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För första gången sedan maj 2007 är det färre än 
hälften av befolkningen som är för Sveriges EU-
medlemskap. Samtidigt har stödet för euron kol-
lapsat.

– NCC:s råa kapitalistiska verksamhet, 
där enbart maxprofit gäller, gör att bo-
laget inte skyggar för att använda tvek-
samma firmor som Rimec, säger Torbjörn 
Johansson, Byggnads.  
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Innehåll

Världen är större än EU
Uttalande från Folkrörelsen Nej 
till EU.

Folkrörelsen Nej till EU arbeta-
de inför folkomröstningen 1994 
för att Sverige inte skulle bli 
medlem i Europeiska Unionen. 
Då varnade vi för att EU kunde 
utvecklas till ett odemokratiskt 
Europas Förenta Stater. Nu är vi 
nästan där.

Införandet av den ekono-
miska och monetära unionen 
[EMU] har medfört att den 
ekonomiska politiken har ny-
liberaliserats och EU fått mer 
politisk makt över medlemssta-
terna. Följden har blivit en djup 
ekonomisk kris i eurozonens 
periferi med åtstramningar, 
privatiseringar, ökad arbetslös-
het och försämrad välfärd som 
följd. Med EMU-krisen har det 
blivit alltmer uppenbart att det 
är EU:s stormakter Tyskland 
och Frankrike som dikterar vill-
koren för övriga EU-länder.

EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik har succes-
sivt förstärkts och i princip har 
beslut tagits om att EU ska ha 

ett gemensamt försvar i fram-
tiden. Medlemsländer som ut-
sätts för väpnat angrepp ska bi-
stås av de andra länderna med 
alla till buds stående militära 

och andra medel. Dessutom 
förbinder sig medlemsstaterna 
att ställa militära styrkor till 
EU:s förfogande för interven-
tioner i omvärlden.

Flyktingpolitiken har blivit 
allt mer restriktiv och inhuman. 
En mur har byggts upp runt 
unionen mot omvärlden, beva-
kad av Frontex, EU:s gränspo-
lis. Kontrollerna vid EU:s inre 
gränser har i praktiken försvun-
nit, vilket har medfört ökad in-
smuggling av sprit, tobak och 
narkotika samt så kallad traf-
ficking [handel med kvinnor].

Demokratin har urholkats. 
det stora flertalet av de beslut 
som tidigare fattades i nationel-
la parlament fattas nu i slutna 

och icke folkvalda organ inom 
EU. Denna urvattning av de-
mokrati fortsätter med Lissa-
bonfördraget, EU:s nuvarande 
grundlag som trädde i kraft i 

december 2009. Dels genom 
att vetorätten avskaffas på näs-
tan alla områden. Dels ändras 
röstfördelningen inom EU så att 
större länder får långt mer att 
säga till om på de mindre län-
dernas bekostnad.

Lissabonfördraget medför att 
EU tar långa steg i riktning mot 
ett Europas Förenta Stater – en 
ekonomisk, politisk och militär 
supermakt som ska konkurrera 
med andra supermakter på den 
globala arenan.

Medlemskapet i EU innebär 
således något helt annat än det 
vi folkomröstade om 1994. Lis-
sabonfördraget bekräftar denna 
utveckling av unionen i riktning 
mot en allt mer centraliserad, 

byråkratiserad och odemokra-
tisk EU-stat.

Folkrörelsen Nej till EU an-
ser mot denna bakgrund att 
Sverige ska lämna Europeiska 
Unionen.

Vårt nej till EU är ett nej till 
ett odemokratiskt supermakts-
bygge och ett ja till nationellt 
självbestämmande och interna-
tionellt samarbete.

Vårt nej till EU är ett nej till 
främlingsfientlighet och ett ja 
till en human flyktingpolitik 
och ett mångkulturellt sam-
hälle.

Vårt nej till EU är ett nej 
till nykolonial utsugning och 
militära allianser och ett ja till 
neutralitetspolitik och global 
solidaritet.

Vårt nej till EU är ett nej till 
grundlagsfäst nyliberalism och 
ett ja till en egen valuta och en 
självständig ekonomisk politik.

folkrörelsen  
nej till eU:s riksstyrelse

Stockholm den 17 december 2011.

”Medlemskapet i eU innebär således något 
helt annat än det vi folkomröstade om 1994.”

”Allt tal om ”harmoni” mellan kapital och arbete är nonsens. i det kapitalistiska samhället 
är sådan harmoni inte möjlig därför att vad som är bra för den ena klassen är dåligt för den 
andra och tvärtom.” - från boken Socialismens AbC.
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ledare

Kampen mot kapitalets öppna diktatur
Ingen har kunnat undvika att se att med-
lemsländerna inom EU har grava ekonomis-
ka problem. På ledarsidor och i debattar-
tiklar är de flesta rörande överens om vilka 
som är problemen och tillika vilka som är 
lösningarna. Den höga arbetslösheten ska 
motverkas med modernisering av arbets-
rätten och sänkning av ungdomars löner, 
budgetunderskottet ska lösas med utför-
säljningar och förlängt arbetsliv, välfärden 
ska räddas genom införandet av egenavgif-
ter o.s.v. Dessa lösningar presenteras alltid 
när kapitalets överproduktionskris slår till 
och det vore märkligt om borgerligheten 
inte tog tillfället i akt att försöka få igenom 
dessa krav. Framgången för borgerligheten i 
denna situation är beroende av de arbetan-
des organisatoriska och ideologiska styrka. 
Det är t.o.m. så att om arbetarrörelsen är 
tillräckligt stark så kan den tvinga kapitalet 
till satsningar istället för nedskärningar som 
vi såg i Argentina för några år sedan. 

Nej, det som är mest oroande med denna 
kris är inte de sedvanliga kraven på ned-
skärningar utan det förslag som förs fram 
av bl.a. tyska förbundskanslern Angela 
Merkel. Förslaget innebär att de nationella 
budgetarna i framtiden ska samköras och 
godkännas av en EU-byråkrati för att se-
dan skickas tillbaka med ändringar om så 
behövs. Bakgrunden till detta förslag är den 
djupa kris som media kallar ”eurokris”. 
Man påstår att en samkörning är nödvän-
dig för att medlemsländerna inte ska ha 
möjlighet att föra en oansvarig ekonomisk 
politik som i Grekland men också för att 
EMU ska kunna utvecklas i harmoni. Vad 
det i realiteten betyder är att den lilla be-
stämmanderätt som de nationella parla-
menten har kvar för att forma en obero-
ende politik sedan ländernas inträden i EU, 

försvinner och ersätts med kapitalets öppna 
diktatur som utgår från Bryssel. Att EU se-
dan skapandet av kol- och stålunionen har 
utvecklats till att omfatta allt fler områden 
på bekostnad av de borgerliga demokratis-
ka fri- och rättigheterna som arbetarklassen 
tillkämpat sig undan för undan, är kanske 
något vi har vant oss vid men ett sådant 
förslag går ändå utöver det vanliga. Lika 
oroande som förslaget är den nästan totala 
tystnaden från den politiska oppositionen i 
riksdagen och från massmedia som annars 
är snabba att gissla andra länders som t.ex. 
Kubas eller Venezuelas s.k. bristande demo-
krati. Det enda som man hört från massme-
dia är en oro över att beslutsprocessen inte 
kommer att gå demokratisk till vilket ledar-
skribenterna på de borgerliga tidningarna 
har rätt att befara. Men om de nu är så 
oroliga för detta borde de ha krävt en folk-
omröstning gällande Lissabonfördraget när 
det var aktuellt. Självklart är det viktigt att 
demokratins yttre form upprätthålls men 
än viktigare är dess innehåll eftersom Mer-
kels förslag innebär att det mandat som de 
svenska väljarna ger partierna i riksdagen 
att driva sin respektive ekonomiska poli-
tik nu försvinner. Eftersom rikdagen redan 
idag till stor del har lämnat över sin lagstif-
tande makt till EU bör man ställa sig frågan 
om det i framtiden överhuvudtaget är lönt 
att rösta.

EU har från första början varit en kapi-
talets konstruktion vars syfte är att stärka 
borgarklassens hegemoni över det arbe-
tande folket trots massmedias påstående 
att EU är ett freds- och demokratiprojekt. 
Därför är det grovt felaktigt men också 
farligt med de vanföreställningar som vissa 
delar av vänstern hyser, bl.a. att EU är en 
motvikt till USA. EU bildades med hjälp av 

överlöpare och krigsförbrytare för att få ta 
del av det nyskapade Västtysklands indu-
strikapacitet som sedan användes för att slå 
mot befrielserörelserna i Sydostasien och 
Afrika. En imperialistisk ordning kan aldrig 
vara ett alternativ till en annan. Lika farliga 
är illusionerna om att EU kan reformeras, 
att EU behövs för att lösa vissa internatio-
nella problem samt den värsta av de alla, 
att arbetarklassen behöver EU för att föra 
en internationell kamp mot kapitalet. Vårt 
parti inser nödvändigheten att stater sam-
arbetar för att lösa vissa frågor men ett 
sådant samarbete kan aldrig grunda sig på 
kapitalets intressen. EU bygger för övrigt 
på kapitalets fyra friheter och har en för-
fattningsdomstol som ser till att politikerna 
och byråkraterna följer andan i dessa frihe-
ter. Även om man lyckas lägga fram ett pro-
gressivt förslag i EU så kommer domstolen 
att förklara det som olagligt och stridande 
mot författningen. Alla dessa idéer om EU 
leder i slutändan bara till att stärka kapita-
lets makt och inte till att försvaga den. 

Vad som behövs är att det arbetande 
folket får kännedom om vad EU är och i 
vems intresse organisationen agerar så att 
den politiska kampen intensifieras för att 
genom massaktioner slå sönder EU-maski-
neriet . Men då kan man inte som Vänster-
partiet reducera frågan till en popularitets-
tävling genom att tycka att det inte är lönt 
att handla förrän en majoritet i Sverige är 
mot EU. Att agera svans till EU-motståndet 
är i bästa fall ett opportunistiskt ställnings-
tagande och i sämsta fall ett direkt klass-
förräderi, i synnerhet när det gäller en så 
viktig fråga.

Foto: freefoto.com.
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Nytt avtal
Kommentar. Arbetsköparnas 
grågosse inom fackförenings-
rörelsen, Stefan Löven, gnug-
gar händerna tillsammans med 
direktörerna i Teknikföretagen, 
förtjusta över utfallet i den 
tuppfäktning de regisserat. Allt 
medan 90 procent av medlem-
marna i IF Metall knyter nävar-
na i ilska över att de än en gång 
blir lurade. Problemet är att 
allt för många knyter nävarna 
i byxfickorna, i synnerhet innan 
avtalet är klart.

Med teatralisk gest försö-
ker Stefan Löven påstå att han 
har uträttat stordåd genom att 
framhålla att hans usla avtal 
skulle vara en norm för resten 
av fackföreningsrörelsen. Hur 
skulle ett avtal som ger indu-
strins arbetare några hund-
ralappar mer i lön och där 
man helt släppt kampen mot 
ofoget med Bemanningsföreta-
gen kunna bli norm, samtidigt 
som direktörer och aktieägare 
formligen badar i pengar. All 
tillgänglig statistik visar att di-
rektörer och aktieägare tilldelar 
varandra formligen astronomis-
ka ersättningar. En årslön på 
200 miljoner är ingenting för 
dessa parasiter. Sedan försöker 
de lura i arbetarklassen att utan 
dessa orimliga lönenivåer så tar 
direktörerna jobb utomlands 
och därmed skulle svensk indu-
stri kvävas. Dessa parasiter som 
inte ens kan tala engelska, tyska 
eller franska försöker inbilla oss 
att världens ledande industrier 
slåss om deras tjänster. Pyttsan, 
oduglingar är vad de är. Dess-
utom har Löven enligt Dagens 
Arbete mage att påstå att ”Det 
finns inget alternativ. Allt annat 
vore att rasera svensk lönebild-
ning”.

Det finns självklart alternativ, 
även om man råkar rasera di-
rektörernas och Stefan Lövens 
lönebildning. Kampen om lö-
nerna handlar om fördelning av 
produktionsresultatet, det som 
inte tas ut i löner blir profit till 
kapitalisterna, så enkelt är det, 
nu när högerregeringen avskaf-
fat företagens vinstbeskattning. 
Lever man i föreställningsvärl-
den att det är omöjligt att rub-

ba balansen mellan profiten och 
arbetslönen så passar man var 
som helst men inte som facklig 
företrädare. Arbetsköparna har 
mängder av tankesmedjor som 
enbart har till uppgift att predi-
ka om den heliga profiten, där 
skulle utan vidare Stefan Löven 
finna sin plats.

Som tur är finns det andra 
tankegångar i den fackliga rö-
relsen. I Byggnadsarbetaren nr 
11 har Byggnads förbundsord-
förande Hans Tilly en uppgörel-
se med IF Metalls avtalssekre-
terare Veli-Pekka Säikkälä, en 
uppgörelse som i samma grad 
kunde riktas mot avtalssekre-
terarens meningsfrände Stefan 
Löven. Veli-Pekka Säikkälä på-
står att byggnadsarbetarnas lö-
nenivå beror på att byggmark-
naden är en inhemsk ”skyddad 
sektor” fri från konkurrens.  
Klasskamp och andra trivialite-
ter lämnas helt åsido, så vi kan 
konstatera att det inte bara är 
Stefan Löven som lever bakom 
dimridåer eller är analfabet, det 
är tydligen stora delar av den 
tongivande församlingen inom 
IF Metalls förbundsstyrelse. 
Det är inte för intet som det just 
nu pågår en vadslagning inom 
övriga LO- förbund och vadet 
handlar om IF Metall skall an-
söka om medlemskap i arbets-
köparorganisationen Teknikfö-
retagen 2012 eller inte. Oddset 
på vadet är just nu 1,2 på att 
IF Metall kommer att göra det. 
IF Metalls halsbrytande höger-
sväng har retat gallfeber på de 
övriga LO-förbunden. Förbund 
som normalt inte räknas som 
några vänsterförbund direkt.

 Det är mycket uppseende-
väckande när Byggnads för-
bundsordförande Hans Tilly 
skriver i Byggnadsarbetaren 
”MAN KAN INTE TRO att 
det är en representant från ett 
LO-förbund som uttalar sig. 
Exakt samma argumentation 
hör jag ständigt från vår ar-
betsgivarpart Sveriges Bygg-
industrier (BI). Precis samma 
synpunkter kommer också från 

den nyliberala tankesmedjan 
Ratio. Skillnaden är att BI och 
Ratio har som mål att minska 
fackets inflytande och förstöra 
den fackliga sammanhållning-
en. Vilket är Veli-Pekkas mål?” 

Vidare skriver Hans Tilly: 
”Genom fackliga förhand-
lingar har vi kommit fram till 
en fördelning av det värde vi 
tillsammans skapar på arbets-

platsen. Byggnadsarbetaren är 
värd varenda krona. Det Veli-
Pekka nu gör är att äventyra 
den sammanhållning som alltid 
har varit LO och dess förbunds 
styrka. För mig är det oförstå-
eligt hur söndring och splittring 
kan vara en väg till framgång. 
Jag tror att det är oerhört vik-
tigt att vi håller samman och 
hjälps åt att stärka varandra i 
de kommande förhandlingarna. 
Enighet kring gemensamma ut-

gångspunkter och att vara so-
lidariska mot varandra borde 
vara en självklarhet.”

Det är riktigt, en enig ar-
betarklass kan försätta berg, 
bygga pyramider i Egypten 
och skapa alla de värden vårt 
samhälle är beroende av; än så 
länge lever vi med den parasitä-
ra överbyggnaden av en kapita-
listklass, den kan också en enig 
arbetarklass vältra överbord.

Vi hoppas att Hans Tilly har 
de här tankarna i åminnelse i 
egenskap av ordförande i LO:s 
valberedning inför den kom-
mande LO-kongressen och ser 
till att nominera inte bara po-
litiskt medvetna arbetare utan 
även klassmedvetna till den 
kommande LO-styrelsen och 
framför allt se till att vi slip-
per olyckshändelser som Wanja 
Lundby-Wedin.

Jan Jönsson   

”... en enig arbetarklass kan försätta berg.”

Stefan Löfven från IF Metall är kapitalets företrädare. Foto:  Eva Hildén Smith.
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Stödet för EU-medlemskapet sjunker
För första gången sedan maj 
2007 är det färre än hälften av 
befolkningen som är för Sveriges 
EU-medlemskap. Samtidigt har 
stödet för euron kollapsat.

På ett år har stödet för svenskt 
EU-medlemskap fallit under 
den symboliskt viktiga femtio-
procentsgränsen från drygt 55 
procent till cirka 47 procent. 
Det visar Statistiska centralby-
råns, SCB, stora mätning för 
november.

Det är framför allt kvinnor 
som tappat förtroende för EU 
medan en majoritet av männen 
fortfarande är för Sveriges med-
lemskap. De som stödjer med-
lemskapet är ännu betydligt 
fler än de knappa 25 procent 
som är emot. Men uppgången 
för nejsidan, från 19 procent 
för ett år sedan, är tydlig och 
markerar ett trendbrott där EU-
motståndet annars varit dalan-
de sedan 1995 när Sverige blev 
EU-medlem. Samtidigt har an-
delen osäkra ökat från knappt 
26 procent till drygt 28 procent.

Bland partiernas väljare är 

stödet för EU störst, om än fal-
lande, bland Folkpartiets sym-
patisörer där cirka 71 procent 
säger ja till EU respektive Mo-
deraterna 65 procent. Minsta 
stödet för EU finns hos sympa-
tisörer för Sverigedemokraterna 
drygt 20 procent följt av Vän-
sterpartister cirka 25 procent. 
Kristdemokraterna är det enda 
partiet där stödet för EU ökar, 
från 47 till 50 procent.

Av de fackligt anslutna är 
stödet för EU minst bland LO-
medlemmar där ja-sidan med 
drygt 34 procent ligger efter en 
växande nejsympati som i no-
vember var cirka 36 procent. 
Andel osäkra var nästan 30 
procent. Bland TCO-anslutna 
tjänstemän är fortfarande en 
majoritet närmare 60 procent 
för Sveriges EU-medlemskap. 
Inga uppgifter fanns för akade-
miker i Saco.

Stödet för euron har fal-
lit markant mer än stödet för 
EU. Till skillnad mot i frågan 
om EU-medlemskap eller ej är 
andel osäkra när det gäller eu-

rofrågan betydligt färre och i 
krympande antal.

På ett år har de som vill se att 
euron införs i Sverige minskat 
från drygt 28 procent till drygt 
11 procent. På motsvarande 
sätt har euromotståndet gått 
som en raket i ökat opinions-
stöd från 54 till 84 procent. Det 
mesta av det nyvunna stödet 
har tillkommit sedan i maj då 
förra SCB-mätningen gjordes.

SCB:s stora undersökning 
där nio tusen svenskar tillfrå-
gats bekräftar förra veckans 
opinionsmätning från Skop 
som visade att stödet för eu-
ron fallit kraftigt. Om det vore 
folkomröstning idag skulle 88 
procent av svenskarna säga nej 
till euron. Stödet för euron i 
Sverige är under tio procent och 
därmed på historisk bottennivå.

Enligt Skopundersökningen 
som genomfördes i november 
säger alla befolkningsgrup-
per oavsett yrken, åldrar och 
politiska partisympatier ett 
kraftfullt nej till att ersätta den 
svenska kronan med euron.

Bland partisympatisörer finns 
det största motståndet mot eu-
ron inte oväntat hos vänster-
partister där 93 procent säger 
nej. Intressant är att motståndet 
är minst bland Sverigedemo-
krater där 84 procent säger nej. 
Det är till och med mindre än 
bland folkpartister där 87 pro-
cent inte vill ha euron.

Ja-sidan leds numera av Sve-
rigedemokraternas sympatisö-
rer där 13 procent säger ja till 
euron jämfört med 9,7 procent 
för svenskarna i genomsnitt. 
Minst stöd för euron finns 
bland vänsterpartister där en-
dast tre procent säger ja.

– Motståndet har aldrig varit 
så kompakt som nu. Frågan är 
om euron blivit ett totalt omöj-
ligt politiskt projekt i Sverige 
för all framtid. Det måste ske 
något dramatiskt för att svensk-
arna i framtiden skall säga ja 
till euron, säger Örjan Hul-
tåker, analytiker på Skop, i ett 
pressmeddelande.

Gösta torstensson
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Lyckad studiedag och läckert julbord i Malmö
Den 3 december arrangerade 
SKP Malmö en studiedag i sam-
arbete med ABF och Victor Jara-
föreningen. Universitetslektor 
Thomas Knoll föreläste om marx-
istisk filosofi och politisk ekono-
mi. Vid somliga tillfällen ställdes 
frågor och det blev en bra debatt 
mötesdeltagarna emellan, som 
var ett 25-tal.

På eftermiddagen föreläste par-
tiordförande Victor Diaz De 
Filippi om kampen mot EU. 
Han skildrade EU:s historia, 
som började med upprättandet 
av Europeiska kol- och stålu-

nionen, vilket var ett första steg 
mot nuvarande EU. Sex länder 
signerade fördraget den 18 april 
1951: Frankrike, Italien, Tysk-
land, Belgien, Nederländerna 
och Luxemburg. Fördraget 
trädde i kraft den 23 juli 1952. 
Därefter berättade han om Eu-
ropeiska kol- och stålunionen 
som ”var den första organisa-
tionen som byggde på överstat-
lighet”. 

Efter föreläsningen om EU:s 
historia hade Victor Diaz De Fi-
lippi förberett frågeställningar 
angående EU, som högern och 

den reformistiska vänstern ofta 
använder. Till exempel: EU är 
bra för miljön och EU är bra 
som en motvikt mot USA.

Jan Jönsson svarade under 
debatten angående påståendet 
att EU är bra för miljön.

– EU är bara bra för speku-
lanter och storföretag, så är det 
i miljöfrågan också. Vad EU 
gjort i miljöfrågan är att skapa 
möjligheter för spekulanter och 
företag att köpa och sälja rätt-
ten att förstöra miljön, allt kan 
i EU:s händer omvandlas till 
profit åt den lilla klick som man 

företräder, sa Jan Jönsson.
En av deltagarna under da-

gen var Jonas Hellberg, som är 
medlem i SKP Malmö.

– Victors föredrag om EU var 
lärorikt, eftersom man gick ige-
nom konkreta argument för att 
bemöta försvarare av EU, säger 
Jonas Hellberg.

Efter föreläsningarna och de-
batterna dukades det fram till 
julbord. Julbordet var rikt på 
alla rätter som skall finnas och 
deltagarna blev mätta och be-
låtna.

fJ

Thomas Knoll höll ett omtyckt föredrag.
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NCC använde svart arbetskraft
Istället för att anställa perso-
nal använder NCC Construction 
AB arbetare från det utländska 
bemanningsföretaget Rimec*. 
Ett företag som varken betalat 
skatt eller sociala avgifter för 
sin personal vare sig i Sverige el-
ler i något annat land. Nu kräver 
Skatteverket Rimec på närmare 
tio miljoner kronor.

Trots åtskilliga skriverier i 
svenska medier** om förhål-
landena för arbetare som jobbat 
för Atlanco/Rimec företagen 
har NCC varit ståndaktig i att 
använda Rimec. Just nu, t.ex. 
På anläggningsbygget av Hiss-
mofors kraftverk jobbar NCC, 
eller rättare sagt: NCC har ett 
antal tjänstemän och resteran-
de är inhyrd arbetskraft från 
Rimec. Enligt uppgift mellan 
60-80 personer. (se irl hur arbe-
tet är igång på: http://webbka-
meror.se/byggkameror/hercules/
index.php) 

likviderAt
Det finns en uppsjö av Atlanco/
Rimec bolag registrerade runt 
om i Europa. Moderbolaget 
heter Atlanco Rimec Group 
och finns på Irland. I Sverige 
finns fyra företag registrerade: 
irländska Rimec Limited, eng-
elska Rimec Contracting Limi-
ted, Atlanco och Rimec Cyprus 
limited. Man kan lugnt säga att 
det är en riktig snårskog med 
Atlanco/Rimec bolag. När Skat-
teverket gjorde sin revision i år 
upptäckte den att affärsavtalet 
med NCC skrevs med irländska 
Rimec. Men arbetarna, mesta-
dels polacker, var anställda – 
enligt irländska Rimec – av det 
engelska Rimec . Och det före-
taget fanns inte längre – det var 
likviderat.

AdreSSAt okänd
Beslutet från Skatteverket är en 
fascinerande läsning. Verket har 

hoppat rakt in denna i snårskog 
av Atlanco/Rimec företag och 
försökt att få svar från ett antal 
av dem på OM och i så fall VAR 
skatter och sociala avgifter är 
betalda – men inte fått mycket 
till svar. Moderbolaget skrev att 
det inte hade några jobb i Sveri-
ge. Brevet som skickades till det 
cypriotiska Rimec kom tillbaka 
till Skatteverket med noteringen 
”okänd adressat”. Skatteverket 
kontrollerade också vad före-
taget rapporterat till de cyprio-
tiska myndigheterna – men inga 
skattedeklarationer var inläm-
nade där. 

Men i skriftväxling med det 
irländska Rimec som till varje 
pris ville undgå att betala so-
ciala avgifter – hävdade före-
taget att de sociala avgifterna 
redan var betalade… i England 
av engelska Rimec. Men några 
bevis för att styrka detta läm-
nades inte till Skatteverket. 
Kanske därför att Skatteverket i 
sin revision också kontrollerade 
hur mycket arbetsgivaravgifter 
det engelska Rimec hade beta-
lat i England; Den summan var 
noll kronor.

Så notan från svenska sta-
ten blev till irländska Rimec: 
närmare tio miljoner kronor i 
arbetsgivaravgifter (sociala av-
gifter) och skattetillägg.

Företaget har överklagat be-
slutet till Förvaltningsdomsto-
len. 

SköntAxerinG
Många av Atlanco/Rimecs an-
ställda har jobbat kortare tid 
än sex månader i Sverige. Men 
ett stort antal, drygt 200 perso-
ner som jobbade åt NCC och 
Skanska Vinci AB, har varit här 
längre än 183 dagar. Och det är 
dem som Skatteverket kräver 
att få in sociala avgifter för. Ef-
tersom det inte fanns tillräckligt 
mycket uppgifter om löner och 
adresser till arbetarna har inte 

Skatteverket kunna driva in 
någon inkomstskatt. Men skatt 
ska betalas: därför har Skatte-
verket skickat kontrolluppgifter 
till Polen så att arbetarna be-
skattas där.

I och med att uppgifterna 
varit otillräckliga har Skattever-
ket, för att fastställa de sociala 
avgifterna, i en del fall beräknat 
lönen efter skönsmässig grund.

Det har varit en snäll upp-
skattning: Arbetstiden har 
beräknats till 40 timmar per 
vecka och ingen övertid eller 
ob-tillägg har räknats in. En titt 
på webbkamrorna på Hissmo-
fors visar att arbetarna jobbar 
så sent som 23.00.

 inGA SoCiAlA AvGifter
De år som Skatteverket krä-
ver pengar för gäller 2007 och 
2008. Men 2006 har lagts till 
handlingarna utan åtgärd: Det 
finns för många frågetecken 
för att Skatteverket skall kunna 
säga till vilket lands socialför-
säkringssystem de anställa har 
tillhört. Stoppafusket gjorde en 
kontroll på om de fyra Atlanco/
Rimec företag som är registre-
rade i Sverige betalar några so-
ciala avgifter här nu. Svaret är 
Nej.

nCC
Tomas Carlsson är vd för NCC 
Construction AB:

– Det har varit mycket skri-
verier och påstående om Rimec 
genom åren, men vi har inte 
hittat något fog för att de skall 
vara sanna. Jag har nu tillsatt 
en grupp som skall gå igenom 
allt angående Rimec och lämna 
en redogörelse i sin helhet till 
mig. Uppgifterna från Skatte-
verket låter onekligen inte bra 
och vi accepterar självklart inte 
svartarbete. I våra affärskon-
trakt ställer vi långtgående krav 
på att lagar och avtal ska följas, 
säger han. 

100 perSoner
NCC använder Rimec (vilka 
av Atlanco/Rimec företagen 
som det gäller är okänt) som 
bemanningsföretag på ytterli-
gare två projekt. På Raketsko-
lan i Kiruna jobbar 68 personer 
från Rimec. Vid Filbornaverket 
i Helsingborg, enligt uppgift, 
runt 20-25 personer.

tidiGAre proJekt
Atlanco/Rimecs anställda har 
tidigare arbetat på projekt som: 
tunnelbygget i Hallandsåsen, 
byggandet av citytunneln i Mal-
mö och polyetenfabriken för 
Borealis i Stenungsund, tillbygg-
naden av sjukhuset i Borås och 
Nordstaden i Göteborg. 

Anna-lena norberg / 
www.stoppafusket.nu

* För arbetet på Hissmofors 
Kraftverk använder NCC tre 
Atlanco/Rimec företag, enligt 
uppgift. Atlanco Limited från 
Irland (har F-skatt i Sverige), 
Atlanco seleccao e recrutamento 
från Portugal (har inte F-skatt i 
Sverige) och Atlanco Sa från 
Schweiz (har inte F-skatt). Det-
ta är tre av den stora floran av 
Atlanco/Rimec bolag som finns 
registrerade runt om i Europa. 
Även om företagen heter olika 
finns det, enligt uppgift, en man 
bakom alla bolagen: Michael 
O` Shea. (Enligt uppgift bosatt 
i Schweiz). 

** Här är ett par länkar på vad 
som skrivits:
http://www.sydsvenskan.se/
malmo/article261151/Fusk-
utreds-kring-polska-arbetare-i-
Citytunneln.html 

h t t p : / / l o t i d n i n g e n .
se/2008/09/04/utlandsregistre-
rade-fretag-utesluts/

Hissmofors – vitt eller svart?
Hur ser det egentligen ut idag på 
Hissmofors kraftverk? Är arbetet 
som den inhyrda utländska per-
sonalen gör vitt eller svart? 

– Vi har ställt långtgående krav 

för att det skall vara vitt. Själv-
klart skall lagar och avtal föl-
jas. Men jag kan inte säga med 
hundra procents säkerhet att det 
är det, säger Tomas Carlsson som 
är vd vid NCC Construction AB.

Enligt uppgift är det tre företag 
i Atlanco/Rimecgruppen som 
NCC Construction AB anlitar 
för jobbet på Hissmofors kraft-
verk. Ett av dem, det irländska 
Atlanco, är registrerat hos Skat-

temyndigheten och har F-skatt. 
De två andra: ett schweiziskt 
och ett portugisiskt saknas i 
Skatteverkets rullar.

Pia Blank är jurist på Skat-
teverket:
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”NCC gör allt för att få maxprofit”
– NCC:s råa kapitalistiska verk-
samhet, där enbart maxprofit 
gäller, gör att bolaget inte skyg-
gar för att använda tveksamma 
firmor som Rimec, säger Torbjörn 
Johansson, avtalssekreterare på 
Byggnads.  

Byggnads har gått några ronder 
mot företagsgruppen Atlanco/
Rimec. En rond i AD, Arbets-
domstolen, för tre år sedan 
vann fackförbundet. I en annan 
rond var Byggnads tvungen att 
förlika.

– Vi förhandlade med det ir-
ländska Rimec och krävde ska-
destånd för avtalsbrott. Men 
när vi väl kom till AD var det 
ett annat Rimec-företag ar-
betarna var anställda hos. Vi 

stämde alltså fel företag och 
hade förlorat på grund av det. 
De lurade byxorna av oss helt 
enkelt.

Byggnads hade slutit avtal 
med det irländska moderbola-
get Atlanco Rimec Group att 
kollektivavtalet skulle gälla alla 
deras dotterbolag.

– Men Rimecs (irländska 
Rimecs) advokat hävdade att 
avtalet vi slutit inte gällde. Man 
kunde inte teckna kollektivav-
tal med tredje part, sa han, och 
det bedömde våra jurister att 
AD hade köpt. 

Byggnads gjorde i samband 
med fighten i AD en koll på hur 
många Atlanco/Rimec-företag 
det fanns och kom fram till att 
det fanns 87 stycken! Det inne-

bär att Byggnads – för att vara 
på den säkra sidan – måste skri-
va kollektivavtal med samtliga!

– Problemet är dock att 
det hela tiden dyker upp nya 
Rimec-företag, säger han.

inGet veto
NCC hade i år MBL-förhand-
lingar med Byggnads om att 
återigen använda företag från 
Atlanco/Rimec. Denna gång 
på arbetet vid Filbornaverket 
i Helsingborg. Byggnads sa ett 
rungande Nej. När NCC trots 
detta valde att använda företa-
gen lade Byggnads inte in något 
veto.

– Med erfarenheten från AD 
i bagaget vågade vi helt enkelt 
inte det, säger Torbjörn Johans-

son.

GlAd
Skatteverket ser det irländska 
bolaget som arbetsgivare och 
kräver nu alltså tio miljoner av 
företaget.

 – Jag är glad. Något annat 
kan jag inte säga. Skatteverkets 
beslut visar att vi hade rätt. 
Rimec-företagens verksamhet 
handlar om svartarbete. Detta 
visar hur viktigt det är att vi 
får en lag om huvudentrepre-
nörsansvar likt den som finns i 
Norge, då skulle NCC tänka sig 
för innan de tog in sådana här 
tveksamma bolag,

Anna-lena norberg / 
www.stoppafusket.nu
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– Det är förvånande om ett 
stort företag som NCC anlitar 
utländska bolag utan F-skatt. 
Skatteverkets rekommendation 
är att om man köper tjänster av 
ett utländskt bolag så skall det 
ha F-skatt och vara registrerat 
hos Skatteverket. Det blir som 
en kvalitetsstämpel.

inGA SoCiAlA AvGifter
Hur ser det då ut med de sociala 
avgifterna/arbetsgivaravgifterna 
för arbetarna på Hissmofors 
kraftverk? Det irländska At-
lanco som är registrerat i Sve-
rige har inte betalat in några 
sociala avgifter för sina arbetare 
här. För att arbetarna inte skall 
tillhöra vår svenska försäkrings-
kassa och arbetsgivaren då inte 
ska betala sociala avgifter här 
– måste varje arbetare visa upp 
ett speciellt intyg, ett s.k. A1-
intyg. Detta intyg visar att de är 
utsända från sitt företag för att 
jobba här. 

inte Så lätt
Men det är inte så lätt att få A1-
intyg. EU har åtskilliga regler 
kring A1-intyget bara för att 
det ska vara ordning och reda 
på den europeiska arbetsmark-
naden. Till exempel: Arbetarna 
måste vara anställda en viss 
tid innan de sänds ut för att 
jobba i ett annat land. Det går 
därför inte att t.ex. ett schwei-
ziskt företag annonserar i Polen 
efter arbetskraft för att jobba i 
Sverige och sedan få några A1-
intyg för den polska arbetskraf-

ten. Företaget måste också ha 
sin huvudsakliga verksamhet i 
samma verksamhetsområde i 
hemlandet för att kunna sända 
ut någon. Brevlådeföretag, vars 
enda verksamhet är att skicka 
folk för att jobba i ett annat EU-
land, får därför inga A1-intyg 
för sina anställda.

efterlySeS: A1-intyG
Så finns det då några A1-intyg 
för arbetarna från Atlanco/
Rimecgruppen som jobbar på 
Hissmofors kraftverk?

Tomas Carlsson, vd vid NCC 
Construction:

– Vi har krav på våra ut-
ländska underentreprenörer att 
deras arbetare ska ha A1-intyg 
om sociala avgifter inte betalas 
här i Sverige, men vi begär inte 
in alla A1-intyg. Däremot har 
vi tidigare gjort stickprovskon-
troller hos Rimec och de arbe-
tarna hade A1-intyg, säger han. 

Skatteverket hittade bara 
hitta ett fåtal arbetare som hade 
A1-intyg i sin revision, men 
över 200 personer som inte 
hade det. Hur lyckades NCC 
pricka in det fåtal som hade 
A1-intyg?

– Jag har ingen detaljkun-
skap om detta. Men informa-
tionen jag fått är att Rimecs 
arbetare hade A1-intyg, säger 
han. 

Jag har fått uppgift om att 
det finns tre Atlanco/Rimec fö-
retag på Hissmofors kraftverk. 

Två av dem finns inte regist-
rerade i Sverige och har inte 
F-skatt. Kontrollerar ni inte 
sådant på NCC innan ni sluter 
avtal?

– Rimec har ju funnits i 
många år och någon sådan kri-
tik har inte nått mig tidigare. Vi 
har affärsavtal med Rimec och 
om det tagit in några andra fö-
retag bryter företaget mot vårt 
affärsavtal.

Du säger Rimec… vilket 
Rimec? På Hissmofors kraft-
verk heter de tre anlitade före-
tagen, enligt uppgift, Atlanco 
och är från Irland, Schweiz och 
Portugal.

– Vårt affärsavtal är med 
Rimec. 

Det skall finnas 87 olika At-
lanco/Rimec företag i Europa. 
I Sverige finns tre med namnet 
Rimec. Ett från Irland, ett från 
England och ett från Cypern. 
Samtliga finns det inga uppgif-
ter om F-skatt, vad jag kan se 
på Allabolag.se. De är inte hel-
ler momsregistrerade. Vilket 
Rimec pratar du om?

– Jag har, som sagt, inte de-
taljkunskap. Jag väntar på att 
den utredning jag tillsatt inom 
NCC skall ge mig alla uppgifter.

JäMtkrAft
Vad säger då Jämtkraft, det 
kommunalägda bolag, som an-
litat NCC som entreprenör. Har 
man ställt krav på att A1-intyg 
skall finnas om sociala avgifter 
inte betalas i Sverige? Kontrol-

lerar man i så fall detta och hur?  
Stoppafusket sökte också under 
fredagen vd:n Anders Ericsson 
och lämnade meddelande i röst-
brevlådan – men han har inte 
ringt tillbaka.

koMMUnAlrådet
Och vad säger Östersunds kom-
muns socialdemokratiska kom-
munalråd Ann-Sofie Andersson 
om uppgifterna. Det är trots allt 
skattepengar som går till en fö-
retagsgrupp som inte skött sig. 
Ann-Sofie Andersson är också 
styrelseordförande vid Jämt-
kraft.

Vid telefonsamtal i fredags 
(9 december), lovade Ann-Sofie 
Andersson svara på Stoppa-
fuskets frågor nästa dag. Men 
under lördagen svarade hon 
inte på telefonen alls. Flera 
meddelanden lämnades på hen-
nes röstbrevlåda – utan att hon 
ringt tillbaka.

AtlAnCo
Stoppafusket har sökt de tre At-
lanco/Rimecföretag som, enligt 
uppgift, NCC idag använder på 
Hissmofors kraftverk. I Irland 
var det ingen som svarade. I 
Schweiz lovar telefonisten läm-
na meddelande om Stoppafus-
ket fråga om A1-intyg till berör-
da som skall återkomma med 
svar. Ännu har ingen ringt upp. 
I Portugal var linjen upptagen.  

Anna-lena norberg / 
www.stoppafusket.nu
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Dags för NCC att lägga korten på bordet!
Pressmedelande från Byggnads. 
Skatteverket har fattat beslut 
gällande bemanningsföretaget 
Rimec om att de skall påföras 
obetalda arbetsgivaravgifter 
med över 6 miljoner kronor samt 
skattetillägg på 1,2 miljoner 
kronor för skatteåret 2007. Skat-
teverket har också beslutat att 
påföra Rimec arbetsgivaravgif-
ter med 3 miljoner kronor samt 
påföra skattetillägg med 617
　000 kr.

Samtidigt fattade NCC, i strid 
med Byggnads uppfattning, 
beslut om att anlita Rimec 
som underentreprenör. NCC 
försäkrade vid direkt förfrå-
gan från Byggnads att Rimec 

erlade sociala avgifter och att 
skatteskulder inte fanns. Dess-
utom uppgav NCC:s chef för 
medarbetarfrågor vid sittande 
förhandling med Byggnads att 
NCC i sin leverantörskontroll 
inte funnit något som skulle på-
verka valet av Rimec som leve-
rantör. Allt detta trots att Skat-
teverkets offentliga beslut hade 
expedierats den 24 mars 2011.

• Det är med bestörtning 
som Byggnads kan konstatera 
att NCC inte motverkar före-
tag som ägnar sig åt denna typ 
av verksamhet och Byggnads 
ser det som en självklarhet att 
NCC lägger all korten på bor-
den och tillställer Byggnads alla 

uppgifter i de fall NCC anlitar 
Rimec som underentreprenör, 
säger Byggnads avtalssekrete-
rare Torbjörn Johansson i en 
kommentar. 

• Byggnads har tidigare sagt 
nej till NCC om att använda 
Rimec just för att vi har befa-
rat oseriös verksamhet. Trots 
dessa varningar har NCC valt 
att ändå anlita Rimec, fortsätter 
Torbjörn Johansson　 

VD för NCC Construction 
Sverige, Tomas Carlsson är 
också ordförande för Sveriges 
Byggindustrier (BI). BI har ett 
samarbete med Byggnads inom 
ramen för Byggbranschen i 
Samverkan (BBIS). BBIS tar av-

stånd från svartarbete och an-
nan oseriös verksamhet inom 
byggsektorn och vill skapa en 
byggsektor där företagen kan 
konkurrera på lika villkor

• Jag tycker att det är väldigt 
problematiskt att NCC å ena 
sidan anlitar ett företag som 
Rimec som så uppenbart är ose-
riöst och inte vill göra rätt för 
sig och å andra sidan är med i 
arbetet inom Byggbranschen i 
Samverkan. Jag tycker att tro-
värdigheten för vårt gemensam-
ma branscharbete för att få en 
seriös byggbransch är skadad, 
säger Byggnads ordförande 
Hans Tilly i en kommentar.

Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads. Fotograf: Knut Koivisto.
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Mer än 100 utländska delegater
Mer än 100 utländska delegater 
som representerade 83 kommu-
nist och arbetarpartier från 64 
länder i världen, från alla konti-
nenter deltog på det 13: e inter-
nationella mötet för kommunist- 
och arbetarpartier i Aten den 
9-11 december 2011. Värd för 
mötet var KKE, Greklands Kom-
munistiska Parti.

De internationella möten mellan 
kommunistpartierna inleddes 
för 13 år sedan, på initiativ av 
KKE vilket fick en stor och po-
sitiv respons från dussintals av 
kommunistpartier som förstod 
nödvändigheten av att kommu-
nisterna träffades för att utbyta 
åsikter, för att diskutera utveck-
lingen och de uppgifter vi ställs 

inför, och att utbyta erfaren-
heter men också att samordna 
våra gemensamma aktiviteter.

Dessa årliga internationella 
möten, som startade i Aten, 
har etablerats som en viktig 
internationell händelse för den 
kommunistiska världsrörelsen. 
De organiseras inte längre av 
ett enda kommunistparti utan 
av en arbetsgrupp från en rad 
kommunistiska partier. Förut-
om Aten, där de första mötena 
ägde rum under 7 år i rad fort-
satte de i Lissabon (Portugal), 
Minsk (Vitryssland), Sao Paolo 
(Brasilien), New Delhi (Indien) 
och Tshwane (Sydafrika). I år, 
efter en ”resa” till 5 länder och 
4 kontinenter (Europa, Ame-
rika, Asien, Afrika) är det till-

baka i Aten.
Betydelsen av arbetarnas och 

folkets kamp har utvecklats 
under de senaste åren, bl.a. i 
Grekland av KKE och arbe-
tarnas militanta front PAME. 
Parollen som KKE reste på 
Akropolis i maj 2010 som upp-
manade folket att resa sig har 
blivit en symbol för den kamp 
som följde och fortsätter fram 
till nu i Grekland och i andra 
länder och ger hopp och inspi-
ration till kommunisterna och 
folk som kämpar.

Temat för årets möte var:
”Socialismen är framtiden! Den 
internationella situationen och 
erfarenheten av kommunisterna 
20 år efter kontrarevolutionen 
i Sovjetunionen. Arbetsuppgif-

terna för utvecklingen av klass-
kampen under kapitalistisk kris, 
imperialistiska krig, den nuva-
rande kampen och upproren, 
för arbetarklassens rättigheter, 
stärkande av proletär interna-
tionalism och den antiimpe-
rialistiska fronten, för att störta 
kapitalismen och byggandet av 
socialismen ”.

20 år efter störtandet av so-
cialismen i Sovjetunionen och 
de övriga länderna i Central- 
och Östeuropa blev det största 
mötet i antalet av deltagande 
partier.

Sveriges Kommunistiska 
Parti representerades av vår in-
ternationelle sekreterare Kjell 
Olav Bygdén och vi återger 
hans tal här nedan. 

Socialismen är framtiden!
Sovjetunionens betydelse för all 
världens arbetande människor 
låter sig mycket svårt förkla-
ras. Mot bakgrund av dagens 
situation med dess otyglade 
kapitalism var Sovjetunionens 
roll som anti- imperialist och 
socialismens försvarare oerhört 
framgångsrik. Inte minst p.g.a. 

dess förmåga till militärt för-
svar av socialismens landvin-
ningar, mot kapitalismens in-
terventioner och främst då mot 
nazi- fascismen under andra 
världskriget. Dessa framgångar 
grundades bl.a. på de ekono-
miska och industriella framsteg 
som socialismen möjliggjorde, 

vilket i någon mån illustreras 
av Sovjetunionens BNP, som 
det sista året, om än förminskad 
över en längre tid, stod på + 4%, 
grundad på ren industriproduk-
tion, inte på service och tjänster, 
byte av pengar eller annat fiktivt 
kapital som hos de kapitalistis-
ka länderna i väst. Direkt vid ti-

den för Sovjetunionens formella 
nedmontering 1991 påbörjades 
nedmonteringen av de ekono-
miska,- sociala,- politiska,- och 
kulturella förbättringar som 
hade åstadkommits i Sverige 
genom de arbetande männis-
kornas kamp och för folket som 
helhet, med Sovjet som förebild.   
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”folkheMMet” 
Med detta i minne, Sverige byggde fram 
till 1970 upp den största offentliga sektor 
av alla jämförbara länder, något som kom-
mit att kallas ”Folkhemmet”. Utvecklingen 
hindrades dock från att ”gå för långt” med 
hjälp av socialdemokraterna, dess oppor-
tunister i samarbete med kapitalet, för rå-
dande stat och klassamhälle. Detta kan vi 
lättare förstå genom det faktum att kronan 
på börsen 1970- 97 steg 100 gånger mer än 
lönekronan, och det efter skatt! Socialde-
mokratin tog dock ensamt åt sig äran för 
”Folkhemmet”.  Liksom hos de kapitalis-
tiska länderna i övrigt rådde också i Sverige 
en ekonomisk  produktionsuppgång i efter-
krigstid från 1950- 1970. Därpå kom reces-
sionen och de regelbundna kriserna slag i 
slag. Kapitalets kris har nu pågått i 40 år 
men exklusivt betalats av de arbetande. Och 
ännu 20 år efter kapitalets och reformister-
nas nedmontering av Sovjetunionen pågår 
fortfarande nedmonteringen av ”Välfärds- 
Sverige”, som snart har nått ”vägs ände”.  

reviSion
Men, kamrater, socialismen/kommunismen 
lever än efter lynchstämningen 1990 och 
framåt. Vi skulle då minsann rannsaka oss 
själva (läs falla till föga för historieförfalsk-
ning och revisionism). Men vår ideologi 
var sund, vårt sätt att tänka likaså och som 
dialektiken erbjuder gav den möjlighet att 
vässa argumenten.  En del av klasskampen 
innefattar försvaret mot antikommunismen, 
där både ideologi men också historisk kän-
nedom är av största betydelse. Under ka-
pitalismens auktion för ”kommunismens 
brott mot mänskligheten” kom siffror allt-
ifrån 5 över 60 till 150 och 175 miljoner 
utsatta för politisk repression på tal.  Auk-
tionsförrättare som Skott och Gerner i Sve-
rige eller Conquest, Solzjenitsyn och andra 
utomlands skrek ut allt högre siffror för att 
möta än mer exalterade ovationer. Dessa 
herrar byggde sina utsagor och lögner på 
varandras ”verk” i stället för vetenskapliga 
undersökningar och tillgänglig statistik. De 
struntade i både franska, kanadensiska och 
amerikanska forskningsinstitut. De strun-
tade i Centralkommitténs nyöppnade arkiv 
1990, de struntade i seriösa forskare som 
Zemskov, Chlevnjuk och Wheatcroft efter-
som deras kommunisthat inte kunde sam-
manfalla med vare sig rent samvete eller ve-
tenskapliga studier.  Arkiven och oberoende 
forskning har uppvisat de samma siffrorna; 
totalt ca 800 000 kriminella under 32 års 
tid, från 1921- 53, varav ca 10% av dessa 
var s.k. politiska dissidenter. Att jämföra 
med det Ryssland som alltsedan kapitalets 
återinträde under 20 års tid förlorat 15 mil-
joner av sin befolkning. Därom sägs inte 
mycket i gängse media, alternativt läggs det 
på Sovjet- socialismens konto.  Fortfarande 
räcker det inte för oss att säga att vi inte 

startar debatten vid t.ex. Stalin, eftersom det 
oftast inte är vi som sätter dagordningen. 
Däremot måste vi i dessa lägen ha tillräcklig 
kännedom i nämnda ämnen, sätta in dem 
i dess tidsperspektiv och klasskampen. Den 
kunskap och vetenskap som finns tillhanda 
talar till vår fördel.  Det statliga svenska in-
stitutet ”Forum för levande historia” med 
uppdrag att forska om ”kommunismens 
brott mot mänskligheten” dömdes ut av ett 
par hundra historiker i ett upprop 2008 för 
att varken ge historisk eller vetenskaplig be-
lysning, däremot ideologisk. Såtillvida står 
det i systemets politiska tjänst. Allt fler an-
ser att det bör läggas ned.   

reSUltAtet Av klASSAMArbetet
I dag får vi genom propagandan lära oss 
att socialdemokraterna är socialister, inte 
minst Papandreou- regeringen här i Grek-
land och den förra i Spanien. Att de för den 
skull inte visar upp något nämnvärt särdrag 
till det som representerar det rådande syste-
met skapar för många unga människor och 
klassomedvetna ett stort bryderi. (För dem 
blir då socialism detsamma som kapitalism 
och kapitalism blir socialism. Där är kapi-
talismen det slutgiltiga stadiet som inrym-
mer socialism! Varför bråka?) Och visst är 
det fördelaktigt för systemet så länge som 
folket inte får reda på vad socialism inne-
bär. (Här har vi den heliga ”Treenigheten”: 
kapitalismen- den skenbara oppositionens 
roll och- mediaapparaten)  Kamrater, bäst 
i Europa sägs visst om den svenske finans-
ministern Borg. Han är det genom EU:s 
synsätt, sitt högerparti Moderaterna och en 
tyst ”opposition”. Han är bäst för att hö-
gerpartierna, bland mycket annat negativt 
för arbetareklassen, skapar otrygga arbets-
platser och tillåter en arbetslöshet på 25% 
för ungdomar mellan 16- 24 år. Där våra 
skattepengar numera går till privata bolag 
inom vård, skola och omsorg som i sin tur 
skriver om förpliktelserna för verksamheten 
till att tjäna de allt större profiterna.  
> Där självfinansiering blir alltmer påtaglig. 
> Där vårt samhälle drabbas hårt när gamla 
vanvårdas 
> Där svensk skola uppvisar allt större re-
sultatskillnader, där betydelsen av elevernas 
socio-ekonomiska bakgrund har ökat.  
> Från en tidigare solidarisk skattefinan-
sierad sjukvård, lika för alla, finns sedan 
år 2003 privatägda sjukhus. De regionalt 
ansvariga organen för sjukvården har sam-
manställt listor över sjukvård som du i fort-
sättningen bara kan få om du betalar. Så 
förvandlas en av världens bästa sjukvård till 
nödhjälp. 
> Sedan 1991 har åtminstone 350 000 jobb 
gått förlorade och ca hälften av dem inom 
offentlig sektor. Nämnda samhällssektorer 
sköttes alltså bättre i offentlig regi.  Vi ser 
dock svaga tecken på en folklig opinion.  I 
sammanhanget och angående skatter gör en 

framträdande socialdemokrat i parlamen-
tet den 29/11 gemensam sak med kapitalet 
enligt följande: Vi kan inte vända upp och 
ner på människors ekonomi, När vi går till 
val nästa gång har svenska folket levt med 
en borgerlig skattepolitik i åtta år......  för-
ändringarna är ett faktum som människor 
räknar in i sin ekonomi.  De samhällsför-
ändringar som beredde vägen fram till ett 
svenskt EU- inträde 1994 måste väl i rimlig-
hetens namn förväntas fortsätta (gynnandet 
av monopolkapitalet på de arbetande och 
hela folkets bekostnad)? Vi minns att soci-
aldemokraterna var högst delaktiga, ja till 
och med drivande i processen, där de svens-
ka kollektivavtalen vid ett inträde skulle få 
finnas kvar, genom en klausul. Detta för 
att lugna ner väljarna och få dem att god-
känna inträdet. De försvann dock i prak-
tiken genom Laval-domen i EG-domstolen 
2008.  Med EU tystas nu fackföreningarna 
allteftersom från att framföra det som inte 
är förenligt med vad EU och dess institu-
tioner befaller. Uppenbart är att EU vare 
sig är ett demokrati- eller fredsprojekt och 
inget som förskaffar det arbetande folket en 
högre levnadsnivå, mer jämlikhet eller rätt-
visa.   I dag bestäms 80% av Sveriges lagar 
i Bryssel. Att Sveriges kapital i någon mån 
klarat sig bättre genom krisen beror på att 
vår eminente finansminister 2008 beviljade 
en bankakut om 1 500 miljarder kronor på 
det svenska folkets bekostnad (utan nämn-
värt motstånd). Detta medan endast 20- 25 
miljarder stod att uppbringa för att lindra 
krisens verkningar för arbetareklassen. Vi 
liksom Borg har också fördelen av att stå 
utanför eurozonen eftersom en folkomröst-
ning tvingade fram ett klart Nej, år 2003. 
Borg om någon kan tacka Nejet för sin ut-
märkelse! 

SveriGe i nAto
Sveriges neutralitet och alliansfrihet som 
åtminstone funnits på papper är snart ett 
minne blott. Det har avslöjats att Sverige 
haft ett samarbete med NATO sedan decen-
nier tillbaka och det görs ständiga försök 
till smyganslutning trots att den allmänna 
opinionen fortfarande stöder alliansfriheten 
(ökat efter Libyen-kriget och det svenska 
deltagandet med spaningsflyg.
> USA/NATO har militärövningar på 
svenskt territorium. 
> Sverige har sedan 2002 soldater i Afgha-
nistan med trupp bestående av 500 man, 
delvis under NATO- befäl. På hemsidan 
som Sverige har inrättat för sin NATO-
delegation står bl.a: ”PFF (Partnerskap för 
Fred) har blivit  ett särskilt viktigt instru-
ment för de deltagande länderna att sam-
ordna, förbereda och öva sina styrkor inför 
internationella krishanteringsinsatser.  Om 
vi ska förstå saken rätt, var den fullständigt 
skändliga massakern av Libyen en krishan-
teringsinsats. NATO:s intentioner att få 
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både Finland och Sverige som 
medlemsstater för sin ”Norra 
flank” och komma ännu när-
mare Ryssland och som ett 
komplement till USA:s installa-
tioner i det s.k. missilförsvaret 
på en rad europeiska länders 
områden. Allt innebär en farlig 
och mycket oönskad säkerhets-
politisk utveckling.   

väGen till SoCiAliSM
Den 19 november deltog SKP 
i ”Socialistiskt Forum”, med 
över 100 olika föreläsningar, 
bokbord och annat som var 
mycket välbesökt. Allt visade 
på en utbredd kritik mot det rå-
dande systemet men som saknar 
insikt om att det är hela syste-
met som måste kullkastas. 

Kamrater! Med insikt och ett 
förenat agerande som hos det 
klassmedvetna grekiska folket 
i dag, KKE och PAME, hade 
kapitalet och alla dess metoder 
över socialliberalism, socialde-
mokrati, nyliberalism till fas-
cism snart varit borta, metoder 
som i klasskampens olika ske-
den har använts för att bevara 

produktionsmedlen i monopol-
kapitalets ägo. Borta hade kor-
porationen av stat och kapital 
varit. Borta exploateringen av 
arbetet, borta klassamhället. 
Borta reformismen, borta opp-
ortunismen och allt annat sys-
tembevarande.  

Socialismen är framtiden!
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Framgång för 
kommunisterna i ryska valet
Israel Shamir föddes i Sovjetu-
nionen 1947 och flyttade till Is-
rael 1969, där han tjänstgjorde i 
armén och deltog i kriget 1973. 
Han övergav senare sin judiska 
tro. Han arbetar som journalist 
och författare. Han är anti-sio-
nist och förespråkar en enstats-
lösning i Palestina. En samling av 
hans artiklar finns på svenska i 
boken Blommor i Galiléen.

Texten nedan är tagen från en 
artikel som Shamir nyligen skrev 
om valet i Ryssland. Hela texten 
finns på engelska på www.coun-
terpunch.org/2011/12/07/what-
really-happened-in-the-russian-
elections/ .
Trots förfalskningen av valre-
sultatet i det ryska parlaments-
valet (diskussion nedan), ökade 
Rysslands kommunistiska parti 
och dess utbrytarparti betydligt 
i inflytande och kan därmed 
betraktas som valets ”sanna” 
vinnare. Det styrande partiet 
Enade Ryssland rönte dock 
stora valförluster. Detta parti, 
ett löst sammansatt förbund be-
stående av maktlystna individer, 
kan otvivelaktigt falla samman. 
Kommunisterna har i praktiken 
en distinkt möjlighet till att bil-
da regering under förutsättning 
att man tillfrågas av presiden-
ten. Prokapitalister och höger-
orienterade partier decimerades 
av väljare. Nyliberala Rätt Sak, 
partiet för de marknadstrogna, 
tynade bort med färre än 1 
% av rösterna. Det liberala, 
västerländskt-vänliga ”Äpple-
partiet” ( skämtsamt benämnt 
som Steve Jobs-partiet) passe-
rade inte väljarspärren. Många 

ryssar anser att om man bort-
ser från valförfalskningen, fick 
kommunisterna faktiskt över 
50 % av rösterna, medan Enade 
Ryssland i själva verket fick en 
mindre andel, möjligtvis mycket 
mindre. Det ryska folket tog till-
fället i akt och röstade på kom-
munisterna, som den rutinerade 
journalisten och chefredaktören 
VT Tretjakov hade förutspått 
några månader tidigare under 
en föreläsning inför en expert-
grupp i Washington DC. Han 
sade ordagrant att i någorlunda 
demokratiska val kommer kom-
munisterna att segra och libe-
ralerna att förlora. Bevisligen 
hade han rätt. Om denna ”be-
slutsändring” inte resulterar i 
politiska åtgärder, kommer folk 
att känna sig bedragna.

Det finns också många pro-
blem i Ryssland. Landet förlo-
rade 20 miljoner människoliv 
i övergången till kapitalism, 
byarna står folktomma och 
en forskarflykt har skickat de 
bästa och skarpaste hjärnorna 
utomlands. Kapitalflykten utar-
mar Ryssland, varenda sökning 
efter en företagare slutade på en 
cypriotisk registrerad, kustnära 
förvaltning. Mutor och utpress-
ning är allmänt förekommande; 
infrastrukturen är nersliten och 
avindustrialiseringen har under-
minerat arbetarklassen; jord-
bruksmark har konfiskerats av 
spekulanter. Armén är demora-
liserad, dess vapen är omoderna 
och den ryska utbildningen är 
väldigt dålig.

De rika är för rika och 1 % 
av den ryska befolkningen äger 
en stor del av landets välstånd. 

Denna förmögenhet är inte legi-
timerad av folket; den pågående 
rättegången mellan Berezovsky 
och Abramovich gav lagliga be-
vis på att nyryssarnas sagolika 
rikedomar erhölls på bekost-
nad av förskingrat, nationellt 
välstånd. Än värre är att stora 
företag är fullt integrerade med 
regeringen. Oligarker och re-
geringstjänstemän ingår bland-
äktenskap och lever avskilt 
från den stora massan. Folk 
är väldigt missnöjda och anser 
det vara en diktatorisk ocku-
pationsregim. Då västvärlden 
uppfattar Putin som en fientlig 
politisk ledare, tycker det ryska 
folket tvärtemot att han är allt-
för tillmötesgående mot den, en 
mittplacering av regimen instal-
lerad under 1990-talet. De skul-
le föredra en starkare, antiim-
perialistisk position vilken dag 
som helst.

 Förfalskades valresultatet 
vid parlamentsvalet? Obero-
ende observatörer rapporterade 
om ett flertal oegentligheter i 
Moskva; förmodligen var det 
ännu värre på andra platser. 
Det verkar som att aktivister 
från landets styrande parti Ena-
de Ryssland placerade många 
falska valsedlar och manipule-
rade troligtvis dem. Inga tecken 
fanns på att kommunisterna 
skulle segra stort. Den oberoen-
de organisationen Golos gjorde 
en undersökning av ett antal 
vallokaler där inget fusk hade 
förekommit och konstaterade 
att kommunisterna hade vunnit 
stort. Enade Ryssland bokstav-
ligen rasade i opinionsunder-
sökningarna. På Internet cirku-

lerar påståenden om massiva 
valsedelsmanipulationer efter 
rösträkningen. Det är svårt att 
dra slutsatser om landets valre-
sultat enbart utifrån Moskvas 
röster, men det ryska folket är 
övertygade om att valresultatet 
förfalskades. De är också trötta 
på deras teflonpräglade makt-
havare.

Högern i Ryssland motsätter 
sig otvivelaktigt Putins politik. 
Kommunisterna däremot är be-
redda att ingå ett samarbete med 
honom närsomhelst. Är Putin 
kapabel till att ändra riktning 
och bli Putin-2, en kommunist-
vänlig president som kommer 
att återupprätta Sovjetunionen 
och bryta oligarkernas makt? 
Han kan säkerligen använda 
sig av lite kommunistisk reto-
rik och utnyttja deras stöd. Att 
döma av hans senaste uttalande 
på Valdai-forumet, kommer 
han troligtvis driva Ryssland till 
vänster.

Sammanfattning:  
peter Cohen

översättning:  
Charlie paulsson

Fotnot
ER =Enade Ryssland (Makt-

apparatens parti)
SR = Rättvist Ryssland (Sys-

terparti till Ryska Federatio-
nens Kommunistiska Parti)

CPRF = Ryska Federationens 
Kommunistiska Parti

LDPR = Liberaldemokrater-
na (Ett parti längst ut på höger-
kanten)

   ER SR CPRF LDPR
Officiellt reslutat 49% 13% 19% 11%
Allmänt uppfattat 32% 17% 35% 11%  
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Egyptisk militärjunta värre än 
Hosni Mubaraks diktatoriska styre
Den styrande militärjuntan i 
Egypten klassas som värre än 
landets störtade diktator Hos-
ni Mubarak. Detta framgår 
av en rykande färsk rapport 
från Amnesty International 
som publicerades nyligen. I en 
62-sidig undersökning, gjord 
av den Londonbaserade män-
niskorättsorganisationen, upp-
märksammas ett flertal brott 
mot de mänskliga rättigheterna 
som till viss del överträffar den 
forna diktatorns illdåd under 
tidigare år. Amnesty Internatio-
nal offentliggjorde undersök-
ningen flera timmar efter att de 
väpnade styrkornas högsta råd 
hade utkommenderat soldater 
och kravallpolis utrustade med 
tårgas och gummikulor. Detta 
använde man på de tusentals 
demonstranter som hade sam-

lats på Tahirtorget i Kairo. Det 
var den tredje dagen i rad av 
politiskt förtryck sedan dess 
att demonstranterna krävt en 
omedelbar övergång till civilt 
styre i landet under lördagen. 
Det är framförallt unga akti-
vister som kräver att den sty-
rande juntan avträder makten. 
Dessa attackerades av metall-
klädd kravallpolis igår. Vissa 
demonstranter kastade tillbaka 
de tårgasbehållare som polisen 
försökte använda mot dem. En 
egyptisk obducent uppger att 
dödsantalet har stigit till 24 
personer till följd av att polisen 
igår påbörjade ett massivt anfall 
mot demonstranterna för att ut-
rymma torget som har blivit en 
ikon. Hundratals demonstran-
ter har skadats.

Den forne Amnestyaktivisten 

Philip Luther säger: ”Man slår 
ner på fredliga demonstrationer 
och använder militärdomsto-
lar för att ställa tusentals män-
niskor inför rätta och utökar 
remitteringen av Mubaraks 
undantagslag. Militärrådet 
(SCAF) har fortsatt att tilläm-
pa sitt traditionella repressiva 
styre som demonstrationerna 
under januari ville avskaffa.” 
De senaste dagarnas brutala 
och hänsynslösa agerande kän-
netecknar otvivelaktigt Hosni 
Mubaraks era.

SCAF gjorde i februari an-
språk på makten efter ett folk-
ligt uppror mot den egyptiske 
diktatorn Mubarak. Rappor-
ten från Amnesty Internatio-
nal fastslår att minst 12 000 
medborgare över hela landet 
prövades av militärdomstolar i 

augusti det här året. Dessa rät-
tegångar kan beskrivas som 
väldigt godtyckliga. Minst 13 
personer har dömts till döden.

Åtalen har enligt rykten in-
kluderat ligistiska handlingar, 
brott mot utegångsförbud, 
skadegörelse av egendom och 
kränkningar av armén. Den 
egyptiska militärjuntan initie-
rade de nuvarande militära ak-
tionerna bara en vecka före lan-
dets första parlamentsval sedan 
Mubaraks diktatoriska styre.

Militärjuntan har lovat att 
lämna över makten efter presi-
dentvalet som enligt planerna 
ska hållas 2013.

Morning Star
översättning av
Charlie paulsson

Tahrirtorget i januari tidigare i år. Foto från http://www.flickr.com/photos/nebedaay .
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Hemlösa har blivit tandlösa i onödan
Pressmeddelande från Svenska 
Endodontiska Sällskapet.

Uppgifterna om den misshandel 
som hemlösa i Malmö blivit ut-
satta för av Region Skåne har 
fått Svenska Endodontiska Säll-
skapets medlemmar att rasa.

Att ha kronisk infektion i 
tänder kan ge tandvärk och, 
vad värre är, öka risken för 
hjärtinfarkt. I Sverige drar 
tandläkare oftast ut tänder som 
blivit infekterade. Bara en liten 
del rotbehandlas och bevaras. 
Effekten blir att fungerande 
bett förstörs och möjligheten 
att restaurera begränsas. Det är 
därför Svenska Endodontiska 
Sällskapets bestämda uppfatt-
ning att man i det längsta skall 
sträva mot att bevara de egna 
tänderna, och i synnerhet röt-
terna.

- Man skall tänka sig noga 
för innan man låter dra ut en 
tand, säger Svenska Endodon-

tiska Sällskapets ordförande 
Nils Norrsell, tandläkare i 
Lund.

Tandläkare bör också vara 
mycket restriktiva med utdrag-
ningar som gör att möjligheten 
att restaurera bettet med fast 
konstruktion försvinner. Trå-
kigt nog visar statistik att 80 
% av tänder som blivit infekte-
rade, dras ut i förtid. 

Orsaken till detta är att an-
vändningen av tillräckligt ef-
fektivt antiseptikum inte lärs 
ut vid våra tandläkarhögskolor. 
I stället har man ägnat kraft 
åt att motarbeta den effektiva 
N2-metoden i över 50 år, trots 
att resultaten hela tiden varit 
mycket bra. Med N2-metoden 
finns en lyckandefrekvens på 
över 90 %, mot en på cirka 50 
% för den vanligen i Sverige 
använda guttaperkametoden. 
En viktig grundtanke inom N2-
metoden är just också att man 
skall bevara de egna tänderna 

så långt som det är möjligt. 
Färska studier finns också som 
visar att även om tänderna är 
rotfyllda, så stärks det allmän-
na hälsotillståndet betydande. 
För människor, som de hemlö-
sa, som redan har ett utsatt im-
munförsvar kan totala utdrag-
ningar som nu skett i Skåne få 
svåra konsekvenser. I samband 
med fallet i Malmö kan Svens-
ka Endodontiska Sällskapet 
även konstatera att högst troligt 
är att om man istället för att 
som Folktandvården i Malmö 
menar att man skull dra ut tän-
derna och sätta in en fast hel-
protes eller inplantat, så hade 
resultatet blivit bättre och kost-
naderna lägre om man i stället 
valt den betydligt säkrare och 
mer effektiva N2-metoden vid 
behandlingarna. 

- Bristen på effektiv antisep-
tik har förorsakat mycket lidan-
de, onödiga tandförluster och 
oerhörda kostnader för individ 

och samhälle. För de hemlösa, 
som nu fått tänder utdragna 
utan att därefter få den hjälp till 
ett fungerande bett, som utlo-
vats, är detta en katastrof, för-
klarar Nils Norrsell.

- Om tandläkare hade haft 
kunskap om N2, skulle de sä-
kert inte varit så benägna att 
dra ut tänder. De skulle ha haft 
samma inställning som ame-
rikanska N2-tandläkare, som 
gör allt för att bevara tänder. 
De har devisen: ”Dedicated to 
saving teeth”, och samma hän-
givenhet har även de svenska 
N2-tandläkarna, förtydligar 
Nils Norrsell.

Med vänliga hälsningar, 

Svenska Endodontiska Sällska-
pet
Hemsida: www.endodontiska-
sallskapet.se

Oh starka män 
gör vägen fri från slavemarknans trängsel
Kanske den dagen närmar sig 
då Tyskland tröttnar, tackar 
för sig och lämnar euron? Vad 
blir kvar av euron om Tyskland 
tackar för sig? Ett korthus, skri-
ver tidigare europaparlamenta-
rikern Lennart Sacrédeus (KD).

EU är ett korthus från början 
till slut. Man borde ta lärdom 
av historien. Även Napoleon 
och Hitler misslyckades med att 
skapa ett europeiskt storimpe-
rium. Så har också finanseliten 
misslyckats med sin europeiska 
stormakt och sin globalisering, 
som egentligen betyder kapita-
lets

totala makt över världen och 
där människan blir en förbruk-
ningsvara i kapitalets tjänst.

Vi betalar den av finanseli-
ten skapade krisen medan de 
går skadelösa. De riktigt stora 
hajarna täljer dessutom guld. 
Precis som George Soros gjorde 
när han skapade den svenska fi-
nanskrisen på 90-talet.

När folket får allt mindre i 
sina plånböcker börjar de slåss 
om smulorna. Vi får ett allt 
våldsammare samhälle. Utveck-
lingen går åt precis

det håll samhällsvetare för-
utspådde. Kapitalets kris, ökat 
militarisering i EU, och medel-
klassens revolter. Occupyrörel-
sen kommer inte att ge sig. Det 
pågår protester världen över 
trots att det inte står att läsa i 
våra media. Just nu i skrivan-
dets stund

pågår en storstrejk i Storbri-
tannien. Folket protesterar mot 
den kapitalistiska diktaturen 
och att folket ska betala krisen 
medan finanseliten skor sig.

Var finns ni starka män och 
kvinnor inom politiken som ska 
befria oss från kapitalets bojor? 
Kanske ni finns där bakom nå-
gonstans medan högermedia 
väljer att misstolka er i högerns 
smutskastningskampanj.

Men ska vi få fullständig 

rättvisa måste folket ta makten 
i egna händer. Endast folkets 
demokrati kan skapa rättvisa 
och frihet från ”slavemark-
nans” trängsel.

Astrid boman

Jag är Zlatan

Självbiografin om Zlatan Ibra-
himovic är det bästa jag läst på 
länge. Medförfattaren bakom 
boken, David Lagercrantz, 
som till vardags även arbetar 
som journalist, debuterade 
med succéromanen Syndafallet 
i Wilmslov. Nu är han återigen 
tillbaka med en välskriven och 
intressant idrottsbiografi över 
Zlatan Ibrahimovic som enligt 
mig är en av Sveriges bästa fot-
bollsspelare. I boken skildras 
Zlatans uppväxt på Rosengård, 
fotbollskarriären och spelet i 
samband med klubbytena samt 
hans privatliv. Men det är inte 

bara en konventionell idrottsbi-
ografi av en stor fotbollsstjärna 
utan det är också en arbetar-
skildring och en klassresa. Då 
jag är ett stort fan av Zlatan 
Ibrahimovic uppmanar jag alla 
fotbollsfantaster därute att gå 
och köpa boken för ni kommer 
inte att bli besvikna. Språket 
i boken är lättläst och Lager-
crantz skriver på ett mycket 
underhållande och informativt 
sätt.

Charlie paulsson

Har Du något 
intressant att  
berätta? Gör det i 
Riktpunkt!
E-postadress: rikt-
punkt@skp.se
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När ondskan steg in i politiken
Ondskan, den sanna ondskan, 
är inte Breivik personifierad. 
Ondskan gömmer sitt ansikte 
bakom fina ord och formule-
ringar. Ondskan gömmer sig 
bakom milda bruna hundögon. 
Men i riksdagen lär inte dessa 
ögon vara särskilt milda när der 
Führer inte får som han vill.

På Lundsbergsskolan bland 
annat lär sig elitens barn ond-
skan, konsten att sparka på de 
svaga, att sko sig själva på an-
dras bekostnad. Där föds den 
ondska och den arrogans man 
tar med sig ut i livet.

Genom Breiviks dåd kanske 
man skulle börja rädas nazis-
men. Ja, det bör man, men de 
gossar som står vid Karl den 
tolftes staty varje år och krum-
buktar sig kan vi ignorera. Den 
farliga nazismen är den som 
smyger sig in i politiken.

Vi kan ännu kalla den fas-
cism men den fascism vi ser i 
politiken idag är förödande.

Elitens skattesänkningar 
måste betalas av någon. Vi har 
sett vilka som får betala. Bar-
nen, de gamla och de sjuka. 
Genom att sälja ut vården till 
riskkapitalbolag som för ut 
skattemedlen ur landet minskar 
skatteintäkterna ytterligare och 
förödande besparingar måste 
göras.

Nedan finns en lista på de 
sjukdomar som inte kommer 
att behandlas och vilka ned-
skärningar som kommer att 
drabba sjukvården. Jag som 
arbetat inom vården kan se de 
förödande konsekvenser detta 
kommer att få. Det är våra poli-
tiker som tagit fram dessa ned-
skärningar. Politiker utan medi-
cinsk kompetens.

Vi kommer att få se en ökad 
spädbarnsdödlighet och våra 

barn kan drabbas av allvarliga 
komplikationer på grund av att 
vissa sjukdomar inte behandlas 
i tid. Det kan till och med leda 
till dödsfall. Vem kommer då 
att ställas till svars för vållande 
till annans död? Det blir väl 
föräldrarna själva som får bära 
skuldbördan medan politikerna 
höjer sina löner och sänker sina 
skatter och VD: arna erhåller 
fantasilöner och höga bonusar. 
Ska era barns liv och hälsa be-
tala elitens förmåner?

På Caremas äldrevårdsinsti-
tutioner svälter äldre ihjäl och 
de gamla får av besparingsskäl 
förnedrande behandling. Detta 
för att riskkapitalbolagen ska 
kunna göra snabba vinster för 
att sedan kunna sälja vården vi-
dare med vinst.

Pengarna finns. Sveriges BNP 
har dessutom ökat oväntat. Det 
finns pengar till vård och om-
sorg men de ligger i elitens fick-
or. Vi kan kräva dem tillbaka, 
hur mycket måste det kosta oss 
människor innan facken och 
innan folket reagerar och tar 
till storsläggan. En storstrejk 
vore på sin plats på grund av de 
försämrade arbetsvillkoren, på 
grund av de uteblivna lönehöj-
ningarna, på grund av det för-
sämrade arbetarskyddet vilket 
ökat arbetsplatsolyckorna och 
på grund av den försämrade 
sjuk och äldrevården och den 
försämrade barnomsorgen.

Nu kräver vi att oppositio-
nen reagerar! 

Nu finns det svart på vitt – 
listan på alla sjukdomar som 
vården inte gör något åt.

Ett exempel: kejsarsnitt som 
inte har medicinska eller psykis-
ka orsaker – det får du betala 
själv.

Sjukvården i Östergötland 

blev först med listan. Resten av 
landet har nu i dagsläget följt 
efter med få undantag.

Astrid boman

Hela listan på sjukdomar som 
landstinget slutar att betala för.

Ögonsjukdomar Ögonlocks-
sjukdom, nedhängande ögon-
lock. Åldersrelaterad degenera-
tion i gula fläcken av torr typ. 
Tårvägsinsufficiens. Undersök-
ning, ordination, operation. 
Kosmetisk skelning hos vuxen. 
Ektropion (utåtvända ögon-
lock). Torra ögon med mått-
liga besvär. Ögondroppar vid 
glaukom. Urologiska sjukdo-
mar Asymtomatisk bakteriuri, 
mikroskopiskt blod i urinen. 
Prostatabesvär – lindriga. Ste-
rilisering. Prostatit. Asymtoma-
tisk njursten. Måttliga prosta-
tabesvär. Magtarmsjukdomar 
(kirurgiska ingrepp) Kroniska 
buksmärtor. Multisjuka äldre – 
omvårdnad. Prolaps ändtarm. 
Ärrbrock. Anala sjukdomar. 
Rörelseorganens sjukdomar 
Kroniska ryggsmärtor. Nack-
värk - utredning. Knäbesvär 
(äldre patienter). Öronsjukdo-
mar Hörapparat nr 2. Nedsatt 
rörlighet i hörselbenskedjan. 
Kronisk öronsjukdom. Hål på 
trumhinnan. Sned nässkilje-
vägg/Nästäppa. Lätt snarkning/
trötthet. Tonsillförstoring hos-
barn. Tonsillit. Kärlsjukdomar 
Åderbrock utan sår. Operation 
av fönstertittarsjuka. Utredning 
av fönstertittarsjuka. TOS (för-
trängning). Åderbrock utan sår 
med uttalade symtom. Venös 
ocklusion. Hjärtsjukdomar In-
farktobservationer med låg san-
nolikhet för hjärtinfarkt. Scre-
ening av 1:a gradssläktingar vid 

Marfans syndrom. Ny elkon-
vertering vid tidig eller frekven-
ta återfall av förmaks-flimmer 
”Stöt”-behandling med simdax

till patienter med svår hjärt-
svikt. Kvinnosjukvård Sterili-
seringsoperation på icke medi-
cinsk indikation hos kvinnor. 
Steriliseringsoperation på män. 
Kejsarsnitt utan påtaglig psy-
kisk eller

medicinsk indikation. Papp-
agrupper. Vattengymnastik för 
gravida. Ultraljudsscreening 
vecka 32. Fostervattenprov på 
icke medicinsk indikation. Lä-
karbesök hos omföderskor vid 
okomplicerad graviditet utan 
riskfaktorer. Operation av god-
artad tumör. Läkarbesök på 
MVC frisk förstföderska. Sam-
tal med förlösande barnmorska 
på BB efter normal förlossning. 
BB hemvård. Barnsjukdomar 
Lätt övervikt, ätproblem (ej 
anorexi). Hudåkommor som 
prickar, lindrig eksem, lindrig 
acne, insektsbett. Övre luft-
vägsinfektion, Övriga lindriga 
infektioner. Vanlig svimning. 
Tremånaderskolik. Sömnsvå-
righeter äldre barn. Otit, ton-
sillit, virussjukdomar. Diagnos-
tik borrelia. Ätstörning utan 
viktsfall. Förstoppning. Hu-
vudlöss/skabb. Växtvärk. Blås-
katarr. Spänningshuvudvärk. 
Magont, uppfödningsproblem 
hos småbarn. Primär nattväta. 
Så mycket får du betala Prosta-
taoperation 25 000 kronor. He-
morrojder 12 000. Knäopera-
tion 18 000. Sterilisering 7 000. 
Stomi & operation analregion 
40 000. Kejsarsnitt 80 000.

Finns det tid för en 
famn som omsluter och skapar trygghet?
Mammi, mammi, maaaami, 
gråten hörs ofta på min bak-
gård. Där har dagis sin lekplats 
för de allra minsta barnen. Idag 
bar tre anställda ut barn efter 

barn efter barn, små lintottar 
och små ljuslockliga prinses-
sor, små svarthåriga skönheter 
och små krulltottar. De gråter 
mycket de barnen särskilt

de små nyanlända som in-
lämnats i en främmande obe-
griplig miljö. Idag grät ett av 
barnen oavbrutet under lång 
tid. En av personalen lyfte bar-

net i armen och placerade det 
bryskt i sandlådan.

Visst kan ett barns gråt vara 
enerverande men arbetar men 
med barn krävs det att man är 
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professionell, så krävs i de fles-
ta arbeten.

Barnet fortsatte givetvis att 
gråta. Så småningom kanske på 
grund av mitt envisa stirrande 
kom ett par lediga händer och 
lyfte upp barnet i sin famn.

Jag vill inte belasta persona-
len men jag ställer frågan finns 
det tid över för en omslutande 
famn som skapar trygghet. 
Det är våra politiker som här 
bär ansvaret. Skattesänkningar 
har alltid konsekvenser. Nå-
gon måste betala dem. Genom 
minskade skatteintäkter blir 
det för lite över till välfärden. 
Ska våra barn betala priset 
för restaurangmomsen och 
alla jobbskatteavdrag som sy-
vende till sist endast gynnar 
de högavlönade? På grund av 
jobbskatteavdragen finns det 
för lite pengar över till barn-
omsorgen och barnen klumpas 
ihop i allt större grupper. Vil-
ken innebär en ökad otrygg-
het, olycksriskerna har ökat. 
Här på vår bakgård var man 
tvungen att byta ut staketet 
mot ett högt ståltrådsstaket 
eftersom personalen inte hin-
ner övervaka rymningsbenägna 
små äventyrare. Det påminner 
om en hundgård eller kanske 
ett flyktingläger, en förvarings-
plats där barnen visserligen får 
sina fysiska behov tillgodo-
sedda men barn behöver mer 
än så. De behöver fler händer 
inom sin omsorg. De behöver 
en famn som har tid att ge dem 
trygghet. Hur ska personalen 
hinna med den nödvändiga 
pedagogiken och hur ska man 
hinna nå målsättningen om 
ingen tid gives, om händerna 
är för få? Hur ska föräldrarna 
kunna känna trygghet när de 
går till sina arbetsplatser eller 
språkundervisning? Ska vi ha 
koncentrationsläger för barn 
eller ska vi ha barnomsorg?

Och ute på gården hör jag 
den lilla ropa mammi. Vågar 
jag gå dit och lyfta upp henne i 
min famn eller kallas det egen-
mäktigt förfarande? Jag vet 
inte. Kanske jag ställer frågan 
till någon av våra politiker. 
Barnen är ju det viktigaste som 
finns, de som står våra hjärtan 
närmast, de som är framtidens 
hopp om en bättre värld. De 
behöver trygghet för att över-
leva. En farmor

Den realistiska konsten och 
revolutionens nödvändighet
I Tsarryssland utkom den för-
sta realistiska romanen före år 
1850:
En ödemarksbonde blir änkling 
och hustrun måste prompt i 
vigd jord. Så han eldar upp spis-

muren, mjölkar enda kon, läg-
ger små barnen uppå ugnen och 
ställer fram mjölken samt drar 
iväg hustrun.

Men popen säger att jord-
fästning kostar en ko. – Hon 
får ej bli osalig, sade han då 
och vände hemåt. Hemma levde 
barnen. Han upprepar vinter-
skyddet men tar med kon till 
popen. Hustrun kom i vigd 
jord. Han traskar hem och fin-
ner båda barnen döda.

Ensam följer han vattendra-
gen utför och kommer till ett 
sågverk som gör en pråm. Han 
får jobb och följer båten som 
dragare. Han har blivit pråm-
dragare.

Hundra år senare fick boken 
sin svenska titel: ”Pråmdraga-
ren”, på Tidens förlag.

peredviShniki
Peredvishniki betyder kam-
ratförening för ambulerande 
konst. På akademien hade kom-
mit en uppgift, ”ett blot på Val-
hall”, men de revolterande ville 
ej måla mytiskt på 1860-talet. 
Från ett par målare blev de på 
tio år Europas största förening 
för realistisk målarkonst.

Mecenaten Tretjakov köpte 
mycket direkt och Tretjakov-
galleriet har lånat hit hälften av 
utställningens etthundra tavlor 
på Nationalmuseum. Andra 
halvan ägs av S:t Petersburgs 
Ryska museum som torde vara 
världens främsta för realistisk 
konst. Ryska museet hade lå-

nat 800 nummer av tio tekniker 
till alltid fullsatta Liljevalks för 
femton år sedan, t.ex. revolu-
tionär knyppling.

Den andra mecenaten, Sta-
sov, följde Ilja Repin till Paris 
1882 för en utställning och de 
råkade se kommunardernas elf-
te årsmöte där de efterlevande 
höll årliga minnesmöten vid 
exekutionsmuren. Det målade 
Repin på ett par dagar på ho-
tellrummet. – Sådana här motiv 
ska du välja, sade mecenaten.

pråMdrAGArnA
Vi känner en dragare som för-
lorade familjen från Tidens för-
lags bokserie Ryska klassiker 
med tjogvis tunna ryska böcker. 
Vi känner också den unge poj-
ken i centrum av dragargruppen 
där han söker sadla om oket, 
för skisser på honom finns per-
manent i Nationalmuseets sam-
lingar. Möjligen genom att Iljas 
alkoholiserade son flyttade till 
Finland.

Ilja kände väl dragarna, 
umgicks i flera år. Och nu ef-
ter 140 år har det hänt som 
ingen trodde skulle ske: Pråm-
dragarna har kommit ända till 
Strömkajen. Kommer man nära 
är det som fötterna sjunker ned 
i holjegroparna som visar att 
dragarna drar motströms. Det 
är ingen risk att man kommer i 
vägen för dem för trots att Vol-
ga är en och en halv kilometer 
bred så sätter strömmen knappt 
två knop så de avancerar upp-

Ilja Repin, Leo Tolstoj barfota, 1901. 

Foto: 2011, Ryska Museet, S:t Peters-

burg.

Pråmdragare vid Volga, 1870-73 Konstnär: Ilja Repin. Foto: 2011, Ryska museet, S:t Petersburg
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ströms mycket långsamt.

MotivvAl
Konsten kan indelas i två: motiv 
och teknik.

- Jag förstår mig inte på 
konst, säger folk om abstrakt 
eller formalistisk konst. I ett 
båtskjul visades hundratals re-
fuserade verk från Liljevalks 
vårsalong. Ingen hade ett rea-
listiskt ansikte. Det är svårt att 
avbilda, än mer i grupp som 
ryssarna kan.

Här finns några religiösa mo-
tiv men verkligheten bjuder då 
även på misär. Som ”På väg ut 
ur kyrkan i Pskov” från 1864 
med en otroligt vacker ljus ko-
lorit både kring tiggarna och 
högre stånden.

Radikalen Leo Tolstoj por-
trätteras barfota. Han började 
religiöst men blev världens po-
puläraste filosof räknat i an-
talet bussbesök. På hans gods 
Jasnaja Poljana praktiserades 
gemensamma måltider. Men 

gemenskapen i makten över 
produktionsresultaten förverk-
ligades först med sovjetstatens 
kollektivisering av lantbruket.

Välgörande befriande från 
mytiska meningar har vi sett 
utställningen flera gånger med 
kringföremål som foto av Stalin 
som fängslad strejkledare där 
strejkkravet i Baku var samma 
förmåner som hos det svenska 
företaget. Hörlursmusik av 
Rimskij-Korsakov och Tjajkov-
skij.

Men det kostar 120 kronor, 
respektive 100 kr för pensio-
närer och studerande. Det kan 
man slippa tisdagar, onsdagar 
och torsdagar kl. 13.00 då nå-
gon professor laser-pekar uppåt 
väggen där bilderna projiceras 
i en timme, för bottenvåningen 
på Nationalmuseum är avgifts-
fri och i publiken sitter alltid ett 
tresiffrigt antal. Utställningen 
hänger kvar till 20 januari.

lennart Söderberg

Svenskan- ett språk
att äga, älska och ärva
En antologi, 152 s.

Redaktörer: Per-Åke Lindblom 
och Arne Rubensson

Språkförsvaret Stockholm 2011

”Svenska språket i fritt fall” är 
en artikelrubrik i denna antolo-
gi om svenska språkets aktuella 
befintlighet. Folkpartiet vill ha 
ämnet engelska från första klass 
då inget barn ännu har befäst 
sitt modersmål svenska. Fler och 

fler friskolor lockar med eng-
elska som undervisningsspråk 
och ”internationalisering”. På 
universitet och högskolor ökar 
kurslitteratur på engelska och 
engelskan är dominerande exa-
mensspråk, avhandlingsspråk 
(2003: 78% engelska, 2006: 
7% svenska) och ansöknings-
språk för forskningsanslag. 
Svenska kommuner flirtar med 
trenden. Stockholm vill vara 

The Capital of Scandinavia 
och Kramfors-Sollefteå försök-
te kalla sin flygplats för High 
Coast Airport (Höga Kusten-
flygplats). E-post till Utrikesde-
partementet kräver adressen @
foreign.ministry.se. Och, vill jag 
tillägga, särskrivning av sub-
stantiv enligt engelskt mönster, 
där gasborrning blir gas borr-
ning och färgslingor färg slingor 
har smygit in sig bland allmän-
heten.

Språkförsvaret är ett parti-
politiskt obunden ideell orga-
nisation som under ett decen-
nium engagerat sig i och hjälpt 
till att baxa igenom en svensk 
språklagsstiftning. Fram till 20 
maj 2009 då riksdagen antog 
propositionen Värna Språken, 
saknade Sverige en lag om ett 
officiellt språk eller national-
språk. Benämningen nu är Hu-
vudspråk. Samma år fick även 
fem minoritetsspråk officiell 
status: samiska, meänkieli (som 
talas i Tornedalen), finska, ro-
mani chib och jiddisch. Vidare 
lagstadgades teckenspråket och 
invandrares rätt till modersmå-
let.

Språkförsvarets medlemmar 
och skribenter kommer från 
alla utbildningsnivåer och re-
gioner. De blundar inte för att 
engelskan är det största andra 
språket i världen och ett hög-
statusspråk. De analyserar hur 
det kunde bli så och ser huvud-
orsaken i Englands koloniala 
förflutna, i datoriseringen, ut-
vecklingen på internet, en glo-
bal ekonomi och USA:s status 

som politisk, ekonomisk, kultu-
rell och militär supermakt. De 
ser också en svensk undfallen-
het för en anglosaxisk världs-
bild som kan liknas vid ”själv-
kolonialisering”. Ett exempel är 
att Sverige har gjort om sin exa-
mensstruktur på högskolorna 
och infört grader som master 
och baccalaureate för att vinna 
utländska studenter som annars 
kanske hade sökt sig till eng-
elskspråkiga länder. Men här 
har också EU agerat med sin 
Bolognaprocess som har utbild-
ningens likriktning som mål.

 Ett lands officiella språk har 
en samhällsbärande funktion. 
”Svenska språket ska fungera 
som det språk som förenar alla 
svenska medborgare oavsett et-
nisk härkomst.” När den högre 
utbildningen glider över till eng-
elskan utarmas modersmålets 
teoretiska begreppsförråd och 
förmågan till abstrakt tänkan-
de. Svenskans samhällsbärande 
funktion står inte i motsats till 
språklig mångfald men engel-
skans tilltagande dominans sker 
även på bekostnad av andra 
främmande språk i Sverige.

Språkförsvararna ser 2009 
års lagstiftning som ett visst 
framsteg men har gått själva 
mycket längre i sitt remissarbe-
te och går även längre i sin pro-
gramförklaring från årsmötet i 
april 2011. De anser att språk-
lagen som stadgar skyldigheten 
att överallt tillhandahålla hu-
vudspråket svenska även ska 
stadga rättigheten till det. Att 
undervisningsspråket i grund-
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skolan ska vara svenska till minst två tredje-
delar av undervisningstiden, att inget annat 
språk än svenska ska vara obligatoriskt i 
Sverige, att juridiska avtal, försäkrings- och 
resevillkor samt säkerhetsföreskrifter i Sve-
rige alltid ska finnas på svenska. Kraven på 
public service i Sveriges Radio och SVT an-
gående program- och musikutbudet är långt-
gående. Ändå är nätverket inte rigid utan 
verklighetsnära.

Det är rimligt att de fem minoritetssprå-
ken kan vara undervisningsspråk i grund- 
och gymnasieskolan och vara ömsesidiga 
kontaktspråk med myndigheterna i de delar 
av landet där de är starkt representerade. 
Dessa och andra krav ställs i Språkförsvarets 
programförklaring på alla statliga och kom-
munala institutioner, den skattefinansierade 
offentliga sektorn, företag som ägs av svens-
ka medborgare och företag med huvudkon-
tor i Sverige.  Men vad när den offentliga 
sektorn ständigt krymper? Den privata sfä-
ren bryr sig inte ett dyft om språkvarningar.

Språkfrågan berör oss när våra barn och 
barnbarn väljer språk på högstadiet. Ska de 
läsa tyska, spanska eller franska, varför inte 
kinesiska eller ryska som kan öppna dör-
rar åt flera andra slaviskspråkiga länder? 
EU:s måsättning lär vara att varje människa 
ska behärska sitt modersmål och ytterligare 
två språk. Enligt Språkförsvarets uppfatt-
ning ska engelskan inte behöva vara ett av 
dem. En från Irak invandrad ungdom skulle 
kunna utöver svenskan behärska arabiska 
och välja ytterliga ett språk. Så kan språklig 
mångfald skapas. Men Sverige gör en mängd 
kullerbyttor. För några år sedan ströks t.ex. 
lärarutbildningen i moderna främmande 

språk på Södertörns högskola medan ett 
extra språk numera ger tilläggspoäng vid in-
tagning till högskolan.

Något överraskande är språknätverkets 
rekommendationer när det gäller andra 
nordiska språk. Att barn i Sverige ska ut-
veckla en receptiv kompetens- kunna läsa 
och förstå – norska och danska genom 
grannspråksundervisning i grundskolan och 
gymnasium. Att norska och danska blir jäm-
ställda föreläsnings- och examinationsspråk 
på högskolan och att norska och danska fil-
mer inte textas på svenska utan på norska, 
respektive danska. Det senare en insikt att 
skriftspråket är lättare för en svensk att för-
stå än talspråket. Boken tar också ställning 
till språkfrågan i Finland där svenskan som 
obligatoriskt språk har börjat ifrågasättas 
och där högerextrema krafter som Sannfin-
ländarnas ungdomsförbund kräver ett en-
språkigt Finland. Språkhets ska inte under-
skattas men en rubrik som ”Svenskans sak i 
Finland är vår” ger dåliga associationer.

Ett avslutande kapitel nagelfar språktest 
som krav för svenskt medborgarskap. Att 
läsa svenska, självklart, men det saknas be-
vis att ett språktest underlättar integration.

Språkförsvarets antologi är en tankeväck-
ande läsning. Hotbilden för svenskan borde 
leda till höjd språklig medvetenhetsgrad. 
Men språket är en del av samhällets över-
byggnad och hotet mot vårt nationalspråk 
utgår från samhällets bas, marknadsekono-
mins imperialistiska påverkan av alla sam-
hällsområden, även en undfallande offentlig 
sektor.

barbara brädefors

Intensiv verksamhet under 
det gångna året i SKP Gbg
Två offentliga möten i Högsbo 
med anledning av revolutionen i 
Tunisien.

 Det har delats flygblad (kam-
panjen Arbete åt alla), affischer 
har satts upp och tidningar har 
sålts. På Första maj presenterade 
vi oss med ett bokbord på Järn-
torget samt partifanan, jämte 
fanor från Tunisien, Egypten och 
Palestina.

 Den 10 april blev det demon-
stration i ett försök att stoppa 
femtio stycken nazister från att 
marschera nedför Kungsportsa-
venyn och hålla möte vid Kop-
parmärra.

 Den 21 maj genomfördes li-
kaså en demonstration under pa-
rollerna ”Inga nazister på våra 
gator” och ”Leve Mångfald, To-

lerans och Solidaritet”.
”Kristallnatten” den 9 no-

vember genomfördes demon-
strationen mot nazisterna även 
bakom parollen ”Aldrig mera 
Utöya”.

Den 12 november deltog vi i fi-
randet av 70-årsdagen av iranska 
Tudehpartiet.

  Som enskilda har vi aktivt 
varit med i kampen mot sociala 
nedskärningar bl. a i en demon-
stration för att rädda Folkets Hus 
Biskopsgården, vilken slutade i 
ockupation av stadsdelsnämnden 
i Biskopsgården som med en rösts 
övervikt beslutat att stänga Fol-
kets Hus som varit centrum för ett 
fyrtiotal olika föreningar. Sådan 
är den borgerliga demokratin!

 Charlotte Svärdström

Lars-Evert Holm.

PARTIET OCH TIDNINGEN TACKAR 
FÖR ALLA GÅVOR UNDER 2011!
SKP HAR UNDER LÅNG TID 
REDOVISAT SINA PARTIBIDRAG.
DET ÄR ARBETARPENGAR OCH PEN-
SIONÄRSPENGAR SOM KOMMER IN 
OCH INGET UR VÄLFYLLDA KASSA-
SKÅP. 
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God Jul och ett framgångsrikt nytt år i kampen för 

fred, arbete, demokrati och social trygghet.

Stärk Sveriges Kommunistiska Parti!
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