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Innehåll

Vår statsminister heter Stefan Fölster
Avslöjandet att Svenskt Nä-
ringsliv betalat PR-byrån Prime 
över fyra miljoner kronor för 
att vrida partiet åt höger skakar 
Socialdemokraterna. 

På Primes kontor i Gamla 
stan i Stockholm arbetar för-
utom förre SSU-ordföranden 
Niklas Nordström också flera 
andra socialdemokrater. Till-
sammans har de bildat en egen 
partiförening, Slussplans S-för-
ening.

Men högervridningen står 
inte Niklas Nordström ensam 
för. Godsägare Persson var den 
förste som märkbart drev par-
tiet åt höger. Men det hela bör-
jade när Ingvar Karlsson förde 
oss in i EU.

Men egentligen startade 
det den 28 februari 1986. Då 

mördades solidariteten. Sedan 
gick tre socialdemokrater från 
regeringen in och hindrade ut-
redningen och viktiga bevis för-
svann. Det började väl brännas 
under fötterna. Efter det hade 
vi inget folkhem. Så vilket folk-
hem Reinfeldt nämnde i sitt jul-
tal vet jag inte.

Jag undrar hur mycket 
svenskt näringsliv lägger i mo-
deraternas partikassa? Åtskilli-
ga miljoner. Dessa miljoner krä-
ver något tillbaka givetvis och 
det är ju till svenskt näringslivs 
fromma politiken styrs.

Därför förlorar vi våra trygg-
hetssystem. Sjukas och arbets-
lösas egna inbetalda avgifter 
läggs istället till statskassan. 
Medan de sjuka och arbetslösa 
hamnar i ekonomiskt obestånd. 
Detta för storföretagen och de 
högavlönades stora skattelätt-
nader. Att möjliggöra skatte-
lättnader genom att ta från de 
öronmärkta sociala avgifterna 
är stöld och ingenting annat 
än en kriminell handling. När 
svenskt näringsliv fick ta över 
de politiska besluten försvann 
också mänskligheten ur poli-

tiken. Vi ser det inte minst i 
Försäkringskassans agerande i 
många fall.

 Hela vårt politiska system är 
korrupt. Förfallet tog fart och 
politiken tog en otäck vänd-
ning sedan Stefan Fölster kom 
från sin skolning från andra 
sidan Atlanten och tog plats i 
den svenska politiken genom 
Svenskt näringsliv. Alva Myr-
dals barnbarn, Stefan Fölster, 
studerade nationalekonomi vid 
UCLA i Los Angeles. Han är 
född i Västtyskland och blev 
svensk medborgare år 2002. 
Nu blir jag sverigedemokrat 
och säger att vi inte kan släppa 
in vem som helst i landet.

Astrid boman

”Men högervridningen står inte niklas nordström en-

sam för. Godsägare Persson var den förste som märk-

bart drev partiet åt höger. Men det hela började när 

ingvar Karlsson förde oss in i eU.”
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”Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk 
revolution. Proletärerna har i den inget annat att för-
lora än sina bojor. De har en värld att vinna.”
- Karl Marx ”Det kommunistiska partiets manifest”



ledare

Höst och en nygammal budget
Regeringen presenterade för några veckor 
sedan sin budget för 2012 och oppositions-
partierna från vänster till högerextremister-
na i Sverigedemokraterna har presenterat 
sina s.k. skuggbudgetar i form av motioner 
till riksdagen, motioner som de redan på 
förhand vet kommer att röstas ner.

Budgetmotionen från det största oppo-
sitionspartiet, Socialdemokraterna, har na-
turligtviss väckt mest uppmärksamhet. 

Budgeten och budgetmotionerna var 
också temat för partiledardebatten i riks-
dagen för någon vecka sedan, där dock hu-
vudnumret blev en ”tack- och farväl”- till-
ställning för Lars Ohly och en debatt som 
hamnat i skymundan på grund av Håkan 
Juholts personliga agerande i olika affärer, 
affärer som borde få många att inse att Sve-
rige inte är landet annorlunda. Här liksom 
i alla länder med det kapitalistiska systemet 
som grund gäller roffarmentaliteten och 
korruption, och mutor är legio inom såväl 
statsapparaten som företagsvärlden. Håkan 
Juholt-affärerna är inte något undantag 
utan snarare principen bland den politiska 
eliten som krälar i stoftet av den döende ka-
pitalismen. Oppositionen är hänvisade till 
de mindre sfärerna medan regeringen kan 
använda sina ministertaburetter till de stora 
affärerna. Vi har en utrikesminister som 
använder den svenska försvarsmakten för 
att höja priset på sina oljeaktier- Sveriges 
deltagande i kriget mot Libyen dikterades 
av önskan om makt över oljeproduktionen. 
Varför skall man då inte få fiffla en smula 
med det för vanliga personer avskaffade 
bostadsbidraget. 

Vi serveras skådespel istället för politik 
och reellt politiskt inflytande. Vi skall en-
bart uppträda som valboskap vart fjärde år 
är de kapitalistiska mediernas tydliga mål-
sättning, där emellan skall vi vara förnöjda 
med deras skådespel. 

De som förväntat sig ett förtydligande i 
partiledardebatten av de ideologiska skill-
naderna mellan regering och opposition i 
synen på hur ekonomin kan användas för 

att skapa ett bättre samhälle har all anled-
ning att vara besvikna.  Även om retoriken 
innehöll en del ideologiska vinklingar så 
återfinns de inte i oppositionens motioner. 
Där accepterar man i stort sett över hela 
linjen regeringens problembeskrivning och 
förslag till åtgärder, även om man plussar 
på några miljarder här och drar bort några 
där. Ett exempel kan vara socialdemokra-
ternas utfästelser om en bättre A-kassa. Det 
konkreta förslaget innebär att taket skall 
höjas till 910 kronor per dag, dock bara 
under de första hundra dagarna, därefter 
skall ersättningen sänkas med 150 kronor 
och hamnar därmed på i stort sett samma 
nivå som alliansregeringens. 

De stora orden saknas dock inte i deras 
budgetmotioner.

”Sverige behöver en ny färdriktning. Vi 
vill ha ett samhälle där välfärd och möj-
ligheter kommer alla till del. Där vi river 
hinder för människors frihet så att de kan 
förverkliga sina drömmar. Vi vill utveckla 
Sverige mot ett mer modernt, jämställt och 
framåtblickande samhälle, byggt på gemen-
skap, solidaritet, rättvisa, kreativitet och 
trygghet.  Vi kan aldrig acceptera arbets-
lösheten. Som land har vi inte råd med det 
slöseri som arbetslösheten innebär”, skriver 
Socialdemokraterna. 

”Det är tid för investeringar i fler jobb 
och bättre välfärd och då behövs en ny 
politisk färdriktning. Det behövs breda 
samhällsnyttiga investeringar för att bygga 
samhället starkt och jämlikt samt för att 
öka jämställdheten. Rättvisa är produktiv 
och ekonomisk jämlikhet är en framgångs-
faktor för ett lands hela utveckling. Med 
Vänsterpartiets budgetalternativ skapar vi 
120 000 nya jobb och utbildningsplatser 
redan 2012, vilket skapar möjligheter till 
egenförsörjning, delaktighet och framtids-
tro. Det är att ta ansvar.” , skriver vänster-
partiet.

Vi har naturligtvis inga invändningar 
mot beskrivningen att Sverige behöver en 
ny färdriktning, en ny politik helt enkelt. 

Läser man de inledande beskrivningarna i 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetmotioner kan man lätt få uppfatt-
ningen att dessa partier var beredda att 
inleda denna, den nya färdriktningen. Men 
läser man vidare så inser man snart att det 
blidde en tummetott av deras inledande vi-
sioner, om ens det. För i fortsättningen blir 
det mest åtgärder för att stärka det svenska 
kapitalets internationella konkurrenskraft 
och en del satsningar på de mest uppen-
bara och eftersatta behoven i offentlig sek-
tor. Småföretagen, som tycks ha blivit alla 
partiers hjärtebarn, får liksom i regeringens 
budget sin beskärda del och om man skall 
tro motionärerna och regeringen så är små-
företagen den enda möjligheten för Sveriges 
räddning. Uppfattningar som de delar med 
miljöpartiet och Sverigedemokraterna. 

Vi kan konstatera att samstämmigheten 
mellan regeringen och hela oppositionen är 
omfattande. De små differenser som finns 
innebär ingen ny färdriktning utan snarare 
en cementering av den nyliberala politik 
som präglat Sverige de senaste 20 åren och 
inneburit att den kapitalistiska krisens alla 
bördor övervältrats på det arbetande fol-
ket. 

Saknas gör alla konkreta åtgärder för 
att stoppa förskingringen av den offentliga 
sektorn och överföringen av skattemedel 
till privata profiter, liksom återregleringen 
av alla de misslyckade privatiseringar av för 
samhället viktiga tillgångar som el, järnväg, 
skolor, sjukvård, äldreomsorg m.m.

Dessutom skulle en budget som vill peka 
ut en annan färdriktning innehålla konkre-
ta förslag på hur överförandet av banker 
och finansinstitut till staten skall genom-
föras, liksom uppbygget av statliga basin-
dustrier som stödjer sig på vårt lands råva-
rutillgångar.

Det skulle vara en ny färdriktning som 
skulle få allt stöd av kommunisterna.

Tommy Waidelich, Anders Ygeman och 

Helene Hellmark Knutsson presenterar 

förslag för Urban tillväxt, Budget 2012. 

Fotograf: Anders Löwdin.
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Från vänster Stefan Gustafsson SKP, Lars Folke SKP, Stefan Westberg Byggnads, framför det gemensamma bokbordet.

Socialistiskt forum i Gävle
Lördagen den 17 september ar-
rangerades för första gången 
ett socialistiskt forum i Gävle. 
Arrangören ABF - 
Gästrikebygden kunde 
erbjuda ett mycket 
omfattande program. 
Deltagarna - som till 
antalet var ca 250 per-
soner som med gäv-
lemått mätt och med tanke på 
att det var för första gången 
måste anses som mycket bra - 
erbjöds att delta i mängder av 
intressanta samtal. Seminarier 
och samtal som kunde handla 
om ”socialismen i dag, visioner 
och möjligheter”, ”Att bryta en 
blockad – Ship to Gaza”, ”Kaos 
på spåret” för att nämna några.

Att det var första gången 
som arrangemanget skedde i 
Gävle kan också vara en förkla-
ring till att det rent organisato-

riska inte fungerade helt smärt-
fritt. Bl.a. visade det sig att när 
organisationer som på förhand 

fått förfrågan om att ha bok-
bord och dessa var bokade så 
hade man lovat ut fler bokbord 
än vad som fick plats i entrén 
till Folkets Hus i Gävle. Denna 
lilla malör fick till följd att när 
Byggnadsarbetareförbundet ef-
terfrågade var deras bokbord 
stod så visade det sig att det 
inte fanns plats. Arrangörerna 
tyckte då att det kunde lösas på 
så vis att man förlängde SKP:s 
bord lite grann så kunde Bygg-
nads och SKP dela bord.  Då 

Byggnads inte på något sätt är 
främmande för facklig politisk 
samverkan så var det en lösning 

som fungerade.
Under ett 

informellt sam-
tal mellan de 
lokala fackav-
d e l n i n g a r n a 
och LO- facken 

i Gävle samt LO- distriktet i 
Dala-Gävleborg diskuterade 
man också hur man skall gå vi-
dare med den framtidsinriktade 
socialistiska debatten inom den 
fackliga rörelsen samt på vilket 
sätt man kan knyta kontakter 
med progressiva rörelser. Några 
andra beslut än om att diskus-
sionen skall fortsätta kom man 
inte till, men grunden är lagd.

Förutom att arbetarrörelsens 
traditionella fackliga och poli-
tiska grenar fanns represente-

rade så hade även den samlade 
café-vänstern god representa-
tion. En nyhet för gävleborna 
var att det fanns så många par-
tier med ”socialisterna” i parti-
namnet, ex vis så fanns Socialis-
terna – Välfärdspartiet på plats, 
dessa hade rest från Västervik 
för att presentera sig för delta-
garna. Det fanns även minst två 
till partier med ”socialisterna” 
i partinamnet, även dess repre-
sentanter var tillfälliga gäster i 
Gävle. Lite irriterande var att 
för många av dessa partiers re-
presentanter ägnade alldeles för 
stor uppmärksamhet åt SKP:s 
medlemmar. Enda möjlighe-
ten att få tyst på dem var att 
”morra” lite grann vilket var 
nödvändigt efter att ha lyssnat 
på 45 minuters monolog. 

lars lundberg

”då byggnads inte på något sätt är främ-
mande för facklig politisk samverkan så 
var det en lösning som fungerade.”
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”Kan man stå upp får man åka hem”
På lördagen den 17 september 
hölls en manifestation i Malmö 
för gemensam välfärd. En av ta-
larna var Per Björgell, tidigare 
överläkare på Akuten på Skånes 
universitetssjukhus som nyligen 
hoppade av i protest mot situa-
tionen inom vården.

– Antalet vårdplatser på de 
svenska sjukhusen har mins-
kat från cirka 120 000 till 
25 000 under de senaste 30 
åren, trots större befolkning 
och fler äldre. Kan man stå 
upp får man åka hem – det 
är den cyniska verkligheten, 
sa Per Björgell.

Han konstaterade att av 
50 i-länder är Sverige det 
som satsar minst på sjukvår-
den i förhållande till brutto-
nationalprodukten.

Per Björgell berättade 
bland annat om unga jour-
läkare som gråter på morgo-

nen när de fått ta hand om 40 
patienter på en natt.

– Väntetiderna på akuten har 
blivit riktigt farliga – patienter 
hinner bli sjukare än vad de 
borde bli och kan till och med 
dö.

På fem år har Akuten i Mal-
mö fått 50 procent fler besö-

kare, till årets siffra på cirka 85 
000, utan resursförstärkning.

En annan talare var Per 
Nordlund, distriktsläkare och 
huvudskyddsombud inom pri-
märvården.

Per Nordlund bedömde att 
skånsk primärvård behöver yt-
terligare en miljard kronor bara 
för att nå det svenska medelvär-
det.

– Jag har heller aldrig haft så 
många arbetsmiljöärenden som 
nu. Samtidigt har vi fler vakan-
ser än tidigare och fler hyrlä-
kare, något som motverkar den 
kontinuitet patienterna efterfrå-
gar.

fredrik Jönsson

nätverKet  
GeMenSAM välfärd
Nätverket för gemensam väl-
färd drivs av organisationer 
och enskilda som verkar för en 

utveckling och vitalisering av 
den gemensamma välfärden. Vi 
vill att sjukvård, skola, omsorg, 
el- och vattenförsörjning, post, 
telekom och kollektivtrafik ska 
ingå i en långsiktig samhälls-
planering som grundar sig på 
jämlik och trygg tillgång, hög 
kvalitet, miljöhänsyn och rim-
liga arbetsvillkor. Vi vill leva 
i ett land och i en värld där 
välfärdstjänster betraktas som 
mänskliga rättigheter och inte 
som varor på en marknad!

Behov före vinstintresse

• Skatter till välfärd - inte till 
vinst.
• Avbryt privatiseringen och 
kommersialiseringen inom väl-
färdssektorn..

Källa: gemensamvalfard.se
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Arbetsmarknadssituationen i Malmö för ung-
domar och personer med funktionsnedsättning
Tillhör du också en av de ungdo-
mar i Malmö som drömmer om 
att jobba med dataspelsutveck-
ling i framtiden? Är du mellan 
18 och 24 år? Eller är du ungdom 
med en funktionsnedsättning? 
Du är inte ensam om detta. Detta 
är nämligen ett av de jobb som 
är populära bland arbetssökande 
ungdomar. Riktpunkt begav sig 
till Arbetsförmedlingen för att 
intervjua verksamhetssamord-
naren Somers Fry beträffande 
arbetsmarknadssituationen för 
ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning i Malmö.

Jag befinner mig i ett av Arbets-
förmedlingens konferensrum 
där ett antal stolar står prydligt 
uppradade kring ett stort runt 
bord. I rummet finns också SI-
US-konsulenten Inger Duveklint 
och Arbetsförmedlingens verk-
samhetssamordnare Somers 
Fry. En gnutta nervositet börjar 
infinna sig samtidigt som jag är 
förväntansfull och ivrig att stäl-
la mina intervjufrågor. Instink-
tivt tar jag ett djupt andetag för 
att formulera den första frågan. 
– Vilka trender och tendenser 
kan du urskilja på arbetsmark-
naden idag för ungdomar och 
personer med funktionsnedsätt-
ning? Somers konstaterar att 
en märkbar trend idag är att 
arbetslösheten för ungdomar 
och personer med funktions-
nedsättning i åldern 18-24 år är 
ca 2 procent högre i Malmö än 
genomsnittet i Sverige. I Skåne 
är den öppna arbetslösheten 9,5 
procent och bland länets ung-
domar är den 19,9 procent. Den 

totala arbetslösheten i Malmö 
är 13,5 procent medan stadens 
ungdomsarbetslöshet är ca 
22,1 procent. Det är emellertid 
svårt att uppskatta den precisa 
arbetslöshetsnivån bland funk-
tionshindrade eftersom det i 
nuläget inte finns några tillför-
litliga siffror på hur många av 
dessa som har jobb. Dock kan 
man enligt Somers konstatera 
att funktionshindrade generellt 
har det tuffare på arbetsmark-
naden. Arbetslösheten bland 
ungdomar, personer med funk-
tionsnedsättning, lågutbildade, 
personer med utomeuropeisk 
bakgrund och äldre har länge 
varit högre än genomsnittet i 
Sverige. Vad som för tillfället 
är relativt unikt för Malmö är 
att ungdomsarbetslösheten ökar 
samtidigt som det finns alltfler 
lediga jobb. En trolig förkla-
ring till detta kan vara att de 
lediga jobb som finns på arbets-
marknaden i Malmö inte alltid 
är i enlighet med de sökandes 
kompetenser. Minskningen av 
antalet jobb inom tillverknings-
industrin kan vara en rimlig för-
klaring då det inom detta verk-
samhetsområde traditionellt har 
funnits enklare former av arbe-
ten för i synnerhet ungdomar. 
Dessa har oftast fungerat som 
”inkörsport” för ungdomar på 
arbetsmarknaden.     

För Arbetsförmedlingen i 
Malmö är ungdomar och perso-
ner med funktionsnedsättning 
två högprioriterade grupper 
och man arbetar aktivt för att 
förbättra arbetsmarknadssi-
tuationen för dessa.  Ungdomar 

och personer med funktions-
nedsättning har tillgång till ett 
brett utbud av åtgärder bl.a. ar-
betsmarknadsutbildning, prak-
tik, olika former av lönesub-
ventionering, SIUS-konsulenter, 
ett särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd som fungerar 
som medlare mellan arbetsta-
garen och arbetsgivaren. Ar-
betsförmedlingen kan också ge 
dessa två grupper lönebidrag. 
Utöver dessa konkreta arbets-
marknadsåtgärder deltar även 
Arbetsförmedlingen i ett sam-
arbete som heter FINSAM till-
sammans med kommun, lands-
ting och Försäkringskassan. 
Staten finansierar projektet som 
syftar till att man ska bli mer 
synkroniserad i samarbetet med 
varandra.

Vad vill då ungdomar ha för 
jobb? Jo, de vill ha ett arbete 
som betalar bra, inte kräver 

lång utbildning och som har 
status. Enligt Somers har ung-
domar ofta för lite kunskap om 
vad det finns för arbete och vad 
som krävs för att få ett arbete. 
Först och främst gäller det att 
ha utbildning, utbildning och 
utbildning. Arbetslivserfaren-
het och erfarenhet från fören-
ingslivet är något som de flesta 
arbetsgivare uppskattar. Det 
gäller att visa för sin potenti-
ella arbetsgivare att man har 
förmåga att anpassa sig till ar-
betsmiljön. Alla vill ha anställ-
da och kollegor som är trevliga 
och drar sitt strå till stacken. 
Arbetslivserfarenhet från en 
snabbmatskedja är något som 
generellt uppskattas av arbets-
givare. Klarar man det så mär-
ker arbetsgivaren att man inte 
är rädd för att kavla upp skjort-
ärmarna ett tag.

Charlie Paulsson

Verksamhetssamordnaren Somers Fry.
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Breda uppgörelser
Kommentar. De borgerliga par-
tierna är rörande överens med 
socialdemokraterna om att vis-
sa politiska beslut i riksdagen 
måste, för att vara trovärdiga på 
sikt, fattas genom vad de själva 
kallar ”blocköverskridande”. 
Beslut som måste vara blockö-
verskridande är skattepolitiken, 
socialpolitiken och inte minst 
försvarspolitiken. Att besluten 
är blocköverskridande är från 
borgare och socialdemokrater 
en signal till omvärlden att oav-
sett resultat av kommande val 
så står dessa beslut fast.

Mot den bakgrunden var det 
en kvittrande glad riksdagsle-
damot, Anna-Lena Sörensson 
som dessutom är ledamot i för-
svarsutskottet, som på ett semi-
narium i Visby kunde meddela 
att socialdemokraterna blivit 
överens med de borgerliga par-
tierna. Man har nått en blockö-
verskridande överenskommelse 
om att flyplanet JAS skall upp-
graderas i en ny version.

Enligt Anna-Lena Sörensson 
och hennes borgerliga riksdags-
kollegor måste försvaret ha den 
förmåga som krävs för att kun-
na fullgöra sitt uppdrag. Sverige 
måste förfoga över ett lika av-
ancerat flygplan som eventuella 
fiender. Enligt Anna-Lena Sö-
rensson (s) kommer nuvarande 
version av JAS att börja bli för-
åldrad efter 2020, den nya ver-
sionen kommer enligt försvars-
utskottets beräkningar att vara 
modern fram till 2050.

Det kan vid en första be-
traktelse verka som underligt 
att ett sådant beslut kan fattas 
utan någon som helst debatt i 
vare sig media eller i riksdagens 
kammare. Speciellt märkligt 
kan det verka då kostnaden för 
denna uppgradering är enorm. 
I den blocköverskridande upp-
görelsen beräknar man att det 
kommer att kosta 50 miljarder. 
Genom att överenskommelsen 
är blocköverskridande innebär 
det att NATO är försäkrade om 

att Sverige även i fortsättningen 
är beredda att med moderna 
vapen delta i dess krigsope-
rationer världen över. Vidare 
innebär beslutet att ägarna till 
SAAB AERO, de som tillver-
kar och säljer planen, familjen 
Wallenberg, vet att ytterligare 
50 miljarder står till deras för-
fogande.

Man förstår Anna-Lena Sö-
renssons glädje när hon trots 
summans gigantiska storlek 
kan konstatera att det statsfi-
nansiella läget tillåter denna 
satsning. Summan kommer att 
ingå i den statsbudget som tas 
hösten 2012.

Om nu riksdagen hade haft 
en annan sammansättning, med 
deltagande från SKP t.ex., hade 
man i kammaren kunnat få ta 
del av en annorlunda diskus-
sion. Om vad de 50 miljarderna 
skulle räcka till om man inte 
satsade dem på krigsindustrin.

Man hade med ett penndrag 
kunnat utplåna arbetslösheten 

och därmed barnfattigdomen, 
förutom detta hade man kun-
nat rusta upp järnvägsnätet så 
att det började fungera. Man 
hade kunnat börja tillverk-
ningen av lok och järnvägsvag-
nar som fungerar i det svenska 
klimatet. Man hade kunnat 
rusta upp Arbetsmiljöverket 
för att förhindra dödsolyck-
orna på våra arbetsplatser osv. 
50 miljarder räcker till oändligt 
mycket, om man vill. Problemet 
med dessa blocköverskridande 
överenskommelser är att skill-
naden mellan riksdagspartierna 
blir kosmetisk och därmed ser 
allmänheten det som mindre 
viktigt att delta i de allmänna 
valen vart fjärde år, då man 
upplever att det man skall välja 
mellan består av samma sörja.

Uppgörelsen om JAS kan inte 
uppfattas som något annat än 
ett nödrop efter SKP i riksda-
gen.

lars lundberg

Utrikesminister Carl Bildt på besök i Afghanistan. Till vänster: Karin Enström, ordförande i Utrikesutskottet och höger: Krister Bringéus, Sveriges ambassadör i Mazar-i-

Sharif.  Foto: Anna Charlotta Johansson/UD. 
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Picassos Guernica (affischen) visas för arbetarna i en av LKAB:s matsalar i Kirunavaaragruvan av tjänstemän från Nationalmuseum, Stockholm, Kiruna, 1965.

Foto: Nationalmuseum Stockholm.

Fas 1 i utförsäljningen av LKAB inledd
Rent ekonomiskt är högerre-
geringens utförsäljning av den 
allmänna egendomen obegrip-
lig. Hur kan man som ekonom 
överhuvudtaget komma på idén 
att sälja aktier i Nordea som år-
ligen ger en avkastning på 10% 
för att betala av ett statslån med 
en ränta på 2%. Det är ju ing-
enting annat än Ebberöds bank. 
Det som styr regeringens hand-
lande är alltså inte ekonomi, 
det är en mycket gammal och i 
praktiken helt kontraproduktiv 
uppfattning om hur en ekono-
misk politik skall utformas. Sta-
ten skall ingenting äga. Därmed 
skall också statens ekonomiska 
ansvar för medborgarnas väl 
och ve upphöra. En politik som 
är inledd och alla arbetslösa, 
sjuka, gamla och inte minst stu-
derande fått erfara in på bara 
skinnet. Maud Olofsson, An-
ders Borg och de övriga död-
grävarna är inga dumhuvuden, 
de har förstått att det i dag är 

detsamma som politiskt själv-
mord att på ett bräde sälja all 
statlig egendom, därför måste 
man gå försiktigt fram, dock 
utan att för ett ögonblick av-
vika från den ursprungliga stra-
tegin. LKAB är ett företag som 
det i dag är politiskt omöjligt 
att sälja. Samtidigt är LKAB:s 
existens ett allvarligt hot mot 
den borgerliga politiken då fö-
retaget vid varje bokslut är ett 
levande bevis på den borgerliga 
politikens svammel. Förra året 
kunde LKAB till sin ägare, dvs 
staten överlämna en nettovinst 
på den icke oansenliga summan 
av 12,3 miljarder. Alltså går det 
alldeles utmärkt för staten att 
äga företag.

Enligt finansmarknadsmi-
nister Peter Norman, det är 
han som rent praktiskt sköter 
om stölden av allmän egen-
dom, är det vettigt att staten 
står som ägare till LKAB un-
der den tid som den extremt 

kostsamma förflyttningen av 
gruvbrytningen pågår med flytt 
av stora delar av Kiruna och 
Malmberget. Sedan kan en för-
säljning ske. För att markera 
att man menar allvar med sin 
”baklängespolitik” sätter man 
därför redan nu in den svenska 
kapitalismens flaggskepp, det 
Wallenberg-ägda Investor som 
styrelseordförande. Genom sin 
roll som styrelseordförande 
kommer Marcus Wallenberg 
att få en unik insyn i bolaget, 
han kommer att kunna styra 
LKAB:s investeringar till famil-
jens industriella intressen och 
han kommer att när det blir 
dags att köpa bolaget veta ex-
akt vad familjen skall betala, 
ja det kommer  för Investor att 
bli än bättre, affären och dess 
villkor kommer att fastställas 
på familjebanken SEB. Sådan 
verksamhet har familjen Wal-
lenberg god erfarenhet av, det 
var exakt så det gick till när 

man stal Sandvikens järnverk 
efter Kreugerkraschen och som 
tack för hjälpen gav man bola-
get till familjeadvokaten Hugo 
Stenbeck, far till Jan Stenbeck 
och farfar till nuvarande finans-
drottningen Kristina Stenbeck.

Det är inte trevligt, allra 
minst för malmfältens gruvar-
betare, att tvingas bevittna den 
svenska statens förfall till en 
korporativ bananrepublik. 

SKP uppmanar alla Sveriges 
arbetare och tjänstemän, LO 
och TCO, att på gator och torg, 
på landets alla arbetsplatser, ja 
överallt där det finns människor 
att ta en hård strid mot reger-
ingens folkfientliga politik, för 
ett annat och bättre samhälle. 
För socialismen.

Sveriges Kommunistiska 
Parti
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Länstolskriget
Det finns ett globalt nätverk 
mot militariseringen av rymden. 
Sveriges Fredsråd är med i detta 
nätverk.

Varje år, i början av oktober, 
ägnar Global Network Against  
Weapons and Nuclear Power in 
Space, som detta nätverk  he-
ter, en vecka åt upplysning och 
protester, mot olika former  av 
krig, som numera i allt högre 
grad använder satelliter för  sin 
utövning. Förra året, hösten 
2010, ägnades åt USA:s upp-
byggnad av sitt missilförsvar, 
som egentligen är ett anfallsar-
rangemang, runt den ryska och 
kinesiska gränsen. Europa är en 
viktig plattform för dessa instal-
lationer. Detta år, den 1-8 okto-
ber, hade GN beslutat att fokus 
skulle  ligga på 
att upplysa om 
kriget med drö-
nare, obeman-
nade farkoster 
eller UAV.  Det 
brukar kallas  
länstolskriget 
eller det bekvä-
ma kriget.

Under USA:s 
ledning har 
drönar-tekno-
login explode-
rat över hela 
världen. Det 
globala nätver-
kets uppgift är 
att kasta ljus 
över denna djupt omoraliska 
hantering. Krigen i Afghanis-
tan, Pakistan, Libyen drivs i 
stor utsträckning via drönare 
för övervakning, spaning, och 
målsökning för missiler. Penta-
gon skryter över att de har ”full 
spectrum dominance”. Vi ska 
visa ”full spectrum resistance”, 
motstånd inom alla områden.

Den teknologi, som tidigare 
betraktades som science-fiction, 
har nu blivit verklighet. Vi lever 
nu i en tid med s.k. nätverks-
krigföring, ett krig utan krigs-
förklaring, där operatörer bak-
om en dataskärm, genom ett 
klick med en joystick, förintar 
sina offer. Trots att användan-
det av de beväpnade drönarna 
är relativt ny, går det knappast 
en vecka utan att man hör ta-

las om ytterligare ett anfall med 
drönare av USA:s eller brittiska 
drönar-styrkor. De som dödas 
är allt för ofta civila. Ibland be-
nämns dessa drönare mördar-
maskiner eller avrättningsstyr-
kor. Under 2009 genomförde 
USA 44 drönar-attacker i Pakis-
tan och dödade 708 personer. 
Av dessa var endast fem Al Qa-
eda- medlemmar eller talibaner; 
alltså - för varje fiende tog man 
livet av 140 civila.(Drone Wars, 
University of London Union, 
10- 09- 18)

Första offret 2010 för Oba-
mas krig i Afghanistan, var en 
lärare, Sadiq Noor, och hans 
nioårige son, Wajid, plus ytter-
ligare tre personer. Båda döda-
des söndagnatt den 3 januari 
2010, i en USA – drönar-attack, 

som bestod av två missiler, som 
sköts in i Sadiq Noors hem i 
byn Musaki,  Norra Waziristan. 
De som avlossade dessa död-
liga vapen satt i Nevada. Unga 
killar, som fötts upp på en diet 
av videospel, dödar idag verk-
liga människor långt borta med 
joysticks. År 2010 hade USA:s 
flygvapen fler drönare i träning 
än stridsplan och bombplanspi-
loter.(Towards America´s Elec-
tronic, Troopless Wars, Prof. 
Marc W.Herold,10-30-01) I allt 
högre grad använder USA och 
CIA drönare kontrollerade via 
satelliter för att avfyra bomber 
mot befolkningar, ofta avfyrade 
flera tusen kilometer därifrån.

Byrån för undersökande 
journalistik har presenterat en 
detaljerad rapport, som listar 
namnen på hundratals civila, 

inklusive kvinnor och barn, 
som brutalt dödats av drönare. 
USA började använda dessa va-
pen i Afghanistan 2001, i Iraq 
2002 och i Pakistan 2004. Brit-
terna började använda drönare 
i Afghanistan 2007 och Israel 
började använda dem i Gaza, 
2008. Nya rapporter avslöjar 
att USA har etablerat nya baser 
för drönare i Qatar och Bah-
rein. Dessa områden är trygga 
för USA:s attacker mot Afgha-
nistan, Pakistan, Yemen, Soma-
lia, Irak, Libyen och snart Iran. 
( Drones: Tyranny of flying ter-
ror, Dr. Jassim Taqui, 11-08-11)

Drönare kommunicerar och 
styrs via satellitteknologi . De 
kan vara små som leksaksflyg-
plan och kan skickas iväg för 
hand för att spionera på an-

dra sidan en 
kulle eller en 
byggnad för 
m å l s ö k n i n g 
(Lämna him-
len ifred. Prof. 
Dave Webb). 
Andra är 
mycket större 
och dödsfar-
liga. USA:s 
Global Hawk 
är stort som 
ett jetplan. 
Det används 
för radaröver-
vakning. De 
stora drönar-

na kostar 60 miljarder dollar 
per styck.

USA:s försvarsdepartement 
säger att de kommer att satsa 
mer än 22 miljarder åren fram 
till 2013 på att utveckla, in-
handla och använda drönare. 
Men USA är inte ensam om att 
investera i drönare. Även Ita-
lien skickar idag drönare över 
Libyen. Kina, Storbritannien, 
Frankrike, Turkiet m.fl. utveck-
lar dem.

Den 19 oktober 2009 var 
professor Dave Webb, Leeds 
Universitet, inbjuden till Stock-
holm för att föreläsa om drö-
nare. Han hade en hel del att 
berätta om hur Sverige och 
Finland är involverade i denna 
hantering. I juni 2005 genom-
fördes en fullskalig demon-
stration av en modell av en 

obemannad luftstridsfarkost, 
NEURON, i Paris. Företaget 
Dassault Aviation leder detta 
400 miljoner Euro-projekt. 
Franska staten kommer att 
täcka 50% av kostnaderna. 
Även Italien är med i detta pro-
jekt med 22% av andelarna. 
Sverige är den tredje största ak-
tieägaren i Neuron- projektet. 
De andra parterna är Schweiz, 
Spanien och Grekland. Sve-
rige kontrollerar via SAAB den 
övergripande formgivningen av 
flygkroppen, samt flygelektro-
nik, bränslesystem och flygut-
provning. Den 25 januari 2011 
meddelades att SAAB nu levere-
rat flygplanskroppen till NEU-
RON, till huvudentreprenören 
franska Dassault Aviation. Efter 
sex års arbete med planering, 
konstruktion och produktion 
kommer nu flygplanskroppen 
att sammanfogas med vingar 
och bakkropp. I mitten av 2012 
ska NEURON vara flygfärdig. 
Den kommer bara att produce-
ras i ett enda exemplar för att 
utveckla spetskompetens och 
avancerad flygteknik.

Vidsel Testrange och Esrange 
Space Center är delar av North 
European Aerospace Testrange 
förkortat NEAT. Det ligger i 
norra Sverige. Utprovning av 
drönare och roboten Advan-
ced Medium Range Air to Air 
Missile eller AMRAAM (som 
kan bäras av drönare), pågår 
praktiskt taget ständigt i om-
rådet NEAT. Sverige har här en 
nyckelroll. Området är Europas 
största område för utprovning 
och testning.

Fredsgrupper och enskilda 
måste börja lära sig vad som 
pågår inom våra gränser och 
protestera mot utvecklandet av 
dessa mördarmaskiner. På det 
Globala nätverkets hemsida 
www.space4peace.org finns 
mycket material om drönare, 
videofilmer och information om 
motståndet runt om i världen. 
På FN-dagen den 24 oktober 
kommer professor Dave Webb 
hit till Stockholm igen för att på 
ABF-huset föreläsa om drönare. 
Missa inte detta tillfälle att lära 
dig mer om dessa obemannade 
farkoster!

Agneta norberg
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Natos krig mot Libyen
är ett angrepp på Afrikas utveckling
Kommentar. Att afrikansk ar-
betskraft och resurser har varit 
starkt bidragande till global 
ekonomisk tillväxt under år-
hundraden, är ett obestridligt 
faktum.

När européerna upptäckte 
Amerika för fem hundra år 
sedan gick deras ekonomiska 
system i krasch. De europeiska 
makthavarna insåg att maktba-
lansen hemma skulle dikteras 
av den styrka de kunde dra av 
sina kolonier utomlands. Im-
perialismen (kapitalism) har 
präglat de grundläggande kän-
netecknen för världens ekono-
miska struktur sedan dess.

För Afrika har detta inne-
burit en ständig underkastelse 
under en allt mer systematisk 
plundring av människor och 
resurser som har varit obevek-
lig intill i dag. Först var det 
den brutala kidnappningen av 
tiotals miljoner afrikaner för 
att ersätta den inhemska ameri-
kanska arbetskraften som hade 
utplånats av européerna i försö-
ken att kolonisera Amerika.

Slavhandeln var förödande 
för de afrikanska ekonomier-
na på grund av befolknings-
minskningen som slavhandeln 
innebar. Och det kapital som 
skapades för plantageägarna i 
Karibien lade grunden för Eu-
ropas industriella revolution. 
Under 1700- och 1800-talet 
hittades allt fler råvaror i Afri-
ka (särskilt tenn, gummi, guld 
och silver), vilket resulterade i 
européernas stöld av mark och 
resurser. Och i slutändan, i den 
så kallade kapplöpningen om 
Afrika  på 1870-talet uppdela-
de européerna under loppet av 
några år hela kontinenten (med 
undantag av Etiopien) sinsemel-
lan. Genom detta var världens 
ekonomier en integrerad helhet, 
men Afrika fortsatte att ligga 
till grund för Europas industri-
ella utveckling och afrikanerna 
fråntogs sin mark och tvingas 
ner i guldgruvor och ut på gum-
miplantager.

Efter andra världskriget var 
de europeiska stormakterna 

försvagade av år av industriell 
slakt och krig och tvingades nu 
att anpassa kolonialismen till 
de nya förhållanden under vilka 
de befann sig. Samtidigt som 
befrielserörelser växte i styrka, 
konfronterades de europeiska 
stormakterna med en ny eko-
nomisk verklighet – det socialis-
tiska världssystemet växte fram 
och kostnaden för att dämpa 
de ”upproriska infödingarna” 
började närma sig den nivå av 
rikedom de kunde utvinna från 
dem.

Deras lösning blev vad 
Kwame Nkrumah kallade ny-
kolonialism: att lämna över 
formella attribut och politisk 
suveränitet till ett betrott gäng 
handplockade kumpaner som 
skulle garantera att det ekono-
miskt utnyttjande av länderna 
kunde fortsätta med oförmin-
skad styrka. Med andra ord, 
anpassa kolonialismen så att 
afrikanerna själva var tvungna 
att axla bördan och kostnaden 
för polisarbete bland sin egen 
befolkning.

I praktiken var det inte så 
enkelt. Över hela Asien, Afri-
ka och Latinamerika började 
massrörelser att kräva kontroll 
över sina egna resurser, och på 
många ställen lyckades dessa 
rörelser att vinna makt - ibland 
genom gerillakamp, ibland ge-
nom valurnorna. Detta ledde 
till brutala krig som de euro-
peiska stormakterna, nu un-
der ledning av sin uppkomling 
USA, startade för att bekämpa 
sådana rörelser.

Hittills har nykolonialism i 
stort sett varit ett framgångs-
rikt projekt för européerna och 
USA. Afrikas roll som leveran-
tör av billig arbetskraft och 
mineraler har till stor del fort-
satt med oförminskad styrka. 
Fattigdom och oenighet är de 
faktorer som har låtit detta ut-

nyttjande fortsätta. Men båda 
faktorer är nu under allvarligt 
hot.

För att förhindra detta ”hot 
om Afrikas utveckling” har eu-
ropéerna och USA reagerat på 
det enda sätt de vet - militärt. 
För snart fem år sedan skapa-
de USA en ny ledningscentral 
för militär underkastelsen av 
Afrika, kallad Africom. Pro-
blemet för USA var att inget 
afrikanskt land ville vara värd 
för denna. Tills helt nyligen var 
Afrika unikt i att vara den enda 
kontinenten i världen utan ame-
rikansk militärbas. Och detta 
faktum existerade till stor del 
tack vare insatser av den libys-
ka regeringen.

Innan revolutionen i Libyen 
under Gadaffis ledning avsatte 
den brittiskstödde kung Idris 
1969, hade Libyen varit värd 
för en av världens största ame-
rikanska flygbaser, Wheelus Air 
Base, men inom ett år efter re-
volutionen hade den lagts ned 
och all utländsk militär perso-
nal hade utvisats.

På senare tid hade Libyen 
arbetat aktivt för att stjälpa 
Africom.  Afrikanska reger-
ingar som erbjudits pengar av 
USA som värd för en bas, blev 
erbjudna det dubbla av Libyen 
för att avslå det och under 2008 
ledde detta till att Afrikanska 
Unionen formellt avslog Afri-
com. 

Kanske ännu mer oroande 
för amerikansk och europeisk 
dominans på kontinenten var 
de enorma resurser som Libyen 
kanaliserade i Afrikas utveck-
ling. Den libyska regeringen var 
sedan 2007 den i särklass störs-
ta investeraren i Afrika, och be-
friade Sydafrika från 500 miljo-
ner dollar per år i betalningar 
till europeiska företag. Ännu 
värre för kolonialmakterna var 
att Libyen hade avsatt 30 mil-

jarder dollar för 
Afrikanska Uni-
onens tre stora 
ekonomiska pro-
jekt vilka syftade 
till att stoppa 

det afrikanska beroendet av 
västerländsk finansiering. Den 
afrikanska investeringsbanken 
- med huvudkontor i Libyen - 
var tänkt att investera i Afrikas 
utveckling utan ränta, vilket all-
varligt skulle ha hotat Interna-
tionella valutafonden dominans 
över Afrika - en viktig pelare att 
hålla Afrika kvar i fattigdom. 
Gaddafi och Libyen ledde även 
AU: s utveckling av en ny guld-
baserad afrikansk valuta, vil-
ket ytterligare skulle ha klippt 
av en av strängarna som håller 
Afrika i händerna på imperialis-
men. Av de 42 miljarder dollar 
som redan anslagits till detta 
projekt kommer merparten från 
Libyen. 

NATO: s krig mot Libyen är 
att få slut på landets bana som 
antiimperialistisk panafrikansk 
nation som vill skapa afrikansk 
enighet och självständighet. 
Rebellerna har gjort klart sin 
hätska rasism från början av 
sitt uppror, nämligen att köra 
tusentals svarta afrikanska ar-
betare och studenter på porten. 
Alla afrikanska utvecklingsfon-
der för projekt som beskrivits 
ovan har frysts av Nato-län-
derna och skall överlämnas till 
handplockade kompisar i NTC 
att spendera på vapen för att 
underlätta kriget.

För Afrika är kriget långt 
ifrån över. Den afrikanska 
kontinenten måste erkänna att 
NATO:s krig är ett tecken på 
desperation, dess oförmåga att 
stoppa den oundvikliga ök-
ningen av Afrikas inflytande 
på den internationella arenan. 
Afrika måste dra lärdom av Li-
byen, fortsätta  satsningen på 
panafrikansk enhet och att stå 
emot Africom.  Massor av liby-
er kommer fortfarande att vara 
med när kontinenten gör det.

Jan Jönsson

”Kanske ännu mer oroande för amerikansk och euro-
peisk dominans på kontinenten var de enorma resurser 
som libyen kanaliserade i Afrikas utveckling.”
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Kwame Nkrumah, född 21 september 1909 
i Nkroful, Ghana, död 27 april 1972 i Bu-
karest, var en ghanansk politiker, det själv-
ständiga Ghanas (tidigare Guldkusten) för-
ste president, 1960-1966.

Nkrumah var en av dem som starkast 
bidrog till att Ghana blev självständigt 
1957, och han blev såsom en av grundarna 
av OAU en framträdande representant för 
panafrikanismen.  Nkrumah fick sin grund-
utbildning vid en katolsk skola i Accra och 
flyttade 1935 till USA där han 1942 tog 
en masterexamen i pedagogik och motsva-
rande examen i filosofi 1943 vid University 
of Pennsylvania. Nkrumah reste 1945 till 
London med avsikten att påbörja studier 
vid London School of Economics men det 
blev aldrig av. Han blev i stället inblandad 
i organiserandet av den sjätte Panafrikan-
ska kongressen i Manchester, vilket blev 
inledningen på hans livslånga kamp mot 
alla former av kolonialism: han spelade en 
mycket aktiv roll i debatten om Afrikas av-
kolonisering.

Nkrumah återvände till Guldkusten 
1947 och anslöt sig till det parti (UGCC) 
som arbetade på avskaffandet av det brit-
tiska kolonialstyret. Efter att protester mot 

höjda priser 1948 urartat i kravaller i Ac-
cra och andra städer anhölls Nkrumah och 
flera andra av UGCC:s ledare. Under några 
månader i fängelset radikaliserades Nkru-
mah påtagligt. Omedelbart efter sin frigiv-
ning bildade han ett nytt parti CPP och 
började under slagordet ”Självstyre nu!” 
organisera strejker och massdemonstratio-
ner av civil olydnad. Som en följd av detta 
blev Nkrumah åter arresterad av britterna 
1950.

Nkrumah satt fortfarande i fängelse när 
han 1951 invaldes i Guldkustens lagstif-
tande interimsparlament som bildats när 
britterna tillkännagivit sin avsikt att lämna 
Guldkusten. Nkrumahs parti tog 34 av 38 
platser, han själv frigavs snart därefter och 
ombads av den brittiske guvernören Char-
les Arden - Clarke att leda en övergångsre-
gering fram till självständigheten. Nkrumah 
accepterade anbudet.

Ghana förklarades självständigt 6 mars 
1957 och Nkrumah valdes till premiärmi-
nister. Under hans ledning formades Ghana 
till en republik. Nkrumah företrädde en 
marxistisk grundsyn på världsekonomin 
och ansåg att socialismen var det bästa sät-
tet att gradvis undanröja kolonialismens 

kvardrö-
jande ne-
gativa ef-
fekter på 
inte bara 
G h a n a 
utan hela 
Afrika.

N k r u -
mah var 
den afri-
k a n s k e 
l e d a r e 
som star-
kast drev 
f r å g a n 
om ett ”Afrikas förenta stater”. Under ett 
statsbesök i Kina och Nordvietnam störta-
des Nkrumah genom en av CIA understödd 
militärkupp 24 februari 1966.

Nkrumah återvände aldrig till Ghana. 
Han erbjöds asyl i Guinea och bodde där 
resten av sitt liv. Han avled 1972 under ett 
besök i Rumänien dit han rest för att få 
läkarvård. Nkrumah begravdes först i sin 
hemstad Nkroful men kvarlevorna flyttades 
sedermera till ett minnesmonument i Accra.

Om Kwame Nkrumah

Ge bort en snygg penna i Julklapp
Paragon, mekanisk penna.  Med unikt clips 
och elegant utformning är det inte förvå-
nande att denna penna blivit en modern 
klassiker.

Pennan är graverad med   
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI
www.skp.se

Finns i färgerna  svart, blå, vinröd, stålgrå 
och ljusblå.

Pris 1 st. 30: - kronor, 2 st. 55: - kronor, 4 st. 
100: - kronor

Beställes genom att sätta in beloppet ovan 
på PG 415 415 - 9 och de kommer med pos-
ten. Glöm inte ange adressen och önskemål 
om färg.
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Byggnads avd 26 
besöker krisens Grekland
På en inbjudan från Greklands 
Byggnadsarbetareförbund gäs-
tade styrelsen för Byggnads avd 
26 Gästrikland Grekland och 
Aten den 21 till 24 september. 
Det blev en mycket 
intensiv studieresa 
där det Grekiska 
Byggnadsarbetare-
förbundet visade den 
svenska delegationen 
ett Grekland där dess 
befolkning lider un-
der den kapitalistiska 
överproduktionskri-
sen och samtliga kri-
sens bördor läggs på 
det arbetande folkets 
axlar. 

På resan ingick ett 
besök på en mycket 
stor arbetsplats pre-
cis utanför Aten, en 
arbetsplats där  det 
skall byggas ett ol-
jeraffinaderi. På ar-
betsplatsen uppgav företagsled-
ningen att det fanns

1 200 byggnadsarbetare, när 
delegationen något senare fick 
möjlighet att träffa Byggnads 
representant på arbetsplatsen 
framgick det att det på arbets-
platsen fanns minst 1 800 an-
ställda byggnadsarbetare. Skill-
naden i siffror beror på att det 
lokala facket även räknar in 
den del av arbetskraften som 
utgörs av de som illegalt befin-
ner sig i Grekland. De grekiska 
byggnadsarbetarna har en tim-
lön på motsvarande 80 kr/tim 
medan den illegala arbetskraf-
ten fick nöja sig med hälften. 
Det var inte bara verktyg och 
arbetsmetoder som var lika som 
de som används i Sverige, det 

var också den lönedumpning 
som är en följd av EU och

Lavaldomen. Förutom detta 
berättade även Byggnads re-
presentant på arbetsplatsen att 

företaget som tidigare betalat in 
pensionsbetalningar nu upphört 
med detta i krisens tecken.

Förutom besök hos Bygg-
nads och PAME blev även den 
svenska studiedelegationen väl-
komnad av KKE, Greklands 
Kommunistiska Parti, för att 
få en politisk orientering om 
läget i Grekland. Mötet skedde 
i KKE:s centrala partikansli i 
Aten som är en gigantisk bygg-
nad och där mottogs delegatio-
nen av Kostas Papadakis från 
partiets internationella avdel-
ning.

Enligt KKE är det nu partiets 
uppgift att organisera folkets 
kamp mot krisen. Enligt KKE 
har nu kapitalismen i Grekland 
nått sin gräns, och socialismen 

framstår som allt mer nöd-
vändig för det grekiska folket. 
KKE är noga med att poäng-
tera att partiet inte kämpar för 
ett kapitalistiskt system med ett 

”mänskligare ansikte” då det är 
en illusion.  De aktuella uppgif-
ter som KKE har är att motar-
beta de skattehöjningar som nu 
planeras. Dessa skattehöjningar 
skall enbart gå till att betala 
räntor till internationella ban-
ker. Bl a skall varje grek betala 
motsvarande 14 000 kronor 
i en extra inbetalning samt att 
pensionerna inte skall betalas 
ut på tre månader. Man har till 
dags dato redan avskedat 165 
000 offentligt anställda. Detta 
är bara ett exempel på vad det 
internationella bankväsendet 
kräver av det grekiska folket.

Under besöket som varade i 
fyra dagar fick de svenska bygg-
nadsarbetarna en god inblick i 
ett samhälle som befinner sig i 

fritt fall. En bättre studiecirkel 
i politisk ekonomi än ett besök 
i Grekland under ledning av 
den inhemska mycket politiskt 
medvetna och avancerade arbe-

tarrörelsen kan man 
inte få. De grekiska 
värdarna hade lagt 
upp ett synnerligen 
intressant och givande 
program där det även 
ingick ett längre sam-
tal med representanter 
för PAME, alla arbe-
tares militanta front. 
Den svenska delega-
tionen kunde konsta-
tera att den kris som 
det grekiska folket 
nu genomlider är den 
kris som det svenska 
kommer att få ge-
nomlida, med någon 
tids fördröjning. Den 
stora skillnaden är att 
kapitalismen i Grek-

land möter en ideologiskt rus-
tad arbetarrörelse, det gör man 
inte i Sverige.

Besöket var ett historiskt 
möte i den internationella arbe-
tarrörelsen då två fackliga or-
ganisationer möttes jämlikt och 
respektfullt trots att de tillhör 
olika internationaler. Besöket 
av de svenska byggnadsarbe-
tarna innebär att kontakterna 
mellan svensk och grekisk arbe-
tarrörelse kommer att utvecklas 
på ett positivt sätt, vilket är en 
nödvändighet då kampen mot 
det kapitalistiska barbariet är 
gemensam.

lars lundberg
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Fråga till partiet gällande ek. föreningar:
Hej! 

Jag är elev på Viktor Rydberg 
Gymnasium i Stockholm och 
ska snart ha ett skolarbete där 
vi kommer jobba med olika 

ideologiska perspektiv. Därför 
vänder jag mig nu till er i hopp 
om att få lite hjälp med att för-
stå den kommunistiska synen 
på saker och ting. Den frågan 
jag hade i åtanke lyder: Hur ser 

man som kommunist på ekono-
miska föreningar? (Alltså denna 
driftsform då man vill starta 
företag) Jag förstår hur ni me-
nar när ni säger att man kanske 
inte ska ha privata företag, men 

finns det någonting som är extra 
bra med denna driftsform jäm-
fört med andra?

Tacksam för svar!

Hej Axel!
Det är ingen lätt fråga du ställer, 
och det finns egentligen en upp-
sjö av ekonomiska föreningar i 
Sverige som alla har ett bestämt 
syfte. Även ideella föreningar 
räknas som ekonomiska fören-
ingar i juridisk mening. Därför 
har vi inget generellt svar för 
alla ekonomiska föreningar, vi 
tar ställning till dem utifrån de-
ras målsättning. T.ex. är Svenskt 
näringsliv en ekonomisk fören-
ing, med ett otal underorganisa-
tioner, men alla har de samma 
mål att berika ägarna och står 
därför i en oförsonlig mottsätt-
ning till arbetarklassen. 

Sverige är ett klassamhälle 
där den ägande klassen bestäm-
mer över produktionen och 
därmed till stor del över våra liv 
och möjligheter till försörjning 

och arbete. Med ägare menar vi 
de som äger produktionsmed-
len, banker och finansinstitut. 
Vi kommunister anser inte att 
det är ett problem att man äger 
sin bostad eller andra personli-
ga saker. Med bostäderna är det 
den spekulation som drivs fram 
av banker och finansinstitut 
som är problemet. En spekula-
tion som delvis kan gynna en 
del bostadsägare, men framfö-
rallt banker och finansinstitut.

Historiskt sett är kommunis-
terna pådrivare och initiativ-
tagare till många ekonomiska 
föreningar, Konsum, HSB, 
Riksbyggen, Fonus, Folksam, 
m.fl. Dessa hade syftet att un-
derlätta för det arbetande fol-
ket, arbetarklassen, för att de 
skulle slippa att vara utlämnade 
åt kapitalisternas godtycke och 

profithunger, tyvärr fungerade 
det inte utan dessa företag drivs 
i dag efter samma principer 
som de kapitalistiska företagen. 
Där finns andra exempel från 
bondekooperationen som har 
gått samma öde tillmötes. Det 
är kort sagt ekonomiska för-
eningar som involverats i klass-
samhället och kapitalismen på 
ägarklassens villkor. 

Nu vet jag inte om det är sär-
skilt många företag som startas 
som ekonomiska föreningar. I 
och för sig skulle man kunna 
kalla aktiebolag eller andels-
ägda företag för en ekonomisk 
förening, vilka har till syfte att 
genera vinster eller profit till 
ägarna, och dess företag. Vi 
tror helt enkelt inte att produk-
tion enbart för den personliga 
vinsten eller profiten är en bra 

grund för att utveckla samhället 
eller dess medborgare.

Därför är det för oss den 
viktigaste frågan, vilken klass 
har makten. Vi strävar efter ett 
socialistiskt samhälle där vi ge-
mensamt äger produktionsmed-
len och makten över ekonomin. 
Vi vill avskaffa möjligheten att 
enbart producera för enskildas 
profit, vi vill att produktionen 
underordnas de samhälliga in-
tressena och vinsterna skall till-
falla hela det arbetande folket. 
Och fördelningen av de ska-
pade rikedomarna skall i första 
stadiet av kommunismen ske 
utifrån prestation för att slut-
ligen kunna fördelas efter för-
måga och behov.

Med vänlig hälsning
Jan Jönsson

Svar:

SD vill förbjuda kommunistsymboler
Inför ett lokalt försäljningsför-
bud av produkter som kan upp-
fattas som kommunistiska, till 
exempel kläder med Che Gueva-
ra-motiv. Det föreslår Sverigede-
mokraterna Helsingborg i en mo-
tion till kommunfullmäktige.

Det ska vara förbjudet att sälja 
”extrema politiska symboler” 
på Helsingborgsfestivalen. Sve-
rigedemokraternas kommunal-
råd, Michael Rosenberg, menar 
även att skolan är en plats där 
sådana symboler borde förbju-
das, rapporterar Expo.se.

Helsingborgs Dagblad frågar 
Michael Rosenberg:

Ni sverigedemokrater har ge-
nom åren hävdat att ni inte får 
uttrycka er åsikter på olika sätt 
och i diverse sammanhang. Nu 
vill ni förbjuda andras åsikter 

och frihet. Hur rimmar det?
– Ett lite långsökt resone-

mang. Vi pratar om politiska 
åsikter och det ska man ha rätt 
att framföra. Det är det vi har 
haft bekymmer med. Vi har 
aldrig åberopat att vi inte får 
gå runt med en T-shirt som det 
står Sverigedemokraterna på.

I er motion ger ni exempel 
på olämpliga symboler: kläder 
och smycken som visar bilder 
på kommunistsymbolen (ham-
maren och skäran), Che Gu-
evara och Fidel Castro. Varför 
nämner ni inga högerextrema 
personer och symboler?

– Det är så vedertaget vilka 
de symbolerna är. Alla vet vad 
nazistmärket står för. Men vad 
hammaren och skäran står för 
vet man inte.

Det finns väl nazistsymboler 
som inte är så allmänt kända?

– Jag är inte så säker på det. 
Jag tror de flesta är insatta i det.

Kjell Lundin, som sitter för 
Socialdemokraterna i fullmäk-
tige, menar enligt Expo.se, att 
motionen är ”trams”.

– Vi kan inte besluta det i 
kommunen. De vill bara skapa 
uppmärksamhet. Skulle vi kun-
na besluta om sådant, då hade 
man gett upp yttrandefriheten, 
säger han.

Sverigedemokraterna kallar 
symbolerna för hets mot olik-
tänkande, men kan inte preci-
sera vilken lag detta skulle falla 
in under, skriver Expo.se.

fJKläder med Che Guevara-motiv ska 

förbjudas,, menar Sverigedemokraterna.

Riktpunkt nr 6 2011           13



OpInIOn

Demonstrationerna 
på Wall Street
Vilka motiv döljer sig egentli-
gen bakom demonstrationerna 
på Wall Street i New York där 
drygt 1000 personer hittills har 
gripits? I denna gigantiska stor-
stad lever 2 695870 människor 
i fattigdom vilket motsvarar 17 
procent av delstatens befolk-
ning. Parallellt med detta finns 
en liten profittörstande andel på 
ca 1 procent som oavbrutet rof-
far åt sig. Men nu har man allt-
så fått nog av denna outtröttliga 

girighet hos enskilda företag 
och kapitalismens frekventa 
utsugning. Deltagarantalet i de 
omfattande demonstrationerna 
på Wall Street beräknas uppgå 
till drygt 5 000 människor. Mi-
noriteten ställs mot majoriteten 
i en kaotisk sammandrabbning. 
En moderniserad tappning av 
de romerska slavupproren med 
Spartacus i spetsen. Enligt New 
York Times är syftet med de-
monstrationerna på Wall Street 

att kritisera ett ekonomiskt sys-
tem som orättvist gynnar före-
tagen och de rika samt undermi-
nerar demokratin. Det krävs en 
omfattande förändring och en 
reformering som utjämnar de 
befintliga klyftor som finns mel-
lan fattiga och rika i New York 
idag. Minoriteten vill helt enkelt 
åstadkomma en förändring där 
produktionsförhållandena är 
baserade på gemensamt ägande. 
Men detta verkar endast vara 

en ouppnåelig föreställning, en 
illusion. Vad anser ni? En annan 
oroväckande aspekt i samman-
hanget som bör uppmärksam-
mas är polisbrutaliteten. Ett 
flertal demonstranter har vittnat 
om hur de har tappat känseln i 
sina händer till följd av polisens 
hänsynslösa agerande. Detta är 
oacceptabelt.  

Charlie Paulsson 

bilder från oCCUPy StoCKholM 15.10.2011 (fotoGrAf MASood PUnJAbi):

Har Du något intressant att berätta? Gör det i Riktpunkt!
E-postadress: riktpunkt@skp.se
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”Gästarbetare får  
mat som djuren ska få”
Gästarbetare på Ölands djur-
park sägs få äta mat avsedd för 
djuren, rapporterar tidningen 
Barometern som granskat djur-
parken. Enligt anställda avlyss-
nas också personalrummet och 
arbetarna behandlas allmänt 
illa av cheferna.

– Jag sökte jobbet eftersom 
jag ville få erfarenhet. Hade jag 
vetat vad det är för arbetsplats 
hade jag aldrig tackat ja till 
jobbet. Vi svenskar får lön en-
ligt avtal, men jag har kollegor 
från Bulgarien som bara får 6 
000 kronor i månaden, säger 
en före detta anställd som Ba-
rometern talat med.

Ingen annan djurpark eller 
nöjespark i hela Sverige har så 
god lönsamhet, enligt tidning-
ens granskning.

Franska fack om sänkt 
restaurangmoms
I Frankrike sänktes restaurang-
momsen för två år sedan. Ar-
betsgivarna talar om manna för 
sysselsättningen. Facken häv-
dar att pengarna mest hamnar 
i ägarnas egna fickor, skriver 
TCO-tidningen.

Skatteinkomsterna till staten 
skulle minska med omkring 30 
miljarder kronor årligen, var 
det främsta motargumentet. 
Men 100 000 jobb räddades el-
ler skapades under första året, 
hävdar nu krögarnas största 
arbetsgivarorganisation Umih, 
rapporterar tidningen.

– Jag förstår inte varifrån de-
ras siffror kommer. Det räcker 
att öppna ögonen för att se att 
löftena inte har infriats, säger 
Ange Romiti, i facket CGT:s 
federation för hotell- och res-
tauranganställda, till TCO-tid-
ningen.

Arbetsgivarnas rapport över-
ensstämmer inte med andra 
studier. Det franska Riksrevi-
sionsverket konstaterade till 
exempel förra året att moms-
sänkningen bara hade fått blyg-
samma sysselsättningseffekter, 
det var för lite i förhållande 
till kostnaden för skattesänk-
ningen. Dessutom hade många 
restauranger struntat i att sän-
ka priserna så mycket som de 
hade lovat, enligt franska Riks-
revisionsverket.

fJ
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Vad kommer efter euro-kraschen?
”Kan man samtidigt vara för-
färad och uttråkad?”. Denna 
fråga ställde nyligen Paul Krug-
man, US-amerikansk nobelpris-
tagare i ekonomi, med tanke på 
turbulensen i Europa. Vid EU-
statschefernas varje vecka åter-
kommande krismöten som varje 
gång ånyo räddar euron, upp-
står faktiskt förfäran och leda 
på en och samma gång. Förfä-
ran eftersom Greklands krasch 
och dess farliga följder har bli-
vit ofrånkomlig. Leda eftersom 
de europeiska politikerna i sin 
ideologiska halsstarrighet inte 
når längre än till att upprepa sitt 
neoliberala mantra.

Enligt US-amerikanska fi-
nanskretsar kan euro-zonens 

sammanbrott bara förhindras 
om det under de kommande 
veckorna packas ett nytt rädd-
ningspaket med den gigantiska 
summan på två biljoner euro. 
Men till detta räcker varken 
tiden eller det politiska spel-
rummet för regeringarnas som 
möter hårt motstånd hos be-
folkningen och parlamenten.

Finanskapitalismen, kapita-
lismens hittills högsta form, är 
bankrutt. Dess affärsidé apar 
efter snöbolls- eller pyramid-
spel: Så länge det fungerar kän-
ner sig alla rika, när det brakar 
ihop får de högst uppe allt, 
medan de andra blir sittande 
med skulderna. Exakt där har 
finanskapitalismen hamnat. 

Uppsvinget som förespeglats 
massorna under årtionden för-
svinner och går upp i rök. För 
de kommande årtiondena har 
euro-zonens chefer redan ordi-
nerat umbäranden och avkall. 
Dagordern heter ”spara” för 
att kunna betala bankirernas 
privata skulder och kostnader-
na för nya kolonialkrig. Enligt 
uppgifter från Deutsches Insti-
tut für Wirtschaftsforschung 
har enbart Afghanistankriget 
hittills kostat Förbundsrepubli-
ken Tyskland 17 miljarder euro.

Inga tårar borde fällas över 
det kommande sammanbrottet 
för koncern- och bankväldets 
neoliberala utsugningsprojekt. 
Det ekonomiska och sociala 

virrvarret som man kan förvän-
ta sig ökar genom den ständigt 
ökande klyftan mellan rik och 
fattig, förstörelsen av det hittills 
statsbärande mellanskiktet och 
de ökande klassmotsättning-
arna som allmänheten börjar 
bli  medveten om. Därför ligger 
i sammanbrottet av koncerner-
nas EU och i återerövringen av 
den nationella suveräniteten 
över ekonomisk och socialpoli-
tik chansen till en bred samhäl-
lelig nyorientering ända fram 
till den i riktning mot socialism.

rainer rupp / Junge Welt

Spanjorer demonstrerade i somras mot Euron. Foto: flickr.com/aegis-strife/.
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A-kassan ger klirr i kassan åt Anders Borg
Det första den borgerliga re-
geringen gjorde vid sitt tillträde 
2006 var att kraftigt höja avgif-
terna till A-kassan. Man höjde 
den så kraftigt att den blev över-
finansierad med 12 miljarder. 
Detta var dock en nödvändighet 
då borgarna samtidigt började 
sitt ”reformprogram”. Man 
tog bort förmögenhetsskatten 
till en kostnad av 12 miljarder 
samtidigt som statsfinanserna 
inte fick äventyras och alla re-
former skall vara kostnadsneu-
trala. Lösningen på det proble-
met blev då att medlemmarna 
i A-kassan fick betala skatte-

sänkningen för de som inte är 
medlem i A-kassan, något som 
vi kan anta att direktörerna och 
kupongklipparna (de stora ak-
tieägarna) inte är.

Mats Essemyr, TCO, har 
kartlagt inkomster och utgif-
ter för A-kassan 2010 och då 
kommit fram till att 2010 tog 
A-kassan ut 6,3 miljarder i 
medlemsavgifter och 55,4 mil-
jarder i arbetsmarknadsavgift. 
För en byggnadsarbetare inne-
bär det i september 2011 att 
han eller hon per månad betalar 
110 kronor i arbetslöshetsavgift 
och 125 kronor i medlemsav-

gift. Siffrorna varierar mycket 
mellan de olika förbundens A-
kassor då de enligt beslut av 
borgarregeringen inte finansie-
ras gemensamt. Dock, och det 
är anmärkningsvärt enligt Mats 
Essemyr på TCO, så var A-
kassornas gemensamma utgifter 
2010, 38 miljarder kronor. Det 
innebär att A-kassans medlem-
mar under 2010 betalade 23 
miljarder kronor för mycket. 
Det är dessa pengar som ger 
McDonald´s sänkta arbetsgiva-
reavgifter samt krögarna sänkt 
moms. 

Utplundringen av A-kassans 

medlemmar är också viktig för 
Anders Borg då dessa blods-
pengar är ett viktigt argument 
för honom när han spelar an-
svarsfull politiker som alltid 
värnar landets statsfinanser. 
Sanningen är att Anders Borg 
och hans gelikar i själva verket 
tillgriper vilka metoder som 
helst för att alltid och i första 
hand garantera kapitalisternas 
profiter. I det sammanhanget 
är välfärden för kassörskan på 
Konsum att betrakta som en 
flugskit.

lars lundberg

Individuella löner
Dagligen på min arbetsplats och 
i kontakt med kamrater på när-
liggande arbetsplatser blir jag 
påmind om konsekvenserna av 
den individuella lönesättningen.

Vi vågar inte göra oss obe-
kväma och opponera mot miss-
förhållanden i arbetsmiljön som 
t.ex. pressade dagscheman som 
gör att vi i många fall - jag ar-

betar inom hemtjänsten - inte 
hinner utföra våra insatser.

Individuella löner hindrar oss 
att gå samman när så är nöd-
vändigt. Det framkommer ofta 
i samtal med kamrater att man 
inte vill stöta sig med chefen 
och riskera sin löneutveckling. 
Den individuella lönesättningen 
håller oss som gisslan!

Många av oss blir sjuka av 
stress och förslitningar vilket 
i värsta fall medför att vi inte 
kan fortsätta att arbeta.

Fackliga företrädare inom 
Kommunal som förespråkar 
individuella löner bör snarast 
rannsaka sig själva och tänka 
på vilka man företräder!

För vems skull eller vilkas 

skull man har uppdraget!
 

Jan rödin
Arbetsplatsombud

förhandlingsorganisation 
enskede/årsta-vantör. 

Sektion 26

Jag gjorde mitt val 
när jag skrev hyreskontrakt
Så kom den då – försändelsen 
från Stockholms stad i vilken 
man erbjuder oss hyresgäster 
möjligheten att köpa fastig-
heterna vi bor i och ombilda 
från hyresrätt till bostadsrätt. 
Som jag befarat men ändå 
hoppats slippa bli utsatt för.

”Bilda Bostad. Ditt eget 
boende – ditt eget val” står 
det att läsa i informationsbla-
det.

För 16 år sedan gjorde jag 
mitt eget val när jag skrev 
hyreskontrakt med Svenska 
bostäder i Hagsätra. Alltså 
valde jag att bo som hyresgäst 
hos allmännyttan eftersom 
valfriheten fortfarande exis-
terade!

Fram till nu har trivts och 
känt mig trygg i mitt boende. 
Men nu börjar det brännas 

även för mig och minna gran-
nar. Nu hopar sig orosmol-
nen. Om det värsta händer, 
det vill säga om en ombild-
ningsprocess leder till att 
huset jag bor i ombildas, vad 
har jag då för val om jag vill 
bo kvar i min lägenhet? An-
tingen köpa eller bli hyres-
gäst hos mina grannar. Pest 
eller kolera! Den borgerliga 
alliansens definition av val-
frihet ”Aktiv förvaltning” är 
uttrycket de styrande i Stock-
holm stad använder sig av 
när de till vrakpriser säljer ut 
allmännyttans bostäder, våra 
hem.

Jan rödin

Bild från från occupy Stockholm 15.10.2011. Foto: Masood Punjabi.
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Sluta sälja våra allmännyttiga bostäder!
Bostad är inte någon handels-
vara: Att ha en bostad är inte 
någon lyxgrej. Detta är ett be-
hov. Människor måste ju bo 
någonstans. De som har pengar 
eller kan få lån har möjlighet att 
köpa en bostadsrätt. Men alla vi 
andra som inte har råd att ha en 
bostadsrätt ska också ha någon-
stans att bo.  Precis för sådana 
människor byggde man allmän-
nyttiga bostäder. Men de är på 
väg att försvinna. Man håller på 
att sälja alla dessa bostäder utan 
att fråga de som äger dessa, det 
vill säga alla vi skattebetalare. 
Jag tycker att med försäljning 
av dessa bostäder skadar man 
vanliga människor och skapar 
ett mer segregerat samhälle. 
Och detta i sin tur kommer att 
skada hela den demokratiska 
processen i samhället. Tillgång 

till en bra bostad är en central 
del i ett välfärdssystem. Man 
byggde allmännyttiga bostäder 
för att skaffa en bostad för alla. 
Men dagens makthavare håller 
på att sälja allt som vi ägde och 
äger tillsammans. Man ska inte 
förstöra allt. Sluta sälja våra 
allmännyttiga bostäder. Bostad 
ska inte vara någon handels-
vara. Att spekulera med våra 
bostäder är en omoralisk och en 
odemokratisk handling.

De borgerliga politikerna le-
ver i egen fantasivärld. De tyck-
er att alla kan ha en bostadsrätt 
bara om man vill. Dessa tankar 
hos borgerliga politiker bevisar 
ännu en gång att de inte har 
någon koll på verkligheten. Jag 
tycker det är dags att starta en 
massrörelse mot den höger-
politiken som har skadat hela 

den svenska arbetarklassen.  
Bostadsministerns ansvarslösa 
uttalande att man inte bara 
kan skylla  på den sittande re-
geringen för detta, påminner 
mig om att alla regeringar har 
totalt misslyckats att lösa det-
ta problem. Sverige är ett rikt 
land och har råd att bygga hur 
många bostäder som helst. Men 
man har struntat i detta. Det 
skrivs över allt att Sverige behö-
ver utbildat arbetskraft. Många 
ungdomar vill ju skaffa utbild-
ningar men kan inte fortsätta 
sina studier på grund av bo-
stadsbristen. Och detta ser inte 
alls bra ut. Jag tycker att staten 
måste bygga billiga bostäder för 
studenter. Bostadsminister Ste-
fan Attefall måste ta detta pro-
blem på allvar. Han måste se till 
att det byggs tusentals billiga 

studentbostäder för detta ingår 
i hans arbetsuppgifter.

Bostadsministern behöver 
inte komma med barnsliga el-
ler konstiga förslag som att stu-
denterna inte behöver studera i 
stora städer. Studenter har rätt 
att studera var de vill. Bygg 
lägenheter i varje universitets-
stad.  Slutligen vill jag säga till 
alla mina fackliga kamrater och 
till arbetarrörelsens företrädare 
att ni måste vakna och börja 
mobilisera era medlemmar för 
att stoppa denna högerpolitiska 
våg som håller på att nedvär-
dera oss alla. Ni måste försvara 
och utveckla allmännyttan. 
Svenska folket behöver många 
hyresrätter, inte bostadsrätter.

Det lönar sig att kämpa!

Masood

Råhögern har insett vad alla redan vet
Tågresenärerna vet det, de de-
menta åldringarna som varit in-
låsta i Piteå och som förnedra-
des på bästa sändningstid i TV 
endast iklädda en undertröja 
och blöjor vet det, de åldringar 
som legat på äldreboende och 
bokstavligen ruttnat bor vet det, 
landets alla kommunala skolpo-
litiker vet det. Alla som har be-
talat en elräkning vet det. Vad 
är det då som alla redan vet? Jo, 
det faktum att det våldsamma 
privatiserandet av offentlig 

egendom och verksamhet som 
skett i Sverige de senaste årtion-
dena på intet sätt har förbättrat 
verksamheten eller blivit billi-
gare. Den enda samhällsgrupp 
som envist och med en druckens 
envishet hävdat motsatsen är 
den svenska borgarklassen, de 
som rent privat tjänat miljoner 
och åter miljoner på det hela.

För att rent ”vetenskapligt” 
bevisa det hela så gav man sin 
egen propagandamegafon Stu-
dieförbundet Näringsliv och 

Samhälle i uppdrag att utreda 
det hela, för att förhoppnings-
vis kunna presentera en rapport 
som visade vilken lycka stölder-
na av allmän egendom varit för 
Sveriges arbetare.

Trots att lakejerna på SNS 
letade både länge och febrilt 
kunde slutsatsen bara bli en och 
den var att man inte hittade ett 
enda exempel på att verksam-
heten blivit bättre, billigare el-
ler mer effektiv. Att rapporten 
skulle leda till att de politiska 

partierna från S, Mp och hö-
gerut skulle dra slutsatsen att 
det är dags att ompröva privati-
seringspolitiken är nog trots allt 
att gå lite väl långt i sina för-
hoppningar. För att stoppa pri-
vatiseringsvågen räcker det nog 
inte med en rapport från SNS, 
för att lyckas med det krävs en 
folkresning mot högerpolitiken.

lars lundberg 

”Las behövs, för allas del!?”
”Folkpartiets ledning vill av-
skaffa turordningsreglerna i 
lagen om anställningsskydd 
(Las). Kompetens och inte an-
ställningstid bör vara avgöran-
de, slår partistyrelsen fast inför 
landsmötet och väntar sig de-
batt.” (”FP-ledning vill skrota 
Las”, Sydsvenskan.se, Torsdag 
6 oktober 2011) ”Den stela la-
gen om anställningsskydd (Las) 
samt höga ingångslöner stänger 
dörren till arbetsmarknaden för 
många ungdomar, vilket gör det 
omöjligt att skaffa sig den ar-
betslivserfarenhet som behövs 
för att kunna gå vidare till mer 
avancerade arbetsuppgifter.” 

(”M tar inte sitt ansvar för ar-
betsmarknadspolitiken”, SvD.
se/opinion, Fredag 6 maj 2011)

Men det är väl snarare så 
att Las behövs, för allas del!? 
Utan Las får vi ett mer rättslöst 
samhälle, där ingen behöver ta 
ansvar. Arbetsgivare kan med 
andra ord, på godtyckliga och 
subjektiva slutsatser, anställa 
och avskeda arbetstagare på lö-
pande band. Är vi på väg mot 
ett danskt arbetsscenario?

Det är föga okänt att EU-
kommissionen ifrågasätter allt-
mer de svenska reglerna för 
visstidsanställning i Las. Las 
har följaktligen många brister 

som borde åtgärdas, men det 
behövs ingen total avskaffning 
av densamma. Sveriges regering 
har således ett ansvar och bör 
ändra uppfattning vad gäller 
skyddet för landets timvikarier 
och visstidsanställda. I stället 
för att rekrytera och anställa 
låter arbetsgivarna de anställda 
gå på otrygga visstidskontrakt 
termin efter termin.

Timvikarier och visstidsan-
ställda är således den grupp av 
arbetstagare som felaktigt drab-
bats av regeringens försämring-
ar i arbetslöshetsförsäkringen. 
De riskerar många gånger att 
få sämre löneutveckling jäm-

fört med andra tillsvidarean-
ställda. De har lägre sjuk- och 
arbetslöshetsersättning, pen-
sioner och sämre arbetsmiljö. 
Visstidsanställda har fått sin a-
kassa drastiskt försämrad i och 
med regeringens sparpaket och 
tuffare regler. Visstidsanställda 
väljer också allt oftare att inte 
gå med i ett fackförbund, vilket 
de facto innebär att de får svå-
rare att hävda sina rättigheter 
mot arbetsgivaren!

ljubomir t. devic, Sfi-lärare 
på Komvux Malmö Söder-

värn
och skyddsombud för lr
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Uttalande från Svenska 
Arbetar-Esperantoförbundet
Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek [ARAB] behövs som minne och resurs för hela arbetar-
rörelsen.

Svenska Arbetar-Esperantoförbundet, [SLEA] bildades för 90 år sedan. Vi är en kultur-
organisation som verkar för världsspråkstankens förverkligande inom arbetarrörelsen.

Inom organisationen finns medlemmar från arbetarrörelsens samtliga tankeriktningar.
Från 1930-talet och fram till 1990-talet var förbundet granne med ARAB på Barnhus-

gatan i Stockholm. På grund av hyreshöjning tvingades vi flytta. Det verkar nu som om ett 
snarlikt förhållande även har drabbat arbetarrörelsens arkivinstitution. 

För oss spelar ARAB en viktig roll. Vi har våra arkivhandlingar där och vi har i deras 
lokaler arbetat med att skapa en utställning om vår egen rörelses historia. Utställningska-
talogen finns för övrigt att hämta på ARAB:s hemsida. Vi har även översatt olika doku-
ment från det internationella språket Esperanto som sedan har publicerats på institutionens 
hemsida och i tidningen Arbetarhistoria. SLEA har även hållit sitt årsmöte 2011 i ARAB:s 
lokaler.

För oss som en arbetarorganisation har ARAB en viktig funktion både som minne och 
som en praktisk resurs.

Vi uppmanar därför arbetarrörelsens organisationer att:
- Begrunda den tillgång man förfogar över i egenskap av innehavare av ett eget arkiv och 

bibliotek.
- Att verka för att denna institution även fortsättningsvis kan verka som en resurs för 

arbetarrörelsens organisationer.

Stockholm 20110903
för Svenska Arbetar-esperantoförbundets styrelse:

Gunnar Gällmo ordförande
Pelle Persson sekreterare 

Svenska inbördeskriget 
och upproret i Tunisien
av Charlotte Svärdström
Bokrelease:
Lördag 12 nov kl 12-16.
Galleri Cosmopolitan
Kronhusgatan 2f. Göteborg.
Författaren som under flera år vistats i Tunisien
och bl. a. upplevt ”stormningen av sommarpalatset” i Hammamet när president Ben Ali
 och hans familj störtades i revolutionen som bröt ut den 14 januari 2011.
I Svenska inbördeskriget och upproret i Tunisien berättar hon om bakgrunden till revolutio-
nen samt diskuterar sambandet mellan finanskrisen i USA och Europa och
vänsterns splittring i Sverige.
Verkligheten förklaras genom Jenny Bond, Salma och Lotten, kända från författarens
tidigare böcker. Handlingen illustreras med egna teckningar och understryks av fakta och 
dokument.
 
ISBN 98-91-977248-9-0                                Kultur för Fred
 
OBS! Pressrelease för boken äger rum i samband med 
Vernissage:
  
 Måleri av Aziz-Artist, Ann-Pia Azizuddin, Sergej Jakoblev, Nikolai Tioply
och Charlotte Svärdström. Konstnärer för Fred

OKTOBERREVOLUTIONEN 
1917 – 2011

LÖRDAGEN DEN 12 November, Banga-
tan 10 i Lund (mittemot järnvägsstationen)

Program
14.00 kort historik om revolutionen.
14.15 Filvisning. Den fantastiska filmen om 
Pansarkryssaren Potjemkin fr 1925
15.45 Oktoberrevolutionen och dess bety-
delse för människans frigörelse från kapita-
lets ok;
Victor Diaz, partiordförande, Sveriges 
Kommunistiska Parti
16.15 Hälsninganförande av Nils Littorin, 
Kommunistiska Partiet
16.30 Fest på ryska piroger och dricka 
(dock inte rysk :)
Underhållning av Fabrizio Papaleo
Utställningar och galleri!
Fri entré

Arrangeras av:
SKP, KP med flera. 
Med stöd av ABF.
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