
Nummer 5 ÅrgÅNg 22 mAJ 2012 OrgAN för sveriges kOmmuNistiskA pArti

Det finns ingen annan väg - kamp 
eller underkastelse ... »

RiktpunKt
ArbetAre i AllA länder, förenA er!

SIDA 3»
Läs om hur det gick i Stockholm, Göteborg, Mal-
mö och Gällivare.

En ny rapport från Skolverket visar att 
likvärdigheten i den svenska grundskolan 
har försämrats...

1 maj-rapporter
från landet runt

En allt mindre 
likvärdig skola

SIDA 4 SIDA 11



Organ för SKP Sveriges Kommunistiska Parti

Ansvarig utgivare Gun Isaxon

ISSN ISSN 1102-7010

Epost riktpunkt@skp.se

Postadress Flyghamnsgatan 1 

128 35 Skarpnäck

Besöksadress Flyghamnsgatan 1

Telefon 08-735 86 40

Prenumeration helår 200:-, kvartal 50:-, utland 

350:-

Lösnummer  20:-

Plusgiro 421 53 84-1

Bankgiro 636-7080

Webb www.riktpunkt.nu

För obeställt material ansvaras ej.

Citera oss gärna, men ange källan. 

RiktpunKt
Ledare		 	 	 	 	 	 3
Första	maj	i	Stockholm	 	 	 	 4
Tal	vid	La	Mano	i	Stockholm		 	 	 5
Posttraumatiskt	stress		 	 	 	 6
Första	maj	i	Göteborg	firades	med	sol...	 	 7
Första	maj	i	Gällivare		 	 	 	 8
Angående	segerdagen		 	 	 	 9
Systematiserad		skatteplanerad	korruption?	 	 10
En	allt	mindre	likvärdig	skola		 	 	 11
Vem	tvingade	Hitler	att	anfalla	Stalin?	 	 12
”Gult	kort”	för	EU-kommissionen	 	 	 14
Strindberg	och	arbetarrörelsen	 	 	 15
Kampfonden	 	 	 	 	 	 15

innehåll  Riktpunkt nR 5 2012

Innehåll

Ett svidande nederlag för makteliten
Valet i Grekland blev ett svi-
dande nederlag för den makte-
lit som tvingat på det grekiska 
folket en politik vars syfte är att 
rädda kapitalismen. Nederlaget 
drabbar inte bara de grekiska 
makteliterna, marionetter som 
tjänstvilligt har genomfört alla 
de direktiv som EU-byråkratin, 
kapitalet och storfinansens rid-
dare i Europa krävt av dem. 
Valet var ett svidande nederlag 
för den politik som kapitalet 
dikterat. Men de ger inte upp 
sina positioner, ett valnederlag 
för dessa innebär bara att de 
söker nya vägar att genomföra 
den på.

Eller som Greklands Kom-
munistiska Parti (KKE) skriver 

i ett uttalande:
”Valresultatet visar defini-

tivt på en omkastning av den 
politiska scenen som vi varit 
bekanta med, där PASOK (So-
cialdemokraterna) och ND 
(högern) har alternerat i reger-
ingsställning. Vi är på väg in i 
en övergångsfas där man kom-
mer att försöka skapa en ny 
politisk scen med nya formatio-
ner. Nya figurer baserade på en 
mitten-höger orientering och en 
ny socialdemokrati med Syriza 
(vänsterorienterade socialde-
mokrater)som kärna. Syftet är 
att förhindra den ökande radi-
kalismen som skulle kunna leda 
fram till ett verkligt maktskifte 
till förmån för folket. Det kom-

mer att göras försök att bilda 
en regering utifrån valresultatet 
eller det kommande valet. Det 
kan bli en regering av flertalet 
partier, en regering för nationell 
enighet eller någon annan koa-
litionsregering för att förhindra 
att det skapas en majoritet som 
kämpar för verklig förändring.”

KKE uppmanar också sina 
medlemmar, sympatisörer och 
hela det arbetande folket att 
delta i kampen för verklig för-
ändring av maktförhållandena, 
samtidigt som man avvisar alla 
trevanden om att inbjuda KKE 
till en samlingsregering, fram-
häver att de inte är villiga att 
svika folket strävan efter för-
ändring för några regeringsta-

buretter. Då skulle KKE tvingas 
till en U-sväng i synen på det 
arbetande folkets kamp, och 
det är inget sådant KKE-folket 
i Grekland behöver.

Valet gav KKE en ökning på 
en procent i röstetal, till 8,5 
procent, och fem nya parla-
mentsplatser. Självklart skulle 
de önska sig en större ökning 
och kommer att arbeta hårt för 
ett stärkande av det arbetande 
folkets kamporganisationer och 
för att fördriva de illusioner 
som sprids om möjligheterna 
att gå framåt med hjälp av 
klassamarbete.
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ledare

LO-kongressen avslutad
Den nyligen avslutade LO-kongressen ger 
förhoppningar om att LO och svensk fack-
föreningsrörelse slår in på en ny kurs, det 
kan behövas efter åren med en ordförande 
som sett som sin främsta uppgift att vara ett 
eko till socialdemokratin. Den nyvalde ord-
föranden Karl-Petter Thorwaldsson vill se 
ett LO som vågar driva på socialdemokra-
terna och se till att de inte hamnar längre 
ut i mittfåran. Frågan är väl om man kan 
komma längre ut i denna fåra utan att ham-
na på högerkanten. Hamnat på högerkan-
ten har ju bägge de partier som i riksdagen 
anses representera arbetarrörelsen, social-
demokraterna och vänsterpartiet, gjort i en 
hel del frågor under de senaste årtionden. 
Vi behöver bara påminna om deras bered-
villighet att stödja NATO:s imperialistiska 
erövringståg men också om de privatise-
ringar och bolagiseringar man stött i riks-
dagen, landsting och kommuner runt om 
i landet.  Dessa partier tjänstgjorde också 
som murbräcka när det gällde försämring-
ar i A-kassa och sjukersättning.  Alliansen 
tillträdde en väl upptrampad nyliberal väg 
som den med bravur har breddat utan allt 
för störande opposition i riksdagen. Delvis 
har den svenska riksdagens kolartro på EU 
som en nödvändighet för Sverige och svensk 
arbetarrörelse bidragit till detta.

Kongressen körde i många viktiga frågor 
över den gamla styrelsens kompromissför-
slag och stakade ut en betydligt radikalare 
väg än denna hade tänkt sig. Bara det att 
en LO-kongress inte följer styrelsens för-
slag hör till ovanligheterna i Sverige, vilket 
vi kan hoppas betyder att de olika fackför-
bunden är beredda att ta upp kampen mot 
arbetsköparna och kapitalet om makten 
över våra liv och leverne.

I vart fall vill LO:s nye avtalssekreterare 
Torbjörn Johansson ta makten över priset 
på varan arbetskraft: 

– Sammanhållning kan försätta berg. 
Om vi är överens blir det som vi har be-
stämt oss. Fackets makt förutsätter att vi 
kontrollerar priset på arbete. På senare år 
har vi tappat en del av makten. Den måste 
vi vinna tillbaka.

Det var i flera frågor som kongressombu-
den inte var nöjda med LO-styrelsen. Han-
dels motion om att riva upp LOV (Lagen 
Om Valfrihetssystem) och att verka för en 
non- profit -princip i välfärden fick gensvar 
hos ombuden. 

”Riskkapitalbolag täljer guld i svenska 
skattefinansierade välfärdsverksamheter” 
, menade Handels och manade till vinst-
stopp.

LO-styrelsen ville vänta med ett beslut 
för att istället ”snabbutreda” frågan för att 
få djupare kunskaper innan man fattade 

beslut.
Kommunals ordförande Annelie Nord-

ström var en av de som stod i talarstolen 
för att förmå kongressombuden att gå på 
styrelsens förslag att först utreda.

 – Om utredningen redan från början har 
två ställningstaganden att ta ställning till 
innebär det begränsningar. Non profit är 
ett begrepp. Ett komplicerat begrepp. Frå-
gan är vad som är intressant – att man inte 
redovisar vad man tar ut och framstår som 
non profit? Ska det vara bokföringstek-
niskt? Visst, jag tycker att andemeningen 
är bra. Att pengarna ska användas för vård 
istället för vinst.

Hon påtalade också: 
– Att en del fackliga kollegor kritiserar 

vinst när de är på facklig kongress, men 
glatt lägger ut omsorg och personlig assis-
tans på privata entreprenörer i sin roll som 
kommunpolitiker.

Det är en varning att ta på allvar för det 
hör inte till ovanligheterna att bortförkla-
ringar och tal med kluvna tungor presente-
ras för de arbetande.

Exakt hur non-profitprincipen ska ut-
formas juridiskt skall utredningen under-
söka. Men kompromisser av den typ som 
Miljöpartiets kongress beslutade om, att 
vinster ska få delas ut till aktieägarna om 
de är skäliga, kan inte bli LO: s linje. Vin-
sten i välfärden skall naturligtvis inte bestå 
av att privata bolag flyttar skattemedel till 
sina privata skattekistor. Den verkliga vin-

sten i välfärden är att våra gamla får en 
bra äldrevård och att sjuka får den bästa 
sjukvård som är möjlig och att eleverna 
i våra skolor ges bättre resurser och en 
möjlighet att lära. Det är vinsten för 
samhället såväl som individerna och då 
måste alla de privatiseringar som gjorts i 
de här sektorerna rivas upp.

Lärarnas Riksförbunds rapport ”Från 
byråkrati till undervisning” ger en anvis-
ning om hur 9 miljarder skulle kunna 
överföras till undervisningen, men skall 
byråkratin minskas finns där inte utrym-
me för privatskolor.

LO-styrelsen föreslog att karensda-
garna i A-kassan skulle slopas och att 
ersättningen för de allra flesta skulle 
vara 80 procent. Att ha ett 20 procents 
inkomstbortfall beskrivs av ledningen 
som en ”acceptabel självrisk”. Den förra 
LO-basen Wanja Lundby-Wedin försök-
te få kongressen med på styrelsens linje. 
Genom att hävda  

– Skall vi få tillbaka en stabilitet i 
A-kassan och återställa förtroendet för 
arbetslöshetsförsäkringen så måste den 
omfatta alla löntagare. Då måste fokus 
vara att alla garanteras en ersättning på 
80 procent. 
Det var dock inget som kongressen köpte 

utan med röstsiffrorna 254 – 140 beslu-
tades i enlighet med en motion att ersätt-
ningsnivån skall vara 90 procent och inga 
karensdagar vid ofrivillig arbetslöshet.

Även sjukförsäkringen blev en omdebat-
terad fråga och kraven var att sjukförsäk-
ringen skall ge ett fullgott inkomstskydd 
som innebär att den allmänna försäkringen 
måste ersätta de allra flesta lönarbetarna 
med minst 80 procent av inkomsten. Detta 
bör gälla som huvudprincip både vid sjuk-
penning och sjukersättning och bör införas 
så snart som möjligt. LO ska enligt kon-
gressens beslut arbeta för att karensdagen 
i sjukförsäkringen slopas, att nivån på 
sjuk- och aktivitetsersättningen höjs och att 
sjukpenning såväl som sjuk- och aktivitets-
ersättning ska följa inkomstutvecklingen.

LO-kongressen krävde också stopp för 
kränkningar av fackliga fri- och rättigheter 
i EU.

En del glädjande beslut som nu skall 
verkställas men där föreligger en hel del ar-
bete mellan beslut och verkställande. Verk-
ställandet kommer inte att ske utan kamp 
och det är i den kampen som den nya LO-
styrelsen får tillfälle att visa sitt rätta an-
sikte och visa att den vågar lita på medlem-
marna och medlemsdemokratin. 

Det finns ingen annan väg -  kamp eller 
underkastelse.

Karl-Petter Thorwaldsson. Fotograf: Mattias Vepsä. 
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SKP:s Stockholmsdistrikt börja-
de tillsammans med broderpar-
tier att planera sin Första Maj- 
manifestation ca två månader 
tidigare. Flygbladsutdelning, 
tillika affischering veckorna 
innan får betecknas som fram-
gångsrika.

Första Maj 2012 bjöd på 
en vacker sol från morgon till 
kväll i Stockholm, om än nå-
got kylslagen när det traditio-
nella mötet vid La Mano-mo-
numentet samlade kring tusen 
deltagare kl. 9.30 för att lyssna 
till tal av representanter från 
LO- distriktet, Stockholms Ar-
betarekommun, Vänstern, Ung 
vänster, SAC, SKP och SSU i 
nämnd ordning. Det bjöds ock-
så på musik av Vänsterns blås-
orkester, Extra salt och sång av 
Monica Nielsen. Traditionen 
vid  La Mano- monumentet, 
till minne av de Spanienfrivil-
ligas deltagande på den demo-
kratiska sidan mot Francofas-
cisterna 1936-39, med aktuell 
anknytning, samlar år efter år 

en allt större åhörarskara. För 
Stockholms Arbetarekommun 
talade Maj- Britt Theorin, för 
Vänstern Jonas Sjöstedt och för 
SKP Kjell Bygdén.

Första Maj på Hötorget kl. 
12.00 arrangerades av SKP, 
Chiles- Perus och Bolivias KP, 
liksom Greklands KP, KKE, 
Irans Tudehparti, Resocal, Vic-
tor Jara- föreningen och Radio 
Bahia under huvudparollen: 
Socialism är framtiden. Hu-
vudtalare var SKP:s partiord-
förande Victor Diaz de Filippi 
som hade anlänt med tåg från 
Malmö till Stockholm tidigt på 
morgonen och hunnit deltaga 
vid La Mano. Victor Diaz höll 
ett mycket uppskattat tal som 
samlade ca 300 åhörare. Par-
tiordförande behandlade i sitt 
tal bl.a. den finansiella krisen 
som ett resultat av kapitalets 

överproduktion, i dess spår ar-
betslösheten, framför allt bland 
ungdomar, sociala nedskär-
ningar, privatisering av hälsa 
och skolor, segregering och 
förort- inte bara ett fenomen i 
Malmö.  Valentina Westling, 
konferencier för manifestatio-
nen läste också upp en hälsning 
från KKE, från vilka nästan 
samtliga medlemmar i Sverige 
hade åkt till Grekland för att 
bistå sitt parti inför parlaments-
valet den 6/5.  Vahid Kianerzi 
höll ett innehållsrikt tal för Tu-
dehpartiet, liksom Eduardo Vil-
chez för Resocal- Nätverket för 
solidaritet med Latinamerika. 
Pepe & Mari underhöll på ett 
mycket förtjänstfullt sätt med 
stämningsfull sång till gitarr-
ackompanjemang. SKP:s Första 
Majmöte avslutades med Inter-
nationalen.

Efteråt gick många till Vic-
tor Jara- lokalen för att lyssna 
till musik och poesi, äta en god 
tallrik Porotada- en chilensk 
traditionell maträtt, dryck, 
piroger m.m. God mat, fin 
stämning och kamratskap kän-
netecknade fortsättningen av 
dagen och kvällen med ca 300 
besökande.

Det återstår att rikta ett för-
tjänstfullt tack till alla, inte 
minst kamrat Stig-Arne Matts-
son som för sista gången innan 
sin pension och flytt till Häl-
singland gjorde det idoga ar-
betet att transportera all nöd-
vändig rekvisita till och från 
partilokal och Hötorget samt 
ansvara för byggandet och ned-
monteringen.

SKP-distrikt Stockholm 

Första Maj i Stockholm
Partiordförande Victor Diaz De Filippi talade i Stockholm på 1 maj.

”Partiordförande behandlade i sitt tal bl.a. 
den finansiella krisen som ett resultat av ka-
pitalets överproduktion...”
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Kjell Bygdén, SKP:s internationella sekreterare, talar vid La Mano-monumentet i Stockholm, vid arbetarrörelsens gemensamma 1 maj-manifestation.

Tal vid La Mano i Stockholm
Kamrater, fredsvänner, antiim-
perialister och antifascister,

det är ju så länge sedan, sä-
ger säkert många om spanska 
klasskriget och tycker att det 
vid det här laget borde vara 
överspelat. Vi svarar dem att 
det ännu är aktuellt. Om inte, 
vad har förändrats i de mellan-
mänskliga relationerna som vi-
lar på klassamhällets grunder?

Den demokratiskt valda 
regeringen i Spanien 1936 
innehöll flera vänsterpartier, 
inklusive kommunister. Dess 
politiska program var att om-
fördela mark till fattiga bönder 
och förstärka fackliga rättighe-
ter. Detta rimmade mycket illa 
med godsägarnas och kapitalets 
intressen, som därför inledde 
en revolt i fascistisk regi under 
general Francos ledning, vilken 
i sin tur uppbackades av tunga 
vapen, flyg och trupp från nazi-
fascistiska Tyskland och Italien. 

Churchill uttryckte sin och 
kapitalisternas syn på kriget i 

Spanien när han beskrev den 
legitima regeringen som ”ett 
utfattigt och efterblivet proleta-
riat som vill störta kyrkan, stat 
och egendom och tillsätta en 
kommunistisk regim”. De som 
var emot detta beskrev han som 
patriotiska, religiösa och bor-
gerliga krafter som marsche-
rade för att återställa ordningen 
genom att etablera en militär 
diktatur.” (I sina memoarer be-
skrev han sig ha varit neutral i 
denna fråga.)

Så långt kapitalets och dess 
drängars demokratiska ”vär-
deringar” som i någon mån 
underlättar förståelsen av alla 
de kapitalistiska ländernas s.k. 
Non- interventionspolitik som 
innebar att Folkfronten hindra-
des från att ens köpa mat och 
mediciner utifrån.

Förutom Sovjetunionen och 
Mexiko gjorde alla länders re-
geringar eftergifter gentemot 
fascisterna, vilket starkt bidrog 
till andra världskriget där över 

50 miljoner människor mötte 
döden. Offren bland de sov-
jetiska folken räknar till ca 26 
miljoner. 

Vi kan hävda att andra 
världskriget började i Spanien 
där fascisterna kunde testa sina 
vapen och sin stridsduglighet, 
få bort socialismen och tillför-
säkra sig leveranser av spansk 
järnmalm inför fortsättningen.

Fascisterna som i dag krupit 
in bakom neutrala och demo-
kratiska fasader talar antikom-
munism och att kommunism 
är detsamma som fascism. Det 
är en klar skymf mot de 502 
svenskar som frivilligt deltog 
i kriget mot Franco- fascismen 
och som vi högtidlighåller min-
net av här i dag vid La Mano, 
bara en handfull av dem var 
inte kommunister. De som av 
någon anledning i samman-
hanget är skeptiska till kom-
munister kanske kan återerinra 
sig den liberale statsvetaren 
Herbert Tingstens ord: ”Fas-

cismen är borgerlig: den har 
överallt kommit till makten så 
gott som uteslutande med stöd 
av borgerliga, antisocialistiska 
folkgrupper. Den har i sina 
grunddrag bevarat den borger-
liga produktionsordningen, den 
privata äganderätten till pro-
duktionsmedlen, den i princip 
fria konkurrensen och fascis-
men avvisar tanken på ekono-
misk utjämning.     (fri konkur-
rens leder till monopol, därav 
”i princip”)

Densamma girighet som 
1936 lockade storkoncerner till 
Spaniens råvaror, i vars spår of-
ficerare fann sin lust att döda 
och ge order finns än i dag. Fö-
retagens namn är i många fall 
desamma. I dag kommer inte 
rapporterna från Sierra Madre 
eller Guernica, men Falluja, 
Kabul, Tripoli, Benghazi eller 
Kundus. Och hur stor är inte 
blodstörsten till Libanon, Afri-
kas horn, DFR Korea, Venezu-
ela eller Kuba? Kapitalet söker 
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hela tiden nya konfliktområden 
för att utöka sitt territorium. 
Vi frågar oss om nästa mål blir 
Syrien eller Iran? Eller kom-
mer konfliktkällorna ligga på 
närmare håll, i Grekland eller 
Portugal om människorna där 
söker sig de ideal och vägar 
för att bygga sitt samhälle som 
bara en aning påminner om den 
spanska Republiken 1936- 39?

Västmakterna hade 1945 
på bara några veckor kunnat 
avsätta Franco. I stället ingick 
USA ett avtal med honom för 
att upprätta flygbaser. Så säkra-

des den spanska fascismen och 
kunde leva vidare utan att folk-
mordet klarades upp. 

I modern tid har juristen och 
f.d. domaren Baltazar Garzon 
suspenderats i 11 år därför att 
han ansetts ha överträtt sina 
befogenheter när han öppnade 
arkiven över de som avrättades 
under spanska klasskriget. Han 
inledde också en process om 
brott mot de som gjort sig rika 
genom penningfiffel och flyt-
tat statliga pengar till privata 
bankkonton utomlands m.m. 

Garzon försökte också få 

Pinochet, det chilenska folkets 
bödel att bli dömd för sitt brott. 
Pinochet liksom Franco- fascis-
mens bestialitet har för decen-
nier tillintetgjort möjligheten 
till en folklig kamp och verklig 
demokrati vilande på den eko-
nomiska jämlikhetens och so-
lidaritetens grund. Dessa har 
skrivit historia och lagar och 
hänsynslöst bestämt folkets lev-
nadsvillkor. Kampen är lika ak-
tuell, då som nu.

Ingen vapenexport till krig-
förande länder och diktaturer 
som USA, Indonesien eller Sau-

diarabien.

NATO ut ur Sverige! Sverige 
ut ur NATO!

Leve folkens suveränitet!
Leve en verklig demokrati i 

enlighet med socialism,
för freden.

Kjell bygdén  
första Maj 2012

Mitt på dagen på pingstafton 
samlades stridslystna brevbä-
rare, postanställda och en so-
lidarisk allmänhet vid Slussen 
i Stockholm för att ge utlopp 
för sin ilska över Posten. Stock-
holms postklubbar inom SEKO 
Posten stod bakom protesten 
till försvar för sina arbetsför-
hållanden, för en fungerande 
brevservice och mot planerna 
på en börsintroduktion. Efter 
protester underifrån för ett år 
sedan och avslöjande artiklar 

och insändare i de stora dags-
tidningarna har facket äntligen 
gått ut på gatan.

Underbemanning, ständiga 
omorganisationer, stress, över-
tid och otrygga anställningar 
plågar de anställda och allmän-
heten klagar över försämrad 
brevservice. Posttopparna för-
svarar nedskärningar med argu-
mentet att brevmängden under 
ett decennium har minskat med 
20 procent, men, säger posti-
sarna, våra arbetsvillkor har 

försämrats med långt över 20 
procent. Mängden reklam att 
dela ut har i etapper ökat så att 
den i dag är 125 kg i veckan per 
brevbärare. Talkörer som ”Vi 
är människor, inte maskiner” , 
”Postisarna är ni klara? – Jaja-
mensam, fattas bara!” och ” Ja 
till postutdelning, nej till börs-
utdelning!” ekade bland husen 
på Södermalm när demonstra-
tionen med Postens blåsorkes-
ter i täten var i gång. 4-500 
tågade och många föll spontant 

in i protestmarschen.
Även nätverket Välfärd utan 

vinst hade skickat ett hälsnings-
uttalande vilket uppmärksam-
mades. Efter demonstrationen 
blev det tillfälle att i en näralig-
gande lokal föra konkreta dis-
kussioner om hur kampen för 
starka fackliga organisationer 
på golvet kan föras.

ref.
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Brevbärarna har fått nog av ”posttraumatiskt stress”
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Första maj i Göteborg firades med sol,
internationella fanor och mycket framtidstro

Mellan kl 10 och 14 fanns Sveriges Kommunistiska Parti på Järntorget,
i centrum för heta diskussioner om konflikten mellan arbete och kapital.
Vi sålde tidskriften Riktpunkt, Kommunistiska manifestet av Marx och Engels,
Partiet och kampen inom fackföreningsrörelsen av Lenin och mycket annat. 
Framåt kvällen drog vi iväg till Biskopsgården och Svartemossen där
Boby Seal, representant för Svarta Pantrarna talade om proteströrelsen i USA. 

Boby Seal, nu 75 år, kändes lika ung som när vi först hörde honom på 70-talet
- tack vare att jag slutat med både alkohol och cigaretter, sa han inför hundratals
förortsungdomar. 

Charlotte Svärdström

1 maj-firande
i Malmö

I Malmö blev 1 maj-
firandet lyckat för kom-
munisterna. 

Bland annat så talade 
partisekreteraren Håkan 
Jönsson om situationen 
på arbetsmarknaden för 
det arbetande folket, och 
han påtalade den sociala 
otryggheten arbetslöshet 
medför, i synnerhet för 
alla de ungdomar som 
förvägras rätten till en 
sysselsättning.

Kraven kommunis-
terna ställer är en bättre 
industripolitik så att full 
sysselsättning kan garan-
teras. 
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1:a maj i Gällivare
För Enhet & Solidaritet
Första majfirandet är över för 
denna gång. I Gällivare så fi-
rade vi, SKP, tillsammans med 
Vänsterpartiet på samma sätt 
som i fjol. ( LO i sin tur valde 
att arrangera tillsammans med 
sossarna.)

I år hade vi valt att förlägga 
aktiviteterna till fritidsgården 
Stacken som är belägen centralt 
i Gällivare. Till mötet kom det 
mellan 80-100 personer. Kören 
Träskfolket inledde med Norr-
bottenssången innan första ta-
laren, Stig Eriksson (V), tog vid. 
I sitt tal riktade han kritik mot 
den borgerliga regeringspoliti-
ken för att den endast levere-
rar luftpastejer då det kommer 
till satsningar för Norrbottens 
län. Han lyfte även frågan om 
återbäring till Norrbotten på de 
vinster som produceras i länet 
och efterlyste ett slagkraftigt 
länsprogram.

Förutom nämnda kör, Träsk-
folket, så uppträdde även David 
och Pernilla som framförde lå-
tar av Euskefeurat, Dan Berg-
lund samt Kreti och Pleti.

Andra talare för dagen var 
undertecknad och jag valde att 
lägga fokus på frågor rörande 
ungdomar. Utgångspunkten var 
de rättigheter som varje ung 
människa måste kunna garan-
teras i dagens Sverige (Utifrån 
SKU:s ”För ungdomens demo-
kratiska rättigheter”).

Till det hör följande rättighe-
ter: Rätt till demokratisk utbild-
ning, arbete, meningsfull fritid, 
bostad, inflytande samt ett liv i 
fred. Jag presenterade våra krav 
samt belyste exempel på vilket 
sätt ungdomar förvägras dessa 
rättigheter idag. Jag avslutade 
mitt tal med att lyfta en stor 
lokal fråga, den om den pågå-
ende samhällsomvandlingen i 
Malmberget/Gällivare. Frågan 
om att nästan hela Malmberget 
skall avvecklas, göras om till ett 
gruvindustriområde. Jag pre-
senterade olika frågeställningar 
och framförde hur vi kommu-
nister ser på det.

Tredje och sista talare för 
dagen var Bror Wennström och 
han belyste utvecklingen samt 

dagens situation i Gällivare 
kommun. Hur kommunen med 
olika paroller och slogans, ge-
nom kosmetiskt förskönande, 
försöker beskriva kommunen 
som något den inte är. Han 
tog upp frågan om de negativa 
konsekvenser det får då vi har 
ett ensidigt näringsliv som är 
hårt knutet till gruvindustrin. 
Hur det påverkar det övriga 
samhället. Han framförde även 
statistik, folkhälsotal över Gäl-
livare, bl.a. att medellivsläng-
den för kvinnor i Gällivare är 
två år lägre än i övriga landet 
och att vi även har den högsta 
barnfattigdomen bland inri-
kesfödda barn. Han visade på 
hur skolan, vården och omsor-
gen är utsatta för kommunala 
nedskärningar samtidigt som 
de styrande i kommunen anser 
att vi måste förmedla en posi-
tiv bild av kommunen och att 
de på så sätt tycks tro att det 
blir bra! Förutom de direkt 
kommunala frågorna lyfte han 
även de om riskkapitalbola-
gens härjningar och hur våra 

pensionspengar placeras samt 
spekuleras bort och inte sällan 
i oetiska satsningar. Som exem-
pel Lundin Petroleum som an-
vänt 135 miljoner kronor från 
AP-fonden, i Kongo-Kinshasa, 
vilket medfört att lokalbefolk-
ning fördrivits samt tvingats till 
att leva i flyktingläger.

Han avslutade med en spänd 
förväntan på huruvida social-
demokraterna kommer att göra 
då de sjunger Internationalen. 
Om de kommer att stryka ”la-
gar oss förtrycka” då de allt 
oftare är överens med den bor-
gerliga regeringen då den stiftar 
lagar och regler som är destruk-
tiva för arbetarklassen.

En dag i solidaritetens tecken 
och med viljan att ena arbetar-
rörelsen avslutades med att vi 
alla tillsammans sjöng Interna-
tionalen.

fredric Olofsson,
Malmberget

Fredric Olofsson var en av talarna i Gällivare.
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Angående segerdagen
Det går ett spöke runt i värl-
den. Det är spöket av alla de 
miljoner arbetare, kamrater, 
bröder och systrar som offrat 
sina liv i kamp mot fascism, för 
demokrati, självstyre, fred och 
socialism. Den 9 maj samlades 
kommunister och fredsälskare 
världen över  för att minnas 
segern över fascismen, andra 
världskrigets slut och Nazitysk-
lands kapitulation. En minnes-
dag som finanskapitalets EU nu 
vill överta som ”Europadagen”. 
Det är en djup historisk ironi  – 
de vill nu få oss att tro att mo-
nopolkapitalet står för fred och 
välstånd, att fascismen bara var 
en tragisk epok i den civiliserade 
kapitalismens mognadsprocess, 
ett resultat av enskilda psyko-
pater som Hitler och Mussolinis 
mystiska förmåga till påver-
kan av massorna samt att det 
kapitalistiska systemet –vilket  
de facto lade grunden för och 
framdrev det fascistiska vansin-
net - står utan skuld. Kunde de 
döda tala skulle marken skälva 
i opposition. För det är och för-
blir en förbannad lögn.

Anledningen till andra 
världskriget var kapitalismen, 
samma kapitalism som nu åter 
driver millioner människor 
ner i fattigdom – till och med 
på samma gator här i det rika 
väst där vi svor att aldrig begå 
samma misstag igen. Det var 
med de kapitalistiska ländernas 
goda vilja Japan tilläts attack-
era Kina, Tyskland ockupera 
Rhenlandet, Polen och Tjecko-
slovakien och Italien avancera i 
Afrika; det var de kapitalistiska 
regeringarna som aktivt sabote-
rade de förhandlingar med Sov-
jetunionen som hade kunnat 
förhindra krigsutbrottet. Och 
varför?  

Den enkla sanningen är att 
kapitalet ville ha krig, att de 
kapitalistiska staternas ”freds-
initiativ” bara gick ut på att 
förflytta slagfälten så de inte 
skadade den nationsspecifika 
borgarklassens ekonomiska 
intressen utan tjänade dem –  
genom att se till att fascismens 
trupper avancerade mot öst, 
mot den unga men redan starka 
sovjetiska unionens socialistis-

ka territorier. 
Men Sovjetunionen, tillsam-

mans med progressiva och 
fredsälskande kamrater, sym-
patisörer och medvetna med-
borgare i  världen kämpade hel-
hjärtat för fred! Då som nu går 
kommunister i spetsen för fred, 
demokrati och folkens frihet, 
av den enkla anledningen att 
en sann kamp för fred MÅSTE 
vara en kamp mot kapitalism 
och för socialism. 

För kapitalismen är ett tve-
eggat svärd, och det land som 
svingar det slår samtidigt mot 
den egna befolkningen och mot 
folken i världen; för kapitalets 
klinga finns bara ett syfte: att 
förbilliga arbetskraften och 
dränera det offentliga eller ge-
mensamma välståndet så myck-
et det bara går. Inrikes visas ka-
pitalismens sanna ansikte och 
mest renodlade uttryck i fas-
cism,  utrikes av imperialistik 
exploatering, intervention och 
krig; två tendenser; två sidor 
av samma vidriga mynt – för 
kapitalets profithunger kan inte 
mättas och tar till vapen så fort 
det inte kan exploatera arbets-
kraften ytterligare genom lag-
liga medel och liberaliseringar. 

 Ingen har missat fascismens 
ökade inhemska inflytande, 
Sverigedemokraternas intåg i 
riksdagen eller vårt djupgående 
samarbete med imperialismens 
Nato och krypandet inför ka-
pitalets marionetter i Bryssel. 
Behöver vi överhuvudtaget mer 
bevis för den marxistiska san-
ningen att arbetarklassen är 
internationell, att det arbetande 
folket står inför en gemensam 
fiende vars mål är diametralt 
motsatta våra? Knappast!

Monopolkapitalet vill ha 
krig, det behöver krig, det be-
driver krig, och det tjänar på 
krig. I kanske ingen annan frå-
ga är det så tydligt att kapitalis-
men står i motsättning till fol-
kets väl, var än i världen man     
befinner sig.

 För det arbetande folket vill 
ha fred, tjänar på fred och be-
höver fred och enbart en politik 
som i praktiken motsätter sig 
kapitalets herravälde arbetar i 
sanning för fred. 

Det är därför så kallade ar-
betarpartiers avsteg från det 
kommunistiska målet är ett så 
allvarligt svek mot det folk de 
säger sig representera – det är 
därför den antikommunistiska 
historieförfalskningen (inte 
bara andra världskriget utan 
angående de verkliga orsakerna 
bakom krig och fascism över-
huvudtaget) är värre än lögn 
– det är ett försvar för krigsfö-
ring, ett försvar för imperialism 
och en passiv kapitulation inför 
fascismens återfödelse. 

Det är därför ett parti som 
Sverigedemokraterna skall kall-
las för vad de verkligen är: ett 
fascistisk och antidemokratiskt 
parti som aldrig borde tillåtas 
tåga på våra gator! Och det är 
därför de etablerade riksdags-
partierna borde sätta sina kluv-
na tungor i halsen när de fördö-
mer deras rasism – då de själva 
genom mörkandet av motsätt-
ningen mellan kapitalet och de 
arbetande massorna och svan-
sandet efter monopolens diktat 
aktivt undergrävt och fortsätter 
undergräva demokratin! 

Och det är också därför – 
för att endast det arbetande 
folket förenat under socialis-
tisk, antikapitalistisk baner 
kan leda kampen för en värld i 
fred - som det är så viktigt att 
minnas den 9 maj som den dag 
fascismen  besegrades  – fram-
förallt tack vare Sovjetunionens 
stenhårda motstånd och otro-
liga uppoffringar. Vi skall aldrig 
glömma att vi har kommunis-
men att tacka för den demo-

krati kapitalet aldrig har slutat 
undergräva, underminera och 
attackera.

 Vi minns vad vi lovade ef-
ter Nazitysklands fall: Aldrig 
mer fascism! Och idag säger vi 
till monopolkapitalets krigshet-
sare och fascistiska ledhundar: 
det arbetande folket kommer 
inte tillåta er att sätta världen i 
brand en gång till! Vi har stop-
pat er förr och vi kommer göra 
det igen! 

Imperialismens och fascis-
mens drivkrafter dog tyvärr inte 
med Hitler, monopolkapitalet 
har aldrig slutat bomba och 
förtrycka världens folk, men vi 
kommunister ser med tillförsikt 
på framtiden – likt rovdjuret 
blir kapitalismen allt våldsam-
mare, allt mer panikslagen och 
desperat ju mer skadad och 
trängd situationen är och den 
världsbrand de nu vill fram-
bringa är inget annat än de sista 
kramperna i det kapitalistiska 
produktionssättets allt för ut-
dragna dödsryckningar. Men vi 
har inte råd att luta oss tillbaka 
i tillförsikt om den eländiga si-
tuationens ofrånkomliga kol-
laps – tiden är mer än mogen 
för det arbetande folket att ta 
sitt historiska ansvar och göra 
slut på det kapitalistiska lidan-
det, en gång för alla! Historien 
behöver en knuff, som Lenin 
sade, och Sverige behöver fler 
kommunister!

Jonas Hellberg

Segerdagen, den 9 maj, uppmärksammades i Malmö av SKP.
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Systematiserad 
skatteplanerad korruption?
Kommun- och Landstingsför-
bundets tidning Dagens Sam-
hälle nr 16/ 2012: 

Rubrik: Skatteplanering i 
Borgs egna bolag. Ministern 
fördömer räntesnurror – men 
AP-fonderna ger sina egna bo-
lag internlån till hög ränta. (An-
dra och Sjätte AP-fonden gav 
2001 sin fastighetskoncern två 
ägarlån på 1,2 miljarder resp. 
418 miljoner, räntan sattes till 
16%.) 

Av tidningen DS framgår att 
de riskkapitalägda välfärdsfö-
retagen CAPIO-CAREMA och 
ATTENDO har väckt regering-
ens ilska. Via s. k. räntesnurror 
elimineras vinster och skatt i 
Sverige. Vinsterna hamnar hos 
riskkapitalister någonstans i ut-
ländska s.k. skatteparadis.

DS har granskat statens egna 
göranden i AP-fonderna som 
hanterar det svenska pensions-
kapitalet. Och funnit intern-
räntor på lån till direktägda 
fastighetsbolag som ligger i 
klass med riskkapitalbolagens. 
AP-fonderna tar ut räntor långt 
över de nivåer som gäller inom 
kommunsektorn, och räntorna 

ligger gärna på det dubbla mot 
vad deras bolag lånar på egen 
hand.

- Både lånen och det egna ka-
pitalet vi investerade har blivit 
en väldigt bra affär för ägaren, 
säger Håkan Bohlin, ägaransva-
rig hos Sjätte AP- fonden.

Eftersom de rättmätiga ägar-
na till AP-fonderna, borde vara 
dom svenska pensionärerna, så 
frågar jag mig vad har utdel-
ningen blivit för mig som pen-
sionär?

Enligt PRO beräkningar så 
har pensionerna ökat realt mel-
lan åren 1994-2006 med 0,1 
%. Efter 2006 till dags dato så 
har realinkomsterna för pen-
sionärerna fortsatt minska med 
drygt 7 % kombinerad med 
en diskriminerande skattepoli-
tik. Till detta skall påföras den 
underskott som uppstod i AP-
fonderna som utlöste den s. k 
”bromsen” som innebar ytter-
ligare försämringar av pensio-
nerna genom att basbeloppen 
sänktes. En ytterligare ”broms” 
utlösning aviseras av konstitu-
tionen.

Man måste ta i beaktande 

att det svenska pensionssyste-
mets beräknade tillgångar 31 
dec.2010 var 7 470 miljarder 
kronor. AP -fondernas värde 
vid samma tidpunkt var 895 
miljarder kronor.

Eftersom ägarna till ovan-
nämnda miljarder är pensio-
närerna och oavsedd om du är 
PPM- eller AP-pensionär så för-
sämras dina ekonomiska villkor 
dagligen. Så vem är det som 
drar fördelarna av pensionärer-
nas påtvingade generositet.

Enligt mitt förmenande så är 
det för det första konstitutio-
nen oavsedd partifärg i reger-
ingskansliet som använder AP- 
fondmedel som budgetregulator 
i statsfinanserna; påminn dig de 
260 miljarder kronor som kon-
stitutionen tog 1999 och som 
enligt PRO ännu inte är slutreg-
lerade. Skall vi pensionärer nu 
13 år efteråt anse dessa pengar 
som konfiskerade?

Förvaltningen av AP-fonder-
na kostar ca 330 miljoner per 
år enligt ESO-rapport 2009- 
11- 30, så administratörerna, 
fondförvaltarna och mäklarna 
verkar heller inte bli lottlösa.

Lundins Oil Petroleum erhöll 
135 miljoner från AP- fonderna 
som riskkapital för investering i 
Kongo-Kinshasa provinsen. Be-
folkningen i provinsen tvinga-
des att flytta till flyktingläger av 
den investeringen. I detta pro-
jekt finns även ett icke obekant 
statsråd från nuvarande svens-
ka konstitutionen inlemmad.

En annan uppseendeväckan-
de AP-fondsmedelplacering ut-
omlands torde vara placeringen 
i franska energibolaget ”Total” 
som har stora investeringar i 
Burma.

Så jag slutar med att kon-
statera att våra AP-fondsmedel 
finns även tillgängliga i för-
tryckarstater av mänskliga rät-
tigheter. PENGAR LUKTAR 
INTE!

bror Wennström, 
Malmberget

(PrO-ordf. Gällivare)

Den moderata rättvisan
”Glöm myten om stockholmar-
na som försörjer Norrland. Det 
är precis tvärtom. Hundratals 
miljoner kronor går från små-
kommunerna i Norrland till de 
rika kommunerna runt Stock-
holm. Det är Täby, Lidingö, Sol-
na och Sollentuna som tjänar på 
den svenska skatteutjämningen.

Syftet med utjämningen är 
att till exempel alla svenska 
barn ska få en likvärdig för-
skola oavsett var de växer upp 
i landet”, skriver Aftonbladet.

De rikare kommunerna ska 
helt enkelt bidra till de fatti-
gare kommunernas förskole-
verksamhet. Så är det i alla fall 
tänkt.

Men nu har tidningen Da-
gens Samhälle granskat utjäm-
ningssystemet och kommit fram 
till att ett förskolebarn i Täby 

är värt 74 543 kronor medan 
ett barn i Dorotea bara får 47 
403.

”Täby och Dorotea är två 
jämförbara kommuner, de har 
lika stor andel barn i förskolan, 
ändå får Täby ut drygt 27 000 
kronor mer per barn skriver 
Aftonbladet och konstaterar att 
barnen i det moderata Täby är 
värda mer än andra barn.”

”Bilden av finansministerns 
makt är klart överdriven. Det 
anser initierade källor som SvD 
har talat med. Som bevis anförs 
en rad tunga förslag som blivit 
regeringspolitik trots att Anders 
Borg (M) har motsatt sig dem: 
sänkta arbetsgivaravgifter, rut-
avdrag, och skattelättnader för 
pensionärer. Finansminister An-
ders Borg upprepar bland annat 
att det kan bli aktuellt att sänka 

skatten för pensionärer, men 
bara om ”det råder balans i de 
offentliga finanserna”, skriver 
Svd.

Sänkta skatter i det här fal-
let är ett krav att pensionärerna 
ska betala lika skatt som den 
arbetande befolkningen. Pen-
sionen, den innehållna lönen 
har moderaterna valt att se som 
ett bidrag. Om pensionärerna 
vill ha lika skatt får de väl ar-
beta har Fredrik Reinfeldt ut-
ryckt när frågan tidigare lagts 
på bordet. Pensionärerna i Gäl-
livare tog honom på ordet och 
ställde sig som arbetssökande 
på arbetsförmedlingen . Givet-
vis har ingen av dem fått arbete 
men de saboterade statistiken 
vilket också var meningen med 
aktionen.

Är det inte dags att också 

se om det orättvisa pensions-
systemet som Göran Persson 
införde. Pensionen ska inte 
styras av marknaden. Den ska 
vara rättvis och innebära en 
god överlevnad och grunda sig 
på antalet arbetade år. Idag kan 
pensionen liknas vid ett pyra-
midspel där aktörer kan göra 
stora vinster.

”De företag som förval-
tar våra pensioner har därför 
enorma förmögenheter. Alecta 
förvaltar 490 miljarder kronor 
– mer än vad Volvo och Erics-
son är värda tillsammans.

Trots de enorma, och växan-
de, summorna är flera av bola-
gen som förvaltar dem tämligen 
anonyma. Det gäller i än högre 
grad för deras toppchefer, som 
tjänar mångmiljonbelopp.

SPP:s vd Sarah McPhee fick 
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2010 en sammanlagd ersätt-
ning – lön, pensionsavsätt-
ningar och andra förmåner – 
på över åtta miljoner kronor. 
Men även Alectas vd Staffan 
Grefbäck och Folksams Anders 
Sundström hör till de riktigt 
högavlönade med ersättningar 
på långt över 6 miljoner kro-
nor.”

”Arbetsförmedlingen har 
sedan 2007 lämnat tillbaka 18 
miljarder kronor till statskas-
san. Det är anslag som inte 
utnyttjats under åren trots att 
arbetslösheten stigit. Men i 
fjol, visar den senaste årsredo-
visningen för myndigheten, var 
överskottet 3,1 miljarder kro-
nor. Totalt handlar det om 17,9 
miljarder kronor i outnyttjade 
anslag under fem år, visar DN:s 
genomgång. Samtidigt har ar-
betslösheten stigit och bitit sig 
fast på en nivå omkring 8 pro-
cent” skriver Dagens Nyheter. 

Mycket av dessa pengar 
kommer från en outnyttjad a-
kassa. Ska arbetslösa behöva 
vända sig till socialen där de 
flesta ändå inte får hjälp utan 
måste vända sig till frivilligor-
ganisationer för att få hjälp till 
hyra och mat, de mest funda-
mentala behoven

Arbetslösheten förväntas 
stiga men det är inte arbetsför-
medlingarna som skapar arbe-
ten. Regeringens enda satsning 
på arbetslöshet är att tillföra 
arbetsförmedlingen stora an-
slag som inte utnyttjas. Arbe-
tena ligger i infrastrukturen 
och den offentliga sektorn. Ge-
nom att stärka den sistnämnde 
skulle många unga arbetslösa 
kunna beredas arbete. Genom 
att bygga ut landets järnvägs-
system skulle fler arbeten kun-
na skapas förutom att det vore 
miljöbefrämjande.

Att rusta upp landets förstä-
der, de tidigare miljonprogram-
men som nu står och förfaller 
och bygga fler billiga hyresrät-
ter skulle medföra inte bara fler 
arbetstillfällen det skulle också 
minska segregationen. Det man 
satsar idag minskar samhällets 
kostnader i framtiden.

Astrid boman

En allt mindre likvärdig skola
En ny rapport från Skolverket 
visar att likvärdigheten i den 
svenska grundskolan har försäm-
rats. Skolverket skriver att valet 
av skola har blivit allt viktigare 
för hur en elev lyckas i skolan.

– Det är en allvarlig bild som 
kommer fram i rapporten. Nu 
behövs ett politiskt ansvarsta-
gande för likvärdigheten, säger 
Skolverkets generaldirektör 
Anna Ekström i ett pressmed-
delande.

Det fria skolvalet infördes 
1992. I skollag och läroplaner 
står det att skolan ska vara 
likvärdig. ”En likvärdig skola 
handlar om lika tillgång till 
utbildning, lika kvalitet på ut-
bildning och att skolan ska 
kompensera för elevers olika 
förutsättningar.”

Enligt rapporten spelar 
elevens klassbakgrund stor roll. 
”Det finns ett starkt samband 
mellan en elevs socioekonomis-
ka bakgrund och dennes skolre-
sultat.”

Skolverket skriver också i 
pressmeddelandet att ”det fria 
skolvalet har bidragit till att 
elever med hög studiemotiva-
tion och engagerade föräldrar 
samlas i skolor där det finns 
många andra studiemotiverade 
elever… Det handlar också om 
lärares förväntningar. I en skola 
med många motiverade elever 
tenderar lärarna att ha höga 
förväntningar på alla elever. 
Dessa kamrateffekter och lä-
rarförväntningar bidrar till att 
skillnaderna mellan skolors 
resultat ökar ytterligare. Det 
innebär att betydelsen av vilken 
skola eleven går i har ökat.”

– Att själv få välja skola 
kan självklart vara positivt för 
eleverna, skolan och samhället. 
Samtidigt måste vi motarbeta 
de negativa konsekvenserna 
av det fria skolvalet. Det kan 
handla om att rekrytera de 
skickligaste lärarna till skolor 
där de bäst behövs och att för-
dela resurser bättre, säger Anna 

Ekström.
Sveriges Kommunistiska 

Ungdomsförbund har tidigare 
drivit en skolkampanj där man 
bland annat krävde att staten 
skulle vara huvudman för sko-
lan.

– Skolan gick från att ha va-
rit statligt styrd till att hamna 
under kommunernas ansvar. 
På så sätt så blev skolornas 
förutsättningar beroende av de 
enskilda kommunernas eko-
nomi, menade SKU. Kommuner 
med dyra bostäder och därmed 
många höginkomsttagare får 
större resurser till sina skolor, 
medan de ”fattigare” kom-
munerna tvingas till ytterligare 
nedskärningar. 

– Detta leder till en allt mer 
tilltagande segregation i skolan 
och samhället där en del får en 
rikare och bättre utbildning än 
andra – klassklyftorna stärks 
och ökar.

fredrik Jönsson

Foto: sxc.hu/ColinBroug
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Vem tvingade Hitler att anfalla Stalin?
Först några meningar hämtade 
från den artikel, som på Ny-
hetsbanken den 18 april åter-
gav några reflexioner av vete-
randiplomaten Valentin Falin, 
med anledning av 90-årsjubileet 
av Rapallofördraget som slöts 
1922 mellan Weimar-Tyskland 
och Sovjet i italienska Rapallo.

Citaten ger anledning att 
nämna boken ”Vem tvingade 
Hitler att anfalla Stalin – Hit-
lers ödesdigra misstag”, skriven 
av en Nikolaj Starikov, rysk 
statsvetare, författare och de-
battör. Boken gavs ut 2011. Det 
finns en tydlig överhörning – i 
vilken riktning ska jag låta vara 
osagt – mellan Starikov och ci-
taten från Falin. Boken berör 
inledningsvis även Rapalloför-
draget, som en början till en 
mycket större utläggning kring 
förspelet till andra världskriget.

I Starikovs boks beskrivs ut-
förligt hur tyska företrädare i 
all hemlighet hade skrivit på 
Rapallofördraget med Lenin. 
Västmakterna blev alldeles ur-
sinniga när detta faktum upp-
dagades och försökte på alla 
sätt få Tyskland att backa från 
överenskommelsen, vilket dock 
misslyckades! Västmakternas 
fortsatta spel med Tyskland för 
att skapa förutsättningar för ett 
krig mot Ryssland/Sovjetunio-
nen och hur Hitler kom att vara 
deras verktyg är sedan bokens 
huvudtema. 

Det är anmärkningsvärt att 
det bara sex månader efter un-
dertecknandet av fördraget i 
Rapallo, i november 1922, togs 
en första kontakt mellan fö-
reträdare för USA och Hitler. 
Nazisterna fick pengar av ame-
rikanerna. Ernst Hanfstaengl, 
som hade studerat vid Harvard, 
gömde efter det misslyckade 
kuppförsöket 1923 Hitler i sin 
villa nära München, i Uffing vid 
Staffelsee, och gav även ut den-
nes ”Mein Kampf”. Han för-
medlade dessutom en kontakt 
mellan Hitler och Churchill...

Ur en utskrift av ett samtal 
mellan Churchill och Otto von 
Bismarck, sonson till tyska ri-
kets enare och ”järnkanslern”: 
Churchill skällde på tyskarna 
för att de inte hade satt in alla 

sina styrkor mot Ryssland. 
Och sade sedan att man måste 
se till att Ryssland förblir ett 
efterblivet jordbruksland som 
kan förse Europa med billiga 
livsmedel. Man borde inte ex-
portera maskiner för att bygga 
industrier i Ryssland, ingen tek-
nik, än mindre vapen…

Hitler sade: Sovjetunionens 
existens, oavsett vem som rege-
rar där, må det vara tsarer eller 
bolsjeviker eller några andra, 
är inte förenlig med det tyska 
rikets intressen och säkerhet… 

Jag frågade de polska histo-
rikerna: Hade Sovjetunionen 
något alternativ (dvs. till no-
nagressionsavtalet med Tysk-
land)? Det enhälliga svaret: 
Nej, Stalin hade inget val. Alla 
försök att sluta förbund med 
fransmän, britter, amerikaner 
och polacker mot Hitler hade 
misslyckats…

Innehållet i Starikovs hela 
bok har gett en aha-upplevelse 
av stora mått, även om det inte 
är möjligt att hänga med i för-
fattarens hela argumentering. 
Jag är ju bara en allmänintres-
serad person, så jag vet inte 
var kunskapsnivån ligger bland 
dem som vet. Jag har ju exem-
pelvis tidigare inte förstått att 
nazisterna blev riktigt stora 
och synliga på riktigt först med 
riksdagsvalen 1930, att det inte 
var de av den ekonomiska kri-
sen drabbade arbetarna eller 
storstäderna som röstade fram 
Hitler och hans anhang. Inte 
heller hur snabbt hela Tyskland 
förändrades, men först efter 
Hitlers makttillträde. Inget, inte 
ens 1920-talskrisen hade stört 
det till synes sorglösa levernet.

En hel del av 1900-talets 
historia som jag hitintills har 
tyckt hänga i luften får i boken 
en rimlig, tydligt logisk förkla-
ring. Boken rör sig parallellt 
mellan Tyskland och Ryssland 
(Sovjetunionen) från 1918 fram 
till Operation Barbarossa (men 
tar även med mindre tillägg om 
västs terrorbombningar av det 
civila Tyskland senare i kriget). 
Detaljnivån kring Sovjets ut-
veckling är i och för sig mindre, 
eftersom författaren vänder sig 
till rysk läsekrets som förmod-

ligen redan kan antas känna sitt 
lands historia bättre. Här snud-
das också vid Stalins förslag till 
ny konstitution 1936. Vid koll 
på nätet kan man finna hur par-
tiledarna i regionerna då gjorde 
uppror inför det kaos man 
hyste rädsla inför, i ett pressat 
utrikespolitiskt läge (inbegripet 
Asien) - varpå det interna blod-
badet i Sovjet följde.

Jag har försökt kolla en 
mängd sakuppgifter i boken 
genom jämförelser med annan 
information på nätet. Det mesta 
stämmer mycket väl (även om, 
som detalj, författaren tycks 
tro att järngruvorna i Bergsla-
gen ligger söder om Stockholm 
– en tydlig hopblandning med 
utskeppningshamnen i Oxelö-
sund!). Det kan anmärkas, att 
det som ibland kan förefalla 
grumligt i Wikipedias beskriv-
ningar kan fyllas ut med denna 
boks innehåll och därmed få en 
rimlig förklaring.  

Bokens huvudspår är i över-
ensstämmelse med citaten ovan 
(eller snarare ännu starkare 
framhävda där); det var Eng-
land (med USA i bakgrunden) 
och Frankrike som odlade fram 
Hitler till den position han från 
1933 fick i den europeiska poli-
tiken. Hela syftet med att stötta 
Hitler var att krossa Sovjetu-
nionen (Ryssland). Dessa sta-
ters agerande styrde Hitler ända 
fram till Operation Barbarossa. 
På vägen offrade England (som, 
inser jag nu, var sin tids världs-
makt – som USA idag) också 
Frankrike – ett kapitel i boken 
heter då också Hur engelsmän-
nen lämnade Frankrike i sticket. 
Den i artikeln på Nyhetsbanken 
nämnda Hanfstaengl får också 
ett ganska stort utrymme i den 
här boken.

Sedan finns i boken en hel 
rad intressanta historiska stick-
spår åt olika håll, exempelvis 
Sovjets lokbeställning (till ett 
överpris i bestämt syfte, alltså 
penningtvätt i moderna ter-
mer) hos Nydquist & Holm i 
Trollhättan. Det påstås i boken 
att antibolsjevisten Hitler var 
en glödande anglofil, vilket då 
skulle framgå av kapitel 14 i 
Mein Kampf (som jag inte läst). 

En del påståenden om Trotskij 
som västs agent förstår jag inte, 
eller är källhänvisningarna för 
klena.

Västmakterna höll väldigt 
hårt i Tyskland efter Versail-
lesfreden – fram till 1932. Som 
Starikov säger, tyska regeringar 
var under Weimartiden lika 
självständiga som Iraks re-
geringar idag, i det fallet med 
starka begränsningar av tillåtna 
stridskrafter. Som i ett slag änd-
rades allt efter Hitlers makt-
tillträde och på sex år växte 
den tyska militärmakten när-
mast explosivt fram till 1939. 
Denna expansion hade aldrig 
kunnat genomföras utan västlig 
hjälp. Hitler fick direkt efter sitt 
maktövertagande arrangera en 
folkomröstning i Saarlandet om 
anslutning till Tyskland – utan 
motstånd från Frankrike, som 
hårdhänt hade ockuperat Ruh-
rområdet 1923, den gången på 
grund av eftersläpning med be-
talningarna av krigsskadestån-
det. I Rhenlandet gjorde Hitler 
ett närmast operettartat militärt 
intåg, under der stor nervositet 
från den tyska militären, som 
inte kände sig ha stridsvana 
men inte heller visste om brit-
ternas redan tysta medgivande 
för inmarschen. Stridsvana fick 
tyskarna tillfälle att utveckla 
i spanska inbördeskriget, dit 
tyska trupper skickades enligt 
ett rullande schema på ungefär 
fyra månader i taget, för att trä-
nas i verklig krigföring. För att 
detta skulle vara möjligt förhöll 
sig de stora demokratierna utta-
lat ”neutrala”.

Lite mer ur boken. Franco 
hade fått hjälp av brittiska 
underrättelsetjänsten att med 
flyg ta sig från förvisningen 
på Kanarieöarna till Spanska 
Marocko, för att starta uppro-
ret mot den lagliga regeringen 
(detta stämmer mot andra käl-
lor). Hitler återinförde den all-
männa värnplikten på trots mot 
vad som föreskrevs i Versailles-
freden – utan ett pip från väst. 
Inga protester hördes från väst 
mot införandet av Nürnbergla-
garna 1935, utan tvärtom som 
tack fick Tyskland arrangera 
både vinter- och sommar-OS 
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1936. Alla löften om västligt 
stöd till Österrikes självstän-
dighet drogs tillbaka inför 
Anschluss. Nedbrytningen av 
Tjeckoslovakien ägnas stort ut-
rymme i boken, men det är här 
Hitler också börjar sin olydnad 
mot engelsmännen, i syfte att 
bli mer jämspelt med England, 
genom att Slovakien inte inkor-
porerades med Tyskland som 
engelsmännen bestämt och att 
östligaste delen av landet (Kar-
patorutenien) överlämnades till 
Ungern mot brittisk vilja (måste 
erkänna att jag här inte alls be-
griper svängarna). Det konsta-
teras i boken att de tjeckoslo-
vakiska stridskrafterna vid den 
aktuella tidpunkten var större 
än Tysklands och om väst hade 
velat, kunde de här lätt ha stop-
pat Hitler genom att militärt 
stödja ČS.

Det finns i boken sedan en 
lång rad detaljer om hur ut-
bredningen av tyskt rum hela 
tiden går i riktning mot Sov-
jetunionen. Polen var länge 
också bästa granne med Tysk-
land, inte minst i sin syn på 
judarna, tills allt stjälptes över 
ände genom västs agerande för 
att Tyskland skulle gå in i Polen 
(i tyska delar före första världs-
kriget). Sedan kom Storbritan-
niens och Frankrikes krigsför-
klaring 3 september 1939 och 
det som kallas Låtsaskriget 
följde (Phoney War, Sitzkrieg 

osv., se Wikipedia). Väst hade 
på nolltid kunnat stoppa Tysk-
lands erövring av Polen, om det 
hade varit avsikten med krigs-
förklaringen. Inte heller förkla-
rade väst krig mot Sovjet för 
dess inmarsch i östra Polen, för 
då hade det kunnat bli stridsko-
ntakt med ryssarna, något som 
engelsmännen hade avdelat åt 
tyskarna! Britterna försökte 
också med alla medel förhindra 
att Finland gick med på Sovjets 
önskemål om gränsjusteringar 
för att skydda Leningrad, varpå 
vinterkriget följde. Här spelade 
för Sovjets krav erfarenheterna 
i ryska inbördeskriget in, efter 
Judenitjs anfall 1920 mot Pet-
rograd från finskt område.

Den ende 1900-talsryss som 
tycks finna riktig nåd inför 
Starikov är en av Vita Gardets 
ledare, amiralen Koltjak (ett 
efternamn av rumänskt ur-
sprung!), även om inte heller 
detta framgår särskilt tydligt.

Tänk om vi i vårt land hade 
en riktig historisk forskning 
kring 1900-talets Europa i stäl-
let för propagandainstitutet Fo-
rum för Levande Historia, vars 
enda mål tycks vara att för sto-
ra pengar förvanska historien 
efter dagskursen!

Ekonomin är en svag punkt 
i Starikovs framställning. Här 
gjordes under Hjalmar Schacht 
en intern valutareform genom 
avskaffandet av den privata 

Reichsbank (jfr med dagens 
privata Federal Reserve) och 
det bidrog till det tyska ekono-
miska undret under 1930-talet. 
Se här (framför allt slutet) av 
länken:

http://www.webofdebt.com/
articles/bankrupt-germany.php

Detta tycks inte ingå in Sta-
rikovs föreställningsvärld som 
möjligt!

På länken här nedanför har 
jag hittat hur GM hjälpte den 
tyska krigsmaskinen:

http: / /en.wikipedia .org/
wiki /History_of_General_
Motors#1930s_Germany

Därifrån ett citat som jag fin-
ner övermåttan häftigt!

 In August 1938, a senior 
executive for General Motors, 
James D. Mooney, received the 
Grand Cross of the German 
Eagle for his distinguished ser-
vice to the Reich. ”Nazi arma-
ments chief Albert Speer told 
a congressional investigator 
that Germany could not have 
attempted its September 1939 
Blitzkrieg of Poland without the 
performance-boosting additive 
technology provided by Alfred 
P. Sloan and General Motors”. 
During war Opel’s Branden-
burg facilities produced bom-
bers JU-88, trucks, land mines 
and torpedo detonators for 
Nazi Germany.

USA har gått sent in i båda 
världskrigen – för att sedan 

sopa hem resterna på ruinerna 
av Tyskland och Ryssland. Man 
kom ju över det som är tyska 
GM billigt, exempelvis. En an-
nan sak är att Ryssland alldeles 
ramlade ut ur USA:s händer 
genom att Sovjet på egen hand 
pressa tyskarna tillbaka till Ber-
lin och ännu längre västerut! 
Visserligen har USA försökt 
komma igen, inte minst med 
hjälp av Jeltsin men det är en 
annan historia – eller fortsätt-
ningen på den gamla!

Jan Hagberg

Jan Hagberg är en numera 
pensionerad direktör på AFA, 
styrelsemedlem i Jugoslavien-
kommittén, som några svenskar 
bildade mitt under bombning-
arna av Jugoslavien. Jan Hag-
berg var en mycket ivrig och 
flitig skribent som skrev många 
bra och kritiska inlägg i störs-
ta svenska tidningar, var flera 
gånger i Jugoslavien han har 
mycket stora kunskaper om allt 
som hände i forna Jugoslavien 
och har stora kunskaper och 
kritiska åsikter om det imperia-
listiska spelet i världen, särskilt 
på Balkan.

Artikeln har tidigare publi-
cerats på Nyhetsbanken, www.
nyhetsbanken.se/

Lärare riskerar att bli en raritet!
Förr i tiden var det nästintill 
tabubelagt att prata om sin lön 
på arbetsplatsen. Idag är det en 
dagligvara. Det är med andra 
ord ingenting man skäms över. 
Det har absolut blivit kutym.

Jag minns när jag försökte 
lyfta lönefrågan i personalrum-
met i början av 1990-talet. Jag 
fick alltid ett rejält mothugg 
från lärarkollegorna. Det var 
inte ”kutym” och ”lämpligt” 
att prata om löner på arbets-
platsen. Det gjorde man bakom 
slutna dörrar med sin arbetsgi-
vare och fackliga företrädare, 
och ingen annan. När man 
ändå försökte göra en jämfö-
relse med andra yrkeskatego-
rier, hur bra de hade det jämfört 
med oss, fick man alltid svaret 
att ”man skulle nöja sig med 

den lön man hade”.
Men jag tycker inte att man 

ska nöja eller fredja sig med 
saker och ting i livet utan man 
kan alltid göra en progression 
och utveckling, stor som liten, 
vare sig man har arbetar-, in-
vandrar-, övre medelklass- eller 
rikemansbakgrund. Visst ska 
man vara enkel och from av 
sig under alla omständigheter, 
men vi får inte glömma att vi på 
samma gång lever i Sverige – ett 
högindustrialiserat land med en 
av världens högsta levnadsstan-
dard. Vi har således tillgång till 
rent vatten, gröna skogar och 
älvar, utbildning och fortbild-
ning, sjukvård (dock haltande), 
hög livslängd, låg barnadödlig-
het, yttrande- och religionsfri-
het.

Det som emellertid är min-
dre bra med kontrasternas land 
Sverige är att det finns allt fler 
svenskar som lever under exis-
tensminimum. Hemlösa, sprut-
narkomaner, balkonghoppare, 
arbetslösa, tungt kriminellt be-
lastade med flera samhällskate-
gorier, börjar bli en vanlig bild i 
många svenska städer och byar. 
Allt fler upplever att de har ett 
lågt livsvärde. Många väljer i 
all frustration att flytta utom-
lands för att finna livsglädje. 
Aldrig har så många flyttat ut 
som idag!

Nej, vi måste vara tydligare 
i vårt sätt att vara. Det är dags 
att slå nävarna i bordet! Vi får 
inte bara tacka och buga för det 
vi får serverat på våra tallrikar. 
Det ska löna sig att arbeta. Vi 

bedriver allt mer tid på våra 
arbetsplatser med otillfredsstäl-
lande löner, arbetsvillkor och 
miljö. Arbetsgivarna exploate-
rar sina anställda till ett maxi-
mum. Man har som anställd 
allt mindre att säga till om, det 
är att följa strömmen eller att 
dra sig undan för makthavarnas 
begär.

Vi har även ett mörkertal 
i sjukskrivningarna. Allt fler 
upplever förslitningsskador och 
det råder alarmerande symptom 
på stressreaktioner, det vill säga 
olika symptom och sjukdomar 
som kan kopplas till stress: 
trötthet, olust att stiga upp och 
gå till arbetet, sämre nattsömn 
med mera.

För att de anställda ska kän-
na uppskattning, empati och 
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solidaritet med arbetsplatsen 
ska det till högre löner för alla. 
De där 10 000 kronorna som 
lärarfackförbunden kräver i 
löneförhöjning är ingen utopi, 
utan snarare en realitet. För 
att den svenska skolan ska be-
hålla sina skickliga pedagoger 
och sin kunskap, är det mer 
än nödvändigt att vi premie-
rar dem för deras arbete. Om 
ingenting görs inom en snar 
framtid, kommer lärarna snart 
att gå under och bli en raritet 
och fossiliserade objekt på mu-
seerna runtom i landet.

ljubomir t. devic, Gruv-/ 
Sfi-lärare

Komvux Malmö Södervärn,
skyddsombud lr

Partiet i arbete

Demonstration mot hyreshöj-
ningar.

Den 9 maj hade vi en demon-
stration mot hyreshöjningarna 
på Pennygången i Göteborg, 
bortåt 300 personer deltog.

 TV, tidningen Metro och 
en dokumentärfilmare var på 
plats.

 
STOPPA STENAS OLSSON 
HYRESUTPLUNDRING
ALLA SOM VILL SKA BO 
KVAR!

 
Charlotte Svärdström

Bryt blockaden 
mot Gaza
Den omänskliga och olagliga 
blockaden mot Gazas befolk-
ning går snart in på sitt sjätte år. 

Innan maj är till ända ska 
vi i Ship to Gaza ha samlat in  
300 000 kronor för att säkra 
renoveringen av Estelle. 

Därefter behövs pengar till 
att genomföra den 5000 sjö-
mil långa färden från Umeå till 
Gaza. 

Varje sjömil kostar 1000 
kronor och alla som inhandlar 
en sjömil får ett stiligt certifi-
kat. 

De som inte har råd att köpa 
en sjömil kan köpa en kabel-
längd, dvs. en tiondels sjömil, 
för 100 kronor. 

Sätt in pengar på Ship to Ga-
zas pg 46359-6.
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”Gult kort” 
för EU-kommissionen
EU-kommissionens försök att 
inskränka strejkrätten för de 
arbetande i Europa möter mot-
stånd även från de mest inbitna 
lakejer för arbetsköparna och 
kapitalet. EU-kommissionens 
s.k. Monti II-förordning har 
syftet att anpassa lagstiftningen 
till de problem och principlös-
het som Lavaldomen med flera 
liknande incidenter har skapat. 
För att komma tillrätta med 
detta har man presenterat två 
förslag, Monti II-förordningen 
och Tillämpningsdirektivet. 
Tillämpningsdirektivet är ett 
direktiv som skall förklara hur 
utstationeringsdirektivet skall 
tillämpas. Om någon utöver 
byråkraterna själva förstår det 
får framtiden utvisa eller så får 
vi förvänta oss ett tillämpnings-
direktiv till tillämpningsdirekti-
vet.

Monti II-förordningen skall 
tydliggöra hur avvägningar ska 
göras mellan arbetstagarnas 
strejkrätt å ena sidan och före-
tagens rätt till fri rörlighet för 
tjänster å andra sidan. Ingen 
av korporativismens förordade 

klassamarbete och klassförso-
ningsprinciper saknas:

– En allmän princip stad-
gas att den fördragsfästa eta-
bleringsrätten och friheten 
att tillhandahålla tjänster ska 
respektera den grundläggande 
rättigheten att vidta fackliga 
stridsåtgärder, samtidigt som 
rätten att vidta fackliga strids-
åtgärder ska respektera etable-
ringsrätten och friheten att till-
handahålla tjänster.

 – En bestämmelse om hur 
tvister som uppstår mellan de 
ekonomiska friheterna och rätt-
ten till stridsåtgärder ska lösas, 
vilket i praktiken innebär infö-
randet av en proportionalitets-
regel där fackliga stridåtgärder 
kan anses otillåtna om de hin-
drar den fria rörligheten. 

Med andra ord inget som 
går utöver det nuvarande EU- 
föredraget med de fyra frihe-
terna om rörlighet för kapital, 
varor, tjänster och människor. 
Det borde mot den bakgrunden 
inte förvåna någon som satt sig 
in i EU-projektet att fackfören-
ingar och nationella regleringar 

i kollektivavtal och arbetsmark-
nadslagar som de arbetande 
tillkämpat sig, av många i EU-
institutionerna ses som ogiltiga, 
icke önskvärda hinder för dessa 
fyra friheter.

Någon femte frihet som vär-
nar arbetarklassens grundläg-
gande rättigheter och konflik-
trätten finns ännu inte, trots de 
många högtidstalen om ”det so-
ciala Europa” som nödvändig 
motvikt mot de fyra friheterna 
och kommer aldrig att finnas. 
EU är ett projekt för att kapi-
talet skall få ökade möjligheter 
att utvinna profit och tillägna 
sig det mervärde det arbetande 
folket skapar i produktionen av 
våra samhälliga rikedomar.

Vi kommunister skulle aldrig 
nöja oss med ”gult kort” som 
i dessa sammanhang enbart 
innebär att EU-kommissionen 
kan överväga att dra tillbaka 
förslaget, göra om det eller be-
hålla det, vi skulle ge ett ”rött 
kort” som förpassade EU-kom-
missionen till samma historiska 
skräphög som det kapitalistiska 
systemet. Jan Jönsson

Situationen i Sudan
Sudan är ett land vid Afrikas 
horn och ligger söder om Egyp-
ten. Det är till ytan Afrikas tred-
je största land och var en brit-
tisk koloni från 1898 till 1956 
då man blev självständig. 1955 
bröt Sudans första inbördeskrig 
ut som varade till 1972. Lan-
dets andra inbördeskrig bröt ut 
1983 och varade till 2005. 1958 
gjordes ett försök till att skriva 
en författning men det miss-
lyckades. 1983 grävde det ame-
rikanska oljeföretaget Sheffron 
fram olja i södra Sudan. 2005 
undertecknades ett omfattande 
fredsavtal mellan det Sudanesis-
ka folkets befrielsearmé (SPLM) 
och landets regering som syfta-
de till att få ett slut på det andra 
sudanesiska inbördeskriget. Ef-
ter den första sudanesiska revo-
lutionen i oktober 1964 hade is-
lamisterna en hemlig plan på att 
dela Sudan i två delar, en nord-
lig och en sydlig, för att lättare 

kunna styra den norra delen 
med Islamlagar (Sharia). Sudans 
kommunistiska parti (CPS) bil-
dades 1946. Den sudanesiska 
folkrörelsen leds av kommunis-
ter. Sudan styrs idag av det is-
lamistiska partiet (NCP) som i 
sin tur leds av Omar- al Bashir. 
Han är även landets president, 
anklagad och efterlyst av Inter-
national brottmålsdomstolen 
(ICC) för krigsförbrytelser och 
folkmord i Darfurprovinsen i 
västra Sudan. Inbördeskrigen 
beror främst på två faktorer. 
Det ena motivet är att Nordsu-
dan har fortsatt att ha en slave-
riattityd mot Sydsudan som är 
befolkat i huvudsak av kristna 
medan den övervägande majo-
riteten i Nordsudan är islamis-
ter. Det andra är att Nordsudan 
inte ville att Sydsudan skulle ha 
självbestämmanderätt. Nordsu-
dan hade ekonomiskt och poli-
tiskt inflytande över Sydsudan 

fram till 1973.
– Nordsudan har lurat Syd-

sudan flera gångar. Det hela 
startade när Sudan blev själv-
ständigt 1956, då lovade Sydsu-
dan folket fler regeringsposter 
men man fick bara fyra, berät-
tar Magdi Elgzouli, medlem i 
Sudans kommunistiska parti 
(CPS) och själv från Nordsu-
dan. 

Vidare anser Magdi att Su-
dan provocerade Sydsudan till 
det krig som nyligen bröt ut 
på oljefältet Heglig vid gränsen 
mellan de två länderna. Nord-
sudans islamister är imperialis-
ter och kapitalister. De är ute 
efter Sydsudans olja och natur-
resurser. Det är ett oljekrig. 

Landet delades 2011 och 
Sydsudan blev en självständig 
stat med Juba som huvudstad. 
Sudans huvudstad heter för öv-
rigt Khartoum.

Charlie Paulsson
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Skogsbolag skövlar spelplatser och 
vindkraftbolag förstör produktiv skogsmark

Kommentar till insändare i Piteå-Tidningen. 
Tack, VILDSTAREN, för att Du avslöja-

de Sveaskogs skövling av Tjäderspelplatsen.
Det måste betraktas som den största sni-

kenhet som har skett på länge. Värdet på det 
avverkade är ca. 80 000 kr när åliggande-
na med återplantering etc. är utförda. Nog 
måste Göran Persson och Sveaskogs övriga 
ledning vakna! Så här får det inte gå till, 
Sveaskog ägs för det första av svenska fol-
ket och därför är inte bara miljardvinsterna 
viktiga. Ett stopp på skövlingen av skogen 
och bevarande av gammal kultur måste sät-
tas upp på dagordningen.

Kan ta exemplet på mil av cykelstigar 
som finns t.ex. i Piteå markbygd och andra 
platser i bl.a. Norr- och Västerbotten. Har 
Domänverket/Sveaskog och andra bolag 
helt enkel skogsplöjt över dessa cykelstigar 
som användes av den fattiga befolkningen 
före bilens intåg? Nu har också EU vaknat, 
bidrag utgår att återställa cykelstigar och 
gamla vägar och stigar. Vad gör Sveaskog 

och Sv. Cellulosa AB SCA? Deras och andra 
bolags skogsarealer är enormt stora i Norr-
land. Hänsyn måste tas till djur, natur och 
inte minst kulturen och minnena efter våra 
förfäder.

Vindkraftetablering i norra Sverige, ett gi-
gantiskt projekt med över ettusen verk som 
är tänkt att placeras på produktiv skogs-
mark inom Piteå kommuns gränser. Det kan 
inte finnas någon logisk eller ens ekologisk 
plan för detta. Bara transportförlusterna är 
så höga att minst 100 st. ska producera el 
för att täcka dessa förluster. Till detta kom-
mer en ny högspänningsledning som kräver 
ett kalhygge om tiotusen hektar skogsmark 
de hundra milen söderut. Stora delar av 
skogsfågelbeståndet slås ut vid kollisioner 
med ledningarna. Skogsarealer går åt till 
alla vägar och minst ettusen tomter för snur-
rorna.

Den ström som Vi får från vattenkraften 
räcker för Norrland och t.o.m. till sörlän-
ningarna.

Minst tio miljarder kilowattimmar ”ex-
porteras” från Luleå och Skellefteå älvar.

RÖD FRONT mot skövling av NATU-
REN: skogen, viltet och kulturen.

Arnold Stenman

Riktpunkt nr 5 2012           15

Strindberg 
och arbetarrörelsen
Utställning på ABF-huset i Stockholm, Svea-
vägen 41, t o m 17 juni

Utställningens tema beskrivs med följande 
text:

”I anslutning till den stora sociala oron 
kring storstrejken 1909 närmade sig Strind-
berg arbetarrörelsen. Hans tidningsartiklar i 
tidens stora samhällsfrågor blev brandfack-
lor och skapade Strindbergfejden. Arbetar-
rörelsen behövde allierade i sin kamp och 
brukade tacksamt Strindberg, som under 
1880-talet kallat sig socialist och lanserat 
begreppen underklass-överklass.

De samlade in pengar till honom, hyllade 
honom stort på 63-årsdagen 1912 samt an-
vände honom i folkbildningen långt efter 
hans död.”

Längs en tidsaxel mellan 1848 och 1912, 
Strindbergs levnadsdata, finns bildmaterial 
kring viktiga politiska händelser tillsam-
mans med diktarens skrifter och böcker. I ett 
bokskåp står på var sin hylla verk som har 
blivit lästa och uppskattade på bibliotek, i 
Folkets hus och Folkets parker samt inom 
studieverksamheten. Centrala händelser 
som storstrejken och Strindbergfejden har 
längre textförklaringar. Det går att se och 
lyssna på sex korta biografiska sekvenser el-
ler dramer som t.ex. ur SVT:s uppsättning 
av Röda rummet från 1970 där Snickaren 

yttrar de berömda orden till några välgören-
hetsdamer:

”Och det kommer en dag, då det blir än 
värre, men då, då komma vi ner från Vita 
Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tysk-
bagarbergen, och vi komma med stort dån 
som ett vattenfall, och vi ska begära igen 
våra sängar. Begära? Nej, ta! Och ni ska få 
ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och 
ni ska få äta potatis, så att era magar ska stå 
som trumskinn…”

Nio kända svenska politiker syns med 
bild och var sitt citat om den svenske na-
tionalskalden, August Palm, Zeth Höglund, 
Tage Erlander, C.H. Hermansson, Ingvar 
Carlsson, Hjalmar Branting, Ernst Wigforss, 
Olof Palme och Hilding Hagberg, SKP:s 
ordförande 1951-1964. Hilding skrev:

”August Strindberg kom ihåg Ungdoms-
förbundet i sitt testamente. Strax innan 
1912 angrep han aktivisterna ( krigsaktivis-
terna, red. anm.) och stämplade Sven Hedin 
som en politisk agent med en lantmäteri-
auskultants kunskaper. Det är inte Ryssland 
som är faran för militaristerna - det är den 
inre fienden, skrev han, …de som inte er-
känner de oumbärligas mänskliga rättighe-
ter, de producerandes rätt till produkterna.”

barbara brädefors



Budkavle för världfärd utan vinst
Sverige har blivit den pantsatta välfärdens land. Ett land där inte bara vården av äldre utan också av sjuka “utackor-
deras” till den som vill ha lägst ersättning och där ansvaret för utbildningen av skolbarn i den så kallade valfrihetens 
namn alltmer överlåts till vinstklippande riskkapitalister.

Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag - för att inte tala om riskkapitalbolag med säte i skatteparadis - att 
driva skolor för skattepengar. Ingen annanstans har riskkapitalister fått upphandla ett helt akutsjukhus som S:t 
Görans i Stockholm. Få om ens något annat land har i dag ett så koncentrerat privat ägande inom välfärdssektorn 
som Sverige. Två jättar, Carema och Attendo, kontrollerar mer än hälften av den privata äldrevården. Tendensen är 
likartad inom skolan.

De så kallade valfrihets- och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av likvärdigheten, lärar-
yrkets sjunkande status och fritt fall i kunskapsresultat. Studier visar att privat äldreomsorg har tio procent lägre 
bemanning än offentlig. Vårdskandalerna har avlöst varandra och det finns inga vetenskapliga belägg för att kon-
kurrensutsättning leder till bättre välfärdstjänster eller medborgarnytta.

Privata vinststyrda system förmår inte att rättvist fördela sociala tjänster efter behov. Privatisering av offentlig 
verksamhet leder till inskränkningar i de anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Ideologiska utförsäljningar av ge-
mensam egendom – än så länge mest konsekvent genomförda i Stockholmsområdet – har lett till både försämringar 
och fördyringar av vård, omsorg och andra offentliga verksamheter.

Detta sker parallellt med att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Tillsam-
mans med försämringarna leder detta till en segregerad välfärd med gräddfiler för de rika och välbeställda.

Vi välkomnar när detta skrivs att Kommunal i Stockholms län direkt efter LO-kongressens avslutning i beslutat 
arrangera en Folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar, och hoppas på massivt stöd för en stor 
manifestation för välfärd utan vinst inför Riksdagens öppnande i höst.

Åtta av tio svenskar är enligt en ny opinionsundersökning av Novus motståndare till privata vinster inom vården, 
och nu krävs en facklig och politisk ryggrad till det växande motståndet. Frågan om ett förbud mot vinster inom 
skattefinansierad vård, omsorg och skola med mera får inte längre sopas under mattan med uttalanden som att “det 
inte låter sig göras”.

Välfärdens månglare måste drivas ut ur det gemensamma rummet. Vi måste skapa en trygg vård och skola, där 
brukarnas behov står i centrum, inte ägarnas och vinsten. Då måste vi också kunna säga att vår gemensamma väl-
färd ska skötas gemensamt, inte av vinstmaximerande riskkapitalbolag.

Det räcker nu. Skolan och vården ska inte styras av privata vinstintressen. Vår gemensamma välfärd ska skötas 
gemensamt.
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Lennart Nilsson, oppositionsråd och ombudsman
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Mario Izquierdo, livsmedelsarbetare
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Göran Greider, chefredaktör och författare
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Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd
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Barbara Brädefors, pensionär
Basar Gerecci, högskolestudent
Arne Johansson, chefredaktör
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