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Innehåll

Starka krafter bakom Obama men inget är star-
kare än ett enat folk
USA: s Obama-regim som murbräcka 
och språkrör för monopolkapitalets in-
tressen och imperialism har fått chan-
sen att på diplomatisk väg slippa att 
förlora ansiktet i Syrien-frågan. Det i 
ett läge när den egna propagandaappa-
raten felar och faktiska bevis kommer 
allt fler till del om att det var de betalda 
legosoldaterna visavi terroristerna i im-
perialismens och Al Quaidas tjänst som 
utförde attackerna med kemiska vapen.

Trots detta och för att praktiskt res-
pektera folkrätten presenterar Ryss-
land ett förslag som samtidigt kan 
fungera som räddning för USA från att 
fullständigt förlora ansiktet. Förslaget 
går ut på att Syrien ska ställa alla sina 
kemiska vapen till förfogande för inter-
nationell kontroll och låta dem förstö-
ras. En plan som Syrien accepterat. 

USA har dock aldrig lärt sig och för-
stått att diplomati och överenskom-
melser inte kan göras med samtidiga 
påtryckningar och hot om krig. Sin 
vana trogen fortsätter dock USA:s mo-
nopolkapitalister och regim nu att hota 
Syriens folk med regering enligt detta 
recept. Och alla vet att det i USA: s 
krigföring ingår användning av uran-
vapen, fosforbomber och annat, som så 
mången gång förut. Naturligtvis sker 
hoten med anledning av monopolkapi-
talisternas dröm om att få fullständig 
kontroll över hela regionen Mellanös-

tern, dess olje- och naturgastillgångar. 
Sålunda försöker de att dupera hela 
världen genom sin media-megafon med 
de ”politiker”, ”experter” och ”jour-
nalister” som står till dess tjänst för att 
bryta solidariteten och splittra världens 
folk och länder mot varandra. Härför 
står också akademiskt skolade borgare 
till tjänst som tagit plats i socialdemo-
kratiska och ”vänster”-partiernas led-
ning för att utdela sin pro-imperialism 
och chauvinism. Alltså inget nytt under 
himmelens fäste men de jobbar i mot-
vind.

Faktum är att folkmajoriteterna allt-
mer inser att USA och de övriga impe-
rialistiska länderna inte har internatio-
nell rätt utöva sina påtryckningar med 
krig, uttala krigshot och genomdriva 
sanktioner mot suveräna länder och 
människorna i dem eller att samtidigt 
vara både världs-sheriff, domare och 
bödel.

De imperialistiska ländernas regimer 
ingående i de plundrande ländernas al-
lians – NATO- säger en sak, folkrätten 
en annan. Människorna kommer aldrig 
att hitta avantgardet för sin frihet ge-
nom den kapitalistiska propagandaap-
paraten även om den till vardags sägs 
vara både informatör och nyhetsför-
medlare. Människorna måste lära sig 
vem/vilka de lyssnar till, deras intres-
sen, vad de säger och varför. Lära sig 

skilja de kapitalistiska staternas lagar, 
juridiska väsen och politik från inter-
nationell lag, folkrätt och FN-deklara-
tioner om mänskliga rättigheter. Tyd-
ligt blir då den förstes våld mot den 
andre, ståendes i ett klart motsatsför-
hållande till varandra. Det förstod det 
brittiska folket intuitivt när det sade 
nej till deltagande i ett krig mot Syrien, 
som ånyo skulle pressas igenom på fal-
ska grunder. I förlängningen tvingades 
Labourpartiet liksom det brittiska par-
lamentet att säga nej. 

Nu börjar även de republikanska 
och demokratiska partiernas kon-
gressledamöter att känna av att USA 
står alltmer ensamt i sin krigshets. Det 
största bidraget härför är naturligtvis 
att 60% av dess egen befolkning säger 
nej till krig, medan endast 9% är för, 
samtidigt som en absolut majoritet av 
världens länder och befolkningar är 
emot ett angrepp på Syrien. 

kjell bygdeN
sveriges kommuNistiska parti

iNterNatioNella sektioNeN
stockholm deN 11 september 

2013
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ledare

Sommaren går mot sitt slut och vi öns-
Samtidigt som avslöjandet av polisens 
registrering briserade som en bomb 
brännmärktes Sverige för tredje gången 
av FN:s rasdiskrimineringskommitté.  
Kritiken är särskilt oroande eftersom 
den tar upp samma saker och visar 
att Sverige gör alltför lite för att bryta 
trenden. Framför allt pekas diskrimi-
neringen mot romer som folkgrupp ut 
men också segregationen i allmänhet 
eller som FN skriver:

”Det kan få följder som kravallerna 
i Stockholmsförorten i Husby i maj 
2013”

Man undrar vad kommittén hade 
skrivit om den känt till den omfattan-
de registreringen av romerna, en re-
gistrering som bygger på etnicitet med 
släktträd innefattande döda och små-
barn.  Att ett sådant register har kun-
nat existera utan att någon anmärkt 
på det visar polisens syn på romerna 
och än mer avskyvärt är deras försökt 
till försvar. Först genom att använda 
semantik och kalla registret för en 
analysfil som Skånepolisens informa-
tionsdirektör Lars Förstell för sedan 
övergå till att skylla på varandra. Allra 
löjligast har Örebros rotelchef för gro-
va brott varit genom att försvara för-
farandet med att påstå att man måste 
kartlägga kriminellas umgänge. Det 
är klart att polisen måste ha verktyg 
för att bekämpa brottsligheten men 
om man ska använda Örebromodel-
len som utgångspunkt så innebär det 
att man måste 
kartlägga hela 
det svenska 
folket, alla har 
något svart får 
i familjen och 
säkerligen har 
de flesta någon 
gång begått en 
ungdomssynd. 

Nu har det 
visat sig att det 
är inte enbart polisen som tagit efter 
det tredje riket utan även socialtjäns-
ten i Stockholm. Fram till 1997 fanns 
det något som hette Zigenarsektionen 
där uppgifter om romer samlades. Me-
ningen med projektet som startades i 
maj 1959 var att förbättra romernas 
situation men det fanns ett tydligt in-
slag av rasbiologi och kontroll av ro-
merna. Uppgifter som förhållanden 
mellan romer och icke-romer, om man 

var hel, halv eller ”trekvartszigenare” 
och personlighetsdrag samt utseende 
registrerades.

Svenska myndigheter syn på romer 
är inte enbart avskyvärd och förkast-
lig men den är också ett bevis på den 
svenska skenheligheten. Alltid ska Sve-
rige vara först med att kritisera andra 
länder för bristande humanism men 
det visar sig alltid att vi är likadana. 
När Sarkozy slängde ut romerna ur 
Frankrike gjorde vi samma sak det vill 
säga vi bröt mot EU:s förhärligade la-
gar om fri rörlighet inom unionen. 
När brittiska tidning-
ar fylldes med artiklar 
om den kommande 
romska invasionen 
när de östeuropeiska 
länderna blev EU-
medlemmar pratade 
vår dåvarande stats-
minister Göran Pers-
son om social turism. 
När uppdagades att Frankrikes gen-
darmer hade ett stort register döpt till 
MENS då skrek vi trots att vi hade ett 
likadant. 

Sverige är världsbäst och det är en-
dast andra länder som har etniska och 
poliska register samt massövervakar 
sina medborgare. Sanningen är snarast 
tvärtom. Det finns få länder som har 
en så omfattande byråkrati gällande 
personuppgifter som Sverige och när 
det gäller övervakning av politiska or-
ganisationer och enskilda har Sverige 

alltid utmärkt 
sig med vara 
bland de bäs-
ta i klassen. 
Under det 
kalla kriget 
registrerade vi 
hundratusen-
tals kommu-
nister, vänste-
ranhängare, 
kä rnkra f t s -

motståndare, anti-militarister och så 
vidare och precis som idag innehöll 
dessa register småbarn. Denna regist-
rering ledde till att många fick svårt, 
utan någon förklaring, att få jobb på 
arbetsplatser som ansågs vara käns-
liga. Denna åsiktsregistrering påstås 
i en statlig utredning tagit slut 1998 
men bara för något år sedan kom man 
på Skånepolisen med att de förde re-
gister över folk med vänstersympatier, 

främst folk från den autonoma rörel-
sen och precis som nu sa man att det 
inte var ett register utan en analysfil. 

För att lösa alla problem med en-
skilda register och de demokratiska 
problem som de kan innebära har man 
antagit lagar som mer eller mindre 
ger staten rätt till att övervaka alla i 
anti-terrorismens namn. FRA, data-
lagringsdirektivet och en uppluckring 
av Lagen om elektronisk övervakning 
innebär att statsapparaten vet allting 
om dig och var du befinner dig. Det 
rena hyckleriet slog klackarna i tack-

et när det 
u p p d a g a -
des att man 
övervakat 
vissa riks-
d a g s l e d a -
möter. Då 
gick man ut 
och sa att 
SÄPO inte 

ska spionera på sina arbetsgivare. Up-
penbarligen har riksdagsledamöterna 
inte förstått att det är vi som bor i Sve-
rige och som röstat på dem som är ar-
betsgivarna.

Storebror ser dig

Samtidigt som avslöjandet av po-
lisens registrering briserade som 
en bomb brännmärktes Sverige 
för tredje gången av fn:s rasdis-
krimineringskommitté.  

Sverige är världsbäst och det 
är endast andra länder som 
har etniska och poliska register 
samt massövervakar sina med-
borgare.

Riktpunkt nr 8 2013           3



InrIKeS

Lördagen den 21 september arrang-
erade den samlade arbetarrörelsen i 
Gävle för tredje året i rad ett Socialis-
tiskt Forum. Allt sedan starten har SKP 
suttit med i den förberedande kommitté 
som sett till att arrangemanget blir av 
och det på bästa sätt. De tre åren har 
varit framgångsrika då det visat sig att 
forumet är det i särklass största årliga 
evenemanget som arrangeras i Gävle 
med undantag av 1:a Maj. 

SKP-SeminArium
I år liksom tidigare år deltog SKP med 
ett bok- och informationsbord, nytt 
för i år var att SKP även anordnade ett 
seminarium. SKP och dess lokala tales-
person Lars Lundberg inbjöd intresse-
rade till ett samtal om varför det är så 
tyst i arbetarleden trots att arbetarklas-
sen dagligen och stundligen förlorar 
mark på i stort sett alla livets områden. 
Lundberg menade i sitt anförande att 

SKP nu inbjuder alla till att bilda ett 
nätverk där man hjälper och inspire-
rar varandra i kamp mot kapitalismens 
barbari. Lundberg menade vidare att 
ett ovillkorligt villkor för att ett sådant 
nätverk skall bli framgångsrikt är att 
det är baserat på en strikt klassmässig 
grund. 

eu-fällA
Lundberg gav därefter exempel på 
några fällor som man inte får ramla i. 
När det gäller EU så får det inte finnas 
någon tvekan om att EU är ett organ 
vars främsta uppgift är att kväsa Eu-
ropas arbetarklass och för att förstå 
det behöver man enligt Lundberg inte 
gå till Grekland. Det räcker gott att se 
sig omkring i Sverige. I våras tvingades 
Kommunal ta ut sina bussförare i strejk 
för att se till att de anställda förarna 
får behålla sina jobb när kommunen el-
ler landstinget byter bussbolag. Det är 
orimligt med tanke på att bussförarna 
är garanterade att behålla sina jobb 
enligt Lagen om anställningsskydd § 
6b. Alltså borde nuvarande svenska 
lagstiftningen skydda bussförarna men 
gör det inte därför att EG domstolen 
upphävt lagen. Den som är tveksam till 
EU har tappat den nödvändiga klass-
kompassriktningen. Lundberg avslu-
tade resonemanget om EU genom att 

läsa upp Byggnads förre förbundsord-
förande Hans Tillys svar på frågan om 
han ångrat något under de år han var 
förbundsordförande. Tilly svarade då ” 
Det är bara en sak jag ångrar för egen 
del. Det är mitt försvar av EU som jag 
menar inte visat sig stå på löntagarnas 
sida”.

”Välfärd-utAn-VinSt”-fällA
Ett annat exempel på klassmässig fälla 
är talet om en välfärd utan vinst. Enligt 
Lundberg är den parollen säkert en bra 
och valvinnande paroll för Vänsterpar-
tiet, men vill man komma åt och få ett 
stopp på utförsäljningen av offentliga 
verksamheter är parollen oduglig. Ett 
bra exempel på hur det kommer att bli 
är besluten kring den svenska borgar-
klassens avelsskola nr 1: Lundsberg! 
Skolan stängdes av skolinspektionen 
pga. av mobbing och systematisk pen-
nalism. I samma ögonblick som sko-
lan stängdes gav familjen Wallenberg 
en klar och entydig order till familjens 
jurister: Se till att skolan öppnas igen! 
Det tog familjens jurister mindre än en 
vecka, sedan öppnades skolan igen. 

Samma sak kommer att hända den 
dag riksdagen beslutar att inga vinster i 
välfärdssektorn får förekomma. Något 
naturligtvis aldrig kommer att hända 
då den rödgröna oppositionen till-

sammans med alliansens partier 
kommer att rösta emot. Skulle 
det ändå rent teoretiskt hända 
ger, naturligtvis familjen Wallen-
berg sina affärsjurister i uppdrag 
att se till att man inte redovisar 
någon vinst från och med ett 
visst datum. Vill man komma åt 
problematiken måste parollen i 
stället bli ett stopp för utförsälj-
ning av allmän egendom. Samt 
att redan såld verksamhet åter-
tas av kommuner, landsting och 
riksdag, dvs. att de åter ställs un-
der demokratisk kontroll.

lO:S KryPeri för bOrgArKlAS-
Sen
Ett annat problem i klasskampen 
om lönerna och dess storlek är 
LO:s accepterande av det så kall-
lade märket som varje år sätts av 
IF-Metall och Svenskt Närings-
liv. Den som tror att LO:s eko-
nomer räknat ut att den svenska 
industrin ”tål” en löneförhöjning 
med 2,7 % utan att riskera kon-
kurs tror fel. Det är Europeiska 

Centralbanken som räknat ut vad 
som krävs för att garantera bank- och 
industrimonopolens profiter. Sedan har 
ECB meddelat finansdepartementet i 
Sverige detta och plötsligt har det bli-
vit ”märke”. Ser man inte igenom detta 
har man inte förstått LO:s kryperi för 
EU och borgarklassen.

Syrien

Socialistiskt Forum i Gävle

Facklig politisk samverkan i Gävle
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Ett sista exempel på faror som kan 
drabba den som ser verkligheten utan 
klassmässig ståndpunkt är synen på 
vad som nu händer i Syrien. Tveklöst 
är det enligt Lundberg så att vad vi nu 
bevittnar är en rent förskräcklig huma-
nitär och mänsklig tragedi som i livets 
namn måste upphöra. Frågan är hur. 
Den som tror att USA:s planer på in-
vasion grundar sig på USA:s vilja att 
införa demokrati och välfärd för Syri-
ens folk har missuppfattat det mesta. 
USA har bara ett intresse och det är att 
komma över regionens naturtillgångar. 
Lundberg visade då upp ett upprop 
från Solidnet där regionens samtliga 
kommunistpartier uttalat sitt klara av-
ståndstagande från en USA-ledd inva-
sion. Lundberg frågade publiken: Vilka 
vet bäst? vi i Sverige eller de som dagli-
gen och med risk för sitt eget liv käm-
par för demokrati och välfärd i dessa 
länder? Vad som krävs är att de lego-
soldater/terrorister som är beväpnade, 
tränade och finansierade av Saudiara-
bien med flera medeltidsländer omedel-
bart avväpnas och bestraffas! Först när 
den utländska inblandningen i Syriens 
inre angelägenheter upphör kan Syri-
ens folk forma sitt eget öde, därmed 
är det kravet ett grundfundament om 
man önskar Syriens folk samma rättig-
heter som vi i Sverige anser vara själv-
klara för oss.

Efter Lundbergs inledning blev det 
ett intressant samtal som mynnade ut 
i att SKP:s ide och förslag till nätverk 
var bra och att det var på tiden att nå-
gon tog ett vettigt initiativ som detta. 

sveN aNderssoN 

Demonstrationer för 
välfärden i samhällets ägo
Lördagen den 21 september var drygt 
2000 människor på fötterna i Stockholm 
för att i ett långt demonstrationståg krä-
va Bort med vinsterna i välfärden. 

SKP gick med skylten: För en välfärd i 
samhällets ägo samt med Some profit? 
Non profit! Some profit, d v s lite vinst, 
är socialdemokraternas linje (i strid 
med LO-kongressen) som har grävt 
fram en så gott som aldrig provad bo-
lagsform som ska tillåta några procents 
vinst med skattepengar inom välfärds-
området. Det var då inte alls demon-
stranternas uppfattning som krävde att 
privatiseringarna ska gå tillbaka till det 
allmänna.

Två nätverk med lite olika karaktär 
men samma målsättning – Gemensam 
Välfärd och Välfärd utan vinst - hade 

för första gången lagt ihop sina kraf-
ter. En vecka före manifestationen hade 
dessutom LO i Stockholms län över-
vunnit sin tveksamhet och rekommen-
derat alla klubbar att stödja demon-
strationen. Så fanns även ett begränsat 
fackligt block med SEKO-arbetare i 
täten och en ung kvinnlig tunnelbane-
förare bland talarna.

Ekot:s redaktör fick fatt i vår kam-
rat Barbro, före detta husmor i Stock-
holms skolor, som av egen erfarenhet 
kunde beskriva hur plus i verksamhe-
ten blev vinst i privata fickor i och med 
entreprenörernas intåg i skolan. 

barbara brädefors

Not: Liknande demonstratione ägde 
rum på ett tio-tal andra orter i Sverige

Foto från Malmö

Riktpunkt nr 8 2013           5



InrIKeS

Ja, det hörde vi ett antal gånger under mo-
deraternas valkampanj. Men verkligheten 
är en helt annan.

”Rekordmånga långtidsarbetslösa är 
inskrivna i den kritiserade sysselsätt-
ningsfasen i regeringens jobb- och ut-
vecklingsgaranti – mer känd som fas 3. 
Det rapporterar Metro.

För två år sedan krävde en enad riks-
dagsopposition i ett tillkännagivande att 
regeringen skulle avskaffa fas 3. Men se-
dan dess har antalet personer i åtgärden 
ökat stadigt.

Under tvåårsperioden har antalet in-
skrivna i fas 3 gått från 26 270 till 33 
942.”

Givetvis ökar antalet och det kommer 
att öka så länge som Fas 3 existerar. Det 
är ju mer lönsamt för arbetsgivaren att 
anställa arbetskraft som man kan ut-
nyttja gratis och dessutom få betalt för 
genom våra skattemedel.

Istället för att minska arbetslösheten 
har moderaterna ökat den genom onö-
diga nedskärningar och utförsäljningar 
av den offentliga sektorn. Genom att helt 
överlämna arbetsmarknadspolitiken till 
marknaden har man skapat en arbetslös-
het som går till historien, inte minst våra 
ungdomar är drabbade. Jag söker i mitt 
minne för att erinra mig något modera-
terna åstadkommit som har gynnat det 
folk som faktiskt gav dem makten, men 
jag finner ingenting.

Dessutom har man försvårat den ar-
betslöses och den långtidssjukes överlev-
nadsmöjlighet genom försämringar i a-

kassa och genom utförsäkring av sjuka, 
en del döende människor. Men givetvis, 
någon ska ju betala jobbskatteavdragen 
som ger en struntsumma i arbetarens 
fickor men som övergöder de redan hög-
avlönade, de som har mycket men som 
vill ha mer.

Våra löner vill de sänka, de som har 
makten att fatta beslut som höjer deras 
egna löner. Jag vet inte hur många gånger 
herr Reinfeldt har höjt sin egen lön med 
tusentals kronor under den här mandat-
perioden men det är många, samtidigt 
som herr Reinfeldt och samtliga politiker 
både röda och blå och gröna godkänner 
en politik som tillåter arbetsgivaren att 
bli rik på arbetarens bekostnad.

Massarbetskraftsinvandring utan 
fackens insyn är ett led i låglönepolitiken. 
Det gynnar varken oss eller de arbetare 
som kommer utifrån då de för det mesta 
utsätts för arbetsgivarens godtycke och 
utnyttjas med löner på slavnivå och dess-
utom har moderaterna medverkat till att 
arbetsskyddet, det som ska hindra att ar-
betaren inte utsätts för risk att skadas el-
ler dödas på sin arbetsplats, helt har gått 
i stå. Med det minskade arbetsskyddet 
har olyckorna också ökat markant under 
de senaste åren.

Det är inte bara en ny regering som 
behövs. Vi behöver en helt ny politik och 
den får vi inte genom de etablerade parti-
erna som samtliga lämnar högerspår var 
de går. Vart tog vänstern vägen?

Ingen större förändring inom politiken 
alltså, men vi kanske får fint väder!

astrid bomaN

Sverige ska komma i arbete!

De problem som Arbetsförmedling-
en har kan inte helt skyllas på myndig-
hetens ledning. Det handlar om att det 
behövs en annan politik som fokuserar 
på att knäcka arbetslösheten, inte de 
arbetslösa, skriver Meeri Wasberg ar-
betsförmedlare och riksdagsledamot (s) 
i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I en artikel i samma tidning den 17 
september bjuder Mads Lundgaard, 
arbetsförmedlare och ersättare i Stock-
holms kommunfullmäktige, på en av 
de mest klassiska och osmakliga bilder 
en moderat politiker vill förmedla: Att 
politiken inte ska behöva ta ansvar för 
sina handlingar, utan i stället ducka 
bakom första bästa tjänsteman som 
satts att utföra de politiska besluten. 
Att förenkla problemen med den inef-
fektiva arbetsmarknadspolitiken till 

enbart en fråga om ledning och styr-
ning av myndigheten internt, är att 
göra det väldigt enkelt för sig. 

Mads Lundgaards lösning på proble-
met med arbetslöshet är inte förvånan-
de: Politiken är rätt! Byt bara adminis-
tratörerna. Det gäller bara att rekrytera 
rätt generaldirektör. Rekryteringen av 
arbetsförmedlare skall också omfatta 
fler (förmodligen arbetslösa) civileko-
nomer och civilingenjörer. Utöver det 
skall även andra utbildningsbakgrun-
der bli en naturlig del av Arbetsför-
medlingens rekryteringsunderlag.

Vidare vill han även införa den be-
ryktade paragrafen om LOV (Lagen 
Om Valfrihet) på arbetsförmedlingens 
område: ”Om regeringen dessutom er-
sätter Arbetsförmedlingens upphand-
ling av kompletterande aktörer med 

en arbetslöshetspeng som följer indi-
viden slipper Arbetsförmedlingen de 
komplicerade upphandlingsprocesser 
som man i dag får mycket kritik för. 
Det ökar valfriheten och konkurren-
sen samtidigt som Arbetsförmedlingen 
sporras till att göra ett bättre arbete.”

Den moderata valfriheten känner vi 
allt för väl till för att låta oss duperas 
av den. Moderaternas valfrihet har 
betytt rasering av den generella välfär-
den inom hela den offentliga sektorn, 
personalnedskärningar som bidragit 
till den massarbetslöshet som nu rå-
der i Sverige. Den moderata politiken 
är gammal och unken, vi behöver en 
ny politik som Meeri Wasberg skriver, 
synd att hennes parti inte förstår det.

jaN jöNssoN

Vem bär skulden

Romer i register hos poli-
sen

Svensk polis har upprättat ett olagligt 
register med namnet ”kringresande” 
som innehåller uppgifter om 4029 romer. 
Över tusen av de registrerade är ostraf-
fade barn, avslöjar Dagens Nyheter den 
23 september. 

Enligt Dagens Nyheter har registret 
hanterats av polismyndigheten i Skåne, 
men Rikskriminalen i Stockholm, läns-
kriminalen i Skåne och kriminalunder-
rättelsetjänster i flera städer ska haft 
tillgång till det.

Sveriges Kommunistiska Parti och 
dess företrädare har alltid stått i främ-
sta ledet för att skapa en människovär-
dig tillvaro för de svenska romerna. 
John Takman, förste socialläkare i 
Stockholm, var en välkänd kommunist 
som agerade opinionsbildande för ro-
mernas sak.

Om John Takman sade tidigare Rosa 
Taikon följande i en artikel publicerad 
i Ordfront:

”Han fick i uppgift att undersöka 
romernas situation. Men till skillnad 
från tidigare så kallade utredare så 
hade han läst sin Marx och Engels och 
förstod att det inte var de fattigas fel 
att de var fattiga, utan samhällets. Han 
var en modig och bra man.”

fredrik jöNssoN
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Från VästkustenPolska bygg-
arbetare
utnyttjas i 
Stockholm
Saxat från nyhetsbrev för folkrörelsen 
Nej till EU:s fackliga nätverk:

De polska byggarbetare som renoverar 
ett garage i Råcksta utanför Stockholm 
får 35 kronor i timmen och bor i ba-
racker på arbetsplatsen. Efter att ABC 
Nytt avslöjat arbetsvillkoren hotar nu 
Stockholms Parkering att säga upp av-
talet med byggföretaget om arbetarna 
inte får avtalsenliga löner och andra 
villkor.

Det kommunala bolaget Stockholms 
Parkering har anlitat det tyska byggfö-
retaget Züblin som i sin tur har anli-
tat två underleverantörer för att utföra 
jobbet.

Det var ju detta som inte skulle 
hända lovade EU-anhängarna under 
folkomröstningskampanjen för snart 
20 år sedan och viftade med en ensidig 
svensk förklaring som fogats till an-
slutningsfördraget. I dag är det knäpp 
tyst om detta ”undantag” helt enkel 
därför att det inte har mer värde än 
pappret som det är skrivit på.

Men detta löfte från ja-sidan var en 
av de sakfrågor som avgjorde folk-
omröstningen till deras fördel. Utan 
denna svenska förklaring hade inte LO 
kunnat lura en stor andel av sina egna 
medlemmar att rösta ja (även om ma-
joriteten likväl röstade nej). Många av 
de som röstade ja känner sig i dag lura-
de. Det är ett av många skäl till varför 
vi bör ha en ny folkomröstning. Efter 
snart 20 års medlemskap har vi facit i 
hand.

gösta torsteNssoN

bOKmäSSAn i götebOrg:

Temat för årets bok- och biblioteks-
mässa i Göteborg var romerna och deras 
kultur. 

Men på Internationella Torget möt-
tes man främst av utbudet från den s 
k tredje världen. Där fanns Västsahara, 
Palestina, Afghanistan m fl och på sce-
nen berättade Peter Akortsu, anställd 
på Kuapa Kokoo, kakakooperativet i 
Ghana, om Fair Trade i praktiken.

 – Hur motigt det än kan kännas 
kan man alltid uträtta någonting för en 
bättre värld, sa en annan entusiastisk 
aktivist från något av alla nätverken.....
och nu är det lättare än någonsin! ut-
brast han.

 Hälsa och livsstil hade sin plats intill 
provbitar ur de bästa köken.

– Den magiska gnistan är vägen till 
ett kreativt liv, sa Kajsa Ingemarsson 
från scenen.

”Det är jag som skapar mitt liv, för-
klarade hon och tillade ”större delen 
av världens befolkning lever med den 
tanken.”

  En mässa utan att ha lyssnat på Jan 
Guillou är förstås ingen bokmässa.

Guillou fanns nere på bottenplan 

med boken ”Mellan Rött och svart”.
– Efter börskraschen 1929 följde 

medelklassen Hitler, sa Guillou bl a. 
Man kan dra paralleller till idag, me-
nade han.

Fånen Hitler togs inte på allvar! 
Samma sak nu vad gäller Jimmy Åkes-
son. Få är de som inser vilket hot Sveri-
gedemokraterna utgör.

 Efter 23 framträdande under de fyra 
mässdagarna hade ”438 dagar” av Jo-
han Persson och Martin Schibbey sålts 
slut.  Vilken succé för den undersökan-
de journalistiken!

Så mycket frågor att svara på om 
vistelsen i Kalityfängelset! ”Hur upp-
levde de anhöriga det?” 

– Min pappa sa att han var stolt över 
mig, berättade Johan. Kämpa på, sa 
han när han besökte oss i fängelset.

 
Varken Johan eller Martin hade bli-

vit brända av de ohyggliga upplevel-
serna i Ogadhenprovinsen eller i Ka-
lityfängelset. Nu ska de turnera med 
boken i Sverige.

– Beställ den, uppmanade Martin. 
Pengarna går till dom som sitter kvar i 
Kalityfängelset.

 charlotte svärdström

nej till nAtO! inget SVenSKt Stöd 
till uSA:S Krig!

Ett fyrtiotal uddevallabor samlades 
till protestmöte på Kungstorget lörda-
gen den 7 september.

Huvudtalare var Ola Friholdt, 
Fredsrörelsen på Orust. Övriga talare: 

Kenneth Johansson, KP, Eva Ludvigs-
son, svensk-kubanska föreningen samt 
Charlotte Svärdström, SKP. I Göteborg 
demonstrerade ca 800 personer mot 
Barak Obamas besök i Sverige den 4 
september.

charlotte svärdström
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Lämna himlen i fred

Internationell protestvecka mot militari-
seringen av rymden
5-12 oktober

Inget missilförsvarssystem

Ingen NATO-expansion

Ingen attack mot Syrien

Sluta med ockupationen av Afghanistan

Stoppa drönarnas övervakning och dö-
dande

Ingen kärnkraft i rymden och på jorden

Sluta med den korporativa dominansen 
av utrikes- och militärpolitiken

Omställning av det militär-industriella 
komplexet

Meddelande: Uttalande från mötet den 2 oktober 
2013 på ABF i Stockholm enhälligt antaget:

Till svenska regeringen,

Frågan om drönarattacker och folkrätten har kommit upp i den nu 
pågående sessionen i FNs Generalförsamling.

Pakistans premiärminister har i ett tal den 27 september inför 
Generalförsamlingen påtalat att drönarattackerna mot hans land strider 
mot folkrätten och kränker Pakistans nationella suveränitet.

Vi uppmanar svenska regeringen att ta detta tillfälle i akt att i 
Generalförsamlingen föra fram att drönarattacker som de mot Pakistan 
bryter mot FN-stadgans våldsförbud.
 
Sverige slår vakt om folkrätten och FN-stadgan och har uttalat det vid 
olika tillfällen. Nu finns en unik möjlighet att också påverka 
världssamfundet i denna viktiga fråga.

Sveriges Fredsråd, Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
Svenska Fredskommittén, Kvinnor för fred

fr.v. Valter Mutt (MP), riksdagens utrikes- o försvarsutskott, Lars-Gunnar Liljestrand, ordf. FiB-juristerna och Afghanistansolidaritet, 

Agneta Norberg, moderator, Jacob Jonsson (V), skatteutskottet., Anna-Lena Sörensson (S), försvarsutskottet

SVerigeS fredSråd Och AndrA fredSOrgAniSAtiOner OrdnAde 2 OKtOber ett möte mOt drönAre På mynttOr-
get i StOcKhOlm Och PAneldebAtt På Abf-huSet SAmmA KVäll med Anledning AV  den internAtiOnellA PrO-
teStVecKAn KeeP SPAce fOr PeAce- lämnA himlen i fred!
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Centrum för marxistiska studier/CMS i 
Örebro fortsätter sina temastudier ”Im-
perialismen på 2000-talet” (Socialis-
tisk debatt nr 202, 2013). På 1970- och 
80-talet inleddes ett nytt kvalitativt 
skede i imperialismens utveckling. Nu, i 
början på 2000-talet, kontrollerar mono-
polkapitalet allt och kan inte återskapa 
sig utifrån sina egna grundvalar. Därför 
ställs siktet in på militär kontroll över 
hela jorden. Marxistisk teori och kapita-
listisk praktik/verklighet! I en villkorad 
verklighet är Hollandes socialister, Sar-
kozys borgare, USA:s demokrater och 
republikaner eniga. De är förenade i ett 
samtycke: vad monopolkapitalet kräver.

I nämnda nummer av Socialistisk de-
batt understryker Noam Chomsky, 
professor emeritus vid MIT i Boston, 
att principerna för imperialistiskt her-
ravälde inte har genomgått någon stör-
re förändring sedan andra världskriget 
men att förmågan påtagligt har försva-
gats i en alltmer mångsidig värld. Noam 

Chomsky menar att USA: s nedgång är 
påtaglig. Samtidigt har nyliberalismen 
lett till dramatisk rikedomskoncentra-
tion och det som återstår av politisk 
demokrati undergrävs snabbt:

”Latinamerika har rest sig men att 
förlora Mellanöstern vore värre”.

För ännu allvarligare än Latiname-
rika vore att förlora MeNa-länderna 
(Mellanöstern/Nordafrika) som sedan 
1940 har betraktats som ”en enastå-
ende källa till strategisk makt, en av 
de största materiella vinsterna i världs-
historien” (deklarationer från USA:s 
utrikesdepartement) och avgörande för 
”verklig kontroll över världen” (Roo-
sevelts inflytelserika rådgivare A.A. 
Berle)

När den arabiska våren inträffade 
inriktade USA och dess allierade alla 
krafter på att förhindra att MeNa skul-
le gå förlorade - hittills med avsevärd 
framgång. Deras politik gentemot de 
folkliga upproren har följt handboken: 
stöd de krafter(inklusive radikal isla-

mitisk fundamentalism) som är mest 
mottagliga för USA:s inflytande och 
kontroll.

Favoritdiktaturer i de stora oljesta-
terna hålls under armarna så länge de 
kan upprätthålla kontrollen. När det 
inte längre går kastas dem överbord. 
Mönstret känns igen: Somoza, Mar-
cos, Duvalier, Suharto och många fler, 
nu följda av Mubarak och Ben Ali. I ett 
fall, Libyen, ingrep de tre traditionella 
imperialistmakterna med våld för att 
störta en opålitlig diktator och öppna 
vägen för effektivare kontroll över Li-
byens stora tillgångar (framför allt olja, 
men också vatten: särskilt intressant 
för franska bolag), och för en möjlig 
militärbas för USA:s Afrikakommando 
(som hittills inte kommit längre än till 
Tyskland) och trycka tillbaka en väx-
ande kinesisk närvaro”.

söreN karlssoN

Imperialismen på 2000-talet

Vill du hjälpa till med att sprida dem, beställ via 
Particentralen telefon 08-735 86 40 eller per E-post 
skp@skp.se

NYTT  FLYGBLAD
(se sista sidan)

Ett tal av Evo Morales vid firandet av Co-
lumbus Day och upptäckten av Amerika

Nåväl, här är jag, Evo Morales. Jag har kommit för att träffa 
de som firar mötet. Nåväl här är jag, en ättling till de som be-
folkade Amerika för 40 000 år sedan. Jag har kommit för att 
träffa de som upptäckte henne för endast 500 år sedan. Nåväl, 
här är vi alla. Vi vet vilka vi är och det är mycket. Vi kommer 
aldrig ha något annat. En europeisk broder, en tulltjänsteman, 
frågar efter ett skrivet papper med ett visa för att kunna upp-
täcka de som upptäckt mig. En europeisk broder, en ockrare, 
frågar mig efter betalning av en skuld avtalad av Judas, som 
aldrig fick tillåtelse för att sälja mig. Den europeiske brodern 
brännvinsadvokaten förklarar för mig att alla skulder ska be-
talas med ränta, även när människor och hela länder säljs utan 
deras tillstånd. 
Jag upptäcker er nu. Jag kan också kräva återbetalning och 
ränta! I Indiernas Arkiv (Casa Lonja de Mercaderes, Sevilla) 
finns det noterat, sida efter sida, kvitto efter kvitto, underskrift 
efter underskrift, att enbart mellan 1503 och 1660 transpor-
terades det 185 000 kilo guld och 16 miljoner kilogram silver 
från Amerika till San Lucas de Barrameda. Plundring? Jag kan 
inte tro det! Det skulle i så fall betyda att de kristna bröderna 
förrådde deras sjunde budord. Skövling? Skydda mig Tanatzin 
från att tro att européerna, som Kain, dödar och förnekar sin 
broders blod! Folkmord? Det skulle vara att ge förtroende till 
förtalare som Bartolomé de las Casas som definierar mötet 
som Västindiernas destruktion eller extremister som Arturo 
Uslar Pietri som påstår att kapitalismens och den aktuella eu-
ropeiska civilisationens början var möjlig tack vare ädelmetal-
lernas översvämningar! 
Nej! Dessa 185 000 kilo guld och 16 miljoner kilo silver måste 
anses vara det första av många vänskapliga lån från Amerika, 
ämnad för utvecklig av Europa. Att påstå något annat vore att 
säga att det förekommit krigsbrott, vilket skulle ge oss rätten 
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Den 16 september kunde vi i Dagens Ny-
heter läsa ett öppet brev från de sjuka 
barnen i Arica i nordligaste Chile. Brevet 
riktar sig till Boliden och representerar 
707 människor i det drabbade området: 

”I det område där vi levt våra liv har 
ovanligt många drabbats av cancer, 
missbildningar och missfall. Vi funde-
rar ständigt på vem som ska drabbas 
nästa gång. Ett barn? En syster? Nå-
gons förälder? ” 

”Det är idag fastslaget att skador-
na och vår rädsla beror på gifter som 
skickades hit av det svenska gruvföre-
taget Boliden för 30 år sedan. Vi vet 
nu också att Boliden ljög för att kunna 
skicka sitt giftiga avfall hit.

1983 och 1984 gjorde det svenska 
gruvföretaget Boliden sig av med 20 
000 ton avfall innehållande arsenik, 
bly och andra hälsoskadliga ämnen 
som var för farligt för att ligga kvar 
vid deras fabrik i Sverige. Företaget var 
på den tiden världsledande vad gäller 
upparbetning av denna typ av material. 
Men de ville bara inte ta ansvar för sitt 
eget avfall. Istället letade Boliden med 
hjälp av sina agenter efter någon som 
kunde ta hand om avfallet. Här i norra 

Chile, i vår stad Arica, hittade man så 
ett företag som var villigt att samar-
beta. Företaget Promel fick 10 miljoner 
kronor för att ”upparbeta” materialet. 
Det gjorde de inte. I stället blev det lig-
gande här hos oss.

Om någon av Bolidens representan-
ter hade frågat så hade vi kanske kun-
nat berätta vilket sorts företag de hade 
att göra med. Någon hade då kanske 
kunnat berätta om de urgamla och livs-
farliga metoder som de använde sig av 
i utvinningen av metallkoncentrat och 
arsenik. Någon hade kanske kunnat 
berätta att det efter första skeppslasset 
inte gjordes många försök att ta hand 
om gifterna utan att de istället blev 
liggande i en stor svart hög, redo att 
spridas för vinden. Någon hade kanske 
kunnat berätta.

Vi säger kanske, för Boliden beslu-
tade att skicka hit avfallet under en 
tid då vårt land var en militärdiktatur 
och miljölagar var lika obefintliga som 
mänskliga rättigheter. Meningsmot-
ståndare torterades och försvann. Men 
för Boliden gick det bra att samarbeta. 
Idag är vi alla här smärtsamt medvetna 
om konsekvenserna. Vi kom att leva 

med de svenska gifterna in på knuten. 
Vi har borstat svart sand från fönster 
och trappsteg och våra barn har lekt på 
en plats där inga barn borde leka.

Idag går livet till alltför stor del ut 
på att vårda våra sjuka. När andra 
människor utbildar sig och planerar 
sin framtid hindras vi av våra kroppar. 
Rädslan för att dö eller för att vakna 
upp en morgon och känna hur skelet-
tet börjar lösas upp är mycket påtaglig 
här. Vad har vi gjort för att förtjäna ett 
sådant liv? Lever någon så i Sverige? 
Vi har förstått att företaget Boliden be-
tytt mycket för ert samhälle och att det 
varit en del i er industriella utveckling. 
Att Boliden bidragit till att göra Sverige 
rikt. Här i Arica har betydelsen varit en 
annan. Vi tycker att företaget betett sig 
cyniskt och vårdslöst och vi tycker att 
Boliden borde få betala för det.”

Men Boliden och dess ägare Wal-
lenberg genom SEB:s miljöfonder och 
flera av de statliga pensionsfonderna 
frånsäger sig allt ansvar, i deras svar 
finns ingen tillstymmelse till tveksam-
het om att ha affärsförbindelser med en 
militärdiktatur. Tvärtom förlitar man 
sig fullständigt på att militärdiktaturen 

Brev från de sjuka barnen

att inte enbart kräva återbetalning men 
också skadestånd. Jag, Evo Morales, 
föredrar att välja det minst motbjudan-
de av dessa hypoteser. Sådan fantas-
tisk export av kapital var inget mer än 
början på en ”MARSHALLTESUMA” 
plan för att garantera rekonstruktionen 
av det barbariska Europa, ruinerat av 
hennes beklagningsvärda krig mot de 
bildade muslimerna, som uppfunnit al-
gebra, polygami, dagliga bad och andra 
överlägsna civiliserade framsteg.
Det är därför, firande det Femte År-
hundradet av Lånet, vi frågar oss, har 
våra europeiska bröder gjort ett ratio-
nellt, ansvarsfullt eller åtminstone ett 
produktivt användande av det kapital 
som så generöst lånats ut till dem av 
den Internationella Indian-Amerikan-
ska Fonden?
Vi måste tyvärr säga nej. Strategiskt slö-
sade de bort det på slaget vid Lepanto, 
de Övervinnliga Arméerna, det Tredje 
riket och andra former av gemensam 
utplåning, med inget annat öde än att 
sluta upp, ockuperade av gringo-trup-
perna från NATO, som i Panama men 
utan kanal.
Finansiellt har de varit inkapabla att, 

efter ett femhundraårigt betalnings-
uppskov, betala tillbaka kapitalet och 
räntan och oberoende av likvida räntor, 
råvaror och billig energi som importe-
ras från hela Tredje världen. Denna 
bedrövliga bild bekräftar vad Milton 
Freidman påstår, att en beroende eko-
nomi aldrig kan fungera och det tving-
ar oss att kräva, för deras eget bästa, 
återbetalning av kapital och ränta som 
vi generöst dröjt att driva in alla dessa 
århundraden.
Sägandes detta vill vi tydliggöra att vi 
inte tänker sänka oss till att kräva av-
skyvärda och blodiga räntekrav på 20 
till 30 procents ränta av våra europe-
iska bröder som de kräver av folket i 
Tredje världen. Vi begränsar oss till 
att kräva tillbaka ädelmetallerna plus 
en blygsam ränta på 10 procent på de 
sista 300 åren, med en avskrivning på 
200 år.
På denna basis och applicerande den 
europeiska formeln gällande ränta, 
informerar vi upptäckarna att de är 
skyldiga oss, som en första betalning, 
185 000 kilo guld och 16 miljoner kilo 
silver upphöjda till 300 gånger. Det vill 
säga, att siffran för att uttrycka skulden 

skulle kräva mer än 300 siffror, något 
som med lätthet är större än hela jor-
dens massa.
Massan av guld och silver är väldigt 
tung. Hur tung skulle den vara om 
den istället skulle beräknas i blod? Att 
påstå att Europa, på ett halvt millen-
nium, inte varit kapabla att genera 
tillräklig rikedom för att betala av en 
del av räntan vore att erkänna hennes 
absoluta finansiella misslyckande och/
eller den sinnessjuka irrationaliteten av 
kapitalismens antaganden. Sådana me-
tafysiska frågor, trots allt, betyder inget 
för oss amerikanska indianer. Men dä-
remot kräver vi undertecknandet av 
ett skuldbrev som kan disciplinera de 
skuldsatta folken i den gamla världen 
och tvinga dem till att fullfölja deras 
åtaganden genom en snabb privatise-
ring eller återställande som tillåter dem 
att fullständigt överlämna henne som 
en avbetalning av den historiska skul-
den.

evo morales ayma
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Den sudanesiska regeringen Omar Has-
san al - Bashir, som tog makten i en stats-
kupp 1989, har varit inblandad i många 
interna och externa konflikter. Under 
2011, efter ett långt inbördeskrig, blev 
Sudan tvingat att släppa kontrollen över 
sina sydligaste provinser, vilka blev den 
nya självständiga nationen Sydsudan. 
Risken för en konflikt mellan Sudan och 
Sydsudan blev omedelbart klar: Sydsu-
dan hade det mesta av de två ländernas 
oljereserver, medan rörledningen som 
behövs för att få olja från södra Sudan 
till Port Sudan vid Röda havets kust, och 
därifrån till marknader, löper hundratals 
mil genom Sudans territorium.

För att kompensera för förlusten av 
dessa oljereserver, försökte al - Bashirs 
regering att ta ut orimliga avgifter av 
Sydsudan för användning av rörled-
ningen, vilket lede till ett kort krig 
förra året. Sydsudan har också för-
handlat med Uganda och Kenya för att 
undersöka möjligheten att bygga en ny 
pipeline genom dessa länder till den ke-
nyanska hamnen i Lamu, vilket skulle 
lämna Sudan helt utanför Sydsudans 
oljeleveranser.

Dessutom har krafter som kämpat 
mot al - Bashirs regim inom gemen-
skapens territorium Sudan, fortsatt att 
kämpa mot sudanesiska trupper i södra 
Kurdufan och Blå Nilen-provinserna. 
Det finns också en långvarig väpnad 
konflikt i Sudans västra provins Dar-
fur, grymheter som miliser anslutna till 

Bashir-regeringen har i den konflikten 
gjort den sudanesiska presidenten till 
en efterlyst man i ögonen på den inter-
nationella brottmålsdomstolen.

Inom Sudan av idag har det varit 
täta men relativt småskaliga protester 
mot grundläggande ekonomiska orätt-
visor i detta ganska fattiga land (brut-
tonationalprodukt per capita 2400$). 
Protester har organiserats av olika po-
litiska partier, en del av dem gruppera-
de i de nationella konsensusstyrkorna. 
Till vänster är det sudanesiska kommu-

nistpartiet det mest betydande.
På 1960-talet var det sudanesiska 

kommunistpartiet ett av de största 
kommunistiska partierna i Afrika. Det 
var en del av den styrande alliansen av 
president Gaafar Nimeiry, men år 1976 
började Nimeiry undertrycka kommu-
nistpartiet, han anklagade det för att 
ligga bakom en kupp mot hans regim. 
Nimeiry närmade sig sedan USA och 
Västeuropa men förklarade samtidigt 
att hans regering var islamistisk.

Sedan dess har det kommunistiska 

Sudaneserna reser sig mot massiva pris-
höjningar och förtryck

upprätthåller lagar om mänskliga rä-
tigheter och lagar som skall garantera 
att inte företag bryter mot miljölagar 
som är i det närmaste obefintliga un-
der en militärdiktatur. Med andra ord 
blir man en medlöpare till den diktatur 
som Pinochetjuntan utgjorde i Chile 
när Boliden inledde sina affärsförbin-
delser med Promel, det företag man 
betalade för att få möjlighet att dumpa 
Bolidens giftiga avfall i Chile. 

På sin hemsida skryter man över att: 
”Efter ett par provsändningar till PRO-
MEL för test i laboratorieskala samt till 
chilenska tullen och till Chiles centrala 
hälsovårdsmyndighet, kompletterat 
med ett besök av Rönnskärs dåvarande 
miljöchef, gick en första skeppning till 

Chile i augusti 1984. I oktober samma 
år gjorde Rönnskärs miljöchef ett nytt 
besök på plats för att se hur materialet 
hanterats. Någon upparbetning i full 
skala hade ännu inte kommit igång, 
däremot hade försök med 500 kilos 
poster gett positiva resultat. Vid detta 
andra besök deltog även en represen-
tant för hälsovårdsmyndigheten i San-
tiago. Det beslutades att man skulle av-
vakta den andra leveransen till dess att 
positiva resultat i större skala fanns. 

I oktober 1984 fick Boliden besked 
från PROMEL att upparbetning i full 
skala hade påbörjats och att man nu 
väntade på nästa leverans. En andra 
sändning gick iväg i november 1984 
och tredje och sista sändningen i juli 

1985. Exporten följde lagar och regler 
samt gjordes under insyn av myndighe-
terna i Sverige och Chile. Boliden för-
säkrade sig så långt möjligt om att ma-
terialet skulle bearbetas på rätt sätt. ”

Vi kan ju konstatera att Rönnskärs 
miljöchef inte ens har den inbyggda 
reflexen hos en blind höna som påstås 
alltid finna ett korn, men förmodligen 
var det en fullt seende höna man skick-
ade med tydliga direktiv om att blunda 
för alla kränkningar av mänskliga rät-
tigheter och miljöförstöring som kunde 
förekomma. Så lyckades Boliden öka 
sin profit med stöd av militärdiktatur, 
våra pensionsbesparingar och Wallen-
bergimperiet. 
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partiet mestadels verkat illegalt men 
har ibland kunnat fungera öppet. Un-
der senare år har man återgått till en 
framskjutande position i sudanesisk 
politik, som en oförsonlig fiende av al-
Bashir regimen.

De nuvarande störningarna började 
med att regeringen den 17 september 
tillkännagav att de skulle ta bort sub-
ventionerna på bensin, diesel, matolja 
och vete. Aktionen initierades av på-
tryckningar från Internationella valuta-
fonden, vilken kräver nyliberala refor-
mer i utbyte mot att ge kredit.

Invändningar uppstod omedelbart 
från folket och från oppositionspartier-
na. Kommunistpartiet ifrågasatte huru-
vida subventionerna faktiskt någonsin 
existerat, konsekvenserna är att reger-
ingen hade använt pengarna för andra 
ändamål, och att det helt enkelt var ett 
sätt att öka priserna. Al - Bashir och 
hans ministrar hävdade bisarrt att de 
var välgörare för det sudanesiska fol-
ket eftersom folket under deras regim 
fick möjlighet att smaka korv och pizza 
för första gången! Regeringen hävdade 
också att prishöjningar på detta sätt 
inte kommer att skada de fattiga, efter-
som de inte har bilar och därmed inget 
behov av bensin!

När regeringen vägrade att rulla 
tillbaka prisökningarna började de-
monstrationer i Khartoum den 23 
september och därifrån rapporterades 
då att huvudkontoret för al - Bashirs 
Nationella kongressparti hade bränts. 
Regeringens svar var repression, men 
vissa rapporter visar att polisen väg-
rade att skjuta på demonstranterna. Så 
regeringen utplacerade sina ” al-Bashir 
Pioneers ” milis. I skrivande stund har 
minst 70 dödsfall rapporterats och 
många skadade och gripna. Opposi-
tionens tidningar har konfiskerats, och 
pressen har fått höra att den bara kan 
publicera information från polisen! 
Två ledamöter i ledningen för det su-
danesiska kommunistpartiet, 79-årige 
Sidig Yousif och en framstående fack-
föreningsman, Mirghany Atta Alaman, 
fanns bland de gripna.

Kraven har expanderat bortom pro-
testerna om prishöjningar till krav på 
ett stopp för repressionen, ner med al 
- Bashirs regim, och en konstituerande 
församling för att omstrukturera den 
sudanesiska staten och ta ett helhets-
grepp över alla dess problem, däribland 
striderna i Darfur.

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

geOrgienS förenAde KOmmuniStiSKA PArti 
deltAr i PreSidentVAlet
Georgiens Förenade Kommunistiska 
Parti (GFKP) deltar i presidentvalet i 
Georgien, som kommer att hållas den 
27 oktober i år. Partiet har samlat in 
de nödvändiga underskrifterna och har 
registrerat förste sekreteraren i GFKP:s 
centralkommitté Nugzar Avaliani som 
kandidat till Georgiens president. Det 
bör noteras att partiet i syfte att över-
vinna vissa juridiska hinder har registre-
rat GFKP:s representant som kandidat 
för en initiativgrupp. Detta eftersom 
kommunistisk ideologi och symbolik 
är förbjudna i dagens Georgien. Trots 
detta kommer det inte att hindra GFKP 
att uppträda i tv-sändningar och an-
dra media, tvärtom: GFKP kommer 
att vara aktiv i kampanjen just som ett 
kommunistiskt parti. 

GFKP:s avsikt är att maximalt ut-
nyttja valrörelsen för sin agitation och 
propaganda. Kampanjen kommer att 
fyllas med konkret innehåll gällande 
alla plågsamma frågor som Georgien 
står inför just nu. Det viktigaste bud-
skapet till samhället är naturligtvis be-
hovet att återvända till en socialistisk 
utveckling genom en omedelbar na-
tionalisering av viktiga industrier och 
naturresurser, återupprättandet av den 
strategiska vänskapen med Ryssland 
och integrering i sammanslutningar 
som skapas på det forna Sovjetunio-
nens territorium. 

På uppdrag av centralkommittén för 
GFKP, politisk sekreterare i central-
kommittén Temur Pipia. 21 september 
2013.
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En repetition av ”Kosovo- kriget” i Sy-
rien hotar mänskligheten 

Världen står inför ett av de största 
hoten någonsin. Aggressionen mot 
Syrien av terrorist-horder tränade, ut-
rustade och betalda av västliga affärs-
imperier- USA och NATO, zionistiska 
och wahhabitiska  ombud hotar att 
förvandlas till ett fullskaligt krig som 
kommer att antända en krut-tunna i 
Mellanöstern och utlösa ett nukleärt 
krig mellan USA och Ryssland.  Den 
US-amerikanska och västliga propa-
ganda-apparaten har använt frasen 
”positiv erfarenhet av Kosovo” för att 
rättfärdiga sin aggression. Aggressio-
nen mot Jugoslavien/Serbien och Syrien 
har i sanning många saker gemensamt- 
från att föra in utländska extremister 
som destabiliserar ett harmoniskt, mul-
ti-etniskt samhälle, till att spridande av 
lögner om ”regimen” i den västliga me-
dian och genom politiker som ändrar 
sitt bemötande av nationernas ledare 
från att ha varit respekterade partners 
och ”fredsfaktorer” till att bli ”slak-
tare” och ”diktatorer”. Slutligen, när 
terroristerna nästan besegrats uppstår 
hotet från en massiv insats av USA 
med dess vasallstaters militära styrkor, 
genom ett förbigående av FN:s säker-
hetsråd. De falska historierna om ”re-
gimens” massakrer mot civila använ-
des för att demonisera Serbien som vi 
såg i Racak, precis som de har använt 
Ghouta för att demonisera Syriens re-
gering. Dessa propaganda-tekniker är 
i sig själv krigsbrott och designade för 
att åstadkomma ett stöd för den pla-
nerade aggressionen. I förlängningen 
gör nu det syriska folket motstånd och 
enas beslutsamt med sin regering, lik-
som det serbiska folket gjorde när det 
bekämpade USA/NATO:s aggression 
år 1999.  Men det finns en avgörande 
skillnad- världen är inte densamma nu 
som 1999. Den finansiella mekanism 
som de västliga imperialistiska kapita-
len har använt för att exploatera värl-
den är bruten. USA och EU genomgår 
en allvarlig ekonomisk, social och mo-
ralisk omvälvning. Ett nytt avgörande 
krig behövs för att USA ska bibehålla 
sitt herravälde som den militära pådri-
varen för det västliga kapitalet. Om 
USA kan döda och förstöra med straff-

frihet, kan kollapsen av det västliga 
finansiella systemet fördröjas och de 
länder som räds dess kapacitet fort-
sätter att använda en värdelös dollar 
och tar krediter från vampyr-banker. 
Den västliga oligarkins försök att vara 
världsdiktator kommer att fortsätta. 
Men balansen mellan makterna har 
ändrats. Kina, Indien, Brasilien har 
snabbt vuxit till suveräna ekonomiska, 
politiska och militära makter. USA och 
dess huvudsakliga allierade, Storbri-
tannien är i snabbt nedåtgående. Trots 
kontrollen över den härskande västliga 
median avvisar människor runtom på 
jorden den imperialistiska aggressionen 
och krigspropagandan och påverkar 
sina regeringar att distansera sig från 
faran av krigshotet från USA. Sålunda 
röstade även det brittiska parlamentet 
mot deltagande i krig, för första gång-
en på 200 år. Och viktigast, Ryssland 
har återtagit sin förmåga och beslut-
samhet att agera som en suverän super-
makt och har antagit utmaningen att 
bemöta och motstå monster-imperiet, 
inte enbart av egenintresse men till 
mänsklighetens hjälp som hotas av en 
ny fascism.  Det ”demokratiska” an-
siktet hos Dr Jekyll har nu än en gång 
avslöjats som Dr Jekylls kapitalistiska, 
imperialistiska och ”nyliberala” mask 
i sitt totala moraliska förfall. Impe-
rialisterna som agerar genom alla sina 
varierade hemliga föreningar, trilate-
rala kommissioner, Bilderberggrupper, 
bankirer, narkotika- maffior agerar nu 
öppet till förmån döden, mot världens 
folk liksom mot folket i USA, allt för 
att behålla sin makt. Deras verkliga 
syfte har avslöjats. Deras imperium är 
utdömt. Alla fria nationer och männis-
kors röster, överallt från Latin-amerika 
till Kina har förtryckts av rädsla. Dessa 
måste nu ena sig, göra motstånd och 
vinna- för en rättvis värld, grundad 
på Internationell lag och respekt för 
mänskligheten som vi alla hoppades 
skulle ta plats efter segern över fascis-
men 1945. Det går inte att samtidigt 
tjäna både det goda och Mammon.  

översättNiNg 
kjell bygdéN 

2013- 09- 21

Uttalande av Slobodan 
Milosevic Internationella 
Kommitté 2013-09-20

Grekland: Inga fascister på 
våra gator!

Det nynazistiska Gyllene Gryning har 
stått bakom flera brutala attacker mot 
arbetarrörelsen i Pireus den senaste 
veckan.

Den 12 september, i samband med en affi-
scheringsrunda gällande det grekiska kom-
munistiska ungdomsförbundets (KNE) 39:e 
festival, blev kommunister och fackfören-
ingsmedlemmar, bl.a. Metalls ordförande i 
Pireus, Sotiris Poulikogiannis, brutalt över-
fallna av nazisterna.

De använde järnrör och spikklubbor vil-
ket visar att deras avsikter innefattar grov 
misshandel och mord, något som bekräf-
tades i samband med mordet på den anti-
fascistiske rapparen och metallarbetaren 
Paul Fyssas tisdagen den 17 september. Han 
mördades när han var ute och gick med sin 
flickvän och några vänner samtidigt som 
mc-polis tittade på och ingrep först efter då-
det.

Att attackerna på arbetarrörelsen är extra 
brutala i Pireus är inget som förvånar. Mot-
sättningen mellan arbete och kapital inom 
skeppsindustrin är hård och på en demon-
stration som hölls den 18 september sa Me-
talls ordförande i Pireus följande:

”Gyllene Gryning är kapitalets, skeppsre-
darnas långa arm. De vill att arbetarna ska 
vara utan kollektivavtal, utan socialt skydd. 
De vill förvandla arbetarna till det 21: a år-
hundradets slavar. För att öka exploatering-
en av arbetet. Vi är på den motsatta sidan, 
målinriktade på att återskapa en klassori-
enterad rörelse. Vi utvecklar kampen för att 
avskaffa exploateringen…”

Likaså är polisens agerande inte att förvå-
nas över. Nazisternas stöd bland polisen är 
välkänt och de har förhållit sig passiva flera 
gånger när deras meningsfränder attackerat 
och misshandlat invandrare och progressiva 
människor.

Men den grekiska arbetarrörelsen låter 
sig inte skrämmas. Flera demonstrationer 
mot våldet har hållits och vissa har varit de 
största i mannaminne. I Sverige har Grekis-
ka Föreningen haft  ett protestmöte utanför 
Greklands ambassad, där parollen har varit 
”Inga fascister på våra gator!”
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I år är det 150 år sedan Salon des Refusés 
slog upp sina portar i Paris.

Denna skandalomsusade utställning 
innebär inledningen på en av de mest vi-
tala och spännande kapitlen i måleriets 
historia, med namn som Monet, Manet, 
Degas, Cézanne, Gauguin och Renoir.

Initiativet till den alternativa salongen 
togs av ingen mindre än Napoleon III 
själv. Han hade en släkting som hade bli-
vit refuserad på den officiella salongen 
och var förmodligen inte alls nöjd med 
det.

Nu fanns det också ett utbrett miss-
nöje med 
att Paris-
salongen 
gång på 
gång re-
fuserade 
f r a m -
s t å e n d e 
k o n s t -
närer, så 
Napoleon 
var inte 
ensam i 
sitt miss-
nöje. De 
r e f u s e -
rade fick 
således ställa ut i ett annex till den of-
ficiella Paris-salongen.

Många kritiker förlöjligade Refusés, 
som inkluderade en sådan berömd mål-
ning som Manets Frukost i det gröna 
(Déjeuner sur l´herbe)! Det var just Fru-
kost i det gröna som väckte anstöt. En 
naken kvinna frukosterar i det gröna 
med två påklädda herrar. I bakgrunden 
ser man en halvt påklädd (eller avklädd) 
kvinna.

Émile Zola som var konstkritiker för 
en större tidning hörde, inte oväntat, till 
dem som försvarade Manets målning.

Émile Zolas kommentarer om Déjeu-
ner sur l'herbe:

Denna lunch i det gröna är Édouard 
Manets största verk, ett verk där han 
förverkligar drömmen som alla målare 
har: att placera sina figurer i sin natur-
liga prakt i ett landskap. Vi känner kraf-
ten med vilken han besegrade denna 
svårighet. Det finns några löv, några 
trädstammar, och, i bakgrunden, en flod 
som en kvinna badar i. I förgrunden, 
två unga män sitter mittemot en andra 
kvinna som just lämnat vattnet och som 
torkar sin nakna hud i det fria. Denna 
nakna kvinna chockerade allmänhe-
ten…. Min Gud! Vilken oanständighet: 
en kvinna utan en tråd på kroppen mel-
lan två klädda män! Sånt har man aldrig 
sett tidigare!, - tror man. Denna tro är 

ett stort misstag, för i Louvren finns det 
mer än femtio målningar med en bland-
ning av nakna ock påklädda människor 
. Men ingen som går till Louvren tar an-
stöt av detta. 

Zola var så engagerad i detta måleri 
att han senare skrev romanen L'Œuvre 
(1886) som beskriver framväxten av den 
impressionistiska rörelsen.

Manet inspirerade och startade den 
impressionistiska revolutionen och sågs 
upp till av de andra impressionisterna 
men frågan är om han i fortsättningen 
skall räknas till dem. Han skulle sedan 
sträva efter att få ställa ut på salongen 
vilket han också fick. Han fortsatte att 
göra skandal med  sina målningar, vilket 
visar att rörelsen inte enbart handlade 
om skildringen av ljuset utan handlade 
om skildringen av bourgeoisiens och 
proletariatets verklighet.

Vi bör dock komma ihåg att Impres-
sionisterna inte var någon fast organi-
serad rörelse. Trots detta fungerade de 
som grupp och som en revolutionär och 
politiskt progressiv gruppering. Mycket 
tack vare den försynte revolutionären i 
rörelsens mitt, Camille Pissarro.

 Det var Pissarro som insåg den revo-
lutionära och sociala potentialen i rörel-
sen trots att de enskilda individerna san-
nerligen inte var några revolutionärer. 
Flera av de som Renoir var konservati-
va. Edouard Degas läste varje dag Dru-
monts reaktionära tidning Le Libre Pa-
role och var en fanatisk anti-dreyfusard; 
samtidigt är han en revolutionär i sin 
skildring av balettflickorna.  Det är inte 
glamouren han skildrade utan den vanli-
ga ballettproletären, ty de var proletärer. 
Hans målning av familjen Bellini avslö-
jar obarmhärtigt högborgerligt hyckleri 
helt i Balzacs anda!  

Även den ostentativt högborgerlige 
Renoir skildrade i Moulin de la Galette 
de vanliga arbetande människorna. Han 
har en vidunderlig förmåga att skapa rö-
relse och stämning i sina målningar.

Monet är den som driver fram den tek-
niska revolutionen i sitt sökande efter att 
skildra ljuset, han tränger djupare och 
djupare in i detta och vill kunna skildra 
en vattenväxts rörelser under vattnet.  
Hans besatthet av vatten, att fånga lju-
sets rörelse i vattnet är djupt förknippad 
med impressionisternas själva väsen.

Egentligen fanns det i den impressio-
nistiska rörelsen bara en med klar poli-
tisk och social agenda.  Det är initiativ-
tagaren Camille Pissarro.

Pissarro skildrade det arbetande folket 
i sina målningar i Millets anda och han 
såg målandet som en social och politisk 
handling.

Det är Pissarro som lyfter fram det 
politisk radikala i den impressionistiska 
rörelsen. 

Han skulle få ett mycket mindre er-
kännande än de andra under sin livstid 
och det var först under 1900-talet senare 
hälft som han nådde den berömdhet och 
det erkännande han förtjänade.

Men redan under sin livstid erkändes 
han som en stor mästare av sina kolle-
gor. Det fanns kritiker som redan då in-
såg att han var en mästare i klass med 
sina med-impressionister. Albert C Bar-
nes skrev om hans överlägsna känslighet 
för färgens karaktär som var överlägsen 
Monets. Själva teckningen är ofta mer 
kraftfull och suggestiv och kompositio-
nen mer solid och säker.

Varför tog det sådan tid innan han 
nådde sin berömmelse .

Han var nog för välbalanserad och 
normal. Hans liv var dock inte helt utan 
dramatik.  Efter att ha flytt till England 
under tysk -franska kriget 1870-71 åter-
vände han för att upptäcka att i hans 
ateljé hade flera hundra dukar förstörts 
av de preussiska trupperna som använt 
hans hus som stall.  Paret Pissarros älds-
ta dotter dog vid vid  nio års ålder och 
han fick kämpa hela livet med dålig eko-
nomi. 

Han hade inte förkrympta ben, skar 
aldrig av sig örat eller rymde till Tahiti 
från sin familj. 

Ändå är han den intressantaste och 
den mest gedigna av impressionisterna. 
Han var den som förenade en poli-
tisk medvetenhet och aktivism med sitt 
konstnärliga skapande och såg sitt ska-
pande som politiskt. Det är också han 
som är den ledande i gruppen och försö-
ker verka för gruppens enhet och t.o.m. 
agerade som en facklig kämpe.

Hans dröm var att skapa ett konst-
närernas fackförbund som skulle kunna 
försvara konstnärernas intressen. Han 
såg till att en löst sammanfogad organi-
sation kom till stånd 1874. Gruppen fick 
namnet  ”Societé anonyme des artists, 
peintres, scupteurs, graveurs etc.” Pissar-
ro hade bagarnas fackliga organisation 
som modell när han skapade den. Renoir 
och Degas tyckte dock att detta verkade 
för revolutionärt så det fick bli en kom-
promiss. En annan av hans idéer var att 
göra konsten tillgänglig för massorna 
genom billiga reproduktioner. Även här 
var han minst 50 år före sin tid.

Han hjälpte osjälviskt in nya medlem-
mar i gruppen, som Gauguin vars ka-
raktär han ogillade men som han ändå 
hjälpte.

Han erbjöd sig även att ge den sjuke 
Van Gogh bostad men madame Pissarro 
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sade nej eftersom hon oroade sig 
över vilken effekt en obalanserad 
och sjuk man kunde ha på hennes 
barn.

Pissarro anklagades för att vara 
prosaisk och hans motivval var 
verkligen prosaiskt; det enkla arbe-
tande folket, lantarbetare. Men just 
där hittar vi hans poesi. Pissarro 
ansåg att samhället på hans tid var 
korrupt och det bara kunde återfå 
en moralisk kompass genom kon-
takt med naturen.

Pissarro blev chockad och sårad 
av Dreyfus-fallet. Renoir skrev ett 
brev till Durand-Ruel, impressionis-
ternas gemensamma konsthandlare, 
att han inte ville bli beblandad med 
en man som Pissarro eftersom denne 
hade kontakt med revolutionärer. 
Renoir menade att man i hans ålder 
( han var 41) inte hade råd att bli 
invecklad i politik. Degas bröt med 
Pissarro under Dreyfus-processen. 
Cézanne var även han en anti-drey-
fusard och var kylig mot Pissarro 
under  l´ Affaire. 

Faktum är att den ende av im-
pressionisterna som var uttalad 
pro- Dreyfus var Monet, som skrev 
under ett upprop av pro-Dreyfusin-
tellektuella.

Pissarro var en man som alltid var 
öppen för nya influenser. När han 
besökte Paris-mässan 1855 tog han 
intryck av Corot och Courbet. Spe-
ciellt av Corots atmosfäriska effek-
ter men också av Courbets soliditet 
och täthet i kompositionen. 1865 
blev Pissarro förtrollad av den två 
år yngre Manet och under landsflyk-
ten i England 1870-71  blev han be-
tagen av Turner och Constable.

Pissarro var den mest bildade av 
målarna i sin period. Hans brev har 
litterära kvaliteter, precis som de av 
Van Gogh och Delacroix.

Han hade ett djupt politiskt in-
tresse även om han inte gick lika 
långt som Courbet som blev en ak-
tiv revolutionär. Courbet blev ju 
faktiskt dömd till fängelse för sin 

politiska aktivism.
Han hörde dock till ”Club de l´art 

social” som bland sina målsättning-
ar hade uppmuntrandet av en folk-
lig konst och upprättandet av kon-
trakt mellan litterära, konstnärliga, 
socialistiska och anarkistiska  grup-
per. Han donerade illustrationer till 
anarkistiska publikationer i Paris. 

Den speciella blandningen av 
anarkistiska och socialistiska idéer 
motiverades av hans humanistiska 
patos. Hur knappa hans ekono-
miska omständigheter nu än var så 
hjälpte han till att rädda tidskriften 
La Révolte undan bankrutt.

Denna blandning av anarkistiska 
och socialistiska idéer var Pissarros 
signum och dessa var motiverade av 
ett humanitärt patos. Liksom Gau-
gin fördömde han det moderna sam-
hället men medan Gaugin rymde 
till Tahiti stannade Pissarro på den 
franska landsbygden. Han menade 
att sådan eskapism var illusorisk 
och att socialt elände och orättvis 
var allestädes närvarande och måste 
alltid bekämpas. Han levde likt Tol-
stoj bland bönderna och klädde sig 
som en bonde. Å andra sidan var 
han mycket hemmastadd i Quartier 
Latin i Paris.

Hans konst har senare fått det er-
kännande som alltför få insåg under 
hans levnad.

Det har debatterats vilken roll 
han spelade i den impressionistis-
ka rörelsen. Man är numer av den 
åsikten att den var avgörande Han 
målade på ett impressionistiskt sätt 
före alla de andra. ”Vi kanske alla 
härstammar från Pissarro”, sade 
Cézanne på äldre dagar. Cézanne 
kanske ångrade den kyla han visat 
mot Pissarro under Dreyfus-proces-
sen . Han visade sin uppskattning 
till den avlidne vännen genom att i 
katalogens förord till sin utställning 
1906 skriva ”Cézanne eléve de Pi-
sarro”, Cezanne - Pissarros elev.

tage tallqvist

Dreyfusaffären
Beryktad fransk förräderiprocess. Den franske kaptenen Al-
fred Dreyfus (1859-1935), av judisk härkomst, anklagades 
1894 för förräderi och dömdes av en krigsrätt till degrade-
ring samt deporterades till Djävulsön. Två år senare fram-
kom bevis på Dreyfus oskuld med full upprättelse fick han 
först 1906. I sammanhanget finns författaren Émile Zolas 

berömda öppna brev "J´accuse" (Jag anklagar) med grava 
beskyllningar mot generalstaben. Affären skakade den fran-
ska republiken i dess grundvalar och tvingade offentligheten 
till personliga ställningstaganden.
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USA-president Obamas besök i Sverige ba-
gatelliserades i förväg som en lucka i hans eu-
ropeiska program som behövde fyllas ut. Efter 
besöket står det nu klart att Sverige är ännu 
mer insnärjt i NATO:s fångstnät. Med den 
svenska regeringens ivriga påskyndan. Några 
dagar före Sverigebesöket träffade Obama de 
tre baltiska ländernas presidenter i Vita hu-
set som alla är entusiastiska NATO- och EU-
anhängare. I Stockholm träffade han de fem 
nordiska ländernas statschefer, ett möte som 
ska få en årlig uppföljning i en ”amerikansk-
nordisk säkerhetsdialog”. 2012 gjorde Stor-
britanniens premiärminister Cameron ett lik-
nande besök i Sverige och analytiker började 
tala om hans avsikt att skapa ett Mini-NA-
TO som omfattar Norden och Baltikum med 
Östersjön. Med vilka intressen? Att stärka 
NATO:s norra flank genom att kuva Sverige 
och Finland? Att även få en europeisk port till 

Arktis och att utmana Ryssland? Det Ryss-
land som trots att ha öppnat sitt land för ka-
pitalismen ännu månar om nationell självstän-
dighet och en utrikespolitik i samklang med 
folkrätten. På det viset står Ryssland i vägen 
för det internationella monopolkapitalets im-
perialistiska rövartåg. Därav även all Ryss-
landhets.

”Säkerhetsdialog” är ett falsarium när Sve-
rige nu blivit ett osäkert land för världsfre-
den. Vi visste mycket men i dag vet vi alla mer 
genom visselblåsaren Edward Snowden och 
journalisten Duncan Campbell som bevisat 
att Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön i 
Mälaren och USA:s National Security Agency 
(NSA) som sorterar under USA:s försvarsde-
partement är hemliga samarbetspartner.

FRA har inte rätt att övervaka människor el-
ler organisationer. Om sådana behov och för-
svarsmetoder föreligger, bör det förklaras mot 
vem och av vilken anledning.

Det som från början skrevs som en proposi-
tion för FRA var för att motverka terror uti-
från, riktad mot Sverige. Men det har visat sig 

vara tvärtom. Sverige hjälper genom FRA im-
perialismen utomlands och spanar i Sverige på 
sina egna medborgare, invandrare och deras 
anhöriga i hemländerna, lämnar inhämtad in-
formation till USA, Storbritannien och NATO 
för att underlätta interventioner, inte minst i 
Mellanöstern.

Detta kränker såväl svenskar som invand-
rade till Sverige.

Detta bryter mot alla mänskliga värderingar, 
mot demokratiska principer och mot den så 
kallade alliansfriheten.

Detta berör alla människor och alla bör rea-
gera. Politik för fred och demokrati måste gö-
ras i handling, inte enbart som påståenden.

Detta har visat att Sveriges makthavare inte 
litar på de egna medborgarna, de som invand-
rat och politiska organisationer. Därför kränks 
deras yttranderätt med hemliga spaningsmeto-
der.

Alla Sveriges invånare bör resa sig upp mot 
ytterligare försök att montera ned demokratin.

Sveriges Kommunistiska Parti kallar dig 
medborgare, dig som invandrat till Sverige för 
en bättre vardag och ett säkrare liv. Acceptera 
inte dessa handlingar! 

Reagera redan idag!
Samla er bakom kommunisterna, samla er 

bakom SKP, vi är starkare tillsammans än de 
odemokratiska makthavarna. Tillsammans är 
vi starkare än imperialister och deras allierade. 
Vi är starkare än Reinfeldt, Carl Bild och de 
kapitalistiska lobbyister som står bakom dem.

Kämpar man för socialismen, kämpar man 
mot krig och krigets allierade krafter, mot va-
penhandel, mot massförstörelsevapen, mot 
kolonialisering, mot NATO, mot rymdspaning 
med satelliter, mot drönare som årligen dödar 
tusentals oskyldiga civila.

Stå upp tillsammans med SKP, det parti i 
Sverige som verkar för fred och som står för 
en rättvis fördelning av den samhälliga pro-
duktionen och är emot alla privatiseringar.

Mini-NATO och FRA
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