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Innehåll

Vem vågar bli sjuk?
Varje år dör knappt 300 personer i tra-
fiken och allvarligt skadade uppgår till 
knappt 3000, förmodligen ett tal som är 
bland de bästa i världen. Och ett mål som 
har nåtts genom medvetna satsningar på 
att öka trafiksäkerheten i infrastrukturen. 
Bilarnas utveckling har inte tillnärmelse-
vis haft den betydelsen som många vill ge 
den, i synnerhet bilindustrin. Utan trots 
profittänkandet inom bilindustrin har 
samhället wkunnat minimera dödsfallen i 
trafiken. Hade det berott på bilarna skulle 
naturligtvis hela världen uppleva samma 
fenomen, men så är det inte. Tyskland till 
exempel har cirka 50 procent fler dödsfall 
och svårt skadade i trafiken än Sverige. Så 
är det också i våra grannländer Norge, 
Danmark och Finland. Statistiken visar att 
cirka 2,9 personer per 100 000 invånare 
dödas i trafiken i Sverige per år och 290 
skadas allvarligt. I Norge där infrastruk-
turen i väggnätet utvecklas mot en privati-
seringsmodell ligger siffrorna nästan dub-
belt så högt jämfört mot Sverige.

Det är fakta som befolkningen i Sve-
rige borde ta lärdomar av, privatiseringar 
och nyliberalism är en fara för livet och 
hälsan. Den politiska eliten som kapita-
let satt att utöva sin makt drar inga lär-
domar, tvärtom arbetar den febrilt för att 
minimera det samhälliga inflytandet på 
alla sektorer där kapitalet tror sig finna 
möjligheten till profiter.

Ett tydligt exempel finns inom sjukvår-
den och omsorgen, där varje år dör 3000 
personer av vårdskador och 100 000 all-

varligt skadas, orsakade av brister inom 
sjukvården.

Enligt Patientsäkerhetslagen betyder 
vårdskada en kroppslig eller psykisk ska-
da eller sjukdom. Till vårdskada räknas 
även dödsfall som hade kunnat undvikas 
om lämpliga åtgärder hade satts in i sam-
band med patientens kontakt med hälso- 
och sjukvården. Med allvarlig vårdskada 
menas vårdskada som är bestående och 
inte ringa, eller har lett till att patienten 
fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller av-
lidit.

Vårdförbundet har gjort oss uppmärk-
samma på att de 100 000 som skadas 
varje år motsvarar den extra vårdtiden 
630 000 vårddygn, till en kostnad av när-
mare sex miljarder. 

Om vi slapp skador till följd av brister 
i vården skulle vi frigöra 1 700 välbehöv-
liga vårdplatser. 

Felmedicineringar, olämpliga kombi-
nationer av läkemedel, brister i kommu-
nikation mellan vårdpersonal, stress, bris-
ten på reflektion, att man inte använder 
”bästa praxis” och infektioner på sjukhus 
är de främsta orsakerna till att männis-
kor drabbas av vårdskador. Vårdförbun-
det har också 64 förslag till förbättringar 
inom vården för att minimera vårdska-
dorna.

Men Vårdförbundet har liksom många 
andra aktörer inom vård och omsorg svå-
righeter att inse att brister har en orsak, 
en ekonomisk orsak, därför ligger deras 
förslag inom ramen för den nyliberala po-

litiken där profiten tillåts vara den tyngst 
vägande faktorn.

Den 1 juni i år bildades myndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
av tillsynsdelen inom Socialstyrelsen.

Nu har den myndigheten granskat 
vad som egentligen hände i den skånska 
sjukvården för två år sedan. Det visar sig 
att 23 patienter avled som en direkt följd 
av skador de fick när de vårdades inom 
Region Skåne. Det handlar om patien-
ter med blodförgiftning, hjärtsjukdomar, 
fallskador, infektioner eller cancersjukdo-
mar. IVO ger i sin undersökning ett exem-
pel på dödsfall på grund av vårdskada:

En 61-årig man kommer in till en akut-
mottagning med symptom på blodförgift-
ning. Han ska läggas in, men på grund av 
brist på vårdplatser sitter han kvar i vänt-
rummet utan övervakning. Några timmar 
senare drabbas han av hjärtstillestånd. 
Efter återupplivning flyttas mannen till 
intensivvårdsavdelningen där han avlider 
tre dagar senare.

–   Det är oerhört beklagligt och tra-
giskt om någon far illa, säger regionrådet 
Anders Åkesson (MP) till SDS.

Vi instämmer, det är oerhört beklag-
ligt och tragiskt när profiten tillåts orsaka 
död och förintelse, ett tillstånd som An-
ders Åkesson är medansvarig för.

Kapitalet satsar inte miljarder på säkra 
vägar, man satsar några miljoner på säk-
ra profiter inom vård, omsorg och skola 
med understöd av ryggradslösa politiker 
av alla schatteringar.
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ledare

Sveriges syn har fördunklats
I och med årsskiftet kommer den snart 
250-åriga svenska offentlighetsprinci-
pen att begränsas. Den nya lagen rösta-
des igenom med siffrorna 263 mot 33. 
Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
röstade emot. 

Den omfattande svenska offentlighets-
principen syfte är att myndigheter ska 
kunna granskas av medborgare och 
journalister. Endast genom ett särkskilt 
beslut kan en handlig hemligstämplas.  
Men inte nu längre. Alla handlingar 
som kommer från EU kan i fortsätt-
ningen vara hemliga. Det gäller alltså 
inte endast olika internationella han-
delsavtal även om det verkar som det 
är bakgrunden till den nuvarande lag-
ändringen.  Allt som behövs är att ett 
EU-land kräver att sekretessbelägga en 
handling i Sverige och vice versa. Det 
som också kan ske är att viss informa-
tion från företag kan i framtiden klas-
sas som affärshemligheter, information 
som läkemedelsbiverkningar, miljöska-
dor och säkerhetsbrister i produkter. 

eU och offentlighetsprincipen
I samband med folkomröstningen om 
medlemskap i EU var frågan om of-
fentlighetsprincipen tillsammans med 
den svenska fackliga modellen bland de 
frågor som debatterades mest. Idag vet 
vi att de garanter som ja-sidan påstod 
sig fått av EU när det gällde Sveriges ar-
betsmarknadskonflikter och de medel 
som den fackliga rörelsen fick begagna 
sig av var inget annat än en bluff. Och 
nu är det bekräftat att det var likadant 
med Sveriges i det närmaste unika of-
fentlighetsprincip. Politiska högdjur 
och departement som Ulf Dinkelspiel, 
Laila Freivalds, utrikesutskottet (bor-
gare och sossar), ja i stort sett hela ja-si-
dan svor högtidligt att man fått garan-
tier från EU att som det är kommer det 
att för alltid att förbli. Sanningen är att 
även om Sverige vid medlemsinträdet 
angav i en deklaration om att offent-
lighetsprincipen ”är och förblir grund-
läggande principer som utgör en del av 
Sveriges konstitutionella, politiska och 
kulturella arv” så svarade EU med att 
man ”noterar Sverige avgett en unilate-
ral förklaring om öppenhet och insyn. 
De förutsätter att Sverige som medlem 
i Europeiska unionen kommer att fullt 
ut följa gemenskapsrätten i detta avse-
ende.”. Med andra ord, det EU bestäm-
mer det gäller.

VAd görA sociAldemokrAter-
nA (och sVerigedemokrAternA)
Vad som är ytterst märkligt är social-
demokraternas agerande i denna fråga. 
Samtidigt som de röstade ja så yttrade 
de i riksdagen att” Var gång riksdagen 
antar en ny bestämmelse i offentlig-
hets- och sekretesslagen innebär det en 
inskränkning i yttrande- och tryckfri-
heten. Det måste vi vara klara över.” 
Likadant är det med den interpellation 
(2013/14:100 Offentlighetsprincipen) 
som Morgan Johansson (S) ställde den 
7 november till statsminister Fredrik 
Reinfeldt. Där gisslar han regeringen 
och dess kansli för sin senfärdighet att 

lämna ut handlingar och för att de helt 
enkelt struntat i att göra det som i fallet 
med Saudiarabien-affären. I texten lyf-
ter han också upp den kritik som tunga 
instanser riktat mot regeringen Rein-
feldt och han avslutar det hela mäster-
ligt med:

”I Sverige är vi stolta över vår tryck-
frihetsförordning och vår offentlighets-
princip. Den är fundamentalt viktig för 
demokratisk insyn i offentliga institu-
tioner och möjliggör en granskning av 
makten. Statsministern ansvarar för att 
Regeringskansliet verkar i sådan anda 
att den svenska offentlighetsprincipen 
respekteras. Men utifrån dessa exempel 
kan man få uppfattningen att regering-
en inte fullt ut vill värna den svenska 
offentlighetsprincipen.”

Och vad gör han två veckor senare? 
I konflikt med sin lilla stridsskrift rös-
tar han för ett förslag som innebär en 
skarp inskränkning av offentlighets-
principen. Man kan konkludera att so-
cialdemokraterna anser att när mode-
raterna ängar sig åt censur är det dåligt 
men när EU kräver det är det nödvän-
digt.
Sverigedemokraternas agerande är inte 
bättre. De har under lång tid påstått att 
man är motståndare till EU:s överstat-
lighet och dess organisation i helhet. 
Men under deras senaste landsdagar 

gjorde man påpassligt nog en tvärvänd-
ning i frågan vilket resulterade i att 
partiets riksdagsledamöter kunde med 
gott samvete rösta för att stärka EU-
byråkratins censur över Sverige.

Men varför en lagändring nu?

trAns-AtlAntic trAde And in-
Vestment pArtnership
EU och USA håller på att förhandla 
fram vad som kallas av många ”värl-
dens största frihandelsavtal”. Avtalet 
vars namn är Trans-atlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) och om-
fattar ca 50 procent av världsekonomin 
är inget annat än en ny version av det 
gamla MAI avtalet som gick i stöpet 
för ca 25 år sedan. Handlingar som var 
hemligstämplade läckte ut och allmän-
hetens reaktioner blev i det närmaste 
våldsamma. Då som idag handlade det 
om att företag ska bl.a. ha rätt till att 
stämma länder som står i vägen för dess 
profiter. Det innebär att fackliga rättig-
heter, miljö- och socialt skydd kommer 
att stryka på foten. Avtalets hejarklack 
påstår att det endast är ett frihandels-
avtal och att alla som kritiserar det är 
inget annat än konspirationsteoretiker. 
Vad man inte kan förklara är att av 29 
kapitel handlar endast fem om handel. 
De övriga kapitlen handlar enligt Lori 
Wallach, expert på handelsavtal vid 
tankesmedjan Public Citizen, om allt 
från matsäkerhet och miljölagar till fi-
nansiella regleringar och frihet på inter-
net. Vad som också sägs ingå i avtalet 
är inrättandet av särskilda domstolar 
kontrollerade av företagen som sedan 
ska fälla avgörandet i olika konflikter 
mellan företag och stat. 

en Verklig demokrAti
TTIP är inget annat än stärkande av 
kapitalets diktatur och eftersom EU 
blir allt mer impopulärt samtidigt som 
kapitalet befinner sig i kris måste Sveri-
ges politiska byråkrati se till att vi som 
kommer att drabbas av det framtida 
avtalet förblir okunniga. Återigen visar 
det sig hur korrupt det kapitalistiska 
systemet är och nödvändigheten med 
att ersätta det med en produktion i fol-
kets tjänst där medborgarna har rätt till 
att ta del av den politiska beslutspro-
cessen istället för att som i detta kon-
stant omyndigförklaras.

victOr diaz de filippi

i sverige är vi stolta över vår 
tryckfrihetsförordning och vår 
offentlighetsprincip. den är 
fundamentalt viktig för demo-
kratisk insyn i offentliga institu-
tioner och möjliggör en gransk-
ning av makten.
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InrIKeS

Skrota Lex Laval
Europarådets kommitté för sociala rät-
tigheter underkänner EU-domstolens La-
valdom och Lex Laval för att de fackliga 
rättigheterna begränsas när det gäller 
rätten till stridsåtgärder eller att för-
handla om vad de vill.

De fackliga rättigheterna, till exempel 
strejkrätten, får inte begränsas med 
hänsyn till ekonomiska intressen. Dess-
utom säger kommittén att det måste 
vara möjligt att kräva lika behandling 
av utländska arbetare.

Med andra ord, samma sak som 
kommunisterna och de flesta fackliga 
organisationerna krävt: svenska avtal 
på den svenska arbetsmarknaden. Ut-
talandet kommer också att få betydelse 
på hela EU:s arbetsmarknad eftersom 
Europadomstolens felaktiga utslag i 
Lavalmålet och liknande domar har 
påverkat hela arbetsmarknaden inom 
EU med en förödande lönedumpning 
i kapitalets intresse. En lönedumpning 
som försvarats av EU-byråkratins och 
kapitalets utstationeringsdirektiv och i 
Sverige anpassats med den så kallade 
Lex Laval som bygger på EU- domsto-
lens Lavaldom.

I samband med Lex Laval besluta-
des också att Arbetsmiljöverket skulle 
verka som ett förbindelsekontor mel-
lan svensk fackföreningsrörelse och de 
utstationerande företagen, och fackför-
eningarna skulle till Arbetsmiljöverket 
skicka in minimiavtal som de utsta-
tionerade arbetarna skulle ha rätt till. 
Men bara två fackförbund, IF-Metall 
och Kommunal, lämnade in minimi-
avtal utformade efter ett LO-direktiv. 
Resterande fackförbund vidhöll de 
vanliga avtalens giltighet för alla arbe-
tande i Sverige. 

Europarådets kommitté för sociala 
rättigheter har till uppgift att värna 
om de mänskliga rättigheterna (som i 
sina huvuddrag följer FN-stadgan om 
mänskliga rättigheter) enligt Europa-
rådets sociala stadga. Kommitténs ytt-
rande är dock inte rättsligt bindande. 
Det är Europarådets ministerkommitté 
som slutligen kan vidta åtgärder mot 
den medlemsstat som den anser bryter 
mot Europarådets konventioner och 
domar i Europadomstolen för mänsk-
liga rättigheter, vilken inte skall förväx-
las med EU-domstolen. EU-domstolen 
är ett organ för försvar och främjandet 
av kapitalet och storföretagens intres-
sen.

Europarådets konvention om mänsk-
liga rättigheter är lag i Sverige. Och det 

är inte bara Europarådets kommitté 
för sociala rättigheter som kritiserar 
kränkningarna, även FN-organet ILO 
har kommit med kraftig kritik mot Lex 
Laval för att lagen strider mot deras 
konventioner om grundläggande fack-
liga rättigheter. 

Europarådets kommitté för sociala 
rättigheter antog sitt uttalande i som-
ras, men det har sedan dess hemlighål-
lits.

Trots detta så fortsätter kampen mot 
de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth 
Svantesson vill inte riva upp Lex Laval 
efter yttrandet från Europarådets kom-
mitté för sociala rättigheter.

  
– 

Regeringen anser att Lex Laval är 
förenlig med den europeiska sociala 
stadgan. Nu följer Europarådets minis-
terkommittés behandling som avslutar 
ärendet. Ministerkommittén ska anta 
en resolution, det vill säga uttala huru-
vida kritik ska riktas mot Sverige. Jag 
vet inte exakt när det blir men jag tror 
att det blir tidigast vid årsskiftet, säger 
hon.

 Elisabeth Svantesson hänvisar också 
till den av regeringen tillsatta parla-
mentariska utredning som ska se över 
Lex Laval.  Den ska komma med ett 
förslag hösten 2014.

Riksdagens oppositionspartier stäl-
ler sig nu undrande till hur regeringen 
skall agera och vill undersöka möjlig-
heterna att riva upp Lex Laval.

Byggnadsarbetarförbundet lämnade 
den 20 november 2013 ett pressmed-
delande med följande innehåll:

nU är det dAgs Att skrotA lA-
VAllAgen

Idag har Europarådet kommit med 
ett yttrande som säger att Byggnads 
har haft rätt hela tiden när det gäller 
Lavallfrågan. Europarådet riktar också 
stark kritik till den svenska regeringen 
för Lavallagstiftningen.

– Det här är en seger för alla arbe-
tare, både svenska och utländska, som 
arbetar i Sverige. Nu är frågan löst, alla 
som arbetar här ska ha samma villkor. 
Det är glädjande att Europarådet går 
på samma linje som vi i Byggnads all-
tid hävdar och slåss för. Våra svenska 
kollektivavtal ska vara alla människors 
möjlighet, säger Byggnads ordförande 
Johan Lindholm.

Europarådet menar att Lavallagen 
kraftigt inskränker de fackliga rättig-
heterna och säger att fackföreningar 
måste få strejka för att driva igenom 
likvärdiga rättigheter för utländska och 
svenska arbetare som arbetar i Sverige. 
Exakt det som Byggnads gjorde och 
blev dömda för.

Yttrandet från Europarådet dömer 
också ut EU-domstolens synsätt om att 
EU:s regler om personers fria rörlighet 
skall vara överordnade fackliga åtgär-
der för utländska arbetare i Sverige. 
Precis som Byggnads har menat hela 
tiden och fortfarande driver.

Tidigare i år har även FN-organet 
ILO konstaterat att EU-domstolens 
dom var fel.

- Det är på tiden att den moderat-
ledda regeringen nu skrotar Lex Laval. 
Både FN-organet ILO och nu Europa-
rådets kommitté dömer ut regeringens 
politik på detta område. Nu finns det 
ingen anledning att vänta längre. Så 
länge löntagare ställs mot löntagare i 
en nedåtgående spiral med lägre löner 
och sämre villkor växer oro och rädsla 
på arbetsmarknaden. Då gror också 
mörka krafter som ingen tjänar på, sä-
ger Johan Lindholm.

– Att både FN och Europarådet tyd-
ligt visar att de fackliga rättigheterna 
måste vara starkare än den fria mark-
naden är en viktig markering. Den fria 
rörligheten får inte innebära att män-
niskor utnyttjas och blir som vilken 
vara som helst. Därför är Europarådets 
yttrande en viktig signal till våra politi-
ker, avslutar Johan Lindholm.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantes-
son Foto: Jann Lipka
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Under tiden Stefan Löfven var ordföran-
de i IF Metall förvandlade han fackför-
bundet till landets mest reaktionära LO-
förbund som hela tiden likt en vindflöjel 
följde minsta vink från Teknikföretagen 
och Svenskt Näringsliv.

När SAP genom två stycken mindre 
lyckade val av partiordförande var 
nära en organisatorisk kollaps kallades 
Stefan Löfven in som ny partiordföran-
de. Hans uppgift 
var att ena partiet 
samt att utstaka 
en ny politik vars 
målsättning är att 
vinna valet 2014 
och därmed bli 
statsminister.

Stefan Löfven 
inledde sin nya po-
litiska karriär med 
att vara så tyst som möjligt, inte minst 
i hur han såg på frågan med vem eller 
vilka han kunde tänka sig att bilda en 
regeringskoalition. Han besvarade all-
tid den frågan med att han återkommer 
med ett definitivt svar i god tid innan 
valdagen september 2014.

I DN debatt 8 november ger han ett 
uttömmande svar. Socialdemokraterna 
är efter valet 2014 beredda att bilda en 
regering med vilket riksdagsparti som 

helst förutom Sverigedemokraterna. 
Stefan Löfven väljer att nämna Miljö-
partiet, Centerpartiet och Folkpartiet 
som de partier som står närmast till-
hands. 

Genom detta så kallade utspel har 
Stefan Löfven gett mycket klara besked 
till alla som vill byta både regering och 
politik. En röst på Socialdemokraterna 
i valet 2014 är inte en röst mot ett fort-

satt borgerligt regeringsinnehav. En 
röst på Socialdemokraterna kan också 
vara en röst på Folkparitet och/eller 
Centerpartiet. Det kan i detta sam-
manhang vara av intresse att påminna 
om att inte minst Centerpartiet under 
den gångna mandatperioden utmärkt 
sig för att vara närmast fanatiska mot-
ståndare till den organiserade arbetar-
rörelsen. Samtidigt som två av folkpar-
tiets politiska käpphästar är att Sverige 

skall anslutas till Nato och Euro. Det 
är alltså dessa som är Stefan Löfvens 
önskekandidater till en kommande 
”blocköverskridande regering som be-
hövs för att rädda Sverige”.

Det framstår som alltmer klart att 
för de som önskar en annan politik 
och ett annat samhälle, ett socialistiskt 
samhälle, är det enda seriösa alternati-
vet att i valet 2014 använda de valsed-
lar med beteckningen Sveriges Kom-
munistiska Parti.

Inte sällan får SKP:s representanter 
frågan om det inte är att kasta bort sin 
röst genom att rösta på SKP när par-
tiet inte rimligen efter valet 2014 kom-
mer att ges plats i riksdagen.

Vårt svar på frågan är 
– För oss är slutmålet socialism
– Men ni skall rösta efter er överty-

gelse och man mäter inte kommunis-
tiska röster bara efter mandat utan det 
är en politisk viljeyttring som de röster-
na representerar, de medverkar till att 
skapa det politiska klimat som vi behö-
ver för att förändra politiken i landet.

lars luNdberg

Socialdemokraterna fortsätter sin marsch 
högerut

IF Metall har gjort sig känt som lan-
dets i särklass mest reaktionära fack-
förbund. Omtalade är de krisavtal för-
bundet undertecknat som medger att 
arbetarna sänker sin lön och arbetstid 
för att slippa uppsägningar. Senast det 
hände var när Ovako i Hofors varslade 
om uppsägningar och vips när IF Me-
tall godkänt lönesänkningsavtalet så 
fanns det ingen arbetsbrist längre. IF 
Metall träffade under 2009 inte mindre 
än drygt 300 lokala lönesänkningsav-
tal. Till de mest vidriga inslagen i detta 
kryperi för Svenskt Näringsliv hör att 
man även på sina håll ordnade med-
lemsomröstningar i frågan. Så skedde 
på Scania i Södertälje. Medvetet och 
utan att skämmas medverkade man till 
att ställa arbetare mot arbetare sam-
tidigt som familjen Wallenberg och 
Svenskt Näringsliv stod vid sidan och 

njöt i fulla drag.

När IF Metalls avtalsråd senast träffa-
des i mitten av november hade avtals-
rådet att ta ställning till ytterligare ett 
lönesänkningsavtal. Nu vill IF Metalls 
förbundsstyrelse införa ytterligare ett 
permanent lönesänkningsavtal, i detta 
fall kallas det korttidsarbete. I Arbetet 
nr 37 berättar IF Metalls ordförande 
Anders Ferbe att korttidsavtalet stärker 
de lokala Metall-klubbarna. Hur en 
fackklubb kan bli stärkt av att dansa 
efter arbetsköparens pipa framgår dock 
inte. När avtalsrådet voterade i frågan 
sade en överväldigande majoritet av 
ombuden ja till det nya avtalet.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka 
Säikkälä konstaterar därefter förnöjt 

att det nya korttidsavtalet inte enbart 
gäller inom industrin utan i hela för-
bundet.

Hela hanteringen av krisavtalen och nu 
det senaste korttidsavtalet visar med 
stor tydlighet att främst Centerpartiet 
kan lägga ned sin kampanj mot kollek-
tivavtalen, det sköter IF Metall själva 
och dessutom mycket bättre.

lars luNdberg

IF Metall är på hugget igen

-men ni skall rösta efter er övertygelse och 
man mäter inte kommunistiska röster bara ef-
ter mandat utan det är en politisk viljeyttring 
som de rösterna representerar, de medverkar 
till att skapa det politiska klimat som vi behö-
ver för att förändra politiken i landet.
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Anställda varslas i rask takt i gruvorna i 
Malmfälten. Hittills har antalet varslade 
uppgått till 99 personer enbart i företa-
get Porjus Entreprenad i Kiruna. 

IF Metall Malmfältens ordförande To-
mas Nilsson säger till Riktpunkt att det 
brukar vara varsel när det gäller nya 
upphandlingar och entreprenörsavtal. 

– Man har bytt företag och det är 
de nya aktörerna som kommer få dom 
jobben, säger Tomas Nilsson.

Hur är reaktionerna bland medlem-
marna?

– Det är naturligtvis en stor osäker-
het. Får jag ett arbete eller inte skapar 
en stor oro. Det är ens försörjning det 
handlar om.

Samtidigt lugnar Tomas Nilsson lä-

get något med att säga att det är pro-
jekt i gruvorna som byter entrepre-
nörer och att en del kommer att få 
behålla sina arbeten, fast med nya ar-
betsgivare. Han säger också att Norr-
botten är Sveriges tillväxtområde.

Vad gör IF Metall?
– Vi för nu bland annat diskussio-

ner om att företagen ska snabba på 
förhandlingarna så att folk får besked, 
säger Tomas Nilsson.

Jan Lundkvist, vd på Porjus En-
treprenad, sade nyligen till tidningen 
NSD:

– Det finns inte några mer uppdrag, 
avtalen tog slut och det kom inga nya.

fredrik JöNssON

Arbetare i 
gruvorna förlorar jobben

Tomas Nilsson IF Metall.

Riksdagen beslutade om 
kraftig inskränkning i 
offentlighetsprincipen
Enligt ett pressmeddelande som pu-
blicerades på Svenska Journalistför-
bundets hemsida den 21 november, 
röstades förslaget om sekretess i det 
internationella samarbetet igenom.

Journalistförbundets ordförande Jo-
nas Nordling uppgav i ett uttalande 
att ”offentlighetsprincipen kommer att 
urholkas kraftigt” och tillade att ”det 
är ytterst beklagligt att riksdagen inte 
sätter större värde på den svenska öp-
penheten”.  

Vidare konstaterar Jonas Nordling:
– Sverige bör både nationellt och in-

ternationellt verka för ökad öppenhet 
och yttrandefrihet. Offentlighetsprinci-
pen måste alltid försvaras.

Sekretessbestämmelsen som är inklu-
derad i den nya lagen kommer troligt-
vis försvåra för svenska myndigheter 
att agera när det gäller allmänhetens 
åtkomst till offentliga handlingar.

Enligt förbundets tidning Journa-
liste, blev röstsiffrorna 263 för och 33 
mot. Endast MP och V motsatte sig 
förslaget. 53 var frånvarande.

Enligt regeringen behövs sekretess-
bestämmelsen för att skydda svenska 
internationella förpliktelser. Enligt 
Journalistförbundet är en konsekvens 
av propositionen att det blir svårt eller 
helt omöjligt att med stöd av offentlig-
hetsprincipen via svenska myndigheter 
få fram viktiga fakta om exempelvis of-
fentliga upphandlingar, brottsbekämp-
ning och bi- och skadeverkningar hos 
läkemedelsbolags produkter, rapporte-
rar Journalisten.

Drygt var fjärde anställd inom tre år. 
Så många inom äldreomsorgen avser 
att sluta, detta enligt en kartläggning 
från Kommunal. Som huvudsakliga skäl 
anges bland annat arbete under stor 
tidspress, låg bemanning och bristfälligt 
stöd från arbetsledningen.

Drygt 11 000 intervjuer gjordes med 
medlemmar i Kommunal 2012 vilket 
har legat till grund för undersökningen.

Kommunals ordförande Annelie 
Nordström säger i ett pressmeddelan-
de:

– Att vi år 2013, i en av samhällets 
viktigaste branscher, har en arbetsmiljö 
som tillhör ett annat sekel är för mig 

ofattbart. Vem ska i framtiden vilja ta 
anställning i äldreomsorgen? Det är ty-
värr en högst relevant fråga. Det krävs 
krafttag ifrån landets politiker och fö-
retagsledare för att vända utveckling-
en. Tiden är förbi för fagra löften, nu 
krävs verkstad.

Vidare fortsätter hon:
– Nyckeln till en god omsorg och 

en god arbetsmiljö är kontinuitet vil-
ket bäst skapas med rätt bemanning, 
rätt utbildad personal och hög andel 
heltidsanställda. Bemanning handlar 
inte bara om det finns tillräckligt med 
personal, utan också om personalens 
kompetens, om arbetets planering och 

organisation. Rätt bemanning innebär 
att personal har tid att utföra arbets-
uppgifterna professionellt, säkert och 
har tid för ett individuellt bemötande 
av de äldre. Om det ska vara möjligt 
att rekrytera framöver och om perso-
nalen ska vilja stanna kvar, måste det 
också bli möjligt att utvecklas i sin yr-
kesroll. Så är det tyvärr på väldigt få 
arbetsplatser i idag.

charlie paulssON

Var fjärde äldrevårdsanställd vill sadla om
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SKP:s bokbord under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm 23 november.

SKP på Socia-
listiskt Forum 
i Stockholm
Böcker som vi sålde var till exempel Mar-
skalk av Sovjetunionen Georgij Zjukovs 
Minnen och reflexioner, Lenin i Sverige 
Året 1917, Svenskar i Sovjetunionen och 
Vad är klasser och klasskamp? Flera ung-
domar ville köpa vår Marx-affisch. So-
cialismen ABC uppmärksammades av en 
man som berättade att han var den som 
1966 gav ut Hubermans text för första 
gången på svenska. De nyaste av partiets 
trycksaker fanns på plats: Partiprogram-
met och en presentationsfolder över SKP. 
Det blev ett bra resultat som krymper re-
jält när bokbordet i sig kostar 500 kronor.

Annars var det lika mycket träng-
sel som vanligt och många portades vid 
dörrarna till seminarierna på grund av 
brandrisk. Illavarslande tecken finns 
också. 2012 nekades SKP:s stockholms-
distrikt och KP var sitt seminarium. I år 
nekades Svensk-kubanska föreningen det-
samma och Syriensolidaritet med sin pa-
roll Nej till krig mot Syrien fick inte ha 
bokbord. Det fick däremot gruppen som 
har samma uppfattning som den svenska 
riksdagen i Syrienfrågan, nämligen stöd 
till de trestjärniga så kallade rebellerna 
och därmed stöd till inbördeskriget.

bb

Olycksplatsen som visats i media be-
skriver kristallklart att det är en myck-
et farlig arbetsplats med en invallning 
som skulle ta emot het stenkolstjära.
Undertecknad har under många år 
tjänstgjort som maskinkonstruktör vid 
flera svenska industrier.
Det förvånar mig att inga som helst an-
ordningar för fjärrstyrning av den stora 
luckan saknades.
Luckan måste vara utrustad med hy-
draulisk manöver som fjärrstyrs. Det 
verkar 1800-tal över den bristfälliga 
luckan!
Det viktigaste nu är att alla liknande 
arbetsplatser inom EU och i hela värl-
den ses över och görs säkra.

Är inte högsta chef vid SSAB ansvarig?
Jag vet att ingenjörer vid planering för 
stålverk 80 var på studieresa i Sovjetu-
nionen för bl.a. att  titta på  koksverk 
för stålindustrin. Redan på 1970- talet 
fanns flera anläggningar för TORR-
SLÄCKNING av stenkol där. 
Systemet innebär att processen är slu-
ten, minimalt utsläpp till luften, gas 
och vattenånga drev turbin och stora 
mängder elektrisk energi utvanns av en 
generator som drevs av turbinen.
Alltså två fördelar, ren yttre miljö och 
extra energi, skapades.
SSAB ansåg då att metoden var för dyr 
och det gamla sättet fortsatte.
Hur ser det ut idag vid SSAB, sker fort-

farande utsläpp av giftiga gaser i luf-
ten? Används fortfarande VÅTSLÄCK-
NING?
Nu är det andra dödsolyckan på kort 
tid som hänt vid stålverket i Luleå.
Ingenjörer och skyddsombud måste se 
över bristfälligheter överallt vid SSAB 
i Luleå och vidta snabba förbättringar 
av arbetarskyddet.

arNOld steNmaN, maskiNkON-
struktör

Dog två arbetare i onödan vid SSAB:s 
koksverk i Luleå?
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Högerextrema och invandrarfientliga 
Sverigedemokraterna, SD, har i prakti-
ken gett upp kravet på att Sverige ska 
lämna EU. I stället strävar man efter att 
reformera EU och omförhandla Sveriges 
medlemskapsavtal med EU.

– Det är inte så att vi idag bara kan 
bestämma oss för att vi ska lämna EU 
för då ställs vi också utanför den inre 
marknaden och en rad avtal som vi 
måste vara delaktiga i. Vi vill fortfa-
rande kunna resa i EU, delta i och dis-
kutera stora övergripande frågor som 
kriminalpolitik och miljöfrågor, säger 
Johnny Skalin, ledamot i riksdagens 
EU-nämnd, till Europaportalen.

SD höll i helgen landsdagar (kon-
gress) i Västerås där bland annat par-
tiets EU-valplattform antogs. Siktet är 
inställt på att partiet ska ta minst två 
mandat i EU-valet i maj. Det EU-skep-
tiska programmet handlar dels om hur 
makt ska föras från EU till Sverige och 
att Sverige ska ta hand om sina egna 

intressen (såsom de definieras av SD) i 
allt från återinföra inre gränskontrol-
ler till skydd för närproducerade livs-
medel, dels om att omvandla EU från 
ett överstatligt samarbete till ett mel-
lanstatligt dito.

– Den allra viktigaste frågan i EU-
valet är att markera mot överstatlighe-
ten i den Europeiska Unionen. Vi stäl-
ler krav på en omförhandling av det 
svenska medlemskapet som följs av en 
folkomröstning där svenskarna ska av-
göra om budet vi för tillbaka av EU är 
bra nog eller inte, säger Johnny Skalin.

Han säger att SD blivit inspirerade 
av den brittiska premiärministern Da-
vid Cameron som tidigare i år lovade 
väljarna en folkomröstning efter att 
Storbritannien omförhandlat delar av 
sitt EU-medlemskap och tagit tillbaka 
beslutsbefogenheter från EU.

Ett 40-tal motionärer ansåg att par-
tistyrelsen blivit alltför otydlig i hur 
partiet vill att Sverige ska lämna EU. 

Enligt kompromissen ska Sverige ”läm-
na EU om en folkomröstning stöder 
det och en omförhandling misslyckas”. 
Kritikerna fick backa. Så tolkar SD-le-
daren Jimmie Åkesson beslutet.

I valplattformen är SD:arna är po-
sitiva till EU:s nyliberala inre mark-
nad (med vissa reservationer) samt 
till Schengen (EU:s flyktingpolitik), 
Europol (EU:s polissamarbete), Euro-
just (EU:s åklagarsamarbete), Frontex 
(EU:s yttre gränskontrollmyndighet) 
och Eurosur (EU:s gränsövervaknings-
system).

De vill till och med att Frontex ska 
upprustas och erhålla mer resurser från 
EU:s budget. Det är med bistånd av 
Frontex som Grekland anlagt en mur 
mot grannlandet Turkiet, för att hindra 
flyktingar från inbördeskrigets Syrien 
att ta sig in i EU. Frontex och Eurosur 
är viktiga byggstenar i Fästning Euro-
pa.

gösta tOrsteNssON

SD ger upp motståndet mot EU

Det har blivit stor uppståndelse i media 
över att Ung Vänsters ordförande i Öre-
bro län, Markus Allard, gillar Revolutio-
nära Fronten på Facebook.

På kvällen den 21 november skrev Vän-
sterpartiet på sin Facebook-sida: ”Vän-
sterpartiets verkställande utskott har 
idag beslutat att suspendera Markus 
Allard”.

Markus Allard är en aktiv poli-
tisk 23-årig man i Örebro. Han är en 

stridbar Ung Vänster-ordförande för 
Örebro län, han är även ersättare i 
kommunfullmäktige i Örebro. Men 

partiledning-
en i Vänster-
partiet vill 
inte förknip-
pas med ho-
nom.

Markus Al-
lard berättar 
för Riktpunkt 
på kvällen 
den 21 no-
vember att 
han skulle på 
ett partimöte, 
men blev där 
portad i dör-
ren till parti-
mötet samma 
kväll.

– Det var 
klara direktiv 
från partiled-
ningen, säger 

Markus Allard.
Markus Allard gick med i Vänster-

partiet år 2009, sedan har han startat 
en aktiv Ung Vänster-avdelning.

– Mitt syfte har varit att starta upp 
en revolutionär ungdomsrörelse, oav-
sett om det är här hemma i Sverige el-

ler i Mali (där han drivit två progres-
siva valrörelser, red. anmärkning).

Dessutom har Markus Allard varit 
drivande i en fråga gällande en folkom-
röstning om kollektivtrafiken i Örebro.

– Vi samlade in 12 000 namn, det 
handlade inte bara om gratis kollek-
tivtrafik, det handlar om att skapa ett 
politiskt medvetande, få folk i rörelse – 
jobba i folks vardag. Precis som ryska 
kommunisterna kämpade för varmare 
tevatten i fabrikerna så måste även vi 
börja arbeta där vi står.

Till SVT Tvärsnytt sade Markus Al-
lard den 20 november:

– Vi vanvårdar en hel generation på 
äldreboenden för att folk ska kunna 
plocka ut vinster. Det är våld, det är att 
sätta sig över en demokrati. Det är inte 
i närheten av det som Revolutionära 
Fronten har gjort, eller står anklagad 
för.

Är uteslutningsärendet ett led i kam-
panjen mot dig som startade med ditt 
tidigare Twitter-uttalande där du skrev 
”‘Vi behöver skapa ett globalt hand-
slag mellan arbete och kapital’ – tyckte 
Hitler… och Stefan Löfven”?

– Ja, det är det, det finns klara bevis 
för det.

fredrik JöNssON

Markus Allard portad i dörren hos Vänsterpartiet
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Vägs ände
Det har varit ett antal mycket intensiva 
dagar. Händelser har avlöst varandra 
i en strid ström. ”Allt” har brakat löst. 
Även om det mesta i massmedia i syn-
nerhet har handlat om Markus Allard 
och UV så har ändå uppmärksamheten 
i viss utsträckning - indirekt eller direkt 
- också riktats mot Vänsterpartiet självt. 
Dess historiska ”utveckling” från ett 
traditionellt kommunistiskt parti till ett 
”vänster”-radikalt/reformistiskt parti! 
Utan detta historiska sammanhang blir 
bekymren i örebroföreningen inklusive 
den orättfärdiga och absurda uteslut-
ningen av Markus Allard obegriplig!! 
Liksom vi i dag lever i en kristid fullt 
jämförbar med 30-talet och att ungdo-
marna tillhör de värst drabbade.

Efter frånhävdandet av sina tidigare 
marxistisk (analytiska) verktyg, under 
en följd av år, är nu partiet (V) klav-
bundet att - mycket begränsat och ytligt 
(Karl Marx) - verka på borgerlighetens 
villkor med framför allt hjälp av alle-
handa deklarationer/”utspel”. Inga fel 
får som bekant därvidlag göras och 
alla måste - ovillkorligen - hänga på! 
Hur fan ska det annars gå i valet när 
vi hittills varit så ”duktiga”? Alla ifrå-
gasättanden betecknas som ”sabotage” 
mot partilinjen och partiprogrammet. 
Jfr Johan Hakelius artikel i Aftonbla-
det 2013-07-10: ”Våra politiker lever i 
skräck för att göra fel”. Med marxis-
tiskt språkbruk skulle man kunna be-
skriva det nuvarande skeendet som en 
”omförvandling av det moraliskt med-
vetandet till ett religiöst”. Denna om-

förvandling har sedan länge beskrivits 
av mycket prominenta (internationellt 
verkande) marxister som en breddning 
och fördjupning på kapitalismens all-
männa/internationella - och nu - akuta 
kris. I detta sammanhang kan uteslut-
ningen av Markus Allard ses som en ny 
(fas?) i ett byråkratiskt religiöst bete-
ende?!

Händelserna i Örebro (och i öre-
brodistriktet ratandet av ett under 
två år, februari 2011 - februari 2013, 
utarbetat huvudsakligen ideologiskt 
samhällsvetenskapligt studieprogram) 
visar ju att hela partiet dras in när en 
enskild händelse - ”örebrohändelser-
na” - äger rum. Djupa motsättningar 
- framför allt förknippade med att par-
tiet politiskt-ideologiskt förlorat kon-
takten med sina historiska marxistiska 
klassrötter på 1840-talet - har gjort det 
mycket sårbart.

Det räcker nu alltså inte med att 
partiet på sista tiden rönt - och röner 
förtjänta framgångar i olika opinions-
undersökningar genom sina reformis-
tiska förslag typ ”ingen vinst i välfär-
den”. Nödvändiga reformer inklusive 
kampen inom den allmändemokratiska 
rörelsen i stort är en mycket viktig be-
ståndsdel i kampen för socialism men 
måste ju i grunden organiskt och kon-
sekvent förbindas med den revolutio-
nära klasskampen (arbetarklassens 
befrielse) med tillgång till hela marx-
ismens arsenal, teori och metod, som 
en nödvändig vägledning till handling. 
Annars så får vi - just som många på-
pekat särskilt under senare tid - ”i stäl-

let för socialism” (Socialistisk Debatt 
2/07)! Större delen av socialdemokra-
tins historia är ju ett exempel på det. 
Och V har tagit vid?!

Utan historiska sammanhang blir 
ju enskilda händelser i dag mer eller 
mindre obegripliga. Låt mig bidra med 
ett som jag tycker väl passar in i de så 
kallade ”örebrohändelserna” inklusive 
”revolutionsromantikern” Markus Al-
lard (mig själv och andra): ”Karl Marx 
och Friedrich Engels var aldrig utopis-
ka socialister, även om de samarbetade 
med några av dem. Det innebär natur-
ligtvis inte att de genast blev skapare 
av den vetenskapliga kommunismen 
eller att det i mitten av 1840-talet inte 
fanns element av den utopiska socialis-
men. Det väsentliga är, att Karl Marx 
och Friedrich Engels gick över till den 
vetenskapliga kommunismen från den 
revolutionära demokratismen och inte 
från den utopiska socialismen. Forme-
ringen av deras kommunistiska åsikter 
sammanfaller i grunden med forme-
ringen av den materialistiska förståel-
sens historia” (”Den marxistiska filo-
sofins formering”, TJ Ojzerman, 1974, 
s 549, ry!).

Enligt den materialistiska förståel-
sens historia och dialektik både uppre-
par sig (kontinuitet!) och förnyar (för-
ändring”) sig verklighetens historia. 
Var befinner sig våra ungdomar (inklu-
sive Markus Allard och andra) i detta 
stora historiska sammanhang? Var be-
finner sig partiet/partierna?

söreN karlssON

Förnya kollektivavtalet med ett huvud-
entreprenörsansvar. Detta för att kom-
ma till bukt med de problem som figu-
rerar i byggbranschen såsom skattefusk, 
jobbtrafficking och lönedumpning. 

Detta konstateras i ett pressmeddelan-
de från Byggnads den 29 november. En-
ligt en nyligen gjord Sifo-undersökning 
vill 8 av 10 att ett huvudentreprenörs-
ansvar införs i kollektivavtalet.

Byggnads ordförande Johan Lind-
holm säger:

– Arbetsgivarsidan pratar ofta om 
att våra kollektivavtal behöver moder-
niseras. Det är precis vad ett huvuden-
treprenörsansvar handlar om. Att se 

till att huvudentreprenören tar ansvar 
för att kollektivavtalet och gällande la-
gar efterlevs på hela bygget. Det borde 
vara en självklarhet.

Vidare fortsätter han:
– Byggnadsarbetare har sedan länge 

sett hur deras bransch har förändrats. 
Det råder en enorm frustration över att 
arbetskamrater förolyckas för att man 
äventyrar arbetsmiljö och bra villkor i 
jakten på lägsta pris. Seriösa byggföre-
tag har också tröttnat på att konkurre-
ra med skumraskföretagen. Nu börjar 
även svenska folket se konsekvenserna 
av en oreglerad arbetsmarknad där 
människor slås ut och riskerar livet. 

Nu hoppas vi bara att Sverige Byggin-
dustrier vågar ta steget.

– Som sagt, andra länder omkring 
oss har haft samma problem men har 
lyckats göra något åt det. I Norge har 
man till exempel en variant på huvud-
entreprenörsansvar som de kallas Soli-
daransvar. Det har inte bara fått ord-
ning och reda i branschen utan det har 
även fått positiva konsekvenser på ar-
betsmiljö och säkerhet. Om andra län-
der kan, kan väl Sverige också?

charlie paulssON

Majoritet för att huvudentreprenörsan-
svar införs i kollektivavtalet
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Jack London, romanförfattare och pas-
sionerad förespråkare för fackfören-
ingar, socialism och arbetstagarnas rät-
tigheter, dog vid 40 års ålder av akut 
njursvikt den 22 november 1916. Han 
blev mest känd för amerikanska läsare 
som författare av ”Call of the Wild” 
(Skriet från vildmarken).

London skrev också flera kraftfulla 
verk som handlar om arbetare, kapi-
talism och socialism - dessa inkluderar 
hans berömda dystopiska roman "The 
Iron Heel" (Järnhälen), hans realistiska 
kritik av kapitalism och fattigdom i 
"The People of the Abyss" (Avgrun-
dens folk), och en essäsamling med 

titeln "The War of the Classes" (Klas-
sernas krig).

John Griffith London föddes i San 
Francisco 1876. Han var barn till en 
ogift mor, som hade kommit från en 
tidigare rik familj som hade drabbats 
av ekonomiska svårigheter. Han tog 

John Londons namn. Det var en delvis 
funktionshindrad inbördeskrigsveteran 
som hans mor gifte sig med 1876, sam-
ma år som Jack föddes. London växte 
upp i fattigdom och hans ungdom var 
fylld med både hårt arbete och äventyr. 
Innan han fyllt 19, hade han provat på 
olika arbeten: I konservfabrik, på en 
jutekvarn och i en spårvagnsfabrik, att 

segla som sjöman på en segelbåt och 
han luffade runt i landet och gick med i 
Kelly armé av arbetslösa personer som 
protesterade mot ekonomisk ojämlik-
het i USA. Vid 19 års ålder lyckades 
han avsluta en fyraårig gymnasieut-
bildning på ett år och sedan blev han 
student på Kaliforniens universitet i 
Berkeley, men fick hoppa av ett år se-
nare på grund av ekonomiska svårighe-
ter. I stället gav han sig av till guldru-
schen i Klondike. 

London spenderade bara en kort tid 
i Klondike på vintern 1897. Liksom för 
de flesta guldsökare, var det extremt 
fysiskt krävande och hans prospek-
teringsansträngningar misslyckades. 
Dock återvände han till Kalifornien 
med en säck full av historier som till 
slut gjorde honom rik. Han publice-
rade sina första berättelser om Alaskas 
gräns år 1899, och under hans karriär 
blev det över 50 volymer av noveller, 
romaner och politiska essäer. Hans ro-
man om en tamhund (1903) som an-
sluter sig till en av Alaskas vargflockar, 
"The Call of the Wild" (Skriet från 
vildmarken), gav honom ett långvarigt 
beröm.

Trots hans tidiga identifiering med 
kraftfull individualism och hård kon-
kurrens blev London (genom sina 
livserfarenheter) en frispråkig socialist 
och anhängare av den amerikanska 
arbetarrörelsen. Han beskrev på ett 
färgstarkt sätt sin förvandling i en essä 
(1903) som heter "Hur jag blev socia-
list".

En kommentator beskriver Londons 
roman "The Iron Heel" (Järnhälen) 
som "Londons försök att sammanföra 
sina idéer om kampen mellan arbetar-

klassen och den dominerande ka-
pitalism, som symboliseras av den 
skumma oligarkin. Det var marxis-
men för anhängare av dem som river 
sönder garn.”

"Ett av budskapen av romanen är 
sant än i dag: de som lever på fat-
tigdomsgränsen kan bara uppnå nå-
gon form av ekonomisk jämställdhet 
mot den skoningslösa eliten (de som 
utgör endast 1 % av befolkningen 
och som äger 50 % av världens till-
gångar) genom att förenas i kampen 
för gemensamma ideal."

Arbetarhistoria: Jack London, författare, 
socialist, dog vid 40 års ålder
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PISA-rapport 2013
När detta skrivs är PISA-rapporten 2013 
bara några timmar gammal. När nyhe-
ten kom kl. 11 i dag den 3 december var 
Ekots första sammanfattning: Resulta-
ten för de svenska eleverna är kraftigt 
försämrade och ligger under OECD-ge-
nomsnittet. Det bara bekräftar det som 
kvällen innan diskuterades på ett full-
satt seminarium i Stockholm, arrangerat 
av organisationen Gemensam Välfärds 
skolgrupp med tre professorer inom pe-
dagogik, idékunskap och kulturgeografi 
i panelen. 

PISA är en internationell 
studie som undersöker i 
vilken grad utbildningssys-
temet bidrar till att femton-
åriga elever är rustade att 
möta framtiden. Elevernas 
förmågor undersöks inom 
tre kunskapsområden: ma-
tematik, naturvetenskap 
och läsförmåga. Delta gör 
OECD-länder och även län-
der utanför OECD.

Inget sagt mot interna-
tionella studier i princip. 
Internationella jämförelser 
är en viktig beståndsdel av 
forskning. Men samtidigt 
som skolsverige med spän-
ning har sett emot den nya 
PISA-rapporten klagar en 
stor del av lärarkåren över 
att rapportering och resul-
tatinsamling har blivit ett 
alltför dominerande inslag i 
skolan på bekostnad av ar-
betsro för lärare och elever 
och koncentration på äm-
nesinnehållet och den peda-
gogiska förmågan att för-
medla detta.

I flera radioprogram har 
på senare tid bakomlig-
gande orsaker till EU:s täv-
lingsanda och resultathets 
diskuterats. EU slår vakt om sin posi-
tion inom den internationella ekono-
miska konkurrenskampen och ser ett 
framgångsrikt utbildningssystem som 
effektivt medel i den kampen. Nytt, om 
än inte direkt förbluffande, var syn-
punkten att där finns även press på EU 
från USA:s sida att kunna kontra mot 
ett snabbt växande Asien. I Riktpunkt 
har SKP:s ordförande för inte så länge 

sedan analyserat drivkrafterna bakom 
PISA-processen.  

Rapportens nedslående resultat för 
Sverige är ett kvitto på nyliberal skol-
politik som har fört in metoder från 
den kapitalistiska ekonomin till offent-
lig sektors alla delar och då även sko-
lan. New Public Management heter det 
därför att det kommer från USA och 
Storbritannien. I en nyligen utkommen 
bok, eller rättare sagt antologi, på Ka-
talys förlag, ”Slaget om en likvärdig 
skola” räknar Sten Svensson, f.d. chef-

redaktör för Lärarnas Tidning, upp av-
görande skillnader i svensk skola efter 
1990: Till exempel: Fritt val av skola 
- föräldrar och elever väljer istället för 
stat och kommun;  statsbidrag ”i säck” 
till kommunerna kombineras med sys-
temet med skolpeng;  elitklasser och 
elitskolor uppmuntras; fristående sko-
lor uppmuntras och får generösa eko-

nomiska bidrag; vinstdrivna skolbolag 
har full frihet att driva skolor; mål- 
och resultatstyrning tillsammans med 
regler; en delvis marknadsstyrd skola. 
20 år senare är konsekvenserna tyd-
liga. Det fria skolvalet har skapat en 
segregation ovanpå den redan befint-
liga bostadssegregationen. Föräldrar ur 
mellanskikt, både svenskfödda och ut-
landsfödda, skickar sina barn till stor-
städernas innerstadsskolor och flyr på 
det viset områden med ”synliga mino-
riteter”. I förorterna förlorar klasserna 

sin stimulerande blandning av 
barn med olika klassbakgrund 
och etnisk bakgrund. Skolresul-
taten sjunker i dessa områden 
medan de går upp i områden 
där privatskolor plockar vad 
de vill ha. Fast även där sker en 
nedrustning eftersom vinst kan 
bara göras med färre och obe-
höriga lärare och otillräcklig 
skolmiljö. 

En annan sida av skolvärldens 
konkurrens- och resultatjakt är 
karriärtänkandet. I stället för att 
höja lärarlönerna överlag och 
på så sätt uppvärdera yrkeskå-
ren finns individuella löner och 
karriärsteg som kan leda till 
förstalärarlön. 

I antologin ”Slaget om den 
likvärdiga skolan” ingår även en 
intervju med Fritjof Sahlström: 
Svensk skola från finsk hori-
sont. Sahlström är skolforskare 
på Helsingfors universitet och 
chefredaktör för den nordiska 
forskartidningen Nordic Studies 
in Education. Han säger: - Det 
är absurt att man flyttar skat-
temedel till aktieägare via ut-
bildningen i Sverige. Dessutom 
är skolans uppdrag att ge ökad 
jämlikhet oförenligt med att ha 
vinstdrivna skolor.

Finland har länge uppnått 
toppnoteringar i PISA-studierna. Hur 
det har gått i år vet vi inte. Men i Lena 
Huldens artikel om den finska grund-
skolan i samma tidning framgår att 
det finns tydliga skillnader mellan våra 
båda länder.

barbara brädefOrs
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Den finska grundskolan
Läroplikt är en förhållandevis ny före-
teelse i Finland. De första folkskolorna 
grundades på 1860-talet men läroplikt 
infördes först 1921. Folkskolan var då 
sexårig och på 1940-talet infördes en 
tvåårig medborgarskola, som förbe-
redelse till en yrkesskola. Efter fyra år 
i folkskola kunde barnen efter intag-
ningsprov bli antagna till en femårig 
mellanskola och därefter till ett treårigt 
gymnasium. Gymnasiet avslutades med 
studentexamen.  De flesta mellanskolor 
och gymnasier var privata och medförde 
social orättvisa. 

Oskari Mantere föreslog redan på 
1930-talet en för alla gemensam sex-
årig grundskola. På grund av krigsåren 
kunde reformerna inte förverkligas. I 
början av 1950-talet var den finländska 
skolan bland de mest gammalmodiga i 
hela Europa.  Då inleddes det kommit-
téarbete som i olika omgångar fram-
kastade reformförslag som småningom 
skulle utmynna i dagens grundskola. 
Kommittéerna undersökte skolsyste-
men i de olika europeiska länderna, 
men huvudmodellen togs från Sverige 
där grundskolan hade införts 1962. 
Arvi Poijärvi ledde den kommitté som 
1964 föreslog gemensam undervisning 
åt alla, inte bara på lågstadiet utan 
också högstadiet. Endast i undervis-
ningen av matematik och främmande 
språk skulle det då finnas nivågrupper 
med olika långa kurser för elever med 
olika förutsättningar.  De flesta kommu-
ner har avstått från nivågrupperna och 
samtliga elever får samma undervisning. 
Det finns dock krav på att återinföra 
nivågrupperna, vilket givetvis skulle ur-
holka jämlikhetsprincipen. 

Genomförandet av grundskolan blev 
en lång process. Den infördes först i 
Lappland år 1972 och sist i huvud-
stadsregionen år 1977. Tidigare hade 
folkskolorna varit kommunala, men 
samskolorna, gymnasierna och lyceerna 
hade huvudsakligen varit privata eller 
statliga. Nu blev skolorna kommunala. 
Endast normallyceer som utgjorde en 
del av den pedagogiska undervisningen 
på universiteten samt ett litet antal spe-
cialskolor (typ ryska, franska, tyska 
skolan, totalt 8 skolor) fick förbli ut-
anför den kommunala undervisningen. 
Idag är kostnaden för kommunerna per 
elev och år i genomsnitt ca 6604 euro. 
För eleverna är undervisningen gratis, 
också i de privata och statliga skolorna.

När grundskolan infördes definiera-
des undervisningsprogrammet detalje-
rat, men från slutet av 1980-talet fick 

kommunerna (och lärarna) allt större 
möjligheter att påverka undervisningen. 
Då började man skapa skolor med spe-
cialinriktningar. Typiskt för systemet 
är att egentliga elitskolor saknas. Vis-
serligen är, speciellt i Helsingfors, vissa 
gymnasier mera populära än andra och 
de olika gymnasiernas framgång i årets 
studentskrivningar diskuteras noggrant. 
Om man emellertid beaktar elevernas 
ingångsbetyg till gymnasiet visar det sig 
att de ”finaste” gymnasierna inte au-
tomatiskt är de pedagogiskt sett mest 
framgångsrika.

Precis som i Sverige är undervis-
ningen gratis och om skolvägen blir för 

lång, bor eleverna på internat som be-
kostas av kommunen. Det förekommer 
exempelvis i skärgården eller i Lapp-
land. Skolgången inleds det år barnet 
fyller sju och eleverna har alltid rätt 
att få plats i den närmaste skolan. Om 
föräldrarna vill anmäla sitt barn till nå-
gon annan skola, så får barnet börja om 
där finns plats. Barnen har rätt till gra-
tis skolskjuts om skolvägen överskrider 
en viss sträcka, skolmat och hälsovård.  
Eftersom de sociala kostnaderna per 
barn är stora och en eventuell privat-
skola måste ta emot alla de barn som 
kommunen anvisar, så är det i praktiken 
mycket svårt att bedriva privata skolor. 
Läroplikten gäller i tio år eller till dess 
att barnet avlagt grundskolans läro-
mängd.

Grundskolan består av lågstadium, 
årskurserna 1 till 6 samt ett högstadium 
årskurs 7 till 9. För de elever, vars betyg 
inte räcker till för studier i gymnasium 
eller yrkesskola, har de flesta kommu-
ner en frivillig tionde klass, där man 
kan förbättra sitt avgångsbetyg. Avlagd 
grundskola ger behörighet till andra sta-
diets frivilliga utbildning; gymnasium 
eller yrkesskola. Nu har det inletts en 
diskussion huruvida läroplikten borde 
utökas. Undervisningen på långstadiet 
bedrivs av klasslärare och på högsta-

diet av ämneslärare.  Klassläraren har 
magisterexamen med pedagogik som 
huvudämne och omfattande studier i 
de ämnen som ingår i undervisningen. I 
praktiken krävs höga betyg för att få en 
studieplats i pedagogik. Ämnesläraren 
har 120 studiepoäng i det ämne han/
hon är behörig i samt 60 studiepoäng i 
pedagogik. För att kunna fortsätta till 
följande årskurs måste eleven ha god-
känt i alla ämnen.  Annars kan man få 
villkor med tentamensmöjlighet eller 
också får man gå om klassen. Villkor är 
mycket ovanliga eftersom man strävar 
till att i ett tidigt skede ta tag i proble-
men med stödåtgärder. Enligt lagen bör 
eleven sköta sina uppgifter omsorgs-
fullt och uppföra sig sakligt. I annat 
fall vidtags disciplinära åtgärder som 
muntlig tillsägelse, avlägsnande från 
undervisningssituationen eller kvarsitt-
ning i högst två timmar. I speciella fall 
kan kommunen relegera eleven i en till 
tre månader. Också under den tiden 
skall eleven meddelas undervisning.

Grundskolan kritiserades hårt när 
den infördes. Jörn Donner kallade den 
för DDR-skola och speciellt från höger 
anklagades reformen för att smygvä-

gen införa socialism. I praktiken tyst-
nade kritiken först omkring år 2000 när 
den finländska grundskolan visade sig 
framgångsrik i Pisa-undersökningarna.  
Den stora diskussionen just nu är frå-
gan om svenskans ställning. Grundsko-
lereformen medförde att undervisning i 
det andra inhemska språket blev obliga-
torisk för hela årskursen. Tidigare gavs 
undervisning i svenska endast i mel-
lanskolor och gymnasier. För några år 
sedan avskaffades svenska/finska som 
obligatoriskt ämne i studentexamen. 
På universiteten krävs emellertid obli-
gatoriska kunskaper i svenska/finska 
på en nivå som motsvarar den omfatt-
ning som krävs av majoriteten av tjäns-
temän (det s.k. lilla språkprovet) och 
utan avlagt språkprov får man inte ut 
sin examen. Speciellt i östra Finland 
och av sannfinländarna och samlings-
partiet (motsvarighet till moderaterna) 
framhålls att svenskan i de flesta fall är 
onödig och borde bytas ut mot ett vikti-
gare språk som ryska. Finlands kommu-
nistiska parti kommer att ta ställning 
till ”tvångssvenskan” men redan under 
sin nyligen avhållna kongress beslöt de-
legaterna att den svenska verksamheten 
inom partiet bör stärkas. 

leNa huldeN
vice OrdföraNde fiNlaNds 

kOmm istiska parti
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KKE har genomfört 95 år av outtröttlig 
kamp
Vid den här tidpunkten arrangerar Grek-
lands Kommunistiska Partis (KKE:s) par-
tiorganisationer aktioner i ett flertal 
grekiska städer för att högtidlighålla 
partiets 95-årsdag. KKE grundades 17 
november 1918 som en produkt av ar-
betarrörelsens utveckling samt influerat 
av den stora socialistiska revolutionen i 
Ryssland 1917. 

Partiet har vägletts av marxismen-leni-
nismens revolutionära världsåskådning 
sedan sitt grundande. KKE har varit 
troget principen om proletär interna-

tionalism. Man försvarade bygget av 
socialism i Sovjetunionen, i andra eu-
ropeiska länder, i Asien och på Kuba. 
Partiet deltog i den Kommunistiska In-
ternationalen. Det uttryckte sin solida-
ritet med arbetarklassens kamp världen 
över, med de människor som stred för 
sin nationella frigörelse och för socia-
lism. KKE mottog under kritiska och 
svåra perioder internationell solida-
ritet och stöd från den internationella 
kommunistiska arbetarrörelsen. Man 
kämpade för omgrupperingen av den 
internationella kommunistiska rörel-
sen efter tillbakagången och krisen som 
man upplevde och fortfarande genom-

går idag, i synnerhet efter segern för 
kontrarevolutionen 1989-1991.

KKE har under sin 95-åriga historia 
uppvisat ett solitt engagemang för de 
grundläggande principerna av ett revo-
lutionärt arbetarparti, erkännandet av 
arbetarklassens ledande roll gällande 
samhälleligt framåtskridande samt 
marxist-leninistisk ideologi såväl som 
revolutionär teori för revolutionära po-
litiska aktiviteter. KKE har aldrig för-
nekat klasskampen, den socialistiska 
revolutionen eller proletariatets dikta-
tur.

P a r t i e t 
u t h ä r d a d e 
turbulensen 
i samband 
med kontra-
r e v o l u t i o -
nens seger i 
Sovjetunio-
nen och de 
andra so-
c i a l i s t i s k a 
staterna i 
Europa och 
Asien. Detta 
uthärdande 
är inte till-
fälligt. Det 
har smidits 
genom histo-
riska blods-
band med ar-
betarklassen 
och de fatti-
ga bönderna 
sedan för-
sta stunden 
av partiets 
grundande.

Från 1918 och framåt har KKE bi-
dragit med ett politiskt innehåll till ar-
betarnas kamp mot den kapitalistiska 
exploateringen och betalade priset i 
form av många dödsoffer, tortyr och 
förföljelser. Under de första århund-
radena av sin existens konfronterades 
partiet med statsförtryck i alla borger-
liga former (parlamentariskt, diktato-
riskt) och envisades med att organisera 
arbetarklassen med positiva resultat till 
förmån för folkrörelsen. Man uppvi-
sade uthärdighet under särskilt svåra 
förhållanden av illegalitet. Partiet be-
fann sig i förgrunden av de väpnade 
striderna mot ockupationen av de tre 

stormakterna Tyskland, Italien och 
Bulgarien genom motståndsrörelsen 
EAM-ELAS. Vid två tillfällen, i decem-
ber 1944 och i Greklands demokra-
tiska armés väpnade strid som varade 
från 1946 till 1949 hamnade arbetar-
rörelsen som leddes av KKE och de 
allierade böndernas rörelse i väpnad 
konflikt med den borgerliga makten. 
Den stöddes initialt av Storbritannien 
och senare av USA avseende den direk-
ta, imperialistiska, militära interventio-
nen.

Under sin 95-åriga existens har KKE 
stridit mot uppfattningen beträffande 
samarbetet med de exploaterade och 
exploatörerna, exploatörernas utsug-
ning. Partiet försvarade arbetarklas-
sens framsteg. KKE:s djupa historiska 
rötter i arbetarklassen och dess solida 
engagemang för marxismen-leninis-
mens grundläggande principer förkla-
rar varför man under tidigare kriser, i 
synnerhet 1968 och 1991, lyckades att 
säkra kontinuiteten.

KKE har omgrupperats organisato-
riskt, ideologiskt och programmatiskt 
under varje ny period av sin 95-åriga 
historia, baserat på de fem mellanlig-
gande partikongresserna sedan 1991 
års kris. På sin senaste kongress, den 
19:e, antog man ett nytt partiprogram 
som vidareutvecklar KKE:s övergripan-
de strategi för byggandet av socialism 
och klasskampens basala skyldigheter.

KKE kommer också i Aten den 8 
december att högtidlighålla sin 95-års-
dag med en stor central politisk ak-
tion på Freds- och Vänskapsarenan 
där tiotusentals arbetare från den gre-
kiska huvudstaden förväntas närvara. 
Generalsekreteraren för KKE:s cen-
tralkommitté ,Dimitris Koutsoumpas, 
kommer att hålla ett tal vid aktionen. 
Efteråt kommer det att hållas en kon-
sert med sånger av den välkände gre-
kiske kompositören Mikis Theodora-
kis.

sOlidNet, 27:e NOvember
översättNiNg: charlie paulssON
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Det 15:e Internationella Mötet för Kom-
munistiska- och Arbetarpartier hölls i 
Lissabon den 8 till 10 november på te-
mat ” Kapitalismens fördjupade kris, ar-
betarklassens roll och kommunisternas 
uppgift i kampen för arbetarnas och fol-
kets rättigheter, imperialismens aggres-
sion, omgrupperingen av krafterna på 
internationellt plan, klassfrigörelsen och 
kampen för socialism”.  

På mötet deltog 75 partier från 63 län-
der och hälsningar från ytterligare 14 
partier togs emot som av olika anled-
ningar inte kunde delta. Mötet analy-
serade bland annat den internationella 
situationens utveckling mot bakgrund 
av kapitalismens fördjupade struktu-
rella kris samt den komplexa omgrup-
peringen av krafterna på det internatio-
nella planet. Där varnades för de faror 
som har sitt ursprung i imperialismens 
aggression.

Samtidigt lovordade och uppskatta-
de deltagarna arbetarnas och männis-
kornas motstånd och kamp, bekräftan-
de den nuvarande 
situationens poten-
tial i utvecklingen 
av den frigörande 
kampen samt de 
djupagående för-
ändringarna i den 
antimonopolistiska 
och antiimperialis-
tiska riktningen, för 
socialism. Mötet noterade att den för-
djupade kris som rusade i höjden 2008 
i och med konkursen av Lehman Brot-
hers, är en kris som långtifrån är över 
trots att den härskande klassen driver 
resonemanget om en ”återhämtning”, 
allt bekräftade att kommunisternas 
analys om krisens natur och utveckling 
är en överproduktionskris och en över-
anhopning av kapital. En kris som ut-
trycker tillspetsningen av kapitalismens 
egna inre motsättningar, i synnerhet 
den grundläggande motsättningen mel-
lan produktionens sociala karaktär och 
det privata beslagtagandet av vinsten. 
Det betonades även systemets histo-
riska gränser och kampens läglighet för 
ett grundläggande alternativ till kapita-
lism, nämligen socialism. 

Mötet fördömde storkapitalets mål-
sättning, de imperialistiska stormak-
terna och deras internationella och 
överstatliga strukturer av imperialis-

tiskt samspel, såsom EU som vill införa 
en samhällelig återgång som kränker 
ekonomiska, arbetsrättsliga och sociala 
rättigheter samt våldsamt attackerar 
levnadsvillkoren för det arbetande fol-
ket och massorna och förklarar krig 
mot andra staters suveränitet och själv-
ständighet. Mötet refererade i synner-
het till människornas hårda verklighet 
och krisens påverkan samt den kapi-
talistiska offensiven mot utvecklings-
länder där folkets rätt till ekonomisk 
och social utveckling begränsas ännu 
mera. I detta ramverk lades fokus på 
den kapitalistiska krisens påverkan på 
jordbruk och livsmedelsindustri med 
risk för ett flertal länder att förlora sitt 
självbestämmande över matproduktio-
nen och härigenom döma stora massor 
av världens befolkning till svält och un-
dernäring.

Mötet belyste också de faror som 
uppstår med de imperialistiska stor-
makternas och NATO:s intensifiering 
av den militaristiska-, krigshetsande-, 

och interventionspolitiken. Det beto-
nades att aggressionskrigen, interven-
tionsprocesserna, skapandet av interna 
konflikter och stärkandet av repressiva, 
auktoritära, kontroll- och spionageåt-
gärder är en del av det maktbaserade 
svaret från storkapitalet till kapitalis-
men i kris med dess centrala målsätt-
ning att bibehålla kontrollen över re-
surserna och energikällorna samt att 
hejda revolten, folkets kamp och de 
oundvikliga samhälleliga och revolu-
tionära utbrott som den nuvarande si-
tuationen medför.

Deltagarna uttryckte sin solidaritet 
med de pågående striderna på alla kon-
tinenter mot den aggressiva imperia-
listiska offensiven, för socialt framåt-
skridande, självständighet, suveränitet, 
fred, rätten till social och ekonomisk 
utveckling, för skapandet av suverä-
nitets- och utvecklingsalternativ till 

imperialismens hegemoniska domi-
nans, det grundläggande alternativet 
till kapitalistiskt barbari - Socialism. 
Deltagarna bekräftade arbetarklassens 
centrala roll och dess allians med andra 
antimonopolistiska skikt i försvaret av 
sina rättigheter, nämligen rätten till ar-
bete, sociala rättigheter och värnandet 
av sociala funktioner inom respektive 
stat.

Deltagarna uttryckte sin solidaritet 
med alla de folk som står emot impe-
rialismens interventionspolitik och ag-
gression, i synnerhet med folken i Mel-
lanöstern och de pågående striderna i 
regionen mot alla former av aggression 
och förtryck, för suveränitet, demokra-
ti, social rättvisa och nationell enighet, 
som i Egypten och Tunisien. De bekräf-
tade sin solidaritet med det palestinska 
folket och deras kamp för nationella 
rättigheter såväl som med andra folk i 
regionen som är offer för angrepp och 
interventioner likt det syriska folket är.  

Där utvecklingspotentialen för en 
revolutionär strid 
växer fram inom ra-
men för ett fortsatt 
motstånd och kraft-
ansamling uppstår 
viktiga faktorer i 
världens olika regio-
ner för att hålla till-
baka imperialismens 
hegemoniska do-
minans. Mötesdel-

tagarna hyllade och berömde folkens 
kamp, de kommunistiska och progres-
siva krafterna i Latinamerika som be-
dömde att kampens metoder, det pro-
gressiva och suveräna bejakandet såväl 
som samarbetet baserat på solidaritet  i 
regionen är en viktig faktor och stimu-
lans för utvecklingen och stärkandet av 
den antiimperialistiska kampen. Delta-
garna försäkrade än en gång sin solida-
ritet med Kuba och dess socialistiska 
revolution, liksom med det venezolan-
ska folket och deras bolivarianska re-
volution.

Mötet betonade kampens betydelse 
till försvaret av demokratiska friheter, 
mot den reaktionära högerns avan-
cemang, mot främlingsfientlighet och 
rasism, mot religiös fanatism, obs-
kurantism och antikommunist. Det 
bekräftade sin solidaritet med andra 
kommunistiska partier och alla revolu-

Det 15:e internationella mötet 
för kommunistiska- och arbetarpartier
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tionära krafter som är föremål för poli-
tisk förföljelse och antikommunistiska 
kampanjer på den europeiska konti-
nenten vilket genomförs av ett flertal 
regeringar liksom institutioner som den 
Europeiska Unionen.

Olika länders och regioners konkreta 
erfarenheter i kampen presenterades i 
de flesta inlägg som styrkte att arbetar-
na och människorna inte fogar sig, ens 
under rådande och svåra förhållanden, 
befriande avancemang och prestationer 
av antimonopolistisk och antikapitalis-
tisk natur är möjliga. Det bekräftades 
att socialismen alltmer framträder som 
det verkliga alternativet till kapitalis-
men och dess kris. Dragna lärdomar av 
de fördröjningar, misstag och förvräng-
ningar som motarbetat socialismens 

grundläggande principer värderades 
som mycket positiva erfarenheter för 
byggandet av socialism och vad det 
betydde och betyder för mänsklighe-
ten och satte fokus på det nya sociala 
systemets prestationer och tillkännagav 
att det inte finns några revolutionsmo-
deller. Deltagarna betonade massornas 
avgörande roll i byggandet och ledar-
skapet av socialistiska samhällen.  

Det betonades också att den nuva-
rande internationella situationen gör 
det särskilt nödvändigt att stärka sam-
arbetet bland alla progressiva och anti-
imperialistiska krafterna, i första hand 
mellan de kommunistiska partierna 
och arbetarpartierna runt om i värl-
den, de starkaste garantierna i folkens 
kamp för skapandet av Socialism. På 

detta sätt belystes de rika erfarenhe-
ter och de framåtskridanden som har 
gjorts under det Kommunistiska- och 
Arbetarpartiernas Internationella Möte 
som ett utrymme för informationsutby-
te, erfarenheter och åsikter av möjliga 
konvergerande positioner och beslut 
om gemensamma och sammanlöpande 
initiativ som betonade vikten av att sä-
kerställa en fortsättning av dessa mö-
ten.  Mötet antog ett flertal olika be-
slut och initiativ för gemensamma eller 
samverkande åtgärder som ska vara 
genomförda till det 16:e Internationella 
Mötet för Kommunistiska- och Arbe-
tarpartier.

lissabON, 10 NOvember, 2013

FARC (Colombias revolutionära väp-
nade styrkor – folkets armé) sade den 5 
november att trots många diskussioner 
återstår förhandlingar med regeringen 
för att träffa en överenskommelse om 
politiskt deltagande. 

I ett pressmeddelande sade Marcus 
Leon Calarca, medlem av gerillaor-
ganisationen, att regeringen arbetar 
godtyckligt för att nå en överenskom-
melse. Ifrågasättandet i enskilda frågor 
försinkar undertecknandet av ett avtal. 
Calarca betonade att det inte finns nå-
gon specifik fråga utan allting som rör 
ämnet är viktigt och brådskande. 

Hittills fortsätter diskussionerna och 
båda sidorna säger att så fort de når 
ett samförstånd kommer de att avsluta 
ämnet och tillkännage överenskom-
melsen. Den nuvarande omgången av 
samtal skulle ha varit avslutad förra 
lördagen, men båda parterna bestämde 
sig för att förlänga förhandlingarna till 
måndagen då ett tillkännagivande för-
väntades. Men vid ankomsten till Ha-
vannas konferenscenter, högkvarteret 
för samtalen sedan november 2012, 
sade representanter för FARC att de 
fortsätter att arbeta hårt och att de 
kommer att meddela när de har nått en 

överenskommelse.
FARC:s delegation ifrågasatte också 

den 5 november president Juan Manu-
el Santos fredsengagemang då han an-
ser att Juan Carlos Pinzon ska bli för-
svarsminister. Enligt FARC attackerar 
ministern konstant fredsprocessen och 
har aldrig bekämpat paramilitarismen.

preNsa latiNa 5 NOvember
översättNiNg av charlie pauls-

sON

Trots diskussion behövs mer arbete

SEKO Tunnelbanan Klubb 111 har all-
tid verkat för solidaritet till andra arbe-
tare både i Sverige och internationellt. I 
dagens Grekland pågår en omfattande 
attack mot arbetarklassen och vad som 
händer där kommer att påverka även 
oss i Sverige. Därför måste vi mer än 
förut agera solidariskt med våra systrar 
och bröder i Grekland.

 Arbetslösheten i Grekland har kom-
mit upp till overkliga siffror på 28 
procent, vilket är cirka en och en halv 
miljon arbetslösa. Ungdomsarbetslös-
heten för personer mellan 18-24 år har 
gått upp till cirka 56 procent! Många 
människor har mycket svårt att få ihop 
till det dagliga brödet. Många arbetare 
går arbetslösa, en del arbetsplatser är i 
strejk såsom i Coca-Cola fabriken, där 
de står utan strejkkassor.
 Därför tar SEKO Tunnelbanan klubb 
111 initiativet att samla ihop och 
skicka förnödenheter som stöd till de 

radikala fackföreningarna i Grekland 
som kämpar mot alla försämringar och 
som stödjer arbetarklassen. Vi samlar 
från och med nu in pengar, kläder (för 
män, kvinnor och barn), skor (för män, 
kvinnor och barn), leksaker, mat som 
inte blir förstörd så lätt så som spaghet-
ti, ris, bönor, mjöl o s v samt konserver. 
I fall det finns intresse av att skicka med 
något annat, vänligen kontakta oss för 
att kontrollera behovet.

 Vi kommer att förmedla det insam-
lade till de radikala fackföreningarna 
(LO-distrikt, fackförbund samt olika 
klubbar) för att de i sin tur ska kunna 
distribuera det vidare till sina arbets-
lösa medlemmar och dess familjer, 
samt till de strejkande arbetskamrater 
som är i behov. SEKO Tunnelbanan – 
Klubb 111 som organiserar alla arbe-
tare inom Stockholms Tunnelbana vill 
visa sin solidaritet med den grekiska 
arbetarklassen praktiskt.

Vi uppmanar samtidigt alla fack-
föreningar, solidaritetsorganisationer, 
invandrarföreningar och andra fören-
ingar speciellt de som är aktiva inom 
arbetarrörelsen att stödja initiativet. Vi 
kommer samla saker från och med den 
15 november 2013 till och med den 
31 januari 2014. Därefter kommer vi 
att skicka dem till fackföreningarna i 
Grekland för att lindra en del för ar-
betarna.
 Pengarna, oavsett om det är små eller 
stora bidrag skickas till plusgiro nr 
456214-6, märk då:
Solidaritet Greklands arbetarklass
 
Allt material tas emot på klubbens ex-
pedition i Gullmarsplan.
SEKO Tunnelbanan, Klubb 111
c/o MTR
Johanneshovsvägen 5
121 40 Johanneshov

Praktisk solidaritet till Greklands arbetarklass
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Becher och expressionismen
En inledning
Johannes R (Robert) Becher (1891-
1958) var en poet som följde oss som 
växte upp i det socialistiska Tyskland. 
Vi sjöng nationalsången med hans text 
och hans nya folkvisor som Deutsch-
land, Im Frühling, Gesang vom Lernen 
och Heimatlied, men vi kände även till 
dikten Barnskorna från Lublin (ett kon-
centrationsläger). Becher blev DDR:s 
förste kulturminister. Som student val-
de jag hans verk för ett specialarbete 
och blev tagen av ordens kraft och po-
esins skönhet. Becher diktade och skrev 
inträngande om ett Vi, om gemensam-
het, om ”Lyckan i fjärran – lysande 
nära”. Den stränga sonettformen finns 
kvar även i hans senare verk. 

Becher och Brecht var samtida. Hur 
kommer det sig att Brecht översattes 
över hela jorden medan Becher är obe-
kant?

barbara brädefOrs

Über das Sonett
Ich hielt gar lange das Sonettgeflecht
für eine Form, veraltet und verschlis-
sen,
die alten Formen habe ich zerrissen
und dichtete mir neue, schlecht und 
recht.
Die neuen Formen, waren sie denn 
echt?
Und prägten sie der neuen Zeit Gewis-
sen?
Die Form zu ändern all zu sehr beflis-
sen,
ward ich dem neuen Wesen nicht ge-
recht.

Wenn ihr die alten Formen so zerbrecht
und wenn ihr meint, ein neues Form-
gepräge
nur täte not, die alte Form sei träge

und durch Gebrauch und Missbrauch 
abgeschwächt:
Bedenkt, die neuen Formen, die begin-
nen,
entstehen, uns kaum sichtbar und von 
innen.
.
Om sonetten

Jag höll den sirligt flätade sonetten
för en form, urmodig och sliten,
jag rev de gamla formerna
Jag diktade mig nya, rätt och slätt.

De nya formerna, var de se´n verkliga?
Och präglade av den nya tidens sam-

vete?
Att ändra formen var jag allt för ivrig,
och orättvis mot nya innehåll.

Om ni krossar de gamla formerna så
och om ni tror att en ny formprägel
endast behövs, den gamla formen är 
trög

och försvagad av bruk och missbruk:
Betänk att nya former börjar
knappt synliga inifrån.

Johannes R. Becher, 1938

Ovanstående dikt är en insikt och 
ett avståndstagande. Det är Tysklands 
främste expressionistiske poet som tar 

avstånd från sin tidigare expressio-
nism. Han tar alltså avstånd från det 
som skapat hans berömmelse. Skall 
vi dela Becher i två. Vissa eller alltför 
många tar avstånd från hans diktning 
och menar att hans dikter efter att 

han 1923 blivit funktionär i Tysklands 
Kommunistiska Parti (KPD) blivit de-
klamatoriska och alltför propagandis-
tiska. Samma människor verkar inte 
ha problem med Evelyn Wauhgn eller 
Ezra Pound.

Heinrich Mann2 är dock bestämd i 
sitt omdöme om Bechers efterexpressi-
onistiska period: I Bechers verk finner 
vi några av de vackraste sonetter som 
skapats sedan den klassiska perioden.   

Det var dock som expressionistisk 
poet han hade slagit igenom redan före 
första världskriget. Hans diktsamling 
Verfall und Triumph räknas som det 
främsta expressionistiska verket på tys-
ka. Och detta är ingen period av små-
borgerligt navelskådande. Tvärtom(!) 

en period av 
utfall mot 
det kejser-
liga Tysk-
land och den 
borge r l i ga 
kultur som 
bar upp det. 
Han är en 
revolutionär 
och när för-
sta världs-
kriget bryter 
ut är Becher 
emot kriget 
från första 
dagen.

Han har 
en förebild 
och det är 
poeten Ja-
kob van 
H o d d i s 1 

med sin be-
römda dikt 
Weltende : 
”Dem Bür-
ger fliegt 
vom spitzen 
Kopf der 
Hut/ In allen 
Lüften halt 
wie ein Ge-
schrei…..” 
B o r g a r e n 
blev av med 
sin hatt från 
det spetsiga 

huvudet / Överallt i luften finns ett 
skrikande. Den närmast profetiska dik-
ten slutar med att ”järnvägsrälsen fal-
ler ned från broarna.”

Becher är utom sig av entusiasm och 
beundran:
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”Min poetiska kraft räcker inte 
till för att återskapa verkan av denna 
dikt. Vi ropade paroller till varandra 
tvärs över gatan, och vi svor att skapa 
oro så att medborgarna skulle bli helt 
vimmelkantiga och rentav se det som 
en nåd att bli skickade till helvetet av 
oss.”

Och han försöker sig på att dikta 
som sin idol: 

KINO
I Förstadskvarteret strövar en polis
Vi plundrar bankens kassaskåp
Ett kärlekspar sover på en bänk
Där får en officer en dolk i bröstet

Ein Polizist im Vorstadtviertel strolcht
Wir rauben aus den vollen Kassen-
schrank
Ein Liebespaar schläft auf der Bank
Ein Offizier wird dort erdolcht.

………
Explosionen sker med en knall
Arbetarna proklamerar strejken
Slottet drunknar i lågor
Kejsaren stiger i all hemlighet in  i en 
bil.

Mit Knall erfolgt jetzt eine Explosion.
Die Arbeiter erklären stracks den Streik
Die Residenz ersäuft in Flammen schon
Der Kaiser heimlichst in ein Auto steigt.

Han imiterar sin idol. Visst! Men vi 
ser här revolutionären och ser att Tho-
mas Manns ord om Johannes R Becher 
stämmer: Jag finner i hans väsen en 
osjälviskhet, ren och förtärande som 
en eld. En brinnande passion att tjäna 
som genomsyrar hans dikter och skrif-
ter. Ett etos för det gemensamma som 
hade förutbestämt honom för kommu-
nismen.3

Förutbestämd för kommunismen?! 
Läs detta ur diktsamlingen Triumph 
und Verfall från 1914.

Flaggor i gravar blommor täcker
På årsdagen gör de en stor fest
En stor kör blåser Marseljäsen.
tidigt på morgonen kommer du
 att vakna upp ur sömnen.

1. Jakob van Hoddis (1887 Berlin-1942 
Sobibor) Pseudonym för den tysk-
judiske expressionistiske poeten Hans 
Davidsohn. Blev offer för fascisternas 
eutanasi.

2. Heinrich Mann (1871-1950), tysk 
författare, äldre bror till Thomas 
Mann. Dog i exil i Santa Monica, Ka-
lifornien, ensam och medellös, kort 
innan han skulle bli DDR:s Konstaka-
demins förste president.

3. Thomas Mann (1875-1955). Gick i 
exil 1933. Nobelpris i litteratur 1929.

tage tallqvist 

De hysteriska och sensationsgalna ka-
pitalistiska propagandahjonen “firar” 
50 års -minnet av mordet.  Självfallet är 
sanningen ännu inte fastslagen. Givetvis 
vill de skyldiga förbli okända. Officiellt 
har man “begravt” sanningen.

För oss som mordkvällen på SVT:s 
nyhetskanal följde kortegen med pre-
sidentbilen såg där kameran stod på 
bilens vänstra sida hur som alla – när 
skotten kom – tittade och sprang mot 
den trädbevuxna kulle som fanns 
FRAMFÖR bilen! INGA andra skott-
ljud hördes! INGENTING bakom bi-
len, dvs. där som man påstod att LHO 
(Lee Harvey Oswald) då skulle ha be-
funnit sig!

Bilder från sjukhusets akutintag och 
man talade om att presidentens hela 
bakhuvud var borta liksom hjärnan. 
Man antog att den hade sänts till något 
labb. 

Denne LHO var väl känd. Han hade 
tidigare “emigrerat” till Sovjet där han 
träffat sin hustru som han alltjämt var 
gift med. De hade återvänt till USA. 

Allt detta var väl känt av polisen på 
platsen. Givetvis kunde inte en person 
som LHO “undgå” att ständigt vara 
under “kontroll”! Särskilt inte i ett så 
hysteriskt land som USA!

Vad man också framhöll var att den 
trädbevuxna kulle som fanns framför 
bilen var också en väg som via en bro 
gick tvärsöver den väg kortegen for 
fram på. Alltså en perfekt flyktväg för 
en mördare! Dessa fakta ojade man sig 
över i media ett tag. Därför kan man 
inte bara tro på att polisen inte skulle 
vara inblandad på något sätt.

Dansk tv har under åren då och då 
tagit upp detta mordfall. Dansk DR1 
visade för ett antal år sedan en privat-
film i färg från just detta mordtillfälle. 
Denna film var tagen på

presidentbilens högra sida alltså 
“rakt emot” den som SVT visade. På 
den sidan var en sluttning upp emot 
en byggnad. På denna sluttning fanns 
mängder av människor som följde 
händelserna. Mitt i filmen ljuder skot-
tet och filmen visar hur en ljust rödgul 
massa kastas ut från presidentens hu-

vud och far i en vid båge ut över folk-
massan som står på sluttningen och 
landar mitt i den. Uppenbarligen hade 
skottet en laddning som exploderade 
när “målet” träffades. Därmed var det 
klart att den officiella redovisningen 
endast saknar mördaren och den kom-
plott som troligen fanns i detta fall. 

Detta mord är givetvis politiskt och 
därmed ytterst farligt för de härskande 
kretsarna i USA! Nu som det är har 
man ju lyckats smussla undan de skyl-
diga liksom orsaken till mordet! Så 
kallat politiskt “töväder” är ytterst far-
ligt för USA:s krigshysteriker.

JFK (John F. Kennedy) kanske också 
internt var en fara för vissa kretsar.

l. gerle hbg

JFK - krigsförbrytaren USA:s mördade president.

InSändare
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Kommunistiskt Parti i Danmark 
firade 20-års jubileum

Söndagen den 3 november firade vårt 
broderparti i Danmark, KPiD, sitt 20-års 
jubileum. Firandet genomfördes i sam-
band med den årliga insamlingen till 
deras tidning Kommunist. Insamlingen 
pågick under 5 veckor och årets mål var 
425 000 kronor.  Söndagen den 3 no-
vember höll alla partiavdelningar sam-
mankomster för att avräkna de senaste 
insamlingsresultaten. 

I Köpenhamn, där vi hade möjlighet att 
närvara kombinerades avslutningsfes-
ten med KPiD:s 20-års jubileum, partiet 
bildades den 7 november 1993.

Festen inleddes med ett kulturpro-
gram där först Oktoberkören under-
höll med stycken av oratoriet av Pablo 
Neruda med musik av Theodorakis, 
och andra sånger från den internatio-
nella arbetarrörelsen.

Därefter var det dags för Mikael 
Wiehe som spelade låtar som ”Jag vill 
bara va en gammal man” från sitt se-
naste album ”En gammal man” som 
släpptes i november 2012.

Det är klart att jag ser det i spegeln
Att åren har rasslat förbi
Och vågar jag titta tillbaka
Så ser jag det som har blivit mitt liv
Andra får klaga och sörja
Och önska sin ungdom tillbaks
Jag ser det nog mest som en början
Och tänker på det jag har kvar

Ja, jag vill bara va en gammal man
Ni vet en sån som gör så gott han kan
Som en av dom som byggde opp vårt 
land
Med kraft i arm och mod i barm
Ja, jag vill bara va en gammal man
Som håller huv’et kallt och hjärtat 
varmt
Som tror på solidaritet och kamp
Och som är glad att va en gammal man

Jag är lyckligt förälskad i livet
Tacksam för allt det har gett
Glad över mänskor jag mötte
Och för städer och länder jag sett
Stolt över kampen vi förde
För det som var riktigt och rätt

Och så sörjer jag dom som är döda
Och några som slog till reträtt

Men jag vill bara va en gammal man…

Det brinner som vanligt i världen
Det är terror och krig och tumult
Kungar som kastas ur sadeln
Och troner som störtas omkull
Dom unga som manar till motstånd
De’e dom som är framtidens hopp
Jag önskar dom lysande segrar
Och hoppas dom aldrig ger opp

Men jag vill bara va en gammal man...

En annan sång med lite speciell his-
toria som förmodligen kommer med på 
nästa album av Mikael Wiehe var Only 
a Hobo med text & musik av Bob Dy-
lan, men tolkad till svenska av Wiehe.

Jag tog mej en runda i stan dar jag bor
Da såg jag en hemlös som låg i en port
med ansiktet nersmort av lera och grus
Där måste han ha legat sen kvällen 
förut
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Observera:
Det är viktigt att ange avsändare om du
använder partiets egna inbetalningsblanket    

ter.

Vi tackar alla för bidragen till 
kampfonden under 2013 och 
hoppas ni vill fortsätta stödja 
Sveriges Kommunistiska Parti 
och Riktpunkt under 2014.

KUlTUr

Presstopp för nästa nummer är 20 december
Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se

Bara en hemlös och nu är han död
Ingen kan längre höra hans bön
Ingen som minns hur han svalt eller 
frös
Bara en hemlös och nu är han död

En tidning som täcke mot kyla och 
regn
En gatsten som kudde, trottoaren 
som säng
Ansiktet märkt av hur livet gått fram
Några hoptiggda slantar i hans ut-
sträckta hand

Bara en hemlös och nu är han död...

Jag undrar hur det känns när ens liv 
går på grund
Att kisa mot världen från en botten-
lös brunn
Att bli som ett ök som knappt kan 
asa sej fram
Att leva på gatan och dö utan namn

Bara en hemlös och nu är han död...

Konserten pågick i en dryg timme 
så det var många andra klassiker av 
Mikael Wiehe och Hola Bandola 
band vi hann lyssna på och till all-
mänt jubel avslutade han med Woo-
dy Guthrie- klassikern ”Det här är 
mitt land”.

Tillställningen blev en brakande 
succé med fullt hus och slutsålda bil-
jetter. Aktionen på en del konstföre-
mål inbringade 8 000: -

Kl. 18 då insamlingen till Kommu-
nist avslutades kunde förmannen för 
KPiD, Betty Frydensbjerg Carlsson, 
gå upp på scenen och meddela, att 
målet på de 425 000:- var uppnått, 
och redan överskridits med 5 000: -. 

Hon tackade varmt de många akti-
vister och sympatisörer som bidrog 
till insamlingsresultatet. Sedan kom 
hon in på den valkamp som avsluta-
des den 19 november, då det var val 
till kommuner och landsting i Dan-
mark. Hon tog upp de angrepp som 
EU och en villig socialdemokratiskt 
ledd, så kallad ”röd” regering ge-
nomför. På ett cyniskt sätt angriper 
den de sociala och demokratiska rät-
tigheter vi genom generationer har 
tillkämpat oss. Betty sade bl.a. ”Där 
är råd till att ge miljarder och åter 
miljarder för att rädda banker och 
finansspekulanter, men när det kom-
mer till att rädda liv, så är Danmark 
plötsligt fattigt och skall skära ner 
och prioritera en sjukdom framför 
en annan, skära ner på barn, skolan, 
gamla. Därför skall kommunisterna 
utmärka sig och sin politik och alter-
nativet i valkampen.”

Valkampen blev en framgång för 
vårt danska broderparti. När detta 
skrivs har vi resultatet, det blev en 
25-50 procentig röstökning i Köpen-
hamn och på många andra orter. I 
region Mitt Jylland där man ställde 
upp för första gången fick man 682 
röster och i Nord Jylland där man 
också ställde upp för första gången 
fick man 319 röster. Kommunistiskt 
Parti i Danmark ser den nu avslutade 
valkampen som ett avstamp för det 
kommande arbetet för ett socialis-
tiskt Danmark. Och valresultatet bå-
dar gott för framtiden.

Glöm inte att förnya din 
prenumeration på 

Riktpunkt för 2014.
Och varför inte ge en vän 

den som juklapp?
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God Jul och ett framgångsrikt nytt år i kampen för
fred, arbete, demokrati och socialism.
Stärk Sveriges Kommunistiska Parti!

Glöm inte kampfonden!
PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Partistyrelsen Sveriges Kommunistiska Parti.
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 

Förbundsstyrelsen.

RiktpunKt

Sveriges Kommunistiska Parti
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck * Tel: 08-735 86 40
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