu den stora för-
loraren. Kommunistpartiet lig-
ger nu på en god andraplats. 
Regionalvalen betraktas som 

ett prov i valkampen inför riks-
dagsvalet till ryska duman.

koMMuniStiSkA nord-
kAlottkonferenSer i 
bArenSregionen
Kommunister från RFKP Ryss-
land, NKP Norge, KTP Finland 
samt SKP Finland och SKP 
Sverige träffas i slutet av juni 
i Pajala på den årliga Nordka-
lottkonferensen. Det svenska 
partiet står som värd. Med stort 
intresse ser vi framemot detta 
möte.

Arnold Stenman

USA och Storbritannien frammanar 
naturkatastrofer och revolutioner!?
USA och Storbritannien framma-
nar naturkatastrofer och revolu-
tioner på löpande band samtidigt 
som de spelar världens frälsare 
och beskyddare.

Den serbiske fysikern och 
uppfinnaren Nikola Tesla (1856-
1943) vänder sig förmodligen nu 
i graven, när han ser hur hans 
uppfinningar missbrukas alltmer. 
Nikola Tesla uppfann radion och 
radiostyrningen. Nobelprisäran 
gick istället felaktigt till italiena-
ren Guglielmo Marconi. ”Tesla 
är en stor uppfinnare som ligger 
bakom allt från växelströms-
generatorer till röntgenkällor, 
vakuumrör och högspänningsut-
rustning men han står ofta i det 
fördolda på grund av sin stora 
motvilja mot priser och företags-
drift.” (Mikael Höök, UHDSG, 
2007-11-03)

Jordbävningarna i Haiti 2010 
och Japan 2011 samt Libyens in-
bördeskrig är bara början på vad 
som komma skall. Man behöver 
inte vara speciellt begåvad och 
insiktsfull för att förstå att ske-
endena och förfarandena har ett 
nära samband.

En serbisk webbtidskrift skri-
ver att Serbiens delegation fått 
preliminärt reseförbud med an-

ledning av misstankar om att 
den frammanat naturkatastrofer 
i de länder den besökt. (www.
njuz.net, lördag 12 mars 2011) 
Artikeln är naturligtvis ett på-
hitt, men i bakgrunden florerar 
ett kusligt allvar.

I skuggan av kärnkraftsolyck-
orna i Japan bombar och terrori-
serar väst och Nato Libyen och 
dess befolkning. Nato påstår sig 
vilja skydda civilbefolkningen, 
men det är ett spel för galleri-
erna. Nato:s talesmän ger sken 
av att de värnar om civilrätten, 
demokratin och freden i Europa 
samt bredare. I själva verket 
framkallar de naturkatastrofer 
och revolutioner. Var fanns de 
när Srebrenica i Bosnien genom-
levde en massaker, där mer än 
8000 bosnienmuslimska män 
och pojkar dödades, och när 
över 250000 serber flydde från 
Kroatiens blixtkrig och etniska 
rensning? Libyen valdes in i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter i 
maj 2010. Nu fördömer värl-
den Libyens ledare Muammar 
Khadaffi och utesluter hans land 
från rådet. Var finns logiken och 
empatin?

Under Irakkriget dog över 
4000 spädbarn varje månad 

som ett direkt resultat av de 
angloamerikanska sanktionerna 
1990-2003. USA:s tidigare utri-
kesminister Madeleine Albright 
tillfrågades om det här: ”Detta 
är ett mycket svårt val, men vi 
tycker att priset är värt det.”, 
svarade hon.

Muammar Khadaffi är långt 
ifrån ett helgon. Samma sak gäl-
ler för västs nuvarande och äldre 
ledare. Nicolas Sarkozy påstås 
vara schizofren och mytomanisk, 
Tony Blair en hypokondrisk ka-
tolsk konvertit och George W. 
Bush sektmedlem i det hemliga 
sällskapet ”Skull and Bones”.

Sverige spelar demokrati- och 
fredskämpe ute i världen samti-
digt som den svenska försvars-
makten erbjuder sig att skicka 
åtta Jas Gripen-plan för att 
”hjälpa till” med flygförbudszo-
nen över Libyen (Ekot, Fredag 
18 mars 2011). Utrikesminister 
Carl Bildt kallar det ”alldeles ut-
märkt”, att franska flygattacker 
slagit ut ett antal av Khadaf-
fis stridsfordon i östra Libyen. 
”Min förhoppning är nu att 
dessa operationer har en sådan 
inledande styrka att de på ett av-
görande sätt förändrar den poli-
tiska situationen i landet. Och i 

det avseendet tror jag att de när-
maste dygnen är de viktigaste.” 
(TT och Sydsvenskan, lördag 19 
mars 2011) Istället för att mana 
till lugn och besinning tänder 
Bildt en ny brasa i infernot.

USA, Storbritannien och 
Frankrike vill till varje pris un-
danröja Muammar Khadaffi. 
Genom att avlägsna honom 
från den politiska arenan stop-
pas också den gigantiska va-
penaffären med ryssarna: ”FN:s 
sanktioner mot Libyen slår hårt 
mot den ryska vapenexporten. 
Ryssland kan förlora mångmil-
jardbelopp på grund av utebliv-
na vapenleveranser till Libyen.” 
(Ekot, tisdag 1 mars 2011)

Västmakterna och deras allie-
rade sätter således dagliga krok-
ben och käppar i hjulen för Ryss-
lands, Kinas, Irans, Brasiliens, 
Venezuelas, Libyens, Zimbab-
wes, Serbiens med flera andra 
obekväma länders framfarter. 
Men det finns ett ordspråk som 
säger: ”Den som gräver en grop 
åt andra faller ofta själv däri!”

ljubomir t. devic, fil. kand.,
medlem i Skånes författar-

sällskap och ASlA
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Lika lön för lika arbete
Men SEKO- facket och Vård-
förbundet försvarar lönediskri-
mineringen

 Tillsammans med krav på 
8-timmarsdag är ”Lika lön för 
lika arbete” sedan begynnelsen 
de europeiska fackföreningar-
nas självklara krav. Det skulle 
skydda mot patronvälde, god-
tycke och diskrimineringar i ar-
betslivet.

Sjuksköterskornas kamp ny-
ligen för ’Lika lön för lika arbe-
te’ fick mångas sympatier men 
icke fackets stöd. Eftersom re-
gionpolitikerna trotsade ett så-
dant självklart krav, nödgades 
40 av sammanlagd 105 sjuk-
sköterskor i Lund att säga upp 
sig. Nyanställda fick mot 2 000 
kr/månad mera i lön för samma 
arbetsuppgifter än kollegerna 
med mångårig erfarenhet. Kon-
flikten spred sig till ca 11 stora 

sjukhus i hela landet och ofta 
sade halva antalet sjuksköter-
skor upp sig. Personalbristen 
gick ut över patienterna och 
operationsköerna bara växte. I 
stället för att ordna avlöningen, 
anlitade politikerna s.k. uthyr-
ningsföretag och betalde upp 
till tre gånger högre löner för 
inhyrda sjuksköterskor. Löne-
diskrimineringen avslöjar vad 
politiker och vissa fackpampar 
menar, som tagit ’jämlikhet’ i 
entreprenad.

Regeringen hade redan 1990-
91 inom den offentliga sektorn 
infört lönediskrimineringen så-
som normgivande arbetsrättslig 
princip. Pådrivarna var fram-
för allt det reaktionära SACO-
facket med lundensaren Bo Sö-
dersten och SAF:s Ulf Laurin, 
som nu i Bryssel såsom lobby 
försöker europeisera denna 

<Svenska Modell>.
 Lönediskrimineringen är ett 

återfall till patronväldet före 
uppkomsten av fackföreningar 
med kollektivavtal. Nu dikterar 
chefen vem som skall ha högre, 
vem lägre lön trots samma ar-
betsuppgifter. Mest drabbade 
är framförallt kvinnor, oliktän-
kande och invandrare – utbö-
lingar. Enligt Sveriges Radio ger 
regeringen kvinnorna i departe-
menten 2 000:kr/månad lägre 
lön än männen med samma ar-
bete!

DN 11.8.97 omnämner en 
OECD-rapport enligt vilken de 
offentligt anställda i Sverige har 
den lägsta  anställningstrygghet 
av alla 15 OECD-länder. 85 % 
av de svenska offentligtanställ-
da mot 24 % av de italienska 
betraktar sin anställning som 
otrygg. Fackets uppgift har bli-

vit att jamsa med den offentliga 
sektorns patroner som själva 
håller sig med lukrativa fall-
skärmar.

Lagom till 1 maj tar SEKO:s 
Oscar Hammarström och Mag-
nus Ahlberg till orda i Syd-
svenskan 29/4 och försvarar 
lönediskrimineringen som med-
lemmarna får genom kollektiv-
avtal vilka ”sätter bara gränsen 
nedåt” men inte stadgar ”Lika 
lön för lika arbete”(!). Indivi-
duell lönesättning genom kol-
lektivavtal - vilken motsägelse i 
sig själv!

Medlemmarna i facket bör 
läsa om sina rättigheter: I EU:s 
arbetsrätt som gäller även i Sve-
rige stadgas ”Lika lön för lika 
arbete”; lönediskriminering är 
förbjuden.

REINHARD HELMERS

En ursäkt till den Libyska ambassaden
200 miljoner kronor för att 
hjälpa al- Caidas armé i Libyen. 
200 miljoner kronor kostar den 
svenska krigsinsatsen. 200 mil-
joner kronor som om de går till 
humanitär hjälp skulle innebära 
mycket för de nödlidande. 200 
miljoner kronor kostar Försva-
rets reklam för JAS- Gripen som 
om de lyckas göra en insats för 
imperialismen kanske blir åtrå-
värda som köpobjekt.

Så ställer man åter upp på 
USA:s falskflaggade krig. När 
Khadaffi påstods bomba sina 

egna fanns enligt ryska satel-
litbilder ingen aktivitet i om-
rådet och de bilder som spreds 
har senare visat sig vara bilder 
på Israels senaste bombangrepp 
mot Gaza. Kriget mot Libyen 
har länge varit planerat och nu 
i samband med oroligheterna i 
arabvärlden såg man sin chans. 
Rebellarmén är inte folkligt 
förankrad och en stor del av 
Libyens folk stöder faktiskt 
den socialistiska politiken som 
för dem innebär rätt till gratis 
utbildning, sjukvård och medi-

cin. I Libyen äger man sina bo-
städer även de som inte har råd 
att betala. Rebellarméns ledare 
erkänner också att al- Caida-
soldater ingår i den beväpnade 
skara som begår övergrepp 
mot civila. Vi har också kunnat 
läsa i utländsk press att Nato 
bombat civila mål. Man hann 
inte mer än få FN:s medgivande 
till en flygförbudszon så bröt 
man mot FN-konventionen ge-
nom att ta parti för en grupp i 
ett inbördeskrig. Målet är inte 
att skydda civila.

Jag hoppas att någon på Li-
byens ambassad läser detta. Jag 
vill nämligen framföra inte bara 
kommunisternas ursäkt, det 
finns många andra bland oss 
gräsrötter i det här landet som 
har förstått vad det hela egent-
ligen handlar om. En ursäkt 
ifrån oss. Vi skäms över att våra 
svenska medborgare idag och vi 
skäms över våra politiker.

tyvärr svensk medborgare

Utländska studenter väljer bort Sverige!
 ”Nu flyr utomeuropeiska topp-
studenter svenska universitet 
och högskolor. Orsakerna är 
höga studieavgifter, anmäl-
ningsavgifter och brist på sti-
pendier (…) – Konsekvensen 
med färre internationella stu-
denter är att det inte blir samma 
mångfald på campus. Sedan är 
det ju så att vi får ersättning för 
varje student och det påverkar 
ekonomin vilket i sin tur gör att 
utbildningar kan bli neddragna, 

säger Eva Bäck, chef för stude-
randeavdelningen.” (”Utländ-
ska studenter flyr Sverige”, dn. 
se, 2011-02-18)

Svenska universitet och hög-
skolor får inte längre någon bi-
dragsersättning från staten för 
studenter utanför EU. Därför 
tar lärosätena ut chockavgifter 
för utländska studenter som 
vill studera i landet. De frap-
perande höga studie- och an-
mälningsavgifterna har således 

lett till att många studenter valt 
bort Sverige framför andra att-
raktiva utrikes läroinrättningar. 
Exempelvis Storbritanniens, 
Tysklands, Hollands, USA:s och 
Kinas läroanstalter lockar allt-
fler, där avgifterna ligger långt 
mycket lägre.

Det är absurt att Sveriges 
regering inte ser vikten av ett 
internationellt starkare och bre-
dare högskole- och universitets-
samarbete med tanke på att det 

finns en reell utländsk efterfrå-
gan på de meriterande svenska 
utbildningarna. Utländska och 
utomeuropeiska studenter ses 
som en belastning för svenska 
skattebetalare och det svenska 
välfärdssystemet istället för 
att ses som en tillgång för pe-
dagogisk variation, stimulans 
och mångfald. Studenterna är 
med andra ord sanna kulturat-
tachéer och ambassadörer som 
skapar ett globalt nätverk av 
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relationer och samarbete länder 
och kontinenter emellan. Kon-
sekvensen av statens kortsiktiga 
sparande, framför ett långsik-
tigt satsande, blir följaktligen 
att vi får en utarmad och enkel-
spårig lärandemiljö framför ett 
rikt och varierat skolklimat.

”Den svenska regeringen läg-
ger i ännu en växel i kampen 

om snuset. Socialminister Gö-
ran Hägglund (KD) kräver i ett 
svar till EU om tobaksdirektivet 
att förbudet att sälja snus i EU 
upphävs, rapporterar Svenska 
Dagbladet. Hägglund skriver 
att snus är ”betydligt mindre 
skadligt än cigaretter” och att 
snusförbudet i EU därför ”inte 
är logiskt”.” (”Regeringen tar 

strid för snuset”, dn.se, 2011-
02-20)

Vår regering kör skolvärl-
den till botten samtidigt som 
de är måna om att sälja vapen 
till utvecklingsländer, stödja 
tobaks- och snusförsäljningen 
samt bidra till svenska företags 
(Vattenfall, Astra Zeneca m.fl.) 
miljöbrott ute i världen. De 

har gjort, som många gånger 
tidigare, ett ödesdigert val som 
blir förödande för det svenska 
samhället. Man kan undra var 
begreppet ”hållbar utveckling” 
är och om Sverige verkligen är 
det mönsterland som det vill ge 
sken av utåt – eller?

ljubomir t. devic

Säkerheten i Japans 
kärnkraftverk urusel under många år
Från 1981 fram till år 2010 har 
minst 13 tillbud uppstått vid 
kärnkraftverken i Japan, också 
med strålningsolyckor som 
medfört dödsfall. I Japan finns 
ett 50-tal kärnkraftverk.

 Den sista olyckan som in-
träffade vid jordbävning och 
tsunamin den 11/3 2011 tyder 
på allvarliga strålskador som 
leder till döden för en del drab-
bade. Denna olycka har hela 
tiden nedtonats av Japans re-
gering, men det framstår klart 
att den är mångdubbelt värre 
än Tjernobyl. Miljoner japaner 
får räkna med för hög strålning 
under lång tid.

Det stora privata energimo-

nopolet TEPCO har försummat 
säkerheten.

Det förefaller troligt att inga 
statliga kontrollorgan liknande 
de som finns hos oss existerar. 
Sannolikt är kapitalismens dik-
tatur i Japan den värsta i värl-
den.

Kontrollerade på nätet om 
jordbävningen vid Sendai 
2011-Wikipedia; redan den 9 
mars kom första stora skalvet, 
4 mil från skalvet den 11 mars 
som orsakade tsunamin. Var-
för varnades inte befolkningen 
redan den 9 mars? Tiotusentals 
människor kunde ha räddats. 
Nu är dödstalen uppe i ca: 30 
000. Det är lätt att vara efter-

klok, men frågorna är många, 
varför har myndigheterna till-
låtit reaktorer på Japans mest 
utsatta kust när det gäller 
jordbävningar? Varför har inte 
kraftverken byggts på funda-
ment gjorda av tjocka stålar-
merade betongplattor som var 
föreskrivna?

 Det japanska folket måste 
få hjälp i denna världens värsta 
katastrof mitt i kalla vintern 
med stora delar av elproduk-
tionen utslagen. Den svenska 
regeringen borde ha skickat 
dieselel-verk med herkulestran-
sportplan omgående, men logi-
ken för högeralliansen var istäl-
let att delta i kriget om oljan i 

Libyen, då fanns det transport-
plan!

Nu har kärnkraftsmotstån-
darna vaknat här, förbjud all 
kärnkraft som om denna olycka 

skulle kunna inträffa i Sve-
rige. Mig veterligt har aldrig en 
jordbävning av den digniteten 
inträffat här. Blir det stopp för 
kärnkraften i Sverige då blir 
våra älvar stora som små explo-
aterade. Minst 20-30 terrawat-
timmar kan säkert klämmas ur 
älvarna.

Arnold Stenman

Ändamålet helgar medlen 
och ändamålet är profit
14- årige André fick narkolepsi 
efter vaccinationen med skva-
len, ett ämne som tidigare varit 
förbjudet i USA men nu släpptes 
fritt efter WHO:s falsklarm om 
den” högdödliga” svininfluen-
san. Läkemedelsrepresentan-
terna i WHO såg väl sin möj-
lighet att göra profit. Skvalen 
är inte en nödvändig ingrediens 
i ett vaccin men vaccinet kan 
förvaras längre. Sverige har för-
bundit sig att vid utrop av pan-
demi köpa in vaccin till Sveriges 
befolkning. Så gjorde man och 
nu ligger man på ett stort lager 
svininfluensavaccin som man 
fortfarande gör reklam för och 
tänker använda. Man har också 
påstått att biverkningar efter 
svininfluensavaccinet endast 

förekommit i Sverige. Jag vet 
inte om detta påstående härrör 
sig från okunskap eller om man 
försöker komma på andra på-
hittade orsaker till narkolepsin 
i Sverige.

André får hur som helst ing-
en hjälp från sjukvården, Soci-
alstyrelsen eller från våra poli-
tiker.

”Jag efterlyser plan B från 
Socialstyrelsen. För det måste 
ju ha funnits en plan för hur de 
skulle ta hand om dem som fick 
biverkningar av detta vaccin?

Eller hade de tänkt att allt 
skulle tystas ner? Att vi bara 
skulle finna oss i att det blev så 
här?” säger Andrés mamma.

Jovisst, tänker man tysta ned 
det hela på samma sätt som 

man tystade de läkare som gick 
ut med varningar om faran med 
vaccinet och som hävdade att 
detta inte var en dödlig epide-
mi. Hade man lyssnat på dessa 
läkare hade man kunnat be-
ställa ett vaccin fritt från skva-
len till riskgrupperna. Då hade 
det skvalenfria vaccinet räckt 
till och man hade kunnat fram-
ställa mer.

Polen och Schweiz beställde 
inget vaccin. Och där har inte 
svininfluensan krävt fler döds-
offer eller haft större spridning 
än i något annat land. Sverige 
försökte pracka på Polen ett 
lager med vaccin som blev över 
när stor del av det svenska fol-
ket vägrade att ta detta vaccin 
men Polen vägrade att ta emot 

det.
Biverkningarna från skvalen 

är kända sedan 40 år tillbaka 
genom det så kallade Gulfsyn-
dromet. Neurologiska sjukdo-
mar som drabbade de soldater 
som vaccinerades med tillsats-
ämnet skvalen. Tyska politiker 
beställde vaccin fritt från skva-
len åt sig själva och en del län-
der beställde inget vaccin alls. 
I våra media kunde vi läsa att 
folk dog som flugor på gatorna 
i Ukraina på grund av svininflu-
ensan. Vem spred den falskin-
formationen?

 Narkolepsi är ingen lindrig 
åkomma. Sjukdomen innebär 
ett livslångt lidande. Den som 
drabbas kan aldrig ha ett van-
ligt arbete eller ta körkort. Livet 
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blir oerhört inskränkt. Narkolepsi är den 
direkta biverkningen sedan finns det andra 
biverkningar som dyker upp senare i livet 
men dessa biverkningar är inte tillräckligt 
utredda ännu. Reumatiska sjukdomar som 
exempel.

 Många barn drabbades också av kram-

per efter vaccineringen. De något medi-
cinskt kunniga vet vad kramper kan inne-
bära för en liten barnahjärna. I Indien 
inträffade dödsfall. Små barn dog i kram-
per efter vaccineringen.

Varför se människor som patienter när 
det inte behövs, säger moderaterna och 

tar bort överlevnadsmöjligheterna för de 
sjuka. Är utförsäkring det som väntar våra 
narkolepsidrabbade barn? Det borde istäl-
let vara miljonskadestånd. Skadestånd som 
den svenska staten får ta på sig eftersom de 
köpte ett vaccin under immunitet.

Astrid boman

Europas kommunister höll möte
Kommunist- och arbetarpartier 
i Europa genomförde ett möte i 
Bryssel den 11 och 12 april. Te-
mat för mötet var ”Sociala och 
politiska processer i Europa och 
kommunisternas svar”.

Mötet organiserades av 
Greklands Kommunistiska 
Parti KKE, 38 partier från 31 
europeiska länder deltog i över-
läggningarna.

Aleka Papariga, general-
sekreterare i KKE:s central-
kommitté, Giorgios Marinos, 
Elisseos Vagenas, och Kostas 
Papadakis, alla medlemmar i 
centralkommittén av KKE var 
våra värdar och deltog i över-
läggningarna.

Mötet öppnades av Aleka 
Papariga som i sitt öppningstal 
betonade bland annat ”Idag 
finns en historisk möjlighet på 

grund av den ihållande klass-
kampen, och de tankar och 
aktiviteter som utvecklas i den 
folkliga kampen – med arbetar-
klassen i ledande ställning – att 
kampen också riktas mot ett 
stärkande av arbetarklassens 
politiska makt.

Man måste förstå att även 
om det i ett land väljs en ”folk-
vänlig” majoritet i parlamentet 
av folket och en regering har 
bildats på grundval av detta 
kommer den inte att kunna 
övervinna de begränsningar av 
de grundläggande lagarna för 
kapitalismen om den inte lö-
ser den centrala frågan om so-
cialisering av de grundläggande 
produktionsmedlen, utträde 
ur EU och Nato, rikstäckande 
planering och arbetarkontroll 
underifrån. ”

Den socialdemokratiska folk-
fronten Litauen hade förklarat 
sin avsikt att delta i överlägg-
ningarna och skulle företrädas 
av sin ordförande A. Paleckis, 
som tyvärr inte kunde närvara. 
Och detta på grund av, som 
E. Vagenas nämnde i sitt väl-
komsttal, ”De litauiska myn-
digheterna kommer att föra A. 
Paleckis till rättegång i morgon 
på grund av den antisovjetiska 
och antikommunistiska lag om 
”sovjetiska ockupationen” som 
stiftats i Litauen, eftersom han 
ifrågasatte den officiella ver-
sionen av de blodiga händelser 
som inträffade i Vilnius i ja-
nuari 1991. Idag tyder mycket 
på, både från den rättsmedicin-
ska undersökningen och vitt-
nen som tog aktiv del, på att 
dessa händelser organiserades 

av antisovjetiska styrkor, som 
fungerade som provokatörer, 
skapa offer för att belasta den 
sovjetiska armén med ansvar 
för dessa händelser. Kamrat Pa-
leckis nämnde dessa fakta i en 
intervju och döms av den anled-
ningen. Vi uttrycker vår solida-
ritet med de litauiska kamrater, 
med alla kamrater som drabbas 
av antikommunistiska intriger i 
europeiska länder och med Pa-
leckis personligen.”

Mirta Castro, chef för den 
kubanska delegationen till Eu-
ropaparlamentet och företrä-
dare för CP i Kuba, var också 
närvarande vid mötet.

referenten

Presidiet vid mötet Kom-

munist- och arbetarpartier i 

Europa.
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kampfonden 
Esa Salomaa, Torshälla 400
Sven Andersson, Järfälla 400
Kim Jensen, Helsingborg 600
Gösta Rodin, Bergsjö 200
Olle Anderssons dödsbo, Alvesta 4000
Sonny Axelsson, Finspång 200
Mika Anevret, Hägersten 400
Eivor Sydberg, Sveg 100
Gösta Andersson, Karlsborgsverken 100
Sovjetvän i Malmö 100
Gunnar Albinsson, Uddevalla 500
Leve socialismen! Stockholm 200
Sigvard Norén, Örbyhus 100
P-G. Lundström, Domsjö 300
Barbara Brädefors, Bromma 300
Kenneth 500

stöd till riktpunkt
Mika Anevret, Hägersten 200

summa: 8 600 kr
tidigare insamlat: 11 950
totalt:        20 550

Tillkännagivande
Föreställning på teater Tribunalen av och 
med Richard Turpin
Färdigflabbat!  Vill mana fram det kollek-
tiva undermedvetna, människans urgamla 
dröm att leva gemensamt, dela arbete och 
jordens rikedomar gemensamt. Denna 
dröm som levt allt sedan den sköna Nefer-
titis tid och sedan dess vandrat vidare ge-
nom historien via profeter, filosofer, apost-
lar. Via alla dem för vilka kors, bål, galgar 
rests, arméer tågat ut, bombplan lyft, lagar 
stiftats och maktens alla megafoner för-
dömt.

Vi, undertecknare av detta dokument, me-
nar att alla innerst inne vet att den rikedom 
som någon tvingas ägna sitt liv, sin tid och 
sin mening till att skapa åt någon annan att 
njuta, inte är på riktigt. Allt det goda du 
har att ge, människa, kan vi andra få.

Vi har rätt till det! Naturrätt! Liksom du 
har rätt till allt vi kan ge! Men marken, mi-
neralerna, tiden och arbetet har ingen rätt 
att äga!

För det är allas, vad än lantmätaren, 
börsmäklaren och riksdagskvinnan säger.

Människa! Vårda livet gemensamt och i 
gemenskap. Allt annat resonemang är att 
spotta på kärnan av existensen.

Historiens praktiska och/eller teoretiska 
kommunister, Jan Schaman, teater Tribu-
nalen och publiken, mars 2011.

Ådalen- början till slutet 
för en demokratisk polis
För åttio år sedan sköts fem personer i Åda-
len på order från en officer som just kommit 
hem från semester i Italien där han betuttat 
sig i Il Duces fascister. Den i kommunfull-
mäktige valde fjärdingsmannen skulle inte 
klarat läget så militär hade inkallats.

Folkstormens politiska resultat kanali-
serades som vanligt till kontrakurs, så en 
”statspolis” startades med en ordonanspo-
lis som kontakt till gamla polisen som hade 
valda inslag.

När hela makten överförts till statspo-
lisen tog Rikspolisstyrelsen på eget initia-
tiv kontakt med Europol, som till skillnad 
från Interpol registrerar även bögar och 
kommunister, och underkastade sig SIS, 
Schengen Information System

Där står vi.

Lennart Söderberg

6 – 10 april höll fackliga världsfederationen sin 16e kon-
gress. Närmare 900 delegater från 110 länder deltog. 
Kongressen stärkte den klassorienterade fackliga världs-
rörelsen som under kongressperioden fått 14 miljoner 
nya medlemmar.  Från Sverige deltog en fyra manna stark 
delegation, den största från Sverige på årtionden, på kon-
gressen. Ett längre reportage kommer i nästa Riktpunkt.

Fakta WFTU, World Federation of Trade Unions
Grundades 1945 i Paris.
78 miljoner medlemmar.
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1 Maj i Stockholm

Samling på Hötorget kl. 11.30

Tal och musik

Fred – Arbete – Socialism, Rätten till arbete- en mänsklig rät-
tighet

Nej till privatiseringar, 6 timmars arbetsdag

Stoppa NATO i Afghanistan, Pakistan, Libyen- och Sverige!

Arr: Sveriges Kommunistiska Parti, SKP

Irans Tudehparti, Iraks KP

Chiles KP, Bolivias KP

FMLN El Salvador

Vid Spanienmonumentet La Mano, Katarinavägen, kl. 9.30 – 
10.30

Tal av arbetarrörelsens organisationer, musik

Arr: LO-distriktet i Stockholms län

Rålambshovsparken kl. 14.00

(vid regn: Pontonjärgatan 36 B)

Vi hyllar arbetarrörelsens kampdag 1 Maj

med samvaro, musik och mat

Arr: Victor Jara-föreningen

1:a maj Göteborg

Bokbord på Järntorget kl. 10-14

1:a maj Malmö

Möte på Triangeln kl. 12.00

Tal av partiordförande Victor Diaz De Filippi och Håkan Jöns-
son

Musik, bokbord mm

1:a maj Gävle

SKP går i Byggnads block under parollen FRED, ARBETE, 

SOCIALISM

Samling: Gävle Folkets Hus 13.30 Avd exp. öppet från 12.30

1:a maj Gällivare

 SKP & Vänsterpartiet anordnar gemensamt 1:a  Maj-firande 
i Malmberget. 

 Samling på Torget kl.12:00.

 För mer info se: www.skp.se/gellivare eller annons i lokala 

 annonsbladet Kometen.

Övriga möten se hemsidan www.skp.se


