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Innehåll

Hans Linde och Carl Bildt överens om Sveriges 
politik i Syrientragedin
Fredagen den 14 juni med början klock-
an 09.00 inleddes en interpellationsde-
batt i Sveriges riksdag om läget i Syrien.

Utrikesminister Carl Bildt inledde de-
batten med att beskriva den ohyggliga 
humanitära katastrof kriget innebär för 
Syriens befolkning. Carl Bildt kunde 
berätta om de ohyggliga umbäranden 
Syriens befolkning utstår med ka-
tastrofala flyktingströmmar som 
följd. Inte minst för grannlandet 
Jordanien med en befolkning på 6 
miljoner invånare som tvingats ta 
emot 2,5 miljoner flyktingar från 
krigets Syrien. Carl Bildt betonade 
i sitt anförande vikten av att FN 
ges möjlighet att agera. Inför den pla-
nerade internationella konferens som 
är planerad att hållas för att komma 
en lösning närmare betonade utrikes-
ministern att svårigheten med en sådan 
konferens består i att den måste omfat-
ta alla inblandade, i det sammanhanget 
betonade han att Iran måste ingå.

Hans Linde, vänsterpartiets utri-
kespolitiska talesperson, höll ett anfö-
rande på samma tema. Hans Linde tog 
sig också friheten att kritisera EU. Han 
menade att det var mycket illa att EU 
inte hade en gemensam och slagkraftig 
utrikespolitik. Underförstått kritisera-
de Hans Linde EU:s ministerråd för att 
det accepterade att Storbritannien och 
Frankrike tillåts att föra en egen politik 

som inte är förankrad i EU och uppma-
nade Carl Bildt att på nästa minister-
rådssammanträde kritisera Frankrike 
och Storbritannien för att de för en 
utrikespolitik som inte i alla lägen är 
förankrad i EU. Hans Linde menade 
att detta strider mot Sveriges uppfatt-
ning om att EU:s utrikespolitik är Sve-

riges utrikespolitik. Hans Linde kunde 
i och för sig förstå Storbritanniens och 
Frankrikes agerande då de har gamla 
intressen att försvara i området, intres-
sen som härrör sig från kolonialtiden.

Efter Hans Lindes anförande kom 
debattens mest intressanta klargörande 
från utrikesminister Carl Bildt.

– Fru talman. Jag kan skriva under 
på vartenda ord som Hans Linde här 
i kammaren har framfört, i samman-
hanget hör det inte till vanligheterna 
att jag alltid är helt överens med vän-
sterpartiet, men i detta sammanhang är 
det så vilket jag uppskattar”.
Efter detta kände sig Hans Linde tving-
ad att ge ett gensvar.

– Fru talman. Tragedin i Syrien är så 
omfattande att den inte får användas i 
ett inrikespolitiskt käbbel. Den får inte 
användas i ett syfte att göra partipoli-
tiska vinster.

Debattens mest intressanta ämnen 
kom aldrig till debatt, man diskuterade 

inte Saudiarabiens roll i katastro-
fen för att finansiera och beväpna 
terrorister, man kritiserade inte Is-
rael för att det aktivt är indraget i 
kriget. Man kritiserade inte USA:s 
och EU:s långsiktiga intressen för 
att säkra nödvändiga naturtill-
gångar. Någon form av klassmäs-

sigt tänkande från vänsterpartiet och 
dess utrikespolitiske talesperson gick 
tyvärr inte att spåra. Hans Linde skulle 
utan vidare kunna vara ledarskribent 
på vilken liberal dagstidning som helst 
i Sverige.  

En annan ofrånkomlig slutsats är att 
skillnaden mellan de så kallade röd-
gröna och allianspartierna i Sveriges 
riksdag när det gäller utrikespolitiken 
är obefintlig. 

Lars LuNdberg

”någon form av klassmässigt tänkande 
från vänsterpartiet och dess utrikespo-
litiske talesperson gick tyvärr inte att 
spåra.”
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ledare

Sommaren går mot sitt slut och vi öns-
kar att alla har haft en skön och av-
slappnande semester och möjlighet att 
villa ut sig inför höstens strapatser. Po-
litiken och kampen för arbetarklassens 
och det arbetande folkets intressen tar 
dock ingen semester, även frågan om 
hur man kan och har möjlighet att 
utnyttja sin semester är en klassfråga. 
Den politiska kampen sker under an-
dra former än under resten av året. 
Inte så intensiv och organiserad som 
vanligt, utan mer i form av samtal med 
nära, kära och vänner. Samtal som be-
hövs under hela året. 

Det har inte saknats samtalsämne 
under de gångna sommarmånaderna, 
vi har via borgerlig media matats med 
politiska utspel och sommartal. Men 
också fått läsa om stigande arbetslös-
het och reella nedskärningar inom 
vård och omsorg, nedskärningar som 
blir mer synliga när semesterperio-
derna börjar och man saknar vikarier 
för många elementära uppgifter inom 
vård och omsorg. Vi har kunnat läsa 
om hur kvinnor som skall föda barn 
skickas runt inom landstingen för att 
hitta en plats som kan ta hand om för-
lossningen. På några platser har man 
även skickat dem utomlands. Vi har 
läst om hur psykiskt sjuka männis-
kor har förvägrats plats på grund av 
att man stängt ner avdelningar i brist 
på personal. Detsamma är det med 
många andra 
vårdsökande för 
olika sjukdo-
mar.

Protester och 
varningar från 
sjukvårdsperso-
nalen har inte 
saknats. Trots 
detta har inte de 
styrande lands-
tingspolitikerna lyft ett finger för att 
komma tillrätta med situationen, en 
situation som regelbundet uppstår 
varje år. Motiven är nedskärningar 
och besparingar för att kunna hålla 
de budgetmål som kapitalet och EU 
dikterat. Men också för att påverka 
opinionen mot en allt mer privatise-
rad ”välfärdssektor”, privatiseringar 
vars enda syfte är att mjölka profiter 
på människors behov av vård och om-
sorg. Kampen mot nedskärningarna 
och privatiseringarna kommer att bli 
en het fråga under hösten. Runt om i 

vårt land planeras nu omfattande de-
monstrationer och manifestationer för 
att uttrycka det som den övervägan-
de majoriteten i vårt land anser vara 
det riktiga, att den offentliga sektorn 
skall ägas och styras av samhället och 
de valda politikerna. En uppfattning 
som vi kommunister länge har hävdat. 
Men fortfarande kan vi, även från de 
som kallar sig vänster, höra lovord om 
valfriheten. Vi behöver inte den valfri-
heten, och vill heller inte ha den. Den 
innebär bara rätten att lyfta profiter 
från den gemensamma sektorn. Därför 
skall den så kallade LOV-lagen avskaf-
fas, eller uttryckt på ett annat sätt, nej 
till privat vård och omsorg. Det blir 
en viktig paroll i höstens demonstra-
tioner. Liksom en paroll om avpriva-
tiseringar av de redan 
privatiserade delarna 
av den offentliga sek-
torn. Vi kan inte över-
lämna makten över 
våra liv till kapitalet. 
Men det fordras kamp för att uppnå 
målen, vi kan inte förlita oss på att 
vårdbolagen går samma väg som sko-
lans marodörer, i konkurs, utan vår 
hjälp. 

Dessutom är det betydligt allvarliga-
re om strömmen stängs av mitt under 
en operation än under en lektion på 
grund av obetalda räkningar, därför 
att pengarna har gått till vd-löner och 

aktieägare.
Ä v e n 

fredsfrågan 
och Sveriges 
de l tagande 
i imperialis-
mens härj-
n i n g s t å g 
runtom i vår 
värld har va-
rit ett sam-

talsämne under sommaren. Regeringen 
bygger vidare på Sveriges närmanden 
och anslutning till den imperialistiska 
krigskåren NATO och har  överläm-
nat en tredjedel av Sveriges areal till 
NATO:s krigsövningar och förberedel-
ser för stjärnornas krig. Drönare och 
förarlösa robotar testas för att kunna 
föra krig utan att opinionen upprörs 
i de egna länderna när mänskoliv off-
rats för världsherraväldet. Den förö-
delse som dessa vapen åstadkommer 
kräver dock människoliv, men inte av 
förövarnas egen nationalitet.

Nu förbereder man ytterligare ett 
steg i strävan efter världsherravälde 
för det kapitalistiska produktionssät-
tet och imperialisterna. Ingen skall få 
motsätta sig kapitalets självpåtagna 
rätt att bestämma över världens na-
turtillgångar och att ordna utsug-
ningen av det arbetande folket efter 
eget intresse. Och det främsta intres-
set är profit, profiter som används för 
att spekulera med våra levnads- och 
överlevnadsmöjligheter. Den procent 
av världens befolkning som styr och 
gynnas av den här politiken har redan 
nog. De äger 70 procent av världens 
tillgångar i form av företag som har en 
omsättning som överstiger många na-
tioners budgetar. De har 650 billioner 
dollar som används i spekulation för 

att pressa 
tillbaka de 
arbe tande 
över hela 
världen, ge-
nom speku-

lationer i skulder och valutor.
Deras nästa mål är Syrien och redan 

känns tongångarna från Irakkriget 
igen. Det påstås att landet har tillgång 
till massförstörelsevapen som används 
mot den egna befolkningen, och nu 
skall befolkningen räddas genom ur-
skillningslöst bombande med imperia-
listernas tusen gånger kraftigare mass-
förstörelsevapen, innehållande bland 
annat utbränt uran som ger skador för 
miljoner år framåt. 

Anfallet skall ske med medverkan 
av flera av Mellanösterns värsta dikta-
turer.

Det finns bara två vägar, antingen 
är man med dem, eller så tar man upp 
kampen mot dem.

Vi tänker ta kampen mot dem, men 
vi behöver bli fler.

Socialism eller barbari, vilket väljer 
du?

Het höst väntar

Protester och varningar från sjuk-
vårdspersonalen har inte saknats. 
trots detta har inte de styrande 
landstingspolitikerna lyft ett 
finger för att komma tillrätta med 
situationen

deras nästa mål är Syrien och 
redan känns tongångarna från 
irakkriget igen.
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Nordisk Sommarläger är ett samarbete 
mellan Sveriges Kommunistiska Parti, 
Kommunistisk Parti i Danmark, Dan-
marks Kommunistiska Parti och Norges 
Kommunistiska Parti. I år hölls lägret i 
Hälsingland och det var det 8:e sommar-
lägret.

Under förmiddagen hälsades deltagar-
na välkomna .

På eftermiddagen hölls det första 
föredraget på temat: ”Kampen mot 
imperialismen”, där företrädare för 
respektive parti redogjorde för den 
internationella kommunistiska rörel-
sens aktuella situation och utbytte er-
farenheter och analyser. Eftermiddagen 
avslutades med en givande diskussion 
vars öppna talarlista fylldes till bred-
den av representanter för samtliga par-
tier och länder.

Under söndagskvällen fick delta-
garna en rapport från en internatio-
nell konferens om militariseringen 
av nordligaste Norden som bara en 
vecka tidigare hade ägt rum i Kiruna. 
Superstarka radaranläggningar, in-
stallationer för nedladdning av satel-

litdata, raketavskjutningsramper och 
militära träningsområden på Svalbard 
och Vardö i Norge, Esrange utanför 
Kiruna och finska Lappland sköter jor-
dens kommunikation med ett otal sa-
telliter i rymden. Medan satelliternas 
civila nytta brukar framhållas vet vi 
att ingen modern krigföring klarar sig 
utan satellitdata – förarlösa plan som 
drönare är bara ett exempel. Flera av 
anläggningarna förmodas få uppgifter i 
USA:s så kallade missilförsvarssystem.

Den purfärska dokumentärfilmen 
The Ghosts of Jeju om USA:s krigsför-
brytelser i historien, baser runt om i 
världen och ambitionen att bli Masters 

of Space visades.
Andra dagen besöktes Nordiskt 

Sommarläger av Turkiets Kommunis-
tiska Parti 1920 (TKP 1920)

Representanter för TKP 1920 be-
sökte sommarlägret för att informera 
om situationen i regionen. De turkiska 

kamraterna höll på måndagen 
två uppskattade föredrag, ett 
om Mellanöstern och ett om 
händelserna kring Taksimtor-
get.

Murat Nergiz, partiordfö-
rande, och Fatma Senden Zirh-
li, viceordförande, för TKP 
1920 mötte en delegation från 
Sveriges Kommunistiska Parti. 
De infor-
merade om 
det relativt 
n y s t a r t a d e 

partiet och dess verk-
samhet. Enligt Jonas 
Hellberg, partistyrel-
semedlem, var mötet 
informativt.

– Vi hade endast 
andrahands informa-
tion gällande TKP 
1920 och därför var 
det viktigt att träffa 
dem på tu man hand. 
Många frågetecken har blivit uträtade. 

På tisdagen fick deltagare på Nord-
iskt Sommarläger lära sig bedriva agi-
tation genom att skapa banderoller, 
hålla tal och att skriva.

– Att få träna på att hålla tal och 

agitera var lärorikt, säger Manuel Nils-
son.

På eftermiddagen inledde Arne Chel-
ler, KPiD, en diskussion om den dialek-
tiska materialismen, en filosofi och me-
tod som kommunisterna använder för 
att förstå och förklara samhället där 
dialektiken är en viktig beståndsdel. 
Friedrich Engels förklarade att ”Dia-
lektiken är inte annat än vetenskapen 
om de generella lagarna för naturen, 
det mänskliga samhället och tänkan-
dets uppkomst och utveckling”.

Föredraget avslutades med gruppar-
bete och en omfattande diskussion.

Under onsdagen på Nordiskt Som-
marläger behandlades de olika typer av 

kapitalismkritik som representeras av 
opportunistisk och reformistisk vänster 
vilka, trots vissa ytliga skillnader, har 
den gemensamma utgångspunkten i att 
kapitalismens inneboende motsättning-
ar och kriser kan lösas utan att bryta 

Solen strålade när Nordiskt Sommar-
läger inleddes söndagen den 7 juli

Barbara Brädefors SKP och Fatma Senden TKP 1920

Propagandagruppen

Fotbollsturnering 
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med de kapitalistiska ägande- och pro-
duktionsförhållandena.

Vidare jämfördes de olika länder-
nas politiska och samhällsmässiga 
situationer med utgångspunkt i arbe-
tarklassens förhållanden, den fackliga 
rörelsen och de socioekonomiska för-
hållandena i stort. 

Mycket information, lärdomar och 
erfarenheter utbyttes och det stod klart 
att den förda politiken i de olika län-
derna i princip är densamma oavsett 
om det råkar vara en socialdemokra-
tisk eller öppet borgerlig allians som 
sitter vid makten. Så länge den demo-
kratiska ordningen är underställd fi-
nanskapitalets diktat är det bara mer 
privatiseringar, nedskärningar och ar-
betslöshet att vänta. 

Till skillnad mot den reformistiska 
och opportunistiska vänstern har vi 
dock ett verkligt alternativ: socialism. 

Torsdagen var den Fackliga dagen 
på Nordiskt Sommarläger, den inled-
des med att representanter från de 
fyra deltagande partierna höll var sin 

inledning på temat ”Facklig kamp”. 
SKP representerades av Lars Lundberg, 
välkänd byggnadsarbetare från Gävle. 
Han började med att berätta varför 
man kan köpa en flygresa mellan Paris 
och Stockholm för 18 kr av Ryanair, 
ett flygföretag som bara under förra 
året gjorde en vinst på 3,15 miljarder. 

Anledningen är att de förbjuder den 
inhyrda personalen att organisera sig 
fackligt och att ett flertal svenska kom-
muner betalar dryga subventioner till 
dem. Bara i Nyköping betalar man sex 
miljoner kronor om året. Dessutom får 
en arbetssökande som vill komma på 
anställningsintervju betala 2 900 kro-
nor. Uppmaningen från Lars Lundberg 
blev att bojkotta Ryanair.

Eftermiddagen fortsatte på temat 
”Kampen mot arbetslösheten”. Efter 
livlig debatt blev slutsatsen: arbetslös-
heten kan inte lösas under kapitalis-
men utan fortsatt kamp mot kapitalism 
och barbari är lösningen.

Fredagen var Ungdomens dag på 
Nordiskt Sommarläger då Devrim Si-
diripolos, Jonas Hellberg och Håkan 
Jönsson från Sveriges Kommunistis-
ka Ungdomsförbund talade om för-
bundet. Det gjorde även danska och 
norska kamrater om deras respektive 
ungdomsförbund.

Vi kan konstatera att proble-
men i våra respektive länder är lika: 
ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist 
med mera, menade Håkan Jönsson. 

– Uppenbarligen verkar det inte spela 
någon roll om vi har en såkallad röd 
eller blå regering.

Att den kommunistiska ungdomsrö-
relsen måste stärkas är vi rörande över-
ens om, och vi hade ett gott utbyte av 
tips och idéer under dagen.

På utvärderingsmötet framkom tips 
till kommande sommarläger och fram-
fördes tack för ett välorganiserat läger 
2013. Även ett stort tack riktades till 
huvudkockarna Hans och Martin för 
god näringsrik mat. De flesta uttryckte 
en önskan om att få delta även nästa 
år då sommarlägret kommer att bli i 
Norge.

Lördagen var uppbrottsdagen då 
städning och packning var de återstå-
ende programpunkterna.Arne Cheller KPiD, Betty Frydenberg Carlsson KPid och Victor Diaz De Filippi SKP

Facklig dag

Ungdomens dag
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Ställningsbyggaren Anna Lundström i 
Gävle tar strid för Byggnads kvinnliga 
medlemmar

En av de färgglada banderollerna på de 
nordiska kommunisternas sommarlä-
ger i södra Hälsingland i juli var dansk 
och krävde Likstillighet- Jämställdhet.

En av dagarna får vi ett exempel på 
hur man kan gå från ord till handling. 
Det är den fackliga dagen och från 
Byggnads GävleDala kommer ombuds-
man Lars Lundberg, medlem i SKP, 

tillsammans med två andra medlem-
mar i samma fack, Anna Lundström, 
ställningsmontör, och Krister Westin, 
facklig ansvarig på PEAB. Anna är en-
gagerad i ett kvinnligt nätverk inom 
Byggnads, hon säger att hon är nyfiken 
och gärna vill se vad vi gör på ABF:s 
kursgård Gläntan som är skapad av 
svenska byggnadsarbetare.

Anna Lundström är anställd på ett 
ställningsföretag och har varit organi-
serad i Byggnads i 18 år. Innan dess har 
hon prövat flera olika yrken. 

- 

1995 fick jag sommarjobb genom en 
före detta pojkvän som var montör. 
Han lämnade branschen, men jag blev 
kvar. Mest på grund av kamratandan, 
säger hon. - Att vara stark och ha skinn 
på näsan underlättar i den branschen 
men är inget måste. Jag har alltid blivit 
väl bemött. Byggnadsarbete är fysiskt 
krävande men kvinnor har ofta lättare 
att be om hjälp när det behövs och det 
kan även smitta av sig på männen.

Byggnadsarbetareförbundet har 1,12 
procent kvinnliga medlemmar och av 
dem har bara 0,2 procent ett yrkesbe-
vis. GävleDala har 8 500 män och 71 
kvinnor. Anna har bara en gång på 18 
år haft en kvinnlig arbetskamrat. En 
mansdominerad arbetsplats alltså, med 
en tuff jargong.

 - Men bland dessa få kvinnor finns 
ändå både arbetsledare och platschefer, 
kompletterar Anna bilden.

- Hur växte idén om ett kvinnligt 
nätverk fram?

- 1999 ordnade Byggnads en facklig 
utbildning för kvinnor. Då föddes tan-
ken. Fyra kvinnor tog itu med det och 
två år senare kallades alla yrkesverk-
samma kvinnor inom Byggnads till en 
första nätverksträff som pågick i tre 
dagar. Sedan dess är det årliga träffar 
med föreläsningar, erfarenhetsutbyte 
och workshops. 

- Vår slogan är: Stärka (förbundet), 
stötta (de kvinnliga medlemmarna), be-
hålla (de som har kommit till oss). Jag 
har för avsikt att också bilda ett regio-
nalt nätverk för Gävle-Dalaregionen.

Även SKP:s partisekreterare Håkan 
Jönsson, byggnadsarbetare i Skåne, 
har en arbetskamrat som är aktiv i det 
kvinnliga nätverket.

- Var ska man börja för att intressera 
flickor för yrkesbanan som byggnads-
arbetare? 

- Man måste nå skolungdom och 
redan börja på högstadiet, säger Anna 
Lundström. Förutsättningar för yrket 
är kapacitet och kunskap. Större ac-
ceptans i allmänhet från samhällets 
sida underlättar. Vår erfarenhet är att 
tjejer nästan alltid blir väl bemötta av 
sina arbetskamrater.

barbara brädefOrs

Stärka, stötta, behålla

Anna Lundström Gävle
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De kommunistiska partierna från Sve-
rige, Norge och Danmark har för 8:e 
gången avhållit ett gemensamt som-
marläger. Denna gång i Hälsingland, 
Sverige.

På sommarlägrets möten blev kapi-
talismens kris och dess stormanlopp 
mot befolkningens sociala och arbets-
mässiga rättigheter grundigt diskuterat.  
Konsekvenserna av de av EU pålysta 
privatiseringarna har blivit grundligt 
behandlade, och de våldsamma för-
sämringarna av de skattefinansierade 
sociala rättigheterna, hälsovård, ut-
bildning och kulturella rättigheterna 
har blivit jämförda. Den så kallade 
Nordiska modellen är nu en saga, av-
löst av EU:s samhällsmodell som kos-
tar sociala tragedier och liv.

Deltagarna från de tre länderna kon-
staterar:

– att storkapitalet skördar re-
kordhöga profiter, medan arbetslöshe-
ten stiger och arbetarnas reallön faller.

– att industrin placerar sin pro-
duktion där profitmöjligheterna är 
störst, där lönen är lägst och kraven på 
arbetsrättigheterna och arbetsmiljön är 
minst.

– att industrierna vid utflyttning 
och uppsägningar, och vid utnyttjande 
av EU:s regler om fri rörlighet för ar-
betskraft, pålägger våra samhällen 
ytterligare ekonomiska bördor och 
innebär ett grovt utnyttjande av de 
människor de gör arbetslösa som en lö-
nepressande arbetskraftreserv.

– att våra regeringar – oavsett 
”färg” eller påstått socialt sinnelag, 
välvilligt tillåter detta, och stödjer 
denna utveckling aktivt genom arbets-
löshets- och sociallagar, privatiseringar 
och nedskärningar i den offentliga sek-
torn.

De kommunistiska partierna konsta-

terar, att det kapitalistiska systemets 
omättliga jakt efter maximal profit är 
ödeläggande för vår jords överlevande, 
och att detta samhällssystem inte kan 
uppfylla en så grundläggande män-
niskorätt som rätten till arbete. Kapi-
talismen som samhällssystem kan inte 
reformeras till gagn för människorna. 
Systemet har överlevt sin roll i mänsk-
lighetens historia. Tiden är mogen för 
ett samhällssystem, som bygger på ge-
mensam omsorg för varandra och för 
vår skröpliga miljö. Ett system där 
folkmakt ersätter pengamakt.

Det är dags för socialism!

Sveriges Kommunistiska Parti 

Norges Kommunistiska Parti 

Kommunistisk Parti i Danmark

Danmarks Kommunistiska Parti

Nordens kommunistiska partier:
Det är dags för socialism

Årets fredsdagar i Degerfors visade upp 
en enighet som vänstern inte sett se-
dan Stockholmsappellens dagar. För 70 
år sedan. Då samlades vänstern kring 
Sovjetunionens förslag att kriminalisera 
kärnvapen. Vänstern, progressiva libera-
la grupper och delar av kyrkan fylkades 
då för denna gigantiska namninsamling.

Då som nu ställde sig den reformistiska 
vänstern (nu delar av V) på imperialis-
mens sida och tog ställning mot freden. 

Noteras kan, att det lilla trotskis-
tiska partiet Socialistiska Partiet ställer 
sig utanför genom sitt bisarra stöd till 
de s.k. rebellerna i Syrien. 

Nå, det är väl ingen överraskning att 
så sker, ty Jan Myrdal inledde med att 
erinra om det som ledde fram till För-
sta Världskriget 1914 och vilka lärdo-
mar vi kan dra av detta. Då svek den 
tyska socialdemokratin och röstade för 
kriget och det fanns sådana inom vän-
sterfalangen i det tyska partiet som rös-
tade för krigskrediterna. Detta gällde 
inte bara Tyskland, överallt svek den 
internationella arbetarrörelsen som i 

bindande kongressbeslut lovat att stop-
pa kriget.

Under Stockholmsappellens dagar 
ställde sig socialdemokratin på reak-
tionens och imperialismens sida. Idag 
har V intagit en mycket tvivelaktig roll 
när det gäller Syrien och t.o.m. gjort 
gemensam sak med de andra riksdags-
partierna i Syrien-frågan.

V:s ungdomsförbund verkar dock 
inta en förnuftigare hållning.

Den viktigaste erfarenheten från 
Degerfors är att den samlade vänstern 
tillsammans med bland annat organisa-
tioner som OFOG och Svenska Freds-
kommittén kan forma en fredsopinion.  

 För oss gäller det att ta fasta på 
orden från Hoola Bandoolas låt från 
70-talet :  ”Vem i hela världen kan man 
lita på ….”När de som skulle säga san-
ningen börjar ta tillbaks det de redan 
sagt”.

Fredsdagarna har visat vilka man 
kan lita och på detta bygger vi vidare.

Ty i Degerfors såddes fröet som kan 
växa till en mäktig fredsfront som kan 
hejda USA:s och NATO:s krigsplaner.

tage taLLqvist

Enig front för freden i Degerfors

Socialistiskt Forum Gävle
Lördagen den 21 september mellan klockan 10.00 och 
16.00 Folkets Hus i Gävle
Mängder med intressanta seminarier samt informations-
bord.
SKP deltar med bokbord och seminarium.
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Vad motiverar att en internationell 
konferens om satelliter, drönare, kärn-
vapen och missiler hålls i Kiruna? Det 
motiveras av att området som i Sverige 
brukar kallas för Nordkalotten, alltså 
nordligaste Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland, alltmer blir indraget i 
en militarisering av rymden som ger de 
tekniska förutsättningarna för nutidens 
krig på jorden.

Det finns ett internationellt nätverk 
som med både experter och aktivister 
undersöker, avslöjar och agerar mot 
denna gren av militarismen: Globalt 
nätverk mot kärnkraft och kärnvapen 
i rymden. Nätverket brukar förlägga 
sina årsmöten till platser som har en 
central betydelse för denna upprust-
ning, Jeju-ön i Sydkorea 2012, Kiruna 
2013.

Den norske journalisten Bård Worm-
dal som 2011 utkom med boken Satel-
littkrigen genomlyste på konferensen 
Norges roll i sammanhanget. Worm-
dal bor i Vardø i nordligaste Norge 
dit USA 1998 flyttade en av världens 
starkaste radaranläggningar, Globe II. 
Ta en karta och se avståndet till Ryss-
land med Murmansk. Polområdet i 
både norr och syd är den ultimata pla-
ceringen för radaranläggningar med 
tanke på många satelliters omlopps-
bana. På Svalbard ger Norge, i brott 
mot Svalbardstraktatet från 1920 som 
stadgar uteslutande fredlig använd-
ning av ögruppen, fler och fler tillstånd 
till USA och andra länder som där vill 
ha nedladdningsmöjligheter för sina 
satellitdata.  Satelliter som fotografe-
rar jorden med mer än en halv meters 
noggrannhet behöver lämna sina data 
till mottagare som skickar och säljer 
dem vidare. Det är nästan alltid civil 
nytta som framhävs som till exempel 
väderobservationer eller upptäckter av 
skogsbränder, men även om det inte 
handlar om deklarerade militära satel-
liter har så gott som alla dubbelt an-
vändningsområde, ”dual use”.

Aktivister från Fredskämparnas För-
bund i Finland informerade konferen-
sen om ett stort testområde för drönare 
i norra Finland där flygplatsen i Kemi-
järvi är uthyrd till en finsk filial av den 
multinationella vapenkoncernen Safran 
and Sagem. Testområdet sträcker sig 
fram till tre mil från den ryska gränsen.

Och så självaste Kiruna med svens-

ka rymdbolaget Esrange som ingår 
i det stora övningsområdet NEAT i 
Norrbotten. Esrange är en av världens 
största nedladdningsstationer för sa-
tellitdata. Här ska EU:s egen SAAB-
producerade drönare Neuron utprovas 
2014. Här finns också det ena av två 
”ben” för EU:s eget civil/militära posi-
tioneringssystem Galileo (motsvarande 
USA:s GPS). Det andra benet finns i 
Koron i Franska Guyana som ligger vid 
ekvatorn. Vetenskapsjournalisten Re-
gina Hagen från Darmstadt i Tyskland 
beskrev hur Galileo är under utveck-
ling med hittills fyra satelliter som ska 
bli 40 stycken som kommer att rotera i 
tre banor runt jorden.

När konferensdeltagarna besökte Es-
range fick de en föreläsning om rymd-
bolaget där det bara nämndes att det är 
civila kartor som laddas ner från satel-
literna. Men expertisen i publiken var 
för kunnig och till slut blev man tvung-
en att medge att bilder över jordytan 
också ges till USA:s och NATO:s mili-
tära operationer.

Den ryske konferensdeltagaren Vla-
dimir P. Kozin är rådgivare till pre-
sidenten för det Ryska institutet för 
strategiska studier och var före pen-
sioneringen ledamot av en arbetsgrupp 
för frågor angående missilförsvars-
systemet och NATO som var direkt 
underställd landets president. Kozin 
förklarade att den ryska regeringen 
upplever att USA:s så kallade missilför-
svarsprogram underminerar Rysslands 
strategiska försvarskapacitet och gör 
att hoppet om kärnvapennedrustning 
förefaller helt omöjligt att uppnå. Det 
råder dödläge på det området. Även 
Ryssland utvecklar 
ett missilprogram till 
sitt eget försvar men 
håller det inom sitt 
eget territorium med-
an USA/NATO place-
rar installationer ut-
anför sitt territorium 
som ett ”försvarspa-
raply” i flera europe-
iska länder och nära 
Ryssland. Kozin sade 
att detta ger Moskva 
alldeles för kort tid 
att ta ett avgörande 
beslut i händelse av 
en nödsituation.

 Det finns inte heller någon överens-
kommelse mellan Moskva och Wash-
ington om att hindra en militarisering 
av yttre rymden med en bannlysning 
av anti-satellitvapen. Alltsedan begyn-
nelsen av rymdåldern 1957 har USA 
blockerat närmare 20 internationella 
initiativ att förbjuda utplacering av 
offensiva vapen i rymden. Kozin sade 
också att Ryssland är oroad över de 
storskaliga borrningarna i Arktisområ-
det. 

USA/NATO:s intresse för Nordka-
lottområdet har alltså flera orsaker: att 
bygga NATO:s norra flank, att banan 
för eventuella inkommande fientliga 
missiler går där, närheten till Ryssland 
och till Arktis.

Kirunakonferensen samlade förutom 
styrelsen i Global Network aktivister 
från fyra nordiska länder och urfolket 
samerna varav de flesta var kvinnor. 
Kvinnor för fred organiserade konfe-
rensen i Sverige på föredömligt sätt och 
var både föreläsare, moderatorer eller 
bekymrade om allas välbefinnande.

Svenska Fredskommittén knöt an till 
konferensens tema med fyra broschyrer 
på temat Drönare, NEAT- kriget börjar 
i Norrbotten, Esrange och Vardø som 
ger basinformation och togs emot med 
stort intresse.

Global Networks officiella konfe-
rensrapport finns på engelska och väl 
illustrerad på 

http://www.space4peace.org/reports/
gn_conference_13.htm

barbara brädefOrs

Säkerhetskonferens om nordligaste 
Norden i Kiruna 29-30 juni

Svenska Fredskommittén och Kvinnr för fred utanför entrén till Esrange
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Den Internationella konferensen ”Norra Norden och interna-
tionell säkerhet”, hölls i Kiruna, Sverige, den 28-30 juni 2013. 
Deltagarna representerade ett brett spektrum av folkrörelser 
av olika delar av samhället från urfolket samerna, skandina-
viska, europeiska, asiatiska och latinamerikanska länder samt 
Ryssland och USA. Deltagarna kom överens om följande ut-
talande:

Konferensdeltagarna inser:
- att vi står inför oerhörda hot mot vår överlevnad på grund 
av den fortsatta föreställningen om att säkerhet kan uppnås 
genom en aggressiv utrikespolitik och genom militära aktio-
ner;

- att den yttersta konsekvensen av denna politik är fortsatt 
utveckling och hot om användandet av kärnvapen och ex-
ploatering och militarisering av den miljö som borde skyd-
das till mänsklighetens  fromma - som t.ex. det arktiska om-
rådet och den yttre rymden.

- att norra Norden utnyttjas genom NATO:s utbredning för 
militärt bruk där krigsövningar bedrivs för framtida krigs-
strategier och för att utprova och utveckla nya dödliga tek-
nologier;

- att USA har upprättat en satellitstation på Svalbardöarna 
i Norge som används av militären och av denna anledning 
bryter Svalbard- eller Spetsbergenavtalet som kräver att ar-
kipelagen inte får användas för militärt bruk.
- att den snabba ökningen av utplacering av rymdbaserade 
militära system och det globala nätverket av nedladdnings-
stationer (inklusive radaranläggningar och avlyssningsut-
rustning) som används av militären och därigenom bryter 
rymdavtalet;

- att det okontrollerade och oansvariga användandet av yttre 
rymden har resulterat i att rymdmiljön fyllts av skräp som i 
slutändan gör att den riskerar att inte kunna genomträngas;

- att den destabiliserande effekt som utplaceringen av det 
rymdbaserade, markbaserade och havsbaserade robotför-
svarssystemet har genom att underminera den internationel-
la stabiliteten och att detta riskerar möjligheterna att uppnå 
fortsatta överenskommelser om kärnvapennedrustning;

- att alla stater som har undertecknat icke-spridningsavtalet 
om kärnvapen ska följa artikel 6 och  ”inleda förhandlingar 
i god tro och ta  effektiva steg som ska avsluta kärnvapen-
kapplöpningen så snart som det bara går och leda till kärn-
vapennedrustning och ett avtal om allmän och total nedrust-
ning under strikt och effektiv internationell kontroll”.

- att de negativa konsekvenser som härrör från utplaceringen 
av USA:s taktiska kärnvapen i ett antal europeiska länder;
- att USA:s president Obama fokuserar på Asien, t.ex. genom 
att skicka robotar och krigsskepp till regionen och stödja 

konstruktionen av baser i regionen (som t.ex. den bas som 
hotar byborna i Gangjeon byn på Jeju-ön, i Sydkorea) vilket 
avser att omringa Kina och på så sätt öka den internationella 
spänningen; 

Därför vädjar vi till alla regeringar, politiska partier, medlem-
mar av civilsamhället och folkrörelser över hela världen att 
dela vår oro och vi uppmanar dem att ställa följande krav: 
- att de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd  ar-
rangerar ett brådskande möte om att återuppliva den stilla-
stående vapenkontrollprocessen som ska omfatta alla viktiga 
områden, inklusive kärnvapen, robotförsvar och konventio-
nella vapen som är utplacerade på marken, till havs, i luft-
rummet och i rymden:

- att medlemsländerna i FN med allvar ska arbeta för att 
anta en kärnvapenkonvention, som ska leda till kärnvapen-
nedrustning, och vi uppmanar kärnvapenstaterna att inte 
förhindra diskussionen om en kärnvapenkonvention i FN:s 
generalförsamling;

- att alla länder som innehar eller snart innehar robotför-
svarskomponenter ska inse deras inneboende destabilise-
rande effekt och i stället genom diplomatiska processer söka 
minska de internationella spänningarna och arbeta för en 
situation där samarbete, ömsesidigt tillit och förståelse råder;

- att alla nationer som deltar i rymdaktiviteter omedelbart 
ska delta i samtal på hög nivå om att förhindra en vapen-
kapplöpning i rymden och att erkänna yttre rymden som en 
demilitariserad zon;

- att alla stater ska respektera och förnya sina beslut att 
skydda den unika och ytterst viktiga regionen på jorden, 
nämligen Arktis och Antarktis, och återbekräfta att dessa 
områden inte är någon nations egendom, och aldrig skall 
vara det, utan ska skyddas som ett gemensamt arv för hela 
mänskligheten och att aldrig användas för militärt bruk;

- att de pengar och de tillgångar som erhålls efter de ovan 
beskrivna åtgärderna och andra vapenkontroll- och nedrust-
ningssteg inte ska överflyttas till andra militära projekt utan 
i stället användas till att konvertera de militariserade sam-
hällena till fredliga sådana som arbetar för förbättring av 
alla folks sociala och ekonomiska välfärd i stället för staters 
säkerhet och för att ta itu med vårt gemensamma problem 
som är klimatförändring.

Antaget vid konferensen i Kiruna, Sverige, 29 juni 2013.

översättNiNg frÅN eNgeLska, agNeta NOrberg.

Skydda nordområdena, demilitarisera ytt-
re rymden och undanröj hotet om kärn-
vapenutplåning
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Offentliggör ObduktiOnSPrOtO-
kOllet På 67-årige Skjutne mAn-
nen i HjulStA!

Den 7 augusti bestämde åklagaren ef-
ter en sammantagen bild, att lägga ner 
förundersökningen då skottet avlossats 
i självförsvar. Men var det bara ett dö-
dande skott? Vart tog radiovittnet som 
hörde fem till sex skott vägen? 

Lokalföreningen Megafonen i Husby 
beklagar nedläggningen av undersök-
ningen. Stöd dem att få tillbaka för-
troendet för polisen med att kräva: 
”OFFENTLIGT OBDUKTIONSPRO-
TOKOLL.” Det behövs väl inte mera 
bilbränder för det? 

stOckhOLm augusti 2013,
 LeNNart söderberg

ny StOr jk-förunderSökning mOt 
nOrdfrOnt - På grund Av bOrt-
tAgnA kOmmentArer

Justitiekanslern har inlett förunder-
sökning mot nazistiska Svenska Mot-
ståndsrörelsens webbplats Nordfront, 
med anledning av läsarkommentarer 
som publicerats men numera tagits 
bort. Det rör sig om sjutton läsarkom-
mentarer, nio av dessa är kommentarer 
till samma artikel som Justitiekanslern 
anser kan antas utgöra hets mot folk-
grupp.

Det rör sig om hyllningar av Hitler 
och nationalsocialismen, omnämnande 
av invandrare, romer och somalier som 
”parasiter”, och invandrare som ”slöd-
der” som ”bara kommer hit för att leva 
på vår bekostnad”, påståenden om att 
70-90 % av våldtäkter begås av ung-
domar med invandrarbakgrund m.m., 
Pluton Sveas låt ”Fjärde riket” (1995), 
omnämnande av chilenare som ”pack” 
och ”kräk”, och påståendet att det är 
homosexuellas ”inre längtan och öns-
kan” att ”förgripa sig på våra barn”. 

En av de ifrågasatta kommentarerna 
(18) är skriven av en styrelseledamot i 
Nationaldemokraterna, Björn Ceder-
ström, tidigare aktiv nazist och skapare 
av Försvarskåren Sveriges Självförsvar.

Anmälare var föreningen Juridik-
fronten som drivs av Martin Tunström.

Upprop:
Hjälp oss med en flygbiljett 
till nästa Världsungdoms-
festival!
Den 18:e Världsungdomsfestivalen äger rum i Latinamerika, närmare bestämt i Qui-
to i Ecuador 7-13 december i år. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund som är 
medlemsorganisation i Demokratisk Ungdoms Världsfederation har för avsikt att 
skicka minst en representant till festivalen.

Vi vet att flera SKP-medlemmar och sympatisörer har egna starka minnen från ti-
digare festivaler i t.ex. Prag, Berlin, Moskva, Sofia, Pyongyang, Alger, Havanna, Ca-
racas, med flera städer. Upplevelsen av den antiimperialistiska ungdomsrörelsens 
färgsprakande och beslutsamma internationella möten har bidragit till att prägla 
många kommunister och antiimperialister.

Nu har Ecuador med sin progressiva regering axlat ansvaret att stå värd för den 18:e 
festivalen i rad. SKU vill ge sitt bidrag 
till en lyckad festival. Vi samlar nu till 
en flygbiljett på ca 10 000 kronor och 
till festivalkostnaden på 1 000 kronor. 
Vi hoppas att Du vill ge oss Ditt stöd. 
Använd SKP:s konto PG. 421 53 84 – 1  
och märk Ditt bidrag med ” Quito”.

SKU har i slutet av juni sammankal-
lat till ett konstituerande möte för en 
svensk förberedelsekommitté. Ungdo-
mar som har egen finansieringsmöjlig-
het och önskar ingå i den svenska de-
legationen kan vända sig till SKU, via 
sku@sku.st eller tel: 040 6118882.

sveriges kOmmuNistiska 
uNgOmsförbuNd
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När detta skrivs har man demonstre-
rat i 33 dagar utanför det bulgariska 
ministeriet och högljutt skanderat till 
ackompanjemang av både trummor 
och visselpipor i hundratal, därefter 
har man i samlad tropp marscherat till 
parlamentsbyggnaden en liten bit däri-
från, för att upprepa proceduren, det 
vill säga i unisona talkörer skandera att 
regerigen ska lämna parlamentet. 

Trettiotre dagar är en lång tid för 
en demonstration och det påminner 
mycket om den oranga revolutionen i 
Ukraina för en hel del år sedan. Men 
efter vad jag har erfarit, har ingen 
svensk tidning skrivit en rad om saken 
och jag försöker läsa sex dagstidninger 
på webben varje dag. Jag får heller inte 
fram någon artikel när jag anväder fle-
ra olika sökmotorer. 

Varje kväll vid klockan 16-tiden när 
folk slutat sina arbeten, har de man-
grannt ställt upp och demonstrerat för 
att få bort regeringen, som består av en 
ohelig allians av turkiska partiet DPSC 
och exkommunisterna BSP som nuför-
tiden kallar sig för socialister och har 

övergivit marxismen. 
Ute ur leken är högerpartiet (Grazj-

dani za evropejsko razvitie na GERB 
som före senaste valet satt i regerings-
ställning. Inget eget parti fick egen ma-
joritet och kunde således inte ta mak-
ten och resultatet blev att socialisterna 
och turkiska partiet gick ihop och det 
är detta man reager över här nere i Bul-
garien. 

På den bulgariska statstelevisonen 
i går kväll visade man inslag från de-
monstrationen, men även ett inslag 
från en motdemonstration i en annan 
stad nämligen Sliven, där man uttryck-
te sitt missnöje över demostranterna i 
Sofia.

Så läget är minst sagt infekterat och 
svårgripbart. Bulgarien är väl det land 
som tillsammans med grannen Ru-
mäninen farit mest illa av övergången 
från planekonomi till ren gangsgster-
kapitalism som råder nu och innebär 
att folk själva får bekosta sina sjukför-
säkringar och de som inte har råd, får 
helt enkelt lägga sig ner och dö. Man 
kan se annonser i tidningarna där fat-

tiga föräldrar vädjar till bättre ställda 
människor om hjälp till medicin åt 
sina barn. Folk som rotar i sopkärlen 
efter mat och rent tiggeri på gatorna. 
Arbetsrättslagar vet man inte vad är 
lika lite som reglerad arbetstid. Är det 
så det inte passar arbetsgivaren, så kan 
han utan att det händer något, dra in 
semstern eller förkorta den för sina an-
ställda.

 Samtidigt har jag aldrig sett så lyx-
iga bilar i Stockholm med specialbe-
ställda mercedeskarosser eller andra 
lyxåk, engelska mini-suvar som härne-
re, parkerade kors och tvärs. För några 
parkeringsvakter ser man inte röken 
av.

Förhoppnings kanske jag återkom-
mer med ytterligare en artikel längre 
fram mot höstkanten och rapporterar 
ytterligare från det kanske fattigaste 
landet inom EU..

kjeLL h raNdehed/ sOfia

Ett helvetes oväsen

Riktpunkt nr 7 2013           11



UTrIKeS

Den 11 september 1973 mördades dröm-
men om en bättre värld i Chile. Tusen-
tals människor torterades och försvann 
och Pinochet blev omslagspojke för det 
som kom att kallas det smutsiga kriget 
i Latinamerika. Att CIA var inblandad i 
störtandet av den marxistiske presiden-
ten Salvador Allende är ingen hemlighet 
men att det var en operation som sträck-
te sig över ett decennium är föga känt.

 1958 var Allende tre procent från 
att vinna presidentvalet, något som 
fick Washington bestämma sig för 
att det kommande valet 1964 inte 
fick lämnas åt slumpen eller folkets 
oansvarighet. Efter att Kennedy 
hade valts skapades det en valkom-
mitté bestående av tjänstemän, CIA 
och Vita huset. En liknande bildades i 
Santiago, Chile. Över hundra personer 
kom att vara involverade i den kom-
mande operationen. 

Strategin för att stoppa en eventuell 
valseger för Allende påbörjades flera år 
före valet. Man tog kontakt med olika 
politiska partier och skapade olika 
propagandistiska verktyg för att vad 
man kallade att ”utbilda och organi-
sera antikommunister bland bönder, 
inom fackföreningsrörelsen, bland stu-
denterna, inom media och bland slum-
invånarna.”

Man bestämde sig för att satsa på 
den kristdemokratiske kandidaten 
Eduardo Frei eftersom han ansågs ha 
bäst chans att segra i det kommande 
presidentvalet. CIA sponsrade en stor 
del av hans kampanj genom att utbe-
tala ca 20 miljoner dollar från USA:s 
kassakista, en för den tiden hisnande 
summa.  Pengarna gick framför allt till 
olika propagandaprojekt som riktades 
först och främst till kvinnor. Kvinnor-
na var då långt mer religiösa än män-
nen och mer mottagliga för till exempel 
Pius XI:s herdabrev som spreds i hund-
ratusentals exemplar med inskriften 
”tryckt privat av medborgare som inte 
tillhör något politiskt läger, för att ge 
ett mer allmänt spridande av innehål-
let”. Man utnyttjade press, radio, film, 
pamfletter, affischer, direktutskick, 
väggmåleri, kort sagt alla medel i kam-
pen mot Allende.  

Under de sista veckorna av valet 
intensifierades kampanjen. En CIA-
finansierad organisation producerade 
tjugo reklaminslag per dag för 44 olika 
radiostationer på landsbygden, och på 
tre stationer i huvudstaden sändes tolv 

minuter långa nyhetssändningar fem 
gånger om dagen. Man kunde bland 
annat höra ett inslag som började med 
ljudet från en kulspruta som avfyrades 
och sedan en kvinna som skrek ”Kom-
munisterna har dödat mitt barn”, åt-
följt av en röst som sade ”Kommunis-
terna kan bara ge blod och elände. För 
att det inte skall hända i Chile måste 
vi rösta fram Eduardo Frei som pre-

sident”. Ca 3000 affischer sattes upp 
varje dag där den mest populära vi-
sade barn med hammaren och skäran 
stämplade i pannan. Tidningsartiklar 
skrivna av CIA och olika kända perso-
ner, både inhemska och från utlandet, 
publicerades med jämna mellanrum 
och olika mediebolag startades vars 
existens varit omöjlig utan CIA-spons-
ring. Olika gräsrotsprojekt finansiera-
des av Vita huset och leddes av en bel-
gisk jesuitpräst som var känd för sina 
kampanjer mot den katolska befrielse-
teologin. Han mottog över tio miljoner 
dollar från CIA och USAID, resurser 
som var till för att stödja Freis valkam-
panj.  

Operationen blev framgångsrik. Frei 
vann med 56 procent av rösterna mot 
Allendes 39 och i en utvärdering ge-
nomförd av CIA kom man fram till att 
”den antikommunistiska skrämselkam-
panjen var den mest effektiva som före-
tagits” och särskilt nöjd var man över 
satsningen på kvinnorna. Allende fick 
67 000 fler röster av männen men av 
kvinnorna fick Frei 490 000 fler röster. 

Anledningen till denna enorma kam-
panj var att man såg Allendes program 
som ett stort hot. Han ville omfördela 
inkomsterna (två procent av befolk-
ningen fick 46 procent av inkomster-
na), nationalisera de största industri-
erna och stärka förbindelserna med de 
socialistiska länderna. En sådan själv-
ständighetslinje kunde självklart inte 
accepteras av Washington. 

Mellan 1964 och 1970 fortsatte man 
de olika projekten för att misskreditera 
vänstern och de olika valmekanismer-
na användes till stöd för kandidater i 
kongressvalen 1965 och 1969. Man 

gav bland annat pengar till ett socia-
listiskt utbrytarparti för att man skulle 
stjäla röster från Allendes socialist-
parti. På så vis tappade partiet sju kon-
gressplatser. I en senatsrapport nämns 
olika CIA-operationer som utfördes 
vid denna tid som innefattade bland 
annat att CIA såg till att kommunis-
terna förlorade sitt inflytande över stu-
dentorganisationerna på universiteten, 

att man bekämpade det chilenska 
LO och gav stöd till olika så kall-
lade demokratiska fackföreningar 
och stödde olika grupper inom det 
politiska och intellektuella livet.

Trots alla kampanjer lyckades 
Allende att segra i presidentvalet 
den 4 september 1970 och den 
24 oktober skulle den chilenska 

kongressen sammanträda för att välja 
mellan honom och den konservative 
kandidaten som kommit tvåa, Jorge 
Alessandri. En i det närmaste desperat 
verksamhet utbröt i Washington för att 
se till att Allende inte skulle få beträda 
presidentämbetet. Man försökte med 
att muta kongressledamöter för att de 
skulle rösta på Alessandri och när det 
inte gick gjorde man allt för att förmå 
militären att genomföra en statskupp.  
Men CIA hade svårt att övertyga flera 
officerare på grund av det som man 
beskrev som ”den chilenska militärens 
apolitiska och konstitutionellt orien-
terade tröghet”. Det främsta proble-
met var arméns överbefälhavare René 
Schneider som var tydlig med att den 
konstitutionella processen skulle res-
pekteras. Den 22 oktober såg CIA till 
att han avlägsnades genom att man 
sköt honom vid ett påstått kidnapp-
ningsförsök.  Mordet blev inte den ka-
talysator som man hade hoppas utan 
tvärtom slöt armén upp till försvar av 
grundlagen.  

Under denna mellantid på sju veckor 
när kongressen skulle utse en ny presi-
dent producerade CIA fler än 700 ar-
tiklar och radioprogram i Latinamerika 
och Europa. Till Chile kom åtminstone 
journalister från tio olika länder som 
var avlönade av CIA. I USA planterade 
man artiklar i ansedda New York Ti-
mes och Washington Post, för att inte 
glömma tidskriften Time. Men trots 
mordet på Schneider och den enorma 
förtalskampanj som genomfördes miss-
lyckades man. Den 24 oktober valde 
kongressen Allende och han tillträdde 
den 3 november.

USA bestämde sig för knäcka Al-

Drömmen som mördades

”jag förstår inte varför vi skall stå och 
se på när ett land blir kommunistiskt 
på grund av den egna befolkningen.”
Henry kissinger den 27 juni 1970, na-
tionella säkerhetsrådet
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lende och Chile eller som den dåva-
rande CIA-chefen William Colby ut-
tryckte sig att skapa en ”prototyp eller 
ett laboratorieexperiment för att pröva 
olika tekniker att med kraftiga ekono-
miska satsningar försöka misskreditera 
och störta en regering”. Experimentet 
har beskrivits som ”den mest mång-
skiftande intervention som USA någon-
sin företagit”. Den chilenska ekonomin 
var extremt beroende av USA och lätt 
att påverka. De olika hjälpprogram-
men ställdes in och lån från USA:s Ex-
port–importbank, Interamerikanska 
utvecklingsbanken samt Världsbanken 
tilläts inte. Mer eller mindre all affärs-
verksamhet som man hade med USA 
ströps. Olika transportmedel stod still 
eftersom man inte kunde få tag på re-
servdelar och likadant var det för den 
tunga industrin som koppar, stål, olja 
och el. Multinationella ITT behövde 
ingen övertalning om vad som behöv-
des. I ett PM från 1970 kunde man läsa 
följande: ”Ett mer realistiskt hopp hos 
de som vill stoppa Allende är att en 
hastigt försämrad ekonomi kan starta 
en våldsvåg som leder till en militär-
kupp.”

Under tiden som bidragen för de 
olika humanitära projekten ströps 
ökade man militärhjälpen och fler och 
fler officerare utbildades i USA och Pa-
nama.  För att inte skapa osämja med 
militären accepterade regeringen dessa 
bidrag.

Varubristen skapade stort missnöje 
bland befolkningen likaså de utdragna 
strejkerna som sponsrades i hemlig-
het av CIA. 1972 genomförde åke-
riförbundet en lockout för att svälta 
befolkningen och man stoppade även 
tidningar som stödde Allenderegering-
en.  Man utbildade ca 100 medlemmar 
från hantverkar- och arbetsgivarför-

eningarna i det som kallas ”The Little 
Anti-Red Schoolhouse” som drivs av 
American Institute for Free Labor De-
velopment (AIFLD). Deras fackfören-
ingsexperter bildade även en ny hant-
verksorganisation 1971.

Propagandan inom armén tilltog 
alltmer. Man förfalskade dokument 
som visade att Allende samarbetade 
med den kubanska underrättelsetjäns-
ten för att samla information om ar-
méledningen. CIA subventionerade 
böcker, veckotidningar och nyhetsbrev 
med humoristiska och poliska inslag 
förespråkande en statskupp. Under ti-
den sammanställde CIA arresteringslis-
tor och vilka anläggningar som skulle 
behövas tas över vid en eventuell kupp. 
Våld och dagligt sabotage genomför-
des av den CIA- sponsrade fascistiska 
gruppen Patria y Libertad. Gruppen 
deltog senare tillsammans med militä-
ren i det misslyckade statskuppförsöket 
i juni 1973. 

Den politiska oppositionen hoppa-
des att erövra två tredjedelars majoritet 
i kongressen i valet 1973 för att väcka 
riksrätt mot Allende men misslycka-
des. Tvärtom så ökade Unido Popular 
(UP), Allendes koalition, sina röster i 
kongressvalet i en aldrig tidigare skå-
dad omfattning, från 36 procent till 44 
procent. 

Den elfte september 1973 segrade 
CIA, militären och storfinansen. Kup-
pen startade vid Valparaiso genom 
att krigsfartyg sändes till Santiago. 
Samtidigt fanns det amerikanska far-
tyg försatta i krigstillstånd längs med 
den chilenska kusten under förevänd-
ning att man skulle genomföra diverse 
militärövningar. Ett flyplan med ett 
kommunikationsövervakningssystem 
flög över chilenskt luftrum och den 
amerikanska flygbasen i Mendoza, Ar-

gentina, sattes i beredskap. Landet av-
skärmades under en veckas tid och folk 
avrättades och torterades medan miltär 
patrullerade och stridsvagnar rullade 
på gatorna. Drömmen mördades och 
ordningen var återställd. 

”för Washington är det vär-
sta kätteriet i tredje världen 
självständighet. i Salvador Al-
lendes fall var självständighe-
ten skrudad i en särskilt pro-
vokativ kostym – en marxist 
som lagligt hade blivit vald 
och som respekterade lan-
dets lagar. detta var inte bra. 
det skakade om själva grun-
den som det antikommunis-
tiska tornet var byggd på: 
doktrinen som omsorgsfullt 
hade odlats under årtionden 
om att ”kommunister” bara 
kan komma till makten ge-
nom våld och bedrägeri, att 
de bara kan hålla sig kvar vid 
makten genom att terrorisera 
och hjärntvätta befolkningen. 
det fanns bara en sak som var 
värre är en marxist vid mak-
ten – en lagligt vald marxist 
vid makten.” - William blum, 
”CiA och uSA:s verkliga utri-
kespolitik“ 

victOr diaz de fiLippi

40-årsjubileums T-shirt Salvador Allende

Designer av T-shirten är den chilenske konstnären Jorge Varas ”Varilla”.

T-shirten finns i färgerna vit, svart och röd och kan beställas genom att sätta in 230 
kronor på PG 415 415-9, glöm inte uppge namn, adress och färg. Priset är inklusive 
porto.  
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Vi får ständigt höra i propagandan att ”vi 
har demokrati”! Det ”bevisas av” att vi har 
”fria demokra-tiska partier” somverkar i 
”fria demokratiska val”!! MEN man förti-
ger HELT att vi lever i en total propaganda-
diktatur som är ett kapitalistiskt MONO-
POL! 

Det är HELT omöjligt att få en insändare 
som påpekar detta eller annan fakt -publi-
cerad – i en bor-gerlig eller rättare kapitalis-
tisk tidning. Detta fasktum vet vi alla som 
har sökt att få in en insändare som INTE 
slickar kapitalismen medhårs!

Men eftersom ingen tidning av annan typ 
– än kapitalistkaraktär  - har besvärat sig 
med- trots påpe-kande att ta emot insän-
dare som kapitalet har censurerat – så står 
bara ”ord mot ord” som kapitalets ”dräng-
ar” säger! Häpnadsväckande – minst sagt! 
Det finns all anledning att ändra på denna 
alltför självdestruktiva attityd! Visst kostar 
det pengar och kräver arbete – men HUR 
skall man annars kunna slå undan benen på 
dessa falska ”demokrater”?  Med statistik 
av denna typ kan man klart hävda att kapi-
talismens drängar censurerar!

Annars är den vanliga lögnen från kapi-

talets hjon att det är vi socialister rättare 
kommunister som ”censurerar” osv. Den-
na lögn har monopolpropagandan lyckats 
sprida vida omkring. Men ur ser verklighe-
ten ut? Snabbt ch kort kan konstateras att 
Oktoberrevolutionen redan på den första 
(rev-lutions-)natten tog de två direktiven 
om FREDEN och JORDEN!! Det innebar 
att jordens första FREDSSTAT hade bil-
dats och som avskaffade ALL MILITÄR 
vertksamhet! Det är därför som RA Roda 
Armen bildades först i februari 1918! Och 
vidare att ALL MARK tillhörde staten och 
att tidigare ägare inte längre var det. Detta 
UTAN varje form av ”kompensation” ed!

Kapitaliststaterna jublade dessa mör-
dardrängar kan inte tänka sig en fredlig 
värld varför de i sin onda fantasi trodde att 
denne stat utan egen militär – läött skulle 
besegras! DÄRFÖR startade 14 (fjorton) 
stater ett invationskrig! Detta kallar dessa 
lögnare ”inbördeskrig”!

Vidare efter en vecka tillkännagavs från 
kommisarie J. Stalin (som var ansvarig för 
den sk nationa-litetsfrågan) att de områden 
som kunde och varit egna länder skulle få 
bli så! Detta var den akt som gav t ex det 

finska storhertigdömet rätt/möjlighet att på 
sin lantdag den 6 dec 1917 ta upp fr ågan 
om självständighet. Detta har talmannen 
efter omröstningen rest till ”Leningrad” för 
att tacka den nya revolutionsregeringen för 
Finlands självständighet. Lögnarna i Fin-
land har hittat på dumheten ”att Finland 
gjorde sig fritt”!! En så korkad LÖGN mal 
dessa mytomaner än idag!  Men detta är

inte slutet på historien, utan snarare bara 
början så som de kapitalistiska historieför-
falskarna stän-digt vränger sanningen.

En vanlig lögn är att SU skulle vara isole-
rat och det enligt lögnarna av egen önskan 
eller verkan. Sanningen är att SU OME-
DELBART ”isolerades” och förhindrades 
på allt sätt at ta del i den inter-nationella 
poliktiken osv. Det är kapitalismen som i 
alla tider avsiktligt och medvetet isolerat  
SU och hela det socialoistiska ”lägret”! 
Detta av hysterisk skräck för att socialis-
men innebär slutet för den aggressiva och 
omänskliga kapitalismen som vi vet har 
fascismen som en oavskijlig del i sin ”na-
tur” eller snarare onaturliga skepnad!

gerLe hbg

Kapitalismen är ett dårhus!!

Med ”Stalin som Gud” (Norstedts förlag) 
heter Magnus Utviks något förutsägbara 
biografi som även har undertiteln ”tre tonår 
i en kommunistisk sekt”.

Utvik var ung medlem i Kommunistisk 
ungdom! Vid 1980-talets början fick han en 
ingivelse om att KU/VPK hade lämnat den 
kommunistiska ideologin bakom sig och 
börjar mer och mer umgås med ”Håkan” 
som sköter SKF/ML:s bokhandel i Värna-
mo. Han snärjs allt mer in i Håkans tän-
kande och börjar tillsammans med honom 
fraktionera mot KU/VPK och deras politik.

Han kommer mer och mer in i i den rö-
relsen och efter att ha blivit utesluten ur KU 
blir han hängiven partiarbetare. SKF/ML 
ombildas till KPS, Kommunistiska Partiet i 
Sverige, ett helt igenom Albanientroget par-
ti som ser alla andra partier som antingen 
Trotskistiska eller kapitalistiska, detta inbe-
räknar även SUKP; SED etc, det var endast 
det Albanska partiet som ägde sanningen 
och hade tolkningsföreträde i deras värld.

Partilivet blir allt mer hektiskt och han 
blir förflyttad från Värnamo till Göteborg 
som 18-åring för att hjälpa till att bygga 
upp partiet där.

Jag vill absolut inte bemöta några av 
hans påståenden, men nog verkar det 
suspekt, även i en ”sekt” att förflytta en 
18-åring till Göteborg, speciellt med tanke 
på att han inte ens var kandidatmedlem i 
KPS, och nåt ungdomsförbund hade inte 

heller bildats!
Det var i samband med att han sökte 

kandidatmedlemsskap som det uppdagades 
att ”förstesekreteraren” i KPS Anders Pers-
son ansåg att unge Utvik led av trotskis-
tiska tendenser och inte var pålitlig nog för 
att ingå i KPS!

Då verkar unge Utvik förstå att detta 
inte var hans grej, utan han vände det hela 
ryggen, därav denna bok efter nästan tret-
tio år efter att han lämnat gruppen!

Ja vill ni veta mer kan ni alltid låna 
denna veritabla sågning av hela den kom-
munistiska rörelsen. Att han anser att KPS 
var en sekt, vill jag inte uttala mig om ef-
tersom jag inte kände till dom mer än att 
dom var väldigt aktiva i Svensk-albanska 
föreningen, i vilken jag själv var medlem. 
Men OM det nu var så, att Anders Persson 
& Co styrde med järnhand, behöver inte 
Utvik tala sanning för det! Han ger istäl-
let ett något naivt intryck genom att klassa 
alla kommunistiska partier per definition 
som sekter! Där kan jag absolut inte ge ho-
nom rätt. Jag har vinglat mellan först VPK, 
senare i samband med VP:s bildande blev 
det APK/SKP innan jag lurades över till VP 
igen. Men NU är jag hemma och kan med-
dela att någon sekterism har jag aldrig sett 
tillstymmelse till!

Starka och dynamiska ledare, finns det 
gott om. Vi har ju haft ledare i vårt parti 
som jag skulle vilja benämna både dyna-

miska och karismatiska. Ta till exempel 
Sven Linderot och Rolf Hagel, sossarna 
hade Palme osv. Man behöver naturligtvis 
inte tycka om organisationen som ledaren 
leder, men likafullt kan personen vara dy-
namisk.

Ett annat klavertramp som Utvik gjort är 
att han 1980 anklagar VPK för att vara all-
deles för lite kommunistiska, medan han nu 
2013 förklarar att Jonas Sjöstedt är alldeles 
för mycket kommunist. Där kan jag omöj-
ligt få ihop det!

Dessutom så har jag knappast mött nå-
gon avhoppare som ger beröm åt den orga-
nisation dom lämnat.

Ska i alla fall ge Utvik en eloge för sin be-
skrivning av SKP:s förre partistyrelseleda-
mot Erik Berg i Värnamo som i hans ögon 
var folklig, påläst och dessutom en heders-
man. Ja en blind höna hittar också ett korn 
någon gång ibland. 

Jag avslutar med KPS ordförande Anders 
Perssons ord vid partisammandragningen 
i november 1987: ”Kamrater, jag har inte 
planerat och planerar inte att misshandla, 
tortera eller avrätta några partimedlemmar. 
Därmed inte sagt att jag tror att man alltid 
kan klara kampen mot revisionismen utan 
att få lite skit under naglarna.”

Jag ger er själva chansen att gör en tolk-
ning av dessa slutrader!

mats hedeLL dOmsjö

Inget mer än floskler i Magnus Utviks självbiografiska bok!
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Presstopp för nästa nummer är 15 september.
Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se

till minne Av tAge HäggStröm
Vi beklagar bortgången av en god kamrat och vän.
Tage tillförde vårt gemensamma parti under många år viktig kunskap och 
engagemang. Han bidrog starkt till att det kommunistiska partiet fick ett 
övertygande och verklighetsförankrat skogs- och jordbrukspolitisk program. 
Tage utmärkte sig genom sin framåtvända, vetenskapliga syn på utvecklingen. 
Han var genom decennier en motor bland kamraterna i Nätra-Sidensjö och 
Örnsköldsvik. Han hjälpte även många att hitta en balanserad inställning till 
nykterhetsrörelsen.

Tage lämnar efter sig ett ljust minne som 
en god, jordnära och aktiv människa som 
var trogen sin övertygelse. 
Tage kommer att saknas i skaran av pro-
gressiva krafter i Sverige och bland våra 
vänner. I min trädgård växer ett äppel-
träd som han har planterat och som bär 
rikligt med frukt – vilket jag vill tolka 
som symboliskt för Tages gärning.

rOLf hageL

Förre partistyrelseledamoten Tage Hägg-
ström Drömme, Sidensjö i Örnsköldsviks 
kommun har tyvärr avlidit den 28 maj 
2013!
Tage var hela sitt liv trogen den kommu-

nistiska rörelsen och var en av drivkrafterna från Västernorrlands län när par-
tiet återupprättades 1977.
Efter det satt Tage i partistyrelsen för APK i ett flertal år!
Redan vid fyra års ålder förlorade han sin far. Detta innebar att han tidigt fick 
börja hjälpa till med försörjningen och hans mor Beda var en stor förebild. 
Tidigt såg han orättvisorna i samhället
Den första gången jag kom i kontakt med Tage var i början av 1980-talet, 
när jag besökte IOGT:s kontor i Ö-vik. Vi hälsade på varandra och jag var 
övertygad om att den mannen ser jag aldrig mer, eftersom jag inte tillhörde 
den organisationen.
Men det dröjde inte länge förrän våra vägar korsades ett otal gånger!
Tage hade politiska uppdrag i såväl Nätra kommun och efter storkommunens 
införande i Örnsköldviks kommun.
Han övergav aldrig sina ideal, men de sista 25 åren tog arbetet med nykter-
hetsrörelsen och dess gårdar mer och mer över hans engagemang!
Det är många i IOGT-NTO- landet som minns honom som en stor folkrörelse-
man med engagemang, debattlust och framtidstro. För Tage var ungdomarna 
viktiga och vid kongressen 1995 utsågs han till UNF:s hedersknyffel. 
Vi som mött och varit en del av hans rika partiliv, minns en man som trodde 
på både världssocialismen och den enskilda individen! En man som aldrig gav 
vika för påtryckningar, lögner eller rena hot!
En stor man har lämnat oss, Tage blev 85 år!
Våra tankar går främst till hustrun Margit och barn o barnbarn!

mats hedeLL
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Respektera det syriska folkets rätt att be-
stämma sin egen framtid utan imperialismens 
plundringståg och Sharia-lagar från Al Quaida   
Uttalande från Sveriges Kommunistiska Parti 
- SKP
 USA-imperialismen och dess vasallstater för-
bereder återigen en upptrappning av kriget 
mot Syrien, ett krig som hittills förts med 
hjälp av Al Quaida-anknutna terrorister/lego-
soldater, s.k. rebeller från trettio länder, utan 
anknytning till Syrien. Dessa krigar för impe-
rialismens räkning, främst från USA enligt en 
så kallad okonventionell krigföring men även 
från EU, Saudiarabien, Gulfmonarkierna och 
Turkiet med ett stort ekonomiskt och militärt 
understöd för att uppnå herravälde i hela re-
gionen Mellanöstern.
Till vasallstaterna sällar sig också Sverige, inte 
minst genom ansvariga politiker, dess gene-
ralstab och media. Tongivande ”journalister” 
och ”expertis” som från alla tre lägren hjälps 
åt i mediarapporteringen (läs krigspropagan-
dan) för att hos allmänheten skapa gehör för 
krig, det krig som är en naturlig fortsättning 
av monopolkapitalismens politik. Till detta lä-
ger sällar sig numera också ledningen i social-
demokratin liksom den s.k. vänstern.
Redan 2007 varnade självaste CIA för att Al 
Quaida tillverkade kemiska stridsmedel som 
senapsgas och sarin, en varning som upprepa-
des i år. Själv förfogar USA över stora mängder 
kemiska vapen som de också använde, bland 
annat Agent Orange i Vietnam.
Nu har emellertid USA bestämt sig för att det 
var Syrien som utförde attacken med kemis-
ka vapen. Ett helt godtyckligt påstående som 
i den onyanserade median kommer att gälla 
som bevis eftersom det presenterats av ”värl-

dens största demokrati” - USA. Annars går det 
som bekant att ”rigga” bevis, som i fallet med 
de påstådda kärnvapnen i Irak. Den lögnen tjä-
nade samma syfte- olja, naturgasfyndigheter 
och andra rikedomar. Med de gigantiska lög-
nerna behövs ej heller FN:s vapeninspektörer, 
det ingår ju inte i deras uppdrag att avgöra 
vem som låg bakom attacken. Den uppgiften 
är förmodligen helt förbehållen USA. Att det 
var Syrien som bjöd in FN:s vapeninspektörer 
blir i sammanhanget också helt ointressant 
liksom det faktum att den Syriska armén hit-
tat kemiska vapen i Al Quaida-terroristernas 
tunnlar i Damaskus utkanter.
När USA:s monopolkapitalister med adminis-
tratörer på alla områden nu inte respekterar 
FN-stadgan eller internationell lag i det de 
genomför sanktioner och hotar med krig kan 
vi inte räkna med deras respekt för att 60 % 
av den egna befolkningen säger nej till krig 
mot Syrien, där endast 9 % är för. Inte heller 
respekterar Sveriges högerpolitiker av diverse 
kulörer sida vid sida med imperiet vårt lands 
neutralitetsprincip och alliansfrihet när de nu 
smygansluter landet till NATO - ”De plundran-
de ländernas allians.”   

- Låt det syriska folket få bestämma över sin 
egen framtid, utan att påtvingas imperialis-
mens   doktriner under Al Quaidas Sharia-
lagar   
- Nej till all utländsk intervention. 
- Upphäv sanktionerna. 
- Inget svenskt stöd till kriget   

Sveriges Kommunistiska Parti-SKP
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